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ČEKAMS GRĄSO ILGA 
“ŽIEMA"

Gal ne tiek fizine, kiek 
moraline prasme. Atro
do,kad bus nepasisekę iš
prašyti "laisvintojus", ir 
apie 100.000 rusiškų mas
kolių pasiliksią Čekoslo
vakijos teritorijoje. Kai 
Maskvos derybose čektj 
atstovai pareiškė, kad 
toks kariuomenės kontin
gentas paliksiąs jų pačių 
karius be turimų gyvena
mųjų patalpų, Brežnevas 
atkirtęs, kad jis mielai 
pasiųstų nors ir ketvirtį 
milijono čekų armijos į 
Kinijos pasienį. O vėliau, 
Dubčekui bandant paste
bėti,kad čekai esą išpildę 
pirmykščius Maskvos pa
geidavimus, pats sovietų 
prezidentas Nikolai Pod- 
gorny įsakė jam užsi
čiaupti.Tai gi nenuostabu, 
kad iš pasitarimų grįžęs 
slovakų komunistų parti
jos vadas dr. Gustav Hu- 
sakišsitarė draugui: "Jie 
traktavo mus, lyg valka
tas".

Yra duomenų, kad rusai 
suintensyvino kvislingų 
ieškojimą. Visokiomis 
priemonėmis bando skal
dyti vadovaujančias tau
tos jėgas.Siūlo rojų, o kai 
tai negelbsti, net imasi 
smurto. Čekai, neprama- 
tydami šviesesnių pers
pektyvų, bando apleisti 
kraštą.Šiuo metu priskai- 
toma virš 50, 000 pasi
traukusių į vakarus. Tiki - 
masi.jogiki šių metų ga
lo šis skaičius pasieks net 
250, 000.

Pabėgėlių aprūpinimo 
centrai Vakarų Vokietijo
je yra nustebinti ne vien 
pabėgėlių skaičiumi, bet 
ir jų kokybe. Tai esą pa
tys intelektuališkiausi 
čekoslovakų sluoksniai.Ir 
žinia, V. Vokietija pati 
mielai juos pas save pri
glaustų, tačiau nedrįsta 
dėl galimo s ovietų reaga
vimo. Šią progą puikiai 
išnaudoja JA V,Australija 
ir Kanada. Galop ir patys 
čekoslovakai negeidžia 
likti Europoje, o renkasi 
Š. Ameriką arba Austra
liją-

Tačiau visi neišbėgs . 
Didžioji 14 milijonų tau

tos dalis liks, kaip ir kitos 
sovietų pavergtos tautos , 
ilgoje,barbariškoje, "žie
moje".

NATO AKYLIAU SEKS 
SOVIETU LAIVYNĄ^

JAV admirolas Horacio 
Rivero pranešė, kad įs
teigtas ir nuo lapkričio 
mėn. 21 d. pradės veikti 
specialus dalinys su būs
tine Neapolyje, kurio už
duotis bus koordinuoti ir 
pagerinti oro žvalgybą 
virš Viduržemio jūros . 
Dalinio vadu paskirtas 
JAV admirolas Edward C. 
Outlaw.Patikimi šaltiniai 
tvirtina, jog to dalinio pa
grindiniu dėmesiu bus 50 
sovietų karo laivai, kurie 
šiuo metu ir randasi Vi
duržemio jūroje.

Liu Shao-chi Mao Tse-tung

KOMUNISTINĖ KINIJA 
TEBEVERDA

Kinijos komunistų par
tijos vadas Mao Tse-tung 
pranešė, kad komunisti
nės Kinijos prezidentas 
Liu Šao-chi pašalinamas 
iš savo eitųjų pareigų ir 
jam atimamos visos tei
sės ir privilegijos. Jis 
taip pat išmetamas iš pa
čios parti jos. Tai liūdnas 
finalas ilgą laiką trukusių 
žiaurių ir negailestingų 
vidinių kovų tarp libera
liau galvojančių ir tradi
cinių partiečių. Tarptau
tinių stebėtojų nuomone 
tai reiškia, jog Mao Tse- 
tung pagaliau ima kiek 
tvirčiau jaustis savo sos
te.Kiekilgai tasai sostas 
išsilaikys-tai kitas klau
simas.

AR TIKRAI VIETNAME 
BUS PALIAUBOS?

Vis dažniau ir dažniau 
prasiskverbia gandai apie 
netolimas paliaubas Viet
name. Paskutiniomis ži
niomis,Šiaurės Vietnamo 
vyriausybė atitraukusi iš 
fronto 5 divizijas savo 
karių. Labai galimas da
lykas, kad šios divizijas 
komunistai nori tiktai ge
riau apginkluoti. O tačiau 
girdisi nuomonių, kad Š . 
Vietnamas šiuo žygiu lyg 
ir norėtų parodyti savo 
gerus nusiteikimus ir pa
kreipti Paryžiaus dery
bas taikesne kryptimi, o 
tuo pači u pakreipti prezi
dentinius rinkimus JAV- 
se prieš Nixoną ir Walla
ce.

JUNGTINĖS TAUTOS 
TEBEBANKROTUOJA

Kaip žinia,nors dauge
lis Jungtinių Tautų atsto
vų daug ir garsiai kalba 
apie taiką ir finansinę pa
rama vargdieniams, šioji 
garbinga organizacija 
nuolat skęsta skolose. 
Skęsta todėl, kad tokios 
didžiosios jėgos kaip So
vietų Sąjunga ir, žinoma, 
Prancūzija,niekaip neįs
tengia arba nenori užmo
kėti savo duoklių. Tai gi, 
tik viena vargšė Amerika, 
kuriai šiam forume nesi
gailima priekaištų, sąži
ningai moka visas išlai
das. Kanada taip pat bai
gia užmokėti jai skirtas 
sumas. Pagal Jungtinių 
Tautų nuostatus,tos vals
tybės, kurios neužmoka 

savo duoklių,neturi teisės 
balsuoti. Kaip atrodo bet 
gi, šio nuostato nei JAV , 
nei kitos sąžiningos Jung
tinių Tautų dalyvės, sko
lininkams netaiko.

Richard Nixon

NIXONAS PIRMAUJA
Už poros savaičių JAV 

išsirinks naują preziden
tą. Sprendžiant pagal 
amerikietiškos spaudos 
vedam uosius,Nixonas ge
rokai pirmauja. Eilė žy
mių redaktorių, kurie 1964 
metais stipriai palaikė 
Johnsoną,šįmet persime
tė į Nixono pusę. Anot jų , 
tik Nixonas galįs pakeisti 
Amerikos pasimetusią 
politinę linkmę. O kai 
kurie,H.H.Humphrey pa
laiką laikraščiai, net su- 
gestijuonuoja.kad gal bū
tų gudriau, jei Humphrey 
vietą užimtų jo paties pa
sirinktasis kandidatas į 
vice-prezidentus Edmund 
Muskie. Jis esąs šaltes
nis ir sumaniau vedąs 
rinkiminę kampaniją.Ma- 
žiausiai užtarimo ar pa
gyrimo gauna trečiasis 
kandidatas G. C. Wallace . 
Net ir pietuose,kur jo po- 
puliarumas(pagal viešąją 
opinijajyra aukščiausias, 
nė vienas iš žymesnių 
laikraščių teigiamai apie 
jį neatsiliepia. Už poros 
savaičių pamatysime,kas 
buvo teisūs ir kas klydo.

AMERIKA PERSPĖJO 
SOVIETUS

Dean Rusk siunčia sa
vo pavaduotoją Nicholas 
Katzenbach vizitui pas 
Tito į Jugoslaviją. Žinovai 
teigia, jog šiuo žygiu no
rima įspėti sovietus,kad 
Jugoslavija tikrai nebū-

Atkreipiamas dSmesys įjietuviikos vestuves Sydney, Australijoje. Stovi ii dešinės: Arvydas 
Zduoba, Kestutis Genys, Jonas Biretas, jaunoji pora- Norbertas ir Maryte Vilkaičiai, Danguolė 
Genytė, Irena Biretoitė ir Liucija Genytė. Jaunieji priklauso Sydney Apylinkės tautinių čokių grupei.

Professor Robert W. HolleyMarshall W. Nirenberg

sianti antroji Čekoslova
kija.Tai yra pirmas tokio 
aukšto rango JAV parei
gūno vizitas Belgradan 
nuo 1963 metų.

ŽYDAI DEMONSTRUOJA
PRIEŠ SOVIETUS
Praėjusį sekmadienį 

visoj Šiaurės Amerikoj 
žydai demonstravo prie 
Sovietų ambasadų ir kon
sulatų, išreikšdami savo 
pasipiktinimą nuolat au
gančiu antisemitizmu So
vietų Sąjungoje.

Ir Montrealy virš 1000 
žydų demonstravo prie 
Ontario gatvėje esančio 
Sovietų Sąjungos konsu
lato. Daugelis demons
trantų buvo studentai. Tai 
bene pirmas toks pažy
mėtinas žygis pokario 
metais. Jį turbūt didžia 
dalim inspiravo Sovietų 
žydi? kilmės rašytojų ir 
intelektualų teismai ir 
ištrėmimai, kurie buvo 
įvykdyti šiais metais So
vietuose.

Pažymėtina,kad nuolat 
dažniau Vakarus pasiekia 
žinios apie aukštų sovie
tinių ir satelitinių žydų 
kilmės pareigūnų pašali
nimus ir persekiojimus . 
Pažymėtina taip pat, kad 
tiktai dabar susilaukiame 
tokios aistringos reakci
jos,nors panašūs kitų tau
tybių pašalinimai ir lik
vidavimai tęsiasi jau iš
tisus 50 sovietinės ver
gijos metus.

Professor H. G. Khorana

NOBELIO PREMIJOS 
LAUREATAI

Kiekvienais metais šiuo 
laiku Švedijos karališkoji 
akademija skiria visą ei
lę premijų, kuriu finansi
nį pagrindą sudaro dina
mito išradėjo Alberto No
belio palikimas .Premijos 
jų gavėjams suteikia ne
tiktai vienkartinį presti
žą,bet ir didelę sumą pi
nigų. Pav. šį rudenį jos 
siekia 70. 000 dolerių. Iš 
iki šiol paskirtųjų minė
tinos: taikos premija, ku
ri teko (ji nebuvo skirta 
per pastaruosius trejus 
metus) dr. Rene Cassin , 
prancūzų teisininkui,vie
nam iš Žmogaus Teisių 
deklaracijos autorių;me- 
dicinos Nobelio premiją 
pasidalino trys amerikie
čiai: Marshall W. Niren
berg, prof. H. G. Khorana 
ir prof. Robert W. Holley 
už tyrinėjimus genetikos 
ir celių struktūros srity
je: literatūros premija 
paskirta japonų rašytojui 
Yasunari Kawabata už jo 
meistrį^ką prozą. Kitų 
laureatų pavardės dar 
nepaskelbtos.

Dr. Rene Cassin

YASUNARI KAWABATA

Mylimam tėvui
KAROLIUI BALČIŪNUI mirus, Krašto Tarybos nariui 
ir Toronto Apylinkės Valdybos pirmininkui Gerardui 
Balčiūnui ir jo artimiesiems gilią užuojautą reiškia

KLB-nės Krašto Valdyba.

oniu.fi
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Brangūs Šalpos darbo 
Vadovai,Ugdytojai ir Pa
laikytojai,

Spaudos puslapiuose ir 
radijo bangomis buvo pa
minėta apie naujo žmo
gaus įsijungimą į Balfo 
šalpos darbą. O tai buvo 
padaryta ne dėl to,kad tas 
žmogus būtų svarbus, bet 
dėl to,kad šis darbas, yra 
reikalingas ir reikšmin
gas.

Atvykęs į Brooklyną 
turėjau pamažu pasipras- 
tiirsu nauja aplinka, ne
įprastomis gyvenimo są
lygom ir klaidaus mies-

tanos, kad ir vėsias,bet 
saulėtas klimatines sąly
gas ir keltųsi į aprūkusio 
didmiesčio nešluotą ra
joną.

Į tokius ir panašius už
metimus trumpas atsa
kymas galėtų būti sekan
tis.Kuone dvidešimt savo 
kunigystės metų esu sky
ręs pastoraciniam darbui 
tarp ne lietuvių. Tai buvo 
mielas ir našus darbas. 
Tačiau būdamas lietuvių 
tautos vaiku ir pašvęstas 
kunigu dirbti pirmiausia 
Lietuvos žemelėj ir lie
tuvio gerovei,jaučiuilge-
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BALFo 108 skyriaus Chicagoje valdyba ir nauji nariai. Iš kairės: A. Kavera, R. Simokaitienė, A. 
Daukienė, A. Jagela, K. Bružas. Stovi: A. Girnienė, p. Augustine, J. Bertašius, A. Eivienė, J. Kanie- 
nė, D. Bielskus, E. Bielskienė, V. Girnius ir M. Simokaitis. J. Kasakaičio nuotrauka

PLB III SEIMO 
NUTARIMAI

Lietuvos laisvinimo veikla

sį ir norą kaip nors pri
sijungti prie lietuviško 
darbo. 1949 m. atvykęs į 
JAV - bes bandžiau kur 
nors prisiglausti prie 
lietuvių parapijos ,bet ne
buvo galimybės. Tad šį 
pavasarį, kai buvau pa
kviestas imtis Balfo rei
kalų vedėjo pareigų, ir

sėk-

ver- 
dar-

klau-

musų
ir se-

kiek

fo darbuotojų.
Šalpos darbas yra au

kos darbas. Balfo organi
zacijos sukūrimas, jos 
gyvavimas ir plėtimas 
yra gyvas įrodymas Lie
tuvių tautos herojškumo 
ir kiekvieno jos nario ar
timo meilės gyvumo.

Dvidešimt penki Balfo 
šalpos darbo metai yra ir 
liks Amerikos lietuvių 
istorijoje kaip garbingas 
ir pasididžiavimo vertas

vargstančių brolių pagal
bos.

Žvelgiu į ateitį s u vilti
mi.Ta viltis yra Jumyse . 
Nei reikalų vedėjas, nei 
valdyba, nei direktoriai 
ar seimas nieko negalėtų 
padaryti, jei Jūs, gerieji 
Sesės ir Broliai, nepa- 
remtumėte šio darbo, jei 
Jūs neparodytute savo ge
rų norų žodžiu, darbu ir 
auka.

Tai Jūs darėte jau per 
eilę metų, to laukiame iš 
Jūsų ir šiemet. Ypatingai 
ruošiantis Balfo šalpos 
darbo Jubiliejiniam Sei
mui kviečiame visus su 
nauju ryžtu, iniciatyva ir 
stambesne auka prisidėti 
prie šio darbo.

Jus gerbiąs
Kun. Pranas Geisčiūnas 
Balfo Reikalų Vedėjas .

šalpos darbo metų jubi
liejų. Per tiek metų mili
jonai dolerių buvo suau
koti geraširdžių lietuvių 
ir per Balfo organizaciją 
jais buvo paremta ir pra
džiuginta daug 
vargstančių brolių 
šių.

Prisimindamas
energijos,darbo ir entu
ziazmo a. ą.kun.L. Jankus 
buvo įdėjęs į Balfą, pir
miausia norėjau aplankyt
jo kapą. Jis paaukojo ne visapusiško bendradar- 
tik savo talentus ir gabu
mus,bet net ir savo kas
dieninio gyvenimo ele
mentariausius patogu
mus.

Tačiau nei a. a. kun. L . 
Jankus, nei visa Balfo 
valdyba, vieni nieko nebū
tų galėję padaryti, jei jų 
planai nebūtų remiami ir 
palaikomi atskirų skyrių, 
jų vadų ir visų uolių Bal-

biavimo ir darnios veik
los lapas.

Prisimindamas, kad 
kiekvienais metais yra 
ruošiami rudeniniai Bal
fo vajai, tikiu, kad šį ru
denį kiekviename skyriu
je jie bus organizuojami 
su nauja energija ir ini
ciatyva,ir kad kiekvienas 
geros valios lietuvis savo 
auka prisidės prie mūsų

voir abejonių ir klaustu
kų, tačiau keliolika dienų 
praleidus Balfo Centro 
įstaigoje, ir paskaičius 
kasdien ateinančius iš 
Lietuvos, Sibiro ir kitų 
pasaulio kampelių mūsų 
vargstančių sesių ir bro
lių prašymus, visos abe-

to maišatim.Kai kurie gal 
tik patys sau pagalvojo, o 
kiti atvirai man pasakė , 
kad tik nelabai gudrus 
žmogus paliktų tiesioginį 
pastoracijos darbą, Mon

se kraštuose ir pasauliniu mas
tu religinių bendruomenių tau
tinius ryšius, jaunimo ugdymą 
lietuviškais papročiais, pamal
das ir religinius leidinius lietu- ryžausi palikti Montanos
vių kalba, lietuviškas parapijas platybes ir vykti į Brook- 
ir kt. lyną.

Seimas pritaria sumanymui į- Nors prieš apsispren- 
taigoti laisvojo pasaulio viešąją džiant šiam žingsniui bu- 
opiniją grąžmt.i Vilniaus katali
kų katedrą religinio kulto rei
kalams. Akcijos būdai palieka
mi spręsti PLB valdybai.

Bendruomenės lėšos
Seimas konstatuoja, kad

mingam bendruomenės darbų 
vykdymui būtinos lėšos. Tad 
prašo PLB valdybą, kraštų vai

šiu dybas 'r visus bendruomenių 
v . .. „„ . ‘ organus ypatingą dėmesį kreip- j°nės išsisklaidė,
švietimo momentų & J.1. , y Sakančiais mAtai^ Raiti į tautinio solidarumu įnašų Genančiais metais nai 

r.ukimą. bendruomeninių, fondų f as švęs savo 25-ių metų 
ugdymą ir kitokį lėšų telkimą, 

šiais Lietuvos Laisvės kovos 
metais seimas prašo v,sus lietu- 

’’ v:us dosniai paremti Jungtinio 
Finansų komiteto darbą. ...^ 

Seimas taip pat pritaria lie- 
’■nvrų fondams, sveikina jų stei
gėjus bc: narius ir. pabrėžda
mas did- .ę lietuvių fondų reikš
mę neUiv.i.ų išeivijos tautinei vei-

švietimo srities darbai
Seimas kelia ir pabrėžia 

lietuviško 
aktualumą:

1. Turint galvoje lietuvių tau
tos charakteriui ir prigimčiai 
skirtingus elementus, kurie vei
kia jaunimą vietinėse pradžios, 
aukštesniosiose ir aukštosiose 
mokyklose, visa mūsų švietimo 
sistema turi būti daugiau pa
kreipta į lietuviškosios asmeny
bės formavimą ir bendruome
ninio sąmoningumo bei organi
zacinės atsakomybės ugdymą, kviečia ir visus kitus lietu- 
skiriant tam ne mažiau dėmesio ■ .]U nariajs
ir laiko už tiesioginį žinių per
teikimą Dėmesys lietumų jaunimui

2. Pradėti realias pastangas Seimas, apsižvelgdamas į I-jo 
pervesti lietuviškas mūsų mo-Pasau- ° Lietuvių jaunimo kon-

> nutarimus, paveda PLB 
valdybai imtis iniciatyvos šauk-

3. PLB švietimo vadyba pra-ti II-jį Pasaulio Lietuvių jauni- 
šoma kaip galima greičiau su-mo kongresą.

Seimas prašo PLB valdybą ir

D U KONKURSUS

KARINĖM TEMOM
skelbia St. Dirmantas.

Seimas įpareigoja Lietuvių 
bendruomenės organus ir toliau 
aktyviai dalyvauti Lietuvos lais ’ W.'_. j.JI 
vinimo veikloje. Seimas taip pat i'
išreiškia pasaulio lietuvių pasi- *, y |
tikėjimą:

a) Diplomatinei Lietuvos tar ' "V
nybai, atstovaujančiai nepriklau įSSSlfatįi»-
somos Lietuvos valstybei tarp- Ssįį
tautinėje bendruomenėje; A M

b) Vyriausiajam Lietuvos iš- B Jgg
laisvinimo komitetui, vadovau- HBBįfl 
jančiam Lietuvos valstybės va- Dr>A< ButkuS( PLB valdybos 

davimui iš sovietinės okupaci- vicepirm. • Informacijos reikalams, 

jos;
c) visoms kitoms atskiruose 

kraštuose veikiančioms politi
nėms lietuvių institucijoms.

Seimas įpareigoja Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės ir kraš
tų bendruomenių valdybas or
ganizuoti politinę veiklą tose 
srityse, kurioms iki šiol buvo 
kreipiama per maža dėmesio, 
būtent:. ..

a) vietos aplinkybių bei ga
limybių išnaudojimui Lietuvos 
laisvės bylai;

b) įtakingų kitataučių 
bavimui Lietuvos laisvės 
bui;

c) leidiniams Lietuvos
Simais svetimomis kalbomis ir 
kitataučių informacijai per spau 
dą, radiją bei televiziją;

d) jaunųjų lietuvių moksli- tykias į modernią beskyrinę sis-g>'oso
ninku įjungimui į Lietuvos va- įemą. " . ’ \
davimo veiklą;

e) parlamentų rinkimų įtai- 
gojimui Lietuvos reikalui kelti. sitarti su‘ atskirų kraštų litu-

Seimas taip pat įpareigoja anistinio švietimo vadovybėmis toliau rūpintis Pasaulio Lietu- 
PLB valdybą tartis su Vliku kompentencijos ir darbo pa- vių jaunimo Kongreso nutarimų
dėl laisvojo pasaulio lietuvių ak- sidalinimo: PLB švietimo vady- įgyvendinimu, ieškant naujų bū- 
tyvesnio įjungimo į Vliko va- bai turėtų tekti bendrojo pla-du daugiau jaummo įtraukti į 
dovaujamą Lietuvos laisvinimo navimo ir akademinių studijų visus bendruomenės darbus, ska. 
veiklą. koordinavimo darbai, praktinį f ■■ '■ jaunimo sekcijų veiklą,

Kultūrines srities darbai švietimo vykdymą ir jo kontrolę steigiant jaunimo židinius, ne
paliekant kraštų vaidyboms. miant jaunimo organizacijas,

Seimas ypačiai vertina lais- 3 geimas 1969 metus skelbia žuiui Lituanus ir jaunimo
vojo_ pasaulio lietuviu kultūri- lietuviškos šeimos ir lietuviško spaud.; bei stovyklas, 
nę kūrybą ir skatina visus lietu
vius ją remti: pirkti ir skaityti 
grožinės literatūros bei moksle 
veikalus, dalyvauti koncertuo
se, parodose, spektakliuose ir 
kt., materialiai remti Kūrybi
nius užsimojimus.

Seimas prašo PLB Kultūros 
tarybą kreipti dėmesį į šiuos 
kultūrinius uždavinius:

a) moksle: greitinti, plėsti ir 
skelbti mokslines studijas, nag
rinėjančias lietuviškuosius ele
mentus visų sričių kūryboje; 
pagreitinti jau parašytų litua
nistinių mokslo veikalų leidimą; ^eipi^th^ių^^inį mo

b) literatūroje: daugiau rem
ti tebekuriančius rašytojus, fik
suoti literatūrinę kūrybą plokš
telėse ir juostose, judinti vaikų

švieLmo metais. Bendruomeninio darbo talka
5. Se’mas ragina kraštų vai- Seimas gėrisi ankstyvesnės

dyba^ gyvinti, stiprinti ir plėsti lietuviu išeivijos sukurtomis 
vei en ruomenės apyhnke-.paIrj0{jnonijs organizacijomis, 
i.e, urk.se vyksta, pagrindinis lietuviškomis parapijomis, mo- 
svieii.t.o, u tū ros, r ei gijos, po- kyklomis bei spauda ir, siekda- 

1 caAisalpos ir k-tas bend-mas įj lietuvišką darbą pratęs- 
ruomen.ius gyvenimas. pag;]jntj) kviečia juos ir

6. S-.imas ragina materialiai jų palikuonis vieningai bendra- 
ir moraliai remti lietuvių veda- darbiausi Pasaulo Lietuvių ben- 
mas švietimo įstaigas kaip Va- druomeneje.
sario 16 gimnaziją, tėvų pran- 
ciškonų gimnaziją, saleziečių 
gimnaziją, Nekalto Prasidėjimo 
seserų bendrabutį ir kt., į jas

c. vertingo neradus, - vi
sai premijos neskirti.

Pas tar uo j u atve j u pini - 
gai lieka sekančiam .kon
kursui karine tema.

Premijuoti rašiniai 
lieka nuosavybei Liet. 
Veter. Sąjungos Centro 
valdybos bibliotekai. Ne- 
premijuoti - grąžinami 
autoriui. Patobulinti.

Mašinėle rašytus dar
bus siųsti (ar šiaip tei
rautis) adresu: 6616 S. 
Washtenaw, Chicago, Ill. 
606 29 U. S. A.

Ant voko užrašyti: 
"Konkursui". Rašinio, ne
pasirašyti,bet neužmirš
ti įdėti užklijuotą vokelį 
su autoriaus vardu, pa-

MIŠKŲ LIETUVIAMS" STRAIPSNIO KONKURSAS
Tolerancija ir ištikimybė princi

pams, kryžiuojantis pažiūroms' 
ir nuomonėms

"Laiškų Lietuviams" 
žurnalo redakcija, atsi
žvelgdama į faktą, kad 
lietuvių išeivių visuome
nėj pasitaiko nemaža ne
santaikos, nesutarimų ir 
susiskaldymo ir norėda
ma tautiečių tarpe skleist 
ti darnaus sugyvenimo 
mintį ir dvasią, 1968-1969 
metų rašinio konkursui 
parinko atitinkamą temą, 
būtent,"Tolerancija ir iš
tikimybė principams , 
kryžiuojantis pažiūroms 
ir nuomonėms" (kaip yra 
lietuvių visuomenėj ir 
kaip turėtų būti).

Rašinys (straipsnis,be-

kytis bei auklėtis,
Lietuvių ryšių priemonės

Seimas ragina remti liet, spau 
ir jaunimo lietuviškosios skai- d4. radiją; televiziją ir kitas su- 
tybos problemą; s žinojimo priemones, kurios

c) muzikoje: plėsti tautinės reikšmingai informuoja, plačiai 
mūsų muzikos kūrimą ir kulti- jungia ir tautinei vienybei nu- rengimo komitetui už kruopštų 
vavimą, vesti į viešumą senuo-1 
sius mūsų liaudies muzikos in- lietuvius.
strumentus, remti chorus, rū- Tautinė religinių institucijų 
pintis lietuvių chorvedžių prie- reikšmė
augliu ir toliau ruošti bendrą- Kadangi religinė lietuvių veik 
sias dainų šventes; ia taip pat artina juos’ir tauti-

d) mene: ruošti ir leisti stu-niam bei kultūriniam darbui ir 
dijas lietuviškom meno proble- kartu yra didelė atrama prieš 
mom, ypačiai liaudies meno, leis religinį pavergtos tautos per
ti monografijas ir kitus lietu-sekiojimą, tad seimas remia re
viu meną liečiančius veikalus, liginių sielovadą darbą atskiruo

Pirmas. Viena šių temų:! trim rašiniam.
a. Tautai apsileidus 

karinėje srityje,1917-1920 
metais įvyko didžioji bei 
pavojingoji žala. (Išvar
dinti tautos nepasiruoši
mą ginklu ginti savo tei
sę: to nepasiruošimo ža
lingos pasekmės ir jų 
priežastys. Išvados atei
čiai.

b. Kariai - neišvengia
mas veiksnys Lietuvai 
laisvę atkovoti, valstybę 
atstatyti ir ją atlaikyti 
tinkamose ribose su sos
tine Vilniumi. Laikas 
ruoštis.

c. Vilniaus karinė pra
eitis nuo 1648 iki 1948 me
tų-

60 dolerių premijom
deponuoti Liet. Veter. Są- varde ir adresu, 
jungos Centro valdybos Paaiškinimas. Į skirtas 
ižde. premijas reikia žiūrėti

Rašinius pristatyti iki ne kaip į honorarą už 
1968 lapkričio 10 d. darbą,bet kaip į kompen-
Antras. Viena šių temų: satą neišvengiamų išlai-

d. Didž. Lietuvos Ku- dų " literatūrai įsigyti,
nig-jos ginkluotos jėgos brėžiniams,fotostatams 
ir 1792 metų karo prieš pasigaminti, pašto išlai- 
rusus veiksmai. doms padengti. . . Uždar-

e. Didž. Lietuvos Ku- valandas paskaičius , 
nig-jos kariuomenė ir jos tektų mokėti šimtus o gal 
veiksmai 1794 metų gyny- ir tūkstančius. Nesitikiu 
bos kare prieš Rusijos ypatingo susidomėjimo

ar gausaus dalyvavimo
Premijom skirta 100 bei ypatingai karštų var-

mūsų kūrybos sritį. 
St. Dirmantas.

Čikaga,1968, vad.Kovos 
metai.

lestrinis vaizdelis ir kt.) 
turi būti ne ilgesnis kaip 
3000 žodžių, pasirašytas 
slapyvardžiu ir išsiųstas 
kartu su atskirame voke
lyje įdėta tikrąja pavarde 
ir adresu "Laiškų Lietu
viams” redakcijai, 2345 
W. 56th St. , Chicago, Ill. 
60636, U.S.A. Konkurso 
terminas -1969 m.vasario 
1 d. (pašto antspaudo da
ta) .Atsiųsti rašiniai tam
pa žurnalo nuosavybe ir 
gali būti jame spausdina
mi. Vertinimo komisija 
bus paskelbta vėliau. Ski
riamos premijos: I - 100 
dol. ,11-50 dol.ir III-25 
doL Premijoms jau pa
skyrę yra: 100dol. - V. 
Kuliešius ir 25 dol. -Pr . 
Razminas.

Nukelta į 6 psL

Apsvarstęs atliktus ir atlieka 
mus darbus .seimas reiškia pa
dėką PLB valdybos pirmininkui 
Juozui Bačiūnui, vykdomajam 
vicepirm.rinkui Stasiui Barzdu- 
kui ir visai PLB valdybai už Katiušą H-ją. 
n?sų penkerių metų.darbą, ypa
čiai už Pasaulio Lietuvių jauni- dolerių. Rašinius prista- žybų.Todėl autorių"slap- 
mo kongreso minties įžiebimą 
bei įgyvendinimą.

P.eiškia padėką PLB III seimo

teikia pasauly išsisklaidžiusius darbą.
Reiškia pagarbą visiems lais

vojo pasaulio lietuvių bendruo
menių darbuotojams, lietuvių 
mokslo ir kultūros kūrėjams, 
kultūrinių bei visuomeninių lie
tuvių švenčių rengėjams ir vi
siems lietuviškų tautinių darbų 
rėmėjams.

PLB III SEIMO NUTARIMŲ 
KOMISIJA

tyti iki 1969 lapkričio 1 d. tumas šiuo atveju didelės 
******* svarbos nelošia. Sutinku

Trijų asmenų vertinto-padėti ir kitokiu būdu, 
jų (jury) komisija bus su- Pav.,temoms c,d ir e nu
daryta vėliau. Sprendžia- rodyti šaltinius-knygas ir 
muoju balsu komisijonpatarti, kur jos čia yra. 
įeina konkurso iniciato-Kreipkitės nurodytu ad- 
rius-sponsorius. resu. Vertindamas būsiu

Vertintojų komisija ga- bešališkas ir, kad ir ži
li: nosių ar tik spėsiu auto-
a. paskirti visą skirtą su-riaus pavardę, kitiems
mą geriausiam bet kuria komisijos nariam jos ne- 
tema rašiniui. iššifruosiu. Man svarbu
b. paskirstyti dviem ai sudominti, suaktualinti

Inž. KAROLIUI BALČIŪNUI staiga mirus, jo šeimai, 

giminėms ir artimiesiems nuoširdžia užuojautą 

reiškiame
E. J. Kardeliai.

Brangiam Tėveliui mirus Lietuvoje, 

mielam JUOZUI LUKOŠIŪNUI ir jo šeimai nuoširdi 

užuojauta _ ’ , , .
Marija ir Petras Girdžiai.

JONUI BURČIKUI mirus, 

jo žmonai, dukterims ir sūnui nuoširdi užuojauta

Genovaite Kazlauskienė 
ir vaikai.
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Kun. dr, F. Jucevičius.

NL skaitytoju, pageidavimu, 
ypač, kurie gyvena JAV- se, ku
rios UetuviSkoįi spauda teikiasi 
tik dalinai perspausdinti šio Če
rniau nurodyto autoriaus apraSv.- 
mą, kuris buvo patalpintas“ TŽ- 
•se“. NL.

DABARTINĖ LIETUVA IŠ ARTI
FELIKSAS JUCEVIČIUS

(Tęsinys iš praeito nr.)
Paversdami Lietuvą Rusijos 

provincija, rusai komunistai iš
liko ištikimi ne tik Stalino, bet 
ir carų vestai politikai. Kaip ca
rai, taip ir rusai komunistai no
ri lietuvius nutautinti. Tačiau 
savo tikslui atsiekti jie pasirinko 
kitas priemones. Baltieji carai 
draudė lietuvių kalbą ir lietu
višką spaudą. Raudonieji carai 
uždraudė visus simbolius, kurie 
yra susiję su Lietuvos istorija 
bei lietuvių tautos gyvenimu. 
Jie pašalino Vytį ir jį pakeitė 
“tarybiniu” herbu, kuris savo 
turiniu nesiskiria nuo rusiško
jo. Išmetė taip pat trispalvę, už
slopino himną. Jei šiandien lie
tuvis drįsta pasikabinti Vytį, ar 
trispalvę, ar užgiedoti himną, tai 
jis laikomas kontrarevoliucinin- 
ku, t.y. pačiu didžiausiu politi
niu nusikaltėliu. Kodėl lenkai, 
vengrai, rumunai, vokiečiai ga
li pasilaikyti savo tautinius sim
bolius, o lietuviai ne? Dėlto, kad 
Lietuva turi būti tik Rusijos 
provincija ir niekas daugiau. Ru
sų “išlaisvintoje” Lietuvoje lie
tuviams uždrausti jų tautiniai 
simboliai. Lietuvoje lietuvis ne
gali pasirodyti lietuviu, jis turi 
išoriškai jau atrodyti rusu.

Tai dar neviskas. Raudonieji 
carai žino labai gerai, kad tau
tinei sąmonei užslopinti neuž

tenka sunaikinti tik simbolius. 
Reikia taip pat užgniaužti visus 
tuos dvasinius elementus, kurie 
lietuvi padaro lietuviu ir jį iš
skiria iš .rusų. Vienas tokių ele
mentų yra krikščioniškasis bei 
katališkasis tikėjimas. Štai ko
dėl raudonieji carai daro viską, 
kad katalikybė būtų išrauta su 
šaknimis iš lietuvių tautos gyve
nimo. Mes klystame, kai mano
me, kad kova prieš religiją yra 
tik kova prieš “liaudies opiu
mą”. Kova prieš Katalikų Baž
nyčią turi taip pat grynai “ta
rybinį” pobūdį.

Iš šios kelionės niekada nepa
miršiu dviejų dalykų: Vilniaus 
ir Kauno išniekintų bažnyčių ir 
prie Berlyno sienos žmonių, be
siveržiančių į laisvę. Kai klajo
jau Vilniaus gatvėmis, tai ma
čiau gražiausias bažnyčias su iš
daužtais langais, užkaltomis du
rimis, griūvančiomis sienomis. 
Kaune daugelis bažnyčių yra pa
verstos sandėliais bei Įmonėmis. 
Ar tai nėra XX a. barbarybė? 
Kai barbarai įsiverždavo Į Ro
mą, ką jie darydavo? Plėšdavo 
ir degindavo bažnyčias. Apgai
lėtinai atrodo ir tos bažnyčios, 
kuriose dar laikomos pamaldos. 
Kokiame stovyje tie didieji me
no paminklai — šv. Petro ir Šv. 
Povilo ir šv. Onos bažnyčios? 
Nedažytos, apdulkėjusios, nere

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

montuojamos. Tas pats ir su Šv. 
Mikalojaus bažnyčia, Aušros 
Vartais ir kitomis mano aplan
kytomis bažnyčiomis. Vilniuje 
tėra vienuolika atdarų bažnyčių, 
o jų buvo ar ne apie keturias
dešimt. O katedra? Ji paversta 
paveikslų galerija. Reikėtų ste
bėtis, jei raudonieji carai jos 
būtų neišniekinę. Kas nori ką 
nužudyti, smeigia kalaviją tiesiai 
j širdį. Ir jie smeigė. Juk kated
ra — tai katalikiškojo krašto 
širdis. Joje Lietuvos praeitis. Ji 
saugojo šv. Kazimiero palaikus. 
O šiandien ji išprofanuota ir iš
niekinta stūkso Vilniaus vidu
ryje ir liudija praeiviui, kad 
barbarybei “tarybinėje” Lietu
voje nėra ribos. Meno galerija 
paversta taip pat Įgulos bažny
čia Kaune. Ten, tamsiame už
kampyje, mačiau taip pat Zikaro 
“Laisvės” statulą, kuri kadaise 
stovėjo Karo Muzėjaus sodelyje. 
Ar tai ne simboliška? Lietuvoje 
laisvei tėra šiandien vietos tik 
muzėjuje. Dar negailestingesnis 
raudonasis caras buvo Prisikė
limo bažnyčiai Kaune. Ji pa
versta įmone. Ir nesistebėkime. 
Juk ji simbolizuoja prisikėlusią 
ir nepriklausomą Lietuvą!

Tokios antireliginės barbary
bės, kokia yra “taiybų” Lietu
voje, nemačiau nei Lenkijoje, 
nei Rytų Vokietijoje. Varšuvos 
katedra,' septynių šimtų metų 
senumo gotika, buvo karo metu 
visai sugriauta. Šiandien ji vėl 
atstatyta. Kitos bažnyčios taip 
pat atstatytos, kurios buvo nu
kentėjusios nuo karo. Krokuvo
je yra proporcingai daugiau baž
nyčių, negu Vilniuje, bet nėra 
nei vienos uždarytos. Lenkai ko
munistai neišniekino savo tautos 
šventovių. Rytų Vokietijoje ne
mačiau taip pat religinės neapy
kantos barbarizmo formoje. 
Drezdene atstatyta ir garsioji 
protestantų Kreuzkirche, ir ka
taliku Hofkirche. Rytų Berlyne 
baigiamas atremontuoti Domas 
ir visai užbaigta jau Šv. Jadvy
gos bažnyčia. Lietuvoje kitaip. 
Raudonieji carai ne stato, o 
griauna bažnyčias. Tik Lietuvo
je verčiami kryžiai, žudomi ir 
tremiami vyskupai, kunigai ir ti
kintieji, draudžiama vaikų kate- 
chizacija. Baltųjų carų laikais 

buvo uždrausta lietuviškoji 
spauda, o raudonųjų carų lai
kais draudžiama katalikiškoji 
lietuvių spauda. Jau ketvirtis 
šimtmečio, kai vyksta katalikiš
kosios spaudos draudimas, ir tai 
XX a. “laisvoje, tarybinėje Lie
tuvoje”. Lietuvoje religinė prie
spauda yra tokia žiauri ir visuo
tinė, jog ją palyginti tegalima 
tik su pirmųjų krikščionių per
sekiojimu Nerono ir Dioklecia- 
no laikais. Šiuo atžvilgiu rau
donųjų carų barbariškumas toli 
pralenkia nacių vandališkumą.

Suomijoje sutikau amerikie
čių šeimą. Augštos kultūros ir 
išsilavinimo žmonės. Užsimezgė 
kalba apie vokiečius ir rusus. 
Mes stebėjomės, kad vokiečių 
tauta, turinti tiek daug didžių 
ir gabių žmonių visose srityse, 
nuėjo vandalizmo keliais. Tai ga
lioja ir rusų tautai, kuri savo 

' širdyje yra taip humaniška ir 
nuoširdi. Kaip tai suprasti? La
bai įdomų atsakymą surado ši 
amerikietė. Pagal ją, kiekvieno
je tautoje yra penki procentai 
psichiškai neišbalansuotų žmo
nių. Vakarų kraštuose tuos pen
kis procentus sudaro įvairūs pa
daužos, keistuoliai. Vokietijoje 
nacių laikais šie penki procen
tai valdė kraštą. Tie penki pro
centai valdo taip pat ir Rusija, 
ir tai daugiau kaip penkiasde
šimt metų. Kai nuvykau į Lietu
vą, tai pats pamačiau, kad šios 
amerikietės samprotavimai yra 
ne psichologinė hipotezė, bet is
torinė patirtis.

Tačiau Lietuvoje komunistai 
nepasitenkina vien tik bažnyčių 
griovimu, bet mėgina Kataliku 
Bažnyčią užslopinti ir iš vidaus' 
Jie proteguoja “neutralius” ku
nigus, o veiklesnius siunčia į 
“durpynus”. Kai kuris kunigas 
pasirodo perdaug aktyvus, tai 
jam net elektrą išjungia. Tiesa, 
dar veikia Kauno kunigų semi
narija, bet tik partijos atstovas 
nusprendžia, ar jaunuolis turi 
pašaukimą, ar ne. Jis taip pat 
sprendžia, kas tinkamas būti 
profesoriumi, kas ne. Tiesiog 
reikia stebėtis, kaip komunistai 
yra susirūpinę kunigų “geru” iš
auklėjimu. Seminarijoje yra, be-
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SUSITIKIMO VAIZDAS DABARTINĖJE LIETUVOJE TĖVU SODYBOJE, 
kuria prieš 23 metus puošė graži tvorelė o dabar pavirtusi i paprasta užtvara 
ir nuvykusi sesutė vos galėjo atpažinti.

rods, 30 klierikų. Tuo tarpu ne
priklausomybės metais viena 
Telšių seminarija turėjo virš 
šimto klierikų, nekalbant apie 
Kauną.

Kai iš viešbučio eidavau lai
kyti Mišių į Aušros Vartus, tai 
pakeliui prasukdavau pro anti
religinį muzėjų, kuris, kaip ir 
pridera komunistų “tarybinei” 
etikai, įrengtas bažnyčioje. Di
rektoriaus pareigas eina kaž
koks ekskunigas (Markonis-Mar- 
kauskas — Red.). Tai irgi deri
nasi su “tarybine” etika. Kartą 
užsukau muzėjaus pasižiūrėti. 
Kai vadovė man pradėjo aiškin
ti religijos atsiradimą bei jos 
evoliuciją, tai man prisiminė 
Šiauliuose išleistoji “Peklos kny
ga”. Man atrodė, kad antireligi
nis muzėjus ir peklos knyga yra 
vienodo mokslinio lygio. Skiria
si tik jų autoriai. Muzėjaus kū
rėjai yra “augšto lygio marksis
tiniai mokslininkai”, o peklos 
knygą rašė pasipelnymo tikslais 
“augšto lygio teologas” versli
ninkas.

Komunistai tikrai mažiau save 
kompromituotų ir savo “moks
liškumą”, jeigu jie vietoj anti
religinių muzėjų organizuotų an
tialkoholinius muzėjus ir tuos 
pinigus, kuriuos išleidžia anti
religinei propagandai, panaudo
tų kovai prieš girtuoklystę. Nors 
joks Rytų Europos kraštas ne
gali pasigirti blaivininkais, ta
čiau padėtis Lietuvoje nėra irgi 
džiuginanti. “Tarybiniame” ro
juje ne religija, o girtuoklystė 
yra pilna ta žodžio prasme liau
dies opiumas. Darbininkai turi 
tokias liūdnas pragyvenimo są
lygas, jog jie geresnio gyveni
mo viltį sudeda į “vodkos” bon- 
ką. Susidariau įspūdį, kad gir
tuoklystė Lietuvoje yra įgavusi 
tokias formas, kurios nesiskiria 
nuo alkoholizmo apskritai. Kaip 
kitaip galima aiškinti faktą, kai 
matai jaunus vyrus rytą užsisa
kančius pusryčiams po 100 gra
mų vodkos? Kažką panašaus te
ko matyti tik Paryžiuje, kur al
koholikai kavinėse rytais gerda
vo vietoj kavos baltąjį vyną.

(Bus daugiau)

STASYS GERV/LAS v

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKĖS

ionr'is- /-'i— ' ' "■ •
(N. Lietuvos slaptosios policijos 

pergyvenimai Vilniuje ir Vilniaus krašte 
- 1944 metais ).

Staigus vokiečių ka
riuomenės prasiverži
mas per Lietuvą,dalį Gu
dijos,daug komunistų ne
suskubo toli nubėgti ir 
daugumas iš jų vėl grįžo 
į Vilnių bei Vilniaus kraš
tą. Tūkstančiai bolševikų 
kariuomenės palikę užpa
kalyje fronto linijų pasi
davė vokiečiams be mū
šio.Bet kaip gerai yra ži
noma, bolševikų kariuo
menėje nei mažiausio da
linio nebuvo be politrukų 
ir kariuomenės čekistų 
komunistų, kurių taip pat 
daug paliko Lietuvoje ir 
Gudijoj.Vokiečiams oku
pavus mūsų kraštą ir Gu
diją šie komunistai-polit- 
rukai bijodami bausmių 
už padarytus nusikalti
mus, nepasiduodavo nei 
Vokiečių nei Lietuvių po
licijai. Pradžioje kelias 
savaites ramiai slapstėsi 
Vilniuje ir dažniau Vil
niaus krašte pas komu
nistams palankius Rusų 
bei Gudų tautybės ūkinin
kus. O kadangi buvo vasa
ros laikas, tai tuo labiau 
buvo lengva slapstytis ir 
stebėti Vokiečių okupaci
nės valdžios valdymą bei 
Lietuvių administracijos 
bejėgią ir pasyvią laiky
seną. Tai buvo jaučiama 
visose įstaigose, ir la
biausiai policijoje, nes 
vokiečių pareigūnų guob- 
šumas ir kvailas išdidu
mas buvo visai nepaken
čiamas ir pykino mūsų 
prityrusius pareigūnus. 
Taipgi labai neigiamai 
veikė vokiečių pareigūnų 
artimi bendradarbiavi
mai su lenkėmis patrio
tėmis ir kai kur net su 
komunistam simpatizuo-

detektyvo 
1939 -

jančiomis moterimis,ku
rios,kaip vėliau aiškėjo, 
tuo pat metu, palaikydavo 
ryšius su besislapstan
čiais politrūkais. Gi po- 
litrukai išsiaiškinę ben
drą padėtį, jau rudeniop 
pradėjo organizuotis ir 
rūpintis apsiginklavimu. 
O apsirūpinti ginklais ne
buvo jokia problema, nes 
besislapstydami politru- 
kai turėjo ginklų dar iš 
savo tarnybos laiku.

Nespėję gerai įsikurti 
Šv. Jono gatvėje, persi- 
kraustom į Gedimino gt. 
buv. lenkų teismo rūmus 
ir įsikuriam vakarinėje 
pusėje, priešais vokiečių 
SD, kur pastarieji turėjo 
savo valgyklą bei girtuok
liavimo kambarius. Šia
me pastate turėjome ke
liolika kambarių dabok
lei, kur lai kydavom sulai
kytuosius,kvočiamus as
menis. Į kalėjimą per
si ųsdavom tik tuos,kurių 
kaltė buvo įrodyta ir by
la perduodama valstybės 
gynėjo pad.arba Vokiečių 
tarnybai.

Jau rugpjūčio mėn. 
mieste pasirodydavo bu
vę politrukai ir aktyvesni 
komunistai. Reikėjo sti
printi budrumą bei rinkti 
tinkamų informacijų jų 
aiškinimui. Pakliuvę į 
mūsų rankas,buvo griež
tai kvočiami. Tačiau ieš
kojimą apsunkino ir pačių 
Nacių - bepročiai SD pa
reigūnai, kurie terorizuo
dami žydų tautybės žmo
nes (piešdami bei vary
dami į speciales getto) - 
nusavindavo vietinių gy
ventojų namus ištisais 
blokais. Šitoks žiaurus 
Nacių darbas nustatė 

prieš save didžiąją dalį 
miesto gyventojų, kurie 
iki šiol buvo pasyvūs ar
ba net draugiški vokie
čiams. O besislapstą po
litrukai ir komunistai 
šluos Įvykins gerai išnau
dojo. Padėtis dar pablo
gėjo, kai naciai pradėjo 
masiniai žudyti žydų tau
tybės žmones. Tai paža
dino ir lenkų teroristus- 
patriotus,kurie pradžioje 
(Vokiečiams okupavus 
Vilnių) laikėsi gana pa
syviai. Bet neilgai. Nes 
lenkai per drąsiai pradė
jo organizuoti teroristų 
grupeles bei partizanų 
dalinius. Netrukus tapo 
suorganizuota speciali 
sekcija lenkų teroristų 
bei partizanų aiškinimai . 
Nes gerai buvo žinoma, 
kad lenkai netiek buvo pa
vojingi vokiečiams kiek 
lietuvių pareigūnam dir
busiems lietuviškoje ad
ministracijoje. Ypač len
kų politikai ir teroristai 
visai nesigilindavo į lie
tuvių politinius planavi
mus bei pastangas išsau
goti gyvą tautinę dvasią, 
o trumparegiškai mus 
kaltino bendradarbiaujant 
su nacių okupantais. Net 
ir šiandien dauguma len
kų veikėjų rašinėja me
lagingus bei provokaci
nius straipsnius prieš 
lietuvius,kurie jiems ne
laimėje gelbėjo ir.nesu- 
iminėdavo ir neperduo- 
davo su visa kaltinamąja 
medžiaga Vokiečių Karo 
teismui. Buvo vengiama 
suėmimų,o suimtiesiems 
"rasta" mažiau kaltina
mosios medžiagos.

Šiandie kai kurie lenkai 
begėdiškai šmeižia lietu
vius kaimo policininkus , 
vadindami SS daliniais ir 
girasi juos smarkiai su
mušę. Kartais net išžudę 
net visame apskrityje ne
būtą policininkų skaičių.

Bet lenkiška manija "co 
to ja" ir jų trumparegiš
kos Jntelegentijos politi
koje vis kiršinama prieš 

lietuvius.
Pav. melagingai ir vi

sai begėdiškai aprašyta 
lenkų partizanų kautynės 
su, - neva lietuvių ir vo
kiečių SS daliniais. Čia 
norisi pasakyti panašių 
provokacinių straipsnių 
autoriams ir kitiem "ura 
patriotam", tegu jie ne
mano, kad lietuviai neži
nojo lenkų partizanų or
ganizatorių bei partiza
ninių grupių prisilaikymo 
vietovių,nes mes žinojo
me ir turėjome pakanka
mai jėgų ir priemonių 
juos sunaikinti.Tačiau tai 
nebuvo daroma tik todėl, 
kad Lietuva nebuvo karo 
stovyje su Lenkija. O be 
to lenkai buvo verti tik 
užuojautos ir pasigailėji
mo didžioje nelaimėje, 
kuri įvyko dėl jų pačių po
litikų neapdairumo ir ne
sugebėjimo didelei (apie 
26 mil.tautai) vadovauti . 
Tik dėl to jų tauta turėjo 
milžiniškus nuostolius , 
kurių dar ir šiandieną ne - 
lengva užmiršti.

Silpnapročių Nacių pa
reigūnai pradėję nežmo
nišką terorą vykdyti,daug 
jaunij stiprių žydų tauty
bės vyrų apleidę savo gy
venamas vietas ieškojo 
apsaugos miškuose susi- 
rišdami su besislapstan
čiais politrukais bei ak
tyviais komunistais ir 
bendromis jėgomis ruoš
davosi žiemai patalpas ir 
maisto atsargas. Pra
džioj maistą vogdavo pas 
ūkininkus, vėliau geriau 
apsiginklavę ir sudarę 
didesnes grupes plėšika
vo didesniuose ūkiuose. 
Politrukai-teroristai tu- 
rėdaini geresnes jiem 
reikalingas žinias iš 
miesto atvykdavo pas nu
rodytus asmenis ir dar 
susirišę su pabėgusių če
kistų ir kitų žmonomis, 
prisilaikydavo mieste ar
ba miesto pakraščiuose.

Vieną dieną gauta ži
nia, kad Neries upės pa
kraštyje buvo rastas Vo

kiečių kariuomenės pus
karininkis prigėręs ir su 
mušimo žymėmis galvoj. 
/okiečių žandarmerija į- 
sakomai prašo skubiai iš
aiškinti mirties priežas
tį, nes yra įtarimo, kad 
puskarininkis nužudytas . 
Pasiteiravus, paaiškėjo, 
kad šitas kariškis buvo 
apiplėštas,paimti pinigai, 
jo dokumentai ir ginklas . 
Iš to jau galima buvo su
sidaryti nuomonė,kad mi
nimą kariškį nužudė poli
tiniai teroristai.Bet nors 
ir aiškinant šią žmogžu
dystę, skubių rezultatų 
nedavė ir aiškinimas bu
vo tęsiamas. Gal už dviejų 
savaičių rastas upėje an
tras žandarmerijos uni
formuotas pareigūnas 
prigėręs ir apiplėštas, 
buvo nustatyta, kad tero
ristai daro žmogžudystes 
tik vakarais, bet kaip ir 
kodėl lavonai įmetami į 
Neries upę? Žinoma, te
roristai buvo tikri, kad 
vanduo lavonus nuneš to
lyn ir tuo visa baigta, ta
čiau upės posūkiuose van
duo lavonus išmetė į pa
kraščius, kur meškerio
tojų buvo rasti.

Kaip kitiems Krimina
linės Policijos taip ir 
Saugumo pareigūnam bu
vo įdomu aiškinti teroris
tus, - kur, kada ir kokio
mis aplinkybėmis nužudo 
ir apiplėšę lavoną įmeta 
į upę. Labai akyliai ap
žiūrėjus tiltą jokių žymių 
nerasta. Pagaliau prieita 
išvados, kad žmogž ūdys - 
tės daromos laiveliu per 
upę perkeliant asmenį nuo 
už Neries esamo Šnipiš
kių priemiesčio link Ge
dimino kalno, arba nuo 
Gedimino kalno per upę į 
priemiestį.Iš abiejų upės 
kraštų nuolatos kursuo
davo po kelis laivelius , 
kuriais perveždavo per 
upę už tam tikrą atlygi
nimą.Nors laiveliai buvo 
prirakinti prie didelių ak
menų ar įkastų stulpelių, 
bet paprastas spynas 

lengvai galima buvo atra
kinti ir naudotis laive
liais be savininkų žinios. 
Buvo keli laiveliai ilgai 
stovėję be naudojimo, nes 
savininkai nepasirodyda
vo - gal kur išvykę, gal 
sirgo ir pan.

Paaiškėjus, kad tero
ristai galėję panaudoti 
laivelius neva perkėlimui 
žmonių per Neries upę ir 
progai pasitaikius - nak
ties metu grįžtančius iš 
kokių "pasilinksminimų" 
vokiečius labai lengvai , 
sudavę kietesnių daiktu 
per galvą, apiplėšę ir 
įmetę į upę. Visu rimtu
mu aiškinant įtarimą per 
bendradarbius ir laivelių 
tarnybas, buvo sužinota 
apie du naujus vyrus, ku
rie taip pat naudodamiesi 
laiveliais perveždavo 
žmones per upę imdami 
už patarnavimą atlygini
mą. Iš tų, kitiems nepa
žįstamų 30-34 m.amžiaus 
vyrų,vienas aukštesnio, o 
kitas žemiau vidutinio ū- 
gio,kalbėję tik rusiškai, o 
didesnis mažai ir blogai 
lenkiškai.

Kiekviena diena buvo 
gaunama pranešimai apie 
žmogžudystes, vagystes , 
apiplėšimus ir kitus nuį 
sikaltimus kaip mieste 
taipir provincijoje. Buvo 
sunku suprasti kokie nu
sikaltėliai tas blogybes 
daro. Onusikaltimus darė 
besislapstą komunistai 
teroristai, vagys profe
sionalai ir tam panašūs .

Apart kitų padarytų 
blogybių mieste, buvo 
pranešimas,kad Antakal
nio rajone buvo apiplėš
tas ir užmuštas senesnio 
amžiaus pasiturintis 
žmogus. Jo žmona taip pat 
pritrenkta bet atsigavusi 
ir pasakiusi kaip maždaug 
atrodę, žmogžudžiai -plė - 
šikai, kurię buvo du su 
ginklais ir labai žiauriai 
griežti,-už mažiausį api
plėšiamo žmogaus nesku
bų patarnavimą plėšikam 
su ginklu rankoj kirto per 

galvą taip, kad išvirtęs 
ant grindų daugiau neat
sikėlė. Kai į butą įėję ir 
klausdami netolimai gy
venančių žmonių pavar
des prašė nebijoti, nuro
dyti klausiamo asmens 
namą.Svarbiausiai,kad ši 
plėšikų rolė buvo labai 
planingai suvaidinta, nes 
pasibeldė į duris gražiai 
apsirengusi moteris ir 
gerai lenkiškai kalbėda
ma ir namo savininkė tų 
vyrų nemačiusi. Bet kada 
atidarė duris,staigaiš už 
kampo iššokę vienas po 
kito du vyrai įsiveržė į 
kambarius ir grąsindami 
mirtimi,liepė nejudėti ir 
abudu žmones suvedę į 
pašalinį kambariuką įsa
kė tyliai būti. Bet kai vy
riškis prasidaręs dureles 
norėjęs pažiūrėti,tai prie 
durų stovėjęs mažesnio 
ūgio plėšikas kirto jam su 
kietu daiktu per galvą. 
Moteris pamačiusi savo 
vyrą kritusį, išsigando ir 
riktelėjo, tuomet ir jai 
kirtęs per galvą kelis 
kartus, bet laimei, kam
baryje nesant šviesos ji 
galvą prisidengusi ranko
mis išliko gyva,bet su 
vaidinusi negyvą. Plėšikė 
moteris,kuri prašė nuro
dyti jos ieškomą asmenį, 
pasilikusi lauke sargybo
je ir nukentėjusi moteris 
daugiau jos nemačiusi.

Nukentėjusi moteris , 
nors iš išgąsčio mažai 
atsimindama, nupasakojo 
plėšikės žymes ir, kad 
vyrai plėšikai buvę vie
nas aukšto ūgio su ūsais 
(dirbtinais) apie 30 metų 
amžiaus,antras vidutinio 
ūgio pilnu raudonu veidu , 
nugirdusi rusiškai kal
bančius kelis žodžius . 
Plėšikai savo darbą darė 
labai tykiai ir be kalbų. 
Paėmę visus geresnius 
rūbus, laikrodžius bei 
žiūronus ir foto aparatą 
išėję.

Daugiau bus.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. spalio 23 d. Nr. 42(1118)

KULTOWĖ£fe(WIKA
PAGERBIMAS KULTŪRININKŲ

Iškilmingame pabaigtuvinia- 
me IPL-B seimo posėdyje Kultū
ros Tarybos pirmininkas prof.
J. Puzinas tartame žodyje pa
stebėjo, kad lietuvių tautos kul
tūra buvo kuriama nuo neatme
namų metų, ir kaip jau įprasta, 
kultūrininkų ar mokslininkų ar 
menininkų darbai nėra ūmai pa- 
stebiami ir reikiamai įvertina
mi. JAV lietuvių kultūros dir
vonai taip pat ne nuo šios die
nos purenami. Dažnai tuos kul
tūrininkus prisimenama tik jų 
mirties proga. PLB Kultūros 
Taryba sumanė pagerbti visus 
tuos kultūrininkus, kurie dar 
yra gyvi mūsų tarpe ir jau su
laukę 70 metų;

Čia buvo išvardinti šie moks
lininkai : M. Anysas, St. Dirman- 
tas, Ch. čekanavičius, J. Eretas, 
Ign. Končius, prel. J. Končius,
K. Regelis, J. Raukys, A. Ru- 
kuiža, VI. Stanka ir kun. Venc
kus.

Rašytojai: J. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė, M. Aukštaitė, A. 
Giedrius, K. Karpius, N. Raste
nis, J. švaistas-Balčiūnas ir kan. 
M. Vaitkus.

Dailininkai: A. Galdikas, M. 
Šileikis ir Ad. Varnas.

Muzikai; A. Aleksis, A. Kut- 
kus ir J. Žilevičius.

Laikraštininkai: P. Grigaitis, 
J. Kardelis, St. Michelsonas, J. 
Sonda, L. šimutis, J. Vilkaitis 
ir M. Zujus.

Kultūros mecenatai: J. Ra
čiūnas, prel. J. Juras, prel. J. Ka
ralius ir prel. K. Vacys.

Visuomenininkai; prel. I. Al- 
bavičius, M. Arlauskaitė, <M. Gal
dikienė, D. Jasaitis, prel. M. Kru
pavičius, B. Matulionis, J. Ma
tulionis, St. Raštikis, A. Rėk
laitis, V. . Sidzikauskas, R. Ski
pitis, J. Šlepetys ir A. Trečiokas.

Kurie tuo metu iš pagerbtųjų 
buvo posėdyje, tiems buvo įteik
ti paauksinti ženkiukai su stili
zuotu Vytimi. O kurių tame su-

LITUANUS LAISVES 
KOVOS METUOSE 

persitvarkiusi Lituanus 
Fondaciją, pašalinusi 
kliūtis žurnalo leidimo 
darbe, į naują redakcinį 
kolektyvą pakvietė sekan
čius mūsų akademikus: 
dr.Anatolijų Matulį, Pur
due University, dr. Tomą 
Remeikį, St. Joseph Col
lege,dr. Antaną Sužiedėlį , 
Catholic University of 
America ir dr. Bronių 
Vaškelį, Lafayette Col
lege. Pirmasis Laisvės 
Kovos Metų žurnalo nu
meris jau yra siuntinėja
mas skaitytojams.Du už
silikę dar pereitų metų 
numeriai,skirti lietuviš
kajai dramaturgijai, jau 
yra spausdinami .Paruoš
tas antras šių metų nu
meris, baigiama rinkti 
medžiaga sekančioms 
dviems rudens ir žiemos 
laidoms.

Šių metų pirmasis nu
meris yra skirtas išimti
nai Lietuvos nepriklauso
mybės 50-osioms meti
nėms paminėti. Šiuo metu 
žurnalas turi 1200 prenu
meratorių, tuo tarpu 5000 
rgz. siuntinėjama nemo
kamai svetimųjų bibliote
koms,politinėms institu
cijoms, įtakingiems kul
tūrinio ir politinio gyve-

4rljo5
VEDA D R. GUMBAS

Nesąmoningumas

Leonas Barauskas, dirigentas - kompozitorius Darius LapinskasTrys menininkai, is kairei: dramos akt.
ir solistė Aldona Stempužienė pradėjo kelione, iš Cleveland*© tarptautinio aerodromo į Pietų Ameriką, kuri iš 
menininku pareikalaus didelio pasiruošimo, plataus repertuaro bei dvasinės ir fizinės ištvermės.

Teisėjas kaltinamajam:
— Kaip tamsta galėjote išmesti savo 

žmoną pro langą?
— Padariau tai kažkaip nesąmoningai...
— Iš tikrųjų nesąmoningai: juk galėjote 

netyčiomis pritrenkti atsitiktinį praeivį.
Netikėtas atpažinimas.

iiimo asmenybėm. Litua- 
nus žurnalas yra mūsų 
vienintelis kelias, kuriuo 
platesniu mastu mes ga
lim pasiekti svetimtau
čius. Per šį žurnalą mes 
laisvam pasauliui prista
tome savo meną, kultūrą 
ir Lietuvai okupanto da
romą skriaudą. Visa tai 
pareikalauja daug darbo

nebuvo pamiršti nusipelniusieji 
Lietuvių Bendruomenės veikė
jai. Juos Liėtuvių Fondo atsto
vai dr. A. Razma, dr. G. Dalu
kas ir A. Rėklaitis apdovanojo ir finansinių išteklių. Ši 
medaliais.

Tokiais Literatūros Fondo iš
leistais sidabriniais medaliais 
buvo apdovanoti šie: J. Bačiū-

------- ai* ■ --------- - ------------ nas, Prel- J- Balkūnas, St. Barz- 
sirinkimė' rfebūta, tiems bus paš- dūkas, J. Šlepetys, S. Narušis, 
tu pasiųstas atitinkamas ženk- Br. Nainys, kun. J. Petrošius, 
liukas.-------------------------------------- A, Rinkimas, K. J. Valiūnas ir

Lietuvių Literatūros Fondo VI. Venckus.

našta reikalauja visos 
mūsų visuomenės para
mos.Todėl Lituanus Fon
dacija skelbia žurnalo 
platinimo ir prenumera
tos rinkimo vajų.

Lituanus Fondacija tu
rėdama nepelno organ!-

zacijos statusą,primena, 
kad penkių dolerių auka , 
užmoka metinę prenume
ratą, kuri, savo ruožtu, 
gali būti nurašyta nuo fe- 
deraliniųpajamų mokes
čių. Paaukoję dešimts do
lerių, bus skaitomi Litu
anus rėmėjais. Atskiri 
asmenys ir lietuviškos 
organizacijos šiuo kvie
čiamos užsiprenumeruo
ti sau ir svetimiesiems 
(miestų, kol egi jų bibliote
koms .visuomenininkams) 
Lituanus žurnalą. Tryli
kos metų palankūs atsi
liepimai ir nuolatos didė
jantis susidomėjimas Li
tuanus žurnalu liudija šio

darbo prasmingumą ir 
naudą Lietuvai. Lituanus 
Fondacija dėkoja visiems 
iki šiol rėmusiems žur
nalo leidimo darbus ir 
dar kartą kviečia ir toliau 
likti Lituanus talkininkų 
eilėse.

Laisvės Kovos Metų 
prenumeratas prašome 
siųsti: Lituanus,P.O.Box 
9318, Chicago, UI. 60690.

Lituanus Fondacija 
1968 Laisvės Kovos Me - 
tai, spalio mėn.

Kartą profesorius Krajus, turėjęs daug 
skolų ir gausią šeimą, ėjo sau gatve. Prie
šais jį, garsiai verkdamas, bėgo berniukas.

— Ko tu verki, berniuk? — paklausė ge 
raširdis profesorius.

— Aš pasiklydau...
— O kur tu gyveni?
— Universiteto gatvė numeris aštuntas. 

— atsakė berniukas.
— A, tai tu mano sūnus! — sušuko pro

fesorius. -— Aš pats ten gyvenu. Sakau, iš 
kur man taip pažįstamas veidas... Na, ei
nam, nuvesiu pas mamą.

..... . C."
ruošiamas Filmas

Jau virš metų laiko yra
ruošiamas filmas iš Ka-

VIENAS IŠ PALENGVINIMU SOVIETIŠKAM PILIEČIUI

Suprastintas balsavimų metodas turi dar ir tų gerų puse, kad įis paša
lina balsuotojui reikalo, laužyti galvų, taip pat kaip ir užrašinėtojui ran
kos varginimų, nes padeda visiems tos pats štampas ir tereikia tik imes 
ti kortelę. *

nados lietuvių gyvenimo. 
Jame bus stengiamasi 
parodyti visa Kanados 
lietuvių buitis: nuo pačių 
pirmųjų ateivių žingsnių 
iki plačios ir šakotos,, 
kultūrinės, prekybinės , 
visuomeninės ir politinės 
veiklos visose , lietuvių 
kolonijose Kanadoje.Tokį 
plačios apimties filmą, 
kuris liktų kaip kronika 
ir dokumentas ateinan
čioms kartoms ir sava-

jam kraštui, sumanė ir 
pasiryžo finansuoti To
ronto Lietuvių Verslinin
kų "Verslo" sąjunga.

Tuo reikalu lankėsi 
Montrealyj p. V. Petrulis 
ir p.S. Janušauskas ir nu
filmavo visą eilę Montre- 
alio lietuvių buities frag
mentų. Filmą ruošia 
arch.V. Petrulis, dail. T . 
Valius. FififfiS^ muziką ra
šo Z.Lapinas,d jį įkalbės 
dr. H. Nagys.

kariškių uniformomis — pats Sierakauskas, Mackevi čius ir Kolyška. to nepaprasto reginio — lietuviško vaisko žygiavimo
Nepatiko Sierakauskui toks šlėktiškųjų būrių sau- Šitoks sukilėlių „vaisko" žygis didelių kelių gy- ir iš to kylančių lūkesčių bei vilčių, kad ateina kito- 

\/lkĮC A C AAwniAiTR valiavimas, tačiau jis susilaikė nuo aštresnių žodžių, ventojams darė didžiulį įspūdį. Jau buvo spėta pa- kia, šviesesnė gadynė.

S
I i 11 y 117 JjTi! po kelių dienų visi sukilėlių būriai susirinko nurody- rūpinti sukilėliams vienoda apranga — pilkos mitinu- Toks žmonių susidomėjimas ir džiaugsmas kaitino 
* A DlTTTkl toje viet°Je Kremenčinės miške. Čia Sierakauskas pa-kėS( odiniai diržai, juodos kepurės. Grėsmingai blyk-ir vadll širdis- KoIyška- pasistiepdamas balne, kartas IIVIIFIIAkU11 skirstė kai kurias pareigas: dalgininkų instruktorium č viršum j da) jaj sutartinai dundėjo ži nuo karto raitė savo bajorišką ūsą, Mackevičius žvit-U IX1 IE 11ZV1 paskyrė Povilą Vivulskį, gerai mokantį lietuvių kal-n os kad nedidel bet us nai apžiūrinėjo pakelės smalsuolius ir sveikino, pa-

1—* *—* bą, dvidešimties žmonių raitelių grupės vadu Laba- ... .< . . , _ .. matęs pažįstamą veidą. Jis džiaugėsi, nusimanydamas,
nauską, savo adjutantu grovą Ignotą Kossakovskį, , . , . . .... ....... kad sitas žmonių pritarimas sukilimui, tai jo darbo,
štabo viršininku Ignotą Laskovskį ir kapelionu kuni- a C eS aimų ir azny *a"lllll gyven ojai, isgir ę jo pamoksiu, jo sąmoninančių žodžių vaisius.
gą Domininką Pėžą, gydytoju ir kasininku Ign. Tčias-‘r Pamat9 keliu traukiantį lietuvis ą vaiską, dideli ir Tačiau nemažiau džiaugėsi ir Sierakauskas. Jis 
kovskį. maži bėgo jo pažiūrėti. Pirmiausia visų dėmesį trau- matė, suprato, kad žmonės jį laiko vyriausiuoju Lie-

Balandžio 19 d. kapelionas Pėža laikė pamaldas, trys raiti vyresnieji. Žmonės suprato, kad vidurį- tuvos kariuomenės ir viso sukilimo vadu. Jam buvo 
ir visas dalinys iškilmingai prisiekė ištikimai tarnauti nis bus pats vyriausias, tur būt, generolas. Tačiau miela, kad jį, šiaipjau svetimą čia žmogų, tie kai- 
tėvynei, nesigailėti gyvybės jai ginti ir klausyti savo ciekvienas labiausiai norėjo pamatyti Paberžės kuni-miečiai, vakarykščiai baudžiauninkai, priima kaip sa- 
vyresnybės. Mackevičius prisiekė kartu su savo dal-gą Mackevičių. Daugelis jį pažino, nors ir barzdotą, vo išvaduotoją. Būdamas pats entuziastas ir labiau- 
gininkais. Rūsčiai skambėjo šitų jau vargo užgrū- r rodė kitiems. Visi stebėjosi, ypačiai moterys.
dintų vyrų balsai, tariant priesaikos žodžius. Tokios
rimtos ir iškilmingos valandos dar jie nebuvo gyve-;e, 
nę. Visi jie jautė, kokią didelę pareigą ir atsakomy
bę užsitraukė, tardami priesaikos žodžius ir bučiuo
dami kryžių.

Mackevičius žvilgtelėjo į Petrą Balsį, ar neįskai- 
tys jo veide apgailestavimo, kad toli paliko jauną 
žmoną su mažu sūneliu ir išsidangino gal galvą pa
guldyti, o juos pasmerkti skurdui ir sielvartui. Tačiau 
Petras ryžtingai kalbėjo priesaikos žodžius, bučiavo 
kryžių ir atsistojo tiesus ir tvirtas, su pakelta galva, 
narsa spindinčiomis akimis.

Puikiai laikėsi Noreika ir Jankauskų Kazys, ir se- akyje.
nyvas Steponas, ir daugelis kitų.

— Taip,— pagalvojo Mackevičius.— Šitie nuo 
manęs nepabėgs, nei vargo, nei priešo kulkos nepa-
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Apie Velykas į Šėtos dvarą atvyko Zigmantas Sie
rakauskas, kurį centrinė sukilimo vadovybė, pasiva
dinusi „Skyriumi, valdančiu Lietuvos provincijas", 
pakvietė vadovauti Lietuvos sukilimui. Sis nuostabiai 
iškilęs Rusijos generalinio štabo karininkas, karo mi
nistro patikėtinis ir drauge karštas savo tėvynės pat
riotas, atrodė būsiąs tinkamiausias, patikimiausias 
sukilimo vadovas. Sierakauskas sutiko prisiimti šias 
atsakingas, pavojingas pareigas, pasivadinęs sugalvo
ta pavarde Dolenga. Jis tuojau sudarė karo veiksmų 
planą: sutelkti aplink save visas sukilėlių jėgas, da
liai jų pavesti paimti Dinaburgo tvirtovę, pačiam per 
Žemaitiją pasiekti pajūrį, kur turėjo būti atplukdyti 
iš Londono ginklai, paskui žygiuoti į Vilniaus guber
niją ir ten, jau turint, kaip tikėjosi, apie 5000 sukilė
lių armiją, išvystyti didelio masto karo veiksmus. 
Tuo pačiu metu visoje Lietuvoje turėjo palaikyti su
kilimą vietiniai sukilėlių būriai.

Tuo tarpu buvusis generalinio štabo kapitonas
Zvieždovskis turėjo įliepsnoti sukilimą Mogiliovo gu- būgs. Bet ar visi? Berods, bus visokių. Tačiau vis dėl- 
bernijoj, o Kenevičius prie Karnos upės totoriuose, to yra vyrų, kurie sudarys mano būrio širdį ir kumštį. 
Visa tai būtų sudarę palankias sąlygas Sierakausko Jie lydės mane ligi galo. Koks bus tas galas? Ne, ne- 
žygiui.

Mackevičius, po ligos atvykęs į savo būrį, netru
kus gavo Sierakausko įsakymą traukti į Šėtą. Tokį 
pat įsakymą gavo Kolyška ir Kušleika. Įsakymui rei
kėjo tučtuojau paklusti. Visų jėgų sutelkimo vienoje 
vadovybėje reikalas atrodė visiems aiškus. Žygis į 
Šėtą, prisilaikant deramo atsargumo, truko dvi die
nas. Mackevičius atvyko nakčia, beveik kartu su Ko
lyška, ir rytojaus rytą prisistatė Sierakauskui.

Jį pasitiko dar palyginti jaunas, 35-rių metų 
ras, vidutinio ūgio, pablyškusio veido, blondinas, 
sirengęs lenkų karininko uniforma. Pasisveikinęs
dėjo dešinę Mackevičiui ant peties ir draugiškai pra
bilo:

— Laukiau tavęs, brolyti. Girdėjau daug apie ta
ve. Puiku, kad pasiskubinai atvykti. O kur Kušleika?

— Kušleika, girdėjau, paleido savo būrį velykų 
šventėms. Po švenčių, kai vėl susirinks, atvyks čia

šiai pasitikėdamas gal ne tiek ginklu, kiek visuotiniu
— Žiūrėkit, šitas kraštinis su ta navatna kepurai-tautos, liaudies entuziazmu, pritarimu,— jautė didelį
kunigas Mackevičius! dvasios pakilimą, matydamas šitą akivaizdų, kaip
__ Ką tu sakai? Negali būti! jam atrodė, visuotinį to entuziazmo pasireiškimą.
— Tikrų tikriausiai! Kakta, akys, nosis... Kartu su savo vadais džiaugėsi ir visas šitas, dau-
__ tiesųj Jisai! giau kaip tūkstančio žmonių sukilėlių pulkas. Buvo 
O vyrai svarstė rimtai: graži, šilta pavasario diena. Padangėje čireno viever-
— Na, jeigu jau šitaip traukia vidury dienos, ne-s*a*' medžiuose kranksėjo varnos, visas oras ripulia- 

bijodami maskolių, tai, matyt, vyruti, turi ir sylos.vo ir mir^° šviesos- šilumos ir garsi* povėmis. Ke-
iu,.. , .... , .. , , lyje ilga juosta driekėsi sukilėlių eilės. Kartkartėmis■ Šitas, kur joja vidury, sako, ciesoriaus stabe tarna- . , , , . , , .. , , viename jos gale suskambėdavo daina:vęs. Žino, ka daro. &

— Ogi Mackevičius! Nedovanai kalė žmonėms 
galvas apie ponų ir valdžios šunybes. Pats stojo prieš

Oi lekia, lekia gulbių pulkelis, 
Tėvynę ginti ragin brolelius.

Vos spėdavo daina nutilti, kitame gale atsiliepdavo:

reikia spėlioti...

ap- 
pa-

Paskui prabilo Sierakauskas. Kalbėjo lenkiškai, ir 
retas kuris iš Mackevičiaus dalgininkų jo kalbą su
prato. Tačiau ir nesuprasdami jie jautė iš jo lūpų 
kartu su žodžiais trykštančią jėgą. Jo žodžiai plaukė 
galingu srautu, jo akys spindėjo, jo veidas keitėsi pa
gal minties ir jausmų prasmę. Tuos, kurie suprato, 
jaudino, kurstė ta kalba apie sukilimo reikalą, apie 
žemės, kurią jie dirbo, išvadavimą, apie tėvynės lais
vę. Kurie nesuprato, matė ir jautė, kad tas karys gina 
teisingą reikalą ir ves juos į teisingą kovą.

Po Sierakausko prakalbos visi sukilėlių būriai iš
sirikiavo kelyje į Vadoklius. Sierakauskas, pripratęs 
prie didelių kariuomenės dalinių judėjimo, ir savo 
sukilėlių būrius nutarė vesti dieną, dideliais keliais, 
o nesislapstyti miškuose ir traukti iš vietos į vietą 
naktimis. Priekyje jojo visi trys vadai vyresniųjų

Kiti vėl džiaugėsi:
— Dabar žemė tai mūsų!
— Be jokių mokesčių, pats girdėjau, kaip skaitė
— Bet bežemiams trijų margų tai mažoka.
— O kiek to margo?
— Trys margai tai dvi dzesentinos. Taip 

munčikai skaito.
— Mažoka.
— Nieko! Tegu tik stos sava valdžia. Gausime ii 

daugiau.
Jauni bernai ir mergiotės krėtė juokus, išdykavo Lietuva mūsų, tėvyne šventa, 

Mes tavo sūnūs, tu būsi apginta.

Visas Vadoklių miestelis išvirto į gatvę ir rinką. 
Kiekvienas norėjo pasižiūrėti į tą nematytą reginį. 
Jauni vyrai apspito vadus ir siūlėsi priimti juos Žalnie
riais į lietuvišką vaiską. Mackevičius, nors džiaugėsi 
tokiu žmonių palankumu, tačiau į savanorius žiūrė- 

Pejo su nepasitikėjimu. Jie išlakstys, išgirdę pirmuo
sius maskoliaus šūvius. Taip pat ir Sierakauskas ne
skubėjo priimti tų įkarščio pagautų vyrukų. Kuo jis 
juos apginkluos? O be ginklų kokia iš jų nauda? Ak, 
tie Varšuvos ir Vilniaus ponai! Nėra organizuotumo!

Daugiau bus.

Kelkis, kelkis, mielas broliukėli, 
Eik žirgelio balnoti.

Išgirdę dainas, žmonės dar gausiau teikės pakelė- 
zane-mis ir lydėjo dainuojančius lietuviškus Žalnierius. 

Įėję į Vadoklių miestelį, Mackevičiaus dalgininkai 
susimetė krūvon ir galingais balsais užgiedojo:

Eikim, broliai, visi drauge, kur Nemunas plaukia, 
Klaus paliokai, žiūrėdami, koks ten vaiskas traukia.

Kažkas pamatė vieną kitą pažįstamą.
— Žiūrėk, Balsių Petras! Kaip pasenęs!
— Tai barzda sendina.
— Kurgi jis Katrę paliko? Girdėjau ir sūnų 

turįs.
— Čia, brol, svarbesnis reikalas.
— O jūs neturite nei pačių, nei vaikų, o už 

čiaus sėdite,— tyčiojosi mergaitės.
— Dievaž, eisiu.
— Ir aš!
— Ir aš!
Taip visom pakelėm būriavosi žmonės, sujaudin
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V. A. JONYNAS P. LELIS.

Vilniaus operos sol. VIRGILIJAUS NOREIKOS
KONCERTAS

na siaurame akyratyje. 
_H ■■ M M ■ Per me^ sunku viską
fljoBvbI C rB sbvbI prisiminti su tikslumu,
KT ia B iF ll "ra B B B® a F B I I taiuž suklydimą,ypač da-
B lllhv V V B W IBB ■ tų-prašau atleisti.

Jau trečiusyk tenka 
girdėti Virgilijų Noreiką 
išpildant Montrealyj re
čitalį, ir nesiliauja jis 
stebinęs.Ne tiek progra
mos naujumu-ji kažkaip 
mažiau įvairuoja - kiek 
pačių pasirinktųjų dalykų 
išpildymu.

Žinia,sužavėjo jis mus 
pirmąsyk savo žmogišku 
šiltumu ir nesibrangini- 
mu, savo tembru, prime
nančiu,kartais Kiprą Pe
trauską, pernai, kai lydi
mas liaudies instrumen
tu pasirodė nepralenkia
mu liaudies dainų inter
pretuotoju. Bet kaip tik 
dėl to tariamo panašumo 
į Kiprą,ir todėl,kad žino
jom, kad šiuokart atvyks
ta be liaudies instrumen
talistų palydos,laukėm jo 
koncerto,kuris tik ką (š . 
m. spalio 12 d.) įvyko 
Margueritte Bourgeoys 
salėj su tam tikra įtam
pa.

Bet nuo pat pirmojo 
pianissimo, pradedančio 
A. Bražinsko "Ugnelę", 
V. Noreika įtikino mus

savo balso skalės platu
mu,jo jėgair,užvis svar
biausia, didele muzikine 
kultūra.Galbūt tai ypatin
gai išryškėjo antroj kon
certo daly, skirtoj beveik 
išimtinai operų arijoms . 
Atkurti tačiau J. Gruodžio 
"Visur tyla", kad jis 
skambėtų kaip svajingas 
romansas, arba surasti 
tiek spalvų Miko Petraus
ko šimtąkart girdėtose 
kompozicijose, gali, pri
pažinkime,tik tikras me
nininkas.Retai, sakysim , 
išpildydami "Bernužėli , 
nesvoliok" dainininkai 
leidžia pajust tos kompo
zicijos "dialoginį" pobū
dį. Noreikai išpildant, ši 
mūsų muzikos pionie
riaus negudri, bet miela 
dainelė, sublizgėjo visu 
dinamiškumu.

Jautriai, dėmesingai 
palydimas Vilniaus ope
ros koncertmeisterės po
nios Žanettos Noreikie- 
nės fortepionu, solistas 
lygiai tokia pat atyda 
kiekvienos kompozicijos 
stiliui restauravo A. Bra-

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio Įdomi knyga, 

" A P O C A L I P S E“
20 • jo amžiaus raida. Nuostabūs Įvykiai. Romos katali
kų bažnycies reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėją šiuo adresu:

Jonas B u r ė i k a s
2272 Lavalle, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada.

žinsko "Ugnelės", Kača- 
nausko "Pradalgiuos", 
Sasnausko"Karvelėli mė
lynasis), M. Petrausko 
"Šią naktelę"pirmykštes, 
tikrąsias spalvas.

Pasiklydėletoj lietuvhj 
kompozitorių grupėj buvo 
B.Gorbulskio"Mano gim
tinė" ekletinio, Polish Re
naissance pobūdžio, nors 
šiaip efektinga, (publikos 
prašyta bisuoti", kompo
zicija.

Nauju dalyku buvo J dru
gelio arijaiš B. Dvariono' 
operos "Dalia". Joje sun
kioj arijoj .Noreika stebi
no klausytoją savo balso 
stiprumu ir nuostabia 
dikcija. (Tarp kitko jo ta- 
renos tyrumas buvo toks , 
kad net ir italų kalba iš
pildomos arijos darėsi , 
nemokančiam kalbos, su
prantamomis. Prisidėjo, 
žinoma, čia ir teksto in
terpretacija.)

Antrąją koncerto dalį 
V. Noreika pradėjo gar
siuoju Donizetti "Unafur- 
tiva lacrima" ir jo balse , 
ypač žemose gaidose buvo 
galima justi tam tikrą 
duslingumą. Bet solistas 
vėl išsitiesė visu ūgiu pu - 
ciniško skambesio F. Ci- 
lea operos"Arliette"rau- 
doj. Čia,lygiai kaip vėliau 
De Grieux arijoj iš ope
ros Manon Lescaut iš
ryškėjo Noreikos vaidy
binis temperamentas , 
operos dramatizmo, ir 
charakterio individualių 
bruožu pagava.

(Atsiminimai)
Pirmasis pasaulinis 

karas sudarė sąlygas 
daugeliui pavergtų tautų 
atgauti laisvę ir sukurti 
savo valstybės nepriklau
somą gyvenimą. Lietuvos 
ir kitų Pabaltės kraštų li
kimas buvo nuspręstas 
pasirašius 1918 m. kovo 
mėn. Lietuvos Brastoj 
taikos sutartį tarp vokie
čių ir rusų-bolševikų. Pa
gal tą sutartį. Baltijos 
kraštai ir Ukraina buvo 
atskirti nuo Rusijos ir

Tą patį įspūdį pajutom 
ir dviejose ištraukose iš 
.Verdi"Rigoletto'.'Jo her
cogas buvo pažymėtinai 
skirtingas nuo trafareti
nių Grand opera šio vaid
mens interpretuotojų: 
aiškiai ciniškas, lakoniš
kas veiksmo žmogus.Pa
našų individualų trakta
vimą,įsigilinimą į stilių, 
teko konstatuoti ir Arle
kino serenados interpre
tacijoj. Iš karto pajunti 
lengvumą, žaismingumą, 
Comedia del Arte charak
terį.

Publika priėmė gražią 
koncertantų porą labai 
šiltai.Bisuodamas V. No
reika padainavo "Kur ba
kūžė samanota", Hercogo 
baladę iš "Rigoletto" ir 
Naujalio"Lietuva brangi

Koncertas neabejotinai 
liks vienu iš gražiausių 
kultūrinių įvykių Montre- 
alio lietuvių gyvenime . 
Iki naujo pasimatymo'.

palikti vokiečių malonei.
Nors Lietuvos nepri

klausomybės atstatymas 
buvo pačių lietuvių pa
skelbtas vasario 16 d. ,bet 
visas krašto valdymas 
buvo po vokiečių okupaci
jos batu.

Daugelis mūsų vyres
nio amžiaus žmonių tuos 
laikus prisimena ir jiems 
viskas žinoma, bet jau
nesnioji karta nežino kaip 
tada Lietuvoje gyvenome, 
tai aš bandysiu truputį 
praskleisti to laikotarpio 
uždangą ir parodyti kele
tą tuo laiku (1915-1919m.) 
matytų vaizdų,nors ir ga-

M■
■ką

VOKIEČIŲ OKUPACIJA

Prasidėjus pirmam pa
sauliniam karui ir po ne
pavykusio rusų armijų 
žygio Rytprūsiuose, vo
kiečiai, vadovaujant Hin- 
denburguiir Ludendorfui 
sunaikinę II-ją rusų ar
miją (Samsonovo) mozū
rų ežeruose, greit atsi
gręžė į rytus prieš I-ją 
rusų armiją(Renenkamp- 
fo) veikiančia iš Lietuvos 
ir ją sumušę, 1915 metais 
vasarą okupavo Lietuvą.

Tais metais, liepos 
mėn.,kaipišsiveržusi la
va, užliejo mūsų kraštą kio dėmesio nekreipė į 
nematyti žmonės. Visais

didesniais keliais, nenu
trūkstančioje kolonose 
ėjo, lingavo, sunkiai ap
krauti bavarai, švabai, 
viurtembergiečiai, ku
riuos sekė ilgos eilės ap
dengti vežimai. Protar
piais prajoja pasipūtę 
prus ai-generolai su savo 
štabais, o po to vėl bega
linės kolonos. Įdomu, kad 
visata kariuomenė trau
kė ne šiaurės kryptim,bet 
į pietus,lyg ji būtų atėjusi 
iš Latvijos. Vėliau atžy
giavę vokiečių daliniai 
suko j kiemus, sodus, 
kluonus ir nusimetę savo 
krovinius pradėjo šeimi
ninkauti. Jie griebė, kas 
pakliuvo iš maisto jiems 
po ranka. Gaudė ir sker
dė kiaules, žąsis, vištas , 
kepė,virė ir valgė. Jie jo-

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

P. Januška, 2498 Daugall Ave. Windsor 12, Ont.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

1913 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209
/ Prie po žeminio “METRO“ stoties^/-

kaimo gyventojus ir ver
kiančias moteris, kurios 
maldavo palikti maisto 
sau ir vaikams. Po kelių 
tie daliniai išeidavo, bet 
ateidavo kiti,kurie tęsda
vo tą plėšikavimą. Stam
besni gyvuliai buvo sle
piami miškuose, ten 
slapstėsi ir kaimo mergi
nos, nes vokiečiai jas 
prievartaudavo.

Kariuomenei praėjus ir 
atsitolinus frontui,krašte 
liko vokiečių administra
cija - komendantūros , 
kreisai,kreishauptmanai, 
žandarai ir 1.1. Žandarai 
nešiojo pusapvales ble- 
kas,pakabintas po kaklu, 
ant kurių buvo išspaustas 
į r aš as "Mill taer -Verwal - 
tung - Litauen". Kai ku
riuose kaimuose stovėjo 
4-5 raiteliai, bet jie su 
žandarais nieko bendro 
neturėjo. Jie susigyven
davo su kaimo jaunimu, 
nes neturėjo ko veikti.

Daugiau bus.

yz '/2
100 sv. cukraus
100 sv. miltų
100 sv. ryžių....
20 sv. taukų...

Nouįų: 366-7818 C/? C/7 // rV? , /./
Naudotų.: 366 5691 Jaiie

,4Ol2asaalvleenue366-0330

Jettė & Frėre Ite'e 
Plumbing & Heating kontraktorius

Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai 

Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimej 

Apkainavima s nemokama s^

o

KAINOS (50% NUOLAIDA)

R E S . M . L

5 15.50 Šitos kainos Įskaitant: produktus, 
$21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1. 
$25.00 Jūs nemokėsite nė vieno cento 
$12.70 daugiau!

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

ABC aptarnauja Ll ET UVIUS klijentus Montrealyje, kuriu 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų.

ABC turi didelį pasirinkimą įvairių gerybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė - žemiausia kaina!! I

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

7635 BOUL. LASALLE - LA SALLE,

Telefonas 7 68 -66 79

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kita Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

389 1 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P. Q

Tel. VI4- 9098

MĄ! TtS

a:b.c.i(
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

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

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

UniveTAal Cleaned & ZjailolA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
e Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

MONTREAL

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Tel. 525-8971

9 ony. 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES

ĮVAIRIOS
MAZAMECIAMS 
PROGOS

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS {VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAI- 

IR KITI ĮVAIRŪS MED2IQ 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. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengva* mašina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešai* „Nepriklausomos Lietuvos” redakcija)
Tel.: garažo 366*0500

namų 366*4203

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

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

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR 

DIRBTUVĖ- GARAŽAS
Atliekami Įvairūs automobiliu taisymo ir dažymo darbai:

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

Padangos žemiausiomis kainomis 
ir baterijos. Lietuviams nuolaida.

Tel. Buss. 366* 7281-611b Lafleur Ave. LASALLE

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

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.

Pa’iaus metu bus deblu
pančiu pris+a^ymas. Jų 
pris*a*ymu ir <>okiu bus 
pradėti ba’iaus šokiai. 
Primename visom mergai 
tėm baigusioms gimnazi
ją ir suėjusioms 18 me+u 
amžiaus, kad dar nėra 
pervėlu užsiregistruoti 
pas va’dybos narius.

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.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL 
4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL, QUE. TEL. VI - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIUSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40 7EMIAU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

IV OTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P A L T A MS , S U K N E L Ė M S IR Š IL KI NĖ S-Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A SM IR O , N A 11.0 N IN TŲ IR ŠILKINIU SKARELIU, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure 
- IŠ GERIAUSIU ANGLIŠKU MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS CH.KAUFMfANAS, buvęs audinių fabriko* L i tex* vedėjas Kaune.. Laisvai kalba 
lietuviškai.



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. spalio 23 d. Nr.42(1118)
Dana Zubaite-Adomavičiene.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- nAnA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ HAK/n/rlM
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus
5’/z % už šėrus

KAPITALAS
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. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpj'ūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

virš trijų

DIANA 
_ ___ DROPS 

ČOUGHS
CATARRH

COLDS 
FEVERISHNESS
HOARSENESS

ASTHMA
BRONCHITIS 
HAYFEVER

FAST 
RELIEF 

(ty oi 
RHEUMATIC 
ARTHRITIC 

▼ MUSCULAR 
Ache* & Paint

ILGIAU LAUKSITE, ILGIAU KENTESITE.
TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.
Imkite DIANA D RO P S-lašus ir tuomet palengvin
site stiprų kosėjimą slogoje, krūtinės peršalime, šalčio 
kretime, karšligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimų, biauriam čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite, Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip 
--kaip DIANA D RO P S - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūsų vaistinėje.

ROXODIUM mediciniškas skystis jtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskulų skausmu, nu
garos skausmu, isijos-šlaunies skausmų, uždegimo- 
skausmų pečiuose, rankose, alkūnėse, riešuose, skaus
mingiems nclankstiems pirštų sąnariams, skausmų kojų 
riešuose, keliuose, krūtinės persišaldyme, neuralgijos- 
-- galvos skausmų, aplinkinio ausų skausmo, veido ar 
sprando skaudėjimo, nuo sužeidimų, nudrėskimu, išnėri 
mo ir patcsimo mazguotų venų blauzdose.
niežėjimo, pūliavimo, spuogų veide arba visame kūne. 
Pasekmės greitos - minutėmis. ROXODIUM nedegina ir 
neerzina odos. Laikykite atokiau nuo akių.

Kainuoja $ 2.00 butelis musų vaistinėje.
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

5 5 9 Bathurst Street, T oronto4, Canada, F

POKALBIS METRO TRAUKINYJE

Reportažas iš Toronto

Prie lango sėdįs kelei
vis taip įnikęs į skaitomą 
laikraštį, kad visai nesi
klauso ką jam pasakoja 
greta sėdįs kaimynas. O 
tas pasakoja apie litera
tūros vakarą, apie pirmą 
kultūrinį parengimą To
ronte. Kaip jis gėrėjęsis 
keturiais didžiaisiais ir 
jų skaityta kūryba. Jis sa
ko, kad Stasys Santvaras 
su rudens palnos pašar- 
mavusiu plaukų likučiais, 
puošiančiais jo galvą, 
skambia ir pasigėrėtina 
dikcija nepagailėjo mei
lės himnų; gražiausiom 
poezijos varsom apipynė 
moters kojas.Pulgis An
driušis,nuo "Utenas", sa
vo feljetone tarmišku lie
žuviu skundėsi, kaip jam 
atvažiavus į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
seimą, niekur negavus 
nakvynės, teko miegoti 
New Yorko parke. Anta
nas Gustaitis,pats beveik 
velniškai besišypsąs, ša
lia velniškų velniadų,pie
šė patrauklių ponių ir po
niučių portretus. Savo 
naujadarais ir intimiomis 
scenomis Gustaitis kėlė 
geras nuotaikas ir be 
perstojimo juokino žmo
nes. Buvę tik keista, kad 
pranešėja, rimto vyriško 
nusiteikimo ir panašaus 
balso, tautiniais drabu
žiais apsirengusi lietu
vaitė,nešyptelėjo nei kar
to. O kai Bernardas Braz-

NOTARAS
ANTANAS LILDŽIUS.BL.
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

Namų, fannų ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu su 
darymas, mortgiciai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RON C E SV ALLES AVĖ., 

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

Namų CR9- 6168.

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.

džionis pradėjęs kalbėti 
sulietuvintus poterius , 
žiūrovai nebežinoję ar 
pradėti poteriauti, ar 
juoktis. . .

Su šiuo sakiniu laikraš
tį skaitęs pilietis staiga 
pakelia galvą. Jis išplečia 
akis ir garsiai stebisi, 
kad poetas Brazdžionis 
jau Toronte. Jam esą tik 
įdomu ar ir "Lietuviij 
Dienos" čia jau persikė
lę?

Dabar,savo ruožtu, nu
stemba literatūros vaka
re buvęs tautietis. Tuo 
pačiu jis pasiklausia ką 
bendro čia turint Skirio 
leidžiamas žurnalas ? Čia 
buvęs tik keturių didžiųjų 
literatūros vakaras.

Laikraštį skaitęs ke
leivis pamažu atsileidžia. 
Pasirodo jis buvęs taip 
įsigilinęs į skaitomą da- 
liką.kad visai nesiklausė 
kaimyno kalbos. Rodyda
mas dienraštyje skaitytą 
straipsnį jis sako,kad čia 
rašoma apie Kaliforniją, 
kur gyvena Brazdžionis . 
Iš kokių ten apraiškų ir 
tyrimo stoties seismo
grafų žmonės sužinoję 
apie galimą žemės dre
bėjimą.Toji žinia daugelį 
taip paveikusi, kad žmo
nės pradėjo bėgti iš Los 
Angeles ir jos apylinkių. 
Pirštu rodydamas skaity
tą naujieną jis toliau įtai
goja, kad ištisos, įvairių 
tikybų sektos, susimetu
sios į mašinas ir sunkve
žimius savo būtinybes , 
pradėjusios traukti į ry
tus, į saugesnes vietas. 
Tie, viskuo tiki žmonės 
labai pabūgę girdėtos 
pranašystės. Kai kurie, 
norėdami kuo greičiau 
pasitraukti, naudoję net 
lėktuvus.Nors pranašau
jamas žemės drebėjimas 
ivyksiąs tik prieš 1970 
metų pabaigą, bet pagal

geriausia ir vertingiausia 
dovana

JAV DOLERIŲ 
CERTIFIKATAI 

.PILNAI GARANTUOTI. 
GREIČIAU PRISTATOMI 

DOVANŲ 
CERTIFIKATAI

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 
CERTIFIKATAI 

duoda teisę jūsų giminėms 
pirkti Vnešposyltorgo 
SPECIALIOSE DOLERIŲ 

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

TIK DOVANŲ 
CERTIFIKATAI 

duoda teisę jūsų giminms 
pirkti 

SPECIALIAI 
SUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS.
Jūsų giminės tai patvirtins 

Už PATARNAVIMĄ 
nemoka nei siuntėjas nei 

gavėjas
RUBLIAI 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
I KATALOGAI SIUNČIAMI 

įspėjamuosius apsireiš
kimus,tų sektų dvasinin
kai ragina savuosius iš
sikraustyti tik prieš š. 
m. spalio mėn. 12 d. Anot 
jų šventikų, ta pranašau
jama Sodoma - Gomora 
siunčiama kaipo Dievo 
bausmė už Holywoodo iš
tvirkavimą. O straipsnio 
pabaigoje dar tvirtinama, 
kad ir seismologistai to 
neneigia, nes pagal laiks 
nuo laiko pasikartojan
čius patyrimus, Kalifor
nija nėra turėjusi žemės 
drebėjimo jau eilę metų. 
O šiuo metu laikas esąs 
taip pribrendęs,kad kiek
vienu metu galima tikėtis 
šios nelaimės. Todėl jis , 
tik išgirdęs Brazdžionio 
pavardę pagalvojęs, kad 
poetas,vienas iš pirmųjų 
lietuvių, bus pasitraukęs 
mūši; pusėn. Bet kaip ten 
bebūtų su tais, mūsų pu
sėn pasinešusiais vaka
riečiais, laikraštį skai
čiusiam tautiečiui esą 
gaila,kad jis anksčiaune- 
sužinojęs apie literatūros 
vakarą. Jis būtų labai no
rėjęs sutikti australiečių 
tapusi Pulgį Andriušį. 
Jiedu esą iš vieno krašto. 
Jis gerai žinąs Andriušio 
gimtinę Gaidžių kaime. O 
kai Pulgis, pasikinkęs į 
ratus žemaituką, rengėsi 
kelionei po Europą 1938 
metais,jis aną net išlydė
jęs. Tuomet jis liepęs 
Pulgį pasiimti kailinius , 
batokioje ilgoje kelionė
je gali būti ir šalta,ir šil
ta. S. Pranckūnas .

AMŽIAUS SUKAKTIS

Kūrėjui - savanoriui 
Justui Punkriui,sulauku
siam 7 0 metų amžiaus, j o 
sūnus, žinomas Toronte 
prekybininkas Edvardas , 
savo puikioje užmiesčio 
rezidencijoje,spalio 5 d. 
suruošė sukaktuvininko 
garbei šaunų minėjimą- 
vaišes.Be giminių iš JAV,

VEDA KAZYS

vaišėse dalyvavo gražus 
būrys sukaktuvininko ir 
sūnaus bičiulių torontie- 
čių.Ta pačia proga ir sū
nus Edvardas minėjo 13 
metų vedybinę sukaktį.

Sukaktuvininkams nuo 
giminių ir bičiulių buvo 
įteikta vertingų dovanų, 
pareikšta gražių linkėji
mų ir sugiedota ilgiausių 
metų.

Dalyvavusiam vaišėse 
klebonui T. Placidai Ba
ri ui,kaip tos dienos var
duvininkui, sugiedota il
giausių metų.

Po visų sukaktuvinin
kams sveikinimų bei lin
kėjimų, jaunesnis Justo 
Punkrio sūnus Raimun
das - Zenonas, kuris JAV 
baigęs humanitarinius 
mokslus ir šiuo metu ten 
švietimo žinyboje eina 
atsakomingas pedagogo- 
inspektoriaus pareigas , 
atvykęs į tėvo s ukaktuves, 

i pristatė savo tėvams jo 
pasirinktą sužadėtinę 
medicinos gydytoją Liudą 

^Kuolaitę, veiklių visuo
menininkų Matildos ir 
Aug. Kuolų dukrą. Sužie- 
duotuvininkams taip pat 
sugiedota ilgiausių metų 
ir pareikšta gražių linkė
jimų kuriant lietuvišką 
židinį. S. B.

KETURI DIDIEJI LIETU
VIŲ LITERATAI 

Pulgis Andriušis, Ber
nardas Brazdžionis, An
tanas Gustaitis ir Stasys 
Santvaras, spalio mėn. 6 
d..sekmadienį, Prisikėli
mo parapijos salėje, tu
rėjo literatūros vakarą. 
Vakarą suruošė Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla, 
talkininkaujant vietiniam 
lietuvių organam bei pa
skiriem asmenim.

Vakarą atidarė ir trum
pą kiekvieno rašytojo gy
venimo bruožą patiekė 
Toronto LE atstovas Aug. 
Kuolas. Kalbėjo dar ir 
pats LE leidėjas J. Kapo
čius.

P.Andriušis skaitė sa
vo beletristikos fragmen
tą ir feljetoną "Pasaulio 
lietuvis", B. Brazdžionis 
-poeziją,A. Gustaitis-sa
tyrinius eilėraščius ir St. 
Santvaras-lyrikąir eilė
raščius.

Susidomėjimas litera
tūros vakaru buvo didelis 
- talpi salė vos bepajėgė 
sutalpinti atsilankiusius . 
Vakaras s u įvadu ir pade - 
kos kalbom truko apie 
tris valandas.

Vakarui pasibaigus,pa
dėkos žodį Toronto ben
druomenės ir susirinku
siųjų vardu tarė Step.Kai
rys, KLB vicepirminin
kas. L E leidyklos vardu 
literatams, svečiams ir 
visiems tiems, kurie kuo 
nors pagelbėjo šiam va
karui suruošti, dėkojo J. 
Kapočius.

Vakarui pasibaigus, li
teratai mielai autografa- 
vo savo leidinius asme
nims,kurie juos pirkosi.

5 P ORTASbendravimo su Lietuva
BARONAS

RUSŲ PAVERGTOJI 
LIETUVA

Vilniaus Kibirkšties 
krepšininkės dalyvavo 
žaidynėse Poznanė j, lai- 
mėdamos pirmą vietą. 
Lietuvaitės nugalėjo rytų 
Berlyno TSC klubą 66:37 , 
Plovdiv o Maricą 75:45 ir 
Poznanės Olimpiją 62:50.

Sov.S-gos moterų ran
kinio rinktinė sužaidė 
kontrolines rungtynes 
Lietuvoj. Pirmą dieną SS 
- gos II-roji rinktinė nu
galėjo Kauno jaunimo ats
toves 17:12 ir antrose 
rungtynėse jau pirmoji S 
S-gos rinktinė po sunkios 
kovos įveikė Vilniaus 
Šviesą tik 15:14.

Lietuvos futbolo pirme
nybių paskutinės pasek
mės: Kauno Politechnika 
-Kėdainiai 1:1, Kauno In
karas-N. Vilnios Žalgiris 
0:0, Šiaulių Statybininkas 
-Klaipėdos Granitas 2:1, 
Šiaulių Elnias -Kauno Au
toparkas 3:l,Plungė-Kau- 
no Lima 1:2.

Apie Pabaltijo studentų 
žaidynes vilniškis Spor
tas įdėjo pasikalbėjimą 
su Lietuvos studentų ta
rybos pirm. S. Batoru. 
Pastarasis užklaustas 
kas buvo tradicinių Pa
baltijo studentų žaidynių 
iniciatoriais atsakė :idėja 
kasmet rengti Pabaltijo 
studentų žaidynes gimė 
mūsų respublikoje. Dar 
vasario mėnesį pirmuo
sius ledus pajudino visuo
meninė Lietuvos studentų 
sporto klubų taryba, o jos 
planus įgyvendino naujo
sios studentų sporto ta
rybos darbuotojai". Ma
žas ir reikšmingas pa
tikslinimas pirm.S.Bato
rui: Pabaltijo studentų 
žaidynės kasmet buvo 
rengiamos Lietuvos ne
priklausomybės laikais, 
tad ši idėja nėra nauja'.

Vilniaus Žalgirio fut
bolininkai SS-gos antro
sios futbolo lygos pirme
nybėse pralaimėjo Mol
davai 0:2.

Ateinančiais metais 
sporto draugija Žalgiris 
švęs 25 metų gyvavimo 
sukaktį.Šį mažą jubiliejų 
numatoma atšvęsti spor
tinėm žaidynėm.

Naują Lietuvos moterų 
400 m. bėgimo rekordą 
atsiekė N.Sabaitė, nubėg
dama nuotolį per 55,5 sek.

Atkelta iŠ 2 psl. •
Konkursas ir jaunimui 
Jaunesnioji karta gero

kai kritikuoja vyresniųjų 
lietuvių išeivių visuome
nę dėl joje pasitaikančios 
nesantaikos ir susiskal
dymo. Naudinga būtų ir 
jiems leisti pasisakyti-ne 
tiek pakritikuoti,kiek ieš
koti išeities.Todėl ta pa
čia aukščiau minėta tema 
skelbiamas rašinio kon
kursas ir jaunimui,ne vy
resniam kaip 20 metų 
amžiaus (siunčiant raši
nius, pažymėti "jaunimo 
konkursui"). Skiriamos 
dvi premijos: 1-50 dol.ir 
11-25 dol.

"Laiškų Lietuviams 
redakcija.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
RedaktOriUS Grofvydas Lazauskas,

Administracijos adresas: Juozas Urbelis.
1649 N. Broadway, Melrose Pork, 111,60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 5 dol. metams.

KLAUSIMU
Spausdiname ši straipsni,kuris buvo skaitytas praeitais metais Bal
timore, lietuviu studentu suvažiavime. Jis rodo, kad musų akade
minis jaunimas pradeda domėtis tais pačiais klausimais, kuriais 
jau domisi šiandien visa mūsų išeivija.

Panašiom temom bus kalbama netrukus Lietuvių Dienos simpo
ziume Toronte. Kaip visi straipsniai spausdinami musų savaitraš
tyje, taip ir šis yra diskusinis. Lauksime skaitytojų pasisakymo.

NL.
Bendradarbiavimo su 

Lietuva klausimas pasi
darė aktualus tik keletos 
paskutiniųjų metų laiko
tarpyje, kai rusai trupu
tėli pravėrė savoimper- 
rijos duris. Lietuvius iš
eivijoj šis sovietinis ma
nevras pagavo staigiai ir 
nepasiruošusius.

Skubotai bendravimo 
(ne bendradarbiavimo, 
kaip kai kas išvertė šį žo
dį. Mat, bendradarbiavi
mas galimas tik tarp 
dviejų laisvų partnerių,) 
klausimas buvo išspręs
tas prieš porą metų Cle - 
velande įvykusiam išeivi
jos veiksnių suvažiavime. 
Čia buvo aprobuotas tik 
pavienių žmonių bendra
vimas. Šito aprobavimo 
bandoma laikytis ir šian
dieną.

Tačiau gyvenimas rie
da savo keliu. Montrealio 
Expo 67 davė progos pir
mą kartą po 25 metų su
sitikti išeivijos ir krašto 
lietuviams masini ai.Mat, 
Expo aplankė mažiausiai 
200 žmonių iš Lietuvos . 
Buvo visokių: pradedant 
senosios kartos komunis
tais veikėjais, baigiant 
mūsų amžininkais stu
dentų ansamblio Nemu
nas nariais,gimusiais jau 
dabartinėj Lietuvoj.

Užimtų daug laiko, jei 
pradėčiau pasakoti savo 
įspūdžius iš šių susitiki
mų. Gal geriausiai tai nu
sakė vienas montrealie- 
tis studentas laiške apra
šydamas savo susitikimą 
su Nemuno ansamblio na
riais: "They are human..." 
Iš savo patirties galiu tik 
patvirtinti, kad jie tikrai 
yra žmonės ir kaip su 
žmonėmis galima kalbė
tis.

Jei mūsų spaudoj vadi
namieji "Montrealio įvy
kiai" liko daugiau lokali
niais įvykiais, tai sporti
ninkų išvyka į Lietuvą 
įnešė daug kartelio į išei
vijos viešąjį gyvenimą.

Padėtis nelinksma.Tuo 
labiau, kad vieni ir kiti 
savo veiksmus teisina tuo 
pačiu "Vardan tos Lietu-
vos" šūkiu.Reiškia nesu
sikalbanti,nors ir vienų ir 
kitų intencijos yra kuo 
geriausios.

Bendravimo su Lietu
va klausimas iki šiol 
sprendžiamas tik žiūrint 
iš politinio taško. Akade
miškai klausimo niekas 
nesvarsto, arba niekas 
nenori nė paklausyti, jei 
retkarčiais kas nors ban
do rimčiau pasvarstyti. 
Užmirštam, kad gyveni
me niekas nestovi vieto
je ir taškas iš kurio išei
dami žvelgiam į svarbius 
mūsų tautos išlikimo rei
kalus, gal jau labai toli į 
šalį per 25 metus pasi
stūmė? Kas buvo nauja, 
originalu ir teisinga prieš 

25 metus,šiandien gal jau 
tik bereikšmės klišės ?

Kai kolega Žygas man 
pasiūlė šia tema šiandie
ną čia pravesti diskusijas 
- ilgai galvojau nuo ko 
pradėti ir kuo bazuotis . 
Bandžiau, kiek tai buvo 
galima,įsigylinti į krašto 
lietuvio ir išeivijos pa
žiūras šiuo klausimu. 
Greit patyriau, kad kiek 
galvų,tiek nuomonių. Pa
galiau nutariau, kad vie
toj kartojus senus pros ir 
cons bendravimo reikalu, 
pažvelgti į klausimą vi
siškai iš kito taško. Ar ne 
būtų naudinga panagrinė
ti ir palyginti kaip ben
dravimas vykdomas ar į 
bendravimą žiūrima iš 
oficialaus lietuvių išeivių 
Amerikos ir sovietinės 
valdžios taško?

Tam reikalui paruošiau 
lentelę, kur klausimas 
bandomas nagrinėti gra
fiškai. Gal ši lentelė galė
tų būti pilnesnė .platesnė , 
bet tikiu, kad jos užteks 
pradėti mūsų šios dienos 
diskusijoms. Bandysiu 
trumpai supažindinti su 
šios lentelės turiniu ir 
tada prašysiu visus akty
viai įsijungti į diskusijas.

Pirmoj lentelėj randam 
lietuvių išeivijos nusista
tymo diagnozę. Kaip ma
tome yra 3 bendravimo 
galimybės: L-2-Pavienių 
asmenų turistinės gru
pės,L-3-Pavieniai lanky
tojai ir L -4r-Organiz uotos 
grupės. Mūsų oficialio
sios linijos yra leidžia
mos tik pirmosios 2, gi 
organizuotų grupių lanky
masis Lietuvoj griežtai 
smerkiamas. Kodėl ne- 
leistinas?Klausimą atsa
ko L-5 ir L-6. Tačiau ar
gi tikrai organizuotas 
bendravimas turi vesti 
prie Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimo 
praradimo ? Pagaliau, ko 
tas tauščias nepripažini
mas yra vertas (L-9)?

Stipri diplomatinė tar
nyba turi rasti būdus šitą 
nepripažinimą apsaugoti 
(L-8). Ar ne klišes kar
toj am mes ir mūsų taria
mi nuoširdūs draugai a- 
merikiečiai kiekvienos 
Vasario 16 - tos proga 
džiaugdamiesi,kad Ame
rika Lietuvos 'okupacijos 
nepripažįsta ? Juk tai tik 
žodžiai,nuo kurių nė kiek 
geriau nepasidaro lietu
vi ui, ar blogiau imperia
listui rusui. Nors reikia 
ir šitą žodinę paramą iš
saugoti,bet būtų protinga 
ir ko nors naujo paieško
ti Lietuvos reikalais be
sirūpinant (L-9).

Rodos nieko negeresnė 
klišė yra kartojimas, kad 
lankydami Lietuvą su- 
silpninsim kovingumą iš
eivijoj (L-7).Augę ir gy
vendami laisvam krašte, 
vargu ar kas iš Amerikos 
lietuvių užsikrėstų komu-, 
nizmu, tuo labiau taptų 
rusiško imperializmo 
draugu (L-10). Gal grei
čiau asmeniškai patyrus 
esamą Lietuvoj padėtį nė 
vieno kovingumas susti
prėtų? Juk neteko girdėti, 
kad kas nors grįžęs iš 
Lietuvos pats pasitraukė 
iš kovos lauko, iš visuo-

Nukelta l 7-tą puslapi.
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Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių
Kredito Kooperatyve “TALKA” 

21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p. 
šeši. 9—1 v.p.p.

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

MUZIKOS MĖGĖJŲ DĖMESIUI

Hamiltono Filharmoni
jos orkestras savo 1968- 
1969 m. sezoną pradeda 
spalio mėn. 20 d. To sek
madienio koncerte kaip 
solistą išgirsime smui
kininką Stepą Staryk. ku
ris išpildys Vagnerį, Pa
ganinį ir kt. kūrinius. Vi
si koncertai bus Palace 
kino teatre sekmadie
niais 8 vai. 30 min. Toli
mesnės datos yra lapkri
čio mėn. 10 d. , sausio 12 , 
vasario 9,kovo 2 ir 23 d . 
Koncertai yra verti mu
zikos mėgėju dėmesio.

LIETUVIŲ DIENA
Ateinančiais metais 

Krašto Tarybos nutari
mu paskirta Hamiltonui 
B-nės valdyba netrukus 
pradės parengiamuosius 
darbus, pradėdama nuo 
saliu suradimo.Šeštadie
nio pobūvis greičiausiai 
įvyks kareivinėse. Ir pati 
data bus pranešta vėliau , 
kadangi norima sužinoti 
JAV lietuvių didesnius 
parengimus, ypač Darbo 
Dienos savaitgalyje.

WELLAND, Ont
Mirė Veronika Micke

vičienė 1968 m. rugs. 20 
d. , vyriausia amžiumi 
mūsų kolonijos gyvento
ja.

Tai tykaus,ramaus bū
do buvusi stambi ūkinin
kė Lietuvoje, pašventusi 
savo gyvenimą šeimos 
meilei ir lietuviškoj dva
sioj šeimą išauklėjusi .

Karo audros nublokšta 
apsigyveno Welande pas 
dukterį Juzę ir Povilą 
T am ulė n us. Nel a ūktai mi
rus Tamulėnui, kelerius 
metus gyveno savo duk
ters, Juzės Tamulienės 
kropščioje ir rūpestingo
je priežiūroje.

Pajėgesnei būnant, bu
vo mieli lietuvybės rei - 
kala! ir neretai susitau
piusi nuo savo vaiku, au
kodavo lietuvybės reika
lams.

Te būna Tau ramybė 
svetingoje Kanados že
mėje ir užuojauta Tavo 
dukrai J. Tamulėnienei, 
sūnui Mickevičiui Ame
rikoje ir artimiesiems .

• Vėl lando ir apylinkės 
medžiotojų ir meškerio
toju klubas "Lithuania" 
turėjo prizinį meškerio
jimą.

Gražiam orui esant, 
sutraukė didelį skaičių 
narių su šeimomis, kurie 
buvo džiaugsmingai nu
teikti galėdami malonioje 
lietuviškoje draugystėje 
praleisti laiką.Sulyg klu
bo nuostatais, premijas 
laimėjo V. Karalius $ 5. - 
už sugautą pirmą žuvį, B . 
Simonaitis $ 10. - už su
gavimą daugiausiai žuvų , 
A. Čipukas $ 15. - už su
gautą didžiausią žuvį.

Priziniam žuvavimui

Augšti nuošimčiai už Indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

Į KRAŠTO VALDYBĄ

Iš Hamiltono išrinkti : 
G.Breichmanas ir K. Ba
ronas. Pirmasis įtrauk
tas į Jaunimo sekciją, o 
antrasis į protokolu se
kretorius.

DRAMOS TEATRAS
Aukuras vyksta į pir

mąjį JAV ir Kanados 
lietuvių teatrų festivalį 
Čikagon, kur statys V. 
Krėvės "Mindaugo mir
tis". Be Hamiltono, festi
valyje dar dalyvaus Cle- 
velandas, Čikaga ir Los 
Angeles. Ši teatro šventė 
įvyks lapkričio 28-29-30 
d. d. ir gruodžio 1 d. Su
daryta k-ja, kuri išrinks 
geriausią teatrą, geriau
sią aktorių ir aktorę. Jie 
bus pagerbti gruodžio 1 d . 
surengtam bankete. "Au
kurui" linkime sėkmės . 
garbingai atstovauti ne 
tik Hamiltoną, bet ir visą 
Kanadą.

V. NOREIKOS 
KONCERTAS 

sutraukė apie 350 klausy
tojų,o vakarienėj dalyva
vo 47 svečiai.

sėkmingai vadovavo ir 
premijas įteikė ilgametis 
vald.kasininkas Pr. Bar- 
sėnas.

Pabaigus žuvavimą bu
vo paplaukyta ir krante 
ižkandžiauta bei gyveni
mo aktualijomis pasida
linta.

Š.m.rugsėjo mėn. 21 d. 
Crowalnd hotelio salėje , 
Vellande, įvyko visuoti
nas narių s-mas,kuris 
buvo gyvas,skaitlingas ir 
darbingas klubo bei vi
suomeniniais reikalais . 
Nutarta artimiausiu laiku 
suruošti prizinį šaudymą, 
premijuojamą kalaku
tais.Suinteresuotiem bus 
pranešta asmeniškai me
džioklės reikalu vedėjo 
Er. Luomano.

Taip pat išrinkta 1969 
mt. sutikimui ruošti ko
misija, kurią sudaro: 
Br. Luomanas, S. Bogart 
ir M. Kuzavas.

Tą pačią susirinkimo 
dieną į klubą įstojo na
riais pp. A .Z.Stankūnai iš 
Buffalo ir O. Dudkienė iš 
Wellando.

Tenka pažymėti, kad 
klubas apart sporto, me
džiojimo ir meškerioji
mo reiškiasi visuome
nišku darnumu ir sugyve
nimu. Remia finansiniai: 
\Vellando B-nę, šeštadie
ninę mokyklėlę, skautus , 
yra Hamiltono lietuvių 
namu šėrininku, bei laik
raščių "NL" ir "TŽ" rė
mė j u.

Paskutiniame s - me, 
priėmus apyskaitą, klubo 
narė E. Bersenienė pa
siūlė įstoti šimtininku į 
Kanados Lietuvių Fondą 
ir, niekam nepasisakius 
prieš,balsuojant pasiūly
mas vienbalsiai priim

tas.
• Mūsų jaunus,žymius vi-
suomeninkus' pp. Gudai
čius,kurie abu mokytojai, 
aplankė džiaugsmo šven
tė, jų šeimą 17 rugsėjo, 
padidindama dar vienu 
sūneliu. Linkime sveika
tos jauniesiems ir meilės 
džiaugsmo tėveliams . J.

LONDON, Ont
PRADĖTI NAUJI 

MOKSLO METAI
Londono lietuvių šeš

tadieninė mokykla 1968- 
69 m.moks.’ o metus pra
dėjo rugsėjo mėn. 21 die
ną. Šiais metais pamokos 
pradedamos 9 vai. ryto . 
Atrodo,kad ši valanda bū
tų patogi, tačiau, kadangi 
mokyklą lanko ir arti
mesnių apylinkių lietuvių 
vaikai,tai žiemą gal teks 
pamokas pradėti kiek vė
liau, nes iki 9-tos valan- 
dos užmiesčio keliai ne-
visada būna nuo sniego 
nuvalomi.

Mokyklai būtinai reika
lingas knygynėlis. Jo stei
gimas jau pradėtas. Mo
kinių tėveliai ir visi tau
tiečiai maloniai prašomi, 
paaukoti atliekamų Įmy
gu .Aukojamos knygos kas 
sekmadienį po pamaldų 
registruojamos parapi
jos salėje. Labai mielai 
priimamos ir piniginės 
aukos knygoms įsigyti.

Netrukus numatoma 
atidaryti lituanistiniai 
kursai priaugančiam jau
nimui .norinčiam savo ži - 
nias pagilinti bei plačiau 
pažinti lietuvių literatū
rą.Suinteresuotus prašo
ma kreipti į mokyklos va
dovybę.

IR VĖLSUPYLĖM NAUJA 
KA PA

S. m. spalio men. pra
džioje širdies smūgio iš
tiktas mirė londoniškis 
a. a Vladas Petrauskas . 
Jis buvo kilęs iš Bargai- 
llų kaimo, Grinkiškio 
vaisė., Kėdainių apskr . 
Mirė tikrai dar peranksti, 
nes buvo gimęs 1904.XI. 1 , 
taigi nesulaukęs nė 64-rių 
metų. Paliko liūdinčią 
žmoną Adelę ir du suau
gusius sūnus bei pastarų
jų šeimas.

Tai buvo labai kuklus , 
tylus,retai kada apie save 
prasitariąs,bet tikrai tau
rus lietuvis. Iki antro pa
saulinio karo gyveno Ra
seiniuose, kur įkūrė ir 
pavyzdingai tvarkė bei 
vedė autobusu stotį. Jo 
autobusai Lietuvoje kur
savo visais kelių ruožais .

Iš Vokietijos su Įeitais 
tautiečiais 1949 metų pra
džioje atvyko į Kanadą ir 
pastoviai apsigyveno 
t mieste,kur išbu
vo iki mirties.

Palaidotas šv. Petro 
parapijos kapinėse.Tebū
nie jam lengva svetinga 
Kanados nors ir svetima 
žemelė.Jo šviesu atmini
mą artimieji ir pažįstami 
parneš į gimtinę-Lietuvą.

L. E-tas

ATKELTA IŠ 6 psl.

BENDRAVIMO SU LIETUVA...

meninio darbo, tačiau ne 
paslaptis, kad ne vienas 
buvo pašalintas. Tai be 
abejo silpnina kovotojų 
eiles, bet tai atsitinka 
prieš Lietuvą aplankiusio 
valią.

***************

Antroj lentelėj randam 
oficialius Amerikos ir 
Kanados vyriausybių 
bendravimo su sovietais 
kelius . Čia taip pat galimi 
3 bendravimo būdai, nors 
parodyti tik2 dažniau sū

Argentinos LB-nes Rosario valdyba: is kaires: U- Vinciuniene, L. Sa 
mauskiene, E. Palaikyte, V. Zogreckiene, J. Plepiene, J. Guzas, T. Ple 
pys. J. Stasauskas, J. Papeck/s, P. Daugis, A. Latvenas ir M. Klimas.

Rosario Lietuvių Ben
druomenė įsikūrė 1950 m . 
rugpiūčio mėn. 20 dieną . 
Persiorganizavus iš Šv .
Kazimierod-jos kuri bu
vo visiškai nustojus veik
ti. Vėliau buvo pakeistas 
pavadinimas iš Šv. Kazi
miero į Rosario Lietuvių 
Bendruomenę. Buvo di- 
desniu mostu verbuojami
draugijos nariai ir pra
dėtas naujas darbas.

Tuo buvo gauta aukų , 
nupirkta medžiaga suo
lams ir stalams. Paskolą 
suteikė S. Krašinskas 
veltui darbą atliko J.Liut
kevičius su pagalba P. 
Daugio. Taip pat ir kitas 
visas reikalingas inven
torius greitu laiku viskas 
susitvarkė. Per šį 18 m. 
laikotarpį aplankė Rosa
rio Lietuviu Bendruome
nę ansambliai, chorai, 
vaidintojai ir tt.ir kitokiu 
įvairių kultūringų orga
nizacijų vienetai bei pa
vieniai asmenys su pa
skaitomis ir tt. nors sun
ku visus išvardinti.

Rosario Lietuvių Ben
druomenei pirmininkais 
per šį laikotarpį buvo net 
keletas asmenų. Pirmiau 
ir dabar vadovauja Rosa- 

tinkami: A-2 ir A-4. Tu
ristinės grupės rečiau 
pasitaiko.

Dažniausia girdime 
apie organizuotas grupes 
A-2:senatorių ar kongre
so narių,biznierių ar ko
kia kita specifinė grupė 
lankosi sovietijoj "fact 
finding' 'reikalais. M ažiau 
reklamuojami, nors gana 
gausūs, yra pavi eniai 1 an - 
kytojai.A -4.Pastebėtina, 
kad tai ne eiliniai turis
tai, bet žmonės, kurie il
gesnį ar trumpesnį laiką 
pagyvena sovietijoj, kaip 
tai studentai, mokslinin
kai, žurnalistai(A-5). Šita 
amerikiečių -sovietų ap
sikeitimo programa turė
jo progos pasinaudoti jau 
ne vienas ir lietuvis, tiek 
iš Amerikos, tiek iš Lie
tuvos.

Kodėl šitokį organizuo
tą pasikeitimą žmonėmis 
kaip tik, rodos, mieliau
siai toleruoja abi pusės , 
ir amerikiečiai ir sovie
tai?

Sovietai pirmoj eilėj 
tur būt turi galvoj lengvą 
grupės kontrolę, A-6. A- 
merikiečiai ir sovietai 
jaučia,kad tokia grupė ar 
pavieniai asmenys bus 
atsparūs smegenų plovi
mui ir propagandai, A-7 . 
Grupė,gerai organizuota, 
jau savaime bus atspa
resnė svetimom įtakom 
ir blaiviau gali analizuo
ti aplinką ar padėtį. Be to , 
tokia organizuota grupė 
susideda iš vienodo inte
reso (žurnalistai, politi
kai) augšto intelekto žmo
nių, A-9.

Aišku, kad provokato
riai ir agentai taip pat 
negali turėti pasisekimo 
tokių žmonių grupėj.

Taigi amerikiečiai ir 

rio Lietuvių Bendruome
nei J. Papečkys.

Rosario Lietuvių Ben
druomenė prisidėjo įvai
riomis aukomis prie įvai
rių labdaringi; įstaigų bei 
pastatų, šv. Kazimiero 
bažnyčios ir žemės pir
kimo. "Rep.de Lituania" 
mokyklos statybos, Sene
lių prieglaudos, Bs. Aires 
16 d. Vasario gimnazijos , 
IV-to P. A. L. Kongreso 
paruošimo ir kitokių kul
tūringų ir labdaringų vie
netų.

1963 m. buvo išleistas 
leidinys pavadintas "Lie
tuviai Argentinoje" virš 
80pusl.su250 įvairiu fo
to nuotraukų su aprašy
mais leidėjai J. Brizgys 
J. Papečkys. Dabartiniu 
metu šiais Lietuvos Lais
vės Kovos Metais ruošia
me II-ji laida "Lietuviai 
Argentinoje',’ kuriąnorim 
išleisti dar 1968 m. Lei
dėjai taip pat J. Brizgys 
ir J. Papečkys. Rosario 
Lietuvių Bendruomenė 
savo patalpų neturi, visą 
laiką veikia prisiglaudus 
prie šv. Kazimiero para
pijos TT.Marijonų patal
pose. T „J. Papečkys .

rusai, kurių tikslas gai 
dar daugiau negu mūsų 
tautos yra ne tik išlikti , 
bet ir plėsti savo įtaką ir 
silpninti bet kokiom prie
monėm oponentą,leidžia
si į rizikingą žaidimą ir 
randa, kad kaip tik toks 
organizuotas bendravi
mas yra naudingiausias . 
Žinoma, kad tokios gru
pės daro daugiau įtakos 
aplinkai,negu kokia turis
tų grupė, aprobuojama 
mūsų viešųjų organų.Sun
ku patikėti, kad mūsų po
litikų elgesys yra protin
gesnis už Amerikos poli
tikų. Amerikiečiai, maty
ti, tyki savo teisumu ir 
pasitiki, kad eventualiai 
"good guys" turi laimėti 
ir dėl toišdrįsta bendrau
ti su rusais.

***************
Paskutinėj lentelėj ran

dam rusų-sovietų pažiū
ras į lankytojus. Žinome , 
kad per 50 metų rusai 
laiko savo imperiją užda
rę užsieniečiams. Prie
žasčių tam tur būt yra 
įvairių, bet pagrindinės 
tur būt yra dvi: 1) sveti
mųjų įtakos baimė sovie
tiniams piliečiams, ir 2) 
uždaram katile greičiau 
pavyks surusinti ne rusiš
kas sovietinės imperijos 
tautas.

Šiuo metu rusai pravė
rė truputį duris užsienie 
čiams. Taip pat iš savo 
piliečių vieną kitą išdrįs
ta išleisti užsienin. Gal 
įgyjo pasitikėjimo savo 
pajėgumu,© gal tik užsie
nio valiutos pritraukti no
ri. Tačiau ne tai mums 
čia svarbu.

Sovietai taip pat turi 
skaitytis su 3 lankytojų 
kategorijomis, nors len
telėj parodyta tik 2: R-2

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

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

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

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

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3') jardo vilnonės angliškos medžiagos vyri škam kostiumui , 
3'2 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu 
mui, 1 terelyno bliuskute, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių --- S 75.39 .

VASARINIS 1968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 31'2 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė. 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arbamoteriŠkas naJoninis lietpaltis 
— S 75.00.

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

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

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

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

ir R-3.Mat, organizuotos 
grupės nesudaro daugu
mos lankytojų ir, be abe
jo,sovietų nėra nė skati
namos dėl priežasčių,mi
nėtų nagrinėjant ameri
kiečių lankytojus sovie
tijoj.

Kodėl sovietai kaip tik 
pageidauja pavienių as
menų turistinių grupių ir 
pavienių turistų ?Kad tai 
yra,žinoma iš praktikos , 
nes Inturistas jau turi 
skyrius didesniuose 
Amerikos miestuose ir 
jau keliolika tūkstančių 
lietuvių lankėsi Vilniuje 
s u tokiom Inturisto orga- 
nizuotom grupėm.

Pirmiausia, tokią gru
pę lengva kontroliuoti(R- 
4) :kartu viešbuty gyvena , 
vienas maršrutas ir 1.1.

Šios ir organizuotos 
grupės skirtumas (A-2) , 
taip pat sovietų naudai: 
grupėj nepažįstami, įvai
raus išsilavinimo ir inte
resų žmonės(R-6 ir R-7) . 
Tad tokią grupę lengva 
įtaigoti,paluti smegenis ,. 
(R-5).Netgi atskirų žmo
nių atsparumas neorgani- 
tos masės įtakoj susilp
nėja. Savaime supranta
ma, kad tokioj iš svetimų 
žmonių pripuolamai su- 
darytoj turistinėj grupėj , 
esant reikalui, lengva tu
rėti agentus ir provoka
torius, R-8.

Pavieniai lankytojai, 
R-3-čia turima galvoj tu
ristai, ne kolei e nors ap
sikeitimai nagrinėti A-4- 
taip pat lengvai gali būti 
suviliojami ir įtaigojami, 
R-5.Tad ko daugiau rusai 
ir gali norėti ?Ne tik pri
sirenka svetimos valiu
tos,bet ir neblogą propo- 
gandą savo naudai padaro 
nesusigaudančių žmonių 
tarpe.

Paskutinis svarbus mo
mentas yra tai,kad turis
tų grupės ir pavieniai tu
ristai dingsta minioje ir 
neatkreipia vietos gyven
tojų dėmesio, R-9. Arba 
jeigu ir susitinka, tai tik 
prabėgom arba tik su sa
viškiais. Tokie skuboti 
arba sentimentalūs susi
tikimai negali palikti ne 
vienam,ne kitam gilesnio 
ir blaivaus įspūdžio.

BENDRAVIMO SU LIE
TUVA KLAUSIMAS . 
Lentelė 1.
L-l. Išeivijos lietuvių.
L-2.Pavienių asmenų tu
ristinės grupės.
L-3.Pavieniai lankytojai. 
L-4. Organizuotos gru
pės.
L-5. Silpnina Lietųyos 
laisvės kovą. j 
L-6. Prarasim Nepri
klausomos Lietuvos pri
pažinimą.
L- . Susilpnės kovingu
mas išeivijoj.
L-8. Reikalinga stipri di
plomatinė akcija.
L-9. Kiektuščiažodis ne- ■N 
pripažinimas vertas ? 
L-10. Ar Lietuvą aplan
kius atsisakoma laisvės ?

Lentelė 2.
A-L Amerikos ar Kana
dos vyriausybių.
A-2. Organizuotos gru
pės: politikų, žurnalistų , 
kultūrininkų ir kr. (A-3). 
A-4. Pavieniai asmenys: 
studentų, mokslininkų, 
menininkų pasikeitimas 
(A-5).
A-6.Lengva kontroliuoti, 
stebėti.
A-7. Sunku įtaigoti, pa
veikti .
A-8. Vienodų interesų sa
vų žmonių grupė.
A-9. Augšto išsilavinimo 
galvojanti grupė.
A-10.Agentai ir provoka
toriai išskirti.
A-2 ir A-4 kaip vienetai 
susiduria su tų pačių in
teresų ir intelekto vietos 
žmonėmis ir grupėm. Pa
silieka abipusis įspūdis .

Lentelė 3.
R-l. R ūsų-sovietų.
R-2.Pavienių asmenų tu
ristinės grupės.
R-3.Pavieniai lankytojai, 
R-4.Lengva kontroliuoti , 
sekti.
R-5. Lengva įtaigoti, pa
veikti .
R-6. Grupė j nepažįstami , 
svetimi žmonės.
R-7. Įvairių interesų ir 
nusistatymų žmonės.
R-8. Galimi agentai ir 
provokatoriai.
R-9. Dingsta vietos gy
ventojų nepastebėti.

Rep.de
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P R A N E i I M A I:

Montrealio šeštadieninės 
mokyklom pradeda darbą spa
lio 26 d. 9 vai. rito. Verduno 
mokyklos mokiniai renkasi 
pas Seseles, Bo.šerno u n to - i 
Šv. Kazimiero parapijos salę.

Mokiniai atsineša visas rei
kalingas mokslui priemones. 
Nauji mokiniai registruojasi 
pas mokyklų vedėjas: Bose 
mounte pas Blauzdžiunienę, 
tel. 251 1678 ir \ erdune pas 
Ališauskiene, tel. PO6 - 6996

Mokyki u Vedėjos.

LITUANISTINIU KURSŲ 
MOKINIŲ DĖMESIUI

Spalio 26 d. prasideda moks
lo metai. Visi mokiniai renka 
si į Aušros V artų parapijos 
salę 9 vai. ryto. Baigę pra
džios mokyklą ateidami atsi
neša baigimo pažymėjimus. 
Turėti su savimirašymui prie 
monesirpratimui sąsiuvinius.

Vedėj a.
M IRĘ JONAS BURČIKAS 
kuris gyveno Ville Jogues 
Cartier, P.Ų. Velionis buvo 
ramaus būdo asmuo ir mažai 
kam pažįstamas ar žinomas, 
J. Burčikas daugiau žinomu 
pasidarė, kai šį pavasari NL 

va išleido jo parašytą kny
gą, APOKALIPSE, kuri papli
to netik Montrealyje ir Kana
doje, bet ir kitose šalyse,ypač 
nemažai pardavęs JAV-se. 
(žiūrėkite skelb. 5 psL). Ne
abejojama, kad velionis pali
ko rankraščiuose ir kitas ža
dėtas išleisti knygas.

Velionis buvo kilęs iš Kau
no ir i Kanada atvyko iš Bel
gijos, kurioje dirbęs anglių 
kasyklose ir ten sugadinęs 
sveikatą, ko pasėkoje ir mir
tis perankstyba buvo.
• DLK Vytauto Klubo pašal- 
pinės draugijos vakariene ši 
šeštadienį.
PADĖKA

Šių metu spalio 5 d. netekau sa
vo brangios mylimos žmonos a.a. 
Emilijos (Budvilaitytcs)ir taip 
pat duktė Birute- motinos. Reiškia 
kiame didele padėka bei pagarba 
Šv. Kazimiero parapijos Kunigams, 

ir visiems, kurie ja lanke ligoninė 
je, palydėjo i amžina poilsio vietą 
ir taip pat pareiŠkusiems mums už 
uojautas. Ponams: P aznokaicfiams . 
Mankams, Greibams, ponioms: Čei

kauskienei, Dalmotienei, Leknic- 
kienei ir kitiems pri sidėjusiems 
pusryčiu paruošos darbu sugrĮžu- 
siems iš kapiniu palydos i Sv. Ka 

zimiero parapijos sale. Bendrai 
dėkojame už viską, jei nepajėgė* 
me čia viso išvardinti.

Liekame dideliame
I iūdesy j e * 
M. Kringelis ir 
B irute V i I imas.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir -> j. -r o Ketvirtadienį 2 ’ 4’ 7 pm‘ 
Antradieni 2-4 pm.
Penktadieni 2 - 4; 7 ■ 9 pm.
Trečiadieni 7 - 9 pm.

^Tel:767 - 3175; namu 366- 9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA

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

Namų tel. MU 1-2051

>aoJAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11 ■ 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namu 737-968 1

lo. v GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

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

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

TEL: 277- 5059, 277- 5323

Sav. J. Adomanis - Adams

Namu tel. 747■9900

INFORMUOJAME - 
KVIEČIAME
Ar žinote kad didžiau

sias šio rudens parengi
mas vakaras-balius, kurį 
rengia Montrealio Lietu
vių Žvejotojų-Medžiotojų 
klubas "Nida" įviks lap
kričio mėn. 16 dieną šeš
tadienį 7 vai.vakare DLK 
Vytauto klube 2161 St. Ca
therine Street E.

Programoje: bus šilta 
įvairių patiekalų vakarie
nė, tikimasi briedienos ir 
žuvies. Veiks turtingas 
įvairių gėrimų bufetas . 
Bus vertingi] fantų loteri - 
ja, kurioje bus galimybė 
laimėti automobilio nu
dažomas, kuria paaukojo 
Highland Auto Body savi
ninkai A. Sušinskas ir J . 
Zavys ir daug kitokių ver
tingi] dalikli. Gros links
mas Balčiūno orkestras .

Įėjimas tik 2.50 dol. 
Bilietai jau platinami per 
klubo narius, prie įėjimo 
bus parduodama tik ribo
tas skaičius.

Maloniai kviečiame 
visus Montrealio lietu
vius į ruošiamą Vakarą- 
Balių atsilankyti.

Montrealio Lietuvių 
Žvejotoji] - Medžiotojų 
klubo "Nida" valdyba.

ATS SVEIKINIMAS IR 
ŽYGIS PIRMYN
Po garžaus žygio prie 

Atlanto į senelį Bostoną 
ir trumpučiu vasaros 
atostogų.-Sakau trumpu
čiu, nes gulėjo didelė ir 
atsakominga našta ant pe
čių, tai Baltu dienos pro
gramos dalis "Žmogus ir 
jo Pasaulis" parodoje. Su 
kuria buvo užverstas sėk
mingas lapas gražaus 
darbo.

Bet tas neleido sustoti 
varomos vagos viduryje. 
Ir tuoj buvo kibtasi į toli
mesnį darbą. Nes jau bu
vo paaiškėję apie mūsų 
mielojo globėjo bei patro
no klebono T. 
atsisveikinimo 
datą ir kartu 
naujo klebono 
rembos.

Negalėjome savo darbų 
rėmėjo išleisti taip pa
prastai.Rinkomės su en
tuziazmu ir vėl į šlipavi- 
mo darbą. Kad tik tas at
sisveikinimo vakaras ne-

K. Pečkio 
pobūvio 

sutikimo
T. L.Za-

DR,A,S, POPlĖRAITIS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.'fc).

Chirurginė praktika
SEAFORTH MEDICAL BUILDING, 

j 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.

NOTARAS

J. BERNOTAS
8. A.. B. C. L.

Sun Life Building
Suite 200 1

Tel. 866- 1 3 59

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Yielding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
Electric

Steering Service
V/heel Alingment

T une - up
Clutch-Brakes

nepriklausoma l. I e t u v a

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.

Montrealio Auiros Vartų parapijos jungtinis choras, diriguoja ponio M. Roch Balt 

programoj o.

pasidarytų vien tik griau
džių kalbų vakaru, bet 
stengėmės duoti jam at
siminimui gražiausių 
dainų pynę.Ir tikimės ,kad 
tas paliks ilgai T. Kazi
miero atmintyje. Taip 
kaip jo gyliai išvaryta va
ga mumyse.

Šia proga Aušros Vartų 
parapijos choras pradėjo 
koncertą su savo tradici
ne daina "Kur giria ža
liuoja','toliau sekė "Trem
tiniu ii- išvežtųjų giesmė',' 
kurią choro dirigentė 
specialiai jam dediktavo . 
Nes jis tą dainą buvo nuo
širdžiai pamilęs ir tik jo 
prašomas choras ją iš- 
moko.Toliau-iš op. "Pre- 
ciosa"?irioj",iš op. "Na
bucco", Lėkit mintys", iš 
op. "Trubadūrai"."Čigonų 
daina" ir bis ui mūsų gra
žiąją liaudies dainą"Ber- 
neli mūsų".

Šiuo atsisveikinimo su 
T.K.Pečkiu koncertu cho
ras užvertė lapą,lapą ku
riame T. Kazimieras bu
vo visakur širdis ir siela. 
Ir kur jis sekė ir globojo 
jo augimą ir stiprėjimą . 
Tie keli metai bendradar- 
biavimo paliko mumyse 
gražiu gyvenimo prisimi-

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodel iuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun, 
PO 7-6183, 

AR ŽINOMA, KAD 

’’NEPRIKLAUSOMOS , 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blcukus, receptans lepelius, vedybi
nius pakiietims, nirti.es atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikrusėius.

Adresas: 7722 George Street,
LaSalle,Montreal,P. Q.
Canada. ,

nimu. Nes juose siekėme 
ir ugdėme naujas jėgas ir 
žengėme meninėm pako
pom aukštyn.

Jaunimui daugiau įsi
jungus -atsijauninome ir 
užsidegėm didesniu entu
ziazmu. O šio kaltininkai 
buvo T.K. Pečkys ir cho
ro dirigentė, muzikė p. 
Roch.Tai moteris plačios 
bei švelnios sielos ir di
delė kruopštaus darbo bi
telė.

Dabar kibome į darbą 
vėl su naujom užduotim . 
Lapkričio 9d.vakare ren
giame "subatvakarį-šiu- 
pinį'.'Tikimės,kad kaip ir 
praeityje, pajėgsime at
kreipti jūsų dėmesį ir pa- 
remsite mus, gausiai at
silankydami ir praleisite 
vakarą kartu su mumis .

O programą rengiame 
gausią ir įvairią. Moterų 
choras ruošiasi pasiro
dyti su naujom ir niekur 
negirdėtom dainom ir ar 
nebus Montrealy pirmas 
kartas.Oktetas kala nau
jas dainas. Jų gretosna 
įsijungia solistai A. Paš-

4.4%
5.14%

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA už:

DEPOZITUS
ŠERUS

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

Nemokomos gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros Šeru ir 
depozitų sumos .

Kasos vai andoS: 1465 DeSevc St., sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 vj 
Darbo dienomis • nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius, 

Vakarais • trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasara nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir 

per visus ilguosius savaitgalius.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER C F Mb STOTI

BANGA

TEL. 669 8834.

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

Program©s vedėjas L. Stankevičius

Nuotrauka inz.J. Sablausko 

kevičienėir A.Keblys su 
duetais. Bendras choras 
užbaigs šį vakarą su dar
niom dainom.

Mūsų kaipo choro nėra 
tikslas užsidaryti vien 
bažnyčioje ir savyje-bet 
nešti tą dainą į plačiąją, 
tiek savo tiek ir kitatau
čių visuomenei ir ne tik 
suaugusiems bet ir jau
niems.©ypatingai jauna
jai kartai, kad jie išgirs
tų ir pamiltų mūšų prote -■ 
vių sukurtas dainas. Ir 
kad iš to gausaus tautinio 
lobyno pasisemtų grožio 
bei jas pamiltų ir tą mei
lę neštų tolimesnėm kar
tom. A.Keblys 

• Aušros Vartų parapijos 
choras,rugsėjo21 d. .pa
gerbė per savo naujo se - 
zono atidarymą,chorvedę 
muzikę ponią M. Roch su 
jos vyru,jų 25 metų vedy
binės sukakties,staigme
nos pobūviu. Sutikdami 
juos lietuvišku papročiu 
suduonair druska ir su
giedota ilgiausių metų.Ta 
proga choras įteikė aražų

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

DUODA P A S K OLAS:

ASMENINES iš 9.% 

NEKILN. TURTO iš 8.5% 

iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k i 
termino lieka senomis palūkanomis 

( pradedant 6.5 % ). 

KALBĖJO V. A. JONYNAS 
Toronto Akademikų 

draugijos ruošiamų viešų 
paskaitų sezonas prasi
dėjo spalio 19 d.šeštadie - 
nį Prisikėlimo par.muzi
kos salėję. Apie nūdienes 
apraiškas Lietuvos lite
ratūroje kalbėjo Vytautas 
A.Jonynas iš Montrealio .

Stengiamasi surasti 
įdomius ir aktualius pa
skaitininkus.
PONŲ STELMOKŲ ŠEIMA 
iš Boston, Mass. , lankėsi 
Toronte ir svečiavosi pas 
p.A.Norkus.p.Stelmokie- 
nė ir p.Norkienė esančios 
klasės draugės iš jaunys
tės laikų.Šeštadienį, spa
lio mėn. 5 d. , p. Stelmokai 
buvo nuvykę į Vilniaus - 
operos solisto Virgilijaus 
Noreikos koncertą Ha
miltone. V. Noreika su 
žmona yra atvykęs prieš 
keletą dienų iš Lietuvos į 
Toronto paviešėti pas sa
vo gimines.

P. Stelmokas,atvykęs į 
JA v', beveik nuo pat pir
mųjų dienų verčiasi tar
pininkavimu nekilnojamo 
turto pirkime ir pardavi
me. Turi nuosavą nekil
nojamo turto b-nę.

• Marija Aukštaitė kuri lai
ka praleido Floridoje.

dailininko p. Remeikos 
paveikslą.Susirinkę buvo 
ne tik choras su šeimo
mis bet ir p.Roch tėveliai 
ir giminės.

Pokylis tęsėsi šeimy
niškoje nuotaikoje iki vė
lyvo vakaro. A. K.

PAGERBTI SUKAKTU
VININKAI

Šiųmetų rugsėjo mėn. 
21d. netikėtai buvo pada
ryta staigmena p. M. K. 
Janulioniams, kurie iš 
Montrealio persikėlė gy
venti į farmą,netoli Knol- 
towon,Eastern Township, 
P. O.

Įkurtuvių proga, buvo 
paminėtųjų vedybinė su
kaktis ir 40 metų kaip 
Kanadoje. Sukaktuvininkai 
buvo pasveikinti giminių 
ir draugi] ir palinkėta il
giausių metų.

APSI 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-tos "Lite" nr. 752D

E D C 0 CONSTRUCTION CO. LTD.

• Namų statybq vykdo ištisomis gatvėmis 
naujoje La Sallėje-

• Namai - Duplex ir Fourplex - sau ir 
investavimui •

• Namg kainos neaukštos, labai žemu 
imokėjimu - S 1090 ■ galima įsigyti 
gražius ir vertingus namus.

Skambinti VI. L a o e n a t , tel. 366 - 6237

LaSalle Restaurant
15- je metų pagarsėjęs “ smoke meat 

gaminio patiekalu.

VISU RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

Juozas Stankaitis
7633 La Scile Blvd, ir 4 Avė. kampas, L a S a I I ė j e.

TELEFONAS

366 - 0754

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimu.

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

Raštinė: LE 4-4451

DU MYKOLAI, 
patėvis ir posūnis, links
mai ir gražiai su šeima 
atšventė savo varduves 
vaišingų hamiltoniečių 
G.ir V. A gurkiu šeimoje.

M. Chrilavičius, Klai
pėdos Prekybos Instituto 
pirmos laidos absolven
tas, jau daugelis metų 
sėkmingai verčiasi hote- 
lio verslu, netoli Hamil
tono. Augina keturis vai
kus -dvi dukras ir du sū
nus.
• Menininko tapytojo ir 
skulptoriaus Astrausko 
kūrinių paroda atidaryta 
Prisikėlimo parapijos 
salėje.Išstatyta keliolika 
aliejumi tapytų kūrinių ir 
keliolika skulptūros da
lykų.

Jaunas menininkas turi 
didelių gabumų, visi kū
riniai yra moderniški , 
eiliniams žiūrovams ne
labai visiem suprantami . 
Jo kūriniai turi pasiseki
mo ir yra platinami per 
Pollock galeriją po Ca- 
nadą ir USA.

Janulioniai yra nuošir
dūs ir draugiški savo kil
mės kraštui aukštaičiai 
kupiškėnai, todėl beveik 
visi susirinkusieji buvo 
iš to paties krašto.

Staigmeną suorganiza
vo J. Bakanavičius, J. Ku- 
kenis ir V.Gurklis, o pui
kų balių paruošė jų žmo
nos .Todėl džiugu yra ma
tyti, kad išsimėtę lietu
viai po apylinkes moka 
surasti progų susirinkti 
ir pabendrauti.

Jie čia turi medžiotojų 
klubą, kas metai ruošia 
tradicinį ožio kepimo ba - 
liųirdaro susirinkimus . 
Tai gražus pavyzdys ki
tiems'.

nirti.es
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