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ČEKOSLOVAKIJOS 50- 
TIES METU SUKAKTIS

Čekoslovakija iškil
mingai atšventė 50 - ties 
metų nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Vac
lovo aikštėj .pačiam Pra
hos centre, tūkstantinės 
žmonių minios ištisas 
keturioliką valandų de
monstravo, nešdamos 
plakatus, išrašytus pa
triotiniais šūkiais, eilė
raščiais .išpuošė pamink
lus vėliavom ir gėlėm.ir , 
nebodamos okupantų ru
sų, nuolat šaukė: "Rusai, 
eikit namo'. " arba "Mes 
pragyvenom Hitlerį, pra- 
gyvensim taip pat ir 
Brežnevą!',"Palikitmus , 
okupantai'.', "Tik čekiška 
Praha graži!',"Tegyvuoja 
laisvė!'Prie nacionalinio 
teatro žmonės kėlė ova
cijas Čekoslovakijos ko
munistų partijos vadams, 
ypačiai Dubčekui ir pre
zidentui Svobodai. De
monstracijas pradėjo 
apie 500 studentų,žygiuo
dami gatvėmis su šimtais 
Čekoslovakijos vėliavų . 
Prie jų tuojau prisidėjo 
tūkstančiai kitų, nekreip
dami dėmesio į nervingai 
patruliuojančius sovietų 
karius. Prie sovietų am
basados minia mojavo 
transparentus su įvai
riais rusus išjuokiančiais 
įrašais ir choru paskan
dino policijos naudojamus 
garsiakalbius. Spalio 27 
dieną čekai ir slovakai 
pasirašė istorinę uniją, 
kuri laisvos federacijos 
pagrindais nustato, iki 
šiol duobėtą, šių dviejų 
tautų bendravimą. Pagal 
šį dokumentą, kuris įsi
galios 1969 metų sausio 
mėn.l dieną,slovakai taps 
lygiateisiais partneriais 
Čekoslovakijos respubli
koje. Šiuo žygiu Dubče- 
kas.pats slovakas, siekia 

tvirtesnės čekoslovakų 
vienybės,grąsant kaskart 
sunkesnei Maskvos pries
paudai.

Kaip tautos didvyrė bu
vo Prahoj sutikta Vera 
Caslavska, laimėjusi šių 
metų pasaulinėj olimpia
doj keturis aukso meda
lius.Ji yraMeksikoje pa
sisakiusi, kad tie keturi 
medaliai tikrumoje pri
klauso Dubčekii, Černi- 
kui, Smrkovskiui ir Svo
bodai.

PASIBAIGĖ PASAULINĖ
OLIMPIJADA

Š.m.spalio mėn.27 die
ną Meksikos mieste iškil
mingai baigta devyniolik
toji pasaulinė olimpijada. 
Geriausiai joje pasirodė 
ir daugiausia medalių lai
mėjo, Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Sovietų Sąjun
ga,nors ir gyrėsi laimė
sianti mažiausia 40 aukso 
medalių,tegavotik29, tuo 
tarpu JAV jų surinko - 
net 45. Galutinai surinktų 
taškų skaičiumi JAV pir
mauja su 856 ir pusė,So
vietų sąjunga 672.Abi Vo
kietijos 459 ir pusė,Japo
nija 231 ir pusė, Vengrija 
224, Australija 154, o Ka
nada su 57 taškais pasi
dalino devynioliktą vietą 
su Švedija.

DeŠimtkovės laimėtojas Toomey Boksininkas J. Čepulis ir krepšininkas M. Paulauskas.

Įdomu būtų patikrinti: 
kiek taškų Sovietų sąjun
gai surinko jų okupuoti) 
kraštų atletai? Mūsų ži
niomis, vienų lietuvių da
lyvavo dešimt.

SOVIETAI STIPRINASI 
ALŽYRE

Jau nuo carų gadynės 
rusai godžiai žiūri į Vi
duržemio jūrą ir jos uos
tus. Pastaraisiais metais 
jiems nenorėdamas, kaip 
paprastai, padėjo niekas ' 
kitas kaip generolas de 
Gaulle.Kai prancūzai 1961 
- 62 metais pasitraukė iš 
Alžyro,de Gaulle įsitiki
nimu, prezidentas Bou
medienne kaip aršus na
cionalistas, jokiu būdu 
neleis Sovietams įkelti 
kojas į prancūzų paliktas 
bazes Alžyre. O tačiau 
išėjo kitaip. Boumedienne 
netiktai leido,bet pats pa
kvietė sovietus į savo 
uostus. Tai padarė ir dėl 
ekonominių išskaičiavi- 
mų(sovietai moka tokiais 
atvejais geras sumas) ir 
dėl neapykantos Izraeliui. 
Šiuo metu Alžyre vieši 
apie 8000 rusų "technikų" 
su šeimomis, įrenginėja 
raketų bazes ir karo uos
tus, tikėdamiesi kodu 
nors būdu palaužti JAV

laivyno Sixth Fleet mono
polį Viduržemio jūroje . 
Vakarai tuo ima vis rim
čiau rūpintis. Betgi di
džiausią nervų s ukrėtimą 
pergyvena patys prancū
zai,taip naiviai pasiklio
vę Didžiojo Čarlio politi
ne ir militarine "aiškia
regyste". Arogantiškai 
pasitraukęiš NATOpran- 
cūzai.kaip žinia, išprašė 
taip pat ir JAV laivyną iš 
savųjų uostų Rivieroje, o 
dabar, atrodo, beveik no- 
retų maldauti, kad "jan
kiai grįžtų atgal"?

KELETAS ŽINIŲ APIE 
JAV - IŲ PREZIDENTĄ

Netrukus,t.y. 1969 me
tų sausio mėnesį, naujai 
išrinktasis JAV-ių pre
zidentas turės progos 
viešai ir iškilmingai pa
kartoti įsidėmėtinus prie
saikos žodžius: "Iškil
mingai prisiekiu, kad iš
tikimai vykdysiu Jungti
nių Valstybių prezidento 
pareigas... 'Jautrys de -
šimtys ir penki ameri
kiečiai yra kartoję šiuos
žodžius. Iš pastarųjų še
šių paminėtini: Herbert 
Hoover, respublikonas , 
inžinierius, prezidenta
vęs nuo 1929 iki 1933 me- 
tų;Franklin D.Roosevelt, 
demokratas, advokatas , 
1933-1945; Harry S. Tru
man, demokratas, pirk
lys,1945-1953; Dwight D . 
Eisenhower, respubHko- 
nas,generolas, 1953-1961; 
John F. Kennedy, demo
kratas, politikas, 1961-1963 
ir Lyndon B. Johnson, de
mokratas,mokytojas,1963 
- 1968.

Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas 
šiandien yra ne tiktai pats 
reikšmingiausias ir ga
lingiausias asmuo visam 

V akarų pas aulyj e ,bet taip 
pat yra Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausias 
ginkluotų pajėgų viršinin
kas, jis pasirenka visus 
kabineto narius,turi teisę 
priimti arba atmesti vi
sus įstatymus, siūlomus 
kongreso arba senato, 
amnestuoti su kažkurio
mis išimtimis,nusikaltė
lius.

Senatui siūlant arba 
pritariant, prezidentas 
gali skirti ambasadorius, 
konsulus,teisėjus vyriau
siam teismui ir pasira
šinėti sutartis su kitomis 
valstybėmis.

AMERIKIEČIAI DAR GA
VO DVI NOBELIO PRE - 

JAS
Šįmet amerikiečiai 

šienauja ne tiktai aukso 
medalius, bet ir Nobelio 
premijas. Štai, chemijos 
Nobelio premija paskirta 
Lars Onsageriui, Yale 
universiteto mokslinin
kui, o fizikos premija- 
Luis V. Alvarez, iš Ber-
keley universiteto. Pir
masis yra norvegų kil
mės 64 metų amžiaus,at
vykęs Amerikon 1928 me
tais, o antrasis, 57 metų 
amžiaus, yra gimęs San 
Francisco,daktaro laips
nį gavęs iš Čikagos uni
versiteto 1936 metais.Al
varez, antrojo pasaulinio 
karo metu buvo aviacijos 
karininkas ir dalyvavo 
Hirošimą bombarduojant 
atomine bomba, stebėda
mas tos bombos sprogimo 
sukeltų oro bangų stipru
mą.

DAR APIE ŠNIPINĖJIMĄ 
VAKARŲ VOKIETIJOJE

Kaip jau buvo rašyta 
praeitame numeryje,pas
taruoju metu paaiški vis 
daugiau detalių apie įvai
rias išdavystes pačiuose 
aukščiausiuose Vakarų

Vokietijos ir NATO kari
ninkų sluogsniuose. Pati 
Vokietija tų nelemtų įvy
kių yra giliai sukrėsta ir 
vykdomuose tyrinėjimuo
se svarbią rolę užims 
kancleris Kiesinger ir 
užsienių reikalų ministe- 
ris Villy Brandt.Tarytum 
fantastiškame kriminali
niame romane, lyg kokio 
James Bond, svarbią mi
siją atliko tūlas ponas X, 
kuris sugebėjo pavogti , 
pervežti per visą Vokie-
tiją, išmontuoti, pakrauti 
į lėktuvą ir pasiųsti į 
Maskvą slaptą atominę 
raketą, vardu "Sidewin
der". Tos raketos galas , 
kyšojęs iš automobilio , 
nesukėlė niekam jokio 
įtarimo, o tai,be abejo, 
rodo kokio menko laips
nio yra Vakarų pasaulio 
budrumas. Kas be ko, ga
limas dalykas,kad Sovie
tų sąjunga tos raketos 
braižinius buvo įsigijusi 
jau prieš dešimt metų!

* JAV prezidentas L. B.
Johnson įsakė sustabdyti 
šiaurės Vietnamo bom
bardavimą.Tuo mostu jis 
siekia sudaryti palankes
nes sąlygas taikos dery
boms Paryžiuje.

* Šiaurės Vietnamo Hanoi 
radio reagavo tebešypso- 
damasisiš L. B. Johnson 
taikos mosto,sakydamas, 
kad JAV buvo priverstos 
sustabdyti bombardavi
mus dėl pralaimėjimų 
pačiame Vietname ir dėl 
jos smunkančios reputa
cijos viso pasaulio aky
se.

Pietų Vietnamo vaidilos vyrai - viceprez. 
Nguyen Cao Ky ir prez. Nguyen Van Thieu.

NORAD PRATĘSIAMAS 
DAR 5 METAMS

Šiaurės Amerikos kon
tinento apgynimo sąjun
ga,anot Kanados užsienių 
reikalų ministerio Mit
chell Sharp, pratęsiama 
dar penkiems metams . 
Kaip žinoma, toji bendro 
apsigynimo sutartis yra 
pasirašyta tarp JA V-ių ir 
Kanados,kad apsiginti nuo 
galimo užpuoliko iš šiau
rės,taigi,Sovietų. Ji buvo 
pradžioje sudaryta de
šimčiai metų. Kiekvienas 
šios sąjungos narys turi 
teisę pasitraukti, prane
šęs apie tai vienerius 
metus iš anksto.Savo me
tu,vykstant Trudeau rin
kiminei kampanijai, buvo 
paskleisti gandai,kad toji 
sutartis galinti būti nebe
atnaujinta. Pasirodo,nau
jasis ministeris pirmi
ninkas jokių drastiškų žy
gių nesiima, stengdama
sis visus Kanados įsipa
reigojimus pirma gerai 
ir išsamiai persvarstyti .

* Kanados paštas pabran
gino laiškų siuntinėjimą . 
Vietiniai ir užmiestiniai 
laiškai dabar kainuoja 6 
centus. Oro paštas į JAV 
-10 centų. Kalėdų sveiki- 
nimai neužklijuotuose vo
kuose - 5 centai.

* Tuo tarpu, Pietų Viet
namo prezidentas Nguyen 
Van Thieu, kalbėdamas 
parlamente, pareiškė, kad 
jis nemanąs vesti jokių 
derybų su Viet Congu ir 
nedalyvausiąs Paryžiaus
konferencijoje.
’JAV laivynas pranešė , 
kad apie 400 mylių į piet
vakarius nuo Azorų salų , 
10,000 pėdų gilumoje už
tiktos povandeninio laivo 
dalys.Spėjama,kad tai bū
sią gegužės mėn. žuvu
sio, su 99 žmonių įgula , 
povandeninio laivo U.S.S . 
Scorpion palaikai.

* Sovietų kosmonautas 
Georgy Beregovoy, išbu
vęs 4 dienas erdvėse,nu
sileido su savo erdvėlai
viu Sojuz 3. Jis atliko eilę 
paruošiamųjų pratimų.
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KAS YRA BATUNAS?

Prie Batuno veiklos prisidėti 
gali ne tik vyrai, moterys, stu
dentai, bet net vaikai. Visi, kas___ ____ 
tik pinigų turi. Iki šiol stambių 
aukų Batunas yra gavęs tik iš 
latvių. Daugiausia pajamų su
plaukia mažom sumom iš viso 
pasaulio (daugiausia tai sumos 
iki $5.00). Šiuo tarpu laukiama 
kol užtenkamai suplauks, ge
riau sakant “prilašės”, kad ga
lėtų pajudėti jau visai suplanuo 
tas projektas — yra surastas 
kvalifikuotas žmogus, kuris 
rinks medžiagą apie religinę pa
dėtį Lietuvoj, Latvijoj ir Esti
joj seks pasaulio spaudą, pro
gai pasitaikius naudos turimą 
medžiagą, ar jos laiku pasiųs 
laikraščiams ir žurnalams.

JDfllLJO'iGOmvj

Skyrių veda skautininkas L. Eimantas 
1496 Mardell Place, London, Ontario, Canada 

SKAUTŲ SUKAKTUVINIAMS 1968 METAMS

• David Rockefeller ir 
ponia rugsėjo 24 d.suruo
šė vaišes New Yorke re
ziduojančių svetimų vals- 
tyvių konsulų garbei The 
Chase Manhattan Bank

NL - va priderina savąją minti prie šio straipsnio 
minties.autoriaus

Ach,kokia tai miela ir , 
tuo labiau, brangi turėtų 
būti mums, lietuviams, 
ypač svetur gyvenantiem, 
lietuviškoji spauda, tad 
sunkuir apsakyti, gal dar 
sunkiau trumpais žo
džiais ir sakiniais apra
šyti.

Garsus mūsų poetas ir 
didelis dailaus žodžio 
meistras, lenkų savina- 
masis, o ir mūsų pačių 
dažnai nusisavinamas, 
Adomas Mickevičius, 
anais laikais (ištrėmime) 
rašė: "Litwa, ojezyzna 
moja. . . "Taigi,jis bylojo 
apie "Litwą", bet ne apie 
"Polsčią','kaip jo tėvynę. 
Ir .girdi,tiktai tas tėvynės 
reikšmę galėtų tinkamai 
suprasti ir įvertinti, kas 
jos (tėvynės) neteko. . .

Ad. Mickevičiaus itin 
įžvalgia logika vadovau
jantis ir jo žodžius para
frazuojant, tą patį būtų 
galima pasakyti ir ne tik 
apie dabartiniu metu ne
tektą mūsų tėvynę-Lietu- 
vą, bet ir bendrai-viską , 
kas lietuviška: lietuvišką 
žodį-sakytą ir rašytą,sa
vo papročius-tradicijas , 
savą lietuvišką kultūrą , 
lietuviškai kalbamas 
maldas, giedamas gies
mes ir 1.1.

Šiuo rašiniu norisi kon
krečiai užsiminti apie 
mūsų lietuviškai spaus
dintą žodį-laikraščius ir 
žurnalus svetur.Iš tikrų
jų čia begaliniai tiktų Ad . 
Mickevičiaus žodžių pa- 
rafrazacija,pereinant nuo 
tėvynės į lietuviškai 
spausdinto žodžio reikš
mę išeivijoj.

Apie netektą (rusų pa
vergtą) tėvynę,tiesa,daž
nas dar pakalbame, pasi- 
skundčiame jos pasiilgę , 
nostalgijos liga besergą 
ir 1.1. ,nes tai-lyg ir ma
dos dalykas ir, gal svar
biau todėl,kad jos neteko- 
ne, bet niekas, arba re - 
tas kas, teužsimename 
apie lietuviško žodžio(sa- 
kytinio ar rašytinio) iš
laikymą svetur. Atrodo , 
ir kam gi mums sielotis 
tuo ? Lietuviškai kalbėti 
dar neužmiršome, o lie
tuviški laikraščiai - eina 
pilnu tempu ir, rodos, ne 
ne galvoja sustoti ėję|(ge 
riau' pasakius,būti 
leidžiami)...

Taigi, kam mums rū
pintis tuo, ko nesame ne
tekę? Čiair Ad. Mickevi
čiaus parafrazacija ne
daug kuo galėtų pagelbėk 
ti.. .

Ar tie laikraščiai turi

pakankamai lėšų būti lei
džiami, ar spaudos žmo
nės, nekalbant jau apie 
pripuolamus bendradar
bius, bet nuolatos prie 
laikraščio dirbančius, 
yra pakankamai atlygina
mi, kad iš to bent pado
riai galėtų pragyventi , 
kam čia gali galvą skau
dėti. . .

Taip lygiai tiems lietu
viškos spaudos skaityto
jams (bent nemažam jų 
skaičiui) nesvarbu, nei 
kiek tie spaudos žmonės 
dirba per parą valandų ir 
tai-už mažiausį atlygini
mą (tik iš pasiaukojimo 
lietuviškam žodžiui). Ga
limas dalykas, kad dėl 
šių, ne dėl kitų, priežas
čių nemažai yra tokių, 
kurie ne tik kad nepaau- 
koja lietuviškam laikraš
čiui nei dolerio, bet, net
gi,prenumeratos mokes
čio neprisiruošia apsi
mokėti.

Apie tai, kiek žmonių 
dirba prie mūsiškių laik
raščių,netgi, dienraščių, 
čia neiškenčiu nepacita
vęs poros sakinių iš (po 
mūsiškio-kanadiško paš
to streiko) gauto laiško , 
rašyto spaudos kolegos J. 
Pronskaus iš "Naujienų". 
Jis, tarp kita ko, rašė: 
. . . esu labai apsikrovęs 
redakcinio darbo smulk
menomis. Todėl nebesu- 
mezgu laiko net keletai 
žodžių parašyti artimie
siems draugams ir ge- 
riausiems bendradar
biams.Tad,atleisk ir su
prask - nebesuspėju. Ar 
žinai,kiek mes čia besa
me. . . Gudelis kaip vyr . 
administratorius, ir Au
gustas, kaip vienintelis 
redaktorius; kiti liekam 
Pužauskas (pirmam pus
lapiui ir "Anytai"), aš. . . . 
ir viskas".

Dabar grįžkime vėl 
prie turimų ir netektų 
vertybių supratimo 
reikšmės sąvokų gvilde
nimo.

Atrodoįlietuviška spau
da - paprastas dalykas . 
Nors svetur gyvenam-ją 
gaunam, skaitom, lygiai 
taip pat,kaip ir Lietuvoj- 
gaudavom ir skaityda- 
vom. Na, -plius-dar pra- 
mokom ir angliškai pa
skaityti, tai prisiduriam 
ir angliškos spaudos, ir 
pasijuntam dar "man- 
dresnl',' negu buvom savo 
tėvynėj. Žodžiu sakant, 
atrodo, kitaip ir negalėtų 
būti. ..

Bet vis dėlto, esti ir 
kitaip.Štai,mes, kanadie-

1965.XI.13 dienos žygis j Jung- Batunas nebūtinai veikia tik 
tines Tautas (apie 14,000) daly-prie Jungtinių Tautų. Jo veikla 
vių turėjo būti vienkartinis, ta- priklauso nuo susidariusių aplin 

Pranys Al senas. čiau pabaltiečių delegacijos pri- kybių. Pvz., sąryšy su pabaltie- 
sirinko daug vertingos medžią-čių aukso atidavimu, Batunas 

MES gos, kurios nebuvo galima ig-ne tik išsiuntė dokumentus apie 
noruoti. Paaiškėjo, kurios šalys tai visoms JT misijoms, bet taip
laiko pabaltiečių klausimą baig-pat atliko visą organizavimo priėmimų salėje. Be kon- 
tu (eilė Europos kraštų) ir ku- darbą ad hoc komitetui (Com- 
rios imtųsi jį diskutuoti (eilėmittee for International Jus- 
P. Amerikos šalių). Reikėjo ne-tice), ruošiant demonstracijas 
delsiant pilniau informuoti su-visuose kontinentuose. Sėkmin- 
domintas šalis, jų tarpe ir eilę »ų demonstracijų dėka baltų 
naujųjų Afrikos valstybių. At-iukso klausimą minėjo dauge- 
sirado daug svarbaus darbo, bet io kraštų spauda.
nebuvo kam jį dirbti. Tačiau Bafllno principai 
lietuviai jau skaitė savo misiją į Batun’as pasisako už visų 
baigta. Darbą tęsti stojo lat-^autl} apsisprendimo principą ir 
viai. Nors oficiali žygio galvapaiaįko jo visuotiną įgyvendi- 
tebebuvo, mūsų prel. Balkūnas,nįmą Todėl Batun’as yra prie- 
latvių lėšomis buvo įrengta OI'yšmgas imperializmui, kolomaliz- 
jos raštinė, pasamdyta pastovi muj jr į>et ĮęUrjos tautos išnau- 
sekretorė. Aukų atžvilgiu tau- įjojjmuį kitos tautos naudai, vi- 
tybės taip rikiavosi (pernai me- sose išnaudojimo formose; 
tų duomenimis): lietuviai — 387 2. pirminis Batun’o tikslas
dol., estai 957 dol., latviai yra išgauti apsisprendimo tei- 
5,903 dol. sės įgyvendinimą Lietuvai, Lat-
Iš kur kilo BATUN’O vardas vijai ir Estijai, pašalinant so

vietų okupaciją ir atstatant jų 
Žygio į JT delegacija turėjo valstybinę nepriklausomybę;

paruošti ir perduoti aukštiems 3 Lietuvos, Latvijos ir Es- 
pareigūnams atitinkamus prašy tijos vidinių politinių, sociali
nius (Appeal^ iškelti Lietuvos, nip ;r ekonominių sistemų klau

simų sprendimas priklauso tų 
kraštų žnionėms, išskiriant ‘ 
čiau okupacinės valstybės 
lonialistus.

Batunas prašo taikos
Šiuo tarpu Batunui labai 

kia studentų pagalbos. Mokyk- 
ženklelio konkursą lose ir kolegijose, o ypač di-

sulų dar dalyvavo įvairių 
bankų prezidentai ir fi- 
zidentai ir finansinių ins - 
titucijų vadovai. Vaišėse 
taipgi dalyvavo Lietuvos 
ir Estijos generaliniai 
konsulai Anicetas Simu
tis ir Ernst Jaakson su 
žmonomis.

Buv. Gabijos tunto tuntininkė Jūratė Peciūrienė Detroite, 
naujoms skautėms uždeda kaklaryšius. Nuotrauka J. Preibio.

Latvijos ir Estijos pavergimo 
klausimą visoms tautoms svars 
tyti. Visa akcija buvo vadina
ma Baltic Appeal to the United 
Nations — sutrumpintai BA- 
TUN. Kai kuriais atvejais šis 
vienetas eina ir United Baltic 
Appeal — UBA vardu.

Batuno 
laimėjo vienas latvis, sėkmin-džiuose universitetuose studijuo tai: Algimantas Mackus , 
gai sujungęs skaitlinę 3, raidę ja daug svetimšalių. Jų daugu- Liūne Sutema, Vitalija 
B ir rodyklę - -. Reiškia, kad ma daug žadantys savo šalies 
trys Pabaltijo tautos vieningai stipendininkai. Grįžę į savo te
siekia savo tikslo — laisvės. vynes jie greitu laiku įkops į 

■ atsakingas vietas. Reikia už-
čiai lietuviai,vykstant to- megsti Fažb,tį. su tais studenj 
. ,. . ., tais, launystes draugai, ypačfaliniam pašto streikui, . a-- . -1 ... susidraugavus studijuojant uz-
trejetą savaičių išbuvom sieny, palieka neišdildomai at- 
be jokio susirašinėjimo , minty. Daug kur mūsų siuden- 
o taip pat - ir be jokios tai rengia parodėles. Tačiau jo- 
lietuviškos spaudos. kia parodėlė nesudomins šalim

Rašantysis šiuos žo- taip, kaip gyvas draugas ar pa- 
džius dirba Ontario par- žįstamas. Folkloras geras daly- 
lamento rūmuose, Kur ^8S' bt* j's byloja ramaus kraš 
gaunami visi trys toron- 1° gražią kultūrą. O mums rei- 
tiškiai dienraščiai: "The kia ne kld grožėtųsi mūsų pra- 
Globe and Mail','"The Te- betv kad Piktintųsi mūsų
legram"ir ’’Daily Star” 
Taigi,nuo politinio gyve- Batu"ui labai raikia ir 'T“’ 

... . . . . niųjų. Patarėjų. Mat, ruošiantrūmo žinių-neteko atsi- , J , J .. ’. .v . . . , ; . ri dokumentus gera žinoti is kokio
likti, bet be lietuviukos ta?ko mūsų reikalą pristatyti> 
spaudos, nuoširdžiai pa- o ^am reikalinga gerai pažinti 
sakysiu, vis dėlto labai “psichologiją” krašto, į kurą 
klaikiai pasijutau. Lygiai kreipiamasi. Tokio pažinimo ne- 
po trijų savaičių pertrau- įsigysi nulėkęs pasiskaityti en- 
kos.kai gavau glėbį laik- ciklopedijos ar vieno kito tos 
raščių ir žurnalų,varčiau šalies laikraščio. Užtat Batunas 
juos,džiaugiausi ir mano kviečia visus' vyrus ir moteris, 

> - s kurie domisi kitom šalim, sektiakys svitete švitėjo. Vien , .... ... , ... kurio nors ar kelių kraštų politi-laikrascių antraštes-jau , , ..................................ką, ekonomiją ir kitok; gyve- 
mano širdžiai ir sielai nimą, o gavo pavardę pasiųsti 
daug ką bylojo,daug paša- Ratunui. Reikalui esant. Batu
ke bei kėlė jausmus į pa- nas galėtų iš karto kreiptis pas 
dangės: "Dirva',"'Naujie- tos šalies žinovą. ___

ciai lietuviai,vykstant to
taliniam pašto streikui , 
trejetą savaičių išbuvom 
be jokio susirašinėjimo , 
o taip pat - ir be jokios 
lietuviškos spaudos.

Rašantysis šiuos žo
džius dirba Ontario par
lamento rūmuose, Kur 
gaunami visi trys toron
tiškiai dienraščiai: "The 
Globe and Mail',' "The Te
legram" ir "Daily Star" 
Taigi,nuo politinio gyve
nimo žinių-neteko atsi
likti, bet be lietuviukos 
spaudos, nuoširdžiai pa
sakysiu, vis dėlto labai 
klaikiai pasijutau. Lygiai 
po trijų savaičių pertrau
kos, kai gavau glėbį laik
raščių ir žurnalų, varčiau 
juos,džiaugiausi ir mano 
akys švitėte švitėjo. Vien 
laikraščių antraštės-jau 
mano širdžiai ir sielai 
daug ką bylojo,daug pasa
kė bei kėlė jausmus į pa
danges: "Dirva',' "Naujie
nos',' "Draugas", "Aldai" , 
"Nepr.Lietuva", "Varpe
lis" ir t. t. Tai vis anos 
dienos(ilgai laukta!),pra
dėjusio pulsuoti pašto do
vana -ir labai didelė do
vana! Todėl, parafrazuo
jant A. Mickevičių, ir no
risi entuziastiškai tarti:

"Laikraščiai,jūs lietu
viški laikraščiai- 
Jūs-kaip sveikata;
Tik tas jus įvertinti ga
li,
Kas jūsų neteko. ..

ta-
ko-

rei-

SUKAKTUVINIAI 
ŽENKLELIAI

Liet. Skautų Sąjungos 
sukaktuvini ai(metalini ai) 
ženkleliai pradėti dėvėti 
mūsų Sąjungos įsikūrimo 
50-tosios sukakties dieną 
-š.m. lapkričio mėn. 1 d .

Šie ženkleliai yra dvie
jų rūšių:
a) ženklelis visiems mū
sų sąjungos nariams.

Ženklelio pagrindinė 
sukaktuvinių metų emble
ma žaliame fone.

DR. H. NAGIO PASKAITA 
BOSTONO KULTŪROS 
KLUBE

1968 m. spalio 26 d. 
Bostono Lietuvių Ben
druomenės kultūros klu
be dr. Henrikas Nagys b) ženklelis rėmėjams.Jo 
skaitė paskaitą apie dvi 
pastarąsias išeivijos 
poetų kartas: "Zemenin- 
kai nužemintieji".

Paskaitoj buvo plačiau 
paliesti penki žemės an- 
taiogijos autoriai (Kazys 
Bradūrias, Juozaš' 'Kėkš
tas, Vytautas Mačernis , 
Henrikas Nagys ir Alfon
sas Nika-Niliūnas) ir taip 
pat, taip vadinamos,Nuže
mintųjų generacijos poe-

sukaktuvinių metų emble- 
ma-raudoname fone.

Sąjungos nariai-skau- 
tininkės-ai,vadovės-ai ir 
visų laipsnių bei šakų 
skautės-skautai ženklelį 
įsigyti gali patys.

Rėmėjų ženkleliai vie-

tovėse teikiami skautai 
organizaciją remiantiem 
asmenim,kaip dėkingumo 
ir pagarbos pareiškimas. 
Vietovėse vadovės-ai į- 
teikdami ženklelį nusi- 
pelnusiam rėmėjui, gali 
kartu įteikti ir raštišką 
adresą,liudijimą ar pan.

Ženkleliai užsidėdami 
sukaktuvinės sueigos 
proga nuo lapkričio mėn .
1 d.ir dėvimi neribotą lai
ką. Ženklelius galima įsi
gyti ar rėmėjams įteikti 
ir vėliau.

Sukaktuvinių ženklelių 
kainos: sąjungos nario- 
$ 2. 00, rėmėjo-$ 3. 00 . 
Visais ženklelių reika- 
jais rūpinasi LSS Tary
bos Pirmijos narys-s. C . 
Kiliulis, 51 Toney St. , 
Dorchester .Mass. 02124 . 
USA. T.P.

Bogutaitė ir dar kai kurie 
šiai jauniausiai kartai ar
timi poetai.

Vakarą atidarė šiuome
tinis klubo pirmininkas 
dr. J. Mikonis -Mickevi
čius.

Dalyvių buvo apie 100 . 
Po paskaitos buvo visa 
eilė paklausimų bei ko
mentarų.

(DCUE), Vliko ir Leono 
XIH Fondo klausimais pa
darė Tarybos vicepirmi
ninkas P.Vainauskas.Ta
ryba taip pat išrinko tris 
vicepirmininkus: dr. K. 
Šidlauską, P.Vainauską ir 
kan. V.'Zakaraus ką. Tary
bos posėdžių šeimininku 
buvo LKDS Clevelando

skyrius,kuriam vadovau
ja pirm. P. Tamulionis .

Valdyba posėdžių pro
ga šeštadienio vakare 
tuose pačiuose "Ciurlio- 
nio"namuose suruošė Ta
rybos nariams priėmimą 
j kurį pakvietė ir politi
nių organizacijų bei spau
dos ir radijo žmones.

Mielam ir senam prieteliui
i nž. KAROLIUI BALČIŪNUI 
mirus, jo giminėms ir artimiesiems, 
tikra užuojautą reiškia

POSĖDŽIAVO LKDS TARYBA

Praeitoj konferencijoj 
sudaryta Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjun
gos Taryba, š. m. spalio 
19 - 20 dd. susirinko sa
vo pirmajam posėdžiui 
Clevelande "Čiurlionio" 
namuose. Posėdžiuose 
dalyvavo Tarybos nariai 
iš New Yorko, Čikagos , 
Detroito ir Clevelando. 
Dalyvavo ir keli kviesti
niai Sąjungos nariai-sve- 
čial. Posėdį atidarė Ta
rybos pirm.A. J. Kasulai- 
tis.Trumpus pranešimus 
Vidurio Europos Krikš- 
čionių Demokratų Unijos

Padėka
A.A. Jonas B U R Č I K A S mirus 1968 m. spalio

13 d., palaidotas spalio 16 d., St. Georges kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame: aukojusiems Sv. Mišioms už 
a.a. Jono sielą, pasiuntusiems gėles, pareiškusiems 
užuojautų žodžiu ar raštu, lankiusiems velionį ir paly- 
dėjusiems Į amžino poilsio vietą.

Žmona, duktė Veronika, Christina ir 
sūnus Vincas.

Natalija ir Balys P o r a m s k a i 
Washington, D. C. USA.

MYLIMAM TĖVUI
Jonui KAŽEMEKUI mirus, 

buv. KLB Hamiltono Apylinkės Valdybos pirmininkui 
Vladui Kažemėkui ir jo giminėms gilia užuojauta 
reiškia

KLB Hamiltono Apyl. Valdyba.

Pasaulinės Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
(PLIAS) nariui inžinieriui

KAROLIUI BALČIŪNUI

mirus, šeimos nariams ir artimiesiems reiškia gilių 
užuojautų

PLIAS Centro Valdyba.

Mūsų Kredito Unijos nariui

George KEEN - KINUI

mirus, jo žmonai Martai, dukrai Eilleen ir sūnui 
Robertui nuoširdžių užuojauta reiškia

Montrealio Lietuviu Kredito
Unijos“ Lito“ Valdyba.

Inž. KAROLIUI BALČIŪNUI staigomirus, 
jo šeimai, giminėms ir artimiesiems nuoširdžių 
užuojautų reiškiu

Petras Juodelis.

%25e2%2596%25a0ldre.su
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KAS YRA MOTERS RITMAS?

7. Venckus, S.J.

T. Juozas Venckus,S.J. pra
ėjusią savaitę iš Montrealio per
sikėlė į Čikagą nuolatiniam dar
bui. Lietuvoje jis mokytojavo 
Kauno jėzuitųgimnazijoje ir pra
vedė jaunimui bei inteligentams 
labai daug įdomių rekolekcijų.

T.J. Venckus šalia savo kuni
giško darbo užsiiminėja įvairiais 
darbais biologijos ir medicinos 
srityje. Praplatintame Jaunimo 
Centre jis planuoja įsteigti labo
ratoriją, kur galėtų lavintis me
dicinos ir biologijos studentai. 
Sveikiname atvykusįjį T.J. Venc
kų ir linkime čia pilnai išskleis
ti savo labai išsišakojusios as
menybės veiklą.

Popiežius Paulius VI 
savo enciklikoje "Huma- 
nae Vitae" kontraceptyvų 
atžvilgiu nedavė nė jokių 
naujų nuolaidų, kaip buvo 
tikėtasi ir laukta, bet pa
tvirtino senąjį tradicinį 
Bažnyčios nusistatymą. 
Popiežius perspėjo, kad 
kontraceptyvų vartoji
mas neša su savim pras
tas pasekmes, pavojus . 
Popiežius palieka patiem 
gydytojam spręsti .kokius 
pavojus gali atnešti kon- 
traceptyvai sveikatai, 
vaikams. Jis labiau pri
mena dvasiškus pavojus, 
pav. vyras, vartodamas 
kontraceptyvus, paverčia 
savo žmoną vien tik savo 
malonumo objektu ar 
įrankiu, praranda jai pa
garbą, kurią jis visados 
turi turėti savo gyvenimo 
draugei.Daug yra visokių 
kontraceptyvų, ir jų dau
guma, didžiausia daugu
ma,yra taikoma moteriai, 
moteris turi juos sau pri
sitaikyti,dažnai turi juos 
ilgai nešioti, turi žiūrėti, 
kad nepakenktų organiz
mui, kad neužsikrėstų. O 
kas vyrui ? Tegul žmona 
saugojasi'. - Be to, popie
žius mano: jeigu kontra- 
ceptyvai būtų leistini, tai 
valdžios galėtų versti sa
vo pavaldinius kontracep
tyvus vartoti, tada dingtų 
asmens laisvė ir žmogaus 
savigarba.Popiežius aiš
kiai sako, kad vedusieji 
gali savo vaikų skaičių 
nustatyti, tegul turi tiek , 
kiek gali išmaitinti ir iš
mokslinti.

Bendrai kalbant, visi , 
kurie rūpinasi žmonijos 
ir savo tautos ateitimi , 
pataria,kad sveiki,gabūs, 
protingi tėvai turėtų 
stengtis turėti kiek dau
giau vaikų, kad tauta būti; 
sveika,kad nedegeneruo- 
tų. Pastebėta,kad dvasiš
kai atsilikę žmonės ne
jaučia tos atsakomybės 
už savo vaikų likimą, turi 
jų daug ir perdaug, nepa
ruošia jų gyvenimui,tauta 
nežino, ką su tokiu prie
augliu daryti .Gerai išauk
lėtiems, gyvenimui pa
ruoštiems, sveikiems 
vaikams tikrai netrūksta 
vietos pasaulyje.

KAS YRA RITMAS?

Ritmas yra graikiškas 
žodis, paeina nuo veiks
mažodžio rhein, reiškia 
tekėti. Čia reiškia tokį 
įvykį, kuris tam tikrais 
vienodais laikotarpiais 
pasikartoja. Mūsų atsiti
kime ritmas reiškia, kad 
yra moters gyvenime die
nų, kuriose ji gali tapti 
nėščia, ir kitos dienos , 
kada ji netaps nėščia, 
nors ir bendrautų su savo 
vyru.Ritmas yra daugiau 
populiariškas išsireiški
mas.Medicinoje ir biolo
gijoj labiau kalbame apie 
moters reproduktyvinį 
ciklą. Gyvuliai turi labai 
įdomius reproduktyvinius 
ciklus,kurie labai padeda 
išaiškinti ir moters fizio
loginius reiškinius. Rit
mas yra dar žinomas , 
kaip Ogino-Knaus'o meto

das.Ogino,japonų gydyto
jas ir Knaus -austrų gine
kologas, abu visiškai ne
priklausomai nuo viens 
kito aprašė (1929,1934) 
pirmą kartą ovuliacijos 
įvykius pas gyvulius ,pas - 
kui priėjo ir prie žmo
gaus- Pastebėjo, kad pas 
moterį ovuliacija įvyksta 
periodiškai ir spontaniš
kai tam tikrame cikle. Ši
tą metodą ne tiek platino 
gydytojai, kuriems šitas 
būdas atrodo nepakanka
mai tikras,tikslus ir sau
gus, bet daugiausia kata
likai, kurie dėl sąžinės 
sumetimų nenorėjo dirb
tinių (artificial) kontra
ceptyvų vartoti. Pagal 
"Humanae Vitae "encikli
ką šitas vienas metodas 
ir tėra leistinas ir tik ta
da, kada yra svarbios 
priežastys.

BIOLOGINIAI RITMO 
PAGRINDAI

Gyvuliams Gamta pa
darė lengviau: jie poruo
jasi nustatytais laikais: 
jie tada turi didelį lytinį 
patraukimąjpatinai smar
kiai kovoja dėl patelių, 
labai pešasi dėl jų ir nu
eina susižeidę, kruvini iš 
kovos lauko. Ir tik stip
rieji pelno pateles. Tas 
lytinis patraukimas vadi
nasi oestrus, ar estrus 
nuo graikų oistros, pana
šiai ir lietuviškai aistra, 
vokiškai Brunst.angl.rut. 
Tas gyvulių karštis ir yra 
tas pats laikas,kada vyks
ta pas juos ovuliacija. 
Moteris tikrumoje neturi 
estrus, kartais sakoma, 
kad jos patraukimas yra 
kiek didesnis ovuliacijos 
laikotarpy,kada estroge
no yra daugiau, arba prieš 
mėnesines, kada proge
steronas tam tikrame 
sinchronizme su estro
genu stipriau veikia. Pas 
pelytes oestrus pasikar
toja kas penkias dienas , 
pas šunis du kartus į me
tus,pas karves, briedžius 
vieną kartą tokiu laiku- 
rudeniop - kad jaunikliai 
gimtų pavasarį, kada šil
ta.Kada gyvuliai apsivai
sina, tada jų lytiniai or
ganai sumažėja, hormo
nai išsenka ir jie yra ra
mūs.Rugsėjo antroje pu
sėje Kanadoje prasidėjo 

medžioklės laikotarpis 
briedžiams, stirnoms ir 
kt. (patinams).

FIZIOLOGINIAI RITMO 
REIŠKINIAI

Ovuliacijos pagrindas 
yra ovarius -du kūneliai , 
migdolų formos, jo ilgu
mas: 2,5-5 cm. .platumas 
1,5-3 cm. ir storumo 0,5 
-1,5 cm. Kiekvienas sve
ria 7 gramus. Kada mer
gaitė gimsta, turi apie 
400, 000 folikulų, kurie 
gali išsivystyti į kiauši
nėlius. Subręsta kiaušinė
lių tik 400 per moters gy - 
venimą, jeigu nėra nėštu
mo.Kiaušinėlis yra vadi
namas subrendęs, kada 
sumažėja chromozonų 
skaičius iki 23, kiti 23 
ateis iš vyro pusės. Ovu
liacija įvyksta pakaito
mis, tai iš vieno ovario , 
tai iš kito, bet kartais iš 
vieno kelis kartus iš ei
lės. Ovuliuoja tik vienas 
kiaušinė lis, o kiti daugiau 
ar mažiau pribrendę su
nyksta, absorbuojasi. Ki
tai sekančiai ovuliacijai 
yra naujas "set", ar su
dėtis. Kartais keli ovu
liuoja,nesenai viena mo
teris turėjo šešis vaiku
čius iš karto.Kartais vie
nas kiaušinėlis skyla ir 
duoda pradžią dviem kū
dikiam,tokie vaikai vadi- 
nasi"identiški"dvynukai , 
jų likimas vienodas, net 
dažnai ir toks vėžys išsi
vysto tuo pačiu laiku ir 
toje pačioje vietoje abe
juose.

MOTERS RITMO 
PADALINIMAS

Yra keturios fazės ar 
tarpsniai:
l.Priešovuliacinis tarps
nis, kuris prasideda tuo
jau po mėnesinių. Prade
da formuotis Graaf o krep
šeliai ar pūslelė.1673 m. 
rugp. 17 d. Graaf, gydyto
jas olandas aptiko pirmą 
kartą moters ovarijoje 
pūsleles (folliculus). Jis 
manė,kad tai buvo moters 
kiaušinėlis. Pats kiauši
nėlis buvo aptiktas daug 
vėliau.Graafo pūslelėje jį 
aptiko ir aprašė Kari 
Ernst von Baer 1827 m. , 
kilęs iš Estijos.Kiaušinė
lis yra labai mažas: 0.12 
mm. , kaip špilkos galvu
tė.

2. Ovuliacija: kiaušinėlio 
išėjimas iš dėčių (ova - 
rio) .kuris vyksta kaip yra 
manoma 14 dieną,skaitant 
nuo būsiančios menstru
acijos atgal, neįskaitant 
pirmos menstruacijos 
dienos.Sužinoti ovuliaci
jos dieną yra be galo 
svarbu.Kiaušinėlis negy
vena ilgai, jeigu neapsi
vaisina-nė 24 vai. Jeigu 
tiksliai žinai, kada įvyko 
ovuliacija ir žinai, kad 
kiaušinėlis neilgai gyve
na, tada vedusieji žino, 
kada moteris jau nebegali 
pastoti,bet tam reikia ži
noti,kad mėnesinės pasi
kartoja reguliariai.Be to, 
dabar kai kurie gydytojai 
praktikuoja taip vadina
mą "inseminaciją", t. y. 
jeigu vyras negali atlikti 
moterystės akto, bet turi 
sėklą,bet jeigu ir tos ne
turi,tai paima kokio ano
niminio vyro sėklą ir į- 
švirkščiamoteriai, žino
ma,sutinkant žmonos vy
rui.Tada,be abejo, reikia 
žinoti, kada kiaušinėlis 
yra pasiruošęs. Paįal ši
tas injekcijas atrodo, kad 
ovuliacija gal tiksliau 
įvyksta 15 dieną prieš 
menstruaciją. Tada ne
saugios dienos būtų 14,15 
ir 16 d. ; dėl didesnio tik- 
rumo-13,14,15,16 d. Kitos 
moterys mano galinčios 
nustatyti ovuliaciją pagal 
skausmą, kurį jaučia 
abiejų ovarijų pusėse. 
Vokietės tai vadina "Mit- 
telschmerz". Dar paste
bėta,kad apie ovuliacijos 
laiką pakyla keliomis de
šimtainėmis temperatū
ra.Tam reikalingas spe
cialus termometras, kur 
vienas laipsnis yra pada
lintas į dešimtaines.Nėra 
nė jokios abejonės, kad 
yra moterų,kurios su re
guliaria menstruacija ga
li savo moterystės gyve
nime ritmu naudotis. Kas 
daryti toms moterims , 
kurios neturi taisyklingo 
ciklo? Geri katalikai gy
dytojai mano,kad tada ga
li vartoti progesterono 
piliules, kad sunormuotų 
mėnesines. Match, pran
cūzų žurnalas,rugp. 10 d . 
(1968) pranešė,kad Sidney 
mieste(Australi joj), prof. 
Harvey Carey atrado tokį 
cheminį junginį (pili), ku
rio dėka absoliutiškai ga-

Lietuyių tautinių jokių lll-sios Jventės (jkagoje spaudos 
k-to nare p. Zonas ir simponinio orkestro dirig. muz. Zdanius, 
vienos progos atsilankymo atveju I iet. kultūros Balzeko muzejuje.

Įima sureguliuoti moters 
mėnesinių ritmą.Lauksi
me daugiau žinių apie jį.

Kas reguliuoja ovulia- 
siją? Tai yra neuro-hor- 
moninis procesas. Ovu
liacija yra hipofizės val
džioje, nedidelė liauka 
galvoje. Vienas hormonas 
stimuliuoja estrogeną, 
kuris yra Graafo folikule, 
ir kitas - progesteroną, 
kuris gaminasi toje vie
toje,iš kurio iškrito kiau
šinėlis.Kita-pieno liauka. 
Patihipofizė yra susijusi 
su smegenų hipotalamu, 
arti hipofizės. Apie hipo- 
talamą daugiau sužinome 
iš eksperimentų su gyvu
liais. Iš liguistų pasikei
timų tos vietos, padidėja 
apetitas, suriebėja gy
viai, kitų dalių sužaloji
mai-apetitas sumažėja; 
nuo hipotalamo pareina 
kraujo spaudimas, akių 
pupilės išsiplečia. Pyktis 
baimė,išgąstis priklauso 
nuo hipotalamo. Taip pat 
gimdymo procesas. Da
bar suprantame,kodėl tie 
stiprūs pergyvenimai 
persiduoda ir ant moters 
ovuliacijos ir menstrua^ 
cijos. Hipotalamus yra 
susijungęs ir su smegenų 
pilkąja medžiaga, kur jau 
pasireiškia aukščiausias 
dvasiškas gyvenimas To
dėl matome, moteris gali 
sublimuoti savo lytinį gy
venimą savo filosofiniais 
ir religiniais pergyveni
mais.
3.Poovuliacinis tarpsnis, 
tai yra progesterono 

veiklos laikas. Čia gali 
prasidėti nėštumas su vi
somis pasekmėmis, su 
kiaušinėlio prisikabini
mu gimdoje. Čia galėjo 
įsivelti kontraceptyvai , 
kurie galėjo kiaušinėliui 
sutrukdyti prisikabinti , 
sau lizdelį pasidaryti 
gimdoje; ypatingai kiau
šinėlis lengvai apleidžia 
gimdą,jeigu koks instru
mentas, kokia plastikinė 
kilpa buvo įkišta į gimdos 
įėjimą. Moters organiz
mas po tokio gilaus ir 
uolaus pasiruošimo pasi
liko apviltas. Galėjo vis
kas nueiti ir kitu keliu , 
kiaušinėlis nebuvo apvai
sintas, gimdos gleivinė 
yra nuardoma, pasidaro 
kraujavimas,nes kraujas 
nekreša.
4. Mėnesinės: moterims 
priklus dalykas. Mėnesi
nių kraujas savaime nėra 
apstus normaliose sąly
gose,-apie 40 kubinių cm., 
apie trečdalis stiklinės . 
Tekėjimas tęsiasi 3-4 
dienas.Procesas baigtas, 
prasidės naujas ciklas ar 
ritmas.

Kadangi ritmas pasida
rė toks svarbus naujos 
enciklikos šviesoje, pa
tartina suinteresuotoms 
kartais pasikviesti kokį 
specialistą, kuris mi
kroskopu, šviečiamais 
paveikslais, kartais ir 
organais, fiksuotais for
maline,gali labai įdomiai 
ir giliau išaiškinti šituos 
gyvybinius ir biologinius 
moters gyvenimo reiški
nius.

STASYS GERVILAS lI‘

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKĖS

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

1943 m. lapkričio mė
nesiui baigiantis, gaunam 
aliarmuojantį praneši
mą, kad Pylimo gt. , be
rods 62 Nr. gyvenusių 
miesto policininkų vienas 
vardu Antanas nušautas . 
Tuo pat laiku antras bu
vęs tarnyboj,kuris krim. 
polic.valdininkams davęs 
parodymus, iš kurių ne
buvo paaiškėję reikalingi 
daviniai, bet kvota buvo 
tęsiama visu stropumu. 
O kadangi žmogžudystė 
buvo padaryta šaunamu 
ginklu — priklausė mūsų 
tarnybai. Susipažinęs 
smulkiau su policininko 
nušovimo aplinkybėmis , 
tuojau paaiškėjo, kad 
žmogžudystę padarė be- 
sislapstą komunistų tero
ristai ir įtarimas vedė į 
tuos du - apie kuriuos 
anksčiau rašiau, - kurie 

buvo nusekti į Sapiezins- 
kie Rovy kaimą.

policininko Antano nu
šovimas buvo reikalingas 
skubaus aiškinimo,dėl to, 
kad žmogžudys darė šį 
nusikaltimą apgalvotai ir 
pagal "planą". Nušautąjį 
policininką ir jo rūbus 
apipylęs žibalu ir pade
gęs,laimė,kad nedaug ži
balo teroristai radę ir 
liepsna iškart nedidelė 
buvusi, tik dūmus sukel
dama, kuriuos besiver
žiančius pro langą,pama
tęs sargas ir skubiai už- 
aliarmavęs gaisrininkus, 
o šie atvykę rado lavoną .

Jaučiant aukšto ir žemo 
ūgio teroristų prisilaiky
mo vietas, buvo atrasta 
tose vietose ir žinių da
vėjai bei kitos teroristų 
prisilaikymo vietos bei jų 
bendradarbiai, iš kurių 

tuojau sužinota jog aukš
tesnio ūgio yra buvęs ko
munistinės kariuomenės 
tankų dalinio vyr. puska
rininkis Saulevič,Vo an
tras - žemo ūgio taip pat 
kariškis. Nors šie tero
ristai ir nenujausdami , 
kad sekami bet dažnai 
kaitaliojo prisilaikymo 
vietas ir reikėjo apsuk
riai sekti. Be kitų kelių 
prisilaikymo vietų, suži
nota, - kad juodu apsigy
veno kelioms dienoms 
Aušros Vartų gt. rusų 
cerkvės dideliuose pasta
tuose pas vieną gražiai 
atrodančią moterį. Dėl to 
reikėjo gerai patikrinti , 
nes mėginant juos suimti 
arba sunaikinti vietoje ir 
jųjų neradus būtų aiškiai 
jiems suprantama, kad 
yra sekami ir būtų dar 
atsargesni arba įtartų iš 
savo bendradarbių išda
vimu.

Skubos keliu per vieną 
cerkvės patarnautoją,ru
sų tautybės moteriškę, 
kuri buvo tam darbui ge
rai pasiruošusi,buvo pra
nešimas patikrintas, bet, 
deja, teroristai pagyvenę 
dvi dienas, iš ten išėję ir 

mano bendradarbė nega
lėjo nustatyti kur tero
ristai apsistojo. Po kelių 
dienų gavau žinią,kad se
kamieji teroristai iš Vil
niaus (kaipo žiemos metu 
sunkiau slapstytis), išvy
kę ir apsigyvenę tolokai 
į šiaurę nuo Vilniaus - 
Varnėnų (Varniany) apy
linkėje, kur juos suimti 
anais laikais neįmanoma 
buvo. Tuo labiau apie 70 
kilometrų nuo Vilniaus , 
tačiau,kaip teroristai pa
laikė ryšius su savo ben" 
drininkais Vilniuje taip ir 
toliau žinojau. Vasario 
pabaigoje,kad neišeitų jų 
padaryti nusikaltimai 
viešumon,Saulevič nušo
vęs savo draugą Grišą, 
prisilaiko Vilniuje ir apy
linkėse, bet to, buvo žino
ma,kad Saulevič Vilniuje 
turi tris moteris,iš kurių 
dvi išaiškintos, bet tre
čioji buv. ligoninės tar
nautoja jauna našlė be pa
stovios gyvenamos vietos 
-sunkiau buvo aiškinama.

Balandžio mėnesį jau 
sniegui vietomis visai iš
tirpus,gaunu vėlai vakare 
žinią, kad Saulevič nakvo
ja Kalvarijų gt. (priešais 

turgaus aikštę) didesnio 
namo trečiame aukšte 
pas vieną moteriškę, kuri 
tik prieš dvi dienas apsi
gyveno viename mažame 
kambarėlyje. Skubiai da
rant kas reikalinga, apie 
tai pranešu savo vyres
niajam, kuris išdidumu 
gyvendamas daug nesirū
pindamas apie gerą pro
gą teroristą suimti, atsa
kė: "tai suimk", tai viskas 
ką gavau iš vyresniojo . 

Berods tai buvo Velykų 
šventės,skubiai pasišau
kiu vieną ki tą iš tarnauto - 
jų ir du uniformuotus po
licininkus. Du mūsų geri 
pareigūnai, stipraus su
dėjimo policininkas stai
giu smūgiu išmušė kam
bario duris,kuriame mie
gojo teroristas su mote
rimi lovoje, įsakė tero
ristui keltis iš lovos pa
keltomis rankomis. Pa
reigūnai būdami švelnaus 
būdo,elgėsi be žiauresnių 
veiksmų, norėdami gyvą 
suimti. Bet teroristas lo
voje staiga ginklu tris 
kartus iššovė ir vienu šū
viu mirtinai sužeidė jau
ną mūsų tarnautoj ą Skauz- 
girdą, antru šūviu sužeidė 
tarnautojo P. pirštą ir 

sugadino ginklą. Dar pa
leidęs rusiško tipo ranki
nę granatą, bėgo laiptais 
žemyn,bet laimei grana
ta nesprogo.

Šiai tragedijai įvykus 
ir Skauzgirdui neišėjus iš 
apsupto namo, be panikos 
bei išsiblaškymo, davę 
žinią į centro įstaigą, pa
siruošę sekėme tolimesnį 
teroristo judėjimą, lauk
dami pagalbos ir bateri- 
nių šviesų, nes įvykiui 
vykstant buvo tamsi nak
tis. Kaipvėliau paaiškėjo 
iš šalutiniame kambaryje 
gyvenančių žmonių, tero
ristas liepęs savo meilu
žei pasiruošti ir lipti per 
esamą langelį ant stogo 
sekti policijos sargybi
nius, o patsai pasiruošęs 
lipti paskui ją. Mūsų pa
reigūnai pastebėję tam
soje ant stogo, nežiūrint 
vyras ar moteris, apsl- 
augodami nuo viršaus 

stogo šūvių ar galimybės 
metamos granatos,palei
do šūvius prie kamino 
prisiglaudusiam taškui, 
kuris krito nuo aukš
to žemyn nei žodelio ne
riktelėjęs. Buvo manoma, 
kad krito teroristas, bet 

apžiūrėjęs pareigūnas 
pranešė,kad nukrito mo
teris ir jau be gyvybės 
ženklų.

Namas buvo nemažas 
ir prie jo dar prijungti 
kiti pastatėliai,kurie jun
gėsi su aukšta medine 
tvora į sodo pusę. Ir kri
tus meilužei, tuojau pas
kui ją išlipęs ir Saulevič 
ant stogo ir pilvu šliauž
damas perėjęs nuo vieno 
aukštesnio ant žemesnio 
pastato ir prie tvoros vi
sai nepastebėtas sargybi
nio, kuris buvo sode. Te
roristas nuo žemiausio 
pastatėlio, prilipęs iki 
tvoros pasileido bėgti ir 
buvo apšaudytas ir leng
vai sužeistas į koją, bet 
pabėgęs dingo tamsoje. 
Vėliau buvo sužinota, kad 
Saulevič buvo gydomas 
kelias dienas priemies
tyje,o pasveikęs visiškai 
išvykęs iš Vilniaus ir 
prisijungęs prie didesnės 
grupės jau susiorganiza
vusių komunistinių parti
zanų Naručio ežero rajo
ne.

Daugiau bus.

reguliariai.Be
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KULTŪRWĖ^®OVIKA
šešių dailaninkų paroda, su

rengta lietuvių evangelikų re
formatų žurnalo “Mūsų Spar
nai" vadovybės, Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoje,.

Parodoje išstatyta šių įvairių 
kartų mūsų dailininkų darbai: 
Henriko Blyskio, Jokūbo Dagio, 
Aldonos Kregždaitės, Juozo 
Mielinio, J. Neimanienės ir Jo
no Neįmano. Išskirtinai yra ge
ra Henriko Blyskio grafika. Šis 
jaunosios kartos mūsų grafikas 
jau seniai yra vertas atskiros 
individualios parodos, ir labai 
gaila, kad čia išstatytos tik dvi 
jo litografijos, rodančios pirma
eilio grafiko brandumą. Apla
mai, ši paroda būdinga dar ir 
tuo, kad joje dominuoja skulp
tūra. Paprastai mūsų bendrinė
se dailės parodose ji vis būdavo 
gana negausi. Šį kartą Dagys 
galerijoje išstatė net 33 bron
zos, medžio, plastikos ir gipso 
skulptūras, patraukiančias te
mų ir formų įvairybe. Jauniau
sioji Aldona Kregždaitė, ban
danti ir keramiką ir tapybą, ma
loniai nustebino savo debiutu, 
dar daugiau žadėdama atei
čiai. Juozo Mieliulio parodo
je randame tik tris darbus. 
Visi paveikslai jau kelis kartus 
matyti įvairiose, čia pat vyku
siose, parodose. O būtų buvę la- PR O PERŠOS
bai įdomu sužinoti, ką dailinin
kas kuria naujo. J. Neimanienė 
žiūrovui yra gana įdomi išra
dingose tapybos, stiklo ir foto
grafijos kombinacijose. Jonas 
Noimanas daug kam yra tikra 
naujiena savomis medžio kon
strukcijomis.

*

J. Macevičius

Nauji eilėraščiai

Kareivis geria
Ne iš gero.
Kodėl — ir pats gerai nežino. — 
Gal senos žaizdos atsidaro, 
Gal atmintis slogi kankina. . .

Kareivis geria
Ne iš gero.
Kodėl — ir pats jis nesupranta. 
Gal jis kažko brangaus po karo 
Dar tebeieško ir neranda.

Kareivis geria
Ne iš gero.
Kodėl — ir jam pačiam neaišku. 
Gal tas, kur skriaudų jam padarė, 
Už jį daug laimingesnis vaikšto.

Kareivis geria
Ne iš gero.
Ir gal nereikia jo pasmerkti.
J is šiandien iš linksmumo gena, 
Ryt gers kad nepradėtų verkti.

Kareivis gena
Ne iš gero.
Negalima kareivio smerkti.

“ PERGALE“ nr.9.

Surinko T

Mėgstam nusiskųsti iš
eivio nesidomėjimu lietu
viškąja knyga ir literatū
ra aplamai. Vieni kaltina 
pačią literatūrą, aiškin
dami,kad ji esanti menko 
lygio, ar labai vidutiniš
ka.Kiti priekaištauja, kad 
skaitytojai menkai infor
muojami apie naujus lei
dinius.

Šios skilties tikslu yra 
peržvelgti naujai pasiro
džiusius (ar kai kada dar 
nepasirodžiusius leidi
nius) ir kartu palaikyti 
skaitytojo domėjimąsi 
kultūriniais klausimais .

*******
Tik ką pasirodė lietu

viškas Giovannino Gua- 
reschi knygos "Draugas 
Don Camillo" vertimas . 
Vertė Jonas Pranas Pa
lukaitis. Išleido Viltis . 
Knyga 216 psl. .iliustruo
ta autoriaus piešiniais . 
Kaina $ 2. -

Tai lengvo pasiskaity
mo veikalėlis vaizduojąs 
vieno italų klebono para
pijinę veiklą, kurioj ne
mažą vaidmenį užima

AURAS.

tarpusavio kova su vieti
nės kompartijos pareigū
nu Peppone. Nepaprastai 
išpopuliarėjusio pokario 
metu (kai kurie kritikai 
nepagailėjo jam Servan
teso vardojGuareschi kū
riniai, kaip prisimenam 
buvo panaudoti filmams , 
kur Don Camillo vaidme
nį sukūrė garsus prancū
zų komikas Fernandel . 
Čia minima knyga-giedri, 
vaizdžiai atkūrianti Itali
jos pokario nuotaikas ir 
pasižyminti humoru.

*******

Šią savaitę "Draugo" 
kultūrinis priedas iš
spausdins paskutinę K . 
Almeno įspūdžių iš Afri
kos atkarpą. Gal nelabai 
mums įprasta pripažint 
kitiems nuopelnus, bet 
šiuo kartu kitaip negali
ma. "Draugo” kultūrinis 
priedas pasigavo gerą žu
vį.

K. Almenas užsireko
menduoja kaip puikus pa
sakotojas ir pastabus ke
liautojas. Jo kalba raiški, 
vaizdi, neperkrauta nuo

bodžiais aprašymais. Jis 
turi retą turistui dovaną 
suvokti giliąsias Juodojo 
Kontinento problemas , 
neįsikyrėdamas statisti
ka, ar papūgišku turisti
nių leidinių atpasakoji
mu.

Išėjusi atskiru leidiniu 
"Išilgai Afrikos" bus ne
abejotinai verta visų dė
mesio knyga. Šiuo metu 
Nepr. Lietuvos redakcija 
laukia autoriaus sutikimo 
leist persispausdint vie
ną iš "Draugo" pasiro
džiusių atkarpų.

*******
Kalbant apie kelionės 

įspūdžius, norėtųsi pri
mint skaitytojam, kitokio 
pobūdžio kelionės-kelio- 
nės per gyvenimą-prisi- 
minimus. Tai žinomojo 
mūsų rašytojo Pulgio An - 
driušio memuarai, kurie 
tik ką pasirodė, "Septin- 
ton įleidus" pavadinimu, 
Pulgio Andriušio Raštų I 
tome. Išleido Juozas Ka
počius. Spaudė Lietuvių 
Enciklopedijos spaustu
vė. 1968 m. Kaina $ 5. - 
(kurių tikrai netenka gai
lėtis).

Gyvenimo mėtytas ir 
vėtytas, išsidaužęs po 
margą svietą, autorius 
nepaprastai spalvingai 
atkuria Nepriklausomos 
Lietuvos buitį, sutiktus 
žmones, įvairius įvykius 
ženklinusius jo gyvenimo 
etapus. Pulgis kalba apie 
visa tai su ironišku šyps
niu,dažnai labai lyriškai , 
kur prisimena savo gim
tinę-Sėlių kraštą. "Sep- 
tinton įleidus" yra neabe
jotinai talentingiausiai 
parašyta memuarinė kny
ga,kokios iki šiol susilau
kėm savo raštijoj.

*******
Albert Camus romanas 

"L'etranger"(kitiems pa
žįstamas iš kino versijos 
"The Stranger", kur pa
grindinį vaidmenį vaidino 
Marcelio Mastroiani) yra 
viena iš plonyčių knyge
lių, kurios negalime ne- 
prisimint,kalbėdami apie 
XX amžiaus žmogaus 
dvasines problemas. Dr . 
J. Girnius skiria jai ne
mažai dėmesio savo vei
kale "Žmogus be Dievo" 
analizuodamas ją kaipeg- 
zistencialistinės pasau

lėjautos išraišką.

Džiugu, kad šis roma
nas pagaliau išverstas į 
lietuvių kalbą ir kol kas 
pasirodė "Pergalės" žur
nalo puslapiuose (Antroji 
dalis No 9). Iš prancūzų 
kalbos vertė L. Rapšytė .

Ar šio romano pasiro
dymas kuo nors reikš
mingas? Ar proza Lietu
voje plačiau naudosis vi
diniu monologu, kuris , 
Alg. Bučio teigimu, iš 
naujo prigijo socialisti
nėj Lenkijoj tuo pačiu 
metu,kai lenkai gavo pro
gos versti ir leisti A. Ka
miu (A. Camus"?

Alg. Bučys "Pergalės" 
9 No savo straipsnyj ".Vi
dinis monologas-meninė 
forma ar uniforma" pasi
sako skeptiškai:

"Bijau, kad vis viena 
mūsų romanai niekados 
nepritiks efektingai pa
siūta, užsienietiška - iš 
mados, tiesa, net svetur 
beišeinanti - vidinio mo
nologo uniforma, į kurią 
mes per jėgą norim nau
jagimį įmurdyti. . . "

Nors jis pats pripažįs
ta kai kuriuos pozityvius 
reiškinius:

"Ar nūdienius vidinio 
monologo bandymus mū
sų romane ir novelistikoj 
galėtume susieti su seno
siomis lyrinėmis mūsų 
prozos tradicijomis ir 
apskritai su minėtu "mi
tu" apie lietuvio pasaulė
jautos ir meno lyrinę pri
gimtį ? Ar šia sąsaja bent 
kiek paaiškintume vidinio

monologo populiarumą 
mūsų nūdienėje prozoje , 
didžiąja dalim tik jo dėka 
išsiskyrusia pagaliau iš 
visąsąjunginės prozos vi
sumos, kurioje, kiek pri
simenam,be pėdsako pra
dingdavo mūsų ankstes
nieji "gamybiniai roma
nai" arba "romanai-kro
nikos"? Ar pagaliau mum 
vidujai gimininga ir ne
sunkiai suprantama J. 
Apučio, S. Šaltenio proza 
arba M. Sluckio "Adomo 
obuolį" rusų skaitytojas 
sunkiai įkanda ne dėl to, 
kad jis yra išauklėtas iki 
tolei tebevyraujančios 
socialinės-buitinės (o ne 
lyrinės) prozos tradi
cijų?"

Šių metų lapkričio 16 d . 
Montrealio visuomenė tu
rės neeilinį įvykį. Bus 
įteikiama Ak. Sambūrio 
Vinco Krėvės vardo lite
ratūrinė premija. Kaip 
visada turbūt bus prita
riančių ir nepritariančių 
jury komisijos nuospren - 
džiui.

Užtat pasirodė labai 
aktualiom šios kelios J . 
Aisčio mintys, pasakytos 
"Draugo" kultūrinio sky
riaus redaktoriui nese
niai įvykusio pokalbio 
metu:

"Didelių ir kilnių daly
kų be laiko negalima su
kurti. Čionykščiai rašy

tojai laiko neturi,jį skiria 
savo ir savo šeimos iš
laikymui.Ko galima lauk
ti iš nuo poilsio nutrauk
to laiko? Tai dar stebuk
lai,ką mes turime. Tėvy
nėje laiko turi. Kartais 
pagalvoju, kad juos ten 
mušt reikėtų, kad tik tiek 
teduoda, bet jie turi savo 
bėdas,turi čekistus,kurie 
per petį seka, ką tas ra
šytojas rašo.Tai yra sun
kiau irbiauriaunegu čia. 
Kalbant apie premijas ir 
konkursus, pagalvoju, kad 
klaidinga yra patarlė: ge
riau tiek, negu nieko. Bet 
jei lietuvių bendruomenė 
ar visuomenė skirdama 
premijai penkis šimtus 
dolerių metams, jaučiasi 
lietuvių literatūrai vyžas 
lopanti, tai labai klysta. 
Kai nepriklausomoj Lie
tuvoj rašytojas gaudavo 
premijos pustrečio ar 
tris tūkstančius litų, tai 
jis galėjo per porą skylu
čių diržą suveržęs ar 
dantis sukandęs visus 
metus paskirti kūrybai, 
eikite jūs čia padarykite 
tą patį už penkis šimtus 
arba už tūkstantį dolerių . 
Čia premijos turėtų būti 
tarp šešių ir dešimties 
tūkstančių dolerių.Aš vis 
ir vis pradedu įsitikinti , 
kad lietuviai ir čia, ir tė
vynėj nenori investuoti į 
Lietuvos ateitį. . . Netur
tas nėra pasiteisinimas . 
Kai nėra meilės, tai nėra 
ir išteklių.Mane stebina, 
kad ta pati visuomenė su
renka dešimtis tūkstan
čių dolerių sušerti pa
pliauška per tekantį van
denį". .'.

30.

„ODISĖJOS“ AUTORĖ-MOTERIS?
Literatūrinę sensaciją sukėlė neseniai Ita

lijoje išėjusi įdomi prof. Vitorijo Barabi- 
nio knyga ,,Odisėjos atradimas". Daugelį 
metų paskyręs šio kūrinio teksto tyrimui, 
dabar profesorius drąsiai tvirtina, kad 
knyga buvo parašyta, praėjus mažiausiai 
šimtmečiui nuo „Iliados" sukūrimo, tad 
Homeras negali būti laikomas jos au‘o- 
riumi. Ta proga profesorius davė d'dolį 
interviu laikraščio „Europeo" korespon
dentui. V. Barabinis pareiškė, jog, jo 
nuomone, „Odisėją" yra sukūrusi mote
ris, sicilijielė.

Verta prisiminti, kad tokia tezė litera
tūros moksle nėra visai nauja. Praėjusia
me šimtmetyje pirmąsyk ją buvo paskel
bęs anglų helenisfas Batleris savo darbe 
„Odisėją" sukūrė moteris". Apie sicilie- 
tišką šio kūrinio autoriaus kilmę irgi jau 
yra rašę kiti pasaulio mokslininkai.

Prof. Barabinis tvirtina, jog, skaitant 
„Odisėją", ypač tas vietas, kur aprašinė

jami namai, namų apyvokos reikmenys fr 
šeimyninis gyvenimas, negalima neatkreip
ti dėmesio, jog tie dalykai aprašomi taio, 
kaip gali aprašyti tik moteris. Pavyz
džiui, meilės scenos. Jeigu „Iliadoje" tos 
scenos yra visai realistinės, tai „Odisė
joje” jos aprašomos taip, kad net pati 
pasakojamoji kalba liudija apie moterišką 
autorės gėdingumą. Prof. Barabinio nuo
mone, poemos autorė sutapatina save su 
viena gražiausių kūrinio herojų — Nau- 
sikaja.

Tačiau svarbiausias Sicilijos mokslininko 
argumentas, kuriuo jis remiasi, įrodinėda
mas savo iškeltą tezę, yra vadinamoji 
„Odisėjos" geografija. Skirtingai nuo savo 
pirmtakų, kurie tvirtindavo, jog Odisėjas 
klajojo Viduržemio jūros rajone, prof. 
Barabinis teigia, jog šis karžygys plau
kiojęs tik apie Sicilijos salą. Savo išva
doms pagrįsti jis čia pat pateikia išsamią 
Sicilijos vietovardžių ir su jais susijusių 
„Odisėjoje" aprašytų padavimų analizę.

lūs iš Terazboro, pasiekė neaiškus gandai, kad Zviež- batalionus, ves Kolyška per Kupiškį į Biržus, o deši-itos žygio jos žmonių išvadavimui. Aš pats visą gyve- 
dovskis, tiesa, paėmė vieną miestelį, tačiau ir ten nįjį, taip pat du batalionus, Mackevičius ves per Ro- nimą minėsiu šias tamstos draugystėje praleistas die- 

VlKlCA< A/iwni A iTR r“se"usl vals‘,ec,'Į s»rdyse neapykanta prieš kiškį. Visi trys būriai turi susijungti Biržų apylinkėje nassierakauskas nusišypsojo, tačiau iš jo veido buvo 
V l\|tAd/ViyKvlAI IIS ^Hiensnciu'?.1 kad ™Dtesti'tapie Medeikių kaimą. ............................. matyti, kad jo širdį slegia rūpestis ir liūdesys. Jis, sa-

Paskutinis vakaras Andrioniškio girioje buvovo papratimu, uždėjo ranką Mackevičiui ant peties 
liūdnas visiems sukilėliams — tiek eiliniams, tiek va-jr tarė:
dams. Čia jie praleido gražių dienų. Jie susiprato, su- — Kunige, brolyti! Neseniai tave pažįstu, bet jau- 
sigyveno. Bendri pratimai juos suartino. Bendrai is-fiu tau visišką pasitikėjimą. Jei nori, paėjėkime nuo- 
gyventi mirties pavojai susirėmimuose su priešu juosgaliau. Aš noriu su tavim pasikalbėti visai atvirai.
surišo kraujo ryšiu. Kai kurie jų draugai žuvo. Kas Mackevičius ir Sierakauskas pasuko iš aikštės į 
laukia jų pačių? Ar jie susitiks, pasimatys? Jie iaučiamišką nuošaliu taku. Juodu apgaubė ta nuostabi sau- 
juos lydinčią grėsmę, pavojų. Iš paskos juos lydi prie-lėlydžio tyla, kur žmogus, nors ir kaip vienišas jisai 

Nei Sierakauskui, nei Mackevičiui jau nebeteko šai. Sierakausko mokėjimas elgtis su žmonėmis, jo būtų, pajunta norą atskleisti savo vidų bet kam, o 
sužinoti „aukso gromatų" platintojo Kazanės srityje atlaidumas, sugebėjimas suprasti kiekvieno sielvartąjuo labiau bičiuliui, bendrų vargų bei sielvartų daly- 
leronimo Kencvičiaus liūdno likimo. Sąmokslas bu- ir džiaugsmą lenkė prie jo visų širdis. Jis mėgsta įviui. Tokie buvo šitie du, iš tolimų, svetimų padangių 
vo susektas tų pačių metų vasarą. Keliolika jo orga- juos prabilti šiltai, draugiškai ir kartu pakiliai, kurs-susitikę kariautojai už bendrus idealus bei siekimus, 
nizatorių, tarp kurių buvo keli rusų karininkai ir stu- tančiai. Ir tą paskutinį vakarą jis, išrikiavęs juos ke- Mackevičius, įžvalgus žmogaus sielos žinovas, įdė- 
dentai, vieni buvo sušaudyti, kiti nubausti katorga, turkampiu aikštės vidury, kalbėjo atsisveikindamas miai pažvelgė į savo bendraginklį.

Sierakauskui su savo batalionais mankštinantis tuos, kurie nuo jo atsiskiria. Jis baigė savo kalbą jau- — Atrodai susirūpinęs, vade.
Terazboro miške, jau ir ties jais pakibo pavojus. Ca- dinančiaiį žodžiais- , . - , . _ ... ... __ liotiii;nnes kariuomenes vadovybe Vilniuje jau sužinojo 
apie kažkokio paslaptingo Dolengos organizuojamą 
sukilėlių kariuomenę Andrioniškio giriose. Genero
las Ganeckis, stovėjęs su savo daliniu Sirvintuose, 
gavo generalgubernatoriaus įsakymą žygiuoti į 
Anykščius, kurių apylinkėse esą susitelkę didelės su
kilėlių gaujos. Apie Dolengos sukilėlių būrius jau 
nuo kurio laiko plito kaskart vis grėsmingesnį gau
dai. Dolenga jau turįs apie 20 000 gerai ginkluotų vy
rų. Ganeckis buvo sutelkęs tik apie 600 pėstininkų ir 
apie 100 kazokų, tad laukė pastiprinimų iš Ukmergės 
ir Raguvos. Gavęs pastiprinimų, traukė į Anykščius. 
Jo dalinys padidėjo 3000 gvardijos šaulių.

Tuo tarpu Sierakauskui jau iš anksto buvo pra
nešta apie gresiantį pavojų. Jis sušaukė savo štabą 
padėčiai apsvarstyti. Nutarta perorganizuoti dalinį ir 
keisti vietą. Dalinys išskirstytas į tris būrius: centrą dė J’m’rąnką ir tarė susijaudinęs^ 
su keturiais batalionais sudaro pats Sierakauskas ir

Sukilėliai*5
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Įsiliepsnojo, kad išplėsti sukilimą pasirodė tuščia 
svajonė. Tik vėliau Mackevičius sužinojo, kad Zviež- 
dovskis, kaip vilkas mužikų persekiojamas po miš
kus, turėjo pasiduoti. Tiesa, jam pačiam pavyko pa
bėgti ir pasiekti užsienius. Tačiau, kaip tikras savo 
tėvynės patriotas, jis negalėjo iš šalies ramiai žiūrė
ti, kaip liejasi brolių kraujas. Jis grįžo į Lenkiją, vėl 
įsijungė i sukilimą ir baigė savo gyvenimą ant kar
tuvių.

Tuo tarpu Sierakausko strateginiai planai jau ėmė 
irti. Du dideli numatyti žygiai — Dinaburgo tvirtovės 
paėmimas ir sukilimo įliepsnojimas Mogiliovo gu
bernijoj — pasibaigė skaudžiu pralaimėjimu. Dinabur- 
gą su jo menka įgula turėjo užimti iš dalies narsa, iš 
dalies klasta grovas Leonas Zyberk-Plateris su nedide
liu šlėktos ir dvarininkaičių būriu. Tačiau Dinaburgo 
apylinkių burliokai, neapkenčią dvarininkų ir šlėk
tos, o ištikimi caro vyriausybei, pastebėję įtartiną 
šlėktos subruzdimą, gausiomis gaujomis puolė plėšti 
dvarus ir žudyti sukilėlius. Suimtuosius grūdo į Dina- 
burgą, į valdžios rankas. Kol atvyko kariuomenė, bu
vo išplėšta keliolika dvarų ir sunaikintas visas suki
lėlių būrys, kuris turėjo paimti Dinaburgą. Buvo 
sugautas ir pats sukilėlių vadas grovas Flateris, dvi
dešimt keturių metų jaunuolis, 1831 m. sukilimo 
herojės Emilijos Plateraitės giminaitis.

Kiek vėliau gauta žinia ir apie nepasisekimą kito 
žygio, kuriuo labai pasitikėjo Sierakauskas. Būtent, 
buvęs Rusijos generalinio štabo kapitonas Liudvikas 
Zvieždovskis turėjo įžiebti sukilimą Mogiliovo gu
bernijoj, pasistūmėti į Rusijos gilumą ir susijungti su 
Kazanės totoriais, kuriuos, kaip tikėtasi, turėjo sukel
ti Kenevičius savo „aukso gromatomis".

Šių dviejų paskutiniųjų žygių nepasisekimas tuo 
melu, kai Sierakauskas telkė ir lavino savo sukilėlių 
kariuomenę, dar nebuvo aiškiai žinomas. Jau išsikė- traukia Subačiaus ir Kamajų link, kairįjį sparną, du dalgininkai. Ir visa Lietuva niekad nepamirš tams-kevičius.

— Atrodai susirūpinęs, vade. Juodos mintys 
kaip krankliai suka apie tavo galvą. Prašau atleisti,

— Broliai Uetuvai, sukilėliai, kariai savanoriai! jeį prabjjau netaktiškai .Aš esu pratęs klausyti skaus- 
Aš jumis džiaugiuosi, jumis didžiuojuosi! Neseniaimįngų žodžių sunkiomis gyvenimo valandomis. Ir pats 
mes sumušėme priešą. Mes jį sumušime dar ne sykį.esu tokių išgyvenęs.
Mes vėl susivienysime patogesnėj vietoj. Mūsų jėgos 
auga. Mes išsiskiriame tik laikinai. Aš jums sakau: 
ligi pasimatymo! Ligi pergalingo pasimatymo. Aš dar biau tiktų. Tačiau nesiginčysim dėl pavadinimų. Ap
kartą dėkoju jums, broliai lietuviai! Aš jumis pasiti- siėmiau būti sukilimo vadu Lietuvoje — ir noriu pa
kini Mes iškovosime Lietuvos žmonėms žemę, lais- teisinti man parodytą pasitikėjimą. Eiti į sukilimą tu- 
vę, lengvesnį gyvenimą. rėjau, verčiamas savo vidinės sielos būsenos, stačiai

Buvo tylus gegužės vakaras. Saulė jau lietė me-psichologinės būtinybės. O mano profesija, pasiruo- 
džių viršūnes, aikštėje driekėsi ilgi šešėliai. Vyrai Šimas, vaidmuo Rusijos generaliniame štabe ir čia 
skirstėsi tylūs, susimąstę. Temstant jie paliks šitą jau-atidarė kelią į vadovaujančią vietą, 
kią vietą ir su savo vadais trauks ieškoti, kur galėtų 
naujai priglusti ligi sekančios nakties. Jie vėl 
būti atsargūs. Tik Sierakauskas pasilieka ištikimas sa- žinimas. Aš maniau, kad svarbiausią vaidmenį 
vo

Sierakauskas karčiai šyptelėjo.
— Vadini mane vadu, brolyti. Šitas titulas tau la-

— Jus pasakėte, psichologinė būtinybė vertė jus 
turi stoti į sukilimą. Man labai įdomus toks jūsų prisipa- 

čia 
taktikai: jis žygiuos dieną, dideliu keliu. suvaidino visuomeniniai politiniai idealai, įsitikini-
Baigus Sierakauskui kalbėti, Mackevičius paspau-mai. Nors, prisipažinsiu, ir mano psichologinė būse- 
. . , . : na turėjo nemaža reikšmės, kad nuo altoriaus pasu-
— Dėkui, vade, už gerą žodį. Nepamirš jo manokau J sukilimą,— lyg ir abejodamas, prisipažino Mac- 
_■■■■’ ' . ------------ Daugiau bus.
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ĮDOMI LENKIŠKA KNYGA
"Atsiminimai iš Kau

no". Autorius Leon Mit- 
kiewicz, 294 psl. 1968 m . 
išleido Katolicki Osrodek 
Wydawniczy Veritas, 4-8 
PraedMews,London 'V 2 . 
Kaina kiet.viršeliais $7.50

Knygos autorius, gen. 
štabo pik. L. Mitkiewicz , 
savo kilme sulenkėjęs že
maitis bajoras,buvęs pir
masis ir paskutinis Len
kijos karo atstovas Lie
tuve j e, pateikia savo atsi
minimus iš 1938-1939 me
tų laikotarpio. Knyga, tik 
ją pamačius,savo išvaiz
da užintriguoja kiekvieną 
lietuvį,mat knygos virše- 
lis-aplankas yra Lietuvos 
vėliava - geltona, žalia , 
raudona s u dideliu Vyčiu, 
ir teisingai nupieštu, vir
šelio viduryje.

Šioje knygoje ne tik ei
linis tautietis, bet ir ne 
eilinis mūsų politikas tik
rai suras daug nežinomų 
dalykų, daug užkulisių iš 
mūsų santykių su Lenki
ja to laikotarpio istorijos, 
kaip pav. slaptos derybos 
su Lenkija,bei mūsų poli

tikų ir labai aukštų karių 
pasisakymų, kad Lietuva 
žada politikoj ne ji k ben
dradarbiauti su Lenkija, 
bet net ir kariauti jos pu
sėje. . . Dažnam skaityto
jui gali būti sunku patikė
ti, kad tuo pat laiku, kai 
mes viešai šaukėm, jog 
"Mes be Vilniaus nenu
rimsim", užkulisyje vy
riausybės buvo vedamos 
derybos su Lenkija ir 
mes ne tik be Vilniaus 
nurimom, bet net patys 
siūlėmės būti Lenkijos 
sąjungininku prieš vokie
čius.Tai buvo reali poli
tika, mat politikoj negali 
būti sentimentų,kaip mū
sų kai kurie "politikai" 
dar negali suprasti. Ši ti
krovė politikoje šių eilu
čių autoriui dalinai žino
ma, todėl turiu tik patvir
tinti, kad pik. L. M. atsi
minimai atitinka tiesai - 
dabar jau istorijai ir at- 
rai atpasakota.

Manau, kad ne vienas 
tautietis perskaitęs kai 
kurių mūsų aukštų politi
kų ir karių pareiškimus .

nustebs.Šiam patvirtinti , 
čia pateikiu keletą tos 
knygos Ištraukų. Taip 169 
psl. rašoma (visi verti
mai-mano, V. Š.):

"1939 m.kovo 10 d.svar
bus įvykis, kuris priduo
da santykiams tarp Lie
tuvos ir Lenkijos naują 
eigą. Vyriausias Lietuvos 
kariuomenės vadas gene
rolas Raštikis, pasikal
bėjimo metu su manimi 
mano namuose prie ketu
rių akių,padarė pareiški - 
mą,kad akivaizdoj vokie
čių grėsmės, būtina tuo
jau sudaryti karinį susi
tarimą tarp Lietuvos ir 
Lenkijos; tuo pat laiku jis 
pareiškė norą padaryti 
vizitą Varšuvoje su tikslu 
išdėstyti savo pažiūras 
maršalui Smigi! - Rydz 
(lenkų kariuomenės vado) 
ir užmegzti asmeniškus 
ryšius su lenkų karine 
vadovybe,tarp kitų su gen. 
Stachewicz, vyriausio 
štabo viršininku".

Iš to pasisakymo mato
me,kad karinio susitari
mo iniciatyva išėjo ne iš 
lenkų,bet iš mūsų pusės . 
Kaip,turbūt,visi dar atsi
mena gen. S. Raštikio vi - 
zitas į Varšuvą įvyko.

Laike to vizito įvykusių 
asmeninių pasikalbėjimų 
tarp gen. S. Raštikio ir 
marš.Smigi!-Rydz bei su 
Lenkijos prezidentu prof. 
Moscickiu.plk.L. Mitkie
wicz asmeniškai negirdė
jo, tačiau jų esmę sužino
jęs iš savo viršininkų. 
Pik. L. M. rašo, kad gen . 
S.Raštikis siūlė Lietuvos 
su Lenkija karinį susita
rimą ir Lenkijos prezi
dentui prof.Moscickiui ir 
marš. Smigli - Rydz. Po 
mūsų Klaipėdos krašto 
praradimo, Lietuvos su
sitarimo su Lenkija klau
simu gen.S. Raštikis būk 
pakeitė savo nuomonę. 
Taip pik. L. M. ,psl. 181 
rašo, kad gen. Raštikis 
pareiškė jam: "Vokiečių 
- lenkų konflikto atveju, 
Lietuva prisilaikys besą
lyginio neutralumo prin
cipo. Konflikto pradžioje 
tarp vokiečių ir lenkų, 
mes(suprask Lietuva) ki
taip negalime pasielgti; 
vėliau, žiūrint kaip vysty
sis padėtis-pamatysime . 
Man (t. y. gen. Raštikiui) 
atrodo, kad norėdami ar 
nenorėdami, atsidursime 
toj pusėj,kurioj bus Len
kija".

Gen. S. Raštikio vizito 
į Varšuvą aprašymo pa
baigoje psl.197,plĮc L. M . 
rašo: "Visgi daugeliui at
rodė, kad tai Didysis Lie-
tuvos Hetmanas (senovės 
kariuomenės vadas), kaip 
senais laikais(Unijos lai
kais) .padarė vizitą-apsi- 
lankė pas Didįjį Karūnos 
Hetmaną (anų laikų Len
kijos kariuomenės vadą, 
V. Š.)".

Psl.204,pik.L.M. rašo, 
kad birželio 15 d. 1939 m. 
turėjo ilgesnį pasikalbė
jimą su gen. J. Černium 
(tuomet ministeriu pirm.) 
po pietų prie kavos pas 
Estijos pasiuntinį p. Var- 
moe. Būk gen. J. Černius 
pareiškė: . pareiškė
man, kad Lietuva numato 
pareikšti,kad stoja į prieš 
vokiečius sudarytą sąjun
gą (koaliciją) ir stoja vi
sai atvirai Lenkijos pusė
je, o taip pat tų valstybių

^Trljos

VEDA D R. GUMBAS

S/P/A NU0WHė
| redakciją atnešė recenzija apie imu jų kino lilmą.

• Griežtą recenziją. Teisingą Piincipingą. Protingą recenzija. Be 
visokių ten konipiumisų ar reveiansų į kairę ir dešinę.

Aha! — prabilo redakt aius, išsikvietęs autorių. - Tai jūs 
parašėte?

Autorius nuleido akis.
— Aš. . . Bet garbės žodis, aš nenorėjau, aš nežinojau... Jeigu 

reikia, aš galiu pa.. .
šaunuolis! Spaudžiu ranką. Seniai tokios recenzijos su žiburiu 

ieškojome.
Ir spausdinsite? Netaisę? — drovia vilties spalva pražydo 

autorius.
Kode! gi ne? Negi mums svarbu, ką pasakys scenarijaus au

toriaus uošvės drauge? Spiauti mums į tai, kad režisierius vedęs mi
nistro sekretores draugo seserį. Objektyvumas ir sava nuomonė 
aukščiau visko.

Be! gal aš per griežtai, gal kai ka sušvelninti?
Jokių šveir.y bių.

Recenzija išspausdino nepakeistą: griežtą. objektyvia ir t. t.
Į redakciją neskambino r ei ministras, nei scenarijaus autoriaus 

uošvė; recenzijos autoriaus ..Vilnelėje' niekas nenustumė nuo kė
dės prie baro ir j.<» senovei jam skolino pinigus.

Recenzija* buvo apie užsieninį kino tiimą.
“ ŠLUOTA“ - Satyros 'ir'jumoro lurnolosi 1 LUKOŠEVIČIUS

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

* A P O C A LI P S Ė“
20 - jo amžiaus raida. Nuostabūs įvykiai. Romos katali
kų bažnyčias reformos apocalipsės Šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėjų šiuo adresu:

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

Canada.

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

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

pusėje su kuriomis Len
kija yra ar bus sąjungoje . 
Naujas Lietuvos ministe- 
ris pirmininkas, stipriai 
prieš vokiečius pasi- 
reikšdamas .pareiškė, kad 
sulaužymas ir sutryni
mas į miltus vokiečių ga
lybės Europoje yra galu
tinai būtinas reikalas. Nes 
tai yra jėga per šimtme

čius gręsianti ir Lenkijai 
ir Pabaltijo valstybėms 
ir Rusijai, jau nekalbant 
apie čekus. . . Generolas 
labai kietai pabrėžė, kad 
sėkmingam prieš vokie
čius karo užbaigimui, ku
ris būtų labai rizikingas , 
jei kariautų vien Lenkija 
ir Lietuva, yra būtinas 
dalyvavimas iš rytų So

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

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

9 ABC turi didelį pasirinkimą įvairių gėrybių siuntiniams, 
kurių yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina! I!

9 ABC dabar turi SPECI ALIUS maisto produktus siuntiniams:

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

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

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

MIESTO DALYSE.
1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209

/ Prie požeminio “METRO“ stoties*/*

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengi

• Apkainavimas nemokama

14O^NUE366-0330i

UZy2 KAINOS(50% NUOLAIDA)

700 sv. cukraus 15.50
100 sv. fniltų 21.50
100 sv. ryžių 25.00
20 sv. tauką..Į f.rf $ 12.70

Šitos kainos įskaitant: produktus, 
muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1. 
Jūs nemokėsite nė vieno cento 
daugiau!

Užeikite į ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
iŠvengsite skubėjimo.

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

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUšAS ir J. ŠIAUCIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mažinąs 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203 

Telefonas 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką 
Savininkai:

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

Uniue'tial Cleaneii & TjailoU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius,
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

to: Wellmalon sQ Tel. 769-2941

Tel. 525-8971

oni^ j

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

SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

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

Įvairi, n.sdzio statybinė medžiaga. Dury,, langų rėmai.
Instaliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieria.

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

Padangos žemiausiomis kainomis
ir baterijos. Lietuviams nuolaida.

611 b Lafleur Avė. LASALLE Tel. Buss. 366- 7281

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

vietų Sąjungos, sąjungoje 
su vakarų galybėmis".

Pik. L. M. rašo, kad tai 
buvo sensacinė žinia, nes 
jis nesitikėjo tokios.Mat, 
buvo pabrėžtas būtinumas 
koalicijos prieš vokiečius 
iš Sovietų Sąjungos, D. 
Britanijos ir Prancūzijos. 
Būk Lenkijos atstovas p. 
Charwat prašė jo net pa
kartoti tą žinią,taip svar
bi ir netikėta ji buvo. P . 
Charwat jam pareiškė , 
kad jis tuo reikalu spe
cialiai dar užklausė p. 
gen. Černių ir,kad šis jam 
tai patvirtino.

Iš pateiktų pavyzdžių 
matom, kad informacijos 
įdomios ir tokių šioje 
knygoje daug. Tarp kitko 
įdomus dalykas, kad pik. 
L. M. žmona buvo gimi
naitė mūsų dvarininkų bei 
spirito varyklos Panevė
žyje savininkų p. Montvi
lų.Būtent jų žmonų (sese
rų) pusseserė. Pik. L. M . 
patelkia įdomių savo ap
silankymų aprašymų pas 
žmonos gimines ir kelis 
kitus dvarininkus. Iš pa
sikalbėjimų su šiais ir 
kitais Lietuvos dvarinin- 
kals(svečiais pas p.Mont- 
vilus) išveda įdomų daly
ką būk,kad Lietuvos len
kai dvarininkai skaitė,kad 
Vilnius turi būti gražin
tas Lietuvai. Atrodo, kad 
ir jis yra tos nuomonės .

Įdomus ir Lietuvos ka
riuomenės 8 rugsėjo pa
rado ir 1938 m. rudens 
manevrų aprašymas.

Knyga surašyta sekant 
pik. L. M. anuomet vestą 
dienoraštį, žymint datas 
ir pridedant komentarus .

Skaitant pik. L. M. kny
gą, dažnai stebėsi jo pa
stabumu aprašant net 
smulkmenas.

Knyga labai palanki 
mums. Dažnai jaučiama 
simpatija, atrodo, labai 
nuoširdi.

Skaitant politinių užku-
Nukelto i 7 psl.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

IV OTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS. PALTAMS, SUKNELĖMS IR S ILK INE S-Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A ŠM IR O . N AIL O N IN FŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDER1Ų IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• *T AIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure
- IŠ G ERIAUSIŲ ,ANG LIŠKŲ MED ŽI AG Ų. IKAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS CH. KAUFrfANAS. buvęs audinių fabriko* Lite x* vedėjas Kaime. Laisvai kalba 
IKtaviikal,
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Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- A n A A JI A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ ffZl/Vl 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME
5% už depozitus
516% už šėrus

KAPITALAS vifŠ trijų

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.

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

Namą, tannu ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu su 
darymas, morUicial, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVĖ.,

TORONTO.
Margio vaistinės U ankstas.
Tel: įstaigos LE7- 1708.

Namą CBS- 6166.

J. Karka

VIRGILIJUS NOREIKA DAINUOJA
SKELBIMAS.

ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ 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).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

ILGIAU LAUKSITE. ILGIAU KENTĖSITE.
TIE. KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.

Imkite DIANA D RO P S- lašus ir tuomet palengvin
site stipru kosėjimą slogoje, krūtinės peršalime, šalčio 
krėtime, karšligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimą, biauriam Čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite, Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip
— kaip DIANA D R O P S - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūsų vaistinėje.

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

Kainuoja $2.00 butelis musų vaistinėje.
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

5 5 9 Bathurst Street, Toronto 4, Canada.

JONAS
Nekrolago

Daugelis mūsų visai 
nepagalvojame, net ne
stabtelime ties mintim , 
kad po vasaros atostogų , 
po sveikatingo poilsio, 
padikinėjus apie namus , 
ar pasidairius po toli
mesnes vietas, gal nebe
teks pamatyti savo arti
mųjų,bičiuliu,pažįstamų, 
kaimynų.Kad mūsų kelio
nė pasibaigs į priemies
tį vedančio kelio posūky
je, ar net arčiau, tiesiog 
prie savo kiemo vartų.

Kiek iš mūsų gėrėda
miesi rudenėjančių lapų 
spalvom, nuauksintom, 
paraudusiom pamiškėm 
pagalvojam apie laikiną 
grožį? Ypač iš tolo ste
bint saulės spinduliuose 
besimaudančiom pasa
kiškų spalvų,tarsi vaivo
rykštės žydrynėm. O gal 
tuomet nebeateina net 
mintis pakelti nuo žemės 
tarsi paskutiniu atodūsiu 
sušlamėjusį lapą ir iš 
arčiau dirstelėti į tą įvai
riaspalvį audinį. O gal jis 
nebeįdomus,tas tarp kojų 
šnarantis, vientisas, be
spalviu tapęs,niekam ne
reikalingas lapų rinki
nys.

žmogaus gyvenimas 
lygus medžio lapui. Jis 
arba paprastas, niekuo 
nesiskiriąs savo žaluma, 
arba savaimingom pro
porcijom ir spalvingumu 
patraukia dažno praeivio 
akį. Ypatingai tai ryšku 
priartėjusio rudens me
tu,vertinant užderėjusias 
rudens gėrybes, ar siūb
telėjusiai šalnai pakan-

V A L A D K A 
vietoje.

dus vasaros puoselėtą 
augmenį.

Jono Valatkos gyveni
mas nebuvo paprasta ža
luma besipinančio augalo 
junginys. Jis buvo turi
ningas, spalvingas, net 
pavėsį teikiąs augmuo. 
Savuoju nusiteikimu ir 
užsimojimais, velionis 
nebuvo tik skaitlingos 
bendrijos vienetas. Jis 
neapsiribojo savos kas
dienybės apimtyj. Nežiū
rint naujo krašto aplinky
bių velionis nenuėjo pa
prastu ir žinomu, bet jo
kių ateities perspektyvi) 
nenešančiu keliu. Nepabi
jojęs trūso.jis užsimojo 
kitokiom idėjom.Velionis 
apsisprendęs greitai 
įžengė į kietesnį.bet ap
čiuopiamais pagrindais 
nutiestą kelią. Nežiūrint 
geros padėties ir savis
tovumo,velionis neatitrū
ko nuo savųjų. Būdamas 
kuklus ir aktyviau nesi- 
reikšdamas, jis rūpinosi 
bendrais reikalais. Vie
nas, ar su ponia, jis buvo 
ne retas svečias viešuose 
susiėjimuose, pasitari
muose ir parengimuose . 
Karts nuo karto atitruk
damas nuo biznio, net jį 
visai uždarydamas,velio
nis išvykdavo net į toli
mas pašvietęs. Jis domė
josi, jam norėjosi pama
tyti kaip žmonės kitur gy
vena,kaip jiems ten eina
si. Jo malonus būdas ir 
atsinešimas, jo mokėji
mas prieiti ir pakalbinti 
savą, kėlė neabejotinas 
simpatijas.Todėl nenuos-

tabu, kad Valatkų resto
ranas buvo tapęs viena iš 
populiariausių valgyklų 
Toronte. Padedant kulina
rijos žinovei žmonai,"At
lantic" valgykla turėjo 
gausią klijentūrą. Ypač 
tai buvo ryšku sekmadie
nio popiety, kada čia su
sirinkdavo poilsiaujan
tieji,bent kartą savaitėje 
niekur neskubą torontie- 
čiai. Tuo metu čia atei
davo žmonės įvertiną ge
rą paruošimą ir savą at
mosferą. Jie tarsi norė
dami atsiteisti savąja! 
šeimininkei nors vieną 
dieną savaitėje,nors sek
madienį išleisti ją iš sa
vos virtuvės. O gal kar
tais ir pasisavinti kurią 
kulinarijos idėją. Velio
nis visus svečius malo
niai priimdavo, pakalbin
davo.

Gyvenimui pamažu 
slenkant,ekonominiai sti
prėjant, dvekterėjo kokia 
tai netikėta, nelemta ne- 
gada. Ir gyvenimo vasa
rai tik besibaigiant, ru
dens ženklams toli gražu 
dar nesirodant, pūstelėjo 
tas šiaurys.Tas nelemtas 
vėjas,kuris tarsi pasity
čiojimui išrenka trap- 
nesniuosius lapus nežiū
rint,kad medis dar tebe
žaliuoja ir bujoja pačiu 
vasaros grožiu. Ir toji ne 
laiku atėjusi, per daug 
ankstyva šalna nuskynė 
tik 53 metus bebaigiančio, 
Jono Valatkos gyvenimo 
siūlą. c r, , _S. Pranckunas .

Menas yra žmogaus 
dvasinis maistas. Lietu
vių tauta yra kariaujanti, 
vergaujanti ir dainuojan
ti tauta.Lietuvis iš kaimo 
per kelis šimtus metų at
laikė virš 400 mažų ir di-
dėlių karų, užpuldinėji-

vardą garsina, džiaugs
mus ir skausmus išlieja.

Kai kam jau pradeda 
jusibosti lenciūgėliai, 
chorai, dainos, bet tai tik 
nuotrupom, pavargusiem 
bendrai nuo gyvenimo.

savo "didybės" negali pa
rodyti.Visų solistų galy
bė ir balse ir vaidyboje 
išryškėja pilnumoje dai
nuojant operų arijas.

Operose V.Noreikadar 
stipresnis, nes yra pro-

Masės dar tebemyli mu- gosir balso jėgai ir vai- žmonių

Dievo Karalystes 
Žinios

Tema: Prisikėlimas iš 
Numirusių

Šiandien, kuomet tūkstančiai
miršta kasdien, klausi-

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininku leidinių fondas
Redaktorius g roŽvydas Lazauskas,

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

Prenumerata: JAV ir kitur 5 dol. metams.

mų.savų ponų ir svetimi} 
kirčius, ištrėmimus, žu
dymus, užsigardžiuoda- 
mas.pasiguosdamas lais
vai ir nelaisvai savo su
kurtomis dainomis, rau
domis, pasakomis ir kita 
liaudies kūryba.Ir mama- 
tės ir mergelės apraudo
davo savo sūnelius, ber
nelius, palydintį karą, į 
mirtį, į tremtį. Visuose 
skaudžiausiuose ir links
miausiuose gyvenimo 
momentuose lietuvis ap
siramina ir energijos pa- 
sisemia iš savo kūrybos 
ir dainos.Išsigiedojęs.iš- 
siraudojęs vėl lietuvis 
žengia į rytojų pilnas 
energijos,ir nepasiduoda 
kitiem sunaikinimui,pra
žūčiai.

Tauta pagimdo ir kūrė
jus ir dainorius ir šokė
jus. Tai viskas išeina iš 
tautos egzistencijos gel
mių.

Lietuvių tauta sukūrė 
didelį aukštos civilizaci
jos ir kultūros folklorą , 
dainų, pasakų ir kt. , kuo 
stebisi viso pasaulio 
moks llninkai, tyrinėtoj ai.

Kai tautai atveriamos 
žaizdos, visi rėkia, ver
kia, gieda dainuoja šoka . 
Ir paukščiai pradeda 
klykti, rėkti, kai vanagas 
puola jų lizdelius.

Anoje pusėje ir šioje 
pusėje tautos mūzos ne
tyli.Kai ginklai nutyla, tai 
mūzos pakyla.

Dabar po visą pasaulį 
išblaškyti lietuviai dai
nuoja, šoka ir lietuvių

ziką, dainas ir semiasi 
stiprybės sau ir lietuvių 
tautos rytojui. Daina sti
prina visus. Kas dainuoja 
- tas ilgai gyvena (pane
vėžiečio muziko M. Kar
kos išsireiškimas).

Virš minėtus faktus 
apie dainos galybę paliu
dijo Lietuvos sostinės 
Vilniaus operos solistas 
Virgilijus Noreika, lietu
vių tautos gražiakalbis , 
šauklys, dainininkas, te
noras.Jis skraido po pa
saulį ir skelbia lietuvių 
tautos kūrybos - dainos 
grožį.

Tūkstantinės minios 
klauso .džiaugiasi .pergy
vena,prisimena lietuviais 
esą, didžiuojasi, verkia , 
juokiasi.Atsinaujina tau
tos meilėje, didžiuojasi 
galėdami šaukti sudaina- 
"Lietuviais esame mes 
gimę - , lietuviais turime 
ir būt".

V. Noreika, solistas , 
lietuvis dainininkas, kaip 
meteoras švystelėjo ir 
nuskrido į visų apverktą 
išsvajotą gimtinę.

Visi žiūrovai,klausyto
jai džiaugėmės sol. V.No
reikos balsu, talentu, iš
simokslinimu, turtingu 
repertuaru,gražia vaidy
ba, interpretavimu.

Lietuvių liaudies dai
nos per V. Noreikos dai
navimą, išpildymą virsta 
muzikaliausiais, lyg di
džiųjų, skambiųjų operų 
arijų, kūriniais.

Dažnas geriausias so
listas liaudies dainose

dybai pasireikšti.
Visi lietuviai pasaulyje 

galime tik džiaugtis, kad 
dainų kraštas Lietuva su
silaukė tokio talento. O 
pagarba tiems, kurie jį 
išaugino, išmokino (ypač 
Kiprui Petrauskui, kurio 
prisilietimas jaučiamas). 
Daug mūsų talentų seniau 
žūdavo, nes nebuvo kam 
juos surasti ir vis trūk
davo lėšų.

Kur tik lietuvybė blės
ta, ten meno jėgos-tautos 
dvasinių turtų išraiškos- 
turi lankytis.Reikštis sš- 
vosrityj,šauklio rolę at
likti, nes menas ir gęs- 
tantiems ir ant laurų sė
dintiems yra patiekos - 
gyvybės versmė.

mas kyla apie jųjų amžnąjį li
kimą; jis turėtų būti taipjau la
bai svarbus ir įdomus kiekvie
nam protaujančiam žmogui, 
ypač tikintiem. Šiandien sutin
kam daug tokių, kurie jau ne
beturi jokio tikėjimo i pomir
tinį yyvenimą, bet mano, kad 
mirusieji mūsų draugai pasiliks 
amžinai mirusiais. Kili gi, ga
lima sakyti, yra ant tvoros, svy
ruoja ir abejoja, nes jų galvose 
nuolat sukasi klausimas: “Ar 
yra kokia nors viltis įniru
siems?” Ar jie kada nors atsi
kels ir sugrįš pas gyvuosius? 
Kokia bus prisikėlimo tvarka?’’ 
ir tam panašiai

Nelaimei, pasauliniai moks
lo vyrai ir gudrieji jokių tikrų 
žinių apie numirusius neturi ir 
negali surasti. Todėl neverta yra 
leisti laiką ieškojime patenki
nančio atsakymo pas tuos, kurių 
nuomonės arba spėjimai tarpu 
savęs nesutinka ir jokio pa
grindo neturi. Ieškokim atsaky
mo tikrajame Tiesos ir Šviesos 
šaltinyje , Biblijoje, kuri yra 
rašytasis Dievo Žodis. Pažiūrė
ję į Bibliją, Šventąjį Raštą, mes 
randame tikrą ir širdį palinks
minantį atsakymą, kad iš tiesų 
yra viltis, kad \ mirusieji mūsų 

Dienų” žurnalas atspaus-draugai ir mylimi giminės nėra 
dino jau su kai kuriais amžinai žuvę.

Šventoji Dievo Knyga, amži
nosios tiesos versmė, atkartoti- 
nai kalba apie prisikėlimą iš 
numirusių, į kurį tikėjo visi 
šventieji Dievo pranašai, patsai 
Jėzus ir Jo išrinktieji apaŠta-

Jeigu keliatės i JAValstybes, 
apsigyvenkite amžinai žaliuojan 
čioje ir šiltoje Kalifornijoje.

Informacijas teikia ir padeda i- 
sikurti

1543 - 3rd Street 395-6142 
Santa Monica, Calif. 395-3358

užvardinę: 
etnografinės

LOS ANGELES
J LIETUVĄ 

geriausia ir vertingiausia 
dovana 

JAV DOLERIŲ 
CERTIFIKATAI 

PILNAI GARANTUOTI. 
GREIČIAU PRISTATOMI 

DOVANŲ 
CERTIFIKATAI 

yra vertingiausia dovana 
ir daug geresnė, negu siun
tiniai. Jūsų giminės tai pa
tvirtins. Todėl, rengdamie
si siųsti siuntinį, nesiųskit 

. jo, bet siųskite DOVANŲ 
CERTIFIKATĄ ir jūs pa
matysite, kaip bus laimin
gi ir patenkinti jūsų gimi
nės.

TIK DOVANŲ 
CERTIFIKATAI 

duoda teisę jūsų giminėms 
pirkti Vnešposyltorgo 
SPECIALIOSE DOLERIŲ 

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

TIK DOVANŲ 
CERTIFIKATAI 

duoda teisę jūsų giminms 
pirkti 

SPECIALIAI 
SUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS.
Jūsų giminės tai patvirtins 

Už PATARNAVIMĄ 
nemoka nei siuntėjas nei 

gavėjas 
RUBLIAI į USSR 

Jei jūs norite savo gimi
nėms pasiųsti rublių, mes 
galime tai atlikti per The 
Bank for Foreign Trade 
Maskvoje. Jūsų 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

lietuviškais vietovar
džiais, maždaug tokį pat 
žemėlapį, 
"Lietuvos
sienos, nustatytos Lietu- 
vos Tyrimo Instituto^’pa-Ja7 'Tafgi Ų[sf7r"skelbė pa
stabose sakant: . pa- sjkėlimą iš mirusiųjų kaip link-
tiektas plačiajai visuo- smiausia Bblijos tema surami- 
menei susipažinti ir pa- nimui tų, kurie liūdi. Rašydą- 
diskutuotijųtikslingumą'.'mas apie dangiškąjį Tėvą, dan-

Ar žodis "etnografinis" 8aus ir žemės Sutvėrėją, apaš- 
ne per laisvai pavartotas?talas Povilas sako: “Palamin-
. . ... . tas teesie musu Viešpaties Jė-Ar ne geriau tikrosios ■ " . .

T . , . .. . T . zaus Kristaus Dievas ir viso-Lietuvos.ar stačiai Lie-. . . _>• ,klos paguodos Dievas, kurs mu- 
tuvos žemėlapis? . . mjs pagU0(jžja kiekviename mū-

Lietuvos ribos,sutikti-Sp sįeiVarte, kad ir mes gale
na, šiuo kartu paliekamos rnėm paguosti esančius bet ko- 
<aip buvę. • kiame prispaudime tuo padrą-

Rytuose jos vietomis sinimu, kuriuo mes esame Die- 
let per daug išplėstos . vo padrąsinti”. — 2 Kar. 1:3,4.

Pietuose,deja,nesinau
dojo vėlesnėmis žiniomis 
apie Balstogę, Baltvyžio 
miškyną,kurio bent gero
ka dalis turėtų priklausy
ti Lietuvai.

Vakaruose siena teiš- 
drįsta vesti svetimųjų iš
brėžta PotS'F mo 1947 m. 
konferencijos linija į 
Aistmares (ten sumaišyti 

marių ir Aistma
rių vardai).

Apie kitus to siūlomo 
žemėlapio netikslumus 
ar klaidas čia neužsi - 
menu.

Algirdas Gustaitis .

(Bus daugiau )

prisiusime veltui knygeliu. Kreipki-

LITHUANIAN BIBLE STUDENTS
212 E. 3rd Street, 
Spring Valley, III. 61362. USA.

KATALOGAI SIUNČIAMI 
_______ VELTUI.________

Santa Monikos Liet, klubo baliuje atlikusios programos dali —baletą; 
Iš kairės — Rita Tennes, Rūta Skiriutė ir Phyllis Gorby.

Baltas kreipiasi į Jus
Spalis ir lapkritis yra Los Ange

le.; Balto aktyvūs piniginio vajaus 
mėnesiai. Aukų rinkėjai kreipsis Į 
jus visus ir į Tave, skaitytojau, at
skirai ir prašys aukoti šalpos reika
lams. (Tašome lengvai neatsisakyti 
ir neatstumti prašančiųjų, nes jie 
renka ne sau. bet tiems, kurie yra 
Lietuvoje. Sibire. Vokietijoje. Len
kijoje ir yra reikalingi pagalbos. 
Savęs daug nenuskriausime. tačiau 
jiems sudarysime malonaus džiaugs
mo. nes sunkiame gyvenimo kelyje 
bus atėjusi pagalba iš brolių lietu
vių. esančių laisvajame pasaulyje.

Sic Lietuvos Laisvės Kovos me
tai tebūna mums paskatinimu dar 
dosniau aukoti tam kilniam artimo 
meilės tikslui. Džiaukimės ir naudo
kimės tuo. kad galime duoti, ne*, 
daug sunkiau būtų prašyti ar laukti 
pagalbos.

Aukas galima pasiųsti ir paštu iž
dininkui A Milkevičiui adresu:

50491a Franklin Ave.. Los An
geles. Calif. 90027.

DĖL SIŪLOMU LIETUVOS 
SIENŲ

1967 m. rugpjūčio-rug
sėjo mėn. "Kario" žurna
le paskelbtas Algirdo Bu- 
dreckio straipsnis"Etno- 
grafinės Lietuvos rytinės 
ir pietinės sienos',' ir siū
lomų ribų žemėlapis,iš
brėžtas ant 1958 m. "The 
National Geographic Ma
gazine" žemėlapio skirto 
Lenkijai ir Čekoslovaki
jai.

Vėliau spaudoje pa
skelbti straipsniai, jog 
Lietuvos Tyrimo Institu
tas patvirtino, maždaug,

MUZ.JONAS ŽUKAS,N.Y., 
lydimas savo žmonos ir 
sūnaus buvo atvykęs į Los 
Angeles atostogų ir susi
pažinti su Kalifornija. Ta 
proga aplankė ir savo 
mokslą draugą prel. J. 
Kučingį.
• Vytautas ir Loreta Ta-1 
mošaičiai, atvykę iš Ry-| 
tinių Valstijų,įsikūrė gy
venti Long Beach, Calif.
• Inž. Sigitas Leimonas , 
iš Rytinių Valstijų per - 
sikėlė į Los Angeles .
e Vincenta E. Zaunienė- 
Leskaitienė.iš New York, 
svečiavosi Los Angeles 
pas savo sūnų ir marčią. 
Ta pačia proga, spalio 6 
dieną, buvo pakrikštytas 
ir Zaunių pirmgimis sū
nus Dovydo Aleksandro 
vardu.

atvykęs į Los Angeles ir 
yra sustojęs pas savo pu- 
seserę Eleną Butkienę.

• Steponas ir Elena Pus- 
vaškiai.iš Toronto,Kana
da, buvo atvykę į Los 
Angeles aplankyti savo 
giminių p. Pauliu. Ponia 
Paulienė yra Pusvaškie- 
nės sesutė.Pauliai seniau 
yra gyvenę Kanadoje ir 
jie yra tėveliai filmų 
žvaigždės Marie Aldo,ku
ri dabar ištekėjusi gyve
na Beverly Hills, Calif.

• Rugsėjo 28 dieną šir
dies liga staigiai mirė 
Jurgis Peteris,69 m. am
žiaus tremtinys.

CICERO
Mindaugas Praškailair 

Kęstutis Paulauskas 
drauge lankė ir baigė šv . 
Antano parapijos mokyk
lą Ciceroje,drauge Šeškų 
skiltyje skautavo, drauge 
lankė ir baigė Cicero A . 
Lituanistikos mokyklą, 
drauge šoko tautinius šo
kius.

Pereitais metais vie
nas po kito savanoriais 
įstojo į JAV armiją ir 
šiemet kiek buvo džiaugs-

tas sienas. Bet 1968 m . 
gegužės mėn. "Lietūvių

• Kun. Ladas Delininkai- 
tis,gyvenąs Romoje, buvo

mo ir kalbų,kai abu susi
tiko Saigone.
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haaaiAltom
Geriausia taupyti ir skolinti* tik Hamiltono lietuvių 
Kredito Kooperatyve “TALKA” 

21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL S28-0511.

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p^i. 
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. 
šešti. 9—1 v.p.p.

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų prancifteaą 
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 
gėrimųirgero orkestro.

Sekmadienį,11 vai. ryte 
šv.mišias atnašaus prel. 
dr.J.Tadarauskas Aušros 
Vartų parapijos bažny
čioje,dalyvaujant visoms 
organizacijoms suvėlia-
vomis.

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

Š. K. Valdyba

VISI Į SPAUDOS BALIŲ
Šį šeštadienį visi vyks

tame į tradicinį spaudos 
balių.Ten išgirsime gar
sųjį "Žibuoklių1' sekstetą 
iš New Yorko. Taip pat 
ten susitiksime senus pa
žįstamus bei atnaujinsim 
senas pažintis su seniai 
matytais draugais. Savo 
atsilankymu paremsite 
jaunimo veiklą. Meninės 
programos pradžia 7. 30 
vai. vakaro,o salė bus at
dara nuo 6 vai. vakaro.

SPAUDOS BALIAUS KA
RALAITĖS MECENATAS

Šiais metais spaudos 
baliaus karalaitės mece
natu, kaip ir pernai, vėl 
sutiko būti vienas di
džiausių nekilnojamo tur
to pardavimo įstaigų sa
vininkas p. Balys Kronas . 
Ateitininkai yra dėkingi 
p. Kronui.

o A. a. Jonas Kažemėkas 
mirė sulaukęs 73 metų . 
Paliko giliame nuliūdime 
žmoną ir tris sūnus: Jo
z ui i, z 11 ■ z m: m ii ii i ii i rmt miiiiriTiTirm į.

I KELEIVIS
f Aišku, esate girdėję, kad tai laikraštis, kuris 1 
H jau eina 61-sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet « 
r visi jį mėgsta skaityti. Kodėl? J
b :■ Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo J 
P teisybės rašyti. Teisingomis žiniomis iš visur (daug > 
f rašo ir apie dabartinį Lietuvos gyvenimą) laikraštis j 
j per 60 metų pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą. į
* 3; Keleivis duoda ir teisinių patarimų, jame rasite j 
: gražių apsakymų bei eilėraščių. Jis turi ir moterų j 
« skyrių. Prenumerata tik $5.00. Į

Jau galima gauti 19 6 9m. Keleivio Kalendorių
; -----------------------Kaina $ 1.CĮ0. --------------------------

KELEIVIS

j 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

tMcccxKxnxxxDxaDxn^XKXxxKXDSxianxmixixrxil

Augfiti nnoUmčUi nž Indėliu* 
Prieinamo* skottnhnori sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolą draudimas. 
Pilnas čekiu patarnavimas 
Užtikrintas indėliu saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

VISI Į HAMILTONĄ

Ateitininkai sendraugiai rengia šeštadieni, lapkričio 9 d. JAUNIMO CENTRE, 
48 Dundurn St. N., 
Hamilton, Ont.

TRADICINĮ SPAUDOS BALIŲ
P r o g r a m o i e :

• “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 šį tradicinį spaudos balių, 
balių.______________ ____________ Ateitininkų Sendraugių Valdyba.

ną, Vytautą ir Vladą. Pa
laidotas spalio 26 d. .šeš
tadienį, dalyvaujant gau
siam būriui artimų bei 
pažįstamų, iš Aušros 
Vartų parapijos bažny
čios šv. Jono lietuvių ka
pinėse Port Credite.

J. Šilelis .

PABALTIEČIŲ SUSIPA 
ŽIN MO VAKARAS

Royal Connaught vieš
butyje praėjo labai nuo
taikingai, nors dalyvių 
galėjo būti žymiai dau
giau. Be bendrų šokių, dar 
savo tautinį meną parodė 
atskirai kiekviena tauty
bė testus atstovavo tauti
nių šokių grupė ir moterų 
duetas,latvius-mergaičių 
kvartetas ir lietuvius - 
jauniėji Gyvataro šokė-
jai.Plačiau buvo išsikal- - 
beta su bendro likimo 
mūsų kaimynais, kurie 
pageidavo daugiau pana
šu; susitikimų,nepasiten
kinant vien tik bendru 
birželio trėmimų minėji
mu.

KOMUNIZMO GINĖJAI

Yra daug žmonių, kurie 
kiekvieną komunistų ir 
didžlausį prasižengimą 
moka pateisinti. Jiems vi
sai nesvarbu, kaip žmo
nės gyvena maskoliškoje 
vergijoj. Tokiems egoiz- 
tams, kapitalistinės ben
druomenės trūkumai, juos 
asmeniškai liečiantieji , 
yra vyriausiu neteisingu - 
mu.Todėl visus kapitaliz
mo priešus jie skaito ga
lingiausia jėga ir nuo visų 
jų "kančių"išgelbėtojais . 
Komunizmo gerbėjų (tai
kos metu) pasyvinė dalis 
didelės žalos visuomenei 
nedaro. Nuo to kenčia tik 
jie patys, kadangi save 
skaito pačiais nelaimin
giausiais pasaulyje žmo
nėmis ir gyvena komu
nistinių kraštų "laimin
giems" piliečiams nuola
tiniame pavyde.

Bet yra daug ir aktyvių 
antikapltalistų, kurie vi
sai atsidavę savo idėjų 
propagandai ir iš to "biz
nio" gyvenane blogiau už 
vidutinį kapitalistą.

Yra ir radio komenta-

Lietuviu stelas pabaltieėių susipažinimo parengime. Sėdi iš kairės: G. Latauskaite, Prunskiai, 
D. Prunskutė, kanadietė, H. Baronienė. Stovi: iš kaire's du,GYVATARO atstovai, KLB Hamiltono sk.
pirm. A. Juozapavičius, V. Kairys, kanadietis ir K. Baronas. Foto Gai I its.

torių, kurie gerai gyvena 
iš stambių kapitalistinių 
kompanijų. Tokiems yra 
dvi spalvos: juoda ir rau
dona. Kas pareina nuo ka
pitalistų,jie "tepa” juoda 
spalva, o nuo komunistų- 
raudona.Bet, kada komu
nistai pridaro daug žiau
rių,neleistinų dalykų, to- 
komentatoriai to "nepa
stebi".

Tokie komentatoriai 
apsiputoję' skelbė apie 
"pasiryžimąir didvyriš
kumą" gatvių "kovotojų 
už aukštesnius idealus", 
kai pav.kėlusius neleisti
ną netvarką Čikagoje lai
ke demokratų konferenci
jos,betvisai "nepastebė
jo taikingos demonstraci
jos tuo pačiu metu vyku
sios Maskvoje. Jie nepri
minė nei vienu žodžiu, kad 
Raudonoje Aikštėje buvo 
areštuoti, žiauriai su
mušti ir kalėjiman paso
dinti ne tik visi demons- 
travusieji.bet tuo laiku ir 
visai atsitiktinai praei
nantieji.

Tokie komentatoriai 
neatkreipė dėmesio ir į 
įvykius Čekoslovakijoje .

Užtat,tokie komentato
riai, visai nesivaržydami 
su išsireiškimais, "kriti- 
kuoja"(daugumoje išpūs
tai) visus JAV ir kitų 
kapitalistinių valstybių 
veiksmus, o daugiausia 
tai skundžiasi dėl "pro
gresyvinių minčių varžy
mų" ir laisvės' trūkumo.

K.M. Juozas Šarūnas .

Atkelta ii 5 psl. ,
(DOMI KNYGA.,,

Ilsų "žaidimą" kyla klau
simas, kodėl mūsų buvę 
politikai, dar gyvi esą, o 
taip pat ir kariai apie šį 
mūsų gyvenimo laikotar
pį beveik nieko nerašo, 
tur būt nori nusinešti į 
karstą.

Baigdamas turiu pa
reikšti,kad ši knyga bene 
bus pati įdomiausia,kurią 
teko skaityti per paskuti
nius 25 metus.Nors bran
goka, bet jos įdomumas 
vertas išlaidų.

V Š.

Pasaulinė Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sęjunga (PLIAS)

Pereitą pavasarį buvo 
pravesti Pasaulinės Lie
tuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos (PLIAS) 
centrinių organų rinkimai 
korespondenciniu būdu.

Rinkimuose dalyvavo 
skyriai iš Australijos, J . 
A. Valstybių, Kanados ir 
pavieniai nariai iš Angli
jos ir Pietų Amerikos . 
Anksčiau visi centriniai 
organai buvo JA Valsty
bėse, dabar ateinančiai 
kadencijai valdyba ir re
vizijos komisija išrinkta 
iš Kanadoje gyvenančių 
narių.

Į Centro Valdybą iš
rinkta J.V. Danys-pirmi- 
ninku (Ottawa),I. Mališka 
-vicepirmininkas (Mont
real), P. Daunius-sekre
torius (Ottawa),’G. P. Mi- 
talas-iždininkas (Ottawa), 
V. Giriūnas-valdybos na
rys (Montreal). Kandida
tais liko S. Jaugelis, V. 
Stankevičius (visi iš 
Montreal) ir A. Jurkus 
(Ottawa).

{Centro Revizijos ko
misiją išrinkta (visi iš 
Toronto) E. A. Bubelis- 
pirminininkas, V. Žičiū- 
nas-vicepirmininkas, A . 
Viskonta - sekretorius; 
kandidatais liko B. Bara
nauskas, V. P. Matulevi
čius ir P. Stauskas.

Į Garbės Teismą iš
rinkta A. Mažeika, G. T . 
Kačinskas ir S. Kindurys 
(visi iš Washington, D. C . 
JAV).

JA Valstybėse yra de
vyni skyriai, kurie yra 
susijungę į Amerikos 
Lietuvių Inčinierių ir Ar
chitektų Sąjungą, kuri 
tvarkosi savarankiškai. 
Australijos 4 skyriai ir 
Kanados 3 skyriai savo 
atskirų sąjungų nėra su
darę.

Organizacijas veikimas 
reiškiasi profeslnoj , tau

tinėj ir visuomeninėj sri
tyse ir joje dalyvauja 
apie 700 inžinierių ir ar
chitektų. PLIAS spaudos 
organas yra technikos 
žurnalas "Technikos Žo
dis" leidžiamas Čikagoje 
ALIAS skyriaus šešis 
kartus per metus.

S T CATHARINES, 
Ont

Šių metų spalio 20 d. , 
75 Rolls Avė. įvyko KLB 
-nės St. Catharines apy
linkės metinis susirinki
mas, kuriame buvo iš
rinkta nauja valdyba ir 
pasiskirstė pareigom se
kančiai: pirm.A.Šetikas, 
vice - pirm. A. Švažas , 
sekr. P. Palgrimas, ižd . 
P. Dauginas ir vald. narys 
J. Grigas.

Revizijos komisija: J . 
Alonderis.p. Šukys ir Z . 
Jakubonis.

Pirm.adresas:10 Clark 
St. St. Catharine?, Ont. , 
sekr. : 172 Glendale Ave . 
St. Catharines, Ont.

Naujoji valdyba nutarė 
savo pirmame posėdyje 
gražiai ir nuoširdžiai 
bendradarbiauti su viso
mis šioje kolonijoje vei
kiančiomis organizacijo
mis. Sekr.

The Ed Sullivan Show, kuris 
matomas per TV CBC sfolį kas 
sekmadienio 8 vai. pakaro, Jrą 
vasarą minėjo 19 metų program 
mos sukaktį.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1968 M.

Artėjančių Kalėdų švenčių proga, siūlome tris specialiai suda
rytus siuntinius iš tokiu dalykų, kurie labiausiai yra reikalingi 
Lietuvoje ir iŠtikrųjų'batų naudingi Jūsų giminėms.
MITRUS KALĖDINIS 1968.
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztukas, itališkas 
vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, 3^ 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, 2V2 jardo vilnonės suknelei medžiagos — $100.
MAISTO SIUNTINYS 1968.
l/2 svaro arbatos, 1 sv. kokavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų, 
2 sv. ryžių, % sv. pipirų, % sv. lapelių, sv. geriamo Šokolado, 1 - 
dėžė nescafe, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. Šokola 
dinių saldainių — $30.

Taip pat i bet kurį rūbų siuntini galima dadėti žemiau išvardinti 
dalykai, kurie visada yra naudingi ir liukiami 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,. prsiunciame Jūsų pačiu paruoš
tus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda Jums teise gauti INCOME TAX 
sumažinimą.

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

762-7845.

„LITAS"
"INCOME TAX"NUO$10.

Lig šiol bankai buvo į- 
pareigoti "Income Tax" 
įstaigai pranešinėti tik tų 
asmenų pajamas, kurie 
per metus iš savo santau
pų vienoj sąskaitoj gau
davo $ 100. 00 arba dau
giau.

Naujasis Kanados biu
džetas nustatė, kad atei
tyje visos finansinės įs
taigos turės pranešinėti 
jų išmokamas taupytojam 
palūkanas ir dividendus 
nuo $ 10.00.Taigi, ateity
je nebebus prasmės iš
dėstyti pinigus į daugelį 
bankų arba į kelias sąs
kaitas tame pačiame ban
ke. Dabar bus tikslingiau
sia perkelti santaupas į 
ten, kur už jas daugiau 
mokama,kadangi mokes
čių vistiek nebus galima 
išvengti.

"Litas" visais laikais 
už santaupas mokėjo dau
giau,kaip kiti bankai. Šiuo 
metu "Litas11 moka 6. 5% 
už dviejų metų,6% už vie
nų metų terminuotus in
dėlius, 5.25% už Šerus ir 
4.4% už depozitus su če
kių rašymo teise. Be to , 
už Šerus "Litas" dar duo
da nemokamą gyvybės 
apdraudą iki $ 2. 000 su
mos. Pinigų išėmimas 
"Lite" galimas ir prieš 
terminą,tik tokiais atve
jais už terminuotus indė
lius nustojama apie 1% 
palūkanų."Litas" kviečia 
Montrealio lietuvius pa
sinaudoti jo teikiamais 
patarnavimais ir perkelti 
į jį savo santaupas iš ki
tų bankų. Kadangi praeitą 
savaitę visi bankai prira
šė palūkanas už praeitą 
pusę metų, tai dabar yra 
pats geriausias laikas 
Tamstų santaupų perkė
limui. "Li^as" šiuo metu 
artėja prie 2.5 milijono 
dolerių kapitalo ir 1500 
narių.
• “ LITAS" bus uždarytas 
abiejuose skyriuose lapkri
čio 11 d.,pirmadienį — 
— “Remembrance Day“.

Pr. Rudinskas.

Silvija Kunceviiiutė 
DIPLOMUOTA GAILES

TINGOJI SESUO
Silvija Kuncevičiūtė šį 

rudenį baigė St. Mary's 
School of Nursing ir š. 
m.spalio 27 d. labai gra
žiose iškilmėse gavo Re
gistered Nurse diplomą. 
Smagu ir malonu paste
bėti,kad Silvija buvo savo 
kurso pirmininke ir bai
gimo iškilmėse kalbėjo 
visų baigusiųjų vardu.

Silvija gimė Vokietijoj 
1947 m. Mokėsi Lasalle 
mokykloj ir gimnazijoj , 
kur ji buvo sporto klubo 
pirmininke ir vyresnėse 
klasėse savo klasės se
niūne,o paskutinėj klasėj 
ir visos gimnazijos vice
pirmininke.

Silvija lankė ir baigė 
šeštadieninę mokyklą ir 
lituanistinius kursus. Ji 
mokėsi Ponios Kardelie
nės muzikos studijoj. Ke
letą vasarų Silvija sto
vyklavo Putnamo mergai
čių Ir skautų stovyklose. 
Silvija priklausė Marijos 
Sambūriui ir yra vyr. 
skautė.

Silvija mokslo siekė su 
dideliu pasiryžimu, atsi
sakydama malonumų ir 
pramogų.Ji vaikas būda
ma neteko tėvelio ir tik 
dėka savo mamos didelio 
rūpestingumo ir savo pa
čios anksti pradėta nešti 
atsakomybe,Silvija šian
dien gali džiaugtis gra
žiais rezultatais. Sveiki
nam ir linkim nesustoti ir 
siekti dar aukštesnio 
laipsnio.

t r
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DIDYSIS BAZARAS
ŠV. KAZIMIERO P A R A P I J O S S A L E J E lapkričio mėn. 8, 9 ir 10 d.d. 

• PENKTADIENĮ nuo 7 v al. vak. • ŠEŠTADIENĮ nuo 4 vai. p.p.

9 SEKMADIENl po pamaldų pietūs ir 
loterijos bilietais laimėjimu 

paskirstymas apie 4 vai.

MONTREALIO LIETUVIU ŽVEJOTOJI-MEDŽIOTOJŲ KLUBAS

„ NIDA „
Lapkričio 16 d., šeštadienį 7 vai. vakaro 

DLK VYTAUTO KLUBE rengia

VRMRR-BRLIU
PROGRAMOJE:

ŠILTA VAKARIENĖ. TURTINGAS BUFETAS. 
MUZIKA. ŠOKIAI. LOTERIJA.

ĮĖJIMAS $2.50.
Maloniai kviečiame visus NIDOS
Montrealio lietuvius. KLUBO VALDYBA.

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

KONCERTĄ-SUBATVAKARI
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.

MENO PARODA
Place Ville Marie pirmam 

aukšte, Royal Bank patalpo
se, nuo lapkričio 2 d. iki 16 
vyksta “ Quebec’o šių dienų 
profesionalų dailininku“ me
no paroda. Dalyvauja t>8 dai 
lininkai, išstatę 87 įvairios 
technikos darbus. Paroda ne 
eilinė, dalyvauja daug ž^- 
miu-dailininkų, pav. Jean- 
Paul Riopelle, ir dėl to ver
ta aplankyti. Paroda atidara 
kiekvienų diena, taip pit ir 
sekmadieniais, Mums malo
nu, kad parodoj randam ir 
montrealietę grafike Oną Sab 
lauskienę. Tai vienintelė 
šioj parodoj lietuvių atstove.

Ln.

KATOSTROFOJE VOKIETI
JOJE ŽUVĘS LIETUVIS

AUKU RINKIMAS

N. Pr.Marijos Seserims 
šie metai yra jubilieji
niai. Visoje išeivijoje yra 
{vairiai atžymėti.Kasmet 
M ontrealy rėmėjai reng
davo bazarą.Šiais metais 
norima bandyti daryti pi
niginį vajų. Tuo būdu at- 
puls fantų rinkimas ir py
ragų kepimas.

Ateinančiomis savaitė
mis iki gruodžio mėnesio 
pradžios rinkėjos su aukų 
lapais lankysis jūsų na
muose.Tikime, kad kiek
vienas iš mūsų neatsisa
kys savo auka paremti 
seselių darbą.

LaSalle-V. Biliūnienė , 
ir G. Montvilienė.

Verdun-A. Morkūnienė 
p.Pocauskienė ir Br. Lu
koševičienė.

St. Laurent-A. Mališ- 
kienė.

Rosemount- J. Adomo
nienė, J. Blauzdžiūnienė 
ir p. Malcienė.

N. D. G. -p. Dauderienė.
Duvernay-E.Kerbelie- 

nė.
Jacpues Cartier - R . 

Brikienė.
St. Lambert-M. Beniu

šienė.
Ville Emard ir Cote St. 

Paul-J. Kęsgailienė ir p . 
Kasperuk.

Montreal West ir Cho-

Rudens vakaro jaukia nuotaika 

rasite

| S L A 236 kuopos

PASIILIlitKSMIimS
Vieta - Šv. Jono parapijos Laikas -lapkričio 9 d.

i salė. 7 val- vak-

Pilnas bufetas .........  D’amico šokių Kapela.
i------------------------------------------------------- .

LIETUVIAMS DĖMESIO 1
Dr. E. Andrukaitis jau se

niai žinomas kaip nervą ligų 
geras specialistas, nuo lap
kričio 1 dienos persikelia į 
naujas patalpas 832 St. Joseph 
Blvd., kampas St. Andre St. 
ir tel. 522 - 723 6.

Gerb. Daktaras praplečia 
gydymų vidurinių ligų srityje 
ir.pašouktasatvcžiuas'j na
mus. Priėm'ao valandos bus 
pagal susitarimų.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir y A, 7 Q 
Ketvirtadieni ‘ P •
Antradieni 2-4 pm. , 
Penktadieni 2 - 4; 7 - 9 pm. 
Trečiadieni 7 - 9 pm.

r ei :767 - 3175; namu 366-9582

LITUANISTINIŲ KURSŲ 
MOKINIŲ IR TĖVŲ DĖ

MESIUI

Nesulaukus iš Montre
alio Mokyklų Komisijos 
jokio pranešimo, darbas 
pradėtas Aušros Vartų 
parapijos patalpose.Nors 
vieta nepritaikyta moky
mui,bet susitvarkius kiek 
galimybės leidžia, pamo
kos vyksta normaliai ir 
tvarkingai. Yra mokinių , 
kurie dar neatėjo many
dami, kad jokio pozity
vaus darbo nėra. Pamo
kos vyksta kaip visada ir 
programa einama pirmyn.

Kas šeštadienį turėsime 
šias pamokas: lietuvių 
kalbos, lietuvių literatū
ros, tautinių šokių ir 
krepšinio treniruotes, kas 
antrą - tikybos, Lietuvos 
istorijos ir Lietuvos geo
grafijos. Pamoki: pradžia 
9 vai. ir baigsis pirmą 
valandą. Šiais metais 
kursuose dirba šie moky
tojai: Tėv. Zaremba,S. J. , 
M.Jonynienė, H. Lapinie
nė, Br. Lukoševičienė, R . 
Otto ir S. Baršauskas .

Vedėja.
» Staigiai mirė E. Tamošiū
nienė, kuri palaidota per S.v. 
Kazimiero parapiją

Juozas Skučas, kuris pries 
2 metus buvo atvykęs i Mon
treal! aplankyti sūnų Juozą 
ir dukterį Daną Mozūraitienę. 
Velionis ilgus metus kalėjo 
Sibiro taigose, nes kaip pa
žangus ūkininkas buvo iš
tremptas ir nubaustas.

KAS LAIMĖS AUTOMOBI
LIO NUDAŽYMAl?

Highland Auto Body dirbtu
vės savininkai Sušinskas ir 
Zavys Žvejoto] ų ir Medž. klu
bo “ Nidos“ ruošiamam baliui 
s/Li^vertingą dovaną loterijai 

-$150.00 vertėje automobilio 
nudarymą,

medy-G. Gedvilienė. 
Rėmėjų Valdyba.

• Šv. Kazimiero par. Šv. Elz
bietos mišios ir po ju pusry
čiai lapkričio 24 d. 11 vai. 
ir lapkričio 30 d. vakarienė 
parapijos salėje. Prašomi 
visi i šiuos parengimus at- 
lanki'.i.

D-jos Valdyba.

® Tragiškai žuvusiam Leonui 
Cemysovui, jo sesutė Elena 
ir D. Linkonai pastatė gražu 
paminklą kapuose.

LIETUVIŠKI PARENGIMAI

Anąjį savaitgalį Toron
to buvo gausus parengi
mais,o vienas ypatinges
nis koncertas sutraukė 
beveik tūkstantinę žmo
nių.

Šalia šv. Jono parapijos 
salėje vykusio skautų ba- 
zaro, Lietuvių Namuose 
vykstančiame Rudens ba
liuje dalyvavo daug sve
čių. Statybininkas Petras 
Jokubauskas švęsdamas 
savo 55 m. sukaktį susi
laukė svečių iš tolimes
nių vietų kaip Sarnia, Ha
milton ir iš Amerikos . 
Sekmadienį įvykusiam 
solisto Virgilijaus Norei
kos koncerte atsilankė 
tiek daug žmonių,kad pri
trūko sėdimų vietų. Dau
geliui pavėlavus teko sto
vėti (už tą pačią $ 3. -kal
ną).

P.p. Jokūbaičių sureng
tame priėmime solistas 
Noreika su ponia stebė
josi sieną puošusią, tau
tiniais motyvais apipavi- 
dalintoj, lininėj medžia
goj dailiai jaustą visą 
mūsų Tautos Himną.

• Massey-Ferguson šo
feris Jonas Kairys, ap
virtus jo vairuojamam 
sunkvežimiui, buvo su
žeistas ir nugabentas li-

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel. MU 1-205 T

mt, a, s, ropier aims
B.A.,M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c).

Chirurgine praktika
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

355'1 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

KREIPTIS TELEFONU 931 - 3275.

MOKA UŽ:

DEPOZITUS 4.4%
ŠERUS 5.%%

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

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

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

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis palūkanom i s 
( pradedant 6.5 % ).

jaugeliene
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11- 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-9681

4DVO KA TAB
JOSEPH P. MILLER

B. A., B. C. L.
Suite 205

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

or.v GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L'Assomption Blvd 
Tel. 255 - 3535.

NOTARAS

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

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 86 6- 1359

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun, 
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD
’’NEPRIKLAUSOMOS 

L J ET U VOS’* SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pakvietimis, vizi
tines ir padėkos korteles, įvarius 
blokus, receptans lepelius, vedybi
nius pekvietinis, tarties atveju už- 
uc jautos laikus, visokius ** statemen 
tus”, vokus su adresas, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street, 
L aSalle,Montreal,P. Q. 
Canada.

dšouįįaul edit t o JŠody,
6636, Clark St. Montreal 

( prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277 -5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding
Body Work _____

Sav. Adomonis - Adams

Namų tel. 747-9000

Mechanic 
Electric 
ir kitus

Steering Service
Wheel Alingment

T une - up
Clutch- Brakes

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

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

iki 9 vai.

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

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER

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

TEL. 669-8834.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU RŪŽių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

Dr.P.MORKIS
DANTŲ gydytojas
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal suaitarimą.

(1082 Bloor W., Toronto)
(| rytus nuo Duffenn St: )

Raštinė: LE 4-4451

goninėn. Į jo sunkvežimį 
įvažiavusios lengvos ma
šinos keleiviai buvo sun
kiau sužeisti.

AUKOS JUNGTINIAM 
FINANSŲ KOMITETUI 
KANADOJE

Rodney TF įgal. V. Ignai- 
čio. ... $ 244. -
Wellando TF įgal. A. Če- 
puko.........  $ 181. -
Fort William TF įgal. dr . 
F. Jasevičiūtės. . $ 80. - 
Otavos TF įgal. K. Vil
činsko. ... $ 90. -

Už aukas dėkojam. Au
kas siųsti: JFK ižd. VI. 
Kazlauskui, 20 Brunell 
Avė. , Toronto 9, Ont.

JFK Informacija
B. NAUJALIS, turintis sveikatos 

kliniką 460 Roncesvalles Avė., išklau
sė vienu metų medicinos teorinį li
gonių priežiūros kursą ir dabar pa
skirtas atlikti keturių mėnesių prak- 
tiką Toronto General, Sick Children, 
Toronto Western ir Riverdale ligoni
nėse po vieną mėnesį kiekvienoje. 
Dėl tos priežasties jo sveikatos kli
nika veiks tik nuo ketvirtos valandos 
po pietų ir šeštadieniais visą dieną. 
Kreiptis telefonu LE 3-8008.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC
GAISRAS- AUTOMOBILIAI -ATSAKOMYBĖ įGYVYBĖ

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

I E D C 0 CONSTRUCTION CO. LTD.

• Namų statybų vykdo ištisomis gatvėmis 
naujoje La Sallėje ■

e Namai - Duplex ir Fourplex - sau ir 
investavimui.

• Namų kainos neaukštos, labai žemu 
imokėjimu - S 1990 - galima įsigyti 
gražius ir vertingus namus.

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

LaSalle Restaurant
15 - je metų pagarsėjęs “ smoke meat' 

gaminio patiekalu.

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