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Is viržaus apačion — erdvėlai
vio kap. Schirra, Eisele ir 

Cunningham.

AMERIKIEČIU ASTRONAUTŲ 
TRIUMFAS

Po nelaimingos trijų 
astronautų mirties, kai 
Apollo erdėlaivis sudegė 
1967 metų sausio mėnesį 
bandymų metu ant žemės, 
amerikiečiai šį mėnesį 
sėkmingai iššovė į erd
ves naują Apollo 7 su tri
mis astronautais: Walter 
Schirra (jau trečią kartą 
atliekančiu panašią kelio
nę) ,Donn Eisele ir Walter 
Cunningham. Iki šiol jie 
atliko visus numatytus 
uždavinius. Pirmą kartą 
žmonės turėjo progos 
stebėti televizijos trans
liacijas iš pačios kapsu
lės. Taip pat sėkmingai 
erdvėlaivis atliko manev
rus susijungdamas su ap
link žemę skriejančia at
skirta raketos dalimi.Vi
si žygiai buvo būtini pa
rengiamieji pratimai ke
lionei į mėnulį. Visa pra
ėjo taip sklandžiai, kad 
kalbama apie galimą or
bitinį skridimą aplink 
mėnulį dar šių Kalėdų 
metu. Dar nėra galutinai 
nutarta, tačiau, rimtai 
spekuliuojama,kad Apol
lo 8 bus iššautas Saturno 
5 raketos, kuri bus net 5 
kartus pajėgesnė už anks- 
tyvesniąją.

Taip pat spėliojama, 
kad Apollo 8 apskris mė
nulį 10 kartų, apie 60 my
lių aukštyje. Numatomi 
astronautai būtų: Frank 
Borman,James Lovell ir 
William Anres.

Taigi po sėkmingos 
Apollo 7 kelionės .Ameri
kos viltys pralenkti rusus 
lenktynėse į mėnulį vis 
didėja.

SAVAITINĖ TABĖTAUTINIIį 
IVYKIQ APŽVALGA

NATO PRIVISO ŠNIPU V
Spėliojama,kad užsie

nių ir apsaugos ministe- 
rių konf er end j a, apiman - 
ti 15 NATO narių, ir kuri 
įvyks Briuselyje lapkri
čio mėn. 14-16 dienomis , 
turės pašvęsti daug laiko 
gaudydami sovietinius 
šnipus savo tarpe.

Net ir patys delegatai 
yra nuosekliai skrynin- 
guojami, nekalbant jau 
apie civilinį ir karinį per
sonalą pastoviai dirbantį 
centrinėse NATO įstai
gose.

Ši"medžioklė"painten- 
syvėjo nesenai pagavus 
aukštą turkų atstovą per
fotografuojant slaptus do
kumentus pačioje NATO 
būstinėje.

Taip pat kelia susirū
pinimą ir paskutiniuoju 
laiku dažnai pasitaikan
čios staigios ir neišaiš
kinamos mirtys V.Vokie
tijos .Italijos bei Belgijos 
kariškių ir civilinių pa
reigūnų tarpe.

Pavyzdžiui,V. Vokieti
joje praėjusių dviejų sa
vaičių laikotarpyje,pana
šių pareigūnų tarpe, neį
tikimu sutapimu mirę net 
5 asmenys. Tarp jų: ge
nerolas Horst Wendland, 
slaptos žvalgybos virši
ninko pavaduotojas ir ad
mirolas Hermann Lued-, 
ke,buvęs svarbiu logisti
kos skyriaus(SHAPE)pa- 
reigūnu.

Oficialiai ji] mirtys 
skelbiamos kaip viena su 
kita jokio ryšio neturin
čios savižudybės. Tačiau 
keista,kad ir buvęs Itali
jos karo aviacijos minis- 
teris generolas Renato 
Sandalli irgi nutraukė sa
vo gyvybę pistoletu dar 
praeitą trečiadienį. O 
Belgijos policija tebety- 
rinėja neišaiškintą mirtį 
vieno amerikono parei
gūno žmonos, kuri buvusi 
lenkiškos kilmės ir anks
čiau gyvenusi Prancūzi
joje.

SOVIETAI EGIPTE

Po 6 dienas trukusio 
karo, arabai vėl baigia 
atsistatyti. Sovietai pri
statė ginklų net už 25 bi
lijonus dolerių ir pakeitė 
lėktuvus,tankus,artileri
ją ir kitokius ginklus .pra
rastus 1967 metų kare. 
Rusai prisiuntė ir karinių 
patarėjų, kurių šaindien 
priskaitoma virš 3, 000 
(anksčiau tebuvo tik apie 
500). Tie patarėjai pri
skirti prie kiekvieno ara
bų bataliono; jų taip pat 
esama ir kiekviename 
karo aviacijos eskadro
ne. Prisibi j omą, kad nau- 
karo atveju, tie patarėjai 
perdaug neįsiveltų ir kad 
netektų žydams ir juos 
juos lupti.

JAV prezidentiniai kandidatai rinkimų išvakarėse, prie bendru 
pietų stalo, kairėje H. Humphrey ir dešinėje R. Nixon kalbasi su 
prezidentu Johnson.

JAV RINKIMU IŠVAKARĖSE

Kai sekantis "NL" nu
meris pasieks savo skai
tytojus, jau bus paaiškė- 
jęs naujasis JAV prezi
dentas .Taigi spėliojimam 
beliko vos viena savaitė . 
Kai kurie net drįsta la
žintis ir duoda net 6:1 
santykį. Tačiau visi pri
pažįsta, kad praeitoje sa
vaitėje Humphrey popu
liarumas irgi gerokai pa
augo. O skeptikai net 
samprotauja ar nepasi
kartos panaši padėtis kaip 
atsitiko 1948 metais kai 
H. S. Trumanas nugalėjo 
ir"pranašus"ir T. Dewey.

Taigi ir ruošiantis se
kančiam "NL" numeriui , 
mes,vis dėlto,turime pa
sikliauti viešosios opini
jos tyrinėjime per pasku
tinius 20—tį padaryta pa
žanga ir todėl ieškome 
didokos Nixono nuotrau
kos savo sekančio nume
rio pirmajam puslapiui. 
Zinia, Humphrey nuotrau
kos dar nėužkrausime 
archyve. Kas liečia Wal
lace nuotrauką-ji jau pa
dėta į archyvą.

ČEKOSLOVAKIJOJE

Černiko ir Kosygino 
prieš savaitę pasirašyta 
sutartis,kaip tikėtasi,bu
vo ratifikuota ir čeki] par
lamento. Rusų tankams 
dundant gatvėse.čekoslo- 
vakai stebėjo televizijos 
ekranuose savo vadus ir 
klausė aiškinant, kodėl ši 
sutartis buvo ratifikuota: 
"Mes, mes visi puikiai 
suprantame, ką mes da
rėm',' -kalbėjoparlamen
to pirmininkas Smrkovs- 
ky. "Visiems yra žinoma, 
kad tą dieną valdžios ir 
partijos vadai, visi buvo
me parlamente. Ir mes 
kėlėme rankas balsuoda
mi už mūsų valdžios siū
lomą sutartį. Ir mes bu
vome giliai įsitikinę, jog 
tik tokiu budu mes tega
lėjome pasitarnauti ir 
tautos ir krašto gerovei'.'

Ekrane keičiasi pa
veikslai ir rodomas pa
ties pakto pasirašymas .

George Walace su dukrele Lee.

Atokiau nuo stalo stovi 
A. Dubček,prikandęs lūpą 
ir nuleista galva.Smrkovs- 
kyir Svoboda lyg apstul
bę stebi Kosyginą pasira
šant sutartį.

Taip keliais plunksnos 
brūkšniais ir prievarta 
pakeltomis rankomis ta
po panaikinta laisvės 
užuomazga.Pagal sutartį: 
sudiev laisvai kritikai,: 
polemikai ir priešingom 
pažiūrom,kurios kėlė tiek 
daug vilčių pavasarį ir 
ankstyvos vasaros mėne
siais. Sudiev ir kontro- 
versinėm nuomonėm pa
čioje partijoje. Ekonomi
jos srityje vėl teks už
miršti apie industrijos 
sumodernizavimą pagal 
vakarietiškus metodus .

Kalbama,kad rusai spi
ria suimti vadinamuosius 
kontra - revoliucinierius 
ir kelti jiems bylas. Ta
čiau Dubček pakartotinai 
tvirtina, kad piliečių as
meninis saugumas yra 
tvirtai garantuojamas 
Čekoslovakijos teisės ir 
nereikia nuogąstauti, nes 
jokių naktinių suėmimų 
nebūsią.

Nežiūrint sovietų kari
nio ir politinio spaudimo, 
Dubček vis dar nekapitu
liuoja.Tai rodo ir faktas , 
jog jis sudarė naują ko
misiją,kurios tikslas yra 
nustatyti "Partijos pa
skirtį naujame laikotar
pyje".

BĖGA IS ULBRICHTO 
ROJAUS

Praeitą savaitę, 6 as
menys, pasinaudoję ryti
ne migla, nugalėjo spyg
liuotų vielų užtvaras ir 
perbėgo į britų valdomą 
V.Berlyno sektorių. Sep
tintasis, šeimos tėvas 
buvo mirtinai pasienio 
pareigūno kulkos pakirs
tas.

Tą pačią dieną, kitame 
sektoriuj e, laimingai į V. 
Berlyną perbėgo dar vie
nas 24 metų jaunuolis .

• Kalbama,jog atsistaty
dinsiąs Bostono arkivys
kupas kardinolas R. J. 
Cushing. Jo švelni laiky
sena Kennedy - Onassis 
vedybų atžvilgiu, iššaukė 
didoką skaičių nepsitenki- 
nimą reiškiančių laiškų , 
kas ir tenka laikyti gali
mo atsistatydinimo prie
žastimi.

VESTUVĖS GRAIKU 
STILIUMI

Ilgokai valkioti spėlio
jimai; kas ir kada taps 
Jacpueline Kennedy vy
ru, pasibaigė.

Turkijoje gimęs grai
kas, Aristotle Socrates 
Onassis, vienas iš žy
miausių turtuolių, savo 
laiku teuždirbdavo vos 25 
centus į valandą (kažkur 
Argentinoje telefonų li
nijos darbuose), o šian
dien turtus skaičiuojąs 
šimtais milijonų dolerių , 
pavyliojo, perdėtai spau
dos išgarsintą, Jacpueline 
Bouvier-Kennedy.

Viso pasaulio dienraš
čiai ir žurnalai tapo sta
čiai pritrenkti, kad buvu
sio JAV prezidento J. F . 
Kennedy žmona pasirinko 
vos ne dvigubai už save 
vyresnį, dviem coliais 
žemesnį, išsiskyrusį ir 
dar net ne kataliką. Pri
trenkti buvo dar ir todėl, 
kad niekas nesuspėjo iš 
anksto apie tai papletka- 
voti.

Vestuvės įvyko Scor
pios saloje, mažoje grai
kų ortodoksų koplytėlėje . 
Dalyvavo vos apie 40 as
menų.

Aristotle Onassis

Inž. Valdas Adamkus Chicagoje kandidatuoja respublikonų 
sąrasu i Trustee Metropolitan sanitary District pareigūnus, lie
tuviai atkreipkite dėmesį!

• Po pusantrų metų per
traukos JAV nutarė vėl 
paremti Graikiją gink
lais.Spėjama. kad tokiam 
nutarimui pagelbėjo So
vietų įsitvirtinimas Če
koslovakijoje.

JTO SUKAKTUVĖS

Praeitą savaitę Jungti
nių Tautų Organizacijai 
suėjo 23 metai. Tačiau 
neatrodo,kad šios sukak
tuvės buvo rūpestingai 
švęstos.

Suprantama, yra daug 
tautų,kurios dar su vilti
mi žiūri į šią organizaci
ją. Žiūri ir tebetiki į jos 
tikslus bei idealus.

Ir gal ateis laikas, kada 
JTO pateisins savo egzis
tenciją, tačiau, bent šiuo 
metu, ji savo funkcijos 
dar neatlieka. Šiandien 
tebeegzistuoja karai ir 
grėsmės, okupacijos ir 
prievarta,badas ir ligos , 
neturtas ir tamsa. Tai

KAS NAUJA KANADOJE

NAUJAS BIUDŽETAS

Kanados finansų minis- 
terio E. J. Benson naujas 
biudžetas yra gal būt ge
riausias esamuose eko
nominėse sąlygose, nes 
juo numatoma apstabdyti 
kainų augimą. Tačiau, iš 
kitos pusės, jis nežada 
sumažinti bedarbės,kuri, 
šiuo metu, jau pasiekė net 
4. 9%.

Jacqueline Kennedy

ydos, kurių pašalinimu 
kaip tikir turėjo, berods , 
rūpintis JTO, kai ji buvo 
įsteigta 1945 metais San 
Francisco.

23 metai parodė, kad 
yra daug kas keistina ir 
pačioje organizacijos 
struktūroje ir jos veiki
mo būde. Užtenka tik pri
siminti veto teisę ir da
rosi aišku, kam ji tikru
moje tarnauja - visoms 
tautoms ar tik vienintelei 
Sovietų Sąjungai ?

O kaip yra su JTO fi
nansais? Ar galima rū
pintis visos planetos rei
kalais su $ 140 mil. biu
džetu, kai toks miestas 
kaipMontrealis savo biu
džetu siekia net $250 mi
lijonų dolerių?

Kol šie ir panašūs klau
simai nebus patenkinamai 
išspręsti, tik tokiu būdu 
ir bus paminimos JTO 
sukaktuvės.

Taip pat nejauku, kad 
krašto ekonomijai augant, 
valdžia vis nepajėgia iš
balansuoti savo pajamų ir 
išlaidų. Čia kaltė lengvai 
verčiama Diefenbakerio 
ir Pearsono valdžioms 
už jų dosnumą įvairiems 
provinciniams projek
tams.Tvirtinama,kad pa
starųjų projektai yra taip 
pat giliai įpareigoję Otta- 
vą.kad . met dar tikima
si turėti net 675 mil. de.- 
ficito.

Taigi, rezultate-nauji 
2% mokesčiai.

Kita,gan nemaloni nau
jo biudžeto staigmena, tai 
pajamų mokesčiai už $ 10 
metuose viršijančius di
videndus. (Iki šiol buvo $ 
100 riba). Tai,be abejo, 
suteiks ir bankams ir jų 
klijentams naujų rūpes
čių, nes bus liečiami ir 
maži indėliai.

Yra biudžete ir teigia-
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TELKIMĖS TALKON!
Deja,nebe už kalnu; jau 

ir žiema. Ir vėl teks vis 
dažniau susėsti prie židi
nio,pasidalinti mintimis , 
pabūti savųjų tarpe. Ir 
nepastebėsime kaip ateis 
Kalėdų šventės. Daugelis 
jaudabar planuoja,pagal 
šio krašto papročius, 
kiek,kam ir už kiek pirk
ti dovanų. Norėtume tad 
jau šiandien pasiūlyti sa
vo mieliem skaitytojam 
neužmiršti į tuos painus 
įrašyti ir lietuvišką 
spausdintą žodį. Nedaug 
pinigų jis atimtų, o tačiau 
nauda būtų begalinė ir 
tiems,kurie jį platina,ir 
tiems,kurie jį skaito.NE
PRIKLAUSOMA LIETU
VA labai retom progom 
ragina savo skaitytojus 
tokion talkon.Šiandien tai 
darome .todėl, kad užbėg
tume dovani) karštligei už 
akių.Kad nebūtume prieš
šventinėje maišatyje už
miršti. Kiekviena nauja 
prenumerata yra mupis 
paskatas. Kiekviena iš
tiesta ranka teikia dau
giau jėgos. Mes gi, savo 
ruožtu, norime užtikrinti 
skaitytojus,kad mūsų sa
vaitraštis nuolat tobulės , 
ieškos naujų bendradar
bių ir naujų kelių. Mes 
esam giliai įsitikinę, kad 
NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA yra lietuviškojo 
dialogo Kanadoje neiš- 
brauklama dalis, kad ją 
remia daugelis tautiečių 
iriš jos tikisi kasmet gy-

vesnio ir atviresnio žo
džio.Tokio žodžio ieško
jome praeityje ir nenu
stosime ieškoję ateityj. 
Mūsų išarta vaga tegali 
gilėti ir platėti?

Daugelis lietuviškųjų 
vietovių Kanadoje dar ne
pakankamai pasinaudo
ja mūsų skiltimis. Mes 
kviečiame juos talkon: 
rašykite mums! mūsų 
puslapiai jums atvirilMes 
buvome,esame ir būsime 
dar labiau entuziastingi 
kiekvienai naujai min
čiai, kiekvienam švie
žiam mostui, kiekvienai 
brandžiai idėjai. Dar la- 
biau-mes p r a š o m e ki
tokių idėjų, neišbandytų 
kelių, atviros ir tiesios 
kovos prieš bet kokios 
rūšies tamsumą,monopo
lį, žmogaus užengimą. 
Argi ne todėl pasitrau
kėme iš savo krašto, kad 
galėtume kalbėti tą, ką 
galvojame,tą,kuo tikime?
NEPRIKLAUSOMA LIE

TUVA, mieli skaitytojai , 
yra jūsų laikraštis. Jūsų 
tribūna. Kviečiame jus 
talkon-pasinaudokite šita 
nepaprasta proga. Mes gi 
neapvilsime jūsų, nes ti
kime ne tik pačio lietu
viško žodžio šviesesne 
ateitimi,bet ir savo laik
raščio misija. Mūsų 
spausdintas žodis tol bus 
šviežias,gyvas ir jaunas , 
kol mes patys ne tiktai 
tikėsime juo, bet ir gy
vensime juo.

Gyvenimas nestovi vie
toj.Kiekviena diena atne
ša naujus technikos ste
buklus, plačiau atidaro 
duris šio pasaulio gėry
bėms,mūsų gyvenimo pa
lengvinimui ir pagerini
mui. Tik gaila, kad mes 
dažnai pamatę paprastą 
blizgutį,siekiam jo visom 
galimom priemonėm, už
miršdami kasdieninius , 
būtinus gyvenimo reika
lavimus, užmiršdami ne
tolimą praeitį,pokarinius 
stovyklinio gyvenimo me
tus.

Tad ir kiekvieną kartą 
aplankęs Europą, neap
lenkiu buv. stovyklos , 
mesdamas žvilgsnį į pa
talpas,kuriose buvo dali
namas maistas, dviaukš
tės lovos ir šiaudiniai 
čiužiniai .nueinu aplanky
ti lietuvius jų amžinojo 
poilsio vietoj, aplankau 
vegetuojančius mūsų se
nukus.

Ir graudu pasidaro,pri
siminus mūsų gyvenimą 
šiame kontinente ir paly
ginus jį su ten likusiu mū
sų brolių ir sesių. Dar ir 
šiandien akyse stovi š. 
m.gegužės mėn. 5 d. Mo
tinos Dienos minėjimas 
Miunchene ir atvežtos iš 
senelių prieglaudos senu
tės lietuvės motinos. Jų 
akyse išskaičiau džiaugs
mą,kad jos taip iškilmin
goj ir garbingoj dienoj 
nebuvo užmirštos,kad jos 
minėjimo buvo pasodin
tos prie stalo ir pavai
šintos pačių lietuvių at
neštais kukliais užkan
džiais.

Dar daugiau tenka per
gyventi kapinėse,kada at
vykus po keliu metų, štai 
jau nerandi vieno - kito 
lietuviško kapo. Pasirodo^ 
kad jis buvo panaikintas , 
nes jame palaidoto gimi
nė Kanadoj ar JAV, nera
do kelių dolerių apmokė
jimui mažo gabaliuko že
mės. . .Tačiau,jis surado 
tūkstančius naujos maši
nos įsigyjimui,naujos re
zidencijos nupirkimui.

Tiesa,negalim smerk
ti tokių lietuvių,kurie sa
vo darbu ar sumanumu,

po dvidešimties metų 
stipriai atsistojo ant kojų 
ekonominiai, "išplaukė į 
platesnius vandenis" ir 
parodė tikrą emigranto 
reikšmę Kanados ir JAV 
gyvenime. Tik tenka ap
gailestauti,kad dalis mū
siškių visiškai išbraukė 
praeities dienas,užmirš
dami savo ištiestą ranką 
kepaliukui duonos prie 
barako durų, ar Dėdės 
Šamo krašto lietuvių do
vanai-geradario Balf'o.

Gerą darbą atliko Ralfo 
nacionalinis sekretorius 
Alb. Dzirvonas, atvykęs į 
KLB-nės Krašto Tarybos 
sesiją Toronte rugsėjo 
mėn. 28-29 d. d. ir supa
žindinęs Kanados lietuvių 
"parlamento" narius su 
Balfo veikla. Pasirodo, 
kad per 24 veiklos metus 
jis yra sutelkęs ir sutei
kęs pašalpą gėrybėmis 
apie 5 mil. dol. vertės ir 
pinigais virš 1,5 mil. dol. 
Iki 1962 m. Balfas gauda
vo iš JAV vyriausybės 
maisto produktus. Ji ap
mokėdavo ir pervežimą 
laivais, o Vokietijos vy
riausybė nemokamai iš
vežiodavo po stovyklas . 
Sumažėjus pabėgėliams 
Vokietijoje, valdžia sus
tabdė gėrybių tiekimą. 
Tad paliko tik JAV lietu
vių aukos.Kasmet spalio 
-lapkričio mėn renkamos 
aukos visose JAV lietuvių 
kolonijose,sutelkiant 80- 
90tūkst.dol. Deja, suma 
maža, nes pav. 1967 m . 
išleista siuntiniams 72 , 
826 dol.ir pinigais 37,364 
dol. Balfas bendradar
biauja su kitomis šalpos 
organizacijomis, kaip 
CARE, NCWC, Evangelikų 
irkt. Balfas taip pat pri
klauso American Council 
of Voluntary Agencies for 
Foreign Service. Šis jun
ginys, galima sakyti, tai 
beveik visų JAV "Balfų" 
organizacija. Balfas jau 
yra virš 20 metų pilnatei
sis šios organizacijos 
narys. Dėl lėšų stokos, 
Balfas neturi savo atsto
vybių kituose kraštuose, 
tad reikalui esant, šios 
organizacijos mielai tal

kina.
Kaip toliau pažymėjo 

Alb.Dzirvonas,Balfo sei
muose ir direktorių tar
nybos suvažiavimuose 
kilo mintis prašyti kitų 
kraštų lietuvius prisidėti 
prie bendro lietuvių šal
pos darbo. Jeigu būtų dau
giau lėšų,Balfas galėtų ir 
siuntinių vertę padidinti 
ir didesnes pašalpas 
skirti, nes mūsų tautos 
vargai nemažėja, bet di
dėja. Mes esam skolingi 
savo Tėvynei. Jai skolą 
galime grąžinti, sušelp
dami jos vargstantį sūnų 
- dukrą. Bendrai rinklia
vai Balfas rado pritarimą 
pas Venezuelos ir Aus
tralijos LB-nių atstovus 
bei Toronto lietuvių tar
pe.

Čia reikalingas mažas 
pasiūlymas Balfui, o gal 
net patarimas: šalpos va
jus - rinkliava spalio ir 
lapkričio mėn. pravedama 
ne vien JAV ir Kanadoj, 
bet tuo pačiu ji vykdoma 
Australijoj,N. Zelandijoj, 
visoj pietinėj Amerikoj. 
Tai viso laisvojo pasaulio 
lietuvių žingsnis labda
ros tikslais, pravedamas 
tuo pačiu propagandiniu 
šūkiu: "Geriauduoti, kaip 
prašyti", palengvinant 
bendrą spaudos ir rašti
nės darbą,pakeliant entu
ziazmą ir nuotaiką ne tik 
geradarių širdyse dides
nės meilės savo vargs
tančiam broliui, bet taip 
pat žymiai palengvinant 
rinkėjų darbą, jam pasi- 
beldžius į duris.

-’.V ♦ ./» •> *7»J’
Vargu, ar Jįiemet pa

vyks pajudinti viso pa
saulio mąstu lietuviškus 
labdaros ratus. Vėlokai 
tam darbui (kas liečia ki
tus kraštus) sukilo Balfo 
centras,nes pav.lapkričio 
mėn. Kanadoje bus vyk
domas įvairių lokalinių 
labdaros organizacijų 
rinkliavos Kalėdų proga.

Bet ne su šia diena gy
venam. Gerai apgalvota, 
gerai paruošta ateinančių 
metų rinkliava, atneštų 
dvigubus vaisius.

Skyrių veda skautininkas L. Eimantas 
1496 Mardell Place, London, Ontario, Canada 
SKAUTŲ SUKAKIUVfNIAMS 1968 METAMS

LSS skaučių stovyklos vadovių dalis dalijosi įspūdžiais , v.s, M. 
Barniškaitė, s.J. Pečiūrienė, s. Rozniekienė ir kt. Vyriausia skauti
ninke v.s. M. Jonikienė kalbasi su P. VerJeliu iš Vokietijos.

Foto: V. Ki zl aitis.

REIKĖTŲ SUSIRŪPINTI

Paskutiniu laiku kai 
kuriose,ypač mažesnėse, 
mūsų apylinkėse, lietuvių 
skautų veikloje kyla tokie 
susirūpinimo reiškiniai: 
1) Mūsų darbštieji skautų 
vienetų vadovai yra akty
viai įsijungę į bendrą lie
tuviška veikla ir jų pa
stangos bei skautiškas 
pareigingumas dažnai ge
rų vaisių ir užtarnauto 
visuomenės įvertinimo . 
Tačiau, kai tie vadovai 
taip našiai bedirba kitur , 
jiems vis mažiau ir ma--. 
žiau palieka laiko savo 
tiesioginiam darbui skau
tų vienetuose ir todėl šis 
reiškinys kelia tam tikro 
susirūpinimo. Anaiptol, 
čia nenorima pasakyti, 
kad skautų vadovai turėtų 
atsiriboti nuo kitų mūsų 
visuomeninių darbų. Tik 
atrodytu, kad mūsų ben
druomenėj reikėtų tinka
mesnio veiklos darbų pa
siskirstymo. Jau daug kas 
pastebėjo, kad veik visur 
kaikaslengvapėdiškai at
sirado visuomeninio dar
bo ir tik negausiam būre- 
liui,jų tarpe ir skautų va
dovams, tenka nešti visą 
naštą. Yra tiesa, fcad

skautų vadovai, būdami 
pareigingi ir kuklūs, daž
nai prisiima dirbti dar
bus, kuriems kitų darbi
ninkų neatsiranda.

Mielosios sesės ir bro
liai, pasistenkime visus 
tuos tautiečius, kurie no
rėtų stovėti nuošaliau,įti
kinti, kad bendras lietu
viškas darbas reikalauja 
visų mūsų bendrų pastan
gų ir įsijungimo. Mes ne
galime savo veiklos siau
rinti dėl kitų įsipareigo
jimų.Tas pasyvusis mūsų 
visuomenės elementas 
turi būti išjudintas ir tu
ri suprasti bei prisiimti 
visuomeninio darbo dalį. 
Tada visiems bus leng
viau.

Antras susirūpinimą 
keliąs dalykas yra tai,kad 
kai kurie mūsų skautų 
vienetai turi per mažą 
prieauglį.Atkreipkim vi
są savo dėmesį į paukš
tyčių ir vilkiukų verbavi
mą.

Atvykę čia į Amerikos 
kontinentą mes pilnai 
įrodėme savo egzistenci
jos tęstinumą. Išlaikyki
me tą tęstinumą visą lai
ką, bet tam juk būtinai 
reikalingas prieauglis.

L- E-tas .

Kanados Lietuviu Fonde 300 narių
joje. Buhalteriškai gim
nazija atskirta nuo Kraš
to valdybos š. m. liepos 1 
d. Nuo tos dienos Kurato-

lietuvių ir 5 vokiečiai, 13 
pilnu ir 7 nepilnu etetu.

Vasario 16 gimnazijos 
direktorius V. Natkevi-

---------------------------------------------- Nauji nariai ir įnašai:
298. Barzevičius, Juozas 

sentantas ne tik savųjų , 299. Žolpys, Bronius 
bet ir svetimtaučių aky- 3W\ Petrulis, Aras-Tadas

.... •• Yisi iš Toronto. J. Barzevičius ir kita tiek narių. Tikimės, kad kiek-
se. Prasiaejus naujiems B žolpys yra aktyvūs tautinių or-vienas susipratęs lietuvis, lietuviš-
mokslo metams pastebė-ganizacijų nariai, o Aras-Tadas, 4 ka šeima ir organizacija sekančių

veik pusi kelio nueita. Nedaug lie- 
$100 tuviu organizacijų turime Kanadoje 
$100 su tokiu narių skaičium. Visdėlto 
$100 iki $100.000 reikia dar mažiausiai

Naujieji Vasario 16 gimnazijos rūmai su priestatu.

VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE 
Rūpinasi prieaugliu. 

Lietuvių gimnazijos Vo
kietijoje vadovybei rūpi 
ne tik auklėti bei mokyti 
jai patikėtą atžalyną, bet 
ir perkelti kitą jo dalį iš 
lietuviškam auklėjimui 
nepalankaus dirvono į sa
vo daržą. Tuo reikalu du 
gimnazijos mokytojai 
(anglų kalbos mokyt. Otto 
Haag ir Fr. Skėrys) net 
visąsavaitę(liepos 15-20) 
automobiliu keliavo nuo

Nuotrauka E. Skėrio.

durų prie durų po Nord- 
rhein-Westfaliją. Vienur 
jos buvo jiems draugiškai 
atvertos, kitur nemanda
giai užtrenktos. Kelionės 
rezultatas-10 naujų moki
nių Vasario 16 gimnazijai.

Įdomu,kad šaime vajuje 
mielai dalyvavo ne tik 
mokytojas lietuvis, bet ir 
jo kolega vokietis.

Kuratorijos valdybai 
tenka dažnai posėdžiauti. 
Vasario 16 gimnazijos 
Kuratorijos valdyba pain
formavo Kuratorijos na
rius apie padėtį gimnazi-

rijos valdyba ir visa Ku- 
ratorija neša pilną atsa
komybę už gimnaziją.

Kuratorijos valdyba 
posėdžiavo jau keturis 
kartus. Be einamųjų rei
kalų svarstė ir būtinų 
bendrabučio remonto 
klausimus bei naujo ben
drabučio statybos gali
mybes. Dabar aiškinama
si ar išvis ir kiek būtų 
galima laukti finansinės 
paramos iš Bonnos vy
riausybės ir JAV lietu
vių. Šiuo metu baigiami 
bendrabučio laiptų re
montai ir suplanuotas 
aikštės prieš gimnaziją 
sutvarkymas.

Vasario 16 gimnazijoje 
mokslas prasidėjo rugsė
jo 3. Viso mokinių yra 102 
(pernai mokslo metų pra
džioje buvo 106, gale 97) . 
Naujai įstojo 20 mokinių.

Pavyko sudaryti pilną 
mokytojų sąstatą. Pasam
dyti du nauji mokytojai :p. 
Svilas - matematikai ir 
biologijai ir p. Bauras- 
kūno kultūrai ir geogra
fijai. Šiuo metu gimnazi
joj dėsto 20 mokytojų: 15

ta įO£ kai kuriems Šokė-m®n- amžiaus> yra jauniausias Fon- penkerių metų laikotarpyje Įsijungs 
. ’ . do narys. JĮ Į narius Įrašė krikšty- į Lietuvių Fondo narius. Fondui Įna-
jams bei akordeonistuinų proga tėvukas Mikas Petrulis, šus prašome siųsti: Lithuanian Ca- 
pasitraukus, grupė yra kuris pats, jo duktė dr. Birutė ir nadian Foundation, 325 Seaton St., 
eerokai susilpnėjusi ,žentas inž- c- Jonys yra Fondo na- Toronto 2, Ont., arba įmokėti lie- 
° 1 ’ riai. tuvių bankeliuose, kur tokie yra.
Gimnazijos vadovybe de- Pasiekus 300 narių skaičių, jau be- P. LELIS, reik. ved.
da pastangas. P"""

čius nuo š. m. rugpiūčio 
27 iki rugsėjo 25 lankosi 
JAV-bėse. Ten dalyvavo 
PLB seime, lanko lietu
viškus telkinius, susitin
ka su rėmėjų būrelių ats
tovais ir stengiasi pagy
vinti aukų rinkimą. Ame
rikoje lankosi dar du Ku
ratorijos nariai-Jonas K. 
Valiūnas,PLB Vokietijos 
krašto valdybos pirmi
ninkas,ir tėvas Bernato
nis.

Paskutiniu metu Kura- 
torija padidėjo dar vienu 
nariu. Evangelikų senj. 
kun. A.Keleris,pasirėmęs 
gimnazijos Kuratorijos 
statuto paragrafu 8,sutiko yičius, sėkr. K. Baronas, ižd. 
įeiti į Kuratoriją ir pa
skyrė kun.JuoząUrdzę iš 
BadGodesberg savo įga
liotiniu.

Tautinių šokių būrelis 
vėl dirba.Kas ir kaip dir
bama mokyklos klasėse 
beveik niekas nepastebi. 
Tačiau daugelis mato, 
kaip mokiniai šoka ir dai - 
nuoja scenoje. Todėl iki 
šiol buvęs neprastas tau
tinių šokių būrelis buvo 
geras gimnazijos repre-

NAUJA KRAŠTO 
VALDYBA

Jau buvo skelbta, kad Kana
dos Lietuvių Bendruomenės val
dyba, vadovauta A. Rinkūno, at
sistatydino ir krašto tarybos su
važiavimas išrinko naują, kuri 
pasiskirstė pareigomis: pirm. dr. 
Silvestras Čepas, vicepirm. ir 
kultūros komisijos pirm. Stp. 
Kairys, vicepirm. J. R. Simana- 

inž. E. Čuplinskas, švietimo ko
misijos pirm. L. Tamošauskas, 
politinio komiteto pirm. B. Sa
kalas, nariai jaunimo reikalam: 
— J. Ceponkutė ir G. Breich 
manas, šalpos Fondo pirminiu 
kas bus netrukus pakviestas 
Naujoji valdyba dėkoja Kana
dos lietuvių atstovams už pasi
tikėjimą, o buvusiai valdybai —t 
už atliktus darbūs. Nau-t 

josios krašto valdybos adresas! 
Dr. S. Čepas, 215 Northcliffd 
Blvd., Toronto 10, Ont. Tel. 6514 
5228.

Musu Kredito Unijos nariui

ALEKSUI PLAUŠINIUI mirus, 
jo sūnui Stasiui ir broliams Viktorui, Antanui ir 
Juozui nuoširdžiausia užuojautų reiškia

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos “ L i t a s" Valdyba.

Brangios Atminties
inž. KAROLIUI BALČIŪNUI mirus, p.p. Šimonėlių 

šeimų giliai užjaučia ir kartu liūdi

Brikiu šeima.

NL bendradarbiui Juozui Lukošiūnui ir jo 

š e i m a i, jo TEVELIU! mirus Lietuvoje, nuoširdžiai 

užjaučiame
NL Redakcija.
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LIETUVOS LAISVES KOVU
ISTORIJA

J. VILIUŠIS

Kun. dr. F. Jucevičius.

NL skaitytojų pageidavimu, 
ypač, kurie gyvena JAV - se, ku
rios UetuviSkoįi spauda teikiasi 
tik dalinai perspausdinti šio že
miau nurodyto autoriaus aprašo
mą, kuris buvo patalpintas“ T2- 

• se“. NL.

DABARTINĖ LIETUVA IŠ ARTI
FELIKSAS JUCEVIČIUS

Mus pasiekė maloni ži
nia, kad yra rašoma Lie
tuvos laisvės kovu istori
ja ir kad tas darbas jau 
eina prie galo. Taigi ne
užilgo susilauksime, pa
sakyčiau,pačio svarbiau
sio leidinio mūsų išeivi
jos kultūrinėje ir politi
nėje veikloj.

Jei anksčiau tuo reika
Pab°'9°' Rytprūsiai yra rusų kolonizuoti

Savo buvimo metu Lietuvoje ir Latvijoje viešpatauja rusai, 
vis klausdavau save, ar Lietuva tai ar bereikia abejoti, jog rau- 
išliks gyva, ar lietuvis atlaikys? donasis slibinas baigia užsmaug- 
Nelietuvis, kuris vieną dieną yra ti lietuvius?
lietuviu, o kitą ne; nelietuvis, “Tarybinė” propaganda nuo- 
kuris nedrįsta kalbėti lietuvis- latos kalba apie pramonės pa
kai Vilniaus gatvėje; lietuvis yra žangą Lietuvoje. Niekas negali 
tas, kuris nori išlikti lietuviu, paneigti, kad yra naujų įmonių 
Kam tik kėliau šį klausimą Lie-bei fabrikų. Tačiau komunistai 
tuvoje, niekas man nenorėjo at- nutyli, kad industrializacija yra 
sakyti. Kai pastačiau šį klausimą labai užmaskuota kolonizacijos 
vienam kunigui, jis tik patraukė forma. Su kiekvienos įmonės 
pečiais. Kai paklausiau pagyve- atidarymu taip pat atidaromos 
nusį lietuvį, tas apsiašarojo. Tą durys rusų naujoms kolonoms, 
klausimą pakartojau vienam jau-Kadangi naujai Įmonei aptar- 
nuoliui (atrodo, kad jis buvo nauti nėra lietuvių specialistų, 
komjaunuolis). “Tik trys miestai tai jie “importuojami” iš Rusi- 
yra dar lietuviški — Kaunas, jos. Jie atvyksta ne vieni, o su 
Šiauliai ir Panevėžys”, — buvo šeimomis. Ir kur tik nauja imo- 
jo atsakymas. Bet ar lietuvis at- nė, ten taip pat nauja rusų ko- 
laikys, jis nežinojo. Iš tikrųjų, lonija. Rusų yra daugiausia to- 
Lietuvoje lietuvis nežino, ar jis se vietose, kur yra daugiausia 
beatlaikys! pramonės. Tačiau rusas yra ne

Mes gyvename iliuzijomis, jeųtik kolonistas, bet ir “tarybinis” 
manome, kad Lietuvos išlikimo politrukas. Jis turi prižiūrėti, 
klausimas yra tik akademinis, kad lietuviai dirbtų našiai ir 
Tai nėra retorinis klausimas. Tai kad joks gaminys neliktų Lietu- 
klausimas, kurį stato lietuviui voje. Niekada nebuvo Lietuvo- 
nuolatos “tarybinė” dabartis, je tiek fabrikų, ir niekada ne- 
Daugelis manė, kad tik išeivijo- buvo ten tiek skurdo ir nepri- 
je lietuviui graso mirtis. Tauti- tekliaus, kaip šiandien. Vakarų 
nė mirtis yra labai reali ir lie- kraštuose pramonė reiškia gy- 
tuviui Lietuvoje. ventojams turtą, o Lietuvoje ji

Nesileiskime apgaudinėti sta- reiškia žmonių išnaudojimą ir 
tistikomis, kurios laikas nuo lai- kolonizaciją. Net Lenkijoje zmo- 
ko pasiekia mus iš Lietuvos. nes atrodė geriau apsirengę, ir 
Tiesa, šiandien Lietuvoje yra maisto krautuvių matėsi daug 
daug mokyklų ir mokinių. Tie- daugiau, negu Lietuvoje. Kai 
sa, kad knygos leidžiamos tūks- eJau Kaune Laisves Alėja, tai 
tantiniais tiražais. Tiesa, kad man9 kr®te šiurpas. Gal karo 
mokslas yra daugiau ar mažiau metais Kaunas atrodė blogiau, 
pažengęs visose srityse. Bet tai bet tuo nesu tikras. „ „„ „„„_____ ____ ____
dar nėra atsakymas į mūsų tie- Kolonizacijos šviesoje reikia for-

apčiuopiamą 
las yra Lietuvos rusinimas, o medžiagą pradžiai, o gal 
ne Lietuvos lietuvinimas. Šian- visam laikui' 
dien Lietuvoje tiek pat “kuria- ,
ma” tautinė kultūra, kiek ji ku- Lietuvos Įaįsy^s (<koyų 
riama Čikagoje, Toronte ar 
Montrealyje. Pašokti Oželį ar 
Lenciūgėlį, uždainuoti lietuviš
ką dainelę ar išleisti lietuvišką 
knygą ar žodyną dar nereiškia 
tautinės kultūros kūrimo. Tau
tos kultūra vystosi, kyla ir pro
gresuoja, kai tautinė asmenybė 
mėgina save vis aiškiau išreikš-

lu prasprukdavo kiek 
skurdžių žinių,kurios bu
vo gal būt irgi tik mūsų 
daugumos koncentruotų 
pageidavimų išdava, tai 
dabar jau turime oficia
lius davinius iš pačiu pa - 
tikimų šaltinių-iš to dar
bo iniciatorių ir autorių.

Š.m.rugsėjomėn. 15 d . 
Čikagoje, Ramovėm; (Lie - 
tuvių Veteranų Sąjungos 
"Ramovė" J. V.) susirin
kime, gen. M. Rėklaitis 
apie tai padarė viešą 
pranešimą - darbo eigą , 
planus, pažangą ir apim
tį, o ir numatomą užbai
gimą. Taigi dabar jau ne 
gandai ir ne paslaptis.

Kaip ir pridera, to at- 
sakomingo darbo ėmėsi 
Lietuvių Veteranų Sąjun
ga "Ramovė" išeivijoje , 
su savo centru Čikagoje .

Jau 1958 metais suda
ryta to darbo komisija, 
vadovaujant gen. M. Rė
klaičiui. Taigi darbas 
pradėta jau net prieš de- 

dar nėra atsakymas į mūsų tie- ] _ , ___ _________ ___ ____ „__
sioginį klausimą.Ir žinote kodėl? matyti taip pat naujuosius kvar- m» kiekviena iš ju turi tarnauti 
Todėl, kad rusų skaičius diena talus, kurie matosi Kaune ir Vii- “tarybinei” politikai, kurios tiks- grindinę 
iš dienos didėja Lietuvoje. Arniuje. Būtų labai įdomu žinoti, - -- • • •
šiandien galime kalbėti apie lie- kiek ten yra lietuvių ir kiek ru- 
tuvišką Vilnių, Klaipėdą ar Tau- sų. Lietuvoje butų trūkumas yra 
ragę? Kai rusų padidės dar dvi-didelis, bet ne dėl natūralaus- 
dešimt procentų, ar begalėsime lietuvių prieauglio, o dėl rusų 
kalbėti apie lietuvišką Lietuvą? kolonistų. Sakoma, kad Stalinas 
Kai Lietuvoje bus trys milijonai planavęs visus lietuvius, latvius 
rusų ir trys milijonai lietuvių, ir estus perkelti į Sibirą. Jo įpė- 
kokią reikšmę beturės visos tos diniai atsisakę nuo tos politikos 
lietuviškos mokyklos, tūkstanti-ir nutarę Baltijos kraštus kolo- 
niai tiražai knygų ir mokslinė nizuoti. Ar šios politikos auto- 
pažanga? Kiek rusų atvyksta rius yra Suslovas, ar kitas rusas, 
kiekvienais metais į Lietuvą, tai jau nesvarbu. Viena mums _ °............. .............................
niekas tiksliai nežino. Apsigy- turi būti labai aišku, ir tai be ti, kai ji jieško"vis* nauju*formų 
venimui leidimus išduoda mili- jokių abejonių, kad šių kraštii įr jas tobulina. To mes‘ išeivi- 
cija, o milicija yra absoliutinė- kolonizacija eina pilnu tempu. joje atsiekti negalime, nes mus 
je rusų kontrolėje. Tai labai Kaikas mane guodė Lietuvoje, slopina svetima aplinka ir sto- 
aišku. jog šičia padėtis esanti geresnė, kojame talentų. Tai galioja ir

Kaip atrodo gyventojų pade-negu Latvijoje ar Estijoje. Bet Lietuvai. Nežiūrint visų mūsų 
tis Lietuvoje šiandien? Vilnius ar tai nėra raminimasis mirčiai menininkų, muzikų, literatu pa
ir Vilniaus kraštas yra daugiai; nuteistojo? Ar tai jau esminis stangų, Lietuvoje tautinė kiiltū- 
rusiškas, negu lietuviškas. Len- dalykas, jei rusiškasis slibinas ra tik vegetuoja, ir tai lygiai dėl 
kų vieton atvyko ne lietuviai, suvirškins Lietuvą keletu metų tos pačios priežasties kaip ir iš- 
bet rusai. Klaipėdos kraštas da-vėliau? ‘eivijoje — ji slopinama “tarybi-
linasi gyventojais per pusę: kai- Net ir pati lietuvybė yra šian- nes”, t.y. rusiškosios aplinkos, 
kuriuose miestuose vyrauja lie-dien kolonisto priemonė. Mes ir šioji aplinka reiškia ne tik 
tuviai, o kaikur rusai, kaip pvz.užmirštame labai dažnai, kad svetimumą, bet ir nelaisvę, kuri 
Klaipėdoje. Kai žinome, kadLietuvoje lietuvybė tik tiek to-žudo lietuvio talentą.

sėtką metų. Paruošta 
smulkus planas, pradėta 
telkti daviniai ir doku
mentai, kreiptasi į buvu
sius dalių ir fronto vadus 
ir šiaip atskirus kautynių 
dalyvius,prašant prisiųs
ti komisijai savo atsimi
nimus, kautynių aprašy
mus,bendrai turimą kon
krečią medžiagą. Deja , 
kaip paprastai, susidu
riama su mums visiems 
įprastais sunkumais-nie
kas greit nesiskubina, 
atidėlioja dėl laiko sto
kos ir kitų priežasčių. O 
laikas greit bėga,nelau
kia. Atsiminimai nublun
ka.Ištisa eilė kautynių is
torijos liudininkų vienas 
po kito, amžiaus naštos 
palaužti, jau apleidžia šį 
pasaulį.Tai vis sunkumai, 
kuriuos nugalėti reikia 
daug laiko ir energijos . 
Visa to pasėkoje,kaip pa
prastai, pats didžiausias 
darbas ir atsakomybė gu
la ant pačios komisijos 
pečiu. Gerai dėlto, kad ji 
savo keliu lygiagrečiai 
telkė medžiagą ir doku
mentus,panaudodama vi
sokius galimumus ir pri
einamus šaltinius.Jos di
delių pastangų dėka (kaip 
sužinome J. V.) pavyko 
šis tas gauti dar prieš 
1940 m. Nepriklausomos 
Lietuvos spaudoj pasiro
džiusius labai vertingus 

lleruojama, kiek ji tarnauja oku-gerai dokumentuotus 
pacijos pateisinimui. Kokią mes atskirų kautynių aprašy-

istorijos komisija tiks
liai suskirstė dalimis,to
mais, pagal frontus, kovų 
tikslą ir laiką:

I. Lietuvos laisvės ko
vos su bolševikais (1918 
m.iki 1920m.liepos mėn.
12 d.),

II. Lietuvos laisvės ko
vos su bermontininkais ,

III. Lietuvos laisvės ko
vos su lenkais ir

IV. Klaipėdos krašto 
išsilaisvinimo kovos .

Tai aiškios temos, ku
rių kiekviena, tvarkoma 
ir rašoma atskirų, komi
sijos pavestų ir įsiparei-
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gojusių, autorių, sudarys > jam 
savyje užbaigtą veikalą’.

Pirmoji dalis-Lietuvos 
laisvės kovos su bolševi- 
kais-jau baigta rašyti. Jos 
autorius yra mums gerai 
žinomas savanoris kūrė
jas pulk. Įeit. K. Ališaus
kas,lietuvių enciklopedi
jos bendradarbis ir karo 
skyriaus redaktorius (ž . 
Liet. Encikl. XV tomą 
"Lietuvos kariuomenė 
1918-1944", o taip pat kir 
tuose Liet.Encikl.tomuo
se kariniais klausimais 
J. V.), Lietuvos laisvės 
kovų istorijos idėja jis , 
matomai, buvo susirūpi
nęs jau senai. Dar Nepri
klausomoje Lietuvoj pa
skelbė ištisą eilę karinių 
straipsnių "Mūsų Žinyne" 
ir "Karyje". Paminėtina 
tik "Mūsų Žinyno" 1938 
m. 2 nr. atspausdintas jo 
vienas pagrindinių darbų 
"Pirmieji Nepriklauso
mybės žygiai", kur apra
šyta mūsų kariuomenės 
organizacijos pradžia ir 
Jiezno, Kėdainių ir Aly
taus kautynės. Neabejoti
na,kad visa tai palengvi
no kovų istorijos pirmos 
dalies rašymą, kuris, ti
kimės, neužilgo pasiro
dys knygų rinkoje.

Antroji dalis-Lietuvos 
laisvės kovos su bermon
tininkais-taipogi jau bai
giama. Visa medžiaga-at- 
skirų autorių r ašiniai-jau 
paruošta ir tvarkoma 
spaudai. Šios dalies pa
grindinis autorius taip pat. 
pulk. Įeit. K. Ališauskas .

Trečioji dalis - Lietu
vos laisvės kovos su len
kais - pavesta parašyti, 

sutikus, savanoriui - 
kūrėjui dr. phil. Antanui 
Rukšai, tų kovų dalyviui . 
Komisijos iki šiol su
kaupta didelė dalis me
džiagos ir šaltinių jau 
perduota autoriui .

Ketvirtoji dalis - Klai
pėdos krašto išsilaisvi
nimo kovos - taip pat ra
šoma.Medžiaga baigiama 
telkti. Jos autorius-"Ka- 
rio" redaktorius karinin
kas Z. Raulinaitis.

Kada visas laisvės ko
vų istorijos veikalas bus 
baigtas ir pasirodys kny
gų rinko j e, sunku pasaky
ti. Šiais metais reikia 
laukti bent pirmojo tomo 
pasirodant, o likusių-ne 
vėliau ateinančių metų.

Kaip teko patirti, isto
rija nebūsianti plati, bet 
sutrumpinta.Ten, kur bu
vo ar bus gauta daugiau 
šaltinių-bus parašyta pil
niau ir plačiau, o ten,kur 
nepavyko gauti pakanka
mai tikslių davinių, įvy
kiai bus paminėti trum
pai.

Be liečiančių turinį 
braižinių,istorija būsian
ti pailiustruota nuotrau
komis žuvusių kovoje dėl 
Lietuvos laisvės karių,o 
ir taip pat pasižymėjusių 
karo vadų, jei pavyks gau
ti laiku jų atvaizdus.

Visą Lietuvos laisvės 
kovų istoriją išleis ir 
platins "Kario" redakci
ja.

Baigiant šias informa
cijas, tenka nuoširdžiai 
sveikinti karius -Ramo- 
vėnus už jų savanoriškai 
prisiimta taip sunkų ir 
atsakomingą darbą - iš

leisti Lietuvos laisvės 
kovų karinę istoriją, -pa
rodyt dokumentaliai lais - 
vam pasauliui kaip lietu
viu tauta anuo metu siekė 
savo šaliai laisvės ir ne
priklausomybės ir kaip 
kovojo dėl to nesigailėda
ma ir didžiausių aukų. 
Minint šiais metais Lie
tuvos valstybės atstaty
mo 50 metų sukaktį, -tai 
bus tikrai čia išeivijoje' 
reikšmingiausias mūsų 
veiklos įnašas kovoje dėl 
Lietuvos laisvės'.

J. Viliušis

KINGSTON , Ont.
STAIGMENA
Buvo visai netikėta 

steigmena, kai montrea- 
liškiaip. Irena ir dr. Pe- 
Lukoševičiai su mielom 
dukrelėm, p. Birutė, Gin
taras ir dr. Henrikas Na- 
giai.p.p.Monikair Vytau
tas Jonynai,dr.Ilona Gra
žytė, Ieva ir Kastas An
driuškevičiai ir p. p. Jū
ratė Ciplijauskaitė-Tan- 
neriai su atžalynu ir iš 
Toronto p.p. Leonas, .Ieva 
ir Jurgis Adomaičiai ap
lankė Kingstono sodyboje 
dail.Anastazijąir Antaną 
Tamošaičius ir jiems su
rengė iškilmingą puotą 
sveikindami Kanadoje 
Dailės Studijos įkūrimo 
20 metų proga.

Šiai sukakčiai atžymėti 
svečiai išMontrealio at
vežė ir jų sodyboje paso
dino šermukšnį. Dailės 
Studijos sukakties proga 
sveikino laiškais p. p. J .
V. D. Daniai, dail. Teles
foras ir Aldona Valiai, p . 
p. A. V. Zubai ir kt.
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(N. Lietuvos slaptosios policijos detektyvo 
pergyvenimai Vilniuje ir Vilniaus kraite 1939 - 
■ 1944 metais ).

Iš visų žmogžudysčių ir 
plėšikavime; aiškėjo, kad 
mieste veikia labai pavo
jinga žmogžudžių gauja ir 
gerai aiškėjo, jog didžiuo
sius nusikaltimus daro 
gerai ginkluoti komunistų 
teroristai. Reikėjo sku
biai aiškinti jųjų prisilai
kymo vietas ir, kas svar
biausiai, bendradarbius 
ir kitus ryšininkus. Šiek 
tiek pagerinus informaci
jų gavimą, ypač miesto 
pakraščiuose, vieną po- 
vakaryj eidamas iš pasi
matymo su bendradar
biais Antakalnio šaluti
nėje gatvėje susitinku, du 
- vieną aukštą, kitą že
mesnį, tipus, kuri uos tuo
jau įtariau, kad yra tie 
patys pavojingieji-paseku 
kur jie užeis, nes sulai
kyti buvo rizikinga - vie

nam prieš du: vieną nušo
vus vietoj ir nesant tikri; 
įrodymų-taip negalima, o 
padaryta tokia klaida būtų 
labai apgailėtina ir kom
promituojanti lietuvių 
slaptosios tarnybos var
dui. Nutariau atsargiai 
pasekti,nes buvau įsitiki
nęs, kad naktį šie įtaria
mieji eina į tam tikrą 
vietą,kur nuolatos prisi
laiko,o žinant prisilaiky
mo vietą,bus geresnė ga
limybė toliau sekti ir ieš
koti geresnės progos juos 
suimti.Įtariamuosius se
ku iki, vadinamo Sapie- 
zynski Rovy pirmo kai
melio, kur sekamieji 
dingsta neapšviestame 
kaime tarp mažų name
lių, bet vistik geriau, kad 
nustatyta prisilaikymo 
vieta arba turimi drau

gai.
Be šių įtariamųjų aiš

kinimo dar buvo aiškini
mų kitose miesto dalyse 
ir kaip man, taip kitiems 
pareigūnams buvo parei
ga aiškinti nusikaltimus , 
kurių nemažėjo, bet dau
gėjo.Ypač rudeniop-kada 
nacių pareigūnai pradėjo 
baisų terorą prieš žydų 
tautybės žmones.Tas ne
abejotinai veikė ir į mūši; 
tarnybinės iniciatyvos 
gerus norus-tarnauti sa
vam kraštui, saviems 
žmonėms.

Gaunu iš tam tikro as
mens žinią, apie vieną 
ginkluotą besislapstantį 
buvusį komunistų polit- 
ruką, kuris nuo Riešės 
atvyksta; Šnipiškių prie
miestį pas vieną buv. ko
munistų valdžios parei
gūno gyvanašlę ir su jos 
pagalba geresnėmis pro
gomis atima iš ūkininkų 
maistą ir geresnius daik
tus vežant savo artimie
siems į Vilnių. Nors tai 
nėra didžiausias nusikal
timas,bet vistiek taip ne
turi būti ir laukiu geres
nės progos. Išsiaiškinęs 

minimo politruko tą 
"draugę',' pasiruošiu. Ne
ilgai trukus gaunu žinią 
Vilniuj turgaus dienoje , 
kad įtariamasis vėlai po 
pietų išėjęs iš "draugės" 
Riešės plentu į kaimus . 
Jau turėdamas jo išvaiz
dos ir apsirengimo vaiz
dą ir apytikrias žinias , 
paprašiau vieną iš tar
nautojų K.pavažiuoti dvi
račiais su manimi. Pava
žiavę apie kilometrą už 
miesto,pasivejam einantį 
labai panašų į įtariamąjį 
vyriškį,kurį staiga sulai- 
kom. Iškratę, suradome 
ginklą su gausybe šovi
nių. Patikrinus visus do
kumentus, paaiškėjo bu- 
didesnio kariuomenės da
linio politrukas ir kom
partijos kandidatas Kole 
Ivanov. Kas su juo toliau 
buvo padaryta, neįdoma- 
bausiir nežinau.Tai buvo 
gražios išvaizdos, gra
žiai apsirengęs, manda
gus ir atvirai atsakinėjo 
į jam duotus klausimus .

Suėmę ginkluotą polit- 
ruką, apie kilometrą ar 
daugiau, ėjome pėsti iki 
gavome vežiką. Turgaus 

dienoj sutikome daug ne
pažįstamų žmonių, iš ku
rių kas nors pranešė ir jo. 
"draugei", nes vos suim
tąjį pristačius į įstaigą, 
skubiai vykom pas ją, bet 
jos namuose jau nebuvo . 
Už dienos kitos paaiškė- 
jo.kad ji buvo jauna graži 
moteris ir palaikiusi ry
šius su keliais besislap
stančiais politrukais ir 
pabėgusi į Molodečnos 
apylinkę.

Rusams komunistams 
okupavus Lietuvą, ke
liems mūši; žmonėms bu
vo žinoma, kad Vilniuje 
veikia slapta radijo sto
telė, palaikyti ryšiui su 
Vokietijoje esama mūsų 
centro organizacija ir 
Lietuvos atstovybe Ber
lyne. Radio siųstuvėlis 
veikė neblogai. Dėl pa
slapties išlaikymo, buvo 
kilnojamas ir į Vilniaus 
apylinkes.Siųstuvėlį nau
dojo ištikimi lietuviai,bet 
kaip vėliau, iš surinktų 
žinių paaiškėjo, jie nebu
vo pakankamai instruk
tuoti ir paruošti kaip tą 
didelę paslaptį išlaikyti 
ir kaip klaidinti, kas lie

čia siųstuvo veikimo lai
ką ir vietą. Ne tik ištiki
miausi bendradarbiai,bet 
ir komunistai čekistai ži
nojo kada veikia siųstu
vas. Su specialiais apara
tais nustatinėjo siųstuvo 
buvimo vietą ir stengėsi 
pagrobti ne tik jį, bet ir 
jo operatorius.

Keletą mėnesių siųstu
vėlis buvo naudojamas ir 
paslaptis išlaikyta, bet 
laikui bėgant,čekistai iš
plėtę žinių rinkimo tinklą 
ir suėję į artimesnius 
ryšius,ypač su studentė
mis, priėjo prie paslap
ties ir siųstuvėlį paėmė 
Vilniuje vienos dienos 
vakare, perkeliant jį iš 
vienos vietos į kitą. Vė
liau tiriant šią išdavystę , 
išaiškinau tuos žmones , 
kurie išdavė minėtą pa
slaptį,pagal kurią atiteko 
siųstuvėlis čekistams. 
Pasitaręs su vyresniuoju 
ir išnagrinėjęs čekistam 
pasitarnavusius žmones , 
paaiškėjo,kad minėtą ra
dio siųstuvą išdavė viena 
graži jauna geologijos 
studentė, kuri bolševikų 
okupacijos metu dirbo

Gedimino gt. -Geologijos 
Tyrimo Institute, o prie 
vokiečių mokytojavo Vil
niuje. Antras išdavikas- 
taippat studentas ir mo
kytojas prie komunistų . 
Vokiečių okupacijos metu 
gyveno Vilniuje. Su abe
jais išdavikais išsikal
bėjus,susidariau nuomo
nę,kad jie jokiu būdu ne
galėtų išsisukti nekal
tais.

Geologė studentė .pagal 
turėtas žinias,meilikavo- 
su čekistu, jaunu kapito
nu, bet apie tai su ja ne
kalbėjau ir neužsiminiau. 
Žinojau,kad juos suėmus, 
reiktų atiduoti Karo teis
mui, sudarytam iš SD-SS 
pareigūnų,kurie nuspręs
tų - sušaudyti. Tų žmonių 
suėmimą atidėliojau kiek 
galima ilgiau. Keičiantis 
beveik kasdien karinei 
padėčiai, pavyko tuos iš
davikus išsaugoti nesuim
tus iki pasitraukimo iš 
Vilniaus prieš antrąją 
komunistų okupaciją.

Daugiau bus.
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KULTŪRIVĖjfeOVIKA
mija ir - pirmą kartą 
Montrealio lietuvių Isto
rijoje - pristatytos mūsų 
visuomenei šių metų lie
tuvaitės debiutantės. Be 
abejo, bus šokiai, grojant 
pirmaeiliam orkestrui, 
bus įvairiausi atsigaivi
nimai bei kitokios staig
menos. Už be galo kuklų 
tokiai progai įėjimo mo
kestį (12 doleriij ir pusė) 
baliaus dalyviai bus taip 
pat pavaišinti puikia va
kariene (su vynu!).

Pravartu dar būtų pri
siminti visus Vinco Krė
vės literatūrinės premi
jos laureatus. Pirmasis- 
Jonas Aistis. Vėliau: Jo
nas Mekas, Marius Kati
liškis, Vincas Ramonas, 
Algimantas Mackus ir 
Kostas Ostrauskas. Pa
žįstančiam mūsų litera
tūrą nėra ko aiškinti,kad 
toks sąrašas nepadarytų 
gėdos net didžiausių rei
kalavimų keliančiam vie
netui.Visi šie vardai yra 
jau tapę mūsų literatūros 
istorijos savastimi.

Belieka tiktai su įdo
mumu laukti septintojo 
laureato pavardės, o taip 
pat ir visų montrealiečių 
lietuvių gausaus atsilan
kymo. Parodykime dar 
kartą visiems, If^d mes

didžiausios montrealio
ŠVENTĖS IŠVAKARĖSE

Nėra ši antraštė išpūs
ta.Iš tiesų,šiandien Mon- 
trealio lietuviai gali už - 
tarnautai didžiuotis viso 
laisvojo pasaulio tautie
čių akivaizdoje vienu at- 
siekimu - VINCO KRĖ - 
VĖS LITERATŪRINE 
PREMIJA. Toji premija 
per pastaruosius kelioli
ka metų pasidarė ne tik
tai viena pačių populia
ri ausiu,bet taip pat ir la
biausiai vertinamų ir 
laukiamų pačių rašytojų 
tarpe.Toji premija nebu
vo niekad užtemdyta jo
kiais užkulisiniais ma
nevrais nei pasipiktinu
siais balsais, ją įteikus . 
Nebuvo ji niekad paskir
ta knygai, kurios litera
tūrinė vertė būtų mūsų 
kritikos neiškelta. Paga
liau, ir jos piniginė ver
tė 500 dolerių pralenkia 
daugelio pasaulinio gar
so premijų. Visa tai buvo 
pradėta keliasdešimties 
Lietuvių Akademinio 
sambūrio narių, žinoma, 
paremiant visai lietuviš
kajai Montrealio 
suomenei. Savo
prieš pirmosios Vinco 
Krėvės literatūrinės pre
mijos įteikimą poetui Jo
nui Aisčiui,buvo pesimis
tiškų balsų, kad neilgai 
galėsim tokį užsimojimą 
tęsėti.O tačiau tęsėjome 1 
Štai,šiais metais įteiksi
me jau septintąją’. Ir 
tai yra aiškus įrodymas , 
kad Montrealio lietuviai 
tyliai, be daugelio žodžių 
ir be reklamos, moka 
idėjas įgyvendinti. Ir be 
galo svarbu paminėti, kad 
toji premija yra, su ma
žytėmis išimtimis, tiktai 
vienų montrealiečių lie

švie- 
laiku,

tuvių atsiekimas ir auka.
Šiais nepriklausomy

bės sukaktuviniais me
tais Lietuvių Akademinis 
sambūris nori ypač iškil
mingai premiją įteikti, 
nes tai yra paties sambū
rio sukaktuviniai metai. 
Sambūris šiais metais 
švenčia savo veiklos dvi
dešimtmetį. Dvidešimtis 
metų ir žmogaus gyveni
me yra reikšmingas laiko 
tarpas.Tuo labiau reikš
mingas jis tokios mažos 
apimties išeivių susibū
rimui. Be centro valdybų, 
filialių, paramos fondij. 
turtingų donatorių, be 
plačiai išplitusių rėmėjų 
Lietuvių Akademinis 
sambūris netiktai prisi
deda prie kiekvieno savo 
kolonijos reikšmingesnio 
sumanymo ar pasirody
mo, bet taip pat, nuolat 
plačiau ir sėkmingiau, 
vysto savąją vidinę orga
nizacinę veiklą. Sambūrio 
nariai praktiškai sutinka
mi kiekvienam bendruo
meniniam Kanados ir 
Montrealio pasireiški
me. Todėl visai supran- esame sutais, kurie dir- 
tama, kad šių metų lap
kričio mėnesio 16 dieną 
jie tikisi pamatyti visus 
lietuvius, kurie rūpinasi 
sava kultūra, nepapras- 
čiausiame Montrealio ba
liuje. Baliui parinkta ir 
atatinkama vieta - puošni 
Chateau Champlain vieš
bučio Viger salė, pačiam 
Montrealio miesto centre 
(Place du Canada). Šio 
šaunaus baliaus metu bus 
atatinkamai paminėta 
Sambūrio jubiliejinė su
kaktis, bus iškilmingai 
įteikta septintoji Vinco 
Krėvės literatūrinė pre-
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Ne taip jau retai pasitaiko, kad bu
simasis dailininkas mokykloje studijuoja 
ir baigia vieną meno laką, o po to 
dirba visai kitoje. Kajetonas Šklėrius 
specializavosi skulptūroje, o tolimesnė
je kūryboje pasižymėjo kaip tapyto- 
jas-akvarelistas. Juozas Mikėnas į 
Paryžių išvyko studijuoti dekoratyvinės 
tapybos, o grįžo iš ten skulptoriumi_

Taip buvo ir su dailininku Adomu 
Galdiku. 1916 m. Petrograde jis baigė 
štiglico vardo taikomosios dailės mo
kyklą, įgydamas grafiko-ofortisto spe
cialybę. Tačiau, grįžęs į Lietuvą, dir
bo tapyboje. Dėl ko taip atsitiko — 
niekuomet jo nesiieiravau. Manau, kad 
tuomet Lietuvoje grafikai, ypač estam
pui, jis nematė jokių didesnių ateities 
perspektyvų. O gal juto, kad jam ne
pakaks juodos ir baltos spalvos iš
reikšti visiems- lakios vAizdcošės bei 
neramaus jausmo niuansams. Tiesa, gra
fikos jis visiškai neatsisakė — laikas 
nuo laiko padarydavo vieną kitą ofor
tą ar litografiją, o lietuviškosios grafi
kos meno ugdyme A. Galdiko vaidmuo 

be galo didelis. Ryškiausius pėdsakus 
šioje srityje jis paliko Kauno meno 
mokykloje, dėstydamas įvairias grafi
kos disciplinas. Nežiūrint, kad iš štig
lico mokyklos jis išsinešė tvirtus grali- 
kos pagrindus (jo profesorium buvo 
žymus to meto grafikas akademikas

„KULTŪROS BARAI“
APIE DAILINIHKA A. GALDIKĄ.

V. Matė), priei pradėdamas savo kur
są Kauno meno mokykloje, vėl kuriam 
laikui buvo išvykęs į Berlyną pagilinti 
žinių bei įsigyti grafikos studijai būti
niausių įrengimų ir medžiagos: graviū
roms ir litografijoms spausdinti presų, 
lilografinių akmenų ir pan. A. Galdiko 
mokinių prisiminimais, šioje studijoje 

su dideliu malonumu ir atsidėjimu dir
bo ne tik mokytojas, bet ir jo auklė
tiniai.

Iki 1940 m. Kauno meno mokyklą 
baigė nemažas būrys grafikų. Vieni 
jų — J. Kuzminskis, V. Jurkūnas, A. Ku
čas — jau seniai petys sėkmingai dir
ba pedagoginį darbą, ruošdami nau
jas grafikų kartas, antri — anksti tra
giškai mirusi M. Katiliūtė, T, Kulakaus
kas, P. Rauduvė ir kiti — pasireiškė 
a' tebesireiškia vien tik kūryba. Ir vie
ni, ir kiti per tą laikotarpį sukūrė daug 
vertingų grafikos darbų, kurie savo 
brandumu tvirtai įeis į mūsų meno is
toriją.

Greta pedagoginio darbo A. Gal
dikas išvarė gilią vagą ir tapybos sri
tyje. 1920—1940 m. laikotarpyje jis da
lyvaudavo beveik visose dailės paro
dose. 1931 m. buvo surengęs indivi
dualią savo darbų parodą Paryžiuje, 
kurios metu vieną darbą įgijo Liuksem
burgo muziejus.

Iš A. Galdiko stambesnių tapybinių 
kompozicijų pažymėtinos: „Žemaičių 
ubagai". „Vėjas" ir daug kitų; portre
tų tarpe reikšmingesni autoriaus tėvo 
ir dr. J. Basanavičiaus, o jo natiurmor
tinė ir ypač peizažinė tapyba buvo to
kia gausi, kad joje išskirti kuriuos 
nors charakteringesnius darbus bei kū
rybos laikotarpius ne taip lengva. Kurį 
dailininko tapybos žanrą bepaimtume,. 
kompoziciniuose ir spalviniuose spren
dimuose jis visuomet nenuilstamai ieš
kojo naujų išraiškos priemonių. Dėl to 
jo darbai, ypač peizažai ir natiurmor
tai, ne tik įvairūs meninės interpretaci
jos atžvilgiu, bet ir giliai nuotaikingi, 
emocionalūs.

A. Galdikas žinomas ir kaip scenos 
dekoratorius; Kauno dramos teatre bu
vo pastatyta septyniolika veikalų su jo 
projektuotomis dekoracijomis. 1937 m. 
Paryžiaus parodoje „Technika ir menas 
moderniame gyvenime" jo tapytas trip
tikas buvo pažymėtas „Grand prix", o 
V. Krėvės „Šarūno" pastatyme make
tas — aukso medaliu.

Visa tai A. Galdikas 
savo gabumais, bet 
darbštumu. Veržimasis

VEDA D R. GUMBAS

Pervėlai įspėjo
— Atleiskite, panele, šiame 

ežere uždrausta maudytis.
— Tai kodėl tamsta nepasakei 

to, kol aš buvau nenusirengusi?
— Nusirengti įstatymas ne

draudžia.

Ne jis vienas kaltas.
Mokytojas supykęs bara moki

nį:
— Tavo šitas namų darbas yra 

tiesiog baisus. Nesuprantu, kaip 
vienas žmogus gali pridaryti tiek 
klaidų?

— Aš ne vienas dirbau, — tei
sinasi mokinys. — Man ir tėvas 
padėjo.

Viskam pasiruošus
— Panele, manau kad sutiksi

te su manim pašokti?
— Žinoma: Juk ne smagumų 

ieškoti šį vakarą aš j eią atėjau.

ba! H. N.

pasiekė ne vien 
ir nepaprastu 

dirbti buvo tik-
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A. Galdikas. Takelis miikeA Galdikas. Triptikas Lietuvos pavilijonui Tarptautinėje Paryžiaus 
parodote
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Įsisiautėjo įnirtingas mūšis. Priešas žūt būt norėjo VlklC'Aę AAWOlAlTR Prasiskverbti atgal. Tačiau Mackevičiaus dalgininkai V U / V U I\VįHI Ilki narsįaj atmušinėjo puolikus. Jis pats dešine mostaga- 

x 11 iz 11 č 11A pPuITNAs vo kardu, kairiąja gynėsi pistoletu. Jis nepajuto jo- 
| I Į I f J \ 1 kio gailesio, nei sąžinės priekaišto, nei pasibiaurėji-

■ "* mo, kai parmušė ant žemės vieną vyruką ir pakaus
tytu bato užkulniu pribaigdamas trenkė jam į galvą. 
Tačiau kažin ar jis būtų išlikęs gyvas ir sveikas po 
šio susirėmimo, jei Petras Balsys ir dėdė Steponas, 
patys gindamiesi ir puldami priešą, nebūtų nuolatos

Rytojaus dieną dalinys patraukė į Raguvos miš-Sekę ir savo vadą. Buvo akimirkų, kada durtuvas ai 
kus ir sustojo nakvoti netoli Gineitinių kaimo. Tačiau kardas galėjo pasiekti jo krūtinę, ir tik Petro ar Ste- 
neilgai jiems teko šioje vietoje ilsėtis. Priešas jau ži-pono atmušti, sviro į žemę. Sutartinai kovojo ir visi 
nojo, kuriais keliais traukia Sierakausko dalinys. Išlkiti dalgininkai, gindami ne tik savo, bet ir savo drau- 
Ukmergės tuojau pajudėjo pulkai pėstininkų ir 
kadronas ulonų, vadovaujant kapitonui Kaverui, 
tis sukilėlius. Laimė, Sierakauskui apie tai buvo 
ku pranešta. Sukilėlių štabas nutarė pasinaudoti
togia vietove prie Gineitinių kaimo, leisti maskoliams 
įeiti giliau į pelkėtą mišką, čia juos apsupti ir sumuš
ti. Kolyškos vadovaujami šauliai pasislėpė abipus ke
lio, o Mackevičius su savo dalgininkais turėjo apeiti 
priešą iš užpakalio ir taip apsuptą sunaikinti.

es-gų gyvybę. Mirties pavojus suvienijo juos stipriau 
vy- negu giminystės ryšys.
lai-
pa-

Andrioniškio girioje jie surado saugią vietą. Erd
vi aikštė, apsupta didelių medžių ir tankių krūmų, 
slėpė juos nuo pašalinių smalsuolių. Jokių kelių, jo
kių takų. Tik pačių sukilėlių sargybos galėjo atvesti 
j stovyklą, jei kam tai buvo reikalinga. O reikalingų 
ėmė atsirasti. Pradėjo plaukti į Terazborą, ieškodami 
lietuviško vaisko, nedideli sukilėlių būreliai ir atskiri 
vyrai, pasiryžę kautis drauge su Mackevičiaus dal- 
gininkais. Mūšio prie Raguvos garsas plačiai nuskam
bėjo visoje rytų Lietuvoje, o to mūšio didvyriu liau
dies akyse buvo Mackevičius. Savanoriai jo ir klaus
davo, į jį ir kreipdavosi. Jis, kaip ir anksčiau, rūs
čiai juos priimdavo, trumpais žodžiais nusakydavo, 
kas jų laukia. Pasitaikydavo, kad grįždavo ir anks
čiau pabėgusieji per mūšį prie Šušvės arba jo ligos

-r- .......................metu. Šitiems jis būdavo ypatingai rūstus.luo tarpu Kolyskos siekta, kai, priešui susimai- xr
....... .. . — Nubaust tave reikėtų. Sušaudyti. Taip elgiasisius su savaisiais, šaudyti pasidarė neįmanoma, taip . , ,

... visur su dezertyrais. Nesiteisink! Jei jau grizai ir dal-pat mėtėsi j kelią ir puolė maskolius, kas kuo galėjo: . . . ...... . _ .... T . .gi atsinešei, tiek jau to. Pasilik. Jei sugausiu antrą- 
sautuvų buožėmis, kardais, pistoletų rankenomis. Su-syk bėgantĮ _ ku]ka j kaktą arba po sausa šaka!
remti iš visų šonų, saldotai, paklausę savo komandos, Sukilėlių Andrioniškio girioje dabar jau prisirin- 
metėsi į pasitaikiusią miške sausesnę vietą, prasimu-ko apje pustrečio tūkstančio. Vyriausiuoju vadu visi 
šė gilyn ir, dengiami krūmų bei medžių, pasitraukė iš laikė Sierakauską, viešai žinomą Dolengos pavarde, 
mūšio lauko. Ant kelio liko visa jų gurguolė—ve-Jis planavo tolimesnį žygį, jis sutvarkė ir visą tą bū- 
žimai su atsarginiais ginklais, apranga ir maistu.

Šį kartą Mackevičius paliko arklį toliau miške ir 
pėsčias stojo savo vyrų priešaky. Petras ir Adomas 
Noreika stovėjo čia pat už jo. Atokiau jis matė Ste
poną, Kazį ir dar kelis šilėniečius. Kaip šie, taip ir vi
si kiti laikė palenkę priekin savo dalgius, pasiryžę 
kiekvieną akimirką pulti priešą. Mūšio planas buvo Sierakausko, Mackevičiaus, Kolyškos ir eilinių suki- 
beveik toks pat, kaip ir prie Šušvės, tik čia pavo-lėli9 širdis džiaugsmo ir pasitikėjimo. Jie sumušė 
jingesnis liek priešui, tiek ir saviškiams. Buvo ma-stiPr9 Priešo dalinį! Jie nepabūgo ciesoriaus gerai, 
noma, kad apsuptas priešas kausis narsiai ir atkak- apginkluotos kariuomenės! O, kad jiems tokių gink- 
liai, bandydamas prasiveržti atgal, dėl to ir dalgihin-^ta^ Be laimėjo ir ginklų. Jie noii jais pasidalinti, 
kams reikės laikytis visomis galiomis. Taip ir įvyko. bet Sierakauskas neleidžia. Tie ginklai bus apgink- 

« „ luoti naujiems savanoriams. Sierakauskui rupi padi-
Kr . , , , ,. , dinti savo kariuomenę.
Netrukus ant kelio nuo Vadoklių pasigirdo būdin

gi kariuomenės eismo garsai. Maskoliai, matyt, ėjo Naktį jie traukė toliau j žiemius, į Karpio girias, 
drąsiai, nesitikėdami tokioje pelkėtoje vietoj susitik-h sustojo prie Korsakiškių kaimo. Čia prisijungė dar 
ti su priešu. Iš paskos braškėjo gurguolės vežimai, du sukilėlių būriai. Sierakausko ir Mackevičiaus 

jėgos nuolatos augo.
Kaip ir prie Šušvės, Kolyškos šauliai leido priešui 

pasislinkti tolokai į priekį, ir tik tada supoškėjo šau-jlėli susirėmimas su tuo pačiu Kavero pulku. Po gau- Sierakauskas. Dalgininkus ypačiai prižiūrėjo Povilas

rį, kaip tvarkoma tikra kariuomenė. Jis sudarė devy
nis batalionus po tris šimtus žmonių. Kiekvienam jis 

Ši pirmoji stambi pergalė Raguvos miške pripildė paskyrė vadovą. Trečiajam batalionui teko vadovau
ti Mackevičiui.

Plaukiant vis naujiems savanoriams, Sierakauskas 
svajojo padidinti savo kariuomenę ligi dešimties tūks
tančių žmonių ir tada lemiamai susiremti su priešu. 
O kol kas reikėjo toliau savanorius mokyti vartoti 
ginklą. Aikštė miške tam labai tiko. Viename jos 
krašte rikiuodavosi batalionai, su savo vadais prie
kyje sutartinai žengdami maršu, eidavo į vidurį aikš
tės, išsiskirdavo, pratindavosi kirsti ir durti, vieni ki
tus puldavo, krisdavo ant žemės, neva slėpdamiesi 
nuo priešo, šliauždavo, vėl pašokdavo ir su riksmu 
mesdavosi pirmyn — ir taip ligi nuovargio, kuriuo ta
čiau niekas nesibodėjo ir nesiskundė. Muštrui vado- 

Netrukus prie Korsakiškių įvyko dar vienas suKi-vav0 batalionų vadai, o po visą aikštę raitas skraidė 
t . n.. ou cuc pačm Kavmu pumu. ru gau-SierakaUSkaS- DalSininkUS yPaČiai PriŽiŪrėJ° P0VilaS
tuvai. Priešas, užkluptas is netyčių, mėtėsi atgal, bet sių šūvių priešai išsiskyrė be mūšio. Po šito nereikš-Vivulskis- tos Sinkl° rūšies žinovas, puikiai mokąs 
čia Mackevičiaus dalgininkai pastojo jam kelią. Nu- mįngo susirėmimo Sierakausko ir Mackevičiauslietuvi9 kalb4- Tai vienur, tai kitur skambėjo jo skar- 
skardėjo Jankauskų Kazio ragas, iš visų krūtinių iš- štabas nutarė keisti žygio kryptį priešui suklaidinti.dus balsas:
siveržė riksmas „mušk neprietelių!", ir pirmieji mas-Sukilėlių kariuomenė pasuko į pietryčius, į Andrio- —Priekin marš!.. Viens-du, viens-du!.. Kirsk! 
koliai, puolę atgal, krito, perverti baisaus valstiečių niškio girią, ir apsistojo prie Terazboro baju’kaimio p>urkk> Atgal!.. Kairėn! Dešinėn!.. Kur lendi? Stok!., 
ginklo. . netoli Anykščių. Čia jie nutarė pasilsėti. Nežiopsok!..

Kitame aikštės krašte mokė šaudyti į taikinį. Ret
karčiais supoškėdavo vienas kitas šūvis. Reikėjo tau
pyti paraką.

Protarpiais aikštėje skambėdavo dainos. Džiugiai 
virpėjo pavasario saulės įkaitintas oras, medžių tank
mėje gaudė aidai. Iš šalies pasiklausęs, galėjai pa
manyti, kad tie jauni vyrai susirinko čia į kokią ge
gužinę, o ne į kruvinų mūšių pratimus.

Mackevičiui patiko šitie kariški pratimai, jis 
džiaugėsi, kad jo vyrai sugeba gerai vartoti ginklą, 
Įgyja drąsos bei pasitikėjimo. Tačiau susidariusia pa
dėtim, atvykus Sierakauskui, visiškai patenkintas jis 
nebuvo. Žinoma, gerai, kad sukilėlių priešakyje atsi
stojo karo dalykų žinovas, specialistas. Gerai, kad 
Sierakauskas, nors bajoras, kilęs iš Lenkijos, yra nuo
širdus demokratas, prastų žmonių draugas, Lietuvą 
pamilęs žmogus. Tačiau jis kelia Mackevičiui ir rim
tų abejonių. Sierakauskas — jausmų žmogus, egzal
tuotas entuziastas. Atrodo, kad jis daugiau pasitiki 
entuziazmu negu ginklu. Jo planai truputį fantastiški 
ir neišlaiko Mackevičiaus kritikos. Sierakauskas iš 
pradžių buvo sumanęs sujungti visus mažesniuosius 
sukilėlių būrius ir su šita jau nemaža kariuomene per 
Žemaitiją pasiekti pajūrį. Dabar jis šito plano atsisa
kė ir sumanė traukti į šiaurę, o pajūrį pasiekti per 
Kuršą apie Liepoją. Pajūry būsią išlaipinti užsienio 
savanoriai ir ginklai. Mackevičiui atrodo, jeigu į pa
jūrį galima prasiskverbti, tai tik miškais su mažu bū
riu. Tą galėtų padaryti jis pats, Kolyška, Kušleika ar
ba Dluskis Jablonovskis. Tačiau to neįmanoma atlik
ti su didele kariuomene. Caro armijos pulkai ją tuoj 
apsuptų ir sunaikintų. Taigi ir šis sukilėlių būrių tel
kimas į Andrioniškio girią kelia Mackevičiui nema
ža susirūpinimo. Garsas apie juos skamba jau labai 
toli. Ir čia juos gali užklupti stiprios caro armijos jė
gos ir sunaikinti.

Mackevičius mano, kad sukilime reikia laikytis 
tokios taktikos. Visoj Lietuvoj turi knibždėti sukilė
lių būriai — lankstūs, drąsūs, sunkiai pagaunami. Jie 
turi užpuldinėti mažesniuosius kariuomenės dalinius, 
valdžios įstaigas, visą kraštą laikyti nuolatiniame 
aliarmo būvyje, kol sukilimas įsigalės Lenkijoj ir pa
čioj Rusijoj. Patį Mackevičių daug labiau vilioja bas
tytis su savo būriu po Lietuvos miškus, kaimus ir 
miestelius, negu stovėti bataliono priešakyje Siera
kausko kariuomenėj ir laukti nežinia ko, o, greičiau
siai, būti sumuštam kokio carinės armijos generolo. 
Pripratusį veikti savarankiškai, Mackevičių labiau
siai slegia šitas priklausomumas Sierakauskui ir jo 
abejotinos strategijos vykdymas.
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rai didelis ir reiškėsi ne vien kūryboje, 
bet it pedagoginėje bei kiekvienoje 
kitoje veikloje. Būdamas artimas drau
gas, ne kartą jį lydėdavau kelionėse 
po Lietuvą. Pamatęs pakeliui įdomesnį 
gamtos fragmentą, būdingesnį liaudiš
kos architektūros, ypač mažosios, pa
vyzdį, tuojau pat jį užfiksuodavo savo 
eskizų albumėliuose. Ir tą jis daryda
vo ne vien Lietuvoje. Tarp ankstyvojo 
kūrybinio laikotarpio jo darbų nema
ža yra Orenburgo, Berlyno, Stokholmo 
apylinkių gamtovaizdžių. Žodžiu, savo 
gyvenime jis nė žingsnio nesiskyrė su 
pieštuku ir teptuku. Kaip Čiurlionio ga
lerijos direktorius ne kartą užeidavau 
pasitarti įvairiais dailės klausimais į įo 
asmenišką dirbtuvę, kurią A. Galdikas 
buvo įsirengęs mokyklos pastogėje. 
Dažniausiai jį rasdavau bedirbantį. Pa- 
sibeldus jis praverdavo duris ir pasku
bomis tepasakydavo: „Pauliau, eik po 
velnių! Dabar aš dirbu. Kai baigsiu, 
pats užeisiu pas tave!" Tikra tiesa, kad 
jis per dieną kartais dirbdavo net po aš- 
tuoniuolika valandų. Dirbo su vidiniu 
nepaprastu užsidegimu, temperamentu.

Ir šiuo metu, gyvendamas toli nuo 
savo gimtojo krašto, viename savo laiš
kų rašė: „Iki pekliško tempo priėjau, 
o to laiko vis neužtenka. Net valgyti 
skiriu: pusryčiams — 3,5 minutės, pie
tums — 4-5 n»in., v<v.;«-.ri-: ei
3-4 min.” Todėl ncter.ta stebėtis, 
A. Galdiko darbų ki-:'.., :k-i i oti 
įmanoma, o „reikia sverti". Ir
1944 m., kai karo audres A. Galdiką 
nubloškė į svetimus kraštus, jo etiudus 
reikėjo skaičiuoti ne šimtais, bet laks
tančiais. Šimtais galima buvo skaičiuo
ti išbaigtas kompozicijas, tarp kurir; 
ypač vertingos buvo peizažinio pobū
džio. Daugiausia jos buvo padarytos 
aliejiniais, temperos ir akvarelės dažais 
ir — bent kiek — spalvotais piešlukais. 
Dalį tų darbų A. Galdikas buvo sudėjęs 
garaže — medinėje pašiūrėje. Kai vie
ną kartą juos pajudino, norėdamas per. 
kelti j tinkamesnę patalpą, pasirodė, 
kad jie... labai jau apgraužti žiur
kių. ..

Paskutiniaisiais prieškario metais A. 
Galdikas nutapė nemaža labai nuotai
kingų natiurmortų lietuvių liaudies me
no motyvais. Jie skyrėsi įdomia bei sa
vita kompozicija, subtiliais toniniais ry
šiais įvairiose kolorifinėse gamose ir 
meno žinovų buvo labai vertinami. De
ja, grįžtant frontui, beveik visi geriau- mano kūrinių patektų Lietuvon", Ir to- 
sieji dailininko darbai buvo išvežti kaž- liau: „Aš svetimtaučiams nebeparduo- 
kur j provincijos miestelį ir ten išsi- du savo darbų. Noriu savo tautiečiams 

.. „tik gal po 
muziejams,

kad
ne

iki

P. LELIS.

gas. ieškojimai ryš- ___ am K
kiai atsispindėjo ir kūryboje: pradėjęs ĮĮMĮk K mW ja® MM fiBE BHI įjį tjį H
nuo naivaus realizmo, vėliau perėjo į M įB Į gįj B Į ® M g&MjaK ĮSn į
dekoratyviškuną, aplinkos stilizaciją, UtF H HH xfe, B B RBOl M W UI

duoklę impresioniz- ■ H U fi HB I

Savo pažiūrose j meną A. Galdikas 
niekad nebuvo dogmatikas. Jis labai 
vertindavo ir brangindavo ne vien tik 
savo mokinių naujus ieškojimus, bet ir 
kiekvieną savitą, originaliau išreikštą 
meninę idėją kolegų darbuose. Pasta
ruoju metu, dirbant kituose žanruose ir 
sprendžiant ne vien kompozicijos, bet 
ir sudėtingas koloristikos problemas, 
dailininko požiūris į kitų kūrybą pasiliko 
toks pat. Giliai nusivylė A. Galdikas tik 
pačiomis naujausiomis meno pakraipo
mis. Viename laiške neperseniausiai jis 
rašė: „Bėgau per gyvenimą kaip padū
kęs, vis siekiau to meno ir didžiausią 
laimę rasdavau kitų tapyboje, parodo
se, muziejuose. Ir taip ligi to bestija- 
liško, šlykštaus „Pop" ir akis gadinan

čio „Op"... ir paskutinių jų nesąmo
nių". Arba vėl „...menininkai suklam- 
pinti į tą balą dūsta ir kuria tokią da
bartį, tur būt, tam, kad po to užtekėtų 
skaidrus menas. Ir čia pasireiškia tas 
„Didysis ritmas", kuris banguoja nuo 
pasaulio atsiradimo. Didingos kultūros 
gimsta, kritika meno virto j Babelio 
bokštą; kas vienam šedevras — kitam 
menkystė. Žinoma, yra dar užguitų tik
rų kūrėjų, „avangardistų" niekinamų, — 
tie dar palaiko nuo galutinio žlugimo".

Netenka stebėtis, kad, esant tokiai 
nuotaikai, savo dabartiniuose koloriti- 
niuose, o kartais ir simboliniuose kūri
niuose dailininkas nuoširdžiai įpina že
maitišką stogastulpį, koplytėlę. . . Tam, 
be abejo, padeda ir jo begalinis savojo 
krašto, gimtosios Žemaitijos ilgesys. 
Skundėsi man, kad išvažinėjęs visą JAV 
skersai ir išilgai, tačiau niekur nematęs 
tokių miškų, kaip Lietuvoje. Užtat, kai 
jam buvo pasiųstas albumas „Lietuvos 
gamta“, negalėjo juo atsidžiaugti.

A. Galdikas visuomet žavėjosi Lie
tuvos gamta. Šio gilaus jausmo jo širdy
je neišgairino nei metai, nei svetima 
aplinka, ir jo mintys vis dažniau ir daž
niau veržiasi į gimtinę: „Rašai apie 
žiemą Ąžuolyne. Kaip baisiai norėčiau 
ne tiek Ąžuolyne, kaip savo tėviškės 
miškus tapyti ir pabraidžioli juose-.." 
Kitame laiške vėl sako: „Labai norė
čiau, kad po mano mirties bent dalis

2. (Atsiminimai)

sklaidė ar žuvo karo sūkuriuose. tik dirbti" ir prideda:
Daug dirbti A. Galdikui teko ne vien vieną paskirsiu Niujorko 

dėl to, kad jo asmeniniame gyvenime kurie buvo užpirkti, bet su mirtimi ma
monas užėmė pirmąją vietą, bet ir to- no maršano nebepateko", 
dėl, kad ėmęsis tapybos, joje turėjo rašytame laiške vėl

O neseniai 
kelia šią mintj: 

reikštis beveik kaip savamokslis. Nors „Noriu kelis savo darbus pasiųsti Lie- 
Stiglico mokykloje jis išėjo akvarelės tuvon, gal kokiame kampe iškabins..." 
kursą, bet tai dar neįgalino jo imtis A. Galdiko karštas 
aliejinės, temperos bei guašo techni- ryba vėl susirišti su 
kų. Tuo tarpu kaip tik šios technikos skatinti Vilniaus ar 
jo darbuose vaidino didelį vaidmenį, ziejus surengti nors iš Lietuvoje liku- 
A. Galdikas studijavo jas ne teoriškai, šių darbų A. Galdiko kūrybos parodą, 
bet pats stengėsi surasti savitų tech- Manau, kad ji būtų jdomi bei naudinga 
nologijos būdų. Todėl nenuostabu, kad ne tik mūsų jaunajai kartai, bet ir 
jo tapybinis kelias buvo gana sudėtin- čiajai visuomenei.

troškimas savo kū- 
fevyne turėtų pa- 
Kauno dailės mu-

pla-

Vakaruškos ir baliai be jų 
neapseidavo. Prie miškų 
gyvendavo 3-4 kariškiai, 
daugiausia Poznanės len
kai, kurie vykdė miškų 
eksplotaciją-samdė dar
bininkus, kirto mišką ir 
gamino anglis.Tie vokie
čiai-lenkai labai girtuok
liaudavo ir su ūkininkais 
darydavo miško biznius . 
Vieni aiškino,kad tos ang
lys vežamos į frontą ka
reiviams pasišildyti, kiti 
sakė,kad parako gamini
mui. Šimtai darbininkų 
kirto mišką ir gražiau
sias pušis ir egles degi
no į anglis.

Vokiečių sudaryti krei- 
sai buvo maždaug tokio 
dydžio,kaip 5-6 Lietuvos 
valsčiai.

Gyventojai negalėjo be 
leidimo važiuoti is vieno 
kreiso į kitą. Ūkininkai 
prie vežimo visada turėjo 
turėti lenteles su užrašu: 
pavardė,kaimas,kreisas, 
pav. - Viktor Žilys, Dorf 
Skaistogery, Kreis Joha- 
nischkele. Dėl tų lentelių 
ūkininkai turėdavo daug 
bėdų, nes kaime nebuvo 
kas mokėtų vokiškai"dru- 
kavotai" užrašyti,ir dau
gelis nekreipdavo į jas 
dėmesio,© vokiečiai sto
vėdavo ant kelių ir rašy
davo "Strafe".

Be leidimo buvo drau
džiama pasipiauti gyvulį, 
susimalti malūne grūdus 
ir parduoti mieste atlie- i

karną produktą. Paplautą 
kiaulę ūkininkas veždavo 
svilinti į mišką, nes buvo 
išdavikų.kurie pranešda
vo vokiečiams. Grūdus 
slaptai maldavo rankinė
mis girnomis kamarose 
ir vienas šeimos narys 
stovėdavo prie vartų sar
gyboje.

Vokiečių žandarai daž
nai kaimuose maišydavo- 
si. Jie visur kaišiojo no
sis,-piržiūrėjo,kad metu 
būtų atiduotos rekvizici
jos, varydavo žmones ke
lių taisyti.

Maisto produktus :kiau- 
šinius, sviestą, lašinius 
ūkininkai turėjo sunešti 
pas seniūną, kuris nuga
bendavo į surinkimo vie
tą ir perduodavo vokie
čiams. Mūsų apylinkėje 
toks punktas buvo Sujetų 
dvare ir ten teko matyti, 
kaip vokietis vieną seniū
ną su lazda vanojo už ne
pakankamą maisto pri
statymą.

Mūsų kaimo seniūnu 
buvo stambus ūkininkas 
Michelevičius,kuris buvo 
baigęs Mintaujoj vokiečių 
gimnaziją ir gerai vokiš
kai kalbėjo,tai su juo vo
kiečiai skaitėsi. (To se - 
niūno du sūnūs vėliau bu
vo Liet.kariuomenės ka
rininkai-pulkir kap.).

Seniūnų padėtis vokie
čių okupacij os metu buvo 
nepavydėtina, nes jie tu-

I rėjo pildyti vokiečių įsa -

Argentinos Lietuviu Centro parengimo metu rugsėjo 14 d., išrinkta 1968 metu pavasario 
karalaitė Genovaitė O. Katunskytė, kuri paveikslo viduryje su sėdinčia savo mamyte ir ap
linkui sveikinančiais Marija ir Petru BileviČiais ir kitais tautiečiais. Foto. F. Ozinskas.

kymus ir kartu taikintis 
prie ūkininkų. Jie buvo 
vokiečių paskirti ir nega
lėjo atsisakyti.

Vyriausiu Lietuvos 
okupacijos valdovu buvo 
kunigaikštis Isenburg 
-gyveno Kaune. Vyr. karo 
vadovybė Rytuose (Ober- 
Ost)-gen. Ludendorfas ir 
gen. Hoffmann pradžioje 
įsitaisė Kaune, o vėliau 
persikėlė į L. Brastą.

šiltinė ir kiekviename 
kieme mirė po vieną ar 
po du žmones-daugiausia 
jauni.Per mėnesį tik mū
sų kaime išmirė 15 žmo
nių. Vokiečiai nesirūpino 
užkirsti kelią tos ligos 
išsiplėtimui. Jie tik įsakė 
seniūnui prie kiekvieno 
namo,kur buvo sergančių 
šiltine, prikalti lentą su 
užrašu: "Ruhr'. Eintritt 
streng verboten".

ŠILTINĖ
1917 m. vokiečių karei

vių daliniai vėl užplūdo 
mūsų apylinkės kaimus . 
Jie čia buvo mankštinami 
ir paruošiami pulti Rygą, 
kurią rusai (faktinai lat
viai rusų kariuomenėje) 
smarkiai gynė. Daug ka
reivių gulėjo daržinėse 
pratimų metu, kurie sir
go. Kai tie daliniai išsi
kraustė , kaime paplito

HINDERBURGAS
PANEVĖŽYJE

Vokiečių karo frontas 
apie metus buvo sulaiky
tas ties Ryga, kuri buvo 
paimta tik 1917 m. rude
nyje, Tais metais vykda
mas į Rygos frontą vyr . 
vokiečių ■ kariuomenės 
vadas (Oberbefehlshaber 
-Ost) Hindenburgas buvo 
sustojęs Panevėžyje ir

nakvojo Rosako viešbuty
je. Jis atvyko traukiniu 
apie 10 vai.vak. Gatvė nuo 
stoties buvo apstatyta ka
reiviais sudegančiais ži
diniais, o turgavietės 
aikštėj (miesto centre) 
išrikiuoti kareiviai su 
orkestrais.Išlipęs iš ma
šinos senas feldmaršalas 
su savo svita ėjo pagal 
kareivių kolonas ir jam 
stabtelėjus, pasigirsdavo 
kareivių šūkis.Apėjęs vi
sas kolonas, jis sugrįžo 
prie Rosako viešbučio ir 
stovėdamas ant šalygat- 
vio su savo svita pralei
do parado kolonas ir už
lipo į II aukštą nakvynės.

GIMNAZIJOJ

AGENTŪRA

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZ'/i KAINOS(50% NUOLAIDA)

ABC turi dideli pasirinkimo^ įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina!!!

S 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
..,$21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1, 
,.$25.00 Jūs nemokėsite nė vieno centą 
,,$12.70 daugiau!

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

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

100 sv. ,icukraus
100 sv. piiltų
100 sv. ryžių..,
20 sv. taukų...

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4-9098

ABC aptarnauja LI ETUVIUS klijentus Montrealyje, kurių 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų.

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.

1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209

/ Prie požeminio “METRO“ stoties-./•

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

" A P O C A L I P S Ė*
20 - jo amžiaus raida. Nuostabūs Įvykiai. Romos katali
kų bažnyčies reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėją Šiuo adresu:

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

Canada.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

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

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a 1, P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 2S4- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

Telefonas 7 68-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

Univeiial C leaned &1 VailtM
9 Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.)

Jette & Frere Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimai

• Apkainavima s nemokama s

T

Vokiečiams okupavus. 
Lietuvą, dar 1915 m. buvo 
įsteigta Panevėžyj "Sau
lės" gimnazija. Vokiškai 
vadinosi "Realschule". 
Rusų laikais veikusi sep
tynių klasių realinė mo
kykla buvo evakuota Ru- 
jon, o jos rūmus užėmė 
vokiečių’ karo ligoninė'.

Nors dauguma tos nau
jos gimnazijos mokytojai 
buvo lietuviai, bet pra
džioj visi dalykai buvo 
dėstomi rusų kalba. Tik 
1916 m. rudenyje pradėta 
dėstyti lietuviškai.

Gimnazijos direktorė 
buvo dar jauna ponia Ma
rija Putramentienė-Gei- 
gaitė, vėliau Giedraitie
nė. Jos vyras rusų kari
ninkas neužilgo žuvo Kau
kazo fronte ir ji su aša
romis dėstydamaistori - 
jos pamokas pasisakė ir 
savo skausmą.

Vėliau ji visą laiką bu
vo Mergaičių Gimnazijos 
direktore.

Inspektorium buvo jau
nas studentas K. Bizaus
kas ir dėstė lietuvių ir 
lotynų kalbas. Jis tebedė-

Nukelta į 6 psl

Tel. 769-2941
,4O1saalvleenue366-0330

Tel. 525-8971

ont^ j

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

SUKAKTUVĖS 
ĮVAIRIOS

MAŽAMEČIAMS
PROGOS

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. L aurinaitis

LO

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
117—6th Avenue, Lachine.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

naniV 366*4203 

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR

DIRBTUVĖ- GARAŽAS
Atliekami Įvairūs automobilių taisymo ir dažymo darbai:

Infra red & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. Ville Lašale.

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybini popietis.

Padangos žemiausiomis kainomis 
ir baterijos.

611b Lafleur Ave. LASALLE

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571

Lietuviams nu.ola.ida, 

Tel. Busš. 366-7281- 

ir J. Zavys 365-3252

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
j ant skausmams Įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - re zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugelį mė 
nrr.ių.

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

Dabar Bio- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose "Pre
paration H" vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
jei nebūsite patenkinti.
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Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m ~ - - - - 
SIAME TORONTO LIETUVIU PA K A /Vi A 
KREDITO KOOPERATYVE _______

MOKAME
5% už depozitus
5 V? % už šėrus

KAPITALAS
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARTŲ GYVYBE 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 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

virš trijų

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Keturi žymieji rašytojai skaitė savo kūrybos Los Angeles Calif., 
Iš kairės: Stasys Santvaras, E. Tumienė, Bernardas Brazdžionis, Pul- 
gis Andriušis, Ale Rūta, J. Kapočius, Bronys Raila, Ant. Gustaitis 
ir ALB-nes skyriaus pirmininkas Audronis. Nuotrauka L. K onto.

SUDREBINO, PRAVIRKDĖ, PRIJUOKINO 
TORONTO LIETUVIUS

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

BE MUITO DOVANOS:
su gydymu ir t. t.

Maisto siuntinių svons neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 1 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televiil- 
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai. radijo priimtuvai, transistor!- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.
Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyvena ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavą musų

Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuotl bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duoalme patarimą.
Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 8 vai. ryt* 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p.W

Savininkai A. ir S. KALCZA

JUBILIEJINIS MEDALIS
Malonu pranešti, kad Toronto filatelistų ir nu

mizmatikų klubas ėmėsi didelio darbo išleisti Lie
tuvos 50 metų jubiliejui atžymėti gražų medalį . 
Išvis - tai pirmasis Kanados lietuvių medalis.

Medalis 40 mm diametro ir 5 mm storio. Pir
moje pusėje vaizduoja skulptoriaus Zikaro laisvės 
statulą su įrašu "Lithuania 1918-1968"; antroje pu
sėje - aukštai Kanados "klevo lapas", žemai - Ge
dimino stulpai ir įrašas "Toronto Lithuanian Phi
latelic - Numismatic Society".

Išleista dviejų rūšių: bronzinių - jų kaina $ 3. 00 
ir sidabrinių ("999 proof"), kurie visi numeruoti 
ir tik 500. Šių kaina po $ 12. 00. "De lux" dėžutė , 
kurioje telpa du medaliai $ 1. 75 extra, dėžutė, ku
rioje telpa vienas medalis $ L 50.

Šiuos medalius galima užsisakyti per biuletinio 
redaktorių: Rev. B. Jurkšas, P. O. Box 127, Toron
to 19, Ont. Canada. Dalis medalių taip pat bus par
davimui parodos metu. Kadangi medalių skaičius 
yra nedidelis.be to, ir kanadiečiai "dealeriai" jais 
labai susidomėjo, patartume visiems lietuviams 
rinkėjams kuo greičiausiai juos užsisakyti.

Šio medalio išleidimas yra surištas sudidelėmis 
išlaidomis,tačiau leidėjai tikisi padaryti šiek tiek 
ir pelno, kuris bus skirtas tolimesnei klubo veik
lai.

Filatelistų ir Numizmatikų Klubas

Keturių lietuvių rašy
tojų - poetų dramaturgų, 
satyrikų Pulgio Andriu- 
šio, Bernardo Brazdžio
nio, Antano Gustaičio ir 
Stasio Santvaro literatū
ros vakaras rengtas Lie
tuvių Enciklopedijos - J. 
Kapočiaus, Prisikėlimo 
salėje spalių 6 d. 6.30 po 
piet praėjo su neapsako
mu, neaprašomu pasise
kimu.

Visų keturių didžiųjų 
grynas žodis iš širdies 
pataikė į širdį. Kad jiilna 
salė prisirinko ir senos 
ir jaunos publikos,tai dar 
ne viskas,bet kad kūrėjai 
juos visus pagavo (kaip 
Pulgis ar Gustaitis saky
tų už uodegos ir karčių ir 
galvos) ir užhipnotizavo 
daugelį išjudino apatišku
mo, ypač knygai ir lietu
viškumui,tai čia labai di
delis didelis įvykis, mum 
lietuviams stipresnis už 
Red Skelton, Bob Hope, ir 
kt. amerikoniškas TV 
žvaigždes. Visų keturių 
dvasios milžinų-vaidylų 
pasirinkimas temų taip 
buvo vykęs, taiklus,kad aš 
beliūdėdamas, besijuok-

damas, beskvatodamas , 
besišlykštėdamas apie 
tyronų užgniaužtas ma
žiesiems laisves, galvo
jau kokias jie prigimties 
dovanas nešioja,koks žo
dis jų svarus. Bevažinė
dami jie prikels ne vieną 
iš kapų milžinais,nors jie 
būtų užaugę ožiais ir "sė
dėtų tik tarp girtų ubagų" . 
(A. Gustaitis).

Pagauti tremtinių ma
ses ir užburti nors porai 
valandų šiais materialis
tiniais laikais,kai dauge
liui lietuviški reikalai pa
miršti, užslopinti gražių 
gražių namų,karų,pasau
linių kurortų, tai didelis 
laimėjimas. Papildymas 
armijų,kurios labai,labai 
reikalingos lietuvių tautai 
išsilaikyti ir iš vergijos 
išsivaduoti.

Nors visi keturi jau per 
kapąpersiritęir su snie
guotais plaukais, bet ma
no nuomone, jie turėtų 
skristi,važiuoti į kiekvie
ną kampelį, kur tik lietu
vybė pradeda blėsti ir 
lietuvis pradeda sumate- 
rialėti.

WINNIPEG, Man
BAIGĖ MOKSLUS

J. Karka .

LOS ANGELES
LIETUVIŲ KALBA KA-Quarter) bus dėstomas 
LIFORNIJOS UNIVERSI- pradinis kursas (elemen- 

TETE .

KVIEČLA Į CHORĄ
Rugsėjo 13 šv. Kazi- 

tary),žiemos ketvirtį-vi- miero parapijos choras 
Nuo šio rudens vėl ga- dūrinis kursas,o pavasa- vėl pradėjo savo prakti-*

Įima įsirašyti į lietuvių rio ketvirtį -aukštesnis kas,kurios būna kiekvie- 
kalbos kursą Kalif. uni- kursas ir lietuvių litera- ną penktadienį, 7. 30 vai. 
versitete,Los Angeles,US tūra. vak. parapijos salėje.
LA.Rudens ketvirtį (Fall Studentam, lankantiem 
■ — 1 —z. UCLA, patartina įstoti į
katchewan provincijoje, rudens kursą ir paskui 
kur teko dirbti įvairius *. 
darbus. 1932 m. iš Lietu- dijas per abu 
vos atsikviečia savo jau
nystės draugę Stasę Ar- 
manavičiūtę ir čia suku- dens kursą, tas negalės nius,kurių tarpe apieJOO 
ria šeimyninį gyvenimą.

Kiek padirbėjęs persi-r^° kursų, 
kelia į Vinnipegą, Man. , 
ir pradeda dirbti Eaton , 
kaipo siuvėjas. Čia ištar- sus nereikia, jeigu stu- 
navc 25-ius metus ir šiais 
metais išėjo į pensiją. Už 
gerą tarnybą kompanija 
apdovanojo auksiniu laik
rodžiu.

Kanadoje begyvenda
mas susigyveno dvi mer
gaites ir keturius berniu
kus. Tėvai būdami darbš
tūs ir taupūs vaikus išlei
do į mokslą ir dar įsigijo 
net kelis nemuš ir kito 
turto. Jo tėveliai geri pa
triotai ir niekada neaplei- ŠV. KAZIMIERO ŠEŠTA- 
džia įvairių tautinių šven- DIENINĖ MOKYKLA 
člų ir bendrai rūpinasi javo darbą pradėjo rug- 
savo gimtojo krašto rei- sėjo 14 dieną. Pirmą dieną • Mirė Antanas Balčiū- 
kalais. užsiregistravo 82 moki- nas, staigiai, nuo širdies

Be anksčiau paminėto niai.Įvykusiame tėvų su- smūgio, rugsėjo 1 d. Jis 
Viktoro iš Bartininkų šei- sirinkime išrinktas nau~buvo71 metų amž.ir mi
nios dar yra Onutė, kuri jas tėvų komitetas, kurio rė Nikodemas Jasinis,76 
dirba banke, kaipo sky- pirmininku perrinktas metų amžiaus, trumpai 
riaus vedėja,Birutė dirba 
Winnipegepolicijos teis
me - kriminalinių bylų 
skyriuje, Jonas-a įtome
chanikas,Albertas vieno
je kompanijoje aukštose 
pareigose ir turi nuosavų 
įvairių štampų bei kitų 
reikmenų biznį, o iš jųIęul 
jauniausias Kęstutis dar kuris įvyks
tebelanko mokyklą. Tai 
puiki lietuviška šeimyna, 
kuri gali būti pavyzdžiu 
ir kitiems.

K. Strikaitis

PRASIDĖJO MOKSLAS
Šv. Kazimiero parapi- 

tęsti lietuvių kalbos stu- jos mokykla pradėjo savo 
likusius naujus mokslo metus rug- 

kursus (žiemos ir pava- sėjo 10 dieną pamaldomis, 
sario). Kas neįstos į ru- Mokykla turi 337 moki-

lankyti žiemos ir pavasa-lietuviukų. Jie visi turi
■ ' . lietuvių kalbos pamokas
Atskirai mokėti už liet .kasdien.

kalbos ir literatūros kur

• Pranešame ir iš anksto 
kviečiame visus į Los 
Angeles BALFo rengia
mą vakarą,kuris įvyks š.

dentas lanko UCLA. Visi 
gauti pažymiai (kreditai) 
užskaitomi, kaip ir kitų 
mokslo šakų.

Tėvai prašomi para- m. lapk. 9 ir 10 dd. , šeš- 
ginti savo sūnus ir dukras tadienį ir sekmadienį,šv . 
lankančius UCLA, nepra- Kazimiero parapijos sa- 
leisti progos geriau pra- lė j. Programą jau ruošia 
mokti lietuvių kalbos.Tuo ansamblis"Vakarų Aidai'.' 
reikalu prašom kreiptis į Vadovauja Ona Metrikie- 
p. Juozą Tininį, tel- 664- nė-Režisierius:Algiman- 
1276. tas Žemaitis. Visi ruoš

kitės dalyvauti ir paremti 
į nelaimę patekusius sa
vo kraujo brolius.

inž. Julius Jodelė.

NIAGAROS
LV Sąjunga "Ramovė" 

rengia ginkluotų jėgų at
kūrimo 50 metų sukakties

pasirgęs,rugsėjo 8 dieną.

PUSIASALIS

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

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

TORONTO.
Margio vaistinės II aukštas.
Tel: įstaigos LE 7- 1708,

Namų CR9- 6166.

VYTIS PAMINĖJO 
DEŠIMTMETĮ

Pirmojo pokaryje užjū
rio išeivijoje įsteigto 
sporto klubo Vytis dvide
šimtmetis buvo atžymė
tas spalio 5 d. Seaway 
viešbutyje dalyvaujant 
apie 300 svečių. Po vaka
rienės, trumpoje progra
moje kalbėjo klubo pirmi
ninkas Antanas Supronas, 
sveikino kons.J.Žmuidzi- 
nas,kun.P.Ažubalis,Ben -

druomenės apyl. p-kas G . 
Balčiūnas, kaimyninių 
sporto klubų: Toronto 
Aušros,Hamiltono Kovo, 
Londono Tauro atstovai . 
Buvo sveikinimų ir raštu.

Kaipo Aušros atstovas 
kalbėdamas, Prisikėlimo 
par.kunigas Tėv. Paulius 
Baltakys pranešė,kad pa
galiau, Vyčio sportinin
kams būsią užleista pa
rapijos salė vienam vaka
rui savaitėje. Tai rodo , 
kad abiejų Toronto sporto 
vienetų santykiai dar la
biau sunormalės.

Taipogi buvo pristatyti 
buvę klubo pirmininkai , 
iškylūs vytiečiai-Kanados 
sporto meisteriai,garbės 
nariai.Į pastaruosius šie
met buvo pakeltas buvęs 
geru sportininku, o dabar 
uoliu vadovu Mamertas 
Daliūnas. Pažymėtina,kad 
minėjiman specialiai iš 
New Yorko buvo atvykęs

Viktor as-Jurgis Bar- 
tininkas, gimęs 1946 m. , 
baigė Manitobos univer
sitetą with a Bachelor of 
Science honors degree. 
Proceedings to a Master 
of Science Degree in Fi
sheries Ecology at the 
University of Manitoba.

Dabar yra pakviestas 
dirbti į tą patį universi
tetą žuvininkystės sky
riuje ir kartu siekti ma
gistro laipsnio.

Šios vasaros metu,kaip 
Manitobos universiteto 
profesoriaus asistento 
vietai užimti,buvo išsiųs
tas įvairiems tyrinėji
mams žuvininkystėje. Ap
rūpintas valdiška mašina 
suįvairiais mokslo įran
kiais, kur didesnę laiko

seniau torontietis ir bu
vęs klubo pirmininkas 
Pranas Gvildys.

JDvidešimtmečio proga 
buvo išleistas leidinys - 
iliustruota šešių puslapių 
sąlanka. ab.

dalį praleido įvairiuose 
Kanados ežeruose, kaip 
naras, tyrinėdamas įvai
riausių žuvų bei kitų po
vandeninių gyvių gyveni- 
'mą.Anotjo: povandeninis 
;kaip augmenijos, taip ir 
kitos gyvūnijos gyveni
mas esąs lyg koks atski
ras antras pasaulis,kurie 
esą verta žmogui pažinti , 
nes jis esąs taip pat gra
žus ir nemažiau įdomus 
kaip ir gyvenimas ant že
mės paviršiaus.

Viktoras jau iš pat ma- 
jžens labai mėgo žuvauti. 
Pilnas jo tėvelių namų 
rūsys ant sienų iškabinė
tas įvairiausių žuvų bei 
paukščių iškamšomis. 
Daugybes jų išdalindavo 
savo draugams, o kitų jų 
.„emažai ir išpirkdavo.

Jo tėvelių rūsys, tai 
buvo jo studijų centras ir 
lyg koks muziejus. Čia jis 
i šlapinėdavo žuvų ir 
paukščių kailius, čia jis 
juos balzamuodavo, skai
tė knygas, ruošdavo pa
mokas ir nemažą laiko 
dalį, praleisdavo su drau
gais besiaiškindamas.

Kaip jo tėveliai sako: 
profesoriai į tą mūsų vai - 
ką atkreipė dėmesį ir pa
sikvietė pas save,gal ir 
iš jo kada nors bus pro
fesorius ?

Liudas ir Stasė Barti
ninkai yra kilę nuo Seinų 
aps. , Lazdijų vaisė. ,Ne- 
ravo km.Tėvai Liudą bu
vo išmokinę siuvėjo ama
to.Atsitarnavęs Lietuvos 
kariuomenėje 1930 Vyt. 
Didžiojo metais atvyko į 
Kanadą ir apsistojo Sas-

geriausia ir vertingiausia 
dovana

JAV DOLERIŲ 
CERTlFIKATAl 

. PILNAI GARANTUOTI. 
GREIČIAU PRISTATOMI 

DOVANŲ 
CERTlFIKATAl 

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

TIK DOVANŲ 
CERTlFIKATAl 

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 
CERTlFIKATAl 

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 giminės 
gaus pinigus be jokio at
skaitymo. Pristatoma per 
10-14 dienų.
Už $10 išmokama 9 "sun
kūs“ rubliai. Pasiuntimo 
mokestis $2.75 siunčiant 
iki $30, o už didesnę sumą 
—10%. Visi įsakymai yra 
pilnai garantuoti ir ap
drausti.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

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

KATALOGAI SIUNČIAMI 
VELTUI.

1968 Laisvės Kovos Metų 
lapkričio mėnesio 16 d. , 
St.Catharines.Ont. slova
kų salėje Page ir Welland 
gatvių kampas. Pradžia 6 
vai. vakaro.

Programoje: Invokaci- 
ja,paskaita ir meninė da
lis. Invokaciją skaitys 
kleb. Tėvas B. Mikalaus
kas. Paskaitą skaitys sa
vanoris - kūrėjas, Vyčio 
Kryžiaus kavalierius, di
misijos kapitonas, Viliu- 
šis Jonas.Meninę dalį iš
pildys Hamiltono lietuvių 
mišrus choras, vadovau
jamas p.Paulionio.Be to, 
bus ir linksmoji dalis . 
Maloniai kviečiame visus 
tautiečius dalyvauti, gar
bingos mūsų kariuomenės 
šventės minėjime. Mus 
įpareigoja tauta tokias 
šventes švęsti ir būti tar
pininkais tarp krašto ir 
laisvojo pasaulio.Tat tar
naukime savo tautai'.

Dalyvavimas tautinėse 
šventėse mums sukelia 
pasigerėjimą lietuvišku 
menu, dainomis, tad bū
kim tikrais lietuviais ir 
prisiminkim mūsų tėvų 
žemę!

St. Catharinėje šiais 
Laisvės Kovos Metais 
padarytas stambus tauti
nis darbas,pastatytas pa
minklas žuvusiems už 
tautos ir valstybės lais
vę.

Paminklo iniciatorius 
ir fundatorius yra kleb . 
Tėvas B. Mikalauskas.

Pamaldos įvyks lapkri
čio 17 d. 10 vai. ryto, sek
madienį, kurias atnašaus 
klebonas kun. Tėvas B. 
Mikalauskas. Po pamal
dų, dalyvaujant su vėlia
vomis, pirmą kartą prie 
paminklo bus vainiko pa
dėjimas.

Seni ir jauni,visais ke
liais ir įvairiomis susi

siekimo priemonėmis 
vykim į savos kariuome
nės 50-ties metų atkūri
mo minėjimą.

Skyriaus Valdyba.

Atkelta iš 5 psl.
PRIEŠ 50 METU..., 

vėjo rusų studentišką 
uniformą-mėlynos kelnės, 
juodas švarkas su dviem 
spindinčių sagų ir ruda 
barzda.

Buvo labai draugiškas 
su mokiniais-kartu mau- 
dydavomės ir diržą neš
davom. Kiti lietuviai mo
kytojai: Bučas, Petroliū- 
nas, (vėliau tapo med.dak
tarais), dėstė gamtą, fizi
ką, geografiją, o K. Špo - 
kauskas-matematiką. Vo
kiečių kalbai dėstyti buvo 
pakviesta iš Vokietijos 
Fraeulein Stulz. Ji buvo 
labai gyva - kviesdavo į 
gimnazijos vakarėlius 
vokiečių karininkus, ku
rie gėrėjosi lietuviško
mis dainomis. Muz. V. 
Paulauskui diriguojant, 
traukėm tada-"Ant tėve
lio dvaro", "Girioj, kur 
aidas skamb" ir kitas 
gražias dainas. Tame 
mūsų chore K. Bizauskas 
traukė bosu, o Kazys In- 
čiūra. . .sopranu,kartu su 
mergaitėmis.

Kai šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioj per gegužines 
pamaldas užtraukdavome 
"Mes trokštam Dievo, o 
Marija", tai atrodė, kad 
didžiosios navos skliau
tai siūbuoja. (V. Paulaus
kas buvo tos bažnyčios 
vargonininku). Lenkiška 
publika su pavydu klausė
si tos giesmės-paskui jie 
išmoko ją lenkiškai ir po 
mūsų pamaldų, giedodavo 
ją lenkiškai. Bizauskas 
dar 1917 m.buvo išrinktas 
į Lietuvos Tarybą ir daž
nai važinėdavo į Vilnių - 
rečiau gimnazijoj besi- 
rodė.

(Bus daugiau)

nedidelis.be
p.Paulionio.Be
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HAMILTON
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. 
šešt. 9—1 v.p.p.

1

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

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS PAMINĖJIMAS

Hamiltono DLK šaulių 
kuopa su ramovėnais ve
teranais maloniai kviečia 
visus dalyvauti Lietuvos 
kariuomenės šventės pa
minėjimo iškilmėse, ku
rios įvyks 1968 m.lapkri
čio 23 -24 dienomis, Ha
miltone, 48 Dundurn Str . 
N.Jaunimo Centro salėj.

Šeštadienio vakare bus 
meninė programa,loteri
ja ir linksmoji dalis prie 
užkandžių, gaivinančių 
gėrimų ir gero orkestro.

Sekmadienį,11 vai. ryte 
šv.mišias atnašaus prel. 
dr. J.Tadarauškas Aušros 
Vartų parapijos bažny
čioje,dalyvaujant visoms 
organizacijoms su vėlia
vomis.

Po pamaldų bus padėti 
gyvų gėlių vainikai prie 
kryžiaus pagerbti žuvu
sioms už laisvę. Po to bus 
šventinama Hamiltono 
DLK šaulių kuopos vėlia
va ir paskaita prelegento 
p. Musteikio iš JAV.

Šj-Kį Valdyba 
-- ;i'i<>!:.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Grandiozinis Naujų Me
tų sutikimas Hamiltone 
yra rengiamas KLB Ha
miltono apyl.valdybos. Jis 
įvyks š.m.gruodžio mėn . 
31 d. Jaunimo Centre.

Kviečiame visus Ha
miltono ir apylinkės lie
tuvius gausiai jame daly
vauti ir sutikti Naujus 
1969 Metus kartu.

SOLIDARUMO MOKESČIO 
RINKIMAS

KLB Hamiltono apyl. 
valdyba netolimoje atei
tyje pradės solidarumo 
mokesčio rinkimą Dėl vi
sų patogumo šis kuklus 
dviejų dolerių mokestis 
per metus bus prašomas 
per laišką.

Jūsų jautrus šiam rei
kalui s upratimas bei pri
tarimas daug palengvintų 
valdybos darbą ir neap
sunkintų pačių su asme
nišku apsilankymu. K.Ž.

PRELATAS L. TULABA
LANKĖSI HAMILTONE

Prelatas L.Tulaba, šv . Tomas Leparskas. Kuo-
iiiiiiiiiiuiiiiiiiuniiirinrniiiiiririTirm

3 KELEIVIS
*■ *P Aišku, esate girdėję, kad tai laikraštis, kuria «
h jau eina 61-sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet *
įj visi jį mėgsta skaityti. Kodėl? J
h ?
r Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo ; 
p teisybės rašyti. Teisingomis žiniomis iš visur (daug m

h rašo ir apie dabartinį Lietuvos gyvenimą) laikraštis į
» per 60 metų pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą. j
S 3J Keleivis duoda ir teisinių patarimų, jame rasite
Z gražių apsakymų bei eilėraščių. Jis turi ir moterų į
■ skyrių. Prenumerata tik $5.00.

3 Jau galima gauti 19 69 m. Keleivio Kalendorių 
: ------------------------------------------------------------------ |

; KELEIVIS

• 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127 g

?Bg.»XTX»X»X»XXX»X»X»XfX«X»X«J.,XCL>X»X»XlX»X!X»X<i

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

VISI į HAMILTONĄ

Ateitininkai sendraugiai rengia šeštadieni, lapkričio 9 d. JAUNIMO CENTRE, 
48 Dundurn St. N., 
Ha m i I t o n, Ont.

TRADICINĮ SPAUDOS BALIŲ
Programoje:

• “Žibuoklių sekstetas“ iš New Yorko.
• Abiturientų pagerbimas.
• Spaudos baliaus karalaitės rinkimai.
• Dominico Ferrie orkestras.
• Vertinga loterija ir turtingas bufetas.

Meninės programos pradžia ■ punktualiai 7:30 vai. vakaro.
Bilietai $2.50, Jaunimui - studentams . $1.00. '

Rengėjai maloniai kviečia visus ir iš visur į sį tradicinį spaudos balių.
balių. Ateitininkų Sendraugių V a I d y b a.

Kazimiero kolegijos rek
torius Romoje, lankėsi 
pas- prelatą dr. J. Tada- 
rauską. Ta proga spalio 
20 d.atlaikė 11 vai. pamal
das ir pasakė pamokslą. 
Sekmadienį atgal išskri
do į JAV-bes iš kur vėl 
grįš atgal į Romą.

NAUJAS KUNIGAS
Aušros Vartų parapijon 

atvyko naujas kunigas dr . 
S.Valiušaitis iš New Yor- 
ko.Jis pagelbės pastora
ciniame darbe parapijos 
klebonui prel.dr.J. Tada- 
rauskui. Naujajam kuni
gui linkime įsijungti į ko
lonijos lietuvišką veiklą.

LIETUVIŲ JAUNIMO 
VAKARAS

Ateitininkai sendrau
giai rengia didžiulį vaka- 
rą-spaudos balių lapkri
čio 9 d. Jaunimo Centre . 
Programą atliks New 
Yorko "Žibuoklių" sekte- 
tas vad.solisto Liudo Stu- 
ko - vienas iš garsiausių 
JAV-bių meno vienetas . 
Spaudos baliuje visada 
salėje vyrauja jaunimas . 
Vyresniesiem gražu pasi
grožėti savo priaugančiu 
jaunimu. Baliaus metu 
bus pristatomi mūsų bai
gusieji gimnazijos XII 
klasę abiturientai, kurių 
šiais metais suregistruo
ta virš 20 - ties. Taip pat 
bus renkama spaudos ba
liaus karalaitė.Jaunimui , 
kaip visada, stalai salėje 
rezervuoti.Koncerto pro
gramą norima pradėti 
punktuali ai-7.30 vai. vak . 
Norintieji išgirsti garsų
jį "Žibuoklių" sektetą, 
prašome nesivėluoti.Salė 
bus atidaranuo 6 vai. va
karo. Rengėjai maloniai 
kviečia hamiltoniečius ir 
apylinkės lietuvius skait
lingai dalyvauti.

NAUJA KUOPOS V-BA
Moksleivių ateitininkų 

kuopa išrinko rugsėjo 22 
d. naują kuopos valdybą: 
pirm. Nijolė Beniušytė , 
vicepirm.Dalija Deksny- 
tė,sekr. Inara Urbaitytė , 
ižd.Margarita Klevaitė ir 
socialiniams reikalams

“GYVATARO“ išvykos filmą stebi: iš kairės: V. Čeigyte, D. Pruns- 
kute, G. Brei chmani enė, B. Juozapavičienė. Stovi iš kaires: A. Juozapo 
vičius, H. Baroniene, P. Breichmanas ir kt.

pos globėja studentė Al
dona Kaminskaitė, kuri 
studijuoja McMaster uni
versitete.

SUSIRINKIMAI
Jaunesniųjų moksleivių 

ateitininkų, nuo 5-8 sky
riaus .susirinkimai vyks - 
ta kiekvieną antradienį 6 
vai.vak.parapijos salėje , 
o jaunučių ateitininkų,nuo 
1 - 4 skyriaus, kas antrą 
antradienį.Visais jaunes
niųjų ir jaunučių ateiti
ninkų reikalais prašome 
kreiptis į jų vyriausiąją 
globėjąp.E.Gudinskienę, 
tel. 54 7-1967.

J. Šilelis .

LONDON, Ont
SOLISTO VIRGILIJAUS 
NOREIKOS KONCERTAS

Vilniaus operos solis
tas V. Noreika yra atvy
kęs į Kanadą pasisvečiuo
ti pas torontiškius. Š. m . 
spalio mėn. 6 d. Londono 
miesto bibliotekos audi
torijoj jis turėjo koncer
tą.

Pirmoje koncerto da
lyje solistas su įsijauti
mu padainavo 9-nius lie
tuvių kompozitorių kūri
nius bei harmonizuotas 
mūsų liaudies dainas.Ka
dangi, pagal solisto žo
džius, publika jį šiltai 
priėmė, tai bis ui jis dar 
pridėjo Miko Petrausko 
"Bernužėli, nesvaliok" . 
Atrodo, kad solistas No
reika turi, jei galima taip 
išsireikšti, gražų - lyrinį 
tenorą ir jo puiki lietu
viška tartis tikrai malo
niai skambėjo net per 
"piano". Gal nevisai tiko 
koncerto salė, kurios a- 
kustikąnegalima užgirs
ti.

Antrojo koncerto dalyje 
išgirdom kitų tautų kom
pozitorių kūrinius, kaip 
G.Verdi, R. Leoncavallo , 
G. Pucini operų arijas bei 
kitus dalykėlius .Ir čia bu
vo miela klausytis, ypač 
kad tai buvo išpildoma 
lietuvio solisto.

Kai kas solistą V. No
reiką norėtų vadinti an
truoju Kipru Petrausku. 
Eiliniam klausytojui ne
galima muzikos kritiko 

lupomis kalbėti ir vertin
ti, obeto, daugelį kartų, 
girdėjus K.Petrauską,ant 
greitųjų gal netiktų paly
ginimus daryti.

Bendrai paėmus solisto 
V. Noreikos koncertas- 
buvo maloni popietė lon- 
doniškiams ir daugeliui 
artimesnių apylinkių lie
tuviams.

Solistui akomponavo jo 
žmona Ž. Noreikienė.

L. E-tas .

RODNEY, Ont.
NEMALONI VASARA
Šią vasarą mūsų mažą 

lietuvių tabako augintoji; 
kolonija aplankė daug ne
sėkmių. Gausiai turėjome 
dažno lietaus, porą kartų 
gavome smarkaus vėjo ir 
didelių ledų, kas pakenkė 
daugumoj tabako derliui . 
Be to, dažnai apsilankė 
negailestingoji giltinė. 
Birželio 23 d.po ilgos tbc 
ligos mirė buvęs Lietu
vos pilietis, ilgesnį laiką 
gyvenęs Prancūzijoj ir 
1948 m.atvykęs Kanadon , 
viengungis Vytautas Na- 
cevičius, gimęs 1905 m. 
Šėtoj.Po poros mėn. rug
pjūčio 25 d. po trumpos 
kepenų ligos mirė antras 
brolis, irgi viengungis, 
Alfas Nacevičius, gimęs 
1908 m. Šėtos m. , kuris 
buvo žinomas, kaipo bu- 
vusis dipukų globėjas,nes 
turėdami bendrai sū Sta
siu Zavackiu tabako ūkį , 
1948 - 52 m. abu padarė 
apie 40iškvietimų-aflde- 
vitų lietuviams pabėgė
liams iš Vokietijos. Vė
liau, keliems iš Anglijos 
ir Lenkijos.Tuo pat laiku 
čia kaimynystėj, London , 
Ont. , mirė neseniai iš 
mūsų Rodney apyl. taba- 
kininkų persikėlusi Ona 
Kudirkienė- Stankevičiū
tė, gim. 1926 m. Rokiškio 
ap , palikdama vyra Au
gustiną, du jaunamečius 
sūnus ir tėvus Juozą ir 
Kristiną Stankus. Gi rug
sėjo 27 d.vėl staigiai šir
dies priepuoliu mirė Pe
tras Bureika,gim.1896 m . 
Ramaškonyse-Pastarasis 
atvykęs 1928 m. Kanadon 
ilgiausiai čia Rodney apy
linkėje ir išgyveno, gra
žiai besitvarkydamas sa

vo tabako ūkyje. Paliko 
žmoną Oną,dukrą Daną su 
šeima.Buvo ramaus būdo 
ir gerai-gražiai sugyve
nantis su kaimynais ir 
apylinkės bei gretimųjų 
kolonijų lietuviais .

Apart šių nelaimų, dar 
šiuo metu turime iš mūsų 
apylinkės ligonį, jau il
gesnį laiką gulintį New 
Bury ligoninėj, Vaėį Nar
butą ir St. Thomas ligo
ninėje Valterį Kauziną, 
kuriems linkim kuo grei
čiausiai pasveikti ir vėl 
sugrįžti sveikiems į mū
sų taip jau mažėjančią 
Rodney lietuvių šeimą.

A.K.

OTTAWA SAULT ST. MARIE. ONT,
Dvi Kanados sostinės 

Ottawos lietuvaitės pasi
žymėjo moksle. Milda 
Danytė (Kalbų fakul.) ir 
Danutė Vilčinskąitė (me
dicinos fakul.) laimėjo už 
labai gerą mokymąsi Ot
tawos universiteto En
trance Scholarships po $ 
600., kurie bus pratęsia
mi sekantiems trims me
tams. Taip pat abi gavo ir 
Ontario Scholarships. Jų 
pavardės buvo paminėtos 
Ottawos vietiniuose dien
raščiuose.

Paieškojimai
LIET. GENERALINIO 

KOSULATO N. YORKE 
PAIEŠKOMI ASMENYS 

1968 m. rugsėjo 4 d . 
Glebavičius Juozas, sū
nus Mykolo, 
Januševičius Feliksas,s . 
Motiejaus, iš Pamuckų 
km. , Linkuvos vi. , Šiau
lių apskr. , į JAV-bes at
vykęs 1910-14 metais , 
Juknevičius Antanas, sū
nus Vinco ir Elenos iš 
Alukėnųkm.,Raguvos vi. 
Panevėžio apskr. , 
Klimai tė Magdalena,gim. 
1928 m. atvykusi į JAV- 
bes 1952 metais, arba jos 
seserys :Cicilia, Lili,Ma^ 
ryte, Petronėlė, Ona,
Kuizinas Jonas, gim. 1915 
m. , kilęs iš Tauragės, 
Kuklis Jonas,gim. 1915 m. 
Marijampolėje, 1946 m. 
gyvenęs Vokietijoje, imi
gravęs į JAV-bes , 
Stulga Juozas,sūnus Jono 
gim.Gurainių km., Vainų-, 
to vi. , Tauragės apsk , į 
JA V-bes atvykęs 1910 m. , 
turėjo sūnų Joną ir dvi 
dukteris :Marijoną ir Vik
toriją, 
Valeškienė-Zimkutė Ga
lia, duktė Kazimiero, iš 
Lietuvos išvykusi 1941-44 
metais, gyvenusi Chica- 
goje, 
Višniauskienė - Mockutė 
Agota,gyvenusi New Yor
ke,
Žiupsnys Vladas, sūnus 
Nikodemo,išvykęs iš Me- 
damrodės dvaro,1915 me
tais gyvenęs Chicagoje.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
M.

Artėjančių Kalėdų Švenčių proga, siūlome tris specialiai suda
rytus siuntinius iš tokiu dalykų, kurie labiausiai yra reikalingi 
Lietuvoje ir ištik ryju būtų naudingi Jūsų giminėms.
MIŠRUS KALĖDINIS 1968.
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztukas, itališkas 
vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, 3‘,-į jardo vilnonės 
angliškos vyriškam kostiumui medžiagos, vilnonė sijonui medžia
ga, 3 jardai labai gražios moteriškam kostiumui medžiagos, puikūs 
vyriški nailoniniai marškiniai arba nailoninė bliuskutė, 1 dėžė šo
koladinių saldainių, 20 angliškų geriausios rūšies cigarečių-- $100.
MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968.
Komplektas moteriškų rūbų( labai ten reikalingi), gėlėta arba su or
namentais vilnonė skarelė, 3 jardai vilnonės moteriškam kostiumui- 
cremplene medžiagos, gražus moteriškas megztukas, 3 jardai vilno
nės paltui medžiagos, 2'/2 jardo vilnonės suknelei medžiagos -- $100.
MAISTO SIUNTINYS 1968.
>/2 svaro arbatos, 1 sv. kokavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltu, 
2 sv. ryžių, įį sv. pipiru, 'A sv. lapelių, ‘/2 sv. geriamo šokolado, 1 - 
dėžė nescafe, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių tauku, 1 sv. Šokola 
dinių saldainiu — $30.

Taip pat i bet kurį rūbų siuntini galima dadėti žemiau išvardinti 
dalykai, kurie visada yra naudingi ir 1 iukiami Lietuvoje:

Vilnonė skarelė $4.50, nailoniniai itališki lietpalčiai $12.00, vy
riški arba moteriški megztukai $14.00, vyriškos arba moteriškos nai
loninės arba vilnonės kojinės $2.50, labai geras parkeris firmos.
“Parker“ $9.00, šveicariški laikrodžiai $15.00, vyriški 
nailoniniai marškiniai $8.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas suda
ro iš mūsų kainoraščio ir taip pat, . prsiunctame Jūsų pačiu paruoš
tus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti INCOME TAX 
sumažinimą.

Atstovai: A. Kusinskis, 167 Colleae Street apt. 2 Sudbury, Ont., 
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave. Toronto 9, Ont.- 

762-7845.

o Š.m.spalio mėn. įvyku
siame derliaus šventės 
baliuje, to baliaus kara
laite ir "Miss Bon Soo" 
buvo išrinkta latvaitė 
Gunta Bremanis.kuri vė
liau Sudburyje dalyvavo 
"Miss Šiaurės Ontario" 
varžybose,tačiau laimėjo 
tik antrąją vietą. Nors 
mūsų kolonijoje yra gra
žiai nuaugusių jaunų tau
tiečių (prileiskim, kad ir 
Danutė Poškutė!), tačiau 
mūsiškės kažkodėl var
žybose nedalyvavo.
o Visai neseniai vieti
niame "Sault Star" buvo 
pasirodžiusi žinutė, kad 
varžybose į kredito unijų 
karalaites - Miss Credit 
Union - dalyvausianti iš 
Wawos Miss Klara Mitri- 
kas .Šios 17-metės mėly
nakės nuotrauka buvo pa
talpinta "Sault Star" tarp 
kitų varžovių,o jau spalio 
21d. "Sault Star" paskel
bė ir įdėjo 2 paveikslus 
su naująja Algomos apy
gardos Miss Credit Union 
kurios baliuje išrinkta ir 
mūsų tautietė Klara Mi-

Broliai Anthony Kaitis 
ir John Kaltis (o gal Kai- 
ris ?) arba jų vaikai gali 
gauti prieš dvejis metus 
mirusio brolio stambaus 
palikimo dalį. Yra žino
ma, kad Antanas Kaitis 
1940 metais gyveno Chi
cagoje, o Jonas-Honolu- 
luose.

Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji malonėki
te rašyti Lietuvos Gene
raliniam Konsulatui New 
Yorke:

Consulate General of 
Lithuania
41 West, 82 Street
New York,N.Y. ,10024 

SĖJA
“Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius G roŽvydas Lazauskas, 

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

Prenumerata: JAV ir kitur 5 dol. metams.

trikas,kuri lengvai nuga
lėjusi skaitlingas varžo
ves. Ta proga per šį ko
respondentą sveikinami 
"karalaitė" ir jos tėve
liai.
o Ap. v-bos narė šalpos 
reikalams, tautietė Jad
vyga Pareigienė jau pra
dėjo vykdyti rinkliavą 
šalpai. Aukojantieji tau
tiečiai neturėtų pamiršti 
atitinkamoje skiltyje gre
ta savo parašo pažymėti 
pageidavimą, kam paau
koti pinigai skiriami ;šal - 
pai vietoje, ar šalpai ki
tur. Šiuo laiku mūsų šal
pos fonde esantieji apie 
$ 300,yra"užšaldyti" tau
tiečių susirinkimo rezo
liucijos,leidžiančios šal
pos pinigus naudoti tik 
mieste, o tokių šelptinų 
yra labai mažai.

o Iš sovietų okupuotos 
Lietuvos atvykusio gar
saus dainininko Virgili
jaus Noreikos Hamiltone 
koncertą, iš mūsų kolo
nijos buvo nuvykę tautie
čiai V. Staškūnas ir V. 
Švarlienė. Koresp.

Atkelta iš 1 psi.
KAS NAUJO KANADOJE.,,

mų pusių, būtent: 
-panaikinami pomirtiniai 
mokesčiai,kai turtas pa
liekamas vyro žmonai ir 
atvirkščiai.

-draudimų bendrovės ap- 
dedamos korporaciniais 
pajamų mokesčiais .kurių 
jos iki šiol beveik nemo
kėjo.

- ūkininkai galės greičiau 
amortizuoti išlaidas, pa
darytas po 1168 rugpjūčio 
1, statant javų sandėlius .



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. spalio 30 d. Nr. 43(1119)

„ II TAS"
"Lito" metiniuose su

sirinkimuose iškyla įvai
rių klausimų, kurių iš- 
gvildenimui nebūna pa
kankamai laiko.Tokių ak
tualių klausimų padisku- 
tavimui "Lito" valdyba 
nutarė šį rudenį padaryti 
diskusinį "Lito" pobūvį. 
Diskusijoms bus patiek
tos dvi temos:

- "Lito" priklausymas 
Lygai", - kurią trumpai 
pareferuos pirm. J. Ber
notas ir "Lito" palūkanos 
už santaupas ir paskolas',' 
kurią pareferuos vedėjas 
Pranas Rudinskas. Kore- 
ferentais sutiko būti An
tanas Gražys ir Albinas 
Blauzdžiūnas.

Diskusinis "Lito" po
būvis įvyks šių metų lap
kričio mėn.17 d. sekma
dienį , A ušros V artų para- 
pijos salėje, 3-čią valan
dą po pietų. Visi suinte
resuoti kviečiami daly
vauti. Pr. Rudinskas.

LIETUVOS KARIUOMENES 
50 METU SUKAKTIES 
MINĖJIMAS
įvyks lapkričio 24 d.. sekma
dienį Aušros Vartų salėje su 
pamaldomis 11 vai. bažnyčio
je.

Iškilmingas aktas 5 vai. p. 
p.su dr. U. Nagio paskaita ir 
menine dalimi, bufetu, muzi- 
ka, šokiais, kavute ir sumuš
tiniais.

Visos Montrealio organiza
cijos su vėliavomis prašo
mos pamaldose dalyvauti.

Minėjimą ruošia L.K. Kūrė
jai - Savanoriai, L. K. V. „Ramo 
vė'ir L.K. Mindaugo šauliu 
kuopa.

Šventei ruošti K-tas.

Š. m. lapkričio 9 d. 7 vai. vakaro A. V. P. CHORAS ruošia

KONCERTĄSUBATVAKARI
kuris įvyks Aušros Vartų parapijos salėje,

1465 De Seve Street, Montreal. P.Q.

Programoje: Solistų duetas, vyrų oktetas, moterų choras ir mišrus choras. 

Po programos šokiai, kuriems gros puiki muzika, užkandžiai 
ir gėrimai.

Rengėjai.

ADAMS RESTAURANT 
LASALĖJE
naujieji savininkai L. Gu- 
reckas ir J. Stankaitis be žy 
rnesnio pastebėjimo versle 
įsisavino ir ne tik projektuo 
ja, bet jau pradėjo rodyti žy 
mes progresavime. Pradėjo 
veikti pristatymas i namus 
šilto ir Šalio maisto (specia 
liai pasamdytas žmogus su 
mašina), kuri verslo šaka 
ruodernaus žmogaus amžiuje 
turi gerą pasisekimą. Lietu? 
tuviai irgi naudokitės šiuo 
patarnavimu. Skambinkite ne 
žiūrint iŠ kurios gyvenamo
sios vietos arba kuriuo laiku.

LIETUVIAMS DĖMESIO !
Dr. E. Andrukaitis jau se

niai žinomas kaip nervy ligų 
geras specialistas, nuo lap
kričio 1 dienos persikelia i 
naujas patalpas 832 St.Joseph 
Blvd., kampas St. Andre St. 
ir tel. 522-7236.

Gerb. Daktaras praplečia 
gydymą vidurinių ligų srityje 
ir pašauktasarvažiuas j na
mus. Priėmirro valandos bus 
pagal susitarimą.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

P irmadieni ir 
Ketvirtadieni
Antradieni
Penktadieni
Trečiadieni

2 - 4; 7 -9 pm.

2 - 4 pm. ,
2- 4; 7 - 9 pm.
7 • 9 pm.

"BALTIJOS" VAJUS
Anksčiau gauta $ 355.00. 

Dabar gauta: A. R. Knys- 
tautai $ 25. 00, Adam's 
Restaurant $ 15. 00. Po $ 
10.00: K. Rimkevičiai, G . 
V. Drešeriai,D. B.Staške
vičiai, J. J. Gabrusevičiai, 
S. J. Naruševičiai, V. A . 
Daugelavičiai.ir J.V. Da
niai (Ottawa).

Po $ 5. 00 M. A. Jone
liai. Viso gauta $ 470. 00

Aldona ir Romas Knys - 
tautai tapo"Baltijos" fun
datoriais pasižadėdami 
įmokėti $ 100. 00 per 4 
metus.Adam's Restaurant 
LaSalle,anksčiau priklau
sė broliams Jocams, ku
rie "Baltiją" yra parėmę 
$ 166.00. Dabar tą gražią 
tradiciją tęsia naujieji 
savininkai Leonas Gurec- 
kasir Juozas Stankaitis , 
abu prityrę restoranų lai
kytojai.

©taviškiai V. J. Daniai 
rašo:

"Baltijos" stovykla yra 
svarbus kultūrinis veiks
nys ne tik montreališ- 
kiams bet ir otaviškiams 
lietuviams.Todėl siunčiu 
mūsų šeimos prisidėjimą 
$ 10.00perlaida paskelb
tam vajui.

Šįmet nebuvo progos 
apsilankyti puikioj ir lie
tuviškoj Lac Sylvere apy
linkėje,bet tikriausiai ti
kimės tai vėl padaryti 
ateinančią vasarą".

Lig šiol į "Baltijos" va
jų atsiliepė 27 šeimos . 
Jeigu dar antra tiek atsi
lieptų, tai stovyklavietės 
komitetas būtų įgalintas 
sekančiame pavasaryje

padaryti žymių stovykla
vietės pagerinimų.

Visiems paramą at
siuntusi ems labai dėkoja
me.

Anksčiau gauta $ 470. 
00.Dabar gauta; po $ 20 . 
00: A. P. Povilaičiai, po 
$ 10. 00 Z. Lapinai, G. P . 
Montvilai, O. Č. Januške- 
vičiai, po $ 25. 00 A. M . 
Vapsvos .Viso gauta $ 525. 
00.

Jau nupirktas pienui ir 
gėrimams laikyti naudo
tas šaldytuvas už $ 30. 00 . 
Nedidelį šaldytuvą mais
tui padovanojo L. A. Pta- 
šinskai, tačiau stovyklai 
reikalingas dar vienas 
didesnis šaldytuvas mais
tui.

Visiems "Baltijos" rė
mėjams dėkojame.

P. Rudinskas 
Pirmininkas.

NEATSIIMTI LAIMĖJIMAI, 
kurie buvo laimėti per Vytau 
to Klubo vakariene praėjusi 
šeštadieni. NT. nn 27931’ 
27573, 27664, 27984, 27419 
ir 27358. Laimėjusieji skam
binkite A. Vaupšui-744-0452.

• Ateinančiomis savaitėmis 
po namus lankysis rinkėjos 
su aukų lapais N.P. Seserų 
naudai, kurių ir pavardės bus 
nurodytos vėliau.
» N.P. Seserų namuose pra
sidėjo Aušros Vartų šeštadie 
nines mokyklos pamokos. Vi
si tėvai pr ašomi vaikus 
atvesti nuo 9 iki 12 vai.

* Lapkričio 3 d. po 11 vai. 
pamaldų N.P. Seserų namuo
se jvyks Kat. Moterų d-jossu 
susirinkirftas.

^"el:767 • 3175; namu 366- 9582

DANTU GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA

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

Namų tel, MU 1-2051

aoJAUGELIENe
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11 ■ 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-9681

° v GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

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

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

o Sekmadienį 11 vai. mišių 
laike, kleb. kun. dr. F. Juče- ■ 
vicius padarys svarbų prane
šimą. Visi parapijiečiai pra 
sami kuo skaitl i ng i au s i ai 
dalyvauti.
e Visų Šventu, šventė nuke
liama i sekmadieni.4 *
• Vėlinės šeštadieni ir gedu
lingos pamaldos vakare 8 vai.
» Bazaras lapkričio 8, 9 ir 
10 d.d. Penktadieni nuo 7 vai, 
vak., šeštadieni nuo 4 vai. ir 
sekmadieni po pamaldų pietūs 
ir loterijos bilietu paskirsty
mas apie 4 vai. Šeimininkės 
prašomos atkreipti dėmėsi.
*> Šv. Onos d= jos mišios ir 
pusryčiai šį sekmadieni, o 
Sv Elzbietos d-jos lapkr. 19 d.
NETIKĖTOS MIRTYS 
praėjusia, savaitę staiga yra 
mirę Aleks-ndras Plaušinis . 
ir Jurgis K ynas.

SAUNICS VESTUVES 
yra buvusios jaunu, lietu
vių • Gaurytės ištekėjusios 
už Manstavičiaus.
• Gražus 50 metų amžiaus 
paminėjimas buvo suruoštas 
Leonui Simonėliui.

» Jaunučių ateitininkų susi- I 
rinkimas ši sekmadieni po j 
10 vai. mišių Seserų namuose

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

Chirurginė praktika
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

3550 Cote Des Neigęs 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.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 200 1

Tel. 866- 1 3 59

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodeliuoįu 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

^ouĮĮaid duto dšody,
6636. Clark St. Montreal

(prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

Sav. J. Adomonis - Adams

Namu te!. 747 ■ 9900

Danutė Lukauskaitė su dideliu 
pasisekimu išpildė programa š. 
m. spalio 6 d. Bostone, meti
niame BALFo bankiete.

PARDAVIMAS
Parduodamas BILIJARDAS 

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

VESTUVINIU SUKNIŲ 
PASIŪLYMAS

Puošnios ir įvairaus dydžio vestuvinės suknios 
žemiau išpardavimo kainos. Darykite užsakymus 
sau ir giminėms i Lietuvą.

Br. Kirstukas, tel. 769-2941 
239- 4 Ave., Verdun, Mtl. P.Q.

T. I. ASHKENAZY, b.cdmm., c.a.

50 Place Cremazie, Suite 611
M o n t r e a I 11, Que. Tel. 381- 9227

(Susikalbėjimas ir lietuviškai)

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

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

4.4%
5. %%
6. %%
6.5%

MOKA UŽ:

DEPOZITUS
ŠERUS

TERM.IND. 1 metams
TERM.IND. 2 M

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros seru ir 
depo zitų sumos .

DUODA paskolas:•
ASMENINES is 9.% 
NEKILN. TURTO is 8.5% 
iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomi s palūka n o m i 
( pradedant 6.5 % ).

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

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

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 IMI B STOTI

ATLIEKAME DARBUS:
Electric Yielding
Body Work _________ _

Mechanic
Electric 
ir kitus

Steering Service
V/heel Alingment

Tune - up
Clutch- Brakes

AR ŽINOMA, KAD
’NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pdcvietimus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams Iželius, vedybi
nius pakvietimus, nirti.es atveju ui- 
uc jautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius,

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

BANGA

TEL. 669’ 8834.

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, (kamp. St. Zotique)
Montreal. Telefonas RA. 7-3120

JUBILIEJINĖ PARODA 
TORONTE •

Jubiliejiniai Lietuvos 
metai eina į pabaigą. To
ronto baltiečiai filatelis
tai ir numizmatikai ėmė
si iniciatybos suorgani
zuoti didelę parodą pami
nėti Baltijos kraštų 50 
metų nepriklausomybės 
atstatymo ir pirmųjų 
ženklų išleidimo jubiliejų 
Paroda įvyksta 2-3 lap
kričio dienomis Prisikė- 
lipio parapijos parodų 
salėje.Oficialus atidary
mas, kurį atliks Ontario 
prov. ministeris J. Je- 
remko,bus lapkričio 2 d . 
12 vai.Lankymo valandos 
šeštadienį nuo 12 vai. iki 
8 v. v. , sekmadienį - nuo 
9.30 iki 6 v. v. Įėjimas 
veltui.

Šioje parodoje dalyvau
ja žymūs JAV ir Kanados 
rinkėjai. Lietuvos sekci
joje pav.bus išstatyta Dr . 
J. Basanavičiaus 1918 m . 
rašytas vokas su pirmai
siais ženklais, Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštys
tės senoviniai pinigai , 
pašto ženklai ir jų pro
jektai su autorių autogra
fais, Dariaus ir Girėno 
skridimo Istorinė me
džiaga,Lietuva 3 olimpi- 
jadų nugalėtoja, Lietuvos 
pinigai, medaliai ir daug 
kitų istorinių dokumentij. 
Panašiai įdomios estų, 
latvių ir generalinė sek
cija.

Yra išleisti specialūs 
jubiliejiniai vokai ir at
virukai (dail. A. Dociaus 
piešti). Jų bus galima gau
ti parodoje, arba užsisa
kant šiuo adresu: "III 
Baltpex" P. O. Box 127 , 
Toronto 19, Ont. Kaina po 
10 et. Visas paprastas ir 
oro paštas išsiųstas iš 
parodos bus Kanados 
pašto specialiai kance- 
liuojamassu įrašu "Bal
tic States - 1918 - 1968 - 
Baltpex-2-3 Nov", be to, 
ant laiškų bus uždėtas ir 
parodos antspaudas. Šie 
vokai ateityje turės fila- 
telinės vertės, todėl pa
siųskite jų savo gimi-

talentingas 
viešumoje

nėms, prieteliams ir sau 
patiems.

Visa Toronto ir apylin
kių visuomenė yra kvie
čiama šia parodą, gausiai 
lankyti, pakviečiant taip 
pat ir kitataučius.
• Toronto Prisikėlimo 
salėj spalio 4-8 d. d. buvo 
išstatyta jauno dailininko 
Romualdo Astrausko ta
pybos ir virintos geležies 
skulptūrų paroda.Šis, ne
abejotinai 
dailininkas
reiškiasi jau kelinti me
tai. Šį kartą jo darbai jau 
brandesni ir atskleidžia 
anksčiau jau spėtą kūry
binį potencialą. Astraus
ko kūriniai yra konserva
tyvūs, lyginant su šių die
nų reiškiniais dailėje, 
stipriai dekoratyvūs,sko
ningi,todėl publikai turė
tų patikti,ypač kai kainos 
yra labai prieinamos. 
Visgi dailininkas dar ne
turi sąvytos išraiškos , 
nes nors ir visi darbai 
atlikti kompetetingai, bet 
yra perdaug derivatyvūs 
- vieni net žinomų daili
ninkų beveik kopijos (Ma
rini, Shahn, Gladstone , 
Handy ir 1.1.). P. Alba.

GABI ŽURNALISTĖ
Jau anksčiau mūsų 

spaudoje minėta žurna
listė Rasa Gustaitis, kaip 
sakoma,buvusi Washing
ton Post ir New York He
rald reportere,gero žur
nalo The Architectural 
Forum užsakyta rugsėjo 
mėn. numeryje aprašo 
Washingtono oficialių 
planuotojų ir politikierių 
maišatį planuojant JAV 
sostinę.Iš straipsnio ma
tyti,kad 1 ietuvaitė žurna
listė s u reikalu yra išma
ningai susipažinusi, kas 
šioje srityje tikrai yra 
stebėtina, ir rašo gyvu 
stiliumi. Ji yra rašytojo 
Antano Gustaičio dukra .

ab.

VIRGILIJAUS NOREIKOS 
koncertas bus ši sekmadienį 
7:30 vai. vak. Windsor, Ont. 
ir taip pat koncertuos New 
Yorke ir Čikagoje.

A P S I D R A U S K!
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

TELEFONAS!

366 - 0754

Juozas Stankaitis

7633 LaSalle Blvd, ir 4 Ave.

LaSalle Restaurant
15- je metų pagarsėjęs “ smoke meat“ 

gaminio patiekalu.

CO CONSTRUCTION CO. LTD.

• Namų statybų vykdo ištisomis gatvėmis 
naujoje LaSallėje-

e Namai - Duplex ir Fourplex - sau ir 
investavimui .

e Namų kainos neaukštos, labai žemu 
imokėjimu - S 1000 - galima įsigyti 
grai ius ir vertingus namus.

Skambinti W. Lapenai, tel. 366 - 6237

Leonas Gurecktos 

kampas, L a S a I I ė j e.

p.su
nirti.es
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