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RICHARD M. NIXON - 
NAUJASIS JA V-IV PRE-

DENTAS

Kaip jau daugelio buvo 
spėliota ir pramatyta, 
naujuoju Jungtinių Ame
rikos prezidentu išrink
tas Richard Nixon. Tei
singai spėliojo viešosios 
opinijos biurai, kad rin
kimai bus be galo sunkiai 
atspėjami.Taip ir atsiti
ko, nes R. Nixon laimėjo 
tiktai po keliolikos valan
dų netikrumo. Ir Nixon, 
ir Humphrey surinko vie
nodą procentą balsų. Nu
lėmė didesnis skaičius 
rinkiminės kolegijos na
rių. Jų gavo Nixon 302, o 
Humphrey 191. Iš tiesų, 
galutiniai rezultatai dar 
nežinomi, kadangi nėra 
dar suskaičiuoti visi, JA V 
teritorijoj negyvenančių, 
piliečių balsai. Kiekvienu 
atveju, Nixon rinkimus 
neabejotinai laimėjo. To
kiu būdu, sekančių ketve
rtų metų Amerikos poli
tiką tvarkys respubliko
nas Nixon. Kartu su pre
zidentiniais rinkimais 
vyko ir dalies senato 34 
iš šimto ir visų atstovi; 
rūmų (435) narių rinki
mai. Senate, pagal rinki
mų duomenis,demokratai 
turės daugumą (58 prieš 
42), o taip pat ir atstovų 
rūmuose (243 prieš 192) . 
Taigi naujasis JAV pre
zidentas turės kitos par
tijos dominuojamą kon
gresą. Betgi žinant, kad 
daugumas pietinių demo
kratų yra konservatoriš- 
kai nusiteikę ir beveik 
visuomet balsuoja už res
publikonų idėjas, galima 
tikėtis,jog Nixon ko gero 
galės pravesti didelę dalį 
savos programos.

Vienas dalykas yra tik
ras -Amerikos gyventojai 
pasuko griežtai į dešinę . 
Jiems nusibodo ir aukšti 
mokesčiai, ir nerimstą 
negrai, ir neišspręstas

Vietnamo karas,ir taria
mi taikos demonstrantai, 
įvairūs studentų pasi
priešinimai ,ir kriminali
nio elemento siautėjimas 
Amerikos didmiesčiuo
se. Galų gale, JAV pilie
čiams nusibodo taip pat 
klausytis nuolatinių kalbų 
apie smunkantį Amerikos 
prestižą visame pasauly
je ir sunkiai įgyvendina
mas socialines refor
mas, kurioms jokios rea
lios formulės nerado de
mokratų valdžia.Visi su
tinka,kad Nixono vyriau
sybė mažiau rūpinsis , 
taip vadinamos .naujosios 
bendruomenės kūrimu, o 
daugiau pačios Amerikos 
ekonominiais reikalais .

Pati statistika rodo, 
kad, pavyzdžiui, per pa
staruosius metus .valdant 
respublikonams, JA V ne
turėjo nei vieno karo, kad 
biudžetą balansuojant de
mokratai turėjo 331 bili
joną deficito, o respubli
konai tiktai 20 bilijonų, 
kad respublikonai tiktai 
vieną kartą savo valdymo 
metu pakėlė mokesčius , 
o demokratai net 14 kar
tų. Žinoma, galima tuojau 
pat pastebėti, kad demo
kratai įvedė žymiai dau
giau reformų, negu res
publikonai ir kad,bendrai 
imant,demokratai vidaus 
ir užsienio politikoj buvo 
kur kas energingesni ir 
sumanesni už respubliko
nus. Žurnalistų nuomone, 
nors jie beveik visi sim
patizavo demokratams ,ir 
pati rinkiminė organiza
cija ir Nixono kalbos bu
vo neabejotinai pranašes
nės už Humphrey. Pasta
rasis, po skandalingai 
praėjusio demokratų su
važiavimo Čikagoje, buvo 
visų viešosios opinijos 
biurų paskelbtas tikru 
pralaimėtoju. Betgi pre
zidentui Johnsonui sus
tabdžius Šiaurės Vietna

mo bombardavimą, 
Humphrey populiarumas 
pakilo. Daugelio stebėto
jų nuomone, jeigu balsa
vimai būtų įvykę savaite 
vėliau, Humphrey gal būtų 
ir laimėjęs. Tai, žinoma, 
tik spėliojimas. Faktas 
lieka faktu,kad amerikie
čiai šį kartą pasirinko 
griežtesnį ir tikresnį 
žmogų, kuris, jų nuomo
ne, sugebės Vakarų pa
saulio ir pačios Ameri
kos likimą pasukti į sau
gesnį uostą.

Ar taip ir įvyks, paro
dys tiktai ateitis.

Labai galimas dalykas, 
kad JAV politika nepasi
keis. Galų gale, kiekvie
nas, JA V prezidentas pir
miausia galvoja apie pa
čios Amerikos ateitį ir 
saugumą. Taip pat kiek
vienam Amerikos prezi
dentui rūpėjo rasinių ne
santaikų,socialinės nely
gybės, bedarbės ir kitų 
panašių klausimų iš
sprendimas. Joks JAV 
prezidentas nėra šių sri
čių pamiršęs. Ar Nixon 
galės visas jas išspręsti , 
arba bent jų daliai suras
ti pakenčiamus sprendi
mus niekas nežino. Abe
jojame ir mes, o tačiau 
nuoširdžiai to linkime .

JAV viceprezidentu tapes 
Spiro M. Agnew.

VIETNAMAS-PA GRINDI
NIS RŪPESTIS

Nesėkmingai vykstan
tys pasitarimai Paryžiu
je nerodo jokių pragie
drulių, Pietų Vietnamo 
vyriausybės atsisakymas 
tartis su komunistinių 
partizanų agentų atsto
vais, kurie turėtų daly-

Šiaurės Vietnamo delegacijos 

pirmininkas Xuan Thuy.

vauti pasitarimuose šalia 
Šiaurės Vietnamo dele
gacijos, jų nenoras, iš vi
so, kalbėtis su brutaliais 
teroristais, pasitarimus 
Paryžiuje paraližavo. 
Pietų Vietnamas sutinka 
kalbėtis su Šiaurės Viet
namu,bet nemano atsisa
kyti nei pėdos savo teri
torijos. Gi JAV norėtų 
tartis tiktai apie karines 
paliaubas,kaip tai atsiti
ko savo laiku Korėjoje. 
Pietų Vietnamas, tuo j po 
rinkimų,net pakvietė Ni- 
xoną apsilankyti Saigo- 
nan, kad naujasis prezi
dentas galėtų artimiau 
susipažinti su esama pa
dėtimi. Nixonas atsisakė 
vykti. Atrodo, kad naujai
išrinktasis prezidentas 
norėtų palikti pačiam
Johnsonui tvarkyti šituos
be galo suraizgytus siū
lus. Apie taiką kalbėjo vi
si prezidentiniai kandidar 
tai,o kaip tai jie išspręs- 
jau kitas klausimas. Tarp 
kitko,kalbėjo apie taiką ir 
Wallace, surinkęs tik 9 
milijonus balsu-(Nixon ir 
Humphrey surinko po 29 
mil.).

Cekoslovakai švęsdami llberalizaeijos švente demonstratyviai barškino įvairiais daiktais ir 
nuo kojų batais i užleistus langus viešose judėjimo vietose.

P i etų Vi einamo prezidentas Thieu-

BLANKIOS REVOLIUCI
NĖS METINĖS

Jau senai Maskva ne
matė tokių blankių revo
liucinių metinių. 51-sios 
praėjo be įprastos pom
pos ne tiktai dėl to, kad 
daugumas Vakarų diplo
matų jas boikotavo, bet ir 
todėl, kad pati Maskva 
jautėsi ne savo kailyje. 
Vakarų valstybės boiko
tavo šias iškilmes, norė
damos priminti sovietam 
Čekoslovakijos išprie
vartavimą,© pati Maskva, 
atrodo, nenorėjo dar la
biau išpopuliarinti savo 
"broliškų žygdarbių'.1 To
dėl maršalas Grečko.gi- 
nybos minlsteris, pasakė
tiktai trijų minučių pra
kalbą, kurioje neišdrįso 
paminėti vardu nei JAV- 
ių,nei Vietnamo, nei kitų 
panašių įprastų formulių. 
Net ir pagarsėjusiuose ta 
proga rengiamuose So
vietų ambasadų baliuose 
nedalyvavo nei vienas žy
mesnis Vakarų diploma
tas. Taip ir liko kalnai 
nesuvalgytų kaviarų bei 
šimtai neišgertų tostų už 
pasaulinę "tąiką".

CEKOSLOVAKAI NEPA
SIDUODA

Niekas nebūtų tikėjęs , 
kad cekoslovakai taip il
gai ir atkakliai priešinsis 
sovietams.Dalinai todėl, 
kad čekai ir slovakai pir
mieji taip nepaprastai nu
kentėjo nuo nacionalso
cialistinės Vokietijos 
prievartavimų.Dalinai ir 
todėl, kad būdami patys 
kultūringiauai slavai, jie 
sąmoningai vengė bet ko
kių išsišokimų, kurie ga
lėtų pakenkti jų buičiai , 
jų valstybei. O tačiau 
šiandien,’reikia pripažin
ti,kad kaip tiktai cekoslo
vakai labiausiai prieši
nasi Sovietų imperijos 
tikslams. Šaunaus karei
vio Šveiko dvasia,pasiro
do, febe gyvena šitoj savo
tiškoj tauto j. Nors ir prieš 
25 metus dažnas mūsų
nebūtų galėjęs to prama
tyti.

Prahos gatvėse, Bra
tislavos gatvėse, prieš 
kelias dienas, įvykusios 
tūkstantinių minių de
monstracijos paliko su
degintas sovietų vėliavas 
ant grindinio. Taip buvo 
paminėtos 51-sios bolše
vikų revoliucijos meti
nės'.

IR JUGOSLAVIJA NEMA
NO NUSILENKTI 

MASKVAI
Tito, pirmasis komu

nistinės sistemos sukilė
lis prieš Kremlių, stebė
damas čekoslovakų liki
mą,yra susirūpinęs gali
ma "broliška" sovietine 
intervencija. Toji inter
vencija būtų,be abejo, at
likta ginklais Todėl senas
ir patyręs partizanas Ti
to kasdien siunčia ginklus 
ir karinius dalinius į kal
nuotąsias Jugoslavijos' 
provincijas,kad jos tenai, 
galimo užpuolimo atveju, 
netiktai išliktų,bet ir pul
tų agresorius.Kaip žinia, 
Hitlerio daliniai per visą 
Jugoslavijos okupaciją 
nesugebėjo sunaikinti ju
goslavų partizanų-kara-
llaus ir Tito šalininkų. Ir 
pati Kremliaus vadovybė

KAS NAUJA KANADOJE

Premjeras P. E. Trudeau pa
darė keletą įdomių pareiškimų. 
Otavoje jis prasitarė, kad bus 
pakeistas pilietybės įstatymas 
Kanadoj gimusių ir Kanadon 
imigravusių piliečių teisėms su
vienodinti. Pagrindinis skirtu
mas daugiausia lietė kriminali
nius nusikaltimus. Kanadoj gi
męs pilietis už juos atsidurda
vo kalėjime, o imigrantas pra
rasdavo pilietybę ir būdavo de
portuojamas į gimtąjį kraštą. 
Antrasis nenuoseklumas lietė 
imigrantus iš Britų Bendruome
nės kraštų. Kanados pilietybė 
jiems būdavo suteikiama po vie- 
nerių metų, kai tuo tarpu visi 
kiti imigrantai jos turėdavo 
laukti penkerius metus. Halifak- 
se liberalams pasakytoje kalbo
je P. E. Trudeau prisipažino, 
kad ministerių kabinetas svars
to pajamų mokesčių turtingie
siems sumažinimo klausimą, ku
rį buvo rekomendavusi Carterio
komisija. Dabartinė tokių mo- Min. pirm. P. E. Trudeau, po 
kesčių galutinė riba yra 80% ne| engvu problemų nuosprendžiu, 
visu paiamu. Carterio komisija 
mokesčius siūlė sumažinti iki
50%

žino, kad Jugoslavija ne
bus minkštas riešutas. O 
Vakarai šį kartą visai 
nedviprasmiškai,jau siū
lo Jugoslavijai ginklų, 
kad ši galėtų, galimo už
puolimo atveju, efektingai 
pasipriešinti.
• Ryšium su pasikėsini
mu prieš R. Nixono,būsi
mo JAV prezidento gyvy
be, suimti trys Jemeno 
kilmės arabai rtėvas ir du 
sūnūs.
• Lapkričio 9 d. buvo pa
leisti du šūviai į Pakista
no prezidentą Ayub Khan.
• Lapkričio 9 d. beveik 
trečdalis vakarinės JAV 
sritys pajuto lengvą že
mės drebėjimą. Jis buvo 
jaučiamas ir pietiniame 
Ontario.

Kanada ir Prancūzija, nepai
sydamos dėl Kvebeko kylančių 
nesutarimų, pasirašė sutartį pen- 
keriem metam keistis atominių 
reaktorių gamyboje įgyta patir- 
timi. Kadangi šioje srityje Ka
nada yra gerokai pralenkusi 
Prancūziją, prezidento De Gaul
le vyriausybė sutiko sumokėti 
Kanadai $700.000 ir inves
tuoti kapitalą į šios pramonės 
įmones Kanadoje. Kanadiečiai 
pagrindinį vaidmenį skiria sun
kiojo vandens atominiams reak
toriams, kuriems pasaulinėje 
rinkoje tenka varžytis su ame
rikiečių lengvojo vandens ato
miniais reaktoriais. Tikimasi, jog 
ši sutartis ir Prancūzijos inves
tuotas kapitalas Kanadai atida
rys platesnę tarptautinę rinką.

KANADIEČIUI GERBŪVIO 
UŽTIKRINIMAI

Rašo F. Hayes 
(Canadian Scene) - Ka

nados gyvenime yra su
kurtas saugumas, kuris 
turi begalinės svarbos 
jums ir jūsų šeimai. Tai

Joguslavijos prez. Tito, vieno 

parado priėmimo metu.

yra Kanados pasitarnavi- 
mų dalis savo žmonėms , 
ir jis yra pratęstas dau
geliu būdų paliečiant jūsų 
namus, darbą, kada mes 
keliaujame,ar kada vado- 
vaujam bizniui.Nors mes 
apie valdžios politinę 
veiklą girdime daugiau
siai,ji kasdieniniam šei
mos gyvenime yra ma
žiau reikšminga, negu 
šimtai tarnybų,kurios ty- 

Nūkei ta i 8 p si.
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dideli darbai
TERAUSIĄ

nacius ir policija jį turė
jusi "saugumo sumeti- 
mais"(! )(aus sicherheits- 
polizeilichen Erwaegun- 
gen) suimti.

"Nepr. Lietuvos" re
daktorius J.Kardelis kar-

ĮSTEIGĖ FONDA SIMONAIČIUI 
» *

Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos Centro Valdyba 
Montrealyje, Erdmono Simonaičio 80 m. amžiaus sukak
ties proga, jo gyvenamajai būklei pagerinti, š.rų. spalio 
25 d. įsteigė Fondą. Fondo vykdymui išsiuntinėto i atsi
šaukimą i lietuvių visuomenę, kurio nuoraša talpiname.

MIELAS TAUTIETI,

1967 m. gruodžio men .
18 d.Vokietijos Federali
nės Valdžios teismų įs
taiga galutinai atmetė M
LT pirmininko Erdmono 
Simonaičio bylą kaceti- 
ninkų pensijos gavimo 
reikalu už prarastą svei
katingumą ir darbingu
mą kankinant jį ketverius- 
mą,kankinant jį ketverius 
'metus Mauthauseno ir 
pachau kacetuose. Byla 
atmesta dėl to, kad E. Si
monaitis kovojęs prieš

Erdmonas Simonaitis, 

pasaulyje gyvenančius 
tautiečius, pasinaudojant 
vięnąlš sekančių aukoji
mo būdų, prie šio fondo 
prisidėti.

'o mv.
Skyrių veda skautininkas L. Eimantas 

1496 Mardell Place,’London, Ontario,Canada
SKAUTŲ SUKAKTUVINIAMS 1968 METAMS

Artėjame į Laisvės Ko
vos Metų pabaigą. Greit 
pradėsime antrąjį pus
šimtį nuo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. 
Neeilinė sukaktis atžy
mėta svarbiais darbais ir 
įvykiais: sušauktas Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės seimas, surengta 
tautinių šokių šventė Či
kagoje,išleistas veikalas 
Lithuanians in Canada, 
baigta leisti Lietuvių En
ciklopedija, "Gyvataras" 
dalyvavo tautinių šokh 
festivalyje Prancūzijoje . 
Be to,atlikta ir daug kitų 
kultūrini cpol 
kul tūrini o-politinio pobū
džio darbų. Tai padaryta 
be didelių finansinių iš
teklių, o daugiau lietuviš
ko ryžto ir sumanumo 
dėka.

Lietuvos Valstybės 
Atstatymo Penkiasde
šimtmečio Jungtinis Fi
nansų Komitetas Kanado
je iki šiol gavo $ 9,516,95 
aukų.Nors gražios talkos 
sulaukta kone iš kiekvieno 
lietuviškojo gyvenimo 
kampo, tačiau dar nema
žai trūksta iki numatyto
sios $ 15,000 sumos. Rei
kalinga sukrusti ir tikslą 
atsiekti.

Todėl Jungtinis Finan
sų Komitetas papildomai 
kreipiasi ir prašo T F 
atstovybes, įgaliotinius , 
KLB apylinkių valdybas 
ir visus Kanados lietu
vius rinkti aukas ir auko
ti . Lietuvio vardas ir gar
bė mus įpareigoja remti 
Lietuvos laisvinimo kovą 
ir lietuvybės išlaikymo 
darbą.

A. a. Jonas Burčikas 
mirė spalio mėn.13 d. ir 
16 d.palaidotas Montrea- 
lio priemiesčio, kur ve
lionis su šeima gyveno, 
Ville Jacpues Cartier šv . 
Jurgio kapinėse.

Velionis virš 6 metų 
išdirbo požeminėse Bel
gijos anglių kasyklose - 
Liege - Tilleur,daugiau
siai gręšdamas ir sprog
dindamas tuneliams ak
menis, nuo ko gavo ang
liakasių plaučių džiovą. 
1954 m. velionis su šei-

Kanados lietuviai šiais 
Laisvės Kovos Metais bu
vo ypatingai pagerbti, kai 
lietuviškasis" Gyvataras’' 
buvo pakviestas atstovau
ti Kanadą tautinių šokių 
festivalyje Prancūzijoje. 
Dar daugiau.Kelionė buvo 
net vyriausybės ne finan
suota.

Šis svarbus įvykis mus 
netikdžiugina.betir įpa
reigoja.

Parodykime rusų pa
vergtai Lietuvai, laisva
jai Kanadai,visam pasau
liui ir sau, kad dvasinę 
kultūrą branginame ir 
daugiau vertiname, negu 
medžiaginę.Atlikime lie
tuvišką pareigą, suauko
kime likusius $ 6, 000 .

Aukas siųsti JFK ižd . 
VI.Kazlauskui,20 Brunell 
Ave.sToronto 9, Ontario.

Aukos reikalingos KLB 
rengiamam lietuvių sky
riui federaciniame mu
ziejuje Otavoje, rėmimui 
lietuviškojo jaunimo 
švietimo, platinimui vei
kalo Lithuanians in Cana
da kanadiškosios švie
suomenės tarpe ir eilei 
kitų projektų.

Lietuviais esame mes 
gimę,
Lietuviais turime ir 
būt!

Lietuvos Vaistybės At
statymo Penkiasdešimt
mečio Jungtinis Finansų 
Komitetas Kanadoje.

ma iš Belgijos persikėlė 
iš Belgijos Kanadon ir 10 
metų išdirbo Weston ke
pykloje,paskutiniuosius 3 
metus nieko fizinio nebe
galėjo ir sunkiai į lauką 
beišeidavo.

Velionis augo Rygos 
lietuvių šeimoje. Mėgo 
rašinėti į laikraščius. 
Gyvendamas Rygoje pa
rašė kelius scenos vaiz
delius. Dabar sirgdamas 
parašė ir išleido 80 psl. 
knygutę "Apocalipsė" ku
ri už $ 2.50 gaunama NL 
ir kitur. Rankraščiuose 
liko: Prieštaravimų tar- 
pekliuose-mokslo ir pro
to išniekinimas, Patmos 
salos mįslė - apocalipsė 
realybės šviesoje, Ir pa
sirodė danguje ženklas- 
religija pasaulio audro
se, Gyvenimo pilkuma 
šypso -3-jų veiksmų ko
medija ir Juodojo aukso 
miestas-romanas iš Bei

a) Metinė 25.00 dol. au
ka (vienu kartu sumoka
ma

b) Metinė 24.00 dol. au
ka (mokama po 2.00 dol. 
į mėnesį)

c) Vienkartinė auka E . 
Simonaičio 80 metų gimi
mo sukaktuvių proga.

Visas aukas ir pasiža
dėjimus prašome siųsti 
šiuo antrašu: V. Peterai- 
tis, 6597-19th Avė. Rsmt. 
Montreal 36, P. Q. Cana
da.

Tikėdamies susilaukti 
Jūsų malonaus pritarimo 
ir paramos šiam svar
biam reikalui, pasilieka
me

su aukšta pagarba 
Kanados Maž. Lietuvos 
Bičiulių Draugijų Cen
tro Valdyba.

apžvalga
se ir kitą dieną išspaus- 
dintoj dar ilgesnėj A. 
Sniečkaus kalboj, kurią 
jis spalio 3 d. buvo pasa
kęs Vilniaus Filharmoni
jos salėj, iškilmingame 
sukaktuviniame vietinės 
valdančiosios klasės su
sirinkime . Bet tik’ tie, kas 
prisivertė atidžiau per
skaityti tuos straipsnius 
ir kalbą, galėjo pastebė
ti,kad ši sukaktis sureng
ta ne laiku ir apibūdinta 
klaidingai.Ne laiku todėl, 
kad pagal''metrikas"Lie
tuvos komunistų partija 
buvo pagimdyta ne prieš 
50, o prieš 48 metus, ir 
pusės šimtmečio neišgy
venusi,prieš 28 metus jau 
buvo numarinta. Tie fak
tai, nors ir prabėgomis , 
buvo paminėti sukaktuvi
niuose straipsniuose ir 
Sniečkaus kalboj.

Sukaktį švęsti buvo su
galvota tuo pagrindu, kad 
1918 metų spalio 1-3 die
nomis nuošaliame Vil
niaus skersgatvyje esan

tą E. Simonaitį teisingai 
apibudino kaip žmogų,ku
ris lietuvių tautai ir Lie
tuvai atidavė visas savo 
jėgas, kuris paaukojo vi
sas galimybes gerai gy
venti ir k uris, betrokšdar 
mas visų mūs ii tautos 
genčių sujungimo.net bu
vo atsidūręs ant mirties 
slenksčio.Tačiau iš savo 
tautos ir dabartinės Lie
tuvos už tai negali gauti 
nei duonos kąsnio.

1968 m. spalio mėn. 30 
d. Erdmonas Simonaitis 
švenčia savo 80 metų gi
mimo sukaktį. Ta proga 
Kanados Maž. Lietuvos 
Bičiulių D-jų Centro Val
dyba,įsteigė fondą jo sun
kiai materialinei padėčiai 
palengvinti. Todėl šiuo 
laišku kviečiame visame

Spaudos
KOMIŠKA SUKAKTIS
Spalio 3 d. valdančioji 

kaišė Lietuvoje surengė 
dar vieną jubiliejų. "Lie
tuvos komunistų partijai- 
50 metų", skelbė raudo
nomis raidėmis Tiesa, o 
Sovietskaja Litva rusiš
kai antrino, tvirtindama, 
kad Lietuva jau pusė 
šimtmečio esanti po Lie
tuvos komunistų partijos 
vėliava.

Sukakties esmė buvo 
stengtasi tą dieną aiškin
ti ilgokuose straipsniuo-

gijos lietuvių angliakasių 
gyvenimo.

Liko žmona Mari ja,du
krelės-Verutė, jau diplo
muota gailestinga seselė, 
Kristina ir sūnus Vincas- 
mokiniai.

Pranešimas
ČIKAGOS APYLINKĖJE 
įvairioms Lietuvių kata
likų grupėms prašant 
Kardinolą Cody kapinių 
pavadinime gražinti žodį 
"Lietuvių','Jo Eminencija 
patenkino šį reikalavimą 
išryškėjus, kad tai yra 
daugumos troškimas ir 
nėra konflikte su esmi
niai krikščionių miru- 
niais krikščionių miru
siųjų laidojimo princi
pais ir poilsio vietovių 
priežiūra. Kadangi šios 
kapinės turi ilgą ir gar
bingą tradiciją Čikagos 
apylinkės Lietuvių ben
druomenėje tai dera, kad 
ši tradicija būtų forma
liai pripažinta. Jo Emi
nencija pavedė kapinių 
vadovybei šį pavadinimo 
pakeitimą įgyvendinti.

KANADOS RAJONO 
VYR. SKAUČIU IR 
VYČIU SUVAŽIA

VIMO, K U R I S ĮVY
KO TORONTE 1968 
METAIS SPALIO 
26 D I E N A. v

Dalyvavo virš 100 sesių 
ir broliu -- v

lietuvių kanadiečių.

.Nuotraukos S. Dabkaus.

čio nuošalaus medinio 
namopastoginiame kam
baryje įvyko, kaip dabar 
sako, "pirmasis Lietuvos 
komunistų partijos suva
žiavimas'.' Taigi čia, Vil
niuj e, prasidėjęs tą dieną 
organizuotas Lietuvos 
komunistų partijos vei
kimas. (Dabar tame name 
įrengė partijos istorijos 
muziejų, kurio atidary
mas buvo "jubiliejaus" 
iškilmių dalis).

Bet Tiesa sukaktuvi
niame straipsnyje bent 
skliaustuose prasitarė 
kiek tiesos apie tą suva
žiavimą. Būtent, kad tai 
buvo ne Lietuvos komu
nistų partija, o "Lietuvos 
ir Vakarų Baltarusijos 
Komunistų Partija". Ir 
pridėjo dar paties Kapsu
ko, to suvažiavimo orga
nizatoriaus, pasisakymą 
apie patį suvažiavimą. 
Esą,"jis aiškiai atsistojo 
Rusijos proletariato ir 
Tarybų valdžios pusėj".

PRANEŠIMAS
PRANEŠAME, VISIEMS PAŽĮSTAMIEMS, KAD 

LIETUVOJE MIRĖ MANO BROLIS IR SVOGERIS 

KUNIGAS JONAS ANDRIEJAUS K A S.

Mirė spalio mėn. 7 d.

Marija irJonas Leknickai.

JUOZO LUKOŠIŪNO tėveli ui mirus 

Lietuvoje, jam ir jo šeimai reiškiame nuoširdžių 
užuojautą

Leono ir Olgos Gurecku 
šeima.

MARIJOS LEKNICKIENES broliui 
kun. Jonui Andriejauskui mirus 
Lietuvoje, jai ir jos šeimai gili užuojauta

NL red. ir Adm.

MARIJOS LEKNICKIENES broliui

kun. JONUI ANDRIEJAUSKUI Lietuvoje 
mirus, jai ir jos šeimai nuoširdi užuojauta

Klemas KiauŠa.

Dar daugiau apie tai 
pasakė Sniečkus .Anot jo, 
1918 metų pavasarį ir vė
liau "Grįžtantieji iš Ru
sijos į gimtąjį kraštą lie
tuviai bolševikai čia rado 
ištroškusias socialinės 
ir nacionalinės laisvės 
darbo žmonių mases". 
Tačiau socialinę ir na
cionalinę (tautinę) laisvę 
jie suprato saviškai: vie
toj laisvės jie ėmė siūlyti 
bolševizmą. .. "Šiomis 
sąlygomis", sako Snieč
kus, "1918 m. pavasarį 
prasidėjo komunistų par
tijos įkūrimo darbas Lie
tuvoje. Jam idėjiškai va
dovavo lenininis Rusijos 
Komunistų partijos Cen

A. A. JUOZUI SVARINSKUI mirus, 
mielų Oną, Algirdą, Nijolę, visus gimines ir artimuosius 
šioje skausmo valandoje užjaučiame ir kartu liūdime

Juzė Jaugelienė, 
Stasio J a u g e I i o ir 
Sablauskų šeimos.

tro Komitetas per Lietu
vių sekcijų Centro Biurą, 
kurio priešakyje buvo 
Vincas Kapsukas ir Zig
mas Angarietis". . . 1918 
metų spalio 1-3 dienomis 
Vilniuje nelegaliai įvykęs 
komunistinių oijganizaci- 
jų suvažiavimas suvieni
jo jas į marksistinio-le- 
ninistinio tipo komunistų 
partiją... Jos kūrėjų tar
ne buvo V. Mickevičius - 
Kapsukas, P. Eidukevi
čius, K. Kernovičius, K. 
Požėla, I. Gaška ir visa 
eilė kitų ištikimų liaudies 
sūnų".

Ta "visa eilė" nebuvo 
didelė, j ei sutilpo medinio 
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

namo "mansardoj", ir, 
kaip liudija Sniečkus, jie 
veikė ne savarankiškai, 
nei ne Lietuvos darbo 
žmonii) įgaliojimu ar var
du, o pagal Rusijos ko
munistų partijos Centro 
Komiteto instrukcijas, 
perduodamas per to ko
miteto į Vilnių atsiųstus 
agentus: Kapsuką, Anga- 
rietį ir kitus. Kaip iš tų 
pareiškimų aišku,jie tada 
Vilniuje pagimdė "nele
galų kūdikį", kurį pavadi
no "Lietuvos - Vakaru 
Bielorusijos Komunistų 
Partija (b)".

Šios partijos vaidmuo 
Lietuvoje buvo numatytas 
panašus į vaidmenį, kokį 
po poros metų Vilniuje 
atliko generolas Želi- 
gowsky: tasai "išgelbėjo" 
Vilnių Pilsudski ui-Lenki- 
jai,o Vilniaus palėpėj pa- 

• gimdyta partija, atsive
dusi bolševikų armijos 
pulkus,kėsinosi"išgelbė- 
ti"visą Lietuvą Leninui - 
Rusijai.Tik kai tas "gel
bėjimas "nepavyko, tada, 
1920 metų rudenį, kažkur 
Rusijoj, buvo neva įkurta 
"Lietuvos Komunistų 
Partija (bolševikų)". Ji 
vargais negalais veikė 
Rusijoj, iš dalies Lietu
vos pogrindžiuose,ir, vos 
sulaukusi 20 metų am
žiaus, 1940 metų spalio 8 
dieną buvo iš esmės nu
marinta,tai yra, įjungta į 
rusų komunistų partiją. 
Vėl tariant Sniečkaus 
"sukaktuvinės" _ kalbos 
žodžiais - "Nuo to laiko 
Lietuvos Komunistų par
tija yra vienas iš Tarybvj 
Sąjungos Komunistų par
tijos būrių, kuris veikia 
TSKP Centro Komiteto 
vadovaujamas".. . (Elta)

tote i rm įim <

Jau antri metai, kaip 
Lenino jubiliejaus sąs- 
kaiton Lietuvoj tenka at

likti visa eilė Lietuvai ko 
mažiausiai reikalingų 
darbų. Kraštotyrininkai 
ir moksleiviai įkinkyti 
suieškoti ko daugiau įvai
riausių Lenino"pėdsakų" 
Lietuvoj, dailininkai pie
šia kuo nors su Leninu 
susijusius paveikslus , 
skulptoriai lipdo Lenino 
stovylas, architektai su 
skulptoriais projektuoja 
Lenino paminklus (di
džiausias iš jų rengiamas 
Kaunui-buv.Vienybės,da
bar vad. Janonio aikštėj) , 
Vilniaus radijas vien šie
met Lenino temai skyrė 
ištisą šimtą paskaitų, ir 
taip toliau. Dar daugiau 
tokių darbų numatė ar 
anksčiau numatytų minė
jo specialiame partijos 
komiteto susirinkime. 
Pavyzdžiui:
- Mokslų Akademijos Is
torijos Institutas numato 
ateinančiais metais drau
ge su Latvijos ir Estijos 
mokslų akademijų insti
tutais organizuoti Vilniu
je mokslinę sesiją tary
binio Pabaltijo istorio
grafijos klausimais.
- Ekonomikos institutas 
rengia paskaitų ciklą apie 
Lenino ekonominę teori
ją ir jos propagandą bei 
įgyvendinimą Lietuvoje .
- Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutas pa
rengs ir išleis veikalą 
"Leninas tarybinėje lie
tuvių literatūroje", o su 
Latvijos ir Estijos to
kiais institutais suorga
nizuos Vilniuje mokslinę 
konferenciją, skirtą so
cialistinio realizmo pro
blemom Pabaltijy aptar
ti. . .
- Akademijos visuome
nės mokslų skyrius su
rengs mokslinę konferen
ciją leninizmo klausimam 
nagrinėti, kurioje bus 
jungtinė jubiliejinė sesi
ja tema "Leninizmo idėjų 

triumfas Lietuvoj".
- Centrinis jubiliejinių 
meti} kultūros renginys 
bus respublikinė dainų 
šventė, savo turiniu ir 
forma atitinkanti Lenino 
gimimo šimtmečio dva
sią. . .
Iš gamybininkų stengia

masi ta proga išspausti 
apčiuopi am esnių dalykų . 
Tipiškas Užpalių kolcho
zo "pasiryžimas", pasa
kytas kolchozo komunistų 
sekretorės lūpomis:"Da
bar kolūkio komunistai , 
visi žemdirbiai ruošiasi 
garbingai sutikti V. Leni
no 100-tąsias metines. Jie 
pasiryžo iki jubiliejaus 
žymiai viršyti pieno ir 
mėsos gamybos penkme
čio užduotis, išauginti po 
23 centnerius grūdų iš 
hektaro". (Dvigubus, t. y . 
šimtakilograminius cent
nerius) .

Klaipėdos rajkomo se
kretorius raportavo, kad 
to miesto įmonių racio
nalizatoriai ir išradėjai 
vien per pirmąjį šių metų 
pusmetį jau įnešę daugiau 
kaip milijoną rublių į Le
nino "jubiliejinį fondą" 
(t.y.,Kremliaus iždui su
taupė). O "Baltijos"laivų 
statykloje Klaipėdoje 
"lenktyniaujama už teisę 
nuvykti į Leningradą ap
lankyti lenininių vietų". . .

Prasidėjęs jau 1966 
metais šis Rusijos bolše
vikų jubiliejų sezonas 
truks mažiausia iki 1971 
metų. Jau dabar Lietuvoj 
jam prigyja "jubiliejinių 
rykščių penkmečio" var
das. (Elta)

Nepasitenkinęs rugpiū- 
čio3-sios dienos (Lietu
vos įjungimo į rusų bol
ševikų valstybę dienos) 
išgyrimu Tiesos vedama
jame straipsnyje, redak
torius G. Zimanas ryžosi 
ir dar nuo savęs pridėti 
virtinę įtikinėjimų, kokia 
ta diena buvusi puiki ir 

laiminga. Palygino tą die
ną net su Iš-spos 14 diena 
Prancūzijoje: "Šiandien 
liepos 14 yra šventė vi
siems prancūzams, bet 
buvo laikas,kada šią datą 
-monarchijos nuvertimo 
datą Prancūzijoje-pripa
žino ir vertino tiktai tau
tos dalis". Ateisiąs lai
kas, kad ir Lietuvoj visi 
panašiai įvertinsią rug
pjūčio 3-čiąją. . .

Prancūzijoje liepos 14 
dieną jau niekas neįrodi- 
nėja, kad tą dieną prasi
dėjo "kopimas į laimės 
kalną'.' Prancūzija nušla
vė ne tik Bastiliją, bet ir 
Maratą, ir Robespjerą. 
Prancūzija ir monarchi
ją net du kartu buvo susi
grąžinusi,bet teroro, pa
našaus,kokį "rugpiūčio 3" 
ir kitos panašios dienos 
Lietuvai atnešė, prancū
zai nebeįsileido, neskai
tant neseniai užplūdusio 
svetimojo. Prancūzija ir 
dabar ką tik neseniai at
stūmė nuo savęs komu
nistų kėslus. Lietuva te
belaukia galimybės ir 
progos nušluoti nuo savęs 
Zimanui brangiųjų dienų 
atneštas "linksmybes".

Kadangi Zimanas ir ki
ti Lietuvoj dar tebeįrodi- 
nėja neva palaimingąją 
"rugpiūčio 3-sios"reikš- 
mę,tai tas reiškia, kad ne 
tik,anot jo, "už mūsų ša
lies ribų", bet ir pačioje 
Lietuvoje tebėra kitaip 
apie tą dalyką manančių . 
G. Zimanas,pagaliau,pats 
pripažįsta,kad "draugys
tė" susiduria su priešy
bėmis, kad, esą,"priešai 
džiaugiasi, matydami to
kias priešybes,bet jie ne
mato, kad partija nelei
džia toms priešybėms ke
roti". . .

Siame prisipažinime 
yra tik vienas netikslu
mas. Kad komunistų par
tija veikia prievartos 
priemonėmis,tą visi ma
to. (Elta)

3 PSL.

Nuotraukos S. Dobk aus.
Pabaltiečiu Filetelistu ir numizmatikų klubo vadovybes su prov. min. Yaremko ir Liet. gen. konsulu 
dr. J. Žmuidzlnu.

BALTEX PARODA - 
NEPASLEPIAMA TAUTŲ

ISTORIJA
Lietuvių, latviu ir estu 

filatelistu ir numizmati
kų paroda,50 metų visų 3 
nepriklausomybių pa
skelbimo sukaktuvėm at
žymėti, Prisikėlimo pa
rapijos parodų salėj vyko 
dvi dienas, šeštadienį ir 
sekmadienį .lapkričio 2 ir 
3 dienomis.

LIETUVIŲ SKYRIUJE 
parodoj dalyvavo su paš
to ženklų rinkiniais: K . 
Matuzas,Richmond Hill, 
N. Y. Įdomiausias pašto 
ženklas - I-mas Lietuvos 
ženklas su dr. J. Basana
vičiaus parašu 27 d.vasa
rio 1918 atvirutė siųsta 
paštu.

Dariaus ir Girėno vežti 
vokai, kurie turėjo Lie
tuvos konsulato specialiai 
perspausdintus ženklus . 
Kai kurie vokai turėjo la
kūnų parašus, vokai buvo 
išgelbėti iš sudužusio 
lėktuvo. Lietuvos paštai 
ir jų antspaudos nuo pat 
Lietuvos atsikūrimo.

Filateliniai įvairumai, 
pašto ženklų kūrėjų para
šai, škicai,projektai. Lie
tuvos respublikos prezi
dentų dr. K. Griniaus ir 
A.Stulginskio parašai ant 
ženklų.

Ignas Sakalas - Chicago , 
įvairūs Lietuvos pašto 
ženklai, daugiausia per
spausdinti su įvairiomis 
variacijomis.
Aleksandras Katche-To- 
ronto - Pašto ženklai iš 
paskutiniųjų Lietuvos ne
priklausomybės metų, 
Klaipėdos ir centro Lie
tuvos, bei Dariaus ir Gi
rėno Atlanto skridimų 
įvykiui atžymėti.
J. Grigaliūnas-Clevelan- 
dzs. Speciali Vilniaus 
krašto ženklų kolekcija, 
transatlantiniai skridimų 
Dariaus ir Girėno, Vait
kaus įvykiams atžymėti , 
oro pašto ženklai. Buvo 
išstatyta ir Lithuanicos 
skeveldra, kuri atkreipė 
žiūrovų dėmesį.
A.Ruzgas-New York. Lie
tuva - Europos krepšinio 
čempionė, pašto ženklai 
tiems įvykiams atžymėti.

Kai kurie ženklai buvo 
ant vokų su specialia 
antspauda.
Balys Poška - Toronto- 
Lietuvių skautai, pašto 
ženklai organizacijos įvy
kiams atžymėti.
R. Lapas (jaunuolis)Mel- 
rbše Park, Ill. Lietuvos 
oro pašto ženklai. Apdo
vanotas II - ru pryzu ju
nior.
J. Mulevich - New York . 
Baltijos valstybių laiškai 

- vokai, siųsti Zepelino 
(orlaivio) paštu į Pietų 
Ameriką.

Tokie laiškai - ženklai 
yra labai reti, tai rinkėjų 
yra gaudomi.
W. J. Nartokas iš Phila- 
delphijos išstatė pirmuo
sius Lietuvos pašto ženk
lus, Vilniuje išleistus 1918 
m. Philadelphijoje paro
doje SEPAD laimėjo auk
so medalį. Pažymėtina, 
kad W.J.N.dalyvauja USA 
filatelistų spaudoje.
M. Vitalis ir S. Jagėla- 
Toronto. Lietuvos pašto 
ženklų rinkiniai.
Kun.B.JurkšasyToronto- 
Expo 67 pašto ženklai.
K. Kaminskas - Toronto - 
oro pašto ženklai.
A .Mikalauskas-Hamilton. 
Lichtenštein, religinės 
expresijos pašto ženklai.

IŠ ESTŲ
s u pašto ženklais dalyva
vo: Mrs. Leida Avandi, 
VilloMandhere.ReetUnt- 
veil su medaliais ir Esti
jos pinigais: L. Avandi, 
A. Ekberg, E. Raid.

IŠ LATVIŲ
su pašto ženklais: Janis 
Vaitkuns, E. Alberings , 
R. Noritis, Ūgis Žemelis 
ir Zanis Grundmanis su 
Latvijos medaliais ir or
dinais .

Nukelto I 5 psl.

STASYS GERVILAS 1

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKĖS

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

1941 metų vasarai bai
giantis Sauleyič daugiau
sia slapstėsi Vilniuje, bet 
kartais dingdavo iš Vil
niaus ir gerai buvo žino
ma,kad jisai palaikydavo 
ryšius su besiorganizuo- 
jamom komunistų grupėm 
Lentupio ir Kiemeliškiu 
apylinkėse.Ir nebuvo pa
slaptis, kad Švenčionių 
apskrities ūkio priežiū
ros vokietį Becką nužudė 
komunistų teroristai, ku
rių tarpe galėjo būti ir 
Saul e vi č. Nacių SD-SS pa
reigūnai be nuodugnesnio 
aiškinimo įtarė lenkų te
roristus .iššaudė vietinių 
gyventojų apie 400 lenkų 
ir lietuvių tautybių miš
rių šeimų žmones.

Saulevič nužudęs lietu
vį policininką vardu An
taną, visai dingo iš Vil
niaus,bet nelaimingo po
licininko nužudymo aplin
kybės buvo tyrinėjamos . 
Nužudyto policininko 
draugas buvo nurodęs dvi 
merginas, kurios buvo 
pažįstamos ir kartais už
eidavo pas jas į butą, bet 
po policininko Antano nu
žudymo jau daugiau savo 
butuose negyveno. Tačiau 
jos buvo ieškomos ir va
sario mėn. vienos dienos 
ryte buvo pastebėtos Vil

niaus geležinkelio stoty
je į Vokietiją išvažiuojan
čių žmonių grupėje su 
daiktais išvažiuoti į Vo
kietiją. Sulaikius šias 
merginas ir atvežus į įs
taigą, buvo apklausiamos 
apie policininko Antano 
nužudymą. Pradžioj, kaip 
viena taip ir kita sakė- 
nieko nežinančios ,tik gir- 
dėjusios iš kitų žmonių 
apie policininko nušovi
mą jo paties bute.

Jau iš anksčiau surink
tų davinių ir merginų vie
na antrai prieštaraujan
čių parodymų, aiškėjo jų 
ryšis su teroristais. Po 
pakartotino apklausinėji
mo, viena iš jų, pasakė , 
kad draugavusi su vienu 
iš policininkų, bet nužu
dymo vakare jinai tame 
bute nebuvusi, bet jai sa
kiusi draugė, kad Saulevič 
nušovęs Antaną,o ji išbė
gusi laukan ir daugiau ne
susitikusi nei su Saulevič 
nei su gyvu palikusiu po
licininku ir abi bijodamos 
bausmės norėjusios išva
žiuoti darbams į Vokieti
ją-

Antroji mergina, netu
rėdama išeities išsisuki
nėjimams apie polic. An
tano nužudymą taip pat 
prisipažino iki smulkme

nų.Įtariamoji buvusi len
kų rusu tautybių, mišrios 
šeimos, apie 22 m. am
žiaus, vidutinio ūgio, gra
žiai nuaugusi ir malonios 
išvaizdos.

Tamsu rudens vakare 
įtariamoji būdama pas 
savo mokyklos draugę 
Antakalnio priemiesčio 
viename name susipaži
nusi su teroristu Saulevič 
ir dar tą pat vakarą jisai 
ją palydėjęs iki Malūnų 
gt. ,kur įtariamoji ir gy
venusi tuo laiku. Nuo to 
laiko įtariamoji palaikiu
si su Saulevič pažintį ir , 
prie progos išsikalbėjusi 
su juo, kad turinti gerų 
pažįstamų lietuvių jaunų 
vyrų jų tarpe ir policiniu - 
kų. Saulevič pareiškęs 
norą taip pat susipažinti 
su lietuviais ir ypač su 
policininkais. Ši mergina 
pasakiusi, kad tokią tai 
dieną su savo drauge eis 
į svečius pas policinin
kus. Saulevič taip pat pa
sisiūlęs eiti susipažinti 
su jais ir sutartą dienos 
vakarą visi trys - nuėję į 
Pylimo gt.pas tuos du po
licininkus .Tačiau rado tik 
vieną policininką-antras 
buvo tarnyboje. Policinin
kas Antanas pavaišinęs 
"svečius" išgėrimais ir 
viena mergina, Antanina, 
patyrusi, kad nesant jai 
draugystės išėjusi, o an
troji su Saulevič vaišino
si toliau. Pradžioje poli
cininkas sėdėdamas šalia 
vienas antro ant sofos , 
apie ką tai kalbėjosi su 
Saulevičium, o mergina 
virė vandenį arbatai ir 

padavinėjusi abiem sė
dintiems vyrams. Vėliau 
polic.Antanas nuėjęs į ki
tą kambarį atnešti dar 
selterioir nugara stovė
damas į Saulevič, žiūri
nėjo spintoj esamas bon- 
kas,tuo laikuSaulevič iš
sitraukęs mažą revolverį 
šovęs į Antaną iš užpaka
lio į galvą. Šūvis buvo 
mirtinas.

Mergina išgąsčio pa
gauta, skubiai išbėgusi 
laukan,bet niekam nepra
nešus! apie žmogžudystę, 
parėjusi namo. Nors jau 
minėjau,bet dar pakarto- 
siu-Saulevič nušovęs An
taną pavilko į vidurį sa- 
liono apklojo kilimėliu ir 
kitais rūbais,apipylęs ži- 
balu-padegęs ir atidaręs 
krosnies dureles ir vieno 
lango mažą langelį, kad 
susidarytų geras trauki
mas oro ir greičiau įsi
liepsnotų gaisras.Bet lai
ku buvo pastebėtas dūmų 
veržimasis ir gaisrą gę- 
sinant buvo rastas Antano 
lavonas.Merginų tolimes
nis likimas man nežino
mas.

Be kitų nusikaltirmj 
aiškinimo, neužmiršau 
teirautis ir to žmogaus , 
kuris komunistams val
dant Vilnių,betaisydamas 
nesugedusius telefono a- 
paratus įdėdavo slaptus 
mikrofonus.Tai buvo įdo
mus mūsų tarnybai žmo
gus, kurio ieškojau pas 
buvusius lenkų tautybės 
tarnautojus dirbusius te
lefonų bei telegrafų tar
nyboje.Išsiaiškinęs kelis 
asmenis,kurie galėjo ^’’ti 

mikrofonų įstatymo spe
cialistai, ir suradęs ap
linkybes, aplankiau juos 
norėdamas atpažinti, nes 
vieną turėjau progos ge
rai įsižiūrėti, kada man 
būnant įstaigoj jisai įtai
sė mikrofoną.Taip aplan
kęs vieną po luto, atpaži
nau kalbamąjį asmenį.šis 
žmogus apie 36 m. am
žiaus vardu A lėks gyveno 
nuosavame mažame na
melyj tolokai už Gedimi
no kalno miesto pakraš
tyje, vedęs gudų tautybės 
moterį ir turėjo nuo 2 iki 
10 metų penketą ar šešetą 
vaikų,kurių išvaizda kaip 
iš rūbų taip ir išvaizdos 
atrodė pasibaisėtina.Iš jo 
šeimos narių bei kamba
rių apstatymo matėsi,kad 
gyvena skurde - tiesiog 
pasigailėjimo vertam 
vaizde ir dar esąs be jo
kio darbo bei pajamų.

Susitikęs su šiuo mi
krofonų įstatymo žinovu 
ir žiūrėdami viens an
tram į akis, Aleksas jau
tėsi nelabai maloniai ir 
nusiminimo apgaubtas, 
nors aš su juo kalbėjau
si ne savo tarnybos tar
nautojo vardu. Jo žmona 
mandagumo dėliai pasiū
lė arbatos,bet aš nepriė- 
męs vaišinimo kalbėjausi 
ir Aleksas man pasakė , 
kad jisai mane kur tai 
matęs. Paraginęs jį pa
galvoti, tuomet gal kas 
paaiškės įdomesnio - sa
kau jam.Aleksui neprisi
minus, aš jam priminiau 
ką jisai yra daręs su te
lefonais komunistų oku
pacijos pradžioje. Tą sa

kydamas buvau pasiruo
šęs netikėtumui ir todėl 
akyliai stebėjau Alekso 
laikyseną. Jo veido spalva 
pasikeitė ir susijaudinęs 
paklausė mane ar aš jį 
suimsiu? Jam atsakiau- 
būkramus,tave nieks kol 
kas nežino ir tavo galva 
iš vis mums nereikalin
ga, tuo labiau, kad turįs 
skaitlingą šeimą. Pasa
kiau jam - noriu tik dau
giau sužinoti apie jo ben
dradarbiavimą su komu
nistiniais čekistais ir mi
krofonų įstatymo vietas , 
asmenis .įstaigas ir,svar
biausia, kieno parėdymu 
tą daręs ?

Užgirdusi Alekso žmo
na mūsų pasikalbėjimą, 
pradėjo verkti ir aiškin
ti, kad jos vyras turėjęs 
dirbti šeimos išlaikymui 
ir daręs kas jam buvo 
įsakyta. O vyresnieji vai
kai pamatę verkiančią 
motiną taip pat pradėjo 
verkti. Tai buvo nemalo
nus ir pasigailėjimo ver
tas vaizdas,dėl ko turėjau 
įtikinančiai kalbėti, kad 
nieko neatsitiks ir, kad 
tėvas bus su visa šeima 
namuose.Visa šeima pa
pas! juto linksmesnė ir 
vyresnės mergaitės ragi
no motiną aplankyti mus 
jau sekančią dieną. Taip 
užtrukus iki 10 vai. vaka
ro,motina įsakiusi visiem 
vaikams eiti miegoti, kad 
vaikai negirdėtų mūsų pa
sikalbėjimo, pradėjome 
kalbėtis nuoširdžiai ir at
virai.

Aleksas atvirai pasa
kojo ką jis žinojo-kaip 

buvo komunistų čekistų 
užverbuotas slaptų mi- 
krofomj įdėjimui ir kaip 
buvo priimtas į tarnybą 
telefonų mechaniku, ku
riuo dirbęs Vilniuje iki 
komunistu okupacijos. 
Prie komunistų, Aleks 
vėl grįžęs į savo darbo
vietę, kurioje jau radęs 
komunistų pašiurtus nau
jus žmones, kurių vienas 
vadinamas kadrų virši
ninku,buvusius tarnauto
jus bei darbininkus labai 
akyliai skriningavo. Šis 
kadrų v-kas pasišaukęs 
į savo kabinetą Aleksą, 
pasakęs jam,kad jisai no
rįs duoti jam labai gerą, 
atsakomingą ir slaptą 
darbą su geru atlygini
mu.Bet įspėjąs,kad netu
rįs teisės niekam apie tai 
pasakyti, nes tai yra pa
slaptis ir už paslapties 
išdavimą jam gręsia mir
tis. Pridurdamas, kad apie 
jų dviejų šį pasikalbėjimą 
taip pat niekas negali ži
noti ir padavęs priesai
kos lapą pasirašyti. Pasi
rašęs lapą, Aleksas pa
leistas eiti namo ir vaka
re jam buvo pasakyta a- 
teiti Gedimino gt. į vieną 
butą, ten jie pasikalbėsią 
daugiau ir supažindysiąs 
su Įeitu,labai "geru" vyru 
su kuriuo Aleksas palai
kysiąs nuolatinį ryšį ir 
darys ką anas įsakys, bet 
algą gausiąs iš telefonų 
stoties - taip kaip ir visi 
kiti tarnautojai ir darbi
ninkai.

Daugiau bus.
t
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Surinko TAURAS.

Gyveno kadaise Ontario 
provincijoj toks keistuo
lis vargoninkas, kuris 
vargonaudamas rnišiom, 
ims ir užgros kokią lie
tuvišką melodiją; kartais 
šiaip valsiuką. Daug kas 
kraipė galvas,kiti piktin
davosi. . . O mums prisi
minė jis išleistos Lietu
voj St. Vainiūno koncerto 
vargonam ir simfoniniam 
orkestrui proga.

Ne kulto reikalui, sa
vaime aišku, kūrė komp. 
Vainiūnas šį fa diez mi
nor koncertą. Sunku būtų 
įsivaizduoti, kaip jis nu
teiktų tikinčiuosius pa
maldų metu, nors (kas be 
kol) teko girdėti mišias 
palydimas gitaros,džiazu 
ir tam - tam būgneliais . 
Bet vargonų garsai visa
da iššaukia tam tikrą dva
sinį stovį, vadinkim jį 
rimtimi ar meditacija, o 
jis, ačiū Dievui, nebūtinai 
atsiranda vien dievnamy- 
je.

Vainiūno koncertas ir 
turi tą galią nukelti klau
sytoją į skaidraus dieno
vidžio plotus. Jis suside
da iš trijų dalių: allegro 
moderato, andante ir 
allegro non troppo. Šven- 
tiškiausia, pakiliausia, 
efektingiausią galbūt yra 
trečioji dalis.Leitmotyvo 
pagrinde yra žinomoji 
dzūkų daina "Pasvartyk 
antele". Įdomiai perkom- 
ponuoti ir įpinti ne šablo
niškai,ne iliustratyviai ir 
kiti liaudies dainų moty
vai. Lietuviškos muzikos 
mėgėjams šis dar 1949 
metais sukurtas kūrinys 
bus mielas savo melodin
gumu ir nuotaika.

Kitoj plokštelės pusėj 
įrašytos chorinės lietu
vių kompozitorių dainos , 
išpildomos Valst. Lietu

vos Radijo choro, vado
vaujamo L. Abariaus.

Iki šiol lietuviškos 
plokštelės pasirodydavo 
skurdokam vyniojamo po
pieriaus vokely. Kaip pa
stebėjo Lietuvoj kai kurie 
žmonės laiškuose redak
cijai, vien tik svaigalų ga
myklos esą susirūpinu
sios patrauklesniu įpaka
vimu. Verta pažymėti,kad 
minima plokštelė išleista 
skoningam kartoniniam 
aplanke, kurį puošia R. 
Gibavičiaus medžio rai
žinys "Vilnius". Išleido 
"Melodija" (D 13835-6).

*******
"Tu esi mano žemė"- 

tokiu deklaratyviu, pasi^ 
tikėjimą savimi išduo
dančiu pavadinimu yra 
pavadintas nuajas Dan
guolės Sadūnaitės eilių 
rinkinys, kurį išleido J . 
Kapočius. (Spaudė Liet. 
Enciklopedijos spaustu
vė.1968 m. Kaina nepažy
mėta. 40 psl.).

Tai jau trečias poetės 
bandymas atskleisti skai
tytojui savo poetinį že
myną. Pirmieji:" Vasaros 
medžiai" (1961) ir "Kai tu 
arti manęs" (1965).

D.Sadūnaitė yra atme
tusi tradicinę eilėdarą ir 
rašo laisvom eilėm, for
ma reikalaujančia iš poe
to ypatingo minties glaus
tumo ir įvaizdžių raišku
mo. Autorė yra sakiusi 
sekanti anglų imažistų 
pėdomis.

Tai miniatūrinė, tarpi , 
mimozinė lyrika. Jos 
įvaizdžių srūvis primena 
pirmosios žiemos pūgos 
piršinį asfalte,kai sniego 
srujos tai užklūva trum
palaike piramidėle už

NEPRIKLAUSOMA LIETUV A

grumsto, tAi vėl nučiuožia 
nuogu gruodu,be pėdsako . 
Skaitytojas atspėja kai 
kuriuos autorės vidinio 
pasaulio bruožus-»jos po
linkį į pamaldumą, jos 
imlumą gamtos grožiui, 
gal susitaikymą su mo
ters dalia santuokoj, bet, 
daugumoj, atvejų, jos 
įvaizdžiai ir simbolika 
lieka skaitytojui, jei ne 
spaltaženkliais, tai tuo 
kažkuo,kas vadinama"fe- 
minine mystique".

*******

Kažikada pasibaigė Pa
saulio Lietuvių Seimas 
New Yorke, bet jo prisi
minimai dar gyvi. Vieni 
prisimena literatūros var 
karą ir koncertą, kiti 
Keblio paskaitos mintis , 
treti-Statlerio viešbučio 
kūtvėlas ir kišenvagius . 
Tiesa,mažai kas skundė
si apmulkintas skaidrių 
parodoj, bet dabar ir šis 
įlenkimas ištiesintas.Štai 
kaip ji aprašoma š. m. 
rugsėjo mėn."Aidų"7-tam 
numeryje:

" "M eno kūrinių s kaidrė - 
s e paroda" nėra jokia pa
roda.Dar nelemčiau atsi
tiko su pačių skaidrių de
monstracija. Ji buvo pra
vesta taip atsitiktinai ir 
atkištinai, be atrankos - 
kad žemino ir paties PLB 
seimo orumą. Kas būtų 
pateisinama kokia eiline 
proga, buvo visiškai ne
pateisinama PLB seimo 
rėmuose. Užuot sutelkus 
skaidres iš mūsų meto 
visų iškilesniųjų dailinin- 
irtuo būdu bent skaidrė
mis davus mūsų dailės 
vaizdą, buvo pigiai pasi- ’ 
tenkinta,kas po ranka pa- a 
kliuvo. Iš 38 dalyvių tik 
apie pusė iš tiesų buvo 
dailininkai, o kitą pusę 
sudarė nors gal ir žadan
tieji vilčių, bet vos pra
dedantieji arba tiesiog 
per nesusipratimą patekę 
"Hobby-dailininkai". Ko

kia gi mūsų dailės paro
da be A. Varno, J.Rimšos , 
V. Petravičiaus, T. Va
liaus , A. Valeškos, A. Dar - 
gio, J. Bakio, A. Mončio , 
Marčiulionių, Tamošai
čių,K. Žeromskio, V. Ka
siulio, Pr. Gailiaus, V.Ra- 
to, H. Šalkausko, A. Vai
čaičio,V. Jomanto, T. Zi
karo,K. Varnelio, A. Braz- 
džio, K. Zapkaus, A.Ku- 
rausko.V.Virkau, Br. Ja- 
meikienės, P. Lapės etc . 
etc.(netiko užmirštir to
kių mirusiųjų, kaip P. 
Kiaulėnas ar Puzinas) ? 
Nėra kalbos,kad V. K. Jo
nynas kritiško sprendimo 
nestokoja, bet užtat juo 
sunkiau suprasti, kodėl 
vis dėlto šį kartą taip at
liko jam PLB seimo ren
gė jų patikėtą uždavinį. "

*******

Tam pačiam "Aidų" 7- 
tam numeryje yra pirmas 
tokios rūšies D.Bielskaus 
straipsnis"Pelenai ir gy
vas kraujas", kur apžvel
giamos okupuotos Lietu
vos literatūrinės plokš
telės. Autorius kritiškai 
atsiliepia apie mokyklom 
skirtus įrašus, kuriems 
esą toli iki išeivijoj iš
leistų B. Pūkelevičiūtės 
"Žirginėlių".

"Mokyklinėse plokšte
lėse gausu sovietinės pa- 
triotikos (L. Giros "Mas
kvos siluetai", A. Venclo
vos "Tarybų tauta", Puti
no "Darbo Lietuva"). To
kiai tematikai dažnas ir 
patetiškas atlikimas, gi 
Monika Mironaitė, šiaip 
pajėgi aktorė, S. Neries 
sovietiniam eilėraščiui 
"Baltija" vietoje pateti
kos gelbstisi kita nege
resne maniera-dainuo
jančiu tonu.'Nuostabą ke- 
Ifcairkai kurių pedagogi
nių plokštelių tarimas: 
"prarys" sutrumpėja į 
"praris',' o "negražu" pa
ilgėja iki "negražu". Sun
kiai suprantamas yra ir 
kelių skirtingi; amžių,sti
lių, ir temų grupavimas 
toje pačioje plokštelėje:

A. Strazdo"Sieliankos" su
B. Sruogos "Apyaušrio 
Dalia", ar V. Krėvės 
"Skerdžiaus "su kito,rau
dono j o Mickevičiaus- 
Kapsuko apysaka "Ma
žuoju Romanu". Peršasi 
mintis,kad neretai lietu
vių klasikams išvilkti 
vieš umon turėjo būti įkin
kyti santvarkai nusipelnę 
tarybiniai autoriai .Plokš
telėms vaikams būdinga 
didaktika sus ankcij omis.

Mažiau kanceliarijos ir 
daugiau kūrybiškumo ne
mokyklinėse plokštelėse.

Specifiniai grožinių 
įrašų vos keletas: minė
tini Just.Marcinkevičiaus 
"Kraujas ir pelenai", S . 
Neries poema "Keturi", 
ištraukos iš Ed.Mieželai
čio "Žmogaus"ir Putino 
eilėraščių rinkinys. Pa
starasis yra įkalbėtas 
Laimono Noreikos. Tai 
viena rūpestingiausiai 
paruoštų ir skoningiausių 
plokštelių".

*******

JONAS MEKAS PASISAKO 
APIE KANADOS KINEMA -

TOGRAFIJĄ
"Jonas Mekas, žinomas 

JAV filmu gamintojas ir 
filmų kritikas teigia, kad 
Kanada esanti viena iš 
šalių, kur Naujoji Kine
matografija gyvybingai 
tarpstanti.

Mekas praleido dešimt 
dienų Toronte vertinda
mas kanadiečių filmus 
įteiktus "Canadian Ar
tists '68" parodai, kuri 
įvyks nuo š. m. lapkričio
30 d. ir tęsis iki gruodžio
31 dienos Ontario Meno 
Galerijoj.

Užklaustas kokie jo įs
pūdžiai peržiūrėjus apie 
125 prisiųsttj^filmų, ■ Me
kas pareiškė,kad pirmųjų 
80 - ties filmų tarpe būta 
mažiausiai dvidešimties 
"kurias kiekvienam reik
tų pamatyti". "Tai ką aš 
ikišiol mačiau", pridūrė 
jis, "nepaprastaiskiriasi 
nuo to, ką prisimenu ma
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Grafikė Magdalena Stankūnienė su Br. J. A. Ramonu laike savo 
kūrinių parodos Balzeko meno galerijoje Čikagoje, puto J. Kasakaitis,

tęs tada,kai lankiausi čia 
prieš penketą metų".

Mekas pasisakė šitaip 
apie naujovę, kad dabar 
filmai yra priimami į 
meno parodas lygiateisiai 
su tapybos ir skulptūros 
darbais. Esama logikos , 
pabrėžė jis, pripažinti, 
kad visos trys meno for
mos didesniam ar mažes
niam laipsny priklauso 
vienai pagrindinei disci
plinai: jos formato, sti
liaus .turinio ir technikos, 
nuostatam. Nuogas pasa
kojimas ir gryna abstrak
cija,sako jis, yra ekstre- 
mai,kurie randasi nuolat 
besikeičiančio kūrybinės 

'išraiškos spektro toliau- 
-siuose laukuose.

Mekas iškėlė,kad Nau
jojoj Kinematografijoj 
technikinis elementas 
privaląs prisitaikinti prie 
žengiančio pirmyn siuže
tinio turinio. Tai, kas ki
tose meno srityse parei
kalavo raidos, užsitęsu- 

sios per kelias kartas , 
filmų atveju dramatiškai 
priartinta (telescoped) į 
kelių metų tarpsnį.

Už šimto metų istorikai 
norėdami suprasti ir aiš 
norėdami suprast ir aiš
kint "1968 metų žmogų", 
turės pasikliauti filmą, 
kaip pačia svarbiausiąja 
mūsų dienų meno forma . 
Jie bus priversti taip elg
tis todėl,kadangi kinema
tografija yra susikūrus ir 
išvysčius savąjį žodyną 
išsakyt subtiliai,kas mus 
jaudina ir toji kalba yra 
taip pat skirtinga nuo ap
sakymo, kaip kad poezija 
nuo prozos.

Kanadiečių filmos, ku
rias J. Mekas pripažino 
iškilusiomis, bus rodo
mos Ontario Meno Gale
rijoj keturių filmų festi
valio vakarų metu tol, kol 
tęsis paroda.

("The Gazette" šešta
dienis, lapkričio 2 d. )

31.

ViNcasMykoiaiIls ta

Sukilėliai1’1'1""
Jiedu paspaudė viens kitam ranką ir nuėjo prie 

oficierių, kurie su ginklu rankose jau stojo ir stossaVo batalionų.
kovoti už valstiečių išlaisvinimą, už žemę ir tautų 
laisvę! Londone aš susipažinau su Gercenu. Jo ,,Ko- 
lokolą" tu skaitei. Jis nutiesė politinius pagrindus 
mūsų sukilimui, mūsų būsimai valstybei. Ar reikia 
dar priminti, kad susitikau su Madziniu ir Garibal
džiu, didžiaisiais kovotojais už italų tautos laisvę, mjiįnukėmis, susiveržę diržais, su juodomis kepurė- 
nekalbant jau apie lenkų revoliucionierius patriotus mįs ir saujds spinduliuose žvilgčiojančiais dalgiais, 
emigrantus. Tokiu būdu aš gavau atsikvėpti tomis pats Sierakauskas raitas ant juodbėrio žirgo vedė 
atgajomis laisvės srovėmis, kurios ten skverbėsi pro juos, be atodairos juo pasitikinčius, jam atsidavusius, 
despotizmo tvaiką ir gaivino širdis visų pavergtųjų. Šalimais jojo dalgininkų instruktorius Povilas Vi- 

vulskis, adjutantas grovas Kossakovskis, štabo virši
ninkas Laskovskis, Labanauskas, kapelionas Pėža.

Girdas apie lietuvišką vaiską ir čia tuojau paskli
do visoje apylinkėje. Žmonės, metę darbus, bėgo į 
pakelę. Bažnytkaimiuose ir miesteliuose ėjo pasitikti 
lietuviško vaiskb su kryžiais, vėliavomis ir giesmė
mis. Tada Sierakauskas nusėsdavo nuo arklio, bu
čiuodavo kryžių ir prašydavo palaiminimo. Kapelio
nas Pėža skaitydavo sukilimo manifestą. Žmonės su 
ašaromis klausydavo atsišaukimo žodžių ir pažadų. 
Salų miestely vaikai bėrė Sierakauskui po kojų gė
les, o Skapišky žmonės puolė ant kelių, giedodami 
„Dievas — mūsų gelbėtojas ir tvirtybė". Jauni vyrai 
būriais prašėsi į sukilėlių vaiską. Pakeliui, kur buvo 
galima, supirkinėjo dalgius ir perdirbinėjo į ginklus. 
Tas triumfalinis Sierakausko žygis per Aukštaitiją, 
tas egzaltuotas džiaugsmas, matant ginkluotus savo 
sūnus, pasiryžusius guldyti galvas ne už ciesorių, bet 
už savo žemę ir laisvę, akivaizdžiai rodė, kokia juoda 
buvo tų žmonių buitis ir koks didelis jų širdyse išsi-
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rių, feldfebelių keiksmai ir būgno garsai lydi tave nuo kis, ir šimtai kitų lietuvių, lenkų, gudų studentų ir 
ryto ligi nakties.

— Ir jūs iškentėjote? Nepalūžote? — su užuojau- 
klausė Mackevičius.
— Buvo momentų, kada aš galėjau nužudyti vie- 
iš tų budelių. Ir tada su manim būtų buvę baigta.

Bet aš susivaldžiau. Aš sau pasakiau ir prisiekiau 
krauju savo tėvo, kuris žuvo 1831 m. sukilime: aš tu
riu iškopti iš to pragaro; aš turiu palengvinti buitį 
tų, kurie tame pragare kenčia — ir buitį tų, kurie ken
čia visos imperijos pragare. Aš turiu stiprią valią, 

... esu gabus ir ambicingas. Pridursiu, kad ir kerštingas.Sierakauskas tęsė savo mintį: ’ . ...
— Idealai, įsitikinimai be jausmų, be vidinės dva- °nra aS, ,a enro as aP° mano mėgstamiausiu he- jįs gįįįaį įkvėpė į savo plačią krūtinę pavasariu

sinės atmosferos yra negyvas dalykas. Įsitikinimus roiumi- Aš ėmiau nesiskaityti su priemonėmis. Aš pa- dvelkiantį miško orą, tarsi gardžiuodamasis ir anomis 
padaryti varomąja jėga tegali vidinė dvasios būse sidariau uolus tarnyboje, ėmiau pataikauti vyresnio- laisvės srovėmis, taip gyvai dabar pajustomis, įsikal- 
na, susidariusi iš gyvenimo patyrimo. siems. Netrukus mane paskyrė tvirtoves darnų bėjus su šituo kunigu sukilėliu.

— Jums teko, tur but, daug išgyventi, jei iš im-prižiūrėtoju, vėliau tapau puskarininkiu, dar po kiek 
peratoriaus ministrų patikėtinio atsidūrėte štai Lietu-laiko išsitarnavau ligi karininko. Juk buvau buvęs 
vos miškuose kaip sukilėlių vadas,— pastebėjo Mac-universitete.
kevičius. — Nuostabi jūsų ištvermė ir gabumai,— pastebė-

— Nenoriu tau, brolau, dėstyti savo biografijos jo Mackevičius.
tačiau kai ką turėtum žinoti. — Aš grįžau su keršto kupina širdimi savo engė-

— Kai ką aš jau ir žinau. Norėčiau sužinoti iijams. Ne tik savo, bet ir visų Rusijos vargdienių ir
daugiau. savo Tėvynės engėjams. Peterburge įstojau į karo

— Žinai keletą mano gyvenimo faktų, bet neži-akademiją ir puikiai ją baigiau su generalinio štabo
nai, kaip jie veikė mano širdį ir protą. kapitono laipsniu. Man atsidarė kelias į aukštas at-

Po trumpos tylos prabilo Sierakauskas: sakingas pareigas pačioj imperijos širdy. Aš pelniau sukilimui Lietuvoje.
— Ar tau teko kada, brolyti, patirti didelį, skau-Paties karo ministro Miliutino pasitikėjimą ir net bi- 

dų pažeminimą, tokį pažeminimą, prieš kurį būtų 
maištavusi visa tavo žmogiškoji prigimtis, nuo kurio 
tau širdis krauju ir tulžim pasrūtų, o tačiau jaustu-gi 
meis bejėgis ištarti bent vieną protesto žodį, parody
ti kad ir mažiausią nepasitenkinimo gestą? jau vįsai leidosi| bet buvo dar visai šviesu. Prie tako tizmą ir prieš visą tokiomis sąlygomis susiklojusią

— Berods, neteko,-tarė Mackevičius. riogsojo išvirtusio medžio kamienas. Sierakauskas buRį Ar ne tokg sukilėlis ir j'is patS) Mackevičius?
— O aš tokioj būsenoj išgyvenau kelerius me- Dasiūlė nesėdėti .............................., ,•....... , , .... , pus> u p Sugrjzę prie aikštes, jiedu sustojo ir padavė vie-

tus. Ar tu zmai, brolau, kad mane valdžia nubaudė _ Nepasakosiu tau, brolyti, apie savo pažintis ir , • į , c- / i , >• i-i ma;. . . , , , _ , .. ... , . F H r nas kitam rankas. Sierakauskas atrodė liūdnas. Karti
uz tai, kad buvau ketinęs pereiti valstybes sieną lkeįiones. Tačiau turiu kai ką suminėti, kad paaiškėtų . ičvrc.ir>ė i>-,n« i,- tai nnsirtprinn in ka
Austriją. Tik pagalvok: nubaudė už ketinimą! Ir kaip. n.irhnino:n6 kuri atvarte mana 5tai i šita sypsena lskreiPe 1° lupas. Ii tai nesidenno su jo ką
nubaudė? Mane, Peterburgo universiteto studentą, iš- P °8’ b ' k , .. ,. . 1 4 tik neseniai pasakytais žodžiais. Kažkokį maudulį
grūdo kaip paprastą kareivį į dykumas, į tyrus užmiską‘ P^urge jau ir anksčiau, mokydamasis um- įr Mackevįčius Gal taįp estį
Aralo jūros, prie Syr-Darjos upės, kur reikėjo dirbtiversiteteJ as Ja“ buvau kairĮW pažiūrų demokratas. prieš kiekviena atsiskyrimą?
tvirtovės statybos darbus, pragariškai saulei kepi-Dabar a® susipažinau su dviem revoliucinių pažiūrų — Ar mudu dar susitiksime, vade? — nejučiomis 
nant. Kareivis ten vergas. Tau gali snukį daužyti, ta-rusų veikėiais — Cernyševskiu ir Dobroliubovu. Tu išsprūdo iš Mackevičiaus lūpų.
ve gali kojomis spardyti, gali nuogą tempti pro žinai jų teoriją, jų pažiūras. Jie yra aršiausi baudžia- . -■ -■ ■ - - -
dviem eilėm išsirikiavusią kareivių rotą, kad kiek-vos' imperijos despotizmo, dvarininkų priešai. Aš ta- mūsų pėdomis.
vienas tau lazda per pečius smogtų. Aš mačiau šitaipPau jų šalininku. Ne kitoks esi ir tu, brolau, ir Kali- 
ligi mirties užplaktą nekaltą kareivį. Oficierių, unte-na"‘’’ras, ir V' .toras Survila, ir Jaroslavas Dom^-ceiM, nebepasimatys.

Anksti rytą Sierakauskas keturių batalionų prieš
akyje paliko Andrioniškio girią ir patraukė keliu į 
šiaurės vakarus Subačiaus link. Gražiai atrodė tas su
kilėlių vaiskas. Guviai žingsniavo vyrai su pilkomis
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Jiedu pakilo eiti atgal.
— Kai grįžau į Peterburgą,— vėl ėmė kalbėti Sie

rakauskas,— kai pasijutau apsuptas smaugiamas ver
govinės imperijos atmosferos, kai pagalvojau, kad ir 
aš turiu tapti tos sistemos vykdytoju ir gal visą gy
venimą toks pasilikti, mane apėmė pasibaisėjimas. Ir 
aš sau tariau: ne, aš toks nebūsiu! Aš eisiu į sukilimą 
ir dalyvausiu jo pirmose gretose, nepaisydamas, kas 
manęs belauktų. Ir aš priėmiau pasiūlymą vadovauti

• .......... ......................... - - . Mackevičius susijaudinęs žingsniavo greta šilo
čiulystę. Man buvo pavedami svarbūs uždaviniai, nuostabaus karininko sukilėlio. Jis mąstė, kad šis su- 
Man pavyko panaikinti kūno bausmes armijoje. Aš kilimas — tai ne vien politinis visuomeninis maištas 
būdavau su svarbiomis misijomis siuntinėjamas j už-iprieš despotizmą, vergovę, priespaudą, bet kad tai 
sienius. maištas ir prieš žmogaus sielą varžančius pančius,

Jis nutilo, ir abudu kurį laiką ėjo tylėdami. Saulė prieš visokius kilnesnius polėkius slopinantį despo- keiojo geresnio gyvenimo troškimas.
Sierakauskas taip pat egzaltavosi, matydamas tą 

liaudies pritarimą, tą pasitikėjimą juomi, šiaipjau 
svetimu čia žmogumi. Tačiau slaptas liūdesys tebe- 
maudė jo širdyje.

— Ne prieš gera visa tai, ne prieš gera...— nega
lėjo atsikratyti prietaringa nuojauta, mindamas Salų 
miestelio gatvėje vaikų jam po kojų metamas gėles.

Galimas daiktas, kad Sierakauskas, nors neturėjo 
tikslių žinių, kaip ir kokiais keliais seka iš paskos 
generolo Ganeckio vadovaujama priešo kariuomenė, 
tačiau nujautė, kad lemiamoji susirėmimo diena artė- 

— Dievas žino, brolyti. Esame kare. Priešas seka ja. Kur turi įvykti tas susirėmimas? Niekas to neži
nojo/ Sierakauskas nuogąstavo, ar suspės jis prieš tą 

Mackevičių nuvėrė šiurpi nuojauta, kad jiedu jau dieną susijungti su Kolyška ir Mackevičiumi. Jo nuo
gąstavimai buvo pagrįsti. Bus daugiau.
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MASSEY REVISITS WAR SITES

TRŪKSTA MAISTO
Jau 1917 m. rudeniop 

pajutome maisto trūku
mą. Iš kaimo atvežta duo
na nebeturėjo skonio, nes 
į miltus buvo maišyta 
įvairūs priedai. Mėsos ir 
sviesto vis rečiau tema- 
tydavom.Moterys, kurios 
dirbo vokiečių ligoninėse 
ir skalbyklose, parsineš
davo arklienos konservų. 
Ypač didelis trūkumas 
buvo druskos ir cukraus . 
Mūsij kaimą vokiečiai 
apiplėšė už neatidavimą 
rekvizicijų. Vieną dieną

tojai,kurie jau tikrai ba
davo.

Daugiausia ateidavo 
lenkiškai kalbančios mo
terys. Jos verkdamos 
prašydavo ko nors iš. 
maisto joms parduoti. Jų 
siūlomi’ ostmarkių niekas 
nenorėjo imti, tai mūsų 
moterys susigundydavo, 
jei vilnietės parodydavo 
kokį miestišką daiktelį- 
seną rūbą, karolius, apy
rankę ir t. t. Už tai jos 
gaudavo keletą kiaušinių, 
bryzą lašinių ar puskepa
lį duonos.

<Trljo5
VEDA DR. GUMBAS

BE KOMENTARU.,, t 1 - 1

Už pasiimtą derliu didysis “brolis“ atmoka šieno 
grėbiiankomis, kurios atvežtos Lietuvon iškraunamos kaip 
paveiksle parodyta, Kad ir vėl grįžtų. .. Bet jau laužo 
pavidale.

Į Kaišiadorių geležinkelio stotį ii fabriko atbildėjo siunta grėbiamųjų. Pui
kuojasi naujos mašinos platformoje, gražiai išrikiuotos, dažais dar tebekve- 
piančios. Kiekvienas jų sąnarys varžteliais tvirtai suveržtas, technikinės kont
rolės patikrintas. Tai bus žemdirbiams džiaugsmo!

Pagaliau ir autokranas pasirodė. Čiupo ta iškrovimo technika žemdirbiams

atvyko būrys vokiečių, 
išsiskirstė po kiemus , 
lindo į svirnus, kamaras 
ir ką radę nepaslėptą-pa- 
siėmė. Grūdus iš aruodu 
susipylė į maišus, palik
dami truputį sėklai.

Mūsų žmonės jau buvo 
išmokę viską nuo vokie
čių slėpti.

Tvartai turėjo slaptus 
gardus, svirnai - slaptus 
aruodus,o vežimai dvigu
bus dugnus. Mėsą dėdavo 
į kubilą ir apkraudavo 
daržinėj šiaudais.

Nežiūrint, kad patiems 
trūkdavo maisto, mūši] 
kraštą užplūdo vadinami 
"vilenski',' nuo kurių lan
kymosi durys neužsida
rydavo. Tai Vilniaus 
miesto ir krašto gyven-

"PLIENČIKAI"

Be šių bėdų, ūkininkus, 
ypač gyvenančius prie 
miškų ir toliau nuo di
desnių kelių, vargino vad . 
"plienčikai". Tai plėšikų 
gaujos,susidarę iš pabė
gusių rusų belaisvių ir 
vietinių banditų.Daugiau
sia jų ateidavo naktį, api- 
plėšdavo ūkininkus ir, jei 
priešindavosi, tai ir nu
žudydavo. Jei jie sužino
davo, kad kuris gyvento
jas turi auksinių rublių, 
tai kankindavo jį svilinant 
padus, kol tas pasakyda
vo, kur paslėpti pinigai. 
Pasiėmę pinigus, vistiek 
nužudydavo gyventoją,kad 
jis nepasiskųstų vokie
čiams. Bet vokiečiai lai - 
kėši pasyviai-jie negaudė

Kanadietis aktorius Raymond Massey, pasaulinio karo veteranas, lapkričio
11 d., minint 50 metų sukaktį pasirašytojų pirmojo pasaulinio karo paliaubų, per CBC 
-- TV įkalbėjo tai progai skirtą programą." And We Were Young“ ( Ir mes buvome jauni).

banditų ir neleido žmo
nėms laikyti ginklo.

BAŽNYČIOS PAVĖSYJE

Vokiečių okupacijos 
metu lietuviškas gyveni
mas sukosi apie šv. Petro 
ir Povilo bažnyčią (kate
dra dar nebuvo pastaty
ta), nes visą lietuvišką 
veikimą palaikė kunigai, 
o ypač klebonas kun. J . 
Stakauskas. Jis su K. Bi
zausku įsteigė gimnaziją 
ir muzikos mokyklą. Kiti 
kunigai Ignatavičius, Žit
kevičius, Liepa, Milvy
das, Macijauskas moky
tojavo, kapelionavo, vedė 
šalpos ir prieglaudų rei
kalus ir 1.1.

kepurę. Jie parsivežė iš 
Rusijos revoliucinę dva- 
siąir sekmadieniais baž
nyčios aikštėj aiškindavo 
vietiniams apie naują ro
jų žemėje.Kartais jų aiš
kinimai ir ginčai prives
davo prie muštynių, bet 
niekas į tai nekreipdavo 
dėmesio. Policijos nebu
vo, o vokiečiai į vietinių 
susibūrimus prie bažny
čios nesikišdavo. Šalia 
mūsų buto,antrame aukš
te gyveno kita grupė mo
kinių ir,vienas iš jų, Teo
filis Tilvytis (dabar Ta
rybinis poetas),kuris bu
vo susižavėjęs Rusijos 
revoliucija ir jis iškišęs 
galvą pro langą,aiškinda- 
vo mums tų iš Rusijos at-

vežtų idėjų prasmę, bet 
jos atrodė mums sveti
mos ir užsidarydavome 
savo langą.

skirtą techniką — ir platformos beregint ištuštintos. Užtat pakrovimo aikšte
lėje kerintis vaizdas paliko (žiūr. nuotrauką). Kaip metalo laužo sandėlyje, at
siprašant. Ir varžtelių, virbelių bei kitų „atsarginių" dalių aplinkui devynios 
galybės. Iš tų pačių grėbiamųjų.

Tai „džiaugsmo" bus žemdirbiams! . .
--------------------------------- -------------  P. DOMUONAITIS
Paveikslas iš - Šluotos“

Klebonas Stakauskas■ .......................... ............ .........
palaikė gerus ryšius su 
vokiečių administracija 
per vokiečių karo kape
lioną.

Prisimenu ir šiandien 
to stambaus vyro veidą , 
kurį kasdien sutikdavau 
einant jam laikyti rytines 
pamaldas vokiečių ka
riams mūsų bažnyčioje.

Šios bažnyčios rajone 
(senamiestyje) gyveno 
daugiausia gimnazijos 
mokinių, kuriuos laikė 
šeimininkės, pačios iš to

pragyvendamos. Mūsų 
butas irgi buvo prie Baž
nyčios Aikštės ir sekma
dieniais pro langus ste
bėdavom lietuvišką gyve
nimą.

1918 m.pradėjo lietuviai 
grįžti iš Rusijos. Juos 
lengva buvo atskirti nuo 
vietinių žmonių, nes jie 
dėvėjo savotišką unifor
mą: "Kerenskio" frenčą, 
"Galifė" kelnes, "Lenino" 

Nukelta į 7 psl.

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

. ” AP O G A LI P. S R“ . . .. ;
-i 20 - jo amžiaus.ęaida,.Nuostabūs įvykiai. Romos katali

ku bažnyčies reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėją Šiuo adresu:

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

Canada.

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. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

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 po žeminio “METRO“ stoties-./-

Jettė & Frėre Itee
P lumbing & Heating ko n trak to r i u s

Uniue'iial Cleaned & Ziailo'iA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.J Tel. 769-2941

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimcy

• Apkainavima s nemokama s

40 1^366-0330
Johan Tiedman R eg d

DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 
PAGAL UŽSAKYMUS

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

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. LaurinaitisBALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieiais „Nepriklausomos Lietuvos’’ redakciją)
Tai.: garažo 366-0500

namų 366-4203 

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

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

ATKELTA is 3 psl. 

BALTEX PARODA.,.

NUMIZMA’HKOS 
SKYRIUJE 

dalyvavo lietuviai: 
P.Morkūnas-Lietuvos pi
nigai nuo 1922 m. -1933 . 
metaliniai ir popieriniai. 
L. Macikūnas - Senovės 
Lietuvos pinigai nuo 1386 
m.
Kun.B.Jurkšas-Lietuvos 
medaliai.
B.PošUnc-Lietuvos skau
tų medaliai ir pasižymė
jimo ženklai.
B. Barbutaviči us-USA pi -. 

•i nigai, Kanados. pinigai ,... 
medaliai.

Paroda turėjo labai di
delį pasisekimą.Apsilan- 
kė daug kanadiečių, fila
telistų,laikraščių redak
torių,kurie parodą apra
šė paminėdami Lietuvos 
vardą.

Lietuviai irgi labai 
gausiai lankė, domėjosi. 
Ir buvo ko.Ten kiekvienas 
lietuvis pamatė Lietuvos 
istoriją nuo 1386-1939 m. 
ženklų,pinigų,laiškų for
moje.

Istoriniai lietuvių tau
tos įvykiai užfiksuoti ne- 
uždildomai, neužslėpia-
m ai.

Pašto ženklai, pinigai 
yra lyg gyvi tautos liudi
ninkai,kurių joks okupan
tas smėliu neapkapstys .

J. Ka.

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR 

DIRBTUVĖ- GARAŽAS
Atliekami Įvairūs automobilių taisymo ir dažymo darbai:

Infrared & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai

Padangos žemiausiomis kainomis
ir baterijos. Lietuviams nuolaida.

611 b Lafleur Avė. LASALLE Te/. Buss. 366 - 7281

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemoroju 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rezul
tatai būdavo toki nuostaBOs.kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (B i o- Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audiniu 
augimą.

Dabar B i o- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose "Pre
paration H" vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
jei nebūsite patenkinti.
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TO LIETUVIAI SPORTININKAI
C.”

Taupyk ir skolinkis OLIMPIJADOJE
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- riAn ji ai a 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAfcA/MA 
KREDITO KOOPERATYVE ______

MOKAME 
5% už depozitus 
5!4% už Šerus 

KAPITALAS virš trijų

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.

Tarp 332 Sovietų Sąjun
gos sportininkų, dalyva- 
sių olimpiadoj Meksi
koj,dešimts buvo iš Lie
tuvos, devyni lietuviai. 
(Boksininkas D. Pozniak

Kiti lietuviai Sov.S-gos 
sportininkų grupėse buvo: 
Stasys Sapwnis-penkia- 
kovininkų grupėj, J. Čepu
lis - boksininkų grupėj ir 
Modestas Paulauskas -

JONAS ČEPULIS DĖMESIO CENTRE.

J. Čepulis ir dabartinis jo treneris Algirdas Šocikas.

Tik dideliu pranašumu prasisverbio lietuvis sportininkas didfioje 
tėvynėje. Šiuo atveju J. Čepulis Meksikos Olimpiadoje laimėjęs II- 

vietą sunkaus svorio bokso turnyre, siekdamas pergales u£ didyjį 
*brofi:*

Talpiname straipsnį iš 'Tiesos* /Sidabrinės Pirštines* /, ku

ris parašytas B. Mintauto.

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 penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
įToronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

(vairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai Ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistori- 
nlai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

BE MUITO DOVANOS:
su gydymu ir t. t.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų tr kitų prekių,
• Gyvenų ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patas. 

nautJ ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. Ir S. KALOZA

Reportažas iš Toronto
POKALBIS METRO TRAUKINYJE

Abu keleiviai aptaria 
gerai pavykusią Lietuvių 
Dieną Toronte ir tas mi
nias sugužėjusias į šokių 
vakarą. Jiedu apgailes
tauja padaugėjusias ma
šinų nelaimes ir stebisi 
viena ponia, kuri šaulių 
šaudymo varžybose paė
mė visus taiklumo pri
zus. Vėliau jie pereina 
prie kukliųjų,sergančiųjų 
tautiečių, kuriems ir il
giau užsibuvus ligoninė
je,niekas nesužino apie jų 
sunegalavimą.

Jaunas vaikinas stebisi 
tokiu didžiuliu savos. 
šventės susidomėjimu ir 
ten matytu jaunimu. Tam 
reikalui pasamdyta di
džiulė salė vos sutalpinu
si visus žmones. Šalia 
daugelio svečių iš Hamil
ton, tautinių šokių šokėjų 
iš Cleveland, jis sutikęs 
pp.Mazaičius iš Sudbury. 
Ypač didelį ispudį turėju
si jų dukrelė Gražina, 
pirmą kartą matydama 
taip gausiai susirinkusius, 
tik lietuviškai kalbančius 
žmones.

Vyresnysis vyras su
tinka,kad toji šventė, ne
žiūrint blogo orkestro, 
gerai pasisekusi. Jam bu
vę tik keista, kad popieti
nė šeštadienio paskaita 
sutraukusi tik saujelę 
žmonių,toliau stebisi ,pa- 
gausėjusiom rudens ne
laimėm, kurių viena pa
reikalavusi vos per 20 m . 
persisvėrusio jaunuolio 
Indrišiūnogyvybės. Po to 
įvykio ypatingą jo dėmesį 
atkreipęs sekmadienio 
pamokslas, kuriame ku
nigas nurodęs, kad nežiū
rint tokio nerūpestingo 
amžiaus, pas žuvusį jau

nuolį, užrašų knygutėje 
rastas jo adresas, tėvų 
gyvenama vieta ir išvar
dinta parapija kuriai jis 
priklausęs.

Užsiminus apie ser
gančiuosius,vyresnis ke
leivis toliau tvirtina mū
sų žmones esant pernelyg 
kukliais .Vienam jo pažįs - 
tarnui Juliui Bakšiui su
negalavus ir ilgesnį laiką 
išbuvus ligoninėj,jis apie 
tai nieko nežinojęs. Ne
žiūrint, kad mūsų spauda 
karts nuo karto parašo 
apie sergančiuosius, o 
apie Julių nebuvę nieko 
paminėta. Lygiai kaip su 
jau kuris laikas negaluo
jančiu Kardeliu. Apie jo 
sveikatos stovį galima 
sužinoti tik iš kitų laik
raščių,bet ne jo redaguo
jame Montrealio laikraš
ty. • •

Jaunasis vyras,įsiterp
damas,paneigia vyresnio 
keliamą kuklumą.Atsaky
damas jis paaiškina ir 
mūsų tarpe esant ne visai 
kuklių žmonių. Jis žinąs 
vieną torontietį, rašto 
žmogų, kuris, prieš kurį 
laiką susirgęs ir -bu
vęs išvežtas ligoninėn. 
Tą įvykį taip sensacingai 
tuomet pranešusi mūsų ir 
Amerikos lietuvių spauda 
tarsi įvykus žemės dre
bėjimui. Kitu atveju vie
nam, organizacinę veiklą 
mėgstančiam torontie- 
čiui nuėjus porai dienų į 
ligoninę pasitikrinti savo 
sveikatą,jis mūsų spaudo
je buvęs taip paminėtas 
tapsi besiruošiąs sensa
cingai kelionei į mėnulį.

S. Pranckūnas.

yra iš Vilniaus, bet ne krepšinio rinktinėj.
lietuvis). Daugiausia lie- Visi laikraščiai Vilniu-
tuvių - irkluotojai. Jų iš 
vis o yra šeši: Apolinaras 
Grigas dvivietėj valtyj 
(su maskviečiu) ir penki 
"Žalgirio" aštuonvietėj:

je pabrėžiamai kalbėjo 
apie tuos 10 vyrų, kaip 
Lietuvos atstovus olim
piadoj ,ir linkėjo,kad jiem 
pasisektų iškovoti Lietu-

Zigmas Jukna,Juozas Ja- vai medalių. Tą iliuziją 
gelavičius, Jonas Motie- tačiau išblaškė kaikurių 
jūnas,Vytautas Briedis ir tų sportininkų nuotrau- 
Antanas Bagdonavičius. kos.nusiųstosjauišMek- 
Kitus penkis (su atsargi- sikos. Nuotraukose jie 
niais) irkluotojus ir vai- matomi aiškiai pažymėti 
rininką komisija Maskvoj rusiškomis "CCCP" rai- 
pridėjo po du iš Maskvos , dėmis.iš kurių vienų pa- 
Leningrado ir Kijevo. Su kankamai aišku, kad nie- 
juo,nŽalgirio"aštuonvie- kas Meksikoj Lietuvos 
tebuvo atvykęs ir trene- vardo nematė, kad Lietu- 
ris Ričardas Vaitkevi- vai ten niekas neatstova- 
čius,neįskaitomas į akty- vo, ir kad, jeigu kurie iš 
viuosius olimpiados daly- jų ir iškovojo medalius , 
vius. Su juo, "Žalgirio* tai ne Lietuvai, o tik tai 
aštuonvietės įgula olim- pačiai "CCCP", kurios 
pladoj yrą lygiai "pusiau rusiškomis raidėmis jie 
lietuviška". pažymėti. (Elta)

STUDENTU JĖGA ?

NIEKO APIE TAI MAN 
NESAKYKITE !

Pasikalbėjimas feljetoniškam šypsniui /

Toronto ‘Daily Star* kolumnistas, Gary Lautens, 
yra, galima sakyti, humoristinis publicistas. Į momen 
to dalykus jis visuomet žiūri pro humoro prizmę, bet 
žiuri labai Įžvalgiai ir su psichologiniu Įsijautimu. 
Čia atpasakojamoj formoj perduodu lietuviams skaity 
tojams viena, jo kolumna,is spalio 23 d. apie *Studen 
tų jėga“• ^r. Al.

Specialiai Olimpinėms žaidynėms iš
leista puošni knyga supažindina su ta
rybinės komandos sudėtimi. Leidinys 
Mechike ypač populiarus užsienio žur
nalistu tarpe ir jau ne kartą jiems pa
talkininkavo. papasakodamas apie čem
pionais ir prizininkais tapusius Tarybų 
Sąjungos sportininkus. Tačiau, ringe 
pradėjus susitikimus sunkiasvoriams, 
daugelis šia knyga nusivylė. Jau įpra
tę pirmiausia čia ieškoti tarybinių at
letų trumpų biografijų, jie stebėjosi, 
kad knygoje nė žodžio nėra apie Joną 
Čepulį. Bokso specialistai bandė prisi
minti visus paskutiniuosius Europos 
čempionatus, kitus stambiausius tarp
tautinius turnyrus. Irgi veltui: Čepulis 
juose nedalyvavo.

— Kas tas vaikinas? — rodydami į 
Čepulį, klausinėjo anglai.

— Iš kur jis? — teiravosi ir TSRS 
nusipelnęs sporto meistras Sergejus 
Ščerbakovas, olimpiniam turnyrui ruo
šęs Jungtinės Arabų Respublikos bok
sininkus.

— Buvęs Šiaulių darbininkas, dabar 
kaunietis, Šociko auklėtinis, — aiški
nome.

— Šociko auklėtinis? — tikslinosi 
pašnekovai ir, prisiminę šį Lietuvos 
boksininką, nusprendė: C 
pat, matyt, tikras ringo meistras.

Vėliau, Jonui pergale baigus pirmą
jį olimpinį susitikimą, pasigirdo nau
ji klausimai:

— Kodėl apie Čepulį nerašoma ta
rybinių olimpiečių knygoje?

— Tai Tarybų Sąjungos rinktinės 
„slaptasis ginklas", — pajuokavome.

Kelialapis į Mechiką, kurį gavo Jo
nas Čepulis, ir mūsų respublikos spor
to mėgėjams buvo maloni staigmena. 
Kaunietis į Cachkadzorą, kur geriau
sieji tarybiniai boksininkai ruošėsi 
Olimpiadai, buvo pakviestas treniruo
čių partneriu. Treniravosi labai nuo
širdžiai. nesigailėdamas jėgų: Llątuvos 
boksininkų laukė išvyka į Berlyną tarp
tautiniam susitikimui - su VDR koman
da.

Surengus paskutines kontrolines var
žybas Cachkadznre, Jonas susitiko su 
pirmuoju kandidatu olimpiniam sunkia
svorių raundui — Viktoru Baraniko- 
vu. Kaunietis sukovojo puikiai ir jau

antrame raunde aiškia persvara įvei-l 
kė savo varžovą. Si pergalė ir nulė-1 
mė: kelionėje į Demokratinę Vokieti-; 
ją Čepulis nedalyvavo — trenerių ta-j 
ryba nusprendė, jog jis turi važiuoti 
į Olimpiadą. O knyga apie tarybinius 
olimpiečius tada jau buvo atiduota 
spausdinti...

Prisimindamas kelią į ringą, Jonas: 
apgailestauja, kad treniruotis pradėto, 
vėlokai, būdamas jau septyniolikme-’ 
ėiu. Patraukė ekrane matyti boksinin
kai, jų vyriškumas kovoje, atkaklu
mas. Svajojo ir pats kada nors užsi 
dėti odines pirštines. Proga atsirado, 
atvykus gyventi j Šiaulius. Prieš vie
nuolika metų jis ir pasiprašė j bokso 
sekciją, kuriai vadovavo ne vieną mū
sų respublikoje žinomą boksininką pa
ruošęs treneris Vaclovas Pileckas.

Jaunimo grupėje Čepulis spėjo su- 
kovoti tik keturis susitikimus. Startas 
suaugusiųjų ringe naujokui buvo sėk
mingas: jis 1958 metais Lietuvos pir
menybėse tapo prizininku, o mūsų res
publikos komandai pergale pasibaigu
siame TSRS profsąjungų spartakiados 
bokso turnyre užėmė ketvirtąją vietą.

Su odinėmis pirštinėmis Jonas ne
siskyrė ir atlikdamas karinę tarnybą 
Dalyvavo Rusijos Federacijos čempio-

Čepulis taip nate. Gorkio zonoje pralaimėjimą pa-
tyrė tik finale. Paskutiniaisiais tarny
bos Taiybinėje Armijoje metais Čepu
lis. kaskait daręs vis didesnę pažan
gą, Ginkluotųjų Pajėgų čempionate ta
po prizininku.

Sugrįžęs į Šiaulius, dirbo statybinių 
medžiagų kombinate šaltkalviu. Ir vėl 
lankė Vaclovo Pilecko vadovaujamas 
treniruotes. Ringui atiduotos laisvalai
kio valandos buvo apvainikuotos pir
muoju aukso medaliu: Šiaulių darbi
ninkas 1963 metais nugalėjo Lietuvos 
pirmenybėse.

Tarptautiniuose susitikimuose, atsto 
vaudamas Lietuvai, Jonas Čepulis pa
siekė ne vieną pergalę. .Tačiau, .ilgai ne. j 
pavyko laimėti ne vieno visasąjungi 
nio turnyro'.' 'AVčiaūšiė ‘ nūgAl^toių’ ’pa-* 
kylos . viršutinio ląiptelio. jis .bųyp 
metų TSRS pirmenybėse. Pusfinalyje 
Čepulis įtikinančia persvara laimėjo 
prieš Tokijo Olimpiados prizininką Va
dimą Jemeljanovą ir lemiamoje dvi
kovoje dėl aukso medalio susitiko su 
Europos čempionu Aleksandru Izosi-

movu. Mūsų respublikos boksininkas 
buvo neblogos sportinės formos. Ta
čiau rungtyniauti teko su skaudančia 
ranka. Nors ir stengėsi niekam nepa
rodyti, kiekvienas prisilietimas prie jos 
vertė susikaupti, kad nepaliktum rin
go. Čepulis pralaimėjo šį susitikimą, 
tačiau kartu pasiekė ir pergalę, ku
rios kaina matuojama ne tik čempio
nato sidabro medaliu. Tai buvo per
galė prieš pat; save, sėkmingai išlai
kytas valios egzaminas. Dar du sykius 
tapęs šalies čempionato prizininku, Če
pulis šiemet nugalėjo ir pirmosiose vi- 
sasąjunginėse varžybose — profsąjun
gų pirmenybėse.

Į Mechiką dalyvauti Olimpiadoje jis 
atvyko su gera nuotaika, bet neramiai 
plakančia širdimi. Bokse, ypač sunkia
svorių susitikimuose, lemiamas gali bū
ti ir vienas neatsargus žingsnis.

Treniruotės olimpinio kaimelio sa- 
lėie kiek apramino. Susipažino su bū
simais varžovais. Treniruočių kovose 
susitiko su Bulgarijos, Jugoslavijos, 
Jungtines Arabų Respublikos, Austra
lijos boksininkais. Kiekvienas jų ne
atrodė neįveikiamas.

Kaunietis „Žalgirio" sporto draugi
jos instruktorius pats nelabai pana
šus į sunkaus svorio boksininką: ga
na aukštas, lieknas, judrus. Toks jis 
buvo ir susitikimuose ringe su tris
kart Anglijos čempionu R. Velsu ir 
VDR boksininku B. Andersu, kuriuos 
įveikė aiškia persvara, dar nepasibai
gus kovoms skirtam laikui. Pusfinali
nės kovos su publikos numylėtiniu 
meksikiečiu J. Rocha baigtis irgi buvo 
panaši. Tik finale J. Čepulis pralaimė
jo JAV negrui D. Forimenui.

— Kuris iš boksininkų labiausiai 
patinka? — paklausiau mūsų olimpietį.

— Ričardas Tamulis, o iš trenerių — 
Algirdas Šocikas, — atsakė jis. — 
Iš jų mokausi žaidybinio bokso stiliaus, 
kuriame lemia np .vienas stiprus smū
gis, o šugebėįįnias jo išvengti, rung
tyniautu Vingė faip. tbrylūm fėčh'Iūoą 
turn siĮ.jjojisę.^nięšįinėmis. nvr,crv

Tai ne „slaptasis ginklas", o mūsų 
bokso mokyklai būdinga kryptis. Ir 
Mechiko ringe Lietuvos sportui ji at
nešė dar vieną laimėjimą — J. Cepu- 
lio sidabro medalį.

B. MINTAL’TAS

Esą, Toronto "Daily 
Star',’taigi, Gary Lautens 
darbdavys .neseniai para
šęs vedamąjį, kuriuo, gir
di, pritariama taip vadi
namai "Student Power" 
ir nuo to laiko-jo gyveni
mas pasidaręs nebe toks , 
kaip Ii g šiolei-kitoni škas.

Tas "Star" pasisaky
mas -buvęs spalio 17 d. , 
kur buvo pabrėžta, jog 
"supratingi suaugusieji 
-privalėtij pripažinti, jog 
ir studentams - reikia 
leisti dalyvauti kolegijų 
valdymosi sprendimuo
se". ..

Jo (Gary Lautens) vai
kai, matyt, irgi skaitę tą 
"Star" vedamąjį (jie,gir
di, niekad nepraleidžią 
neperskaitę spaudos ve
damųjų) .Todėl vieną gra
žų vakarą ir pasikvietę 
vaikai tėvą į žaidimLj 
kambarį,kur jie norį pa
daryti su tėvu "trumputį 
pasikalbėjimą".

- Džianė, Richardas ir 
aš nusistatėme, kad rei
kėtų pas mus padaryti 
vienokių ar kitokių pa
tvarkymų,-taip informa
vęs tėvą vyriausias sūnus 
Steponas.

NOTARAS
ANTANAS LIPDŽIUS,BL. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

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

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

Namų CR 9- 6166.

- Aš, bent pakol kas , 
tvarkau namų reikalus!. .- 
pabrėžęs tėvas.

- Taigi,tik "ligi šiol" , 
bet nė kiek neilgiau; -iš
drožęs Steponas.

-Tavo paties, tėve, 
laikraštis (šiuo atveju- 
("Star") parašė, jog jauni 
žmonės privalą turėti 
teisę dalyvauti visokiau
sių sprendimų darymuo
se,ypač kurie liečia juos 
pačius. ..

- Well,-sako Lautens ,
- jie prispyrė mane prie 
sienos.Aš gi,girdi,beveik 
neįstengiu priešintis sa
vo darbdavį ui-laikrašči ui 
"Star"...

- Tad, ko jūs norite ?- 
pasiduodančiu tonu pa
klausęs tėvas vaikus.

MES NORIME BŪTI LY
GIAI TOKIE PATYS,KAIP

JUS, TĖVE.. . .

- Mes nenorime eiti į 
lovą 8 valandą"-šešiame- 
tė Džianė šūkterėjusi.
- Juk jūs, tėve, tai gerai 
žinote, kad kaip tik tuo 
laiku geriausios TV pro
gramos duodamos.

- Kokį laiką jūs patar
tumėt ?-paklausęs tėvas .

- Vidurnaktį, - atsilie
pęs Steponas.-Mes nori
me eit gulti tada, kada tė
tis einat.

- Tada jūs būsite neiš
simiegoję ryte,kai reikės 
eiti mokyklon, -protesta
vęs tėvas.

- Gi kitas dalykas-"no 
school'* -pabrėžęs Stepo
nas.

Vadinasi, visiškai mo
kykla nereikalinga. Esą, 
4-tame skyriuje persun- 
kios pamokos. . .

- Pirmam skyriuje - 
taip pat nelengva! -įsiki
šusi Džianė. - Ir tenai tu 
privalai "spelinti", daryti 
paišinius "crayoiiu",ra - 
šyti skaičius ir daugybę 
visokių darbų.

- Tačiau. . . - pradėjęs 
Gary Lautens. . .

- Bet jeigu jūs esate 
supratingas suaugusysis, 
jūs gi privalote leisti 
mums dalyvauti sprendi
muose, kurie liečia mus 
pačius, ar ne taip buvo 
parašyta "Star" vedame. - 
jame ?-nutraukęs pradėtą 
tėvo mintį Steponas.

- Sakyk toliau...
- No more thpankin's , 

-šūkterėjęs trimetis Ri
chardas , - and no more 
thelery...

Richardas niekad tų 
dalykų nemėgęs ,bet tėvas 
jam priminęs, jog vienas 
iš jų labai reikalingas jo 
charakterio suformavi
mui, kitas-jo dantims.

- Tie reikalai privalėtų 
priklausyti pačiam Ri
chardui,įsikišęs į pokal
bį Steponas. Jeigu devy
niolikos metų studentai 
galį dalyvauti 100 milijo
nų vertės universitetų va
dovavime,tai kodėl,girdi, 
3 metų berniukas (šiuo 
atveju-Richardas) nega
lėtų nuspręsti, ar jam 
reikalingas išperimas 
kailio (spanking) ir,ar jis 
nori valgyti salierus(ce- 
lery), ar ne ?

Vaikų reikalavimų są
rašas didėjęs ir didėjęs...

- Kiekvieną rytmetį , 
prie pusryčių, visada tu
rėtų būti saldainių. Mes 
reikalaujame, kad nerei
kėtų taip dažnai keisti ko
jines .Reikalaujame gimi
mo dienas švęsti du kartu 
į metus .Jokių prausimui- 
si prieš valgį...

-Kadangi jūs ruošiatės 
viską tvarkyti patys, jūs 
privalėsite apsimokėti ir 
visas sąskaitas,-įsikišęs 
tėvas.

- O,ne,ne! - ryktelėjęs 
Steponas. - Mes tik turė
sime balsą balsuoti ir nu; 
tarti, o sąskaitas-kaip 
mokė j ai, taip ir mokėk tė
tis.

- But no thpankin's 
(spankings) - Richardas 
pakartojęs. . .

IŠEINANTIS NAMŲ
Kai tėvas ėjęs į tarny

bą ("Star" redakcijon) ,tai 
visi trys jo vaikai spardę 
sviedinį, nepasidalinda
mi, rašinėję ant sienų, 
taškę vandenį miegama
jame,skaitę komikus, pa
dirbinėję dvokiančias 
bombas, tampę katę už 
uodegos ir 1.1.

- Vis dėl to, būtų norė- 
jęsi, kad "Star" redakto
riai,prieš skelbdami mi
nėtą editorialą, būtų nors 
užsiminę man apie tai, - 
rašo Lautens. -Bet, gali
mas daiktas,jie galvoję, 
jog tai ne mano biznis ?- 
nusiminusiai baigia Gary 
Lautens,..

Atpasakojo Pr.Alšėnas

sraMmaMMsn
Į LIETUVĄ 

geriausia ir vertingiausia 
dovana

JAV DOLERIŲ 
CERTlFIKATAl

PILNAI GARANTUOTI. 
GREIČIAU PRISTATOMI

DOVANŲ 
CERTlFIKATAl 

yra vertingiausia dovana | 
ir daug geresnė, negu siun- Į 
tiniai. Jūsų giminės tai pa- Į 
tvirtins. Todėl, rengdamie- į 
si siųsti siuntini, nesiųskit 
jo, bet siųskite DOVANŲ 

ICERTIFIKATĄ ir jūs pa
matysite, kaip bus laimin
gi ir patenkinti jūsų gimi
nės.

TIK DOVANŲ 
CERTlFIKATAl 

duoda teisę jūsų giminėms 
pirkti Vnešposyltorgo 
SPECIALIOSE DOLERIŲ 

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

TIK DOVANŲ 
CERTlFIKATAl 

duoda teisę jūsų giminms 
pirkti 

SPECIALIAI 
SUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS.

Jūsų giminės tai patvirtins 
Už PATARNAVIMĄ 

nemoka nei siuntėjas nei į 
gavėjas

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

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

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

KATALOGAI SIUNČIAMI 
VELTUI. ' J
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SUDBURY

HAMILTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

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

Angiti nuošimčiai bž indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolą draudimas. 
Pilnas čekią patarnavimas 
Užtikrintas indėliu saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

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

Lietuvių Bendruomenės 
valdyba kviečia tautiečius 
ir svečius atsilankyti į 
Kariuomenės šventės mi
nėjimą,kuris įvyks š. m. 
lapkričio mėn.23 d. , šeš
tadienį,ukrainiečių salė
je,130 Frood Rd. Pradžia 
6.30 vai. vakaro.

Programoje: trumpa 
paskaita, meninė dalis , 
šokiai ir kt. Gros geras 
orkestras, veiks turtin
gas bufetas.

Tai paskutinis š. m. 
LB valdybos parengimas, 
dalyvaukime visi. Iki pa- 
simatimo.

NL bendrodorbis J. Kručas Švęsdamas 50 m. amžiaus sukaktų 
su dalele svečiu,: is kaires: St. Krivickas, A. Pranskuniene, J. 
Kruzas, A. KruČiene ir P. Jutelis.

LB valdyba.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS PAMINĖJIMAS

Hamiltono DLK šaulių 
kuopa s u 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.

HLN "DELTA" PASTA
TAS PARDUOTAS 
Hamiltono lietuvių na

mai "Delta" pastatas , 
neatatikdamas lietuvių 
reikalavimams,buvo šei- 
mininkų-šėrininkų nubal
suotas pardavimui. Atsi
radus rimtam pirkėjui , 
B-nės pirm. G. Palmeris 
sukvietė šėrininkų susi
rinkimą ir š. m. spalio 26 
d. patiekė šėrininkams 
pardavimo sąlygas. Po 
diskusijų,slaptu balsavi
mu,dalyvaujant 530 akci
jų, vienbalsiai pasisakė 
už pardavimą.Už "Deltą” 
pastatą gauta $ 175, 000- 
(Buvo mokėta$172, 000.) 
"Deltos" pastatą parda
vus, buvo diskutuota atei
ties planai. Ekonomiškai 
šiuo metu LN B-nė yra 
gerame stovyje. Sklypą 
pardavus, sudaryta virš 
dviejų šimtų tūkstančių 
nuosavo kapitalo.Susirin
kime buvo siūlyta suda
ryti stiprų komitetą, pa
geidaujant, kad buvę opo
zicijos žmonės įsijungtų

į ateities planų svarstymą 
ir pavedė valdybai iki me
tinio susirinkimo paruoš
ti ateities planus, be to, 
susirinkimas nutarė fi
nes turimą 48000 kvadra
tinių pėdų sklypą parduo
ti. HLN korespon. J.Š.

ATEITININKAI PRADĖJO 
VEIKLĄ

Ateitininkiškasis jau1- 
nimas savo veiklos metus 
pradėjo rugsėjo 22 d. , 
11 vai. pamaldomis. J auni - 
mas pamaldose dalyvavo 
su vėliava, kurias atlaikė 
ir tai progai gražų pa
mokslą pasakė mons.dr. 
J. Tadarauskas. Po pa
maldų jaunimas kartu su 
tėveliais ir svečiais tu
rėjo bendrus užkandžius 
Jaunimo Centre. Pusry- 
čių metu kalbėjo ateiti
ninkų sendraugių pirmi
ninkas J. Pleinys, kvies
damas visą ateitininkiš- 
kąjį jaunimą daugiau save 
sudrausminti, daugiau 
ryžto ir pareigos organi
zacijai. Prie stalų skam
bėjo lietuviškos dainos , 
kurioms vadovavo moks
leivės D.Deksnytė.N. Be- 
niušytė ir D. Juozapavi
čiūtė. Ateitininkiškasis 
jaunimas širdingai dėkin
gi dvasios vadui mons . 
dr.J. Tadarauskui už pa
maldas bei pamokslą ir 
taip pat už leidimą nemo
kamai pasinaudoti Jauni
mo Centro sale.

S K E L B I M A S.

Dievo Karalystes
Žinios

Tema: Prisikėlimas
Numirusių

iš

Reportažas iš Detroito
MIČIGANO DIDMIESTYJE VISKAS PILKA.

Kai šios eilutės rašo
mos,tik kelios paskutinės 
dienos prieš valdžios rin
kimus belikę. Trys pa
grindiniai kandidatai į 
prezidentus - Humphrey, 
Nixon ir Wallace-zuja iš 
miesto į miestą ir rėžia 
kalbas. Vis kiekvienas 
save girdamas ir kaip be
išmano savo oponentus 
niekindamas. Kalbų aš
triausi fragmentai yra 
diskutuojami darbovietė
se ir dažnai iš jų daromi 
nerimčiausi juokai. O ir 
rimtų šalininkų užtenka 
visiems, nors Wallace 
žvaigždė pas mus,Detroi
te, paskutiniu metu jau 
gerokai kritusi. Ir tie 
rimtieji šalininkai dabar 
elgiasi pagal jų kandidatų 
priimtą liniją; niekina, 
niekina, niekina savo pa
sirinkto kandidato opo
nentus iki absurdiškumo .

Detroito lietuviai res
publikonai ir šį kartą yra 
gerai organizuoti ir prieš 
rinkimus aktyviai reiš
kiasi. Blogai su lietuvių 
kilmės demokratais. Per 
šiuos rinkimus jie yra vi
sai pasimetę, neberodą 
jokių gyvybės ženklų. O 
buvo laikai, prieš ketve
rius, aštuonerius metus , 
kada ir lietuviai, kartu su 
kitų etninių grupių demo
kratais, gyvai reiškėsi 
priešrinkiminėje kovoje . 
Būtų labai liūdna tuo at-

zuoti. Antai, po gerai pa
vykusio keturių (Andriu- 
šio, Brazdžionio, Gustai
čio ir Santvaroj literatū
ros vakaro, Tautinės są
jungos skyrius spalio 27 
d. suorganizavo Antano 
Smetonos pianino reči
talį. Ir dar ne betkur, o 
Meno muziejaus jaukioje, 
geros akustikos, specia
liai pianino koncertams 
įrengtoje,400 vietų salė
je. Jautri menininko šir
dis ir miklūs pirštai pu
blikai atvėrė Haydno, 
Beethoveno,Schuberto ir 
Chopino kūrybos aruodus. 
Kas atėjo, tai buvo burte 
užburtas ir pasižadėjo 
niekada A. Smetonos kon
certų nebepraleisti, kai 
jis vėl kada nors į Detroi
tą atklys. Bet kiek gi atė
jo? Ogi,nei dauginant nei 
mažinant,apie du šimtus , 
arba lygiai vienas Detroi
to lietuvių procentas. . .

Kitas didelis kultūrinis 
įvykis už upės, Windsore , 
Kanadoj. Windsor mums 
yra vienas iš mieliausių 
priemiesčių. Tai čia, ge
riausioje ir didžiausioje 
salėj, vadinamoje Cleary 
Auditorium,lapkričio 3 d. 
dainuos Virgilijus Norei
ka. Rašau to koncerto iš
vakarėse,tai dar nežinau, 
kuo jis bus baigęsis. Kiek 
tik turiu draugų, visokio 
amžiaus ir visokių įsiti
kinimų,visi žada važiuo-

Kūčių, gruodžio 24-sios . 
Popieriniais parodos 
rengėjais skaitosi Biblio
tekos vadovybė ir LB De
troito apylinkė. Faktinai 
gi,daugelį savaičių dieną 
naktį vargdami, parodą 
suorganizavo trys žmo
nės. Galėčiau paskelbti ir 
jų pavardes, bet, ak, dėl 
šventos ramybės verta 
dar patylėti. . .

Pagaliau,gruodžio 8 d . 
darbą žada baigti prie LB 
apylinkės prieš metus įs
teigtas Sukaktuvinių lais
vės metų komitetas. Tos 
pabaigtuvės, tai, žinoma, 
joks kultūrinis įvykis; 
prasidės pamaldomis ir 
baigsis pietumis (aišku, 
su kalbomis, kalbomis ir 
kalbų kalbomis. . .). Bet, 
va, išvakarėse,gruodžio 
7, turėsime "Čiurlionio" 
ansamblio koncertą. Tai 
už jį, už "Čiurlionį", ga
lime Komitetui į ranką 
pabučiuoti, nes tai bus 
vienas iš nedaugelio to 
Komiteto atliktų kultū
ringų darbų...

Džiaugiuosi padidintų, 
metų metais lauktu, Lie
tuvių Enciklopedijos XV 
tomu, nes į jį yra daug 
turto sukrauta. Bet, dar 
kitų galimų trūkumų ant 
greitųjų nesuradęs ir ne
suvokęs, jau matau vieną 
didelę spragą: jame nėra 
nieko apie lietuvišką laik
raštiją. Tiesiog suprasti

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
'»«s 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.

MISRUS KALĖDINIS 1968.
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies m egztukas, itališkas 
vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, 31,z? jardo vilnonės 
angliškos vyriškam kostiumui medžiagos, vilnonė sijonui medžia
ga, 3 jardai labai gražios moteriškam kostiumui medžiagos, puikūs 
vyriški nailoniniai marškiniai arba nailoninė bliuskutė, 1 dėžė šo
koladinių saldainių, 20 angliškų geriausios rūšies cigarečių-- $100.
MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968.
Komplektas moteriškų rūbų( labai ten reikalingi), gėlėta arba su or
namentais vilnonė skarelė, 3 jardai vilnonės moteriškam kostiumui- 
cremplene medžiagos, gražus moteriškas megztukas, 3 jardai vilno
nės paltui medžiagos, 2‘/2 jardo vilnonės suknelei medžiagos -- $100.

MAISTO SIUNTINYS 1968. ,
*/2 svaro arbatos, 1 sv. kokavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltu, 
2 sv. ryžių, ’4 sv. pipiru, !4 sv. lapelių, '/2 sv. geriamo šokolado, 1 - 
dėžė nescafe, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių tauku, 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 pačių paruoš
tus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti INCOME TAX 
sum ažinimą.

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

762-7845.

. . , . v . . veju, jei demokratai lai-n jokio uzmokesnio, nes jų at- .
siminimas paliktas užmiršti. mėtų.Atrodytų,kad lietu

Ir meilė, ir neapykanta, irteremia tik pralai- 
pavydas drauge žuvo, ir jie nei mintį kandidatą.
beturi dalies šiame pasaulyje Bet dabar, kai šios ei

ti. Nors nelabai drąsiai, 
šis koncertas po truputį 
buvo reklamuojamas mū~ 
sų spaudoje ir kiek stip
riau per lietuviškas radio

negaliu, kaip tatai buvo 
praleista'. ? O kaip tyčia , 
LZS centro valdybos de
klaracijoj siūlytas žur
nalistų metraštis nerado

NIAGAROS

Š.m.rugsėjo 7 d. B-nės 
valdyba suruošė Tautos 
šventės minėjimą, kuria
me paskaitą skaitė J. Va
ranavičius iš Hamiltono . 
Meninę programą išpildė 
ansamblis "Baltija", kurį 
sudaro Londono, Rodnės 
jaunimas.Ansamblio cho
rui diriguoja kun. B. Pa- 
cevičius,o tautiniams šo
kiams vadovauja D. ir M . 
Chainauskai. Šis.jaunųjtj 
menininkų ansamblis 
"Baltija", programą iš
pildė su jaunatviška ener
gija. Jie pilni energijos 
ir tautiško idealizmo. Sis 
veiklusis Londono jauni
mas savo dainomis, tau
tiniais šokiais St. Catha - 
rinėje pasirodė labai pui
kiai ir iš publikos susi
laukė ilgų plojimų. Chorui 
akomponuoja K. Braz-

PUSIASALIS

lauskaitė. Šokiams groja 
V. Valaitis.

B-nė ruošdama minė
jimą, kaip tik ir dėjo pa
stangas iškviesti ansamb
lį "Baltiją", kuriame da
lyvauja tik jaunimas.

Š. m.rugsėjo 14 d. Nia
gara Falls pusiasalio lie
tuviai suruošė E. irV- 
Vaškeliams šaunias įkur
tuves, kurie metų bėgyje 
įsigijo viešbučio verslą 
ir namus.Šia proga daly
vavo svečias iš Argenti
nos p. Mikalčius, kuris 
paįvairino šį subuvimą 
papasakojimu apie Ar
gentinos lietuvius ir jų 
veiklą.

Įkurtuvėse visų nuotai
ka buvo draugiška, nes S . 
Ulbinas labai sumaniai 
pravedė šias vaišes.

S T CATHARINES, 
Ont

ir visame, kas darosi po saule, kūtės skaitomos, jau se- 
Ką tik tavo ranka gali pada- niai po rinkimų. Jau se- 

ryti, tuojau daryk, nes nei dar
bo, nei proto, nei išminties, nei 
žinojimo nėra kape, į kurį tu 
skubiniesi”. — Pamokslininkas, 
9:5,6:10.

Klaidinga nuomonė, kad žmo 
gus turi nemirtingą sielą, kurį

pakankamo pritarimo. 
Kaži ar dabar abejingi 
kolegos nepakeis nuomo
nės? Jeigu ne dabartinė, 
detroitiškė,centro valdy
ba,tai gal sekanti gaus ne 
tik reikiamą mandatą, bet 
ir visokeriopą paramą 
geram metraščiui išleis
ti. Tinkamas metraštis , 
su kruopščiai paruošta 
mūsųlaikraštijos istori
ja,dabar yra reikalingas , 
kaip niekada.

Alfonsas Nakas 
Detroitas, 1968. X. 30

transliacijas.Aną sekma
dienį radio pranešėjas 
man skundėsi,kad jau esą 
dulkių,jau gaunąs kandžių 
ir piktų pastabų, kam re
klamuojąs dainininką iš 
okupuotos Lietuvos Vaje, 
kaip toli su "politika" kai 
kurių jau nueita! Tarp 
kitko: koncertą ruošia K 
LB Windsor© apylinkės 
vadovai (tik,jei gerai su
prantu,ne apylinkės var
du, o kaip privatūs asme
nys) .Kai pernai V. Norei
ka Windsore dainavo, tai 
nebuvau namie. Dabar, 
aišku,važiuosiu ten, nors 
kuolais lytų. . .

Vėlgi, keli entuziastai 
suorganizavo lietuvių 
tautodailės parodą De
troito centrinėje viešoje 
bibliotekoje, 5201 Wood
ward Avenue. Neoficialiai 
paroda atidaroma lapkri
čio 6 d. ,bet oficialus iš
kilmingas atidarymas bus 
už savaitės, lapkričio 13 , 
7 vai. vakare. Labai įvai
rūs ir gausūs lietuviškos 
tautodailės eksponatai 
yra išstatyti 22 vitrinose 
Bibliotekos rūmų trečia
me aukšte, Adam Strohm 
Hali patalpoje. Paroda 
veiks šiokiadieniais iki

niai apsiraminę aistros 
ir tie, kurie niekino, lai
mėtojui palinkėję sėk
mės , o tautai patarę glaus
tis apie išrinktąjį. Šitaip 
gi kartojasi po kiekvienų

(Tęsinys)
Šventasis Raštas kalba 

aiškiai apie mirusius, atkarto- 
tinai pareikšdamas, kad. mirų- mirties valandoje atsiskiria nuo rinkimų. Tegyvuoja nau-

labai

šieji yra negyvi, tikrai numi- kūno ir skrenda j vieną iš trijų jasis Prezidentas! . .
rę. vietų, buvo Šėtono, paties Vel-

Biblija parodo, kad po mir- nio išperėta.
ties žmogus neįžengia į dangų, Jėzus teisingai praminė jį 
nenueina į šviestainę ir nėra melagiu ir galvažudžiu, kuris 
velnių nuneštas į amžinųjų kan- nepasiliko tiesoje ir kuriame nė 
čiųi pragarą. Joje aiškiai paša- ra tiesos. Nes pačioje žmogaus 
kyta, kad mirusieji 
ge” mirties miegu 
kapuose.

Spalio 16 d. reportaže 
užsiminiau apie lituanis
tinio lavinimosi kursą,įs
teigtą į IX ir X skyrius 
nenorintiems eiti moki
niams, atliekamą vienąyra “užmi- istorijos pradžioje jie melavo

ir randasi žmogui, sakydamas: ‘‘Judu vi- kartą per mėnesį. Teore
tiškai pradžia nėra bloga:sai nemirsite”.

Kuomet Didysis Mokytojas Dievas gi, Sutvertoj as, aiš- 
Jėzus Kristus kalbėjo į savo kiai pasakė į pirmąjį žmogų 
mokytinius apie savo prietelio Adomą, kad patsai žmogus, Die- 
Lozoriaus mirtį, vartodamas šį vo sutvėrimas, buvo gyva siela, 
prilyginimo prasmės “miegą”, kuri po prasižengimo prieš die- 
jis pasakė: “Mūsų prietelis Lo- viškąjį įstatymą turėjo nu- 
zoriųs miega, bet aš einu jo pa- mirti.
žadinti iš miego”. Pirmoje Biblijos knygoje, ap-

Nesuprasdami jo kalbos, mo- rašančioje apie žmogaus atsira- 
kytiniai manė, kad jis kalbėjo dimą, mes skaitome: “Viešpats 
apie paprastą miegą. “Tuomet Dievas padarė iš žemės dulkių 
Jėzus jau aiškiau jiems pasakė: žmogų ir įkvėpė į jo nosį gyvy- 
Lozorius mirė". — Jono Ev. bes kvapą, ir žmogus pąsidarė 
11:11-16. gyva siela.“

Vienas iš įkvėptųjų Šventojo (Bus daugiau,)
Rašto rašytojų, Saliamonas, ku- -------
riam Dievas buvo davęs daug iš Kas įdomaujatės apie Tiesą, 
minties ir žinojimo, taip sako Pasiųsim veltui knygelių.

, . . , . Kremkites smn antpru ♦apie mirusius: Nes gyvieji zi- 
no, kad jie mirs, mirusieji gi 
nieko daugiau nebežino ir netu-

Kreipkitės šiuo adresu:
Lithuanian Bible Student*, 
212 E. 3rd Street, 
Spring Valley, III. 61362

mes

įstojoper 20-tį mokslei
vių. Ar kas ketvirtą šeš
tadienį bus daugiau išmo
koma, negu užmaršina
ma, tai pažiūrėsime 
mokslo metų gale. Toks 
eksperimentas bene vie
nintelis Amerikoje. Jeigu 
Detroite pavyktų, gal su
sigundytų ir kitur.

Nors baliai dabar lošia 
pagrindinę rolę, bet ne 
vien tik baliais žmogus 
yra sotus .Atsiranda keis
tuolių, kurie užsigeidžia 
ir kultūringesnių dalykų . 
Atsiranda žmonių nebi
jančių rizikos kultūri
niams pobūviams organ!-

N. ZABULIONIS, buv. Lie- 
tuvos kariuomenes majoras, mi« 
ręs Hamiltone. Velionis buvo 
NL skaitytojas ir serininkas.

SLA 278 KUOPOS ŽINIOS
St. Catharines apylinkėj 

SLA organizacija jau ar
tinasi prie 14-to gimta
dienio,ir savo veikla ne
siriboja vien tiktai ap- 
draudomįs, bet ir prisi
deda prie kultūrinio gy
venimo; būtent - remia 
vietinę šeštadieninę mo
kyklą,Kanados ir Ameri'-. 
kos spaudą, radio valan
dėlę ir t-1.

16 - to Vasario proga , 
lietuvių bendruomenei ne 
tik talkininkavo darbu,bet 
ir auka. Kas tik į SLA 
valdybą kreipiasi,yra šil
tai įvertinama ir pagal

galimybe paremiama. Bet 
kaip šiuo metu kittj orga
nizacijų, taip pat ir SLA 
iždas tuštėjo ir laikui bė
gant negalėsime išpildyti 
užsibrėžto tikslo, todėl- 
šiais metais gruodžio 31 
d. , SLA 278 kuopa ren
gia iškilmingą Naujų Me
tų sutikimą, į kurį kvie
čiami visi Niagaros pu
siasalio lietuviai, tikėda
mi,kad neapsivilsite SLA 
valdyba. Datą ir vietą se
kite N. Lietuvoj e ir T. Ži
buriuose skelbimus. Bi
lietus prašom įsigyti iš 
anksto. Laukiame.

SLA valdyba.

Atkelta iš 5 psl. Po 50 metų..

kepurę. Jie parsivežė iš 
Rusijos revoliucinę dva
sią ir sekmadieniais baž
nyčios aikštėj aiškindavo 
vietiniams apie naują re 
jų žemėje. Kartais jų aiš
kinimai ir ginčai prives
davo prie muštynių, bet 
niekas į tai nekreipdavo 
dėmesio. Policijos nebu
vo, o vokiečiai į vietinių 
susibūrimus prie bažny-

čios nesikišdavo. Šalia 
mūsų buto, antrame aukš
te gyveno kita grupė mo
kinių ir, vienas iš jų, Teo
filis Tilvytis (dabar Ta
rybinis poetas), kuris bu
vo susižavėjęs Rusijos 
revoliucija ir jis iškišęs 
galvą pro langą, aiškinda
vo mums tų iš Rusijos at
vežtų idėjų prasmę, bet 
jos atrodė mums svetimos 
mos ir užsidarydavome 
savo langa, n • l° • • Daugiau bus.



NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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NIDA
Lapkričio 16 d., šeštadienį 7 vai. vakaro 

DLK VYTAUTO KLUBE rengia

montrealio lietuviu žvejotojų-medžiotojų klubas

F VAMRA-BRUU
PROGRAMOJE:

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

ĮĖJIMAS $2.50.

Maloniai kviečiame visus
Montrealio lietuvius.

"NIDOS“
KLUBO V A L D Y 8 A.

Padėka
Lankiusiems mane ligoni

nėje bei namuose ir įteiku
siems vertingas dovanas 
nuoširdi mano padėka J. J. 
H ari son am s, V M. Raguliams 
M. Paragini, S. Y as pel skini, 
M. Nargėlai, J. A. Meištams, 
E. P. Reid, L. Perrault, C. 
Beland ir kt.

Dabar esu namuose ir nors 
Daktaro priežiūroje, bet jau 
sveikstantis. Dar kartą vi
siems dėkoju.

Julius Trumpa-

ĮSIGIJIMUI

Lietuviškos lengvos muzikos 

plokštele " MANO GIMTINE" yra 

gaunama pas Liuda StankeviČiu^- 
1053 A-lbanel Cres. Duvernay-— 
A o n 11 e a I, R. Q. Tel. 669- 8834.

Su pristatymu kaina $5.75.

u

1968 m. lapkričio 13 d. NR.45(1121)

TORONTO SAULIUVL. PUTVIOi

KUOPA
L m. lapkričio 23 d. , šeštadieni Šv. Jono Kr. par. 

salėje rengia tradicini

VAKARĄ - SAKIUS
Programoje: Čikagos Šaulių Teatras su

vaidins linksma^ komedija . 
Šokiai, grojant D’Amico or
kestrui, turtinga loterija ir 
bufetas su nemokamais 
užkandžiais ir kava.

Pradžia 7 vai. vak.

Visus dalyvauti kviečia
Bilietai $2.00.

T.P.S. Kuopos Valdyba
LIETUVOS KARIUOMENES
50 METU SUKAKTIES 
MINĖJIMAS
Įvyks lapkričio 24 d./sekma
dienį Aušros Vartų salėje su 
pamaldomis 11 vai. bažnyčio- 
j «•

5 vai. p.p. iškilmingas ak
tas. Dr. H. N agio paskaita. 
Meninėje dalyje dalyvaus 
sol. G. Čapkauskiene ir dra 
mos akt. V. Sabalys. Po to. 
bufetas, šokiai ir kavutė.
Visos Montrealio organiza

cijos su vėliavomis prašo
mos pamaldose dalyvauti.

Minėjimą ruošia L.K. Kūrė
jai - Savanoriai, L.K.V.pRamo 
vc'ir L.K. Mindaugo šauliu 
kuopa.

Šventei ruošti K-tas.

DAILININKO REMEIKOS 
TAPYBOS PARODA

.įvyks nuo lapkričio 22 d. 
iki gruodžio 11 d. The Art 
at the Historical Museum of 
Lachine ( 100 LaSalle Blvd. 
Lachine), ant Sv. Lauryno 
upės kranto. Oficialus pa
rodos atidarymas įvyks lap 
kričio men. 22 d., penkta
dienį 8:30 vai. vakaro. Bus 
išstatyta apie 40 naujausiu 
dailininko darbu. Lietuviai, 
dailės mėgėjai, prašomi šia 
datą įsidėmėti.

PREMIJOS PASKYRIMAS 
IR ĮTEIKIMAS

Vinco Krėvės vardo li
teratūrinės premijos(500 
doleriu) skiriamos kas 
antri metai Lietuvių Aka
deminio Sambūrio Mont- 
realyje,jury komisija (p. 
B. Jurkienė, dr. J. Gražy
tė, dr. H. Nagys.V. Aksti
nas, A. Kličius) 1&68 m. 
lapkričio mėn. 4 dienos 
posėdyje nutarė balsų 
dauguma premiją paskir
ti Antanui Vaičiulaičiui 
už jo padavimus "Gluos
nių Daina".

Pasiūlytos ir svarsty
tos buvo dar trys knygos: 
Liūnės Sutemos "Bevar
dė Šalis", Kazio Bradūno 
"Sonatos ir Fugos',' ir Ka
zio Almeno "Gyvenimas 
tai kekė vyšnių".

Ši, jau septintoji,pre
mija paskirta už 1966 - 
1967 metais išėjusias ir 
dar neprimijuotas groži
nės literatūros knygas . 
Įteikimo iškilmingas ak
tas ir Sambūrio 20 metų 
veiklos jubiliejaus balius 
įvyks Chateau ir Champ
lain viešbutyje š. m. lap
kričio 16 d.

AUSROS VARTŲ CHORO 
KONCERTAS
Praeita šeštadieni Aušros 

Vartų parapijos choro Subat- 
vakaris praėjo su dideliu pa 
sisekimu. Pilnaparapijos sa 
le gėrėjosi įvairia ir nauja 
programa, kurią išpildė.mis 
rus choras, vyrų oktetas ir 
mot erą choras. Taip pat ma
loniai stebino A. Paskevi - 
cienes ir A. Keblio duetas. 
Linkėtina choristams bei so 
listams surengti dar ne vie
na encore, tačiau gal geriau 
skambančioje salėje.

IEŠKOMI ĮPĖDINIAI

• Pr. E. Andrukaitis yra iš
vykęs atostogų.

DĖMESIO VYTAUTO KLUBO 
ŠĖRININKAMS- ĖMS

Kaip konstitucija reikalau 
ja lapkričio mėnesi vyksta 
mūsų valdybos kandidatų iš 
statymai (nominacijos).

S. m. nominacinis susirin
kimas lapkričio 17 d. 2 vai. 
p.p. klubo salėje. Bus rašo
mi pakvietimai, bet dėl ko
kių nors priežasčių negavę , 
prašomi naudotis šia žinute 
ir susirinkime dalyvauti.

Klubo Valdyba prašo gerb. 
šėrininkus - es atkreipti dė
mesį į mūsų konstitucijos 
3-čioskyr. 11 faragrafą.

Petras Dangveckas, 
Amerikoje žinomas kaip 
FrankKrugel.arba jo ar
timieji gali gauti virš de
šimties tūkstančių dole
rių, jei tuojau atsilieptų . 
Yra žinoma, kad Petras 
Dangveckas,sūnus Chris- 
topo ir Apolonijos, gimė 
Lietuvoje 1886 m. balan
džio 5 d. , turėjo seserį 
Oną, įJ.A.V-bes atvyko 
1902 m.ir apsigyveno New 
Yorke, bet nuo 1958 metų 
jo pėdsakai dingo. Dau
giausia dirbo kepyklose .

Dangvecko artimieji 
arba apie juos žinantieji 
malonėkite rašyti Lietu
vos Generaliniam Konsu
latui New Yorke tokiu ad
resu:

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

LIETUVIAMS DĖMESIO !
Dr. E. Andrukaitis jau se

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

Gerb. Daktaras praplečia 
gydymų vidurinių ligų srityje 
ir pašauktas atvažiuos j na
mus. Priėmirro valandos bus 
pagal susitarimų.

e Aušros Vartų Šv. Onos d- 
ja ruošiasi Naujų Metų su
tikimui parapijos salėje.

V

• Sv. Kazimiero parapijos 
bazar as praėjo labai pasise 
kušiai.
» Šv. Kazimiero par. Šv- Elz
bietos d-jos mišios ir po j u 
pusryčiai lapkr. 24 d.

» Norint pasinaudoti Klubo 
garažu žiemos sezonui, jau 
laikas padaryti rezervacija.

ATKELTA iš 1 psl.
11 ai dirba politikavimo 
užkulisiuose kaip kana
diečiam padėti, nežiūrint 
kokia partija būtų val
džioje.

Viena iš svarbiausių, 
yra griežti Kanados įs
tatymai liečią bankus . 
Kanadoje yra aštuoni re
gistruoti bankai.Kiekvie
nas tvarko savo operaci-

jas pagal bankų įstatymus 
-griežtas taisykles, ku
rios turi būti tiksliai pil
domos. Svarbiausia, kad 
laikytų pakankamus re
zervus.

Dabar pažiūrėkime į 
keletą kitų dalykų. Kada 
jūs perkate maistą Kana
dos krautuvėse, jis turi 
būti švarus. Griežtas ko
kybės rūšiavimas yra 
Kanados įstatymų nusta
tytas. Mėsa, vaisiai, dar
žovės, konservuoti vai
siai, medus ir klevo ga
miniai yra nuolatinėj in
spekcijos priežiūroj; už
rašai ant visų gamjnių 
turi atitikti Kanados "tei
singų užrašų" įstatymui . 
Pieno produktai irgi pri
valo būti tam tikro lygio . 
Trumpai, maistas, kurį 
jūs perkate Kanadoje yra 
saugus.

Kada jūs perkate vais
tus, jūs perkate gaminius, 
kurie yra pertikrinti 
valstybės inspektorių ir 
analistų, kurių nuostatai 
ir aukšti standartai sau
goja jūsų sveikatą ir sau
gumą. Net ir kosmetikos 
gaminiai turi būti patvir
tinti Kanados Sveikatos 
Ministerijos prieš palei
džiant juos į rinką.

Kanados svorio ir kitų

mastu įstatymai užtikri
na, kad kada jūs perkate 
svarą,jūs gaunate svarą. 
Jūsų Kanados pašto tar
nyba yra pasaulyje pati
kimiausia. Yra iš tikrųjų 
dar keliasdešimt sričių, 
kur Kanada aptarnauja ir 
apsaugoja savo žmones- 
registruodama profesio
nalus, tęsdama tarnybas 
ir projektus, kurie nega
lėtų išsilaikyti privačia 
iniciatyva, kaip išvysty
mą atominės energijos 
taikos reikalams.

Kanados patarnavimai 
siekia iki atskirų šeimų 
gyvenimo. Jei jūs abejo
jate dėl vandens švaru
mo, jūs galite prašyti pa
daryti jo analyzę; jūs ga
lite prašyti padaryti dir
vos ar lauko žemės ana
lyzę ir gauti nurodymus , 
kaip ją pagerinti; jūs ga
lite pasiųsti ligos apimtą 
lapąišjūsų mėgiamo au
galo ir gausite tikrą at
sakymą kas yra ten blo
go ir kaip išgydyti. Iš Ka
nados Queens Printer jūs 
galite gauti brošiūras , 
knygas ir informacijas 
apie jūsų gyvenimo rei
kalus.

B. NAUJALIS, turintis sveikatos 
kliniką 460 Roncesvalles Avė., išklau
sė vienų metų medicinos teorini 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.

Dr. A. Valadka išvyksta ato
stogų lapkričio 8. nenktadieni; 
gris i darba gruodžio 11 d. Jo 
raštinėje, 1081 ■ Bloor W., ligo
nius priiminės dr. Stasys Bace
vičius kasdien nuo 5 v.p.p. iki 
8 v.v. Tel. 531-2933.

Solisto Virgilijaus Noreikos 
atsisveikinimo koncertas Toron
te bus gruodžio 1, sekmadienį, 
3 v. p.p., Brocktono gimnazijos 
salėje.

— Rosemonto šeštadieninės lietu
vių mokyklos vedėja dabar yra E. 
Navikėnienė. Tel. 259-4498. Sekantį 
šeštadienį, nuo 9 vai vėl renkama
si j §v. Kazimiero par. salę.

—, Ligoniai: sunkiai serga Patrici
ja Bandžiuvienė; Jonas Kuodis, 72 
m. amžiaus, gydomas Montreal Con
valescent ligoninėje; Jonas Šankus 

po operacijos sveiksta Jewish Gene
ral ligoninėje; Juozas Kalinauskas gy
dosi St. Mary’s ligoninėje; Eleono
ra Andrijauskaitė nuvežta į širdies 
ligų institutą; Domicėlė Brazauskie
nė gydoma Royal Victoria ligoninėj.

AEDCO' 
Construction Co;

Ltd.

G. Alinauskas 
vice pirmininkas.

M, A, S, POPICRAITIS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.fc).

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA

1396 St. Catherine St. W. 
Suite 4 19, tel. UN 6-8235

Namų tel. MU 1-2051

jaoJAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11 - 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namu 737-9681

GIRIUNIENe
Dantų gydytoja

5330 L'Assumption Blvd 
Tel. 255 - 3535.

Chirurginė praktika
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

355‘> Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

e Praeitą šeštadieni Rūta 
Semogaitė sukūrė šeimynini 
gyvenimą su R. P. Peroff.

'4.4%
5.'A%

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

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

KREIPTIS TELEFONU 931 - 3275.

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

Suite 205

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

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

notaras

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

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866- 13 59

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

z Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

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

AR ŽINOMA, KAD L 
’’NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blokus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
urjautos laiškus, visokius ” statemer. 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street,
L aSalle, Montreal, P, Q.
C a n a d a.

JŠouĮĮcvtd cduto Jšody,
6636. Clark St. Montreal

(j>ri e St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

Sav. J. Adomonis - Adams

Namu tel. 747-9000

ATLIEKAME DARBUS:
Electric Welding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
Electric 
ir kitus

Steering Service
Wheel Alingment

T one - up
Clutch- Brakes

VESTUVINIU SUKNIŲ
- - PASIŪLYMAS

Puošnios ir įvairaus dydžio vestuvinės suknios 
žemiau išpardavimo kainos. Darykite užsakymus 
sau ir giminėms į Lietuvę.

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

P AR D AV IM AS
Parduodamas BILIJARDAS 

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

( 5'/2, 4/2, 3b kambarius) 
Su apš*ildymu bendru ir at= 
sk i rai.
Su virtuves pečium, saldy-’

Žemos kainos ir maži imo- 
k ė j i m ai.

Skambinti 366 1 6237
W, L a p e n a t.

lietuviškas pusvalandis girdimas kas

ŠEŠTADIENI S PER C F Mb STOTI

BANGA

TEL. 669 = 8834.

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

MOKA UZ:

DEPOZITUS 
ŠERUS

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

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

DUODA P ASKOL AS:

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

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

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. Dieno - penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. Vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

Ir

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

P. ADAMONIS 
Chaste.•* Insurance Broker 

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

Sekr.: M. Arla.uskaitė tel. 722-3986.
S-tos "Lite" nr. 752D

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

LaSalle Restaurant
15- je metų pagarsėjęs “ smoke meat 

gaminio patiekalu

TELEFONAS

366 - 0754

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