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SAVAITINĖ TARPTAUTINIU 
(VYKAQ APŽVALGA

DAR IR VĖL APIE 
NIXONA

Kad ir kaip keistai 
mums tai atrodytų, tiktai 
po rinkimų, amerikiečiai 
pradėjo atidžiau svars
tyti ką jie išrinko sekan
čiu prezidentu. Laikraš
čių leidėjai, kaip minėjo
me,didele dauguma rėmė 
Nixoną. Tuo tarpu, tų pa
čių laikraščių daugumas 
bendradarbių bei repor
terių arba griežtai pasi
sakė prieš respublikonų 
kandidatą,arba,geriausiu 
atveju, buvo gana abejin
gi.Taip vadinami JAV-ių 
intelektualiniai sluogs- 
niai (universitetų profe
soriai, rašytojai, meni
ninkai, studentija), ge
riausiu atveju, žiūrėjo į 
Nixoną, kaip į vieną iš 
dviejų nebeišvengiamų 
blogybių. Šiandien, atro
do,atėjo laikas į išrinktą
jį pasižiūrėti iš arčiau. 
Ir, visų nustebimui, tasai 
padidintas portretas ne
beatrodo toksai baisus. 
Kodėl? Pirmiausia, visi 
pradeda sutikti,kad Nixo- 
nas yra netiktai puikus 
organizatorius bei admi
nistratorius, parodęs ir 
įrodęs tuos sugebėjimus 
praeityje, bet taip pat 
žmogus,turįs neabejotiną 
politinį instinktą išsilai
kyti ir išlikti. Jis geriau
siai įstengė užčiuopti "ty
liųjų "Amerikos milijonų 
pulsą, kurie, tiesa, nene
šioja plakatų,bet rinkimų 
dieną aplanko balsavimo 
būstines.Tų žmonių nusi
vylimas dabartine admi
nistracija, siaubas dėl 
nuolat siautėjančių neg
rų,skausmas ir pagieža, 
kad Amerika taip nelem
tai įklimpo Vietname, ga
lų gale, nuolat sunkėjant! 
mokesčių našta ir smun
kantis Amerikos presti
žas pasaulyje, pastūmė 
juos į Nixono pusę. Iš se
nosios administracijos 
jie nieko nebesitikėjo, iš 

naujosios gi buvo galima 
bent laukti ko nors naujo 
bei geresnio.

Mums, stebintiems iš 
šalies, betgi atrodo, kad 
JAV-ių pirmuoju rūpes
čiu turėtų būti du dalykai: 
karas Vietname ir juodo
sios revoliucijos grės
mė. Bet koks Ameri kos 
prezidentas turės šias 
dvi problemas išspręsti 
tuč tuojau.Vietnamo karą 
gal ir galima bus užbaig
ti, amerikiečių žodžiais 
tariant, garbingomis pa
liaubomis,bet negrų pro
blemos išsprendimui 
vargu ar pakaks kelias
dešimties metų. Kadaise 
atsivežti vergai dar ilgai 
kankins netiktai JAV-ių 
sąžinę,bet,labai galimas 
dalykas, nulems viso 
Šiaurės Amerikos konti
nento tolimesnį likimą. 
Visa tai, be abejo, žino 
Nixonas. Ar jam pakaks 
jėgų, ryžto ir, svarbiau
sia,ar jis išdrįs privers
ti apgaulingam pasiten
kinime snūduriuojančius 
piniguočius vieną kartą 
prisiimti atsakomybę už 
protėvių kaltę, yra klau
simas į kurį atsakymo 
ieško visi Nixono anali
tikai. Gerų prezidentų 
Amerika turėjo daug, 
šiandien Amerikai tačiau 
reikalingas genialus pre
zidentas .Ar toks bus Ni
xonas ?-klausiame ir mes 
kartu su milijonais ame
rikiečių.

ČEKOSLOVAKIJA 
TEBEKRAUJUOJA
Nors Vakarų komunis

tinės partijos tebepuola 
Mask. ą už jos bukapro
tišką invaziją Čekoslova- 
kijon, Kremlius atkakliai 
ir sistematingai vis la
biau smaugia savo ne
klusnų satelitą. Prahos ir 
Brno studentai nuogom 
rankom bando sulaikyti 
raudonąjį tvaną,bet jų pa
stangos .diena po dienos , 
susilaukia vis aršesnių 

priešpuolių. Šiuo metu 
okupantai savo pagrindi
niu taikiniu pasirinko 
Aleksandrą Dubčeką, pui
kiai suprasdami, kad šis 
žmogus, kaip niekas kitas, 
tapo visos Čekoslovaki
jos laisvės ilgesio sim- 
boliu.Todėl Centrinis Če
koslovakijos komunistų 
partijos komitetas buvo 
Maskvos priverstas pri
imti visą eilę nutarimų, 
apribojančių Dubčeko įta
ką partijai ir valstybei. 
Taip,sakysim,buvo suda
rytas atskiras aštuonių 
asmenų politinis biuras ,
į kurį neįsileista Dubče
ko šalininkų. Vienas po 
kito jauni čekų reforma
toriai pasitraukia arba 
atleidžiami iš pareigų. 
Nuolat kiečiau užgniau- 
žiamos burnos betkuriai 
kritiškai pastabai, betku- 
riam kritiškam žodžiui 
prieš "didįjį brolį". Nuo
lat dažniau girdimos 
maskvinio patefono plokš
telės apie "komunizmo 
išdavimą", "kapitalistų 
remiamus kontrarevoliu-
cinierius", "nelemtą va
kariečių įtaką", "nepa
kankamą partinį budru
mą" ir 1.1. ir 1.1. Deja, 
gerai žinome koks tokios 
muzikos finalas. Ir skau
dančia širdimi sekame 
dar vienos Europos tau
tos, bandžiusios perlipti 
kalėjimo sieną,egzekuci
ją-

MASKVA ŽAIDŽIA SU 
TAIKOS BALANDŽIAIS

Sovietų ministeris pir
mininkas Kosyginas labai 
mandagiai ir nuolaidžiai 
pareiškė dviems JAV-ių 
senatoriams,lankantiems 
šiuo metu Sovietų sąjun
gą,kad tarptautinės poli
tikos įtempimas atslūgtų, 
jei nebūtų bandoma sti
presnio kumščio politika. 
Tai.be abejo, užuomina į 
Nixono nuolat kartotą 
(rinkiminės propagandos 
metu) sakinį, kad jis tar- 
siąsis su sovietais tiktai 
tada, kai bus tikras, jog 
jėga yra jo pusėje.140 mi
nučių savo laiko paaukojo 
Maskvos diktatorius, no
rėdamas įtikinti senato
rius Gore ir Pell, kad tai 
esanti klaidinga pažiūra. 
Suprantama, Sovietų są
junga šiandien yra rimtai 
susirūpinusi, kad Čeko
slovakijos išprievartavi
mas būtų kokiu nors būdu 
pamirštas netiktai savų
jų partiečių laisvajame 
pasaulyje, bet dar labiau 
JAV-ių tautos ir vadų. 
Kol kas tokių atleidimo 
ženklų maža. Dean Rusk, 
pavyzdžiui, visai nedvi
prasmiškai pasakė Mas
kvai, kad JAV-ės negali 
būti ir neliks abejingos 
bet kokiam naujam Mas
kvos okupaciniam žygiui 
Europoje.Turima galvoj, 
Austrija, Jugoslavija ir, 
gal būt, Rumunija. Kana
dos vyriausybė taip pat

Grigorenko (kairėje) rašytojo A. Kosterino laidotuvėse.
De GAULLE - Frankas

įspėjo Sovietų sąjungą, 
kad visiškai pritarianti 
NATO nusistatymui ginti 
Europos suverenumą. 
Maskva, jei ruošiasi kitai 
panašiai Čekoslovakijos 
aviantiūrai, turėtų susi- 
mąstyti-kartais ir taikie
ji svyruotojai, kai ateina 
valanda, moka ir sugeba 
gintis. Tai įrodė Antrojo 
pasaulinio karo istorija.

PRANCŪZIJA NEBESUVEDA 
GALU SU GALAIS

Prancūzijos vyriausy
bė bus priversta prašyti 
visuotinės tarptautinės 
pagelbos.jei norės nenu- 
smukdyti savojo franko . 
Nors toks nusižeminimas 
nepakeliui de Gaulle, at
rodo,kitos išeities nėra. 
Banpue de France (Pran
cūzijos bankas) jau pra
nešė,kad apribojamos vi
sos paskolos užsieniui. 
Finansininkai teigia, kad 
frankas būsiąs nuvertin
tas. Šiuo metu viešojoje 
Prancūzijos rinkoj grobs
tomas auksas.Už kilogra
mą aukso dabar speku
liantai moka 6417 frankų. 
Prieš kelias dienas mo
kėjo dar 6400. Skubiai ir 
karštligiškai Prancūzijoj 
frankai keičiami į vokie- 
čių markę,šveicarų fran
ką,amerikiečių dolerį ar
ba anglišką svarą. Nors 
prancūzų vyriausybės 
sluogsniai kategoriškai 
neigia galimą prancūzų 
valiutos nuvertinimą, 
juodoji rinka bei tarptau
tinės finansinės įstaigos 
kitaip galvoja. Nepaslap- 
tis, kad franką labiausiai 
spaudžia Vakaru Vokie
tijos markė. Vakarų Vo-

Čekoslovakijos studentai maršuoja į Gorkio aikStę Pragoję.

krenta ?

kietija, kasmet tvirčiau 
užimanti pirmaujančią 
vietą ekonominiam pa
saulyje, šiuo metu nėra 
pasiruošusi keisti savos 
valiutos kurso, kad tokiu 
žingsniu padėtų paliegu
siai Prancūzijai .Arogan
tiška de Gaulle laikysena 
neįsileidžiant Didžiosios 
Britanijos į Jungtinę Eu
ropos Tautų rinką, buvo 
ypač Vakarų Vokietijoje
savo laiku sutikta su su
prantamu nusistebėjimu . 
Todėl dabar Vakarų De
mokratijos abejingai ste
bi Prancūzijos ekonomi
nio gyvenimo konvulsi
jas, bandydamos atspėti 
ar prancūzai kada nors iš 
viso sugebės paramstyti 
savo chroniškai negaluo
jantį vežimą.

ITALIJOJE PRASTI
PYRAGAI

Italijos ministeris pir
mininkas Giovanni Leone 
š. m.lapkričio mėn. 19 d . 
atsistatydino. Jo mažu
mos vyriausybė,sudaryta 
iš Krikščionių demokratų 
partijos atstovų, nebepa
jėgė ilgiau kontroliuoti 
nuolat labiau krinkančios 
vidaus ekonominės poli
tikos. Galutinai vyriausy
bę sužlugdė nuolatiniai, 
komunistų provokuojami 
streikai. Italijos prezi
dentas Giuseppe Saragat 
atsistatydinimą priėmė 
ir paprašė dabartinio 
premjero pasilikti parei
gose, kol bus sudaryta 
nauja vyriausybė .Neatro
do, kad būtų daug vilčių 
tvirtesniam kabinetui. 
Pokario Italija yra nuolat 
varginama nesibaigian
čio sabotažo,kurstomo be 

galo stiprios Italijos ko
munistų partijos. Komu
nistų pasisekimas aiški
namas tuo,kad Italija ne
sugebėjo atsikratyt šimt
mečiais praktikuotos so
cialinės nelygybės. Poka
rio metais valdančioji 
Krikščionių demokratų 
partija yra dėlei to la
biausiai kalta.

O KANADA TEBEŠERIA
RAUDONĄJĄ KINIJA^

Tiktai Kanada, tuo tar
pu,lieka beveik nepalies
ta visokių nedateklių bei 
neramumų.Štai,prekybos 
ministeris Jean-Luc Pe
pin parlamente pranešė, 
kad Kanada ir vėl parda
vė Raudonajai Kinijai 
585,000,000 bušelių kvie
čių.Kainos nepasakė. Pa
sakė tik, kad per pasta
ruosius tris metus Kini
jai jau parduota 235 mili
jonai bušelių kviečių.

BOMBA MASKVOJE

Buvęs Raudonosios ar
mijos generolas P.G.Gri- 
gorenko.savo draugo ra
šytojo Aleksėj Y. Koste
riu laidotuvių metu, pa
reiškė, kad "po, taip va
dinamos, Sovietų demo
kratijos kauke slepiasi, 
iš tiesų, diktatūra". Per 
visą sovietinio režimo 
penkiasdešimtmetį nie
kas dar neišdrįso taip 
tiesiai ir drąsiai drėbti 
tiesą veidan. Juo labiau , 
raudonosios armijos ge
nerolas'.

Jo draugas, rašytojas 
Kosterin, buvo 17 metų 
kalinamas sovietų kon
centracinėse stovyklose, 
nors partijos nariu išbu
vo 52 metus (jis mirė su
laukęs 72 metų amžiaus). 
Tarp kitų įsidėmėtinų da
lykų,buvęs generolas sa
vo mirusiam draugui- 
kankiniui dar pasakė 
šiuos sakinius: "Sudegink 
laukinį žiaurumą, kuriuo 
jie nori maitinti amžinai 
šitą prakeiktą mašiną, 
prieš kurią tu kovojai vi
są gyvenimą. Mes, tavo 
draugai, tau padėsim. 
Laisvė dar ateis! Demo
kratija ateis!

SOVIETINĖ - PIRMOJI 
VĖLIAVA MĖNULYJE

Rimti erdvės tyrinėji
mo specialistai teigia, 
kad suaktyvėjęs sovieti
nių erdvėlaivių šaudymas 
aplink mėnulį (ypač po 
paskutinio labai gerai pa
vykusio trijų Amerikos 
astronautų žygio) tereiš- 
kiąs vieną dalyką: rusai 
labai greitai įsmeigsią 
mėnulio dulkėtam pavir
šiuje savo raudonąją vė
liavą. Zond 6 (taip vadi - 
nosi paskutinysis sovietų 
erdvėlaivis) .mokslininkų 
manymu, surinko visas 
žinias apie žmogui gali
mus pavojus,jei jis pri
artėtų prie mėnulio. Jei 
duomenys bus teigiami, 
taip spekuliuojama, Mas
kva paleis savo astronau
tus mėnulio orbiton dar 
gruodžio mėnesio pra
džioje.Tuo tarpu,kaip ži
noma, amerikiečiai pla
nuoja panašų žygį tik per 
Kalėdas.Jį atliktų Apollo 
9.Tada Apollo 10 (šio er
dvėlaivio astronautų pa
vardes paskelbė JAV šią 
savaitę:Thomas Stafford, 
John Young ir Eugene 
Cernan) jau nusileistų ant 
paties mėnulio .Ar jie ras 
ten plevėsuojančią sovie
tinę vėliavą patirsime po 
keletos mėnesių. Pasiro
do, Jules Verne, nebuvo 
jau toks ligotas svajoto
jas-kelionė mėnulin tapo 
realiu dalyku!

DRAUDŽIAMA, BET 
GALIMA
Detroito arkivyskupas 

John F. Dearden, tautinės 
JAV katalikų vyskupų 
konferencijos pirminin
kas Washingtone pareiš
kė spaudos atstovams , 
kad vyskupai pritarė po
piežiaus draudimui nau
doti dirbtines priemones 
prieš apsivaisinimą, bet 
taip pat pabrėžė, kad tie 
katalikai, kurie jas nau
dos, turės teisę pasinau
doti visais bažnytiniais 
sakramentais.

GAUTA TELEGRAMA 
“Jonui Kardeliui. Lietuvių 
Žurnalistu Sąjungos Centro 
Valdyba savo posėdy vien - 
balsiai nutarė:llž nuopelnus 
Sąjungai ir Lietuvai pakelti 
Tamstų garbės nariu. Sveiki 
nimai ir linkėjimai sveikatos

>c VJAingėla“.
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Skyrių veda skautininkas L. Eimantas
1496 Mardell Place, London, Ontario, Canada

SKAUTŲ SUKAKTUVINIAMS 1968 METAMS

dar ir triūso ir lėšų, bet 
šio tolimojo mūsų sąjun
gos rajono skaučių-skau- 
tų nagingumas,pasiryži
mas ir ištvermė turėtų 
likti sektinu pavyzdžiu ir 
kitiems mūsų skautų vie
netams bei vietovėms.

Tarybos pirmininkas ,

Brangūs Kanados lietuviai! lygiai tokia pat garbė, kaip bū-ga praeitimi, gražiais papročiais 
Baisiame Lietuvos Laisvės ti geru kanadiečiu ar amerikie-ir laisvės dienom. Tad KLB-nės 

Kovos bei Lietuvos penkiasde-čiu. krašto valdyba kviečia apylin-
šimtmečio metus. Pagal išgales šia proga reiškiame nuošir-kių valdybas ir kitas lietuviškas 
ir vietines sąlygas minėjom šią džią padėką visiems tėvams, au-°rganizaciias į savo parengimų 
iškilmę kiekviename Kanados ginantiems savo atžalyną lietu- planus vėl įtraukti Klaipėdos 
kampelyje, kur tik plakė lietu-viškoj dirvoj, kurios pagrindą krašto atvadavimo minėjimą, 
viškos širdys, prisimindami sa-sudaro šeima, lietuviškos mo- Tautos šventę, Vilniaus Dieną, 
vo tėvų krašto laisvės dienas ir kyklos, jaunimo organizacijos, kviečiant šių minėjimo progra- 
šiandieninę okupanto priespau- maldos namai, kuriuose skambamaa išpildyti lietuvišką jauni- 
dą. Palikome tų minėjimų pėd- lietuvių kalba. m3-
sakus būsimoms kartoms‘lietu- Pradėdami mūsų trejų metu PLB-nes seimo nutarimu 1969 
viškų ir vietinių laikraščių pus- darbą Kanados lietuviškame gv- metaį skelbia!1J.1 lietuviškos sei- 
lapiuose, išleidome anglu kalba venime, tikime, kad šio krašto ’nos įf .lietuviškų mokyklų me- 
“Lithuanians in Canada" leidi- lietuviškoji visuomenė ir toliautais- Švietimo komisija jau bar
nį, pastatėm paminklus prie kreips didžiausią dėmėsi i lietu- §ia . Paruostl detall3 programą, 
maldos namų ir supažindinom vvbės išlaikymą mūsų priaugan- kurį bus .Paskelbta artimiausiu 
su Lietuvos byla angliškai bei £.įoje kartoje, nes kiekvieno jį metu, prašant ją įgyvendinti tiek ------ - y-'F “ j pagrindinėj lietuvybės ląstelei

— šeimoje, tiek lietuviškose šeš
tadieninėse mokyklose bei jauni-

Baiedami šias kelias mintis, 
mes iš anksto dėkojame apy- 

nės seime. Žiūrėdami i šiuos anksto kviečiame jaunimo orga- bnkjU valdyboms, pavienėms or- 
jvykius tik iš kelių mėnesių per- nizacijas diskutuoti šia tema ganizacijoms ir visiemsKanados 
spektyvos, matome, kad jie sa- klausimus, svarstyti juos valdy- lietuviams uz musų dmbų i e - 
vo turiniu ir prasme siekė to bų posėdžiuose ir savo sumany- 1!j bendradarbiavimą ’ 
paties tikslo, tačiau buvo skir- mus siusti KLB-nės krašto vai- *Pe, ,kad. V1S1>. be.ndroni jėgom 
tingi kovos metodais: vyresnės dybai. ‘ dirbdami, pasieksime tikrai gra-
kartos atstovai Lietuvos laisvės Nekartą tenka išgirsti, kad ?lll vaisiu lietuvybės islail y 
klausimus sprendė posėdžiu sa- perdažnai rengiami įvairūs kon- .laun°.l°J. kartoj ir ko jj u - 
Įėję, o lietuviškasis atžalynas gresai, suvažiavimai ir minėji- ves grąžinimą musų tevy t 
nuo Kvebeko iki Nebraskos,'nuo mai. Ypač pastarieji vienas po luvai- i-tnviii
Niujorko iki Kalifornijos išsi- kito išbraukiami iš mūsų sąra- b-anac o.
liejo plačia banga Čikagoj. Tai šo, o kartu su jais ir malonūs 
buvo mūsų gražiausio žiedo Lietuvos nepriklausomybės lai- 
triumfo diena, kuri jiems paro- kų prisiminimai. Gaila, nes jie 
dė, kad būti geru lietuviu yra visi yra surišti su mūsų didin-

Vyriausias redaktorius dr. Henrikas Nagys.
Vyr. redaktoriaus pavaduotojas Vacys Žižys.
Administratorius ir technikinis redaktorius Pranas Paukštaitis.
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Nekartą mums teko pa
sisakyti šioje vietoje 
įvairiais klausimais, pa
sidalinti atsiekimais ir 
rūpesčiais.Šį kartą "Ne
priklausomos Lietuvos" 
Spaudos bendrovė, šio 
laikraščio leidėja, po il
go, nuodugnaus, nuošir
daus ir, labai dažnai, 
skaudaus svarstymo, tu
rėjo padaryti dar vieną 
lemtingą sprendimą. Il
gamečiai "N. L", redak
toriui Jonui Kardeliui su
sirgus ir jau kurį laiką 
prirakintam ligos patale , 
vis sunkiau ir sunkiau 
mus slėgė savaitraščio 
redagavimas. Pagaliau, 
pasitarus su pačiu redak
torium ir visais valdybos 
nariais,buvo apsispręsta 
sudaryti naują redakcinę 
kolegiją. Jonas Kardelis 
ir toliau liks "Nepriklau
somos Lietuvos" garbės 
redaktorium. Su juo bus 
palaikomas nuolatinis 
ryšys, kaip anksčiau, o 
Bendrovė jam skirs viso
keriopą rūpestį ir para
mą,kad galėtų toliau tęs
ti savo atsiminimų rašy
mą,kuriam skiriame ne
paprastos reikšmės. Jo
nas Kardelis mūsų tautos 
ir periodikos istorijoje 
yra unikumas. Iš tikrųjų , 
nei vienas šio laikraščio 
redaktorius nėra idėjęs 
tiek širdies ir pastangų , 
kaip jis. Jam šis savait
raštis buvo ne tiktai su
prantama tarnyba savie
siems, bet taip paUmūsų 
visų kova už spausdinto 
lietuviško žodžio gyvybę. 
Neabejojame,kad ir nau
jasis redakcinis kolekty
vas seks šiuo keliu.

1968 metų lapkričio 
mėn. 20 dienos posėdyje

Spaudos bendrovės "Ne
priklausoma Lietuva" 
valdyba vienbalsiai nuta
rė nauju vyriausiu redak
torium pakviesti dr. Hen
riką Nagį, jau 18 metų 
bendradarbiaujantį mūsų 
puslapiuose. Vyr. redak
toriaus padėjėjupakvies- 
tas Vacys Žižys, prieš 
kelis metus administra
vęs "Nepriklausomą Lie
tuvą". Administratorium 
ir technikiniu redakto
rium lieka Pranas Paukš- 
taitis, ligi šiol adminis
travęs mūsų laikraštį, o 
per pastaruosius ketve- 
ris mėnesius nešęs ne 
tiktai visą administraci
nę, bet ir redakcinę naš
tą.

Atverčiame kitą mūsų 
savaitraščio gyvenimo 
lapą.Atverčiame jį ne tik 
tikėdami, bet įsitikinę, 
kad "Nepriklausoma Lie
tuva" vis tvirčiau ir tik
riau užims neišbraukia
mą vietą mūsų išeivijos 
periodinėje spaudoje. 
Niekad nepabūgome dar
bo, nepabūgsime jo ir 
šiandien.Niekad neabejo
jome savo paskirtimi,ne
abejojame ja ir dabar. 
Visuomet tikėjome lietu
viško žodžio ir tiesos lai
mėjimu, tikime tuo šią 
valandą labiau, negu bet 
kada. Tad, kartu su mūsų 
garbės redaktorium, lin
kime naujajai redakcijai 
sėkmės ir laukiame mū
sų skaitytojų, bendradar
bių, rėmėjų, bičiulių ir 
visos lietuviškosios vi
suomenės paramos.

L. Girinis-Norvaiša 
“ Nepriklausomos Lietuvos“ 
Spaudos B-vės pirmininkas.
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Bendruomenės 
krašto valdyba.

Jubiliatas skaito Maž, Lietuvos Bičiulių D-jos C. V-bos jam įteikta adresa 
su pasižadėjimu ji materiališkai paremti.

nes dovanas.
Po to sekė sveikinimai 

žodžiu.Sveikino PLB Vo
kietijos krašto valdybos 
pirmininkas J. K. Valiū
nas, gimnazijos direkto
rius Natkevičius, dr. Ge
rutis, kpt. Venckus, tėvas 
Bernatonis, J. Glemža, 
kpt. Matulaitis ir kiti. A . 
Lymantas pasveikino ju
biliatą Kanados Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugi
jos Centro Valdybos var
du, įteikė Erdmonui Si
monaičiui 100 dpi. dovaną 
ir adresą su draugijos 
pasižadėjimu kas mėnesį 
sutelkti bent 25 dol. jo 
materialinei būklei page
rinti.

Pagerbimą pagražino 
gimnazijos choras ir de
klamacijos. Užbaigai bu
vo sugiedota "Ilgiausių 
Metų" ir jubiliatas iš
reiškė savo padėką ren
gėjams ir svečiams už 
tokį jam parodytą pagar
bą ir prisiminimą.

Po pagerbimo,priešais

pilį, buvo pasodintas ju
biliato garbe ąžuolas. 
Sodinimo metu kalbą pa
sakė dr. Karvelis.

Sukaktuvių vaišės įvy
ko svetainėj e,kur dalyva
vo apie 30 asmenų. Ta 
proga A. Lymantas per
davė iš magnetofono juos
telės didelio Maž. Lietu
vos draugo ir jos reikalu 
gynėjo, "Nepriklausomos 
Lietuvos" redaktoriaus, 
J. Kardelio sveikinimą 
jubiliatui. J. Kardelis ju
biliatą šitaip pasveikino:

"Didžiai Gerbiamas 
Erdmonai SimonaitįMaž . 
Lietuvos Kovotojau ir vi
sos Lietuvos reikalų Gy
nėjau!

Neturėdamas galimy
bių Tamstą asmeniškai 
pasveikinti, naudojosi 
proga sveikinimus per
duoti žodžiu per p. Ly- 
mantą. Linkiu Tamstai 
geros sveikatos ir ilgiau
sių darbingų metų.

Į tai E. Simonaitis ši
taip padėkojo:

"Didžiai Gerbiamas,

Lxu.x ir širdingai dė
koju už sveikinimą mano 
80 metų amžiaus sukak
ties proga, kurį man ant 
juostelės perdavė p. Ly
mantas. Girdėjau, kad 
esate ligoninėje. Linkiu 
nuoširdžiai Jums pa - 
sveikti ,kad vėl galėtume - 
te lietuvišką darbą toliau 
dirbti.Šia proga Jums dė
koju už tai, kad Jūs Maž . 
Lietuvos reikalus vis gy- 
nėte ir juos palaikėte. 
Geros sveikatos'.

Jūsų SIMONAITIS ".

LSS TARYBOS PIRMI
NINKO VIEŠNAGĖ KALI

FORNIJOJE

Akademinio Skautų Są
jūdžio Vadijos pirminin
ko ir JAV Ramiojo Van
denyno rajono vadijos pa
kviestas mūsų Sąjungos 
Tarybos pirmininkas vyr. dalyvaudamas skautinin- 
sktn. Antanas Saulaitis , 
š. m. lapkričio mėn. 1-5 
dienomis viešėjo Kalifor
nijoje pas lietuvių skau
tus. Tarybos pirmininkas 
yra užsibrėžęs aplankyti 
mūsų Sąjungos rajonus ir 
šį kelionė į Kaliforniją 
buvo bene jo tolimiausia 
kelionė pas seses-brolius 
skautus.

Los Angeles mieste 
pirmininkas susitiko su 
daugeliu skautininkių-kų, 
vadovių-vų bei skautų rė
mėjų atstovais. Todėl jis 
turėjo labai geros progos 
su visais pasitarti, pasi
kalbėti bei išklausyti ir 
priimti suinteresuotojų 
nuomones. Los Angeles 
mieste pirmininkas daly
vavo Rajono Vadijos ir 
skautų stovyklavietės ko
miteto posėdyje. Labai 
naudingai aptarti įvairūs 
rajono veiklos ir stovyk
lavietės reikalai. Malonu 
pažymėt,kad rajonui sto
vyklavietė nupirkta kal
nuose.Tai bus Skautų Są
jungos nuosavybė. Jauda- 
bar atlikta daug darbų: 
išlygintos aikštės, pasta
tytas pagrindinis pasta
tas, pravesta kanalizaci
ja, išgręžtas šulinys, 
įrengti vandens rezervu
arai ir kt.

Pirmininkas su rajono 
vadu sktn.R. Dapšiu ir Są
jungos Tarybos nariu 
sktn. dr. A. Avižienių at
silankė stovyklavietėje ir 
labai džiaugėsi bei užgy- 
rė Ramiojo Vandenyno 
lietuvių skautų darbus bei 
pastangas. Žinoma, yra 
dar nemaža kitų, skubiai 
atliktinų stovyklavietės 
darbų, kas pareikalaus

kių-kų bei vadovių-vų po
sėdyje,paskleidė specia
lią anketą, kad visi daly
viai galėtų savo nuomo
nes , siūlymus, patarimus 
bei projektus patiekti 
raštu. Tai bus labai nau
dinga medžiaga mūsų 
veiklai tobulinti bei atei
ties planams sudarinėti .

Pagaliau Tarybos pir
mininkas dalyvavo Los 
Angeles mieste lietuvių 
skautų šventėje - specia
liose pamaldose bažny
čioje ir didžiulėje sukak
tuvinių metų užbaigiamo
joje sueigoje. Čia visus 
nuoširdžiausiai pasveiki
no, pade j o pagerbti apdo
vanotuosius bei pakeltuo
sius į vyresniškumo 
laipsnius ir kartu su vi
sais išgyveno ir džiaugė
si puikia programa. Ma
lonu pažymėti, kad šio 
mūsų tolimojo rajono 
skautai - skautės gerai 
veikia, jų vadovai dirba 
atsidėję,tėvai nuoširdžiai 
remia, visuomenė skau
tiškam sąjūdžiui prita
ria.

Galima būtų pasakyti , 
kad Los Angeles mieste 
dabar yra visas Akade
minio Skautų Sąjūdžio 
Centras: mat,čia atsikėlė 
gyventi Akademinio Skau
tų Sąjūdžio pirmininkas 
fil. vyr. skautininkas E. 
Vilkas.

Maloniai primename 
Tarybos pirmininko lan
kymąsi Kanados rajone. 
Linkėtina jam ištvarmės 
ir jėgų. Jo lankymasis ir 
trykštanti skautiška nuo
taika mus sustiprina bei 
paskatina veikti ir budėti.

L. E-tas .

Kaip jau spaudoje buvo 
paskelbta,žymus!s kovo
tojas už Mažosios ir Di
džiosios Lietuvos susi
jungimą,vienas iš pagrin
dinių Klaipėdos krašto 
sukilimo organizatorių, 
Mažosios Lietuvos Tary
bos pirmininkas, Erdmo- 
nas Simonaitis,š. m. spa
lio 30 d. šventė savo 80 
metų gimimo sukaktį. Ta 
proga,lapkričio 2 d.Huet- 
tenfelde, Vasario 16-sios 
gimnazijos didžiojoje sa
lėje, įvyko jubiliato pa
gerbimas.Susirinko sve
čių iš arti ir toli. Iš Švei
carijos buvo atvykęs Lie
tuvos diplomatinės tarny
bos atstovas,dr. A. Geru- 

e . t

tis. Iš Montrealio atvyko 
A. Lymantas su žmona. 
Kiti atvyko iš Berlyno ar 
kitų tolimesnių Vokieti
jos vietovių. Pagerbime 
taip pat dalyvavo gimna
zijos mokiniai.

Pagerbimą atidarė vie
nas iš pagerbimo rengė-I 
jų, gimnazijos mokytojas 
Fr. Skėrys. Jis perskaitė 
tik dalį iš daugybės gau
tų sveikinimų. Sveikino 
Lietuvos diplomatai,kon
sulai .bendruomenė s ats
tovai,dvasiškiai, įvairios 
organizacijos ir pavie
niai asmenys. Daug kas 
prie sveikinimų jubiliatui 
atsiuntė ir pinigines do
vanas. Kiti įteikė daikti

JAUNIMO ŽYGIS UŽ TI
KĖJIMO LAISVE
Lietuvių organizacijų 

įgaliotiniai, susirinkę 
Clevelande 1968 m. spalio 
mėn.22 d. .nusprendė su
daryti žygio už tikėjimo 
laisvę komitetą.

Šio komiteto uždavinys

būtų pasiųsti pas šv. Tėvą 
lietuvių jaunimo organi
zacijų atstovų delegaciją 
ir jo paprašyti, kad jis 
primintų pasaulio vysku
pams ir katalikams apie 
tikinčiųjų,ypatingai besi
mokančio jaunimo, reli
ginę priespaudą komunis
tų pavergtuose kraštuo
se.

Apie kitus konkrečius 
šio komiteto uždavinius 
bus paskelbta spaudoje 
vėliau.

Spalio mėn.30d. komi-

tetas pareigomis pasi
skirstė :
pirmininkas Rimas La- 
ni aus kas - Moksleivių A- 
teitininkų Sąjunga, 
vicepirm. Romualdas 
Bublys-Moksleivių Atei
tininkų Sąjunga, 
sekretorė Marytė Gailiu- 
šytė - PLB Jaunimo Sek
cijos atstovė,
iždinin. Gintautas Snieč
kus -Lietuvių Jūrų Skauti- 
ja,
nariai: Lietuvos Vyčiai, 

Nukelta į 7 psl.Jūsų Jonas KARDELIS

JONUI DĖDINUI mirus, jo dukrai Reginai 
B r i k i e n e i ir jos šeimai gilia užuojautą 
reiškia

Mirus mano vyrui ir vaiku tėvui JURGIUI KYNUI 
(George Keen), nuoširdi padėka lankiusiems ir lai
dotuvėse dalyvavusiems, pareiškusiems mums užuo
jautas ir visiems kt.

Marta, Eilleen ir Robert.

Svečias iš Montrealio A. Lymantas, pradeda sodinti jubiliato garbei ąžuolą, dešinėje! E. Simonaitis, 
A. Lymantas, E. Lymantienė ir pagerbimo darbštusisVengėjas, mok. Fr. skėrys dalinasi įspūdžiais.

■3

Padėka

G. M. Čapkauskai 
ir K. Butkienė.
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J. VENCKUS S. J.

JACQUELINE KENNEDY IR 
ARISTOTELIS ONASSIS

Atrodo, kam čia turėtų 
rūpėti,jeigu kokia ameri
kietė išteka už kokio grai
ko? Didelis čia daiktas? 
Koks čia pasaulinės 
reikšmės įvykis ? Visgi ta 
moterystė turėjo didelės 
reikšmės, nes čia įeina 
žmogiškos egzistencijos 
pačios giliausios verty
bės: meilės,garbės, turto 
ir. . . religijos.

II Messagero paskelbė, 
išgirdęs kad Mrs. Kenne
dy ištekėjo už Onassis , 
kad John Kennedy buvo 
antrą kartą nužudytas , 
matyti norėjo pasakyti, 
kad šį kartą jį nužudė jo 
žmona.Kada pasaulis su
žinojo, ką Mrs. Kennedy 
padarė, Paryžiaus laik
raščių pardavėjai rėkė 
gatvėse: "Nauja Kenne- 
džių šeimos tragedija" . 
Visi grobstė laikraščius , 
stebėdamiesi, kokia ta 
tragedija po Robert Ken
nedy nužudymo gali būti . 
Gal kas atsitiko su Ted 
Kennedy. Ne, Kennedžių 
šeima mirė, kam?Jac- 
puelinai, John Kennedžio 
žmonai. Ir rusų laikraš
čiai paskelbė, kad Jac
queline norėjo pabėgti 
nuo Kennedžių šeimos, 
kuri jai buvo pasidariusi 
našta, jai nusibodo visokį 
šeimos atstovavimai, jai 
nusibodo viešuma. Ji no
rėjo pabėgti nuo viešu
mos. Kiti mano, kad nuo

John, jos vyro,ir Robert 
mirties,jos didelio prie- 
teliojai Kennedžių šeima 
pasidarė nebeįdomi. Vi
siems pasidarė didelė 
mįslė,gal jos didelė mei
lė prie Onassis buvo 
svarbiausias motyvas iš
tekėti, nežiūrint amžiaus 
skirtumo. Gal čia tiko 
Shakespeare žodžiai: 
"Frailty,thy name is wo
man" (Silpnybė,tavo var
das yra moteris) .Mažiau
siai tegalvoja žmonės , 
kad gal Onassis bilijonai, 
ne milijonai,bet bilijonai, 
jąsuvyliojo.Kiti net šyp
sodami s ako, kad Onassis 
pinigai finansuos 1993 m . 
jaunojo John Kennedy rin
kimus į prezidentus.Kar
dinolas Cushing pasakė , 
kad yra mažai žmonių, 
kurie supranta Mrs. Ken
nedy motyvus. Nesuprato 
jos motyvų ir Vatikanas , 
kur ji rodė savo katali
kiškus jausmus gavusi 
mažiausiai penkis kartus 
pas popiežių privatinę 
audienciją: ištekėjo už 
nekataliko.dar divorsuo- 
to,nė piršto nepajudinusi , 
kad Vatikanas ieškotų ko
kią išeitį,duodamas kokią 
dispensą. Ji neprašė nė 
jokios dispenses: gal ji 
manė, kad jos atsitikime 
Vatikanas nė jokios dis
penses negali duoti, arba 
manė,kad jai nė jokia dis- 
pensa nėra svarbi. Kiti

mano,kad gal iš tikrųjų ji 
niekados nebuvo tokia re
liginga, kaip atrodė. Jos 
motina yra protestantė 
episkopalė, kuri irgi di- 
vorsavo, kai Jacqueline 
buvo 10 metų amžiaus.

KARDINOLAS CUSHING
Jis yra didelis šeimos 

draugas, kuris sujungė 
John Kennedy su Jacque
line Beuvier, kuris laikė 
John Kennedy laidotuvių 
mišias ir maldoje prie 
vėliava apdengto karsto, 
nesakė,kaip paprastai, už 
sielą Jono, bet vartojo 
"Dear Jack", kas puolė į 
akis ir labai graudeno vi
sus.Kardinolas senai ži
nojo,kad meilės vylyčios 
apie Jacpuelinę skraido 
ir kad ji turi naujus pla
nus,kodėl jis jos neatkal
binėjo,nes Kennedžių šei
ma to primygtinai prašė . 
Kardinolas teisinosi, kad 
jis nieko negalėjęs pada
ryti, kaip jis irgi nieko 
nieko negalėjęs padaryti , 
kada jo tikra sesuo už 
žydo ir ne katalikų baž
nyčioje ištekėjo, kuri vė
liau susitvarkė. Kardino
las sakosi prižadėjęs 
John Kennedy, kad jis jo 
žmonos neapl eisiąs, jeigu 
kas su prezidentu atsitik
tų. Cushing gynė Jacpue
linę. Viename susirinki
me (Caritas Guild, suda
rytais t-, kurie turi val
džios leidimą pardavinė
ti alkoholinius gėrimus) 
pasakė, paklaustas ar 
Jacqueline yra ekskomu
nikuota ir ar tapusi vieša

nusidėjėle: "Koks didelis 
nonsensas. Tik Dievas 
gali žinoti, kas yra nusi
dėjėlis ir kas ne. Kodėl ji 
negali ištekėti už ko no
ri?" Kardinolas gavo 
laiškų, kurie nupeikė jį, 
kardinolą,kartais net la
bai negražiais žodžiais .

Vatikane spaudos šefas 
Monsignoras Fausto Val- 
lainc, nesileisdamas su 
Kardinolu į ginčus, visgi 
aiškiai pabrėžė, kad Jac- 
Žueline moterystė nėra 
tvarkoje. Kardinolas 
Cushing jaučiasi labai 
užgautas ir pasakė, kad 
dar šiais metais atsisa
kysiąs nuo Bostono vys
kupystės ir vyksiąs į Pe- 
misionieriauti.Gali būti , 
bet kiti mano, kad gal ir 
ne, nes jis jau prie kitų 
progų du kartu yra žadė
jęs atsisakyti.

KOKS YRA DABARTINIS 
STOVIS IR KOKIOS YRA 

GALIMYBĖS?
Rusų Ortodoksų ir 

Graikų Ortodoksų Bažny
čios faktinai perskiria 
moterystes dėl svetimo
terystės, jeigu vienas iš
eina iš proto, jeigu paten
ką į kalėjimą ilgam lai
kui. Yra tikra, kad Grai - 
kų Ortodoksų Bažnyčia 
davė Onassis tokį persky
rimą. Onassis savo Baž
nyčioje galėjo teisėtai su 
Kennedy apsivesti. Onas
sis nepadarė nė jokios bi- 
gamijos.Dabar visas rei
kalas yra,ar Vatikanas tą
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66 '69?,
LAIMINGO GIMTADIENIO!

GALBŪT JAU DABAR TURITE TEISĘ GAUTI SENATVĖS

PENSIJĄ

Kanados
Jei dabar esi 66. . jei mokėjai įnašus 
Kanados Pensijos Planui. . . ir jei esi 
pasitraukęs iš reguliaraus darbo, kreip 
kis į Kanados Pensijos Plano ištaiga 
jau dabar. Jei sulauksi 66 metus am
žiaus 1969 metais, kreipkis į Kanados 
Pensijos Plano įstaigą tris mėnesius 
prieš savo gimtadieni. Jos tarnautojai 
padės užpildyti prašymo blanką, ir tada

PAGAL

Pensijos Planą 
gausi savo pensijos čekius. Jie taipgi 
išaiškins, kaip Jūsų pensija buvo suda
ryta ir kada gali ją gauti. Ten bus atsa
kytą visi Jūsų klausimai apie senatvės 
pensija. Pinigai nėra išmokami automa
tiškai - reikia paduoti prašymą pensijai 
gauti. Prašymas turi būti paduotas Kana 
dos Pensijos Plano įstaigoje, kuri aptar 
nauja jūsų apylinkę.

Pastaba. Jei esi 70 ar daugiau metu amžiaus ir esi mokejes įnašus Kanados Pensijos 
Planui, neprivalai pasitraukti i£ darbo, kad gautum pensiją. Kanados Pensi

jos Plano rajoninės įstaigos iemiau Šiame sąrame sužymėtos:

CORNER BROOK. Office 
Floor, Millbrook Shopping 
Centre, Herald Avenue, 
Corner Brook. Nfld. 
Tel. 634-7053

ST. JOHN'S, Room 
No. 605-607, Sir Humphrey 
Gilbert Bldg.. Duckworth 
Street, St. John’s, Nfld. 
Tel. 726-7161

CHARLOTTETOWN, 
Dominion Bldg., 97 Queen 
St., Charlottetown, P.E.I. 
Tel. 892-3401

ANTIGONISH.
Metropolitan Bldg., 
229A Main St., Antigonish, 
N.S.
Tel. 863-3540

HALIFAX, Room 513.
Sir John Thompson Bldg., 
1256 Barrington St., 
Halifax, N.S. 
Tel. 429-8843

SYDNEY, Federal Bldg., 
Dorchester St., Sydney, 
N.S.
Tel. 562-5809

EDMUNDSTON. 36 Court 
St., Edmundston, N.B. 
Tel. 735-8431

FREDERICTON, 633 Queen 
St., Fredericton, N.B. 
Tel. 454-6671

MONCTON. 1111 Main St., 
Moncton, N.B. 
Tel. 855-4888

SAINT JOHN. P.O. Box 
626, 189 Prince William St. 
Saint John, N.B. 
Tel. 657-5157

HAMILTON. Union Gas 
Bldg.. 20 Hughson St. S., 
Hamilton, Ont. 
Tel. 525-3360

KINGSTON, Federal 
Building, Clarence St, 
Kingston, Ont. 
Tel. 544-3844

KITCHENER. 220 King 
St. E., Kitchener, Ont. 
Tel. 576-5750

LONDON, Room 401, 
Toronto-Dominion Bank 
Bldg., 365 Richmond St., 
London, Ont. 
Tel. 438-2953

OTTAWA. Concord Bldg., 
Ground Floor, 280 Albert 
St., Ottawa 4, Ont. 
Tel. 992-9011 
Loc. 26, 27, 28

PETERBOROUGH, Brock 
Towers, 212 Brock St., 
Peterborough, Ont. 
Tel. 743-6500

PORT ARTHUR. Room 307. 
P.O. Bldg., 33 South Court 
Street. Port Arthur, Ont. 
Tel. 344-9131

ST. CATHARINES, 
Suite 303, 15 Church St., 
St. Catharines, Ont. 
Tel. 684-6506

SAULT STE. MARIE, 
3rd Floor, Sault Star Bldg., 
Room 305, 369 Queen 
Street, E., Sault Ste. 
Marie. Ont. 
Tel. 254-1477

SUDBURY, 107 Durham 
St. S., Sudbury, Ont. 
Tel. 674-3171

TIMMINS, 273 Second 
Ave., Timmins, Ont. 
Tel. 264-9537

TORONTO-CENTRAL. 
Box 750, Arthur Meighen 
Bldg., 25 St. Clair Ave. 
East, Toronto 7, Ont. 
Tel. 966-6580

ETOBICOKE, 3269 Bloor 
St. W., Toronto 18, Ont. 
Tel. 231-5683

SCARBOROUGH, 2800 
Eglinton Ave. East, Elane 
Plaza, Scarborough, Ont. 
Tel. 266-7727

TORONTO-WILLOWDALE 
(North York) 
Newtonbrook Shopping 
Plaza. 5851 Yonge St., 
Willowdale, Ont. 
Tel. 221-3437

WINDSOR. 441 University 
Ave. W.. Windsor, Ont. 
Tel. 252-3438

BRANDON, Room 235, 
Federal Public Bldg., 
Princess Ave. at 11th St., 
Brandon, Man. 
Tel. 727-0471

WINNIPEG, MacDonald 
Bldg., Room 326A, 
344 Edmonton St., 
Winnipeg, Man. 
Tel. 946-8236

REGINA, Fourth Floor, 
Federal Bldg., 1975 Scarth 
St., Regina. Sask. 
Tel. 525-5631

SASKATOON, Room 608, 
Financial Bldg., 230 - 22nd 
Street, E., Saskatoon, Sask. 
Tel. 244-5511

CALGARY, Petro-Chemical 
Bldg., 811 - 7th Street, 
S.W., Calgary, Alberta. 
Tel. 264-6085

EDMONTON. Box 742, 
Federal Bldg., 107th St. 
& 99th Ave., Edmonton, 
Alberta.
Tel. 424-0251

LETHBRIDGE, 314 Federal 
Bldg., 4th Ave. & 7th St. 
S., Lethbridge, Alberta. 
Tel. 327-2155 

327-2156

NEW WESTMINSTER. 
Federal Bldg., 549 
Columbia Street, New 
Westminster, B.C. 
Tel. 792-4121

PENTICTON, Main Floor, 
Old Federal Bldg., 301 
Main St., Penticton, B.C. 
Tel. 492-0722

PRINCE GEORGE, Mark V 
Bldg., 1320 - 5th Ave., 
Prince George, B.C. 
Tel. 563-7601

WHITEHORSE, Box 1857, 
Whitehorse, Yukon. 
Tel. 667-2383

VANCOUVER, Room 101, 
Sun Tower, 100 West 
Pender St., Vancouver 3, 
B.C.
Tel. 688-1341

VICTORIA, Room 413, 
1230 Government Street, 
Victoria, B.C. 
Tel. 386-8411

NORTHWEST 
TERRITORIES, c/o Canada 
Pension Plan District 
Office, Federal Building, 
107th St. & 99th. Ave., 
Edmonton, Alberta. 
Tel. 424-0251

ISSUED BY THE DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE, 
THE HONOURABLE JOHN MUNRO, MINISTER

STASYS GERVILAS

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKĖS

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

1941 m. rudenį ir 1942 
m.pradžioj Dubičių miš
kų partizanų gaujos buvo 
tiek įsidrąsinusios, kad 
dienos metu kaimo gyven
tojus apiplėšdavo ir ge- 
resniuose ūkiuose įsitai
sė naminės degtinės va
ryki as-gėr ė, terorizuoda
vo gyventojus, kurie ne
galėdami pakęsti betvar
kės,palikę ūkius su gyvu
liais bei turimu turtu, 
persikeldavo su šeimoms 
į saugesnes vietas gyven
ti. Partizanų savivaliavi
mas ir jų daroma betvar
kė kaimuose, lietuvių ad
ministraciją ir vokiečių 
okupacinę valdžią vertė 
rimtai susirūpinti padė
timi. Birželio mėn. pa
baigoj suorganizavę apie 
400 ginkluotų vyrų darė 
Dubičių miškuose parti- 
z anų paieškojimą, tačiau 
be gerų rezultatų,nes Du
bičių miškų platybėse su 
tokiu policijos mažu skai
čium neįmanoma buvo 
partizaninių plėšikų pa
gauti arba sunaikinti jų 
slėptuves,kurių buvo ke
lios. Bet vis tik trys di
desnės stovyklos su au
deklais, rūbais, javais, 
apie toną bulvių ir kito 
maisto, buvo sunaikinta. 
Čia atrastos stovyklos 
buvo iš medžių pastatytos 
didelės palapinės, kurios 
buvo apdengtos gyvulių 
odomis. Nors partizani
niai plėšikai ir neturėjo 
daug nuostolių žmonėmis, 
bet iš Dubičių miškų sto
vyklų buvo išvaikyti ir 
dalis jų persikėlė į Rūd
ninkų miškus, kiti apsis
tojo Gudijoje arčiau Za- 
blocės. Viena grupe- apie 

12 žmonių su buv. milici
ninku bavicku ir kalviu 
Eiziku slapstėsi Juocių 
kaime ir Varėnos miš
kuose,kuri gauja nepasi
žymėjo ūkininkų apiplėši
mais,nes Savickas ir Fi
zikas turėjo patikimų 
žmonių,kurie juos pamai
tindavo ir parūpindavo 
maisto produktų bei kitų 
reikalingesni ii daiktų.Bet 
taip pat,per giminingus ir 
šantažo keliu ušverbuotus 
asmenis, naudojo sabota
žo ir teroro veiksmus - 
apšaudydavo eigulius .po
licininkus .bandė susprog
dinti geležinkelius ir til
tus,bet be didesnių pasi
sekimų.Susprogdino ma
žesnio pajėgumo vieną 
įtaisą Varėnos pašto įs
taigoje, užmušdami tuo 
laiku pašte buvusią liau
dies mokytoją Petrušienę 
ir sužeisdami antrą mo
terį pašto tarnautoją. O 
karui baigiantis sušaudė 
Varėnos-Dubičių apylin
kėse kelioliką gerų lietu
vių, kuriuos neva įtarė 
vokiečiam pasitarnavus .

1944 m.Valkininkų, Va
rėnos ir Dubičių apylin
kėse kom.partizanų apie 
15 asmenų būrys ir išsi
slapstęs ir sulaukęs an
tros komunistų okupaci
jos, papildė naujai suor
ganizuotu ir okupacinės 
valdžios apginkluotu is
trebitelių būriu, kurie 
vykdė žiaurų terorą, kad 
ramūs ūkininkai buvo 
priversti,neturėdami ki
tos išeities, organizuotis 
ir visais turimais gink
lais ginti savo gyvybes. 
Visiems teroristų bū
riams vadovavo čekistų 

politrukai, kurių vienas 
žuvo nuo besiginančių 
ūkininkų.Susišaudžius su 
šiais teroristais keliose 
vietose, komunistai iš
pūsdavo aliarmą,kad vei
kia stiprūs būriai lietu
vių "banditų'.' Gavę pasti
prinimui daugiau istrebi
telių,naikino dar daugiau 
lietuvių. Tokiu būdu apie 
200 asmenų yra sunaiki
nę virš minėtose apylin
kėse.

1942 m. vasarą po kom . 
partizaninių plėšikų me
džioklės Padubičių-Būdų 
miškuose gaujos buvo iš
vaikytos ir jau slapstėsi 
mažesnėmis grupėmis . 
Viena grupė iš apie 20 
asmenų su trimis mote
rimis apsistojo apie 5 km 
nuo anksčiau turėtos sto
vyklos už Katrės upės 
apie 2 km į pietų rytus 
nuo Dubičių bažnytkai
mio. Šios miškuotos apy
linkės jau buvo "niekieno 
žemė" ir jausdamiesi la
bai saugiai skubiai orga
nizavosi į didesnį būrį , 
priimdami ne tik pabė
gusius belaisvius, bet ir 
vagis bei plėšikus, kurių 
karo metu niekados ne
trūksta, ypač Vilniaus , 
Lydos ir Gardino mažai 
pasiturinčių gyventojų 
tarpe.Taip patogiau "nie
kieno žemėje" tarp Mo- 
torkosir Pelasos ežerė
lių įsitvirtinę partizani
niai plėšikai, kurių jau 
buvo apie 40 ginkluotų vy
rų ir trys moterys.net ir 
dienos metu netik lietu
vius ūkininkus apiplėšda
vo, bet jau tikrindavo 
praeivių asmens doku
mentus ir atimdavo ark
lius su vežimais. Tuo la
biau nukentėdavo ūkinin
kai, kuriuos plėšikai su
tikdavo kelyje vežant ar 
grįžtant iš malūno su ja
vais.

1943 m.pavasario vieną 
sekmadienio rytą parti
zanai - plėšikai užpuolė 
Būdų kaimą,padegė vieno 

ūkininko trobesius, nušo
vė savininką ir bandė su
imti kitus jaunus lietu
vius, kurie, kaip vėliau 
paaiškėjo,buvo šantažuo
jami prisijungti prie jų . 
Jie matomai žinojo, kad 
šie kaimiečiai buvo gerai 
ginkluoti ir geri lietuviai, 
į panašias gaujas nėjo ir 
laikėsi pasyvumo, dirb
dami savo ūkiuose. Par
tizanam užpuolus šį kar
tą Būdų kaimą,įvyko stai
gus susišaudymas ir vie
nas iš partizanų-plėšikų 
buvo nušautas. Banditai 
patyrę kaimo vyrų pasi
priešinimą,pabėgo į miš
ką. Po keletos dienų po 
šio įvykio,plėšikai tems
tant vėl įslinko į Būdų 
kaimą ir netikėtai suėmė 
gerą lietuvį J.Nedzvecką, 
kurie su stipria sargyba 
vedėsi miško keliu tolyn į 
miškus, bet einant toliau 
tarp miško ir krūmokš
niais apaugusių su vieto
mis gilaus vandeis tar
pais, J. Nedz ve ckas stai
ga krito tarp krūmų į gi
lesnį vandenį ir pasinė
ręs po vandeniu iki kvapo 
trūkumo ir banditams 
šaudant, laimei - esant 
tamsai, J.Nedzveckas pa
gavęs oro,išbuvo šaltame 
vandenyje apie 30 min. 
išlipęs sveikas grįžo į 
namus. Taip išvengė ge
ras lietuvis ankstyvos-24 
metų amžiaus, mirties.

Po šio įvykio, už kelių 
dienų banditai nušovė ge
rą lietuvį eigulį,kuris gy
veno apie kilometrą už 
Katrės upės taip pat "nie
kieno žemėje". Tą pačią 
savaitę ir tie patys žmog
žudžiai nušovė pasiturin
čių lietuvių ūkininkų Mon- 
totų vięnk. tėvą ir du sū
nus, kurie būdami gink
luoti, priešinosi būti vi
siškai apiplėšiami. Ke
lioms dienoms praėjus , 
vieną povakarį šie bandi
tai užpuolė Paužuolės 
kaimą, kur nuo senovės 
gyvena ir ūkininkauja ra

mus pavyzdingi lietuviai , 
norėdami nužudyti ar su
imti tris jaunus vyrus, jų 
tarpe ir Juozą Mackevi- 
čių-Mackonį (Rapolo Mac- 
kevičiaus-Mackonio)bro- 
lį.Laimei,kad kiti du lai
ku pasislėpė ir žmogžu
džiai jų nesurado. Bet J . 
Mackevičių-Mackonį ban
ditai suėmė, nusivarė į 
mišką, sušaudė ir niekas 
nežino jo amžino poilsio 
vietos. Jo asmens doku
mentais plėšikai naudojo
si ir darė kokius tai aiš
kinimus Nočios bažnyt- 
kaimyj,bet neilgai jo do
kumentais žmogžudžiai 
naudojosi, nes dokumen
tai pakliuvo į lietuvių po
licijos rankas.

Lietuvių policijai buvo 
žinoma, kad šiai gaujai 
vadovauja senas rusų 
tautybės komunistas, ku
ris prie bolševikų Gudijoj 
turėjęs aukštą vietą. Mi
nimas vadas buvo Kons- 
tanty Bucka s u dviem bro
liais, kurie jau buvo Gu
dijos policijos suimti, bet 
Konstanty slapstėsi Du
bičių miškų apylinkėse, 
nes ten dar caro laikais 
turėjęs nemažą ūkį su 
trobesiai.Dėl didelio ats
tumo nuo policijos būsti
nės .sunku buvo viską su
žinoti apie banditus, jų 
sudėtį, stovyklas ir pan. 
Tačiau šios gaujos žmog
žudystės privertė polici
ją imtis skubių priemonių 
jai sunaikinti.

Vieną rytą, apie 30 po
licijos vyrų,pasiskirstę į 
tris skyrius,puolė žmog
žudžių stovyklas, kurios 
viena nuo kitos buvo apie 
400-500 metrų. Dviejose 
vietose žemėje įtaisytos 
slėptuvės, vienoje buvo 
kaip ir "štabas",o antroj 
eilinių su karininkais. 
Žinant,tą "štabą" buvo ti
kėtasi rasti ir reikalingų 
dokumentu bei kitos me
džiagos, o taip pat ir pa

čius vyriausius vadus . 
Todėl buvo atsargiai ei
nama prie slėptuvių. Ta
čiau "štabistai" pastebė
ję, pradėjo iš slėptuvių 
langelių šaudyti į polici
ninkus, o policininkai į 
juos. Pagaliau prišliau- 
žus prie slėptuvių, buvo 
pareikalauta "štabistam" 
pasiduoti.Nesulaukus per 
tam tikrą laiką jokio at
sakymo, buvo įmestos 
rankinės granatos. Stai
ga iš slėptuvių išbėgo 
vienas po antro du vyrai 
ir apie 30 metų amžiaus 
moteris. Jinai isteriškai 
keikdama lietuvius rusų 
kalba,kad policija užmu
šus! Juozą Mackevičių- 
Mackonį ir grasindama 
sakė, kad visi lietuviai 
policininkai būsią iššau
dyti, ir pasileido bėgti į 
arti esančius eglaičių 
tankumynus ir ten pasi
slėpė. Policininkams jos 
beieškant, pasigirdo šū
vis . Prie jos gulėjo revol
veris ir dar apkaboje du 
šoviniai.Reikia tikėti,kad 
ta moteris buvo tikrai la
bai nusikaltusi ir bijojo 
gyva pasiduoti. Vienas 
apie 40 metų vyras buvo 
sunkiai sužeistas, kuris 
greit mirė. Antrasis taip 
pat nuo žaizdų baigėsi . 
Tai buvo stambaus sudė
jimo, gražiai apsirengęs 
vyras,pas kurį buvo rasti 
Juozo Mackevičiaus-Mac- 
kevičiaus asmens doku
mentai kartu su jo paties , 
iš kurių paaiškėjo, kad jo 
būta Konstanty Bucka. 
Trečias vyras buvo mi
ręs slėptuvėje.

Kaip j au minė j au, poli - 
cijos pareigūnams buvo 
žinoma kur ir kokioje 
formoje išdėstytos sto
vyklos, kuriose slapstėsi 
banditai. Todėl vėl kartą 
buvo bandyta suimti visas 
"štabas" su vadovais, bet 
susišaudžius su jais ir 
kitoje stovykloj e,kuri bu
vo maždaug už 250 žings

nių nuo "štabo", pajutę , 
panikoje pradėjo bėgti iš 
slėptuvių (tai buvo anksti 
rytą) apie 10 vyrų ir mo
teris su kūdikiu/ant rankų 
prie tos vietos', kur poli
cijos pareigūnai buvo pa
sislėpę su automatiškais 
ginklais, nuo kurių kulkų 
būtų kritę banditai ir mo
teris su kūdikiu. Tai pa
stebėję pareigūnai, susi
laikė šaudę į bėgančius 
vyrus ir moterį su kūdi
kiu.Lyg tyčia, dabar pra
dėjo bėgti ir antra grupė , 
kurioje buvo taip pat mo
teris su vaiku ant rankų . 
Kad apsaugoti niekuo ne
kaltų miškuose gimusių 
kūdikių gyvybes, polici
ninkai negalėjo šaudyti,ir 
tuo buvo net žmogžudžiai 
- partizanai išgelbėti.

Gal ne vienas iš tų, ku
rie lengvai būtų buvę su
naikinti,po karo be pasi
gailėjimo šaudė gerus 
lietuvius,neva už ryšį su 
patriojotais lietuviais 
partizanais,arba kankino 
įtariamuosius lietuvius 
partizanus.Gal ne vienas 
ir dabar išdidžiai įrodi
nėja, kad nacių okupacijos 
metu sumaniai išsislaps
tę miškuose ir šaudė lie
tuvius ūkininkus, kuriuos 
paprastai kaltina neva 
patarnavimu nacių okupar 
cijos įstaigų pareigūnam 
ir jų pillcija neradusi ir 
nesugavusi. Bet iš tikrų-', 
jų,jie paliko sveiki ir gy
vi dėka lietuvių policinin
kų gero išauklėjimo ir 
humaniškų jausmų. Kaip 
N. Lietuvos, taip ir karo 
metu buvę tarnyboje lie
tuviai policininkai buvo 
kitoki žmonės, nei komu
nistinio režimo milicijos 
pareigūnai arba čekistai, 
kurie bolševikinės oku
pacijos metu pasižymėjo 
lietuvių kankinimais ir 
teroru.

u < 
Bus daugiau.
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KULTURWt|feOjVIKA
VYTAUTAS A. J O N Y N A S.

VINCO KRĖVES VARDO LITERATŪRINĖS PREMIJOS 

LAUTEATAS-ANTANAS VAIČIULAITIS.

( Žodis tartas premijos įteikimo proga Montreal?
š.m. lapkričio 16 d. )

Kiekvieną kartą.kai yra 
skaitomas premijos jury 
komisijos aktas,neišven
giamai turim išgirsti 
kažką panašaus:... "lau
reatas,pakiliu ir puošniu 
žodžiu. . . apdainavo.. . tą 
ir tą. . . "Nežinau, ar pa
stebėjot, ar man taip pa
sirodė,šioje vietoje kiek
vienas nežymiai virpteli. 
Nepastebimai šypteli.

Gal tai, sakau, mano 
vaizduotės padarinys, bet 
pasiklauskim ką reikštų 
tas "puošnus, pakilus žo
dis"?

Gal todėl,kad šįmet iš
kilmių vakaras vyksta 
kur kas prabangesnėj, 
puošnesnėj salėj, nei bet 
kada, nenoromis grįžtu 
mintyse prie pačio pir
mojo V. Krėvės premijos 
įteikimo vakaro. Prieš 
kažin kiek 13 metų. Kiek 
prisimenu, buvo jis tada 
tik ką įrengtam Aušros 
Vartų parapijos pusrūsy, 
kurį buvo išdekoravęs 
nenuilstamas darbuoto
jas, sambūrietis p. Lady- 
ga. Dar kvepėjo dažais , 
tik ką buvo sudėtos grin
dys. (Žmonės sakė: pras
tai. ) Prisimenu, kalbėjo 
tada apie šventvakario 
prasmę kitas entuziastas 
sambūrietis - Kazys Ve
selka,ir palygino premi
ją su Grainio liepa. Kol 
gyva bus mumyse, sakė 
jis, ,meilė gimtajam žo
džiui, kol ištversim savo 
pasiryžime atžymėti la
bai nelengvose sąlygose 

sukuriamas literatūrinęs 
vertybes,tol žaliuosime, 
kaip toji Grainio liepa, tol 
išliksim sau-žmonėmis , 
tvirtais ir nepalaužia
mais svetimųjų jūroje.

Nuo to laiko V. Krėvės 
premija ir. liko mums 
montrealiečiams tokiu 
lietuviško atspraumo ro
dikliu.Itin reikšmingu dar 
ir todėl ,kad ją paskyrėm , 
ir paskirtam šiandien, 
tikrai literatūriniai bran
džių veikalų kūrėjams; 
Aisčiui, Mekui, Katiliš- 
kiui, Ramonui, Mackui , 
Ostrauskui .Vaičiulaičiui.

Nevisur ir nevisada 
taip yra. Kaip yra prasi
taręs vienas iš labiausiai 
gerbtinų išeivijos poetų: 
"Dabar išeivijoj darosi 
garbės, tikrojo prestižo , 
dalyku būti negavusiam 
jokios premijos".

Štai kodėl suabejojau 
jury akto trafaretine for
mule,kalbančia apie kaž
ko įvi lkimą į puošnų rūbą .

Puošnus, prašmatnus- 
gužučių plunksnom, sek- 
vinų žvynais ar auksa- 
siūliais pakaišytas rūbas 
dažnai dengia nuvytusį, 
beaistrį karkasą.Efektin
ga maniera, poza, visoks 
"lūžtvinis sąvartynas" ar 
"sąvartų lužtvynas", jei 
pasinaudoti K. Bradūno , 
specialisto šios rūšies 
terminologijoj, ,. žodynu , 
dažnai slepia, jei ne ab
soliutų neturėjimą ką pa
sakyti, tai bent skubų, at- 

kištinį, pagarbos stiliaus 
kultūrai stokojantį, dar
bą.Dangstantį,jei ne nuo
laidas skaitytojui,tai nuo
laidas sau.

Gražiai, puošniai (ne
sakant: gražbyli ai) rašy
ti ir tiesiai, nemeluojant 
sau rašyti,yra du skirtin
gi dalykai. Ne kas kitas 
kaip pats Čechovas yra 
kartąpasakęs: "Gali me
luoti kam nori - kaimy
nams, žmonai, sau pa
čiam, net Ponui Dievui , 
bet ne. . . skaitytojui". Ir 
iš tiesų, kiekvienas, kas 
yra bandęs rašyti, net ir 
paprasčiausią straips — 
niūką,yra patyręs,kad tu
rinio ir išraiškos sintezė 
yra sunkiausiai laimimu 
dalyku rašytojo amate.

Sąmoningai pabrėžiu: 
amate,nes tikras rašyto
jas dirba daugir kantriai. 
Užsimiršę, mes kažkaip 
linkę kalbėti apie rašyto
jo užsiangažavimą, apie 
Dievo dovaną, apie rašy- 
tojišką "pašaukimą". Kas 
be ko, ir mūsų literatūra 
gausi natūraliais, gaiva
liškais talentais. Prisi
minkim tik Cvirką, Marių 
Katiliškį,Sruogą,Pulgį. . . 
Bet visi jie yra daug dir
bę,bandę įvairius žanrus.

Kas yra esmėj grožinė 
kūryba, jei ne žmogiško
sios komunikacijos dalis, 
jei ne žodžio apvaldymas? 
Tapytojas pasiima dro
bės ketvirtainį, dažų, še
rių,gniaužtę ir kamuoja
si,kol tame ketvirtainyje 
atsiranda kažkas,kas pa
tenkina jo estetinius jaus
mus. Kai garsųjį kvebe- 
kietį Jean-Paul Riopelle 
paklausė, ko jis taip sto
rai,neekonomiškai prite
pa dažais savo abstrakti
nes drobes,jis pasiaiški
no nevisada surandąs iš 
karto tikrąjį toną. Poetas 
- rašytojas, gal panašiai
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kaip dainininkas, turi 
prieš save apytikrį (juodų 
taškų (gaidų) taškalą, ar 
apytikrę mintį, ir balso , 
žodžio, ritmo, tono,modu
liacija turi sukurti savo
jo diapazono ribose kaž
ką,kas bus autentiškai jo. 
Savojo balso skalėje.

Kartais lygindami tar
pusavyje skirtingo tem
peramento poetus ar ra
šytojus .nenoromis imam 
priekaištauti,kad kai ku
rių kūrėjų esama estetų, 
auksakalių, užsidariusių 
dramblio kaulo bokšte. 
Pasigendam juose visuo
meninio užsiangažavimo, 
socialinio protesto.Tary- 
tumei vaizduotės skry- 
dys, stiliaus kultūra, te
mos plėtojimo galimybių, 
formato, pagava, žodžio 
muzikalumo, prozos rit
mo pajautimas, visa, kas 
mūsų sąmonėje giminiuo- 
jasi su kamerine muzika , 
nekalbant jau apie psicho
loginę tiesą, būtų rašyto
jui antraeiliais, nebūtinai 
privalomais dalykais.

Galbūt daugiausia šių 
priekaištų, kad rašytojas 
kažkaip atitokęs nuo tik
rovės sukūrių, yra mūsų 
skaitytojų tarpe susilau
kę du mūsų rašytojai: 
Henrikas Radauskas ir 
Antanas Vaičiulaitis. Te- 
nepyksta laureatas, kad 
juos sugretinu, bet mano 
sąmonėj jie neatskiriami, 
lyg dvynukai. Atvirai pa
sakius, bematant kitas 
vardas atsistoja greta- 
-Alfonsas Nyka-Niliūnas.

Tai mūsų "literatūros 
technokratai", pačia ge
riausiąją to termino 
prasme.

Nebus lengva keliais 
žodžiais savo mintį pa- 
tikslint, betį mėginsim. 
Dirbdamas profesinį dar
bą, studijuodamas lit. te
oriją, leksiką, tautosaką
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ŠIAURĖS ŽVEJU NAMUKAI -- V. Remeikos, kurio darbu paroda vyksta The Art Centre, The Historical 
Museum of Lachine patalpose.

ir pasisavindamas jos 
struktūrines formas , 
dirbdamas vertimų srity
je,(taip sakant,sąžiningai 
norėdamas perteikti kito 
rašytojo psichinę matri
cą, ) kiekvienas rašto 
žmogus "technokratėja". 
Bet lavėdamas, net jei 
būtų be didesnių įgimto 
talento duomenų (ko ne
galima pasakyti apie Vai
čiulaitį), jis kelia bendrą 
krašto literatūrinį skonį . 
Gal tai mano vieno nuo
monė,gal tai net erezija, 
bet pradedantis literatas 
mokosi tik iš savakalbių .

Tiek Radauskas, tiek 
Nyka, tiek Vaičiulaitis - 
visi be išimties-europie
čiai, visi puikiai pažįsta 
Vakarų literatūrą ir dar
bavęs! kritikoj ir vertimų 
srityje, pureno tą dirvą 
ant kurios augtų, it liepe
lė plačiašakė, busimoji 
lietuvių grožinė kūryba. 
Nėra jie, gink Dieve, pir
mieji,ir vienas labiausiai 
mane sujaudinusių liudi
jimų apie Vaičiulaitį yra 
tas, kad jis laikąs savo 
mokytojais prof. Vladą 
Dubą ir Putiną-Mykolai- 
tį.

Būdinga tačiau,kad kal
bėdamas apie Vaičiulaitį 
Liet. Enciklopedijoje ir 
bandydamas atspėti,kokie 
užsienio rašytojai darė 
jam išskirtinos įtakos , 
Aistis neranda pirštų 
nuospaudų. Priešingai 
Petrui Cvirkai,kitam žy
miam mūsų novelistui, 
kuris pasiduodavo tai 
Pearl Buck, tai Romain 
R oi land'o poveikiui, visa , 
ką galima pasakyti apie 
tykųjį Vaičiulaitį yra tai , 
kad iš jo puslapių sklinda 
erudicija,platus kultūrin
gumas, kalbos turtingu
mas, žodžiu, profesinė 
elegancija.Tą patį litera
to (Homme de lettres) po
žymį aptiksim ir Radaus - 
ko ar Nykos - Niliūno at
veju.

Kai skaitai garsiąsias 
H. Radausko eilutes, apie 
dainos gimimą:

"Aš nestatau namų, aš 
nevedu tautos
Aš sėdžiu po šakom 
akacijos baltos.

Ir skamba medyje me
lodija tyli
O aš klausausi jos,ir 
užrašau smėlyj.

Kai skaitai Nykos:
"Saulės salės kristale 
Dainavau giliai laimin
gas".

Kai skaitai mūsų laurea
to:

"Atėjo dienos šventos 
Šile ant šlaito
Avietės ir serbentos 
Kukliai nukaito.

Kai man kuždi, nuo ko
kių lūpų šiandien 
Tu taip nuraudus 
Skaisčioj tyloj nusken
dę
Suminga norai skau
dūs"

kuriuo, tarp kitko, mūsų 
lituanistiniuos kursuos 
pasinaudojama, kad vai- 
kysčiai pajustų (ir jie su
vokia,- tikėkit man) poe
zijos lakumą.

Kai skaitai "Valentiną" 
grakščiąsias Vaičiulaičio 
pasakas ir legendas,ne
užginčijamai pajunti ne 
vien cituotų poetų dvasinę 
giminystę, bet irtai, kaip 
išlaisvintai, nuskaidrin
tai,. yėlykiškai, skamba 
lietuviškas žodis pra
lauždamas tariamas kar
tų užtvaras. Neužginčija-
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įsitikinę, kad esi energingas ir stiprios valios. Dabar čiam ima varginti Sierakauską įkyriau negu jo žaiz-nebeįmanomas. Sukilėlių kariuomenė sumušta, išblaš- 
matau, kad apsirikome. da. Ar jam, teoretikui, neturinčiam jokio patyrimokyįa, Kas ją besurinks? Priešas turi didžiulę jėgą. Kas

Sierakauskas Įsižeidęs sušuko: mūšių lauke, derėjo priimti pasiūlymą vadovauti su-jai beatsispirs? Kas ištiko patį Sierakauską, Kolyšką,
— Jei taip tai važiuojame! kiteliams Lietuvoje? Ar jo planas — vienu atvejuLaskovskį? Į šį klausimą jis gavo atsakymą tik trečią
Jį įsodino i’brička. Taneris atsisėdo greta ir išva-PIėsti sukilimą per Vilniaus, Minsko, Mogiliovo gu-dieną. Venckų Adomas ir Jankauskų Kazys buvo pa-

-iavo ' ‘ bernijas, kitu atveju traukti per Kuršą j pajūrį— sjekę Biržus ir ten sužinojo, kas atsitiko Skrobiškių
‘ - Jei tamstą bandys atmušti,- tarė grasinamai,-^vo J^amas? Ar jis gerai darė, jungdamas suki-palivarke, žinia buvo blogesnė už visas blogybes, 

įspėju, kad gyvo tamstos nepaleisime. leIių dallmUS> ° paskui jUOS lsskirstęs trimis grupe-kokių Mackevičius galėjo tikėtis. Vadinasi, su Siera-
— Ar tokiu atveju nužudyti ir visus kitus suim-miS,? Ar sėkmingesnis būtų buvęs partizaninis ka-kausku, Kolyška, Kossakovskiu ir kitais baigta. Jų

tuosius?-paklausė kažkuris iš lydinčiųjų. raS? Sie Pr’ekaistai ^iarosi1 ’uo Gaudesiu, kai Siera-laukia kartuvės. O kaip sukilimas? Nejaugi ir su juo
Sierakauskas neiškentė kauskas dabar suvokia, kad nei Mackevičius, nei baigta? Ne! Atkaklus pasiryžimas suliepsnojo Mac-

Kolyška širdies gilumoje nepritarė jo sumanymams, kevičiaus širdyje. Jis ginklo nepadės. Jis sugebės 
~. Ku.r meS' Ar Azii°i esame, jei keliami tokienors steng^si to ir neparodyti. Ar ne ta bus priežas- kariauti ir be Sierakausko.

ausimai. * tis, kad Mackevičius pavėlavo Į mūšį prie Gudiškių? Būrys vyrų susitelkė apie Mackevičių. Jie nori iš-
~ ju3 laikome ne kariais, bet plėšikais, — Tįesa, Mackevičius, nors ir pavėlavęs, vis dėlto kurį girsti vado žodi.

laiką dengė besitraukiančius Sierakausko ir Kolyškos — Tai ką, vyrai,— prabyla Mackevičius.— Ręika- 
Kai atvyko į Medeikius, generolas Ganeckis iš-batalionus ir sulaikė priešą už Snurkiškių palivarko, Jai blogi. Mus sumušė. Mūsų vadas Sierakauskas ne

ėjo jų pažiūrėti. Belaisvius išrikiavo j eilę, o Siera-koj pats Sierakauskas buvo nugabentas j saugesnę laisvėje.
kauskas sėdėjo bričkoje. Abudu viens kitą tuoj vietą. Kas iš to? Štai jis pats guli kalėjimo ligoninėj,
pažino. Tačiau sukilėlių vadas prisistatė: jo artimieji suimti. O kokia lemtis sutiko Laskovskį,

— Sierakauskas. kurį jis paliko savo įpėdiniu, ir Mackevičių su jo nar-Mes esame su tavim. Vesk mus, kur tik nori. Ar aš
gerai sakau, vyrai?

— Gerai, gerai! — šaukė visi.
— Taip, vyrai! Mūsų nesumušė ir niekas nesu-

— staigaus įkarščio pagautas, sušuko Mackevi-

Vangas, įėjęs į vidų, rado viename kambaryje 
apie 20 žmonių, kitame gulėjo lovoje apklostytas Sie
rakauskas. Suareštavęs visus palivarke užkluptus su
kilėlius ir pastatęs sargybas, Vangas išleido pasiun
tinius su linksma žinia pas generolą Ganeckį, tuo piktai atsikirto Taneris. 
metu dar tebesantį Medeikiuose.

Tą popietę Medeikiuose laidojo užmuštuosius mū- ė 
šyje su sukilėliais. Grįžtantį iš laidotuvių generolą 
pasitiko linksmai šūkaudami kariškiai. Kas atsitiko?

— Ura! Paimtas Sierakauskas!
Nepaprastai nudžiugino šita žinia Ganeckį. Jis 

tuojau įsakė poručikui Taneriui vykti su šaulių būriu 
į Skrobiškius ir atgabenti belaisvius. Tą pačią naktį 
Taneris su raiteliais ir vežimais buvo jau Skrobiš- 
kiuose.

Įėjęs į vidų, pirmame kambaryje jis rado keliolika
vyrų gulinčių ant grindų šiauduose. Vienas jaunas, da]i‘nį‘paęad; tvarka’’Jis^pats^stojo priešakį,’ čia“ patlais P^šo, bėgo per raistus ir klampynes, kaip~kambet ir visur, kur tik kenčia valsčionis nuo pono rykš- 
stambus vyrisk’s pakilo ir priėjęs prie poruciko įzū- sįuvinė sukilėjių pakliuvo. Priešui teko visa gurguolė, visas prie Ra-lės ir zandaro nagaikos, ir mes ten esame! Mes su
”ai priaist£da: vėliavą. Sargybos apsupti belaisviai ėjo iš paskos, S^os sukilėlių paimtas grobis, dvi šilkinės, auksu )ais- ir ,su ™mi,s! Dėkui Jums' kad liekate

— Kolyška! ............................. Sierakauska vežė bričkoie Jis buvo labai išvarpęs siuvinėtos vėliavos. Į nelaisvę buvo paimtas raitelių311 manim! Mes dar įsvaiksciosime Lietuvos žemę
Gretimame kambaryje lovoje gulėjo Sierakauskas, . * ' ... . viršininkas Labunovskis ir nemaža šiain raiteliu irskersai išilgai! Mes dar pakariausime už savo bro-

prižiūrimas dviejų gydytojų. Nuo suolo pakilo jau- smalsuolįų mįnia užpl-do §ali. pėstininkų. Sunkiai sužeistas dalgininkų instruktorius,hus' »z laisvę, uz geresnj gyvenimą! Ar taip, vyrai?
nuolis ir, priėjęs prie ane o, y t . gatvius. Diena, kaip tyčia, pasitaikė šilta, saulėta. 7 bataliono vadas, visų mylimas Povilas Vivulskis,

Esu generote Sierakausko adjutantas, 8rovas Pats genera]gubernatorius Nazimovas generolų ir ofi. taip gražiai lietuvių kalba mokęs rikiuotės ir kariš-
ossa ovs is. cierių būryje pasitiko nugalėtoją. Nesiliaujami šauks-kos mankštos dalgininkus Terazboro miško aikštėje,

ar^errl1S -T 91 9 Sa e' - >• mai „ura“ skambėjo ore. mirė ligoninėje.
— Malonėk tamsta pažadinti Sierakauską. Man prie generalgubernatoriaus rūmų, aikštėje, archie- Iš tos maišaties išvesti savuosius laimingiausiai

įsakyta jus visus nedelsiant pristatyti j Medeikius Nazimf>vas * J pavyko Mackevičiui. Jo vyrai neišbėgiojo, neišsi-
— Deja negalima. Generolas sunkiai sužeistas. dėkojo jam ir ,q sklaidė miške, bet laikėsi prie savo vado ir jo suma-

Palaukime ligi ryto. puikią pergalę jo didenybės imperatoriaus ir visos nill- narsių pagalbininkų — abiejų Balsių, Noreikos,
Atsiliepė ir Sierakauskas. Rusijos garbei ir šlovei. Jankauskų Kazio, Venckų Adomo. Pamatęs, kad toli-
— Dabar judėti negaliu. Palauk tamsta bent ligi q Sierakauskas jau gulėjo karo ligoninės vienu- mesnis priešinimasis pasidarė nebegalimas ir visai miško gilumoje. Visi susikaupę stovėjo vietoje. Tada

7 valandos. Juk ir tamstai bus geriau, jei pristatys! tėje, apžiūrėtas gydytojų, stropiai saugojamas sargy- beprasmiškas, Mackevičius nutarė pasitraukti. Tems-Steponas Balsys nusiėmė kepurę ir pradėjo kitą gies-
mane gyvą, o ne mirusį. bos, jr mąstė apie paskutiniųjų dienų įvykius, savo tant> nužiūrėjęs patogią vietą, jis staigiu manevru mę, kuria jie paprastai baigdavo dienos pratimus Te-

— Tai neįmanoma,—atkirto Taneris.—Aš priva- liūdną likimą bei tolimesnę sukilimo eigą. Jis supran-Pasuko i šalį, pasidavė atgal ir, atsidūręs nuošaliai, razboro miške:
lau tuojau pildyti įsakymą. ta, kad tokie dideli visuomeniniai sąjūdžiai, kaip su-Pa*-raukė Biržų link. Jo dalinyje dabar buvo apie 400

Jis liepė visus suimtuosius sodinti į vežimus, Šie-kilimas, nepareina nuo vieno žmogaus likimo. Tačiau vYrU. Aplenkęs miestą, mažai gyvenamomis vietovė- 
rakauskui duoti bričką. Taneris skubėjo, nes kieme jis supranta ir tai, kad sukilime Lietuvoje jam buvom*s> miškeliais, krūmynais jie pasiekė Likėnus, Pa- 
nugirdo kalbant, kad netoliese pasirodęs Mackevičius skirtas labai svarbus vaidmuo. Ar jis pateisino šitą biržę ir apsistojo miške pasilsėti, susitvarkyti.
ir bandysiąs atmušti Sierakauską. Gal dėl to ir pats vaidmenį, ar jis neužvylė Lietuvos žmonių, kurie su
Sierakauskas delsė kaip įmanydamas. Taneris, neto-tokiu pasitikėjimu ir viltimis jį sutiko, sveikino, siū-pietinės saulės atokaitoj, mąsto apie naują susidariu- Mackevičius klausė ir galvojo: šitie neišbėgios. Tokių 
kęs kantrybės, užgauliai pastebėjo: lesi nesigailėsią savo gyvybių, jo vedami į kruviną šią padėtį. Jam dabar visai aišku, kad toks kariavimo aš norėjau turėti su savim. Jų nedaug. Tačiau daug

— Apie Lamstą kalbėjo ir mes visi buvome tuo kovą su priešu? Ir abejonės bei priekaištai sau pa-būdas, kokį buvo sugalvojęs Sierakauskas, pasidarė man nė nereikia. Bus daugiau.
■J ■ r . ■ t .

Po trumpos tylos atsiliepia Steponas:
— Mūsų nesumušė, kunige. Tu esi mūsų vadas.

— Tamsta esi žinomas Dolengos pavarde,—į;pą- sndU dalgininkų batalionais?
stebėjo Ganeckis. Sierakauskas niekad nesužinojo, kokie smūgiai

— Aš esu Sierakauskas,— pabrėžtinai pakartojo, krito ant viso lietuviško sukilėlių „vaisko" už Snur-
Tą pačią dieną nugalėtojas kartu su belaisviais kiškių palivarko. Mackevičiui neatlaikius Ganeckiomuš, 

patraukė atgal į Vilnių. puolimo, neatsilaikė nė Laskovskis. Baimės pagautičius.— Nes mūsų milijonai! Mes esame ne tik čia, bet
Priartėjęs prie miesto, Ganeckis išrikiavo savo sukilėliai, spaudžiami pranašesnio skaičiumi ir gink-ir kiekvieno valsčiaus pirkioje. Ir ne vien Lietuvoje,

tinai

- Taip, vade! Vesk mus nors ir šiandien!
Čia Venckų Adomėlis su Jankauskų Kaziu sutar- 

užtraukė visų mėgstamą dainą, o kiti pritarė:

Gana pančių, gana knutų, 
Reik, kad lenkai valni būtų, 
Ir mes su jais valni drauge 
Būsma, priešus tuoj išsmaugę.

Saulė jau leidosi. Dainos aidas sklaidėsi ir nyko

Lietuva mūsų, tėvyne šventa, 
Mes tavo sūnūs, tu būsi apginta.

Rūsčiai ir galingai skambėjo sukilėlių giesmė iš 
Mackevičius, prigludęs ant žemės po pušim, po- tų vargo ir mirties pavojaus užgrūdintų krūtinių.
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mai pajunti, kad netaip 
svarbus yra pats siuže
tas, bet kaip meistriškai 
jis apvaldytas.Kad galbūt 
nėra tokio padaro vadi
namo "vaiki; literatūros 
rašytoju". Juk amžiais 
vaikai pasisavindavo kū
rinius, rašytus suaugu
siems ir galbūt tik su
brendę žmonės suvokia 
pasakų grožį. Sakyčiau 
dar daugiau: mažesnė 
skriauda yra žmogui ne- 
skaičiusiam Goethės ar
ba Dantės,negu tam,kuris 
nepažino Anderseno ir 
Oscar Wilde.

"Ir skamba medyje me
lodija tyli
O aš klausausi jos,ir 
užrašau smėlyj" 
Rašytojo kūryba yra 

visuomet įrašu smėlin, 
kurį gali užpustyt Laiko 
Vėjas. Todėl ir rašytojo 
tikrasis pašaukimas iš
sakyti save autentiškai, 
nepakartojamai. Niekuo 
kitu.

J. Aistis savo straips
nyje Liet. Enciklopedijoj 
teigia, kad Vaičiulaitis 
laikąs save klasinio rea
lizmo tęsėju. Ar svarbu 
etiketės ?

Kuo praturtėsim nusta

tę, kad V. Krėvė, kurio 
vardu pavadinta mūsų 
premija (o Vaičiulaičio 
kūryba irgi svyruoja tarp 
tų dviejų polių) yra rea
listas ar romantikas. Kū
ryba yra visados tuo raš
teliu bonkoj, kurią išsi- 
gelbėjęs meta jūron vieno 
noro vedinas, būtent, kad 
jo šauksmas pasiektų ki
tus žmones.Gal paskatin
tų kitus plaukt į vande
nis, salynus, kurie ikišiol 
nesurasti.

Nevarginsiu Jūsų ilga 
nomenklatūra Vaičiulai
čio veikalų ir vertimų. 
Visatai rasit Enciklope
dijoj. Visatai, tikiuosi, 
jums gerai žinoma. Pri
minsiu tik,kad Vaičiulai
čio kūryba nusidriekia 
per gerą puskapį metų, 
kad jis laikomas vienu 
geriausių mūsų novelis- 
tų, šalia Cvirkos, Ramo
no, Grušo, Sluckio, kad 
yra paaukojęs didelę sa
vo gyvenimo dalį, (ilgą 
laiką vienintelio) mūsų 
kultūrinio žurnalo, "Aidvį,' 
redagavimui ir tobulini
mui. Taip pat, kad, kaip 
minėjom,yra Vakarų kul
tūros auklėtinis,nemokąs 
nei rusų,nei lenkų kalbų.

Rašydamas apie šian-

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

“ A P O C A LI P S E“
20 - jo amžiaus raida. Nuostabūs įvykiai. Romos katali
kų bažnyčies reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėją šiuo adresu:

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

Canada.

dien premijuojamą knygą 
-Gluosnių daina-”Metme- 
nyse", neradau savo re
cenzijai tinkamesnio pa
vadinimo kaip" Vaičiulai
čio elegijos". Kodėl ?

Elegija-ilgesinga gies
mė,kalbanti apie nesulai
komą laiko tekėjimą - 
mums visad primena ru
denį. Mėtą, kada gamta 
subrandina savo derlių , 
kada pasipuošia spalvin
giausiu, savo pačios iš
austu, rūbu. Metą, kada 
žmogaus sielą veria ilge
sys pakilt su paukščiais į 
slapčias šalis.Metą, kada 
išgirdę artėjančios žie
mos raktų skambesį, mes 
gūžiamės savy, ieškoda
mi paguodos žmonijos 
dvasiniam lobyne: muzi
koj, grožinėj literatūroj , 
teatro magijoj, mokslo 
pasaulyje.

Per penkiasdešimt su 
viršum savo gyvenimo 
rudeniu Antanas Vaičiu
laitis išgyveno tą grumi - 
mąsi su savimi, tą žmo
giškąją įtampą, ir išsakė 
savo retu paprastumu ir 
tiesa.

Galbūt "Gluosnių daina'' 
pasižymi itin violončelis- 
ku skambesiu;ir mes ma
tom Vaičiulaitį kažkaip 
nusigręžusį į mus nuga
ra,kaip kad Fabio Casals 
garsioj J.Karsh nuotrau
koj. Bet atklys tantys tonai 
- virtuozinis lietuviško 
žodžio melodingumas-vis 
taip pat nuostabiai tyri, 
svajingi, tikri, sukurti 
meistriškos rankos.

Norėčiau baigti savo 
žodį citata iš vienos 
"Gluosniųdainos" minia
tiūrų. žinau ne visi jas

vienodai įvertino, nors , 
mano nuomone.vaičiulai- 
tiškas troškimas suvesti 
piešinį į esmingiausius 
elementus randa jose pa
sigėrėtinai laimingą 
sprendimą. Tai trumpas 
pasakojimas "Apie tris 
ištikimus delfinus". Pri
minsiu jos turinį. Atosto
gauja pietų šalies pajūry
je šeima. Vieną dieną vy
ras ir vaikai pamato žaid
žiančius jūroj delfinus . 
Po to žmona veltui laukia 
jų pasirodant. Ir tik atsi
sveikinimo dieną, ruo
šiantis namo, kai jie visi 
nueina tart jūrai sudieu , 
iš bangų iššoka, spindin
čiais lankais delfinai, 
siausdami. . .Ir,rašo Vai
čiulaitis:

"Tada jie nusilenkė jū
rai ir grįžo, už savęs pa
likdami jos amžiną oši
mą.

Prieš iškeliaudama ji 
nusiskynė ir knygon įsi
dėjo hibisko gėlę,kuri žy
di tik vieną naktį, o atmi
nimuose iš pietų žemės ji 
atsivežė delfinus, kurie 
atplaukę žaidė jai viršum 
okeano jos atsisveikinimo 
dieną".

Šį vakarą mes nusilen- 
kiam Antanui Vaičiulai
čiui, mūsų literatūros 
klasikui, ir net, jei mūsų 
vaišės ir gera . nuotaika 
tebus vien hibisko gėle , 
žydinčia tik vieną naktį, 
mes grįšim žinodami,kad 
atvėrus Vaičiulaičio kū
rybos tomelius,mums at
sivers, visu platumu, am
žinas lietuviško,kūrybin
go, žodžio ošimas.

NEMUNAS ŽEMAITIJOJE, 
dali. A. Tamošaitienė, Kingston.

Trljo5 ZiVVWUAOb
VEDA DR. GUMBAS

(KAI KURIŲ RADIJO DAINŲ 
MOTYVAIS)

Poetai myli aktores
Ir dar ,
Ir dar kai ką, 
O mums 
Jie perša 
Traktores.
Gal keiskimės, 
Ar ką?

PAVĖLAVO
— Ką atlieka?
— Devintą simfoniją.
— Nejaugi mes tiek pa

vėlavome?

PROGNOZE
—■ Mano sūnus, matyt, 

taip greit neišeis iš ligoni
nės.
— Ar kalbėjote su gydy

toju?
— Ne! Bet as mačiau me

dicinos seselę.

PRIE PIETŲ STALO
— Kaip tau patinka mano 

virti pietūs?
— Vėl tu ieškai priekabių 

barniams.

REMONTAS

oIed/ 7/S

A.B.C. f
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

K'Ąua'As

389 1 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P. Q.

Tel. VI4-9098

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

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

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

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZ'/3 KAINOS(50% NUOLAIDA)

sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. miltų 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių........ S 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno cento 
20 sv. taukų,., .... S 12.70 daugiau!

ABC priima ir pinigus už kuriuos jūsų giminės gali 
nusipirkti įvairias prekes dolerinėse krautuvėse 
Lietuvoje.

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

100

CEKOSLOVAKŲ DAILININKŲ 
GRAFIKOS PARODA

Kanados Valstybinė 
Meno Galerija surengė 
čekoslovakų dailininkų 
parodą Otavoje nuo spa
lio 4 d. iki lapkričio 3 d . 
Galerijos atstovas pade
damas čekų ir slovakų 
specialių įgaliotinių pa
rodoms rengti atrinko 
dvidešimties dailininkų 
105 grafikos kūrinius ats
tovaujančius "šių dienų ir 
ateities vizijos meną". 
Beveik visi kūriniai su
kurti paskutiniųjų trejų 
metų laikotarpyje, o pa
rinkti dailininkai yra jau
niausios ar vidutinės 
kartos atstovaujantieji 
čekoslovakų modernaus 
meno avangardą.

Čekai grafikoje žinomi 
nuo XVI a. ,o slovakų gra
fikos istorija yra daugiau 
šimtmečio senumo, todėl 
Čekoslovakijoje grafikos 
menas plačiai išsivystęs 
populiarus ir aukšto ly
gio.

Paroda suorganizuota 
dar prieš paskutiniąją 
rusų kariuomenės invazi
ją, taigi, paroda vaizduo
ja meno nuotaikas Čeko
slovakijoje,kai dar ji bu
vo viena iš laisvesnių sa
telitų,ir turėjo, palygina
mai, nemažai autonomi
jos savo kultūriniame gy
venime.

Iš parodoje išstatytų 
kūrinių matyti, kad čeko
slovakų menininkai turė
jo galimybės santykiauti 
su vakarų pasaulio menu . 
Jų kūrybos idėjos ir tech
nika panaši vakarų pašau-

, — Kapitalinį remontą da
rote?

— Ne. eilinį! Kapitalinį 
praeitą mėnesį baigėme.

Didieji ir mažieji
— Mamyte, aš būsiu balerina.

' — Kad tu labai stora ir tinginė.
— Tada aš būsiu dramblys.

*•*
— Tėveli, kodėl upė bėga?
— Nežinau.
— Kodėl tu nepasiteiravai, kai bu

izai mažas?

— Tiek daug greitųjų privažiavo.

— Ką veža milicijos mašinos?
— Negerus žmones.
— Tuos, kurie muša vaikus?
— Ir tuos.
— Tėveli, kada tave tos masino; 

nuveš?

Tėvas su sūnumi eina pro Greito
sios pagalbos stotį.

—' Tėveli, čia, kažkas labai rimtai 
serga.

— Kodėl?

— Mamyte, kada tu man nupirk 
si broliuką?

— Kai turėsiu pinigų.
— Paimk išsimokėtinai, užaugęs aš 

grąžinsiu skolą.
K. STEPAITt

IŠ "ŠLUOTOS" -- satyros ir jumoro žurnalo.

lio moderniam menui, ir 
iš viso jų kūryba yra mo
derni ta prasme,kad arti
ma šio periodo meno gy
venimui. Tiesa, visai pa
skutiniųjų meno srovių,ar 
srovelių, pasireiškiančių 
ypač šiame kontinente , 
įtakos mažai matyti. Taip 
pat nedaug jaučiama gry
no abstraktizmo.

Tematikoj aiškiai ma
tosi didelis skirtumas 
nuo komunistinės Rusijos 
ir jos griežtai kontroliuo
jamų kraštų.Nėra to pri
rašyto socialistinio ir 
propagandinio realizmo 
taip charakteringo komu
nistinei Rusijai ir aiškiai 
matyto jų Expo 67 pavili- 
jone.

Valstybinės Galerijos 
išleistame kataloge Eva 
Sefcakova tarp kitko rašo: 
. . . slovakų grafikos me
nas. . ."jau nuo seno vaiz
duodavo plačios apimties 
meno ir filosofijos kon
fliktus egzistuojančius 
tautos dvasioje. Ir šian
dien slovakų grafika re
miasi įkvėpimo iš šimt
mečio senų tradicijų savo 
pagrindinei istorinei mi
sijai".

Apie čekų grafikos ti
piškus bruožus rašo Eva 
Eva Petrova:

"Naujasis menas yra

ABC p a t a r n a v i m a s ■■ 100 % p a s i t e n k i n i m a s !

VlniveT^al Cleaneli & TjailoU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
« Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(al Wellington St.) Tel. 769-2941

Jette & Frėre Itėe
Plumbing & Heating kontraktorius

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai 

e Gazinių priemonių pardavimas ir įrengi

• Apkainavimas nemokama

ankštai surištas su meni
ne mūsų laikų realybe ir 
sprendžia universalines 
problemas. . . Pajėgumas 
reaguoti tuoj pat į įvai
rius išorinio pasaulio įvy
kius grafikos menui su
teikia didelę vaizduojan
čią bei informacinę ver
tę. Šitą galimybę kaip tik 
ir stengiasi išvystyti jau
nosios kartos dailininkai. 
Subtili technika leidžia, 
daugiau ar mažiau, daili
ninkui išreikšti savo nuo
savą asmenybę".

Parodoje matosi jau ir 
kataloge pažymėtas skir
tumas tarp čekųir slova
kų grafikos. Slovakų gra
fika yra daugiau emocinė, 
yra ir "pop" meno įtakos , 
kai kur arti surrealizmo , 
kuris pasireiškė po pir
mojo pasaulinio karo kaip 
nepasitenkinimo, princi
pų paniekinimo srovė, bet 
buvo griežtai atmesta ko
munistų. Čekai grafikai, 
bene veikiami kelių šimt
mečių tradicijų, daugiau 
kreipia dėmesio į detalę , 
smulkmenas ir grafikos 
techniką.

Iš techniško atlikimo 
matyti, kad čekoslovakai 
vartoja maždaug visas 
modernias priemones ir 
technikas naudojamas va
karų pasaulyje. Grafikos 
technika, kaip ir atskirų 
meno problemų sprendi
mas,pav. erdvės pajauti
mas plokštumoje, yra 
aukšto lygio.

J. V. D.

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a I.P.Q.
TEL: 861- 3032,
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/. MAŽAMEČIAMS 

PROGOS

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

SUKAKTUVES
ĮVAIRIOS

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q.T. Laurinai t i s

Tel. 525-8971 1401X^366-0330

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

IO

RES.M.l. DAIGNEAULT , 7 63 5 BOUL. LASALLE - LA SALLE

JOE’S BUTCHER & GROCERY 
LAURINAITIS JUOZAS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

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 popieris.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS,'SALES VISOSE 

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

Pagarsėjęs tyrimųJnstitutas 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 - re zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
ncr.iu; •

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

Dabar B i o- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose " Pre
paration H" vardu. Prašykite viso 
tse vaistinėse. Pinigai! bus gražinti

r.
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Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- A A A « a 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VlA
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus
5Ųj% už šėrus

KAPITALAS vifš trijų

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Pajamos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdiena nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni 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, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuva, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, I 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televixi- 
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistor!- 
n tai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

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 ir kitų prekių.
• Gyvenų ne Toronte, prašomi aavo sudarytus siuntinius bei užsa

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

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima uealšktimų, prašome klausti, tele tonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimų.
• Mūsų įstaiga labai daug karo patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ {STAIGA

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

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryt* 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai ryto iki 5 vai. p.p..

Savininkai A. Ir S. KALŪZA

af,j!,tRų . PRANY-S -A-I^SENAS. .B..LITT.,
instituto absolventas.

PED- LITUANISTIKOS
INSTITUTUI

1958 m. Čikagoje buvo 
įsteigti Aukštieji Peda
goginiai Lituanistikos 
Kursai, iš kurių greitai 
išaugo Pedagoginis Litu
anistikos Institutas.

Taigi,šiemet tai aukš
tojo mokslo įstaigai su
kako dešimtmetis. Ry
šium su Laisvės Kovos 
metų užbaigimu, taip ly
giai su Instituto veiklos 
dešimtmečio sukakties 
paminėjimu, š.m. gruo
džio 28 d. šiais metais 
baigusiems Institutą di
plomų įteikimas įvyks 
Čikagoje,Jaunimo Centro 
didžiojoj salė j su tam tik
ra programa ir iškilmė
mis.

Atžymėdamas šiuos 
metus .Pedagoginis Litu
anistikos Institutas yra 
išleidęs naujai sutvarky
tą Reguliaminą ir progra
mas vienam leidinyje . 
(Spaudos darbą atliko M . 
Morkūno spaustuvė,Čika
goje). Leidinyje 47 pusla
piai, kurių tarpe-11 pus
lapių iliustracijų iš Ins
tituto veiklos.

Leidinio pratarmėje 
prakalbama į skaitytoją 
šiais žodžiais ir saki
niais, nors nelabai pla
čiais, bet rūpestingai iš
ieškotais ir dailiai su
dėstytais:

Jeigu jau pavienio in
divido kūryba yra bran
ginama ir saugojama, tai 
ką besakyti apie kūrybą 
visos tautos ? Individas 
priklauso tik vienai gene
racijai, o tuo tarpu tauta 
apima nesuskaičiuojamų 
generacijų eilę ir jų kū
rybos visumą,kas sudaro 
tam tikrą įnašą į visuoti
nį kultūros lobyną.

Kad nedingtų per am
žius sukrautas dvasinis 
lietuvių tautos turtas kal
boj, tautos ako j bei litara- 
tūroj, istorijoj, tautodai
lėj ir papročiuose,pirmoj 
eilėj jį reikia išsaugoti 
mums patiems,o paskiau, 
kaip kultūrinę vertybę 
perduoti jį kitoms kar
toms. Juk tautybė, kaip ir 
židinio ugnis .nekurstoma 
gęsta, o ypač dabar, kai 
didelė tautos dalis liko 
išblaškyta po visus pa
saulio kraštus,kai neteko 
gyvojo ryšio su pačiu 
tautybės židiniu.

Šiuo metu, gyvenant 
mums ne savo tėvų žemė
je, iškyls dar gyvesnis 
savosios kultūros verty
bių perteikimo reikalas 
jaunimui, kad jis, įgijęs 
minimumą metodinių ži
nių, galėtų likti lietuvių 
tautos individualybės lai
das ateičiai. To siekiant, 
kaip jau minėta, 1958 m . 
Čikagoje, buvo įsteigti 
Aukštieji Pedagoginiai 
Lituanistikos Kursai iš 
kuriųišaugo Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas .

Šis Institutas įsikūrė 
Čikagos Jaunimo Centro 
rūmuose ir,pasišventusių 
mūsų pedagogų dėka, te
beveikia ir šiandien.

Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto tikslas yra 
dvejopas. Pagal Regulia
miną, tie tikslai yra tokie: 
1. rengti lituanistinių da
lykų dėstytojus lietuvių 
išeivijos mokykloms ir 
lituanistinių dalykų lek
torius toms gyvenamo 
krašto mokymo įstai
goms, kur tokie dalykai 
dėstomi; 2 .ugdyti lietuvių 
kultūrinės veiklos dar-

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

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

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

Namų CR9- 6166.

buotojus.Šių tikslų Insti
tutas siekia dvejopu būdu: 
akivaizdiniu ir neakivaiz
diniu einamųjų dalykų 
dėstymu.

Instituto klausytojai 
yra trijų grupių: tikrieji , 
laisvieji ir hospitantai . 
Tikraisiais klausytojais 
priimami asmenys, išėję 
aukštesniosios lituanisti
nės arba tolygios mokyk
los kursą ir baigę vietos 
aukštesnįjį mokslą (high 
school) .Kol kurios iš mi
nėtų sąlygų trūksta, as
muo yra laikomas lais - 
vu klausytoju. Hospitan- 
tais laikomi asmenys,ku
rie klauso tik vieną ar 
kelis Institute einamus 
dalykus.

Pilna Instituto progra
ma išeinama per trejus 
metus,paskirstant juos į 
šešis semestrus.

Studentai, einantieji 
trejų metų programą, jau 
antraisiais mokslo me
tais turi pasirinkti spe
cializacijai kurį nors vie
ną pagrindinį dalyką (kal
bą,literatūrą ar istoriją). 
susitarti su atitinkamu 
lektorium dėl baigiamojo 
darbo temos ir ruoštis to 
darbo parašymui.

Asmenys, išėję trejų 
metų Instituto programą, 
laikomi kvalifikuotais 
aukštesniųjų lituanistinių 
mokyklų mokytojais, o 
specialybe pasirinku
siems lietuvių kalbą su
teikiama teisė būti ben
drinės kalbos lektoriais 
nelietuvių švietimo įstai
gose, kur toji kalba dės
toma.

Išėjusieji dvejų metų 
Instituto programą (su 
metodiniais dalykais ir 
mokykline praktika) lai
komi kvalifikuotais pra
dinių lituanistinių mokyk
lų mokytojais.

Studentui, išėjusiam 
dvejų metų kursą, išduo
damas Instituto baigimo 
pažymėjimas su išeitų 
dalykų įvertinimo pažy
miais.

Studentas, baigdamas 
pilną Instituto programą, 
įteikia atitinkamam lek
toriui savo pasirinktos 
specialybės diplominį 
darbą, kurį vertina trijų 
lektorių komisija, pirmi
ninkaujant atitinkamo da
lyko lektoriui.

Diplominiu darbu gali 
būti pripažintas ir ne spe
cialiai Instituto baigimui 
parašytas darbas.

Studentui, išėjusiam 
pedagoginius dalykus 
(psichologiją, pedagogiką 
bei didaktiką)kitose aukš
tose mokyklose, Instituto 
vadovybė gali įskaityti 
tuos dalykus anų mokyk
lų pažymiais, jei studen
tas to pageidauja.

Komisijai priėmus di
plominį darbą, studentui 
išduodamas Instituto bai
gimo diplomas .kuriuo su
teikiamas jam lituanisti
kos bakalauro laipsnis . 
Kartu išduodamas pažy
mėjimas su išeitų dalyku 
ir diplominio darbo įver
tinimo pažymiais.

Instituto lektoriais gali 
būti asmenys,baigę aukš
tąjį mokslą magistro ar

Edmontono lietuvių parapijos kleb. Izd. Grigaitis buvo aplankęs savo broli Vincą Argentinoje; 
kuriam jo brolio iniciatyva suruoštos priėmimo vaišes ir paminėtas 50 m. amžiaus gimtadienis, 
iš kairės: V. Grigaitis, kun. Izd. Grigaitis, p. Ožinskienė ir Survilų šeima. Foto: Pr.OŽinskas.

daktaro laipsniu.Instituto 
lektoriai sudaro Instituto 
Lektorių Tarybą.

DA BARTINIS INSTITUTO 
PERSONALAS

Kun.Vytautas Bagdanavi- 
čius, MIC, - rektorius ir 
tautybės sampratos kur
so lektorius,
Dr. Jonas Balys-lietuvių 
tautosakos neakivaizdi
nio skyriaus lektorius, 
Aleksandras Dundulis - 
Lektorių Tarybos sekre
torius, lietuvių kalbos ir 
literatūros metodikų lek
torius,
Kleopas A. Girvilas-lie
tuvių kalbos specialiųjų 
kursų lektorius, 
Česlovas Grincevičius- 
Lietuvos istorijos kursų 
lektorius,
Dr. Jonas Grinius-lietu- 
vių literatūros neakivaiz
dinio skyriaus lektorius , 
Dr. Petras Jonikas - lie
tuvių kalbos specialiųjų 
kursų lektorius, 
Vaclovas Kleiza - ben
druomeninio kurso lekto
rius, 
Dail.Algihdas Kurauskas 
- lietuvių dailės kurso 
lektorius,
Dr. Albinas Liaugminas- 
pedagoginių bei metodi
nių kursų lektorius , 
Vincentas Liulevičius - 
pasaulio lietuvių istori
jos kurso lektorius, 
Petras Maldeikis-psicho- 
loginio bei pedagoginio 
kurso lektorius, 
Kun.Brunonas Markaitis, 
SJ-iškalbos kurso lekto
rius,
Dr. Henrikas Nagys-lie- 
tuvių literatūros neaki
vaizdinio skyriaus lekto
rius,
Jurgis Pėteraitis-Lietu- 
vos istorijos neakivaiz
dinio skyriaus lektorius , 
Kun. dr. Juozas Prunskis 
-žurnalistikos kurso lek
torius,
Ignas Serapinas-lietuvių 
kalbos neakivaizdinio 
skyriaus lektorius, 
Dr. Pranas Skardžius - 
lietuvių kalbos specialių
jų kursų neakivaizdinio 
skyriaus lektorius, 
Dr. Viktorija Skrupskely- 
tė - lietuvių literatūros 
metodikos lektorė, 
Dr. Vanda Sruogienė-Lie
tuvos istorijos kursų lek
torė,
Jonas Vaičekonis - lietu
vių kalbos metodikos lek
torius,
Dail. Adolfas Valeška - 
lietuvių dailės kurso lek
torius,
Domas Velička-direkto
rius,lietuvių kalbos ir li
teratūros kursų lekto
rius.

Moksliniai bendradar
biai: Vaclovas Čižiūnas , 
Jonas Dainauskas, Leo
nardas Dambriūnas ir dr. 
Rimvydas Šilbajoris.

Administracijos ben
dradarbiai: Juozas Gra
bauskas, dail. Bronė Ja- 
meikienė, Jonas Račkaus-

CLEVELAND
CLEVE LANDO JAUNIMO bas ir sugebėjimas. Su
ANSAMBLIS "GRANDI

NĖLĖ"
Labai malonu skaityti 

spaudoje apie "Grandinė
lės" ansamblį,kaip gražų 
gyvą, meniškai paruoštą 
vienetą. Ypač tie, kurie 
dirba su jaunimu žino, 
koks yra sunkus darbas , 
kada reikia netik organi
zuoti, bet ir pašvęsti tam 
šimtus valandų. Stebėda
mi "Grandinėlės" išpil
domą programą, kiekvie
nas suprantame, kiek čia 
įdėta daug darbo ir pasi
šventimo,kad toks puikus 
Clevelando lietuvių tauti
nio meno reprezentacinis 
vienetas, savo pasirody
mais džiugina lietuvio 
širdį.

Kiek teko skaityti spau
doje, apie "Grandinėlės" 
pasirodymų aprašymus- 
recenzijas, labai pasige
dau vieno dalyko. Beveik 
visi korespondentai savo 
straipsniuose pasisako - 
aprašo tik apie "Grandi
nėlės" įspūdingai atliktą 
tautinių šokių meną, jų 
gražius rūbus ir didelį 
dalyvių skaičių. O kur ne
pamainomas ir labai 
svarbus "Grandinėlės" 
jaunimo orkestras, vad. 
muziko J.Pažemio ?Be jo 
ir "Grandinėlės" šokių 
menas nebūtų taip efek
tingas bei reikšmingas . 
Sukviesti ir paruošti tokį 
didelį skaičių jaunimo 
tautiniams šokiams, yra 
didelis "Grandinėlės" 
meno vadovo L.Sagio dar-

rasti ir išmokinti 12-15 
jaunuolių groti įvairiais
instrumentais,mano ma
nymu, yra daug sunkiau. 
Tautinių šokių grupės 
veikia veik visose žymes
nėse lietuvių kolonijose, 
bet kad jos turėtų tokį di
delį ir darnų orkestrą, 
kaip "Grandinėlė"-neteko 
girdėti. Man žinomi lie
tuviški jaunimo orkestrai 
yra du; tai Čikagos "Neo- 
lituanų"ir "Grandinėlės" 
ansamblio Clevelande. 
(Montrealio liet, jaunimo 
liaudies instrumentų or
kestras, vad. Z. Lapino ? 
NL).Muz. J. Pažemio as- 
menyj "Grandinėlės" an
samblis turi pasišventusį 
ir pilnai sugebantį orkes
trai organizuoti bei jam 
vadovauti, asmenį. Šias 
eilutes rašančiam, savo 
laiku, teko suorganizuoti 
ir vadovauti dviem orkes
tram Kanadoje, tai "Ai
das" ir "Trimitas ".Labai 
gerai žinau,kiek tas dar
bas pareikalauja pasi
šventimo, laiko ir suge
bėjimo.

Todėl reikia sveikinti 
muz. J. Pažemį už jo pa
sišventimą ir muzikinį 
darbą, suorganizuojant 
tokį gražų ir pajėgų jau
nimo orkestrą Clevelan
de. Linkėtina "Grandinė
lės "vad. L.Bagiui ir muz . 
J.Pažemiui gražiai dirb
ti su lietuvišku jaunimu . 
Pagarba "Grandinėlės" 
dalyviams ir jos vado
vams.

S. Jokūbaitis .

SUDBURY
Baigiantis gražiajai 

vasarai Sudburio apylin
kėse, užsibaigė visos iš

kas -direktoriaus padėjė
jas Vytautas Šimkus, Juo
zas Šlajus,Stasys Žilevi
čius ir kun. dr. Anicetas 
Tamošaitis, SJ.

Globos Komiteto vado
vybė: Karolis Drunga-iž- 
do k-jos narys, kun. Ge
diminas Kijauskas, SJ - 
pirmininkas ir kun. dr . 
Jonas Kubilius, SJ - iždi
ninkas.

Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas yra išlei
dęs visą eilę leidinių- 
knygų bei suruošęs eilę 
minėjimų,kaip: M. Dauk
šos mirimo 350 metų su
kakčiai, M. Mažvydo-400 
m. mirties sukakčiai, K. 
Donelaičio 250 m. sukak
čiai, Atsisveikinimą su 
Putinu ir kitokių progų , 
taip pat išleidžiant tiems 
momentams paminėti 
atitinkamus leidinius.

Ped.Lituanistikos Ins
titutas nūn pasidarė ne- 
vien žymi aukštojo litua
nistinio mokslo įstaiga , 
bet ir akivaizdus kultūros 
židinys.

Pr. Alšėnas.

SKELBIMAS.

Dievo Karalystės 
Žinios

4 Tema: Prisikėlimas iš 

Numirusių
(Tęsinys)

Bet argi numirusieji nebeturi 
jokios vilties ir dėl to yra amži
nai žuvę? Visai ne. Yra išsigel
bėjimo viltis.

Pranašas Ozėa (13:14) sako: 
“Aš (Dievas) išgelbėsiu juos 
iš kapo galios (iš šeolio), iš 
kapu arba iš biblinio pragaro); 
išvaduosiu juos iš mirties. O 
mirty, aš būsiu tavo maras; o 
pragare, aš būsiu tavo sunaiki-
nimas.

Pasigailėjimas bus paslėptas 
mano akimis“.

“Ir mirtis bus tuomet nuga
lėjimo praryta. Juk mirtis atėjo 

pasaulį ir sunaikino mūsų lai 
mę; bet ‘kas buvo pražuvę’, tu
rės būti sugrąžinta, dėl to, kad 
mirtis turi būti panaikinta”.

“Apreiškimo 21:4 mums pa
sakyta, kad “mirties daugiau 
nebebus’.

Praeityje turėjom kliūčių 
tame, kad mėgindavome pritai
kyti visus šituos žemiškus pa
žadėjimus danguje, nepastebė
dami fakto, kad nedaug patys 
tikrieji Valdono pasekėjai šia
me amžiuje tegaus dangišką at
lyginimą.

Mirtis viešpatavo čia ant že
mės; taigi čia ir mirties dau
giau nebebus”. 1 Kor. 15:25-28.

“Ir kaip laimingi bus tuomet 
žmonės, priimdami Karalystės 
palaiminimus, reiškiančius gy
venimą ir išganymą! Tėmyki- 
te, ką sako apie tai pranašas: 
“Tą dieną bus sakoma: Štai ši
tas yra mūsų Dievas, mes jo 
laukėme ir jis išgelbės mus; ši
tas yra Viešpats, mes jo tikėjo
mės, mes džiaugsimės ir links- 
minsimės jo išgelbėjimu”.

Tatai reiškia Įvykdymą dide
lės permainos.

Mirties ir pragaro arba kapo 
galybė bus sunaikinta tada, kai 
mirusieji bus išgelbėti arba iš
vest iš kapu, iš mirties buvei
nės, prikeliant juos iš numiru
siųjų.

Mirusiųjų prikėlimas bus di
delis stebuklas, tikras Dievas 
galybės parodymas.

Pasklausykite, ką sako apie 
tai Dievo mylimasis Sūnus Jė
zus Kristus: “Iš tikrųjų, iš tik
rųjų, sakau jums, ateina valan
da... kuomet mirusieji išgirs 
Dievo Sūnaus balsą, ir kurie iš
girs, bus gyvi... Nesistebėkite 
tuo, kad ateina valanda, kurio
je visi esantieji kapuose išgirs 
Dievo Sūnaus balsą ir išeis’’ - 
Jono Ev. 5:25,28.

kilos ir gegužinės gam-
toje, kurias buvo kartu 
suruošę Sudburio Lietu
vių b-nės valdyba ir, 
Sporto klubas "Geležinis 
Vilkas'.' Bet ilgas ir gra
žus ruduo atnešė ne tik 
sporto klubo nariams 
naujų pramogų (kaip pa
skutinės žūklės ir me
džioklės), bet ir visiems 
Sudburio Lietuvių b-nės 
nariam.Š.m. spalio mėn . 
12 dieną Valio Bružo ini
ciatyva, telkininkaujant 
Agatai Pranckūnieneįbu- 
vo surengta Algiui Ku- 
sinskui priešvestuvinė 
staigmena. Algis yra sū
nus mūsų energingojo 
chorvedžio ir vargoninko 
Alekso Kusinsko, kuris 
nepailsdamas eina tas pa
reigas jau 20 metų. Gal ir 
A Įgis, tik savo tėvelio dė
ka, būdamas dar vaikas 
vos keliolikos metų, gavo 
jaunių grupės auksinį me
dalį, kaipo geriausias 
akordeonistas Kanadoje

Priešvestuvinė staig
mena buvo gal viena iš 
didesnių ir gerai pavyku
sių. Dalyvių, kaip mažoje 
lietuvių kolonijoje, daly
vavo gana daug. Neskai

(Bus daugiau)
Kas įddmaujatės apie Tiesą, mes 

prisiųsim veltui knygelių.
Kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students,
212 E. 3rd Street,
Spring Valley, Hi. 61362

tant vaišių ir parengimo 
išlaidų, dar buvo įteikta 
piniginė dovana virš dvie
jų šimtų dolerių. Ta pro
ga trumpą žodį tarė Algio 
tėvelis Aleksas Kusins- 
kas.Savo kalboje priminė 
kritišką mūsų padėtį 
tremties gyvenime. Dė
kojo tėvas sūnui, kad jis 
į mūsų bažnytinį chorą 
įnešė daug naujų giesmių. 
Ir prašyte prašė sūnų Al
gį neužmiršti lietuvybės 
ir lietuviškos mūsų baž
nyčios. Sūnus Algis, atsa
kydamas į tėvo žodžius , 
prižadėjo būti lietuviu ir 
lankyt lietuviškas pamal
das, kiek sąlygos leis . 
Taip pat trumpą žodį tarė 
mūsų sporto klubo pirmi
ninkas Stasys Krivickas , 
tarp kitko primindamas , 
kad šią vasarą Algis su
gavo didžiausią ir geriau
sią "žuvelę". Kartu ap
gailestavo, kad už tokių 
žuvelių rūšį mūsų klubas 
neduoda "trofėjų". Įspū
dingą žodį pasakė taip pat 

Az’-.
N u k e Ito j 7 p si.
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HAMILTON/
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

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

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

Spaudos, baliaus karalaitei V. Urbanavičiūtei perduodama 
tradicinė juosta., kurių perduoda praeitų metų karalaitė D. 
Prunskutė. Kairėje J- Pleinys, vadovavęs baliui.

Nuotrauka A. Juraičio. •

A" b

DLK VYTAUTO KLUBO ŠVIESESNES

ATEITIES BEIEŠKANT.

Klubas per šiuos pa
skutinius 4 - ius metus 
pergyveno didelius pasi
keitimus. Netekome švie
sios atminties ilgamečio 
klubo pirmininko J.Džiau
gi©,nugriovėme senąsias 
ir pasistatėm žymiai di
desnes ir modernias nau
jas patalpas.Sudėjo visas 
senąsias santaupas (apie 
$ 120. 000.00) ir prisida
rė naujų skolų: statybai 
paskola $ 170.000.00 ir 
einamųjų paskolų apie $ 
22. 000. 00. Tai ne juokai 
bus iš jų išlysti. Negana 
_to. Tikėtasi pernykščių 
Expo extra pajamų. Ti
krenybėje buvo daug pa
rengimų,svečių iš Lietu
vos, bet klubas finansiš
kai ėjo žemyn-lindo į 
skolas ir vis priežastimi, 
kad klubas anksčiau turė
jo administracines ir ki
tas viešas baudas. Ginči
jomės per susirinkimus , 
nebežinojom kur melas - 
kur tiesa.Ieškojom kalti
ninkų. Visas kaltes vertė- 
me ant buvusio 1966 -67 
metais klubo pirmininko .

Klubas nors žadėjo, bet 
jau 4-ri metai nebemoka 
dividendų už šėrus, todėl 
jų pardavimas netik su
stojo, bet ypač jaunieji 
šėrininkai jų nori atsi
kratyti - parduoti. Kodėl 
taip atsitiko ? O gal mus 
nesąžiningieji ar nesuge
bantieji apstojo? Spėlio- 
jam. Visų šitų klaidų ar 
nelaimių bei kitokių ne
susipratimų atitaisymui

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

P. Januška, 2498 Daugai! Ave. Windsor 12, Ont.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI
1»68 M.

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

Hamiltono lietuviai abiturientai, baigę gimnazijos 12 klasę. Kalba A. V. parapijos 
kleb. pralotas J. Tadarauskas. Abiturientu pagerbimas įvyko spaudos baliaus metu, 
1968 m. lapkričio 9 d. Nuotrauka A. Juraičio.

pernai išrinkome naują 
klubo valdybą su nauju ir 
ir net prieš daugelį me
tų jau buvusiu pirminin
ku Skinkiu, bet visokių 
negerovių girdisi ir da
bar. Šiame paskutiniame 
šėrininkų susirinkime 
20.X.68išgirdome šiokių 
tokių pragiedrulių, atseit 
klubo einamosios skolos 
sumažėjo apie $ 10. 000 . 
00. Baigiama apsimokėti 
užsilikusias senas sko
las. Nors klubo mėnesi
nės pajamos žymiai su- 
mažėjusios, bet kartu ir 
išlaidos. Gavosi bendras 
įspūdis - lyg atsidusom .

Š.m.nominacinis šėri
ninkų susirinkimas vėlgi 
pakartojo tą pačią pra
giedrulių dvasią. Paaiš
kėjo pasikeitimai, iš ku
rių svarbiausi-tai K. Gu
džiūnas perima klubo ka
sininko pareigas.Į pirmi
ninkus, be dabartinio J. 
Skinkio sutiko kandida
tuoti J. Bulota. Taipgi bus 
perrenkami visi direkto
riai ir klubo pirmininkas.

Prieš klubo šėrininki? 
atsakomybę (berenkant 
naują 1969 m. valdybą) 
stovi didelė atsakomybė, 
beieškant klubo švieses
nės ateities. Pirmoje ei
lėje reikės atstatyti klubo 
lietuviškumą, pritraukti 
jaunimą. Per žiūrėti klubo 
perdaug išsiplėtusią ad
ministraciją, jos teises , 
peržiūrėti konstituciją. 
Sumažinti išlaidas, taigi 
ir skolas ir gal nors kiek

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

pradėti mokėti dividendų 
už šėrus - atstatyti šėrų 
prestižą. Pagaliau iš vi
so,kad mes klube pradė
tume jaustis lietuviais 
broliais ir seserėmisl

Viso to, aš tikiu, kad 
galima atsiekti, tad ir 
linkiu klubui sėkmės. Jū
sų kandidatas į pirminin
kus Juozas Bulota.

DLK VYTAUTO KLUBO 
PRANEŠIMAS.
DLK Vytauto Nepri

klausomo Klubo šėrinin
kų nominaciniame susi
rinkime š. m. lapkričio 
mėn. 17 d. , šie valdybos 
nariai buvo perrinkti ak - 
lamacijos būdu:

Vice-pirm.-G. Alinaus - 
kas,sekr.-J. Skučas, kas . 
- K. Gudžiūnas, atskaito
mybės sekr .-A. Vaupšas , 
šėrų sekr.-M. Gudas, pa
šaipūnės dr-jos sekr. -L . 
Gudas.

Į revizijos komisiją iš- 
rinky.: Ig.Į’ętrauskas, A. 
Vanagaitė, O. Žilinskaitė .

Rinkimams išstatė se
kančius kandidatus-į pir
mininkus: J. Bulotą ir J. 
Skinkį.

Į direktorius: P. Boty- 
rių, Br.Buzaš, P.Kizers- 
kį, K. Martinėną, J. Pe
trauską, J. Vanagą.

Balsavimai dėl išstaty
tų kandidatų vyks sekma
dienį, š. m. gruodžio mėn. 
1 d. nuo 3 iki 5 vai. p. p. 
Balsavimai bus uždaryti 
lygiai 5 valandą. Balsuo
tojai prašomi nesivėluo- 
ti. Dar primename, kad 
suspenduoti klubiečiai, 
kaipnesūsimokėję Pašal- 
ninės dr-jos nario mo
kesčio, balsuoti negalės . 
• Susižiedavo Šimonėlis 
Kenneth(Petronelės Strimie 
nės anūkas) su Parkinson 
Sandy iš Rawdon. Jie susi
pažino studijuodami agrono 
miją MacDonald College. 
Vestuves numatomos pavasa 
ri. Kenneth yra Leono ir Kris 
tinos Šimonėlių sūnus.

A tk eit □ iš 3 psl.. 

gali pripažinti, ypatingai 
dabar, kad po Vatikano II 
tokie geri santykiai su 
Ortodoksais yra. Tikru
moje Popiežius jos nepa
smerkė, tik Vatikano teo
logai. Ginčas eina dėl 
principų ir Mrs. Kennedy 
ar Mrs. Onassis vardas 
nefigūruoja, bet visi su
pranta apie ką eina kalba . 
Daug yra katalikų teolo
gų , kuri e mano, kad popie
žius pagal jam Kristaus 
suteiktus "raktus" gali ir 
tikrą moterystę svarbia
me reikale perskirti.

Todėl galutinoje išva
doje, jeigu Mrs. Onassis 
nori pasilikti gera katali
ke, gali sutvarkyti savo 
moterystę Vatikane, tik 
reikės labai geros valios 
iš abiejų pusių. Tik Mrs . 
Onassis turi pradėti by
lą.

Montrealio Lietuviu Kredito Unija
SVARBUS "LITO" 

VALDYBOS NUTARIMAI
Praeitame posėdyje 

"Lito" valdyba nutarė pa
didinti palūkanas už de
pozitų sąskaitas nuo 4.4% 
iki 5%.Depozitų sąskaitos 
"Lite" taikomos judo- 
moms santaupoms su če
kių rašymo teise. Už iš
rašytus čekius "Litas" 
skaitotikpo 10 et. ir juos 
apmokėjus grąžina paštu 
kas mėnesį jų savinin
kams. Už tokias sąskai
tas bankai moka tik 3% 
(Savings) arba jokių pa
lūkanų nemoka (current 
accounts).

Už šėrus 1969 metais 
numatoma mokėti 5.5% 
vietoje dabar mokamų 5 . 
25%. Priedu duodamas ne
mokamas gyvybės drau
dimas iki $ 2. 000, kuris 
vyresnio amžiaus nariam 
vertas daugiau kaip vieną 
papildomą procentą. Be 
to, labai palengvinamas 
šėrų išėmimas metų bė- 
gyje.Ligšiol už metų bė
gyje išimtas šėrų sumas 
"Litas" dividendų nemo
kėdavo. Nuo ateinančių 
metų išimant pinigus iš 
šėrų bus nustojama tik 2 
mėnesių dividendų, tai 
yra 0. 9%.

Šiais pakeitimais "Li
tas" taip daug pagerina 
sąlygas taupytojams, kad 
jų net lyginti su bankų 
duodamomis sąlygomis 
negalima.

Užtat visi Montrealio 
lietuviai kviečiami dar 
plačiau naudotis "Lito" 
patarnavimais savo judo- 
mai apyvartai bei pasto
vioms santaupoms laiky
ti.

P. Rudins kas .

m.

"LITO" METINĮ 
SUSIRINKIMĄ 

nutarta kviesti 1969 
kovo mėnesio 15 dieną, 
šeštadienį Aušros Varti 
parapijos salėje.

"LITO" DISKUSINIS 
POBŪVIS

Pirmasis "Lito" disku
sinis pobūvis įvyko Auš
ros Vartų parapijos sa
lėje, lapkričio mėn. 17 d . 
Pobūviui vesti buvo pa
kviesti pirm. S. Kęsgailą 
ir sekr. A. Vazalinskas . 
"Lito" pirm. J. Bernotas 
painformavo susirinku
sius apie "Lito" santy
kius su Quebec Credit 
Union League, išeidamas 
iš Provincijos Koopera
tyvų Akto. Koreferentas 
A. Gražys į reikalą pa
žiūrėjo daugiau iš prak
tiškos pusės. Jo nuomone, 
kadangi "Litas" iš pri

klausymo Lygai mažai 
teturi naudos, o išlaidos 
jos išlaikymui praeitais 
metais jau siekė $ 2300, 
tai geriau iš jos išeiti ir 
jokiai Lygai nepriklausy
ti.

Diskusijose nuomonės 
kiek pasidalino. Vieni bu
vo linkę,kad iš Lygos iš
ėjus geriau prisijungti 
prie mažiau kainuojan
čios kitos Lygos, o kiti - 
kad į jokią Lyga nebesi- 
dėti. Nebenorint priklau
syti Lygai, tektų pakeisti 
"Lito" vardą išleidžiant 
žodžius kredito unija ir 
pasivadinant Montrealio 
Lietuviu Taupymo ir Sko
linimo Draugija "Litas" 
ar panašiai. Pabaigai nu
tarta dalyvių rekomen
daciją tuo reikalu valdy
bai ir metiniam susirin
kimui nubalsuoti. Už pa
silikimą Lygoje balsavo 
l,už prisidėjimą prie ki
tų Lygų 5 ir už pasiliki
mą savystovia organiza- 
cijal2, kiti susilaikė, ka
dangi daugeliui klausi
mas d ir nebuvo pakanka
mai aiškus.

"Lito" ved. P. Rudins- 
kas patiekė platoką pra
nešimą apie "Lito" už
imtą liniją palūkanų ir 
dividendų klausimu už 
santaupas ir paskolas . 
Diskusijose daugumas 
pritarė užimtai "Lito" 
linijai, tačiau pageidavo , 
kad sąlygoms susidarius 
"Lito" skolininkai gautų 
ris tumus .Apie tą prane
šimą bus plačiau sekantį 
kartą.

Klausimuose ir suma
nymuose V. Bilevičius 
siūlė peržiūrėti ir sude- 
mokratinti" Lito "statutą, 
ypač kandidatų į Valdybą 
ir komisijas išstatymo 
tvarką. Jeigu "Litas" iš
eitų iš Lygos, tai tektų 
pakeisti ir jo statutą. To
kiu atveju nesunku būtų 
priimti dėmesin ir įvai
rius narių pageidavimus 
statuto pakeitimo reika
lu.

Pertraukos metu buvo 
patiekta kava ir užkan
džiai. Pobūvis praėjo la
bai darnioje ir darbingo
je nuotaikoje. Pr. R.

AKADEMINIAM SAMBŪRIUI 
DVIDEŠIMT METU.

Vienas judriųjų Mont- 
realio kolonijos kultūri
nių vienetų - Akademinis 
Sambūris atšventė š. m. 
lapkričio mėn. 16 d. savo 
20-ties metų veiklos su
kaktį. Iškilmės įvyko mo
derniajame viešbutyje - 
Hotel Champlain. Ta pa
čia proga buvo įteikta ra-

Artėjančių Kalėdų Švenčių proga, siūlome tris specialiai suda
rytus siuntinius iš tokiu dalykų, kurie labiausiai yra reikalingi 
Lietuvoje ir ištikrųjų batų naudingi Jūsų giminėms.
MIŠRUS KALĖDINIS 1968.
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztukas, itališkas 
vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, 3>4> jardo vilnonės 
angliškos vyriškam kostiumui medžiagos, vilnonė sijonui medžia
ga, 3 jardai labai gražios moteriškam kostiumui medžiagos, puikus 
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'/z jardo vilnonės suknelei medžiagos — $100.
MAISTO SIUNTINYS 1968.
% svaro arbatos, 1 sv. kokavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų, 
2 sv. ryžių, 'A sv. pipiru, sv. lapelių, Yz sv. geriamo šokolado, 1 - 
dėžė neseafe, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių tauku, 1 sv. šokola 
dinių saldainiu — $30.

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

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

BALTIC STORES LTD., 
(Z. JURAS)

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

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

Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti INCOME TAX 
sumažinimą..

Atstovai: A. Kusinskis, 167 Colleae Street apt. 2 Sudbury, Ont., 

L. Radzevičius, 530 V/indermere Avė. Toronto 9, Ont.- 
762-7845.

šytojui A.Vaičiulaičiui V. 
Krėvės literatūrinė pre
mija už padavimų knygą 
"Gluosnių daina".

Kaip dažnai kartojama, 
literatūrinės premijos 
įteikimas yra neeilinis 
įvykis mūsų kolonijoj, 
tautinio susipratimo ro
diklis. Tenka pasidžiaug
ti,kad šiemet jis sutrau
kė kur kas didesnį daly
vių skaičių negu per pa
skutiniuosius Ak. Sambū
rio premijų įteikimo va
karus .

Šventvakaris praėjo 
pakilioj nuotaikoj. Pro
gramą sklandžiai ir kul
tūringai pravedė p. Kli- 
čius, A k. Sambūrio pirmi - 
ninkas. Jos pradžioj Dr . 
P. Lukoševičius aptarė 
Sambūrio nueitą kelią, 
pasidžiaugdamas,kad to
lydžio jo gretas papildo 
naujos jėgos, ir, kad ei
nant su gyvenimu, nuola
tos ieškoma naujų santy
kiavimo būdų.

Apie laureato Antano 
Vaičiulaičio kūrybą kal
bėjo Vyt. A. Jonynas. Jo 
šiai progai pritaikintas 
žodis buvo kruopščiai pa
ruoštas. Po to laureatas 
papasakojo apie premi
juotos knygos legendų ge
nezę ir paskaitė ištrauką 
iš"Cypsinčio žvirbliuko".

Įspūdingiausia vakaro 
dalis buvo debiutančių 
pristatymas, kurį grakš
čiai pravedė p. S. Piečai- 
tienė.Taibuvolygir sep- 
tynetos jaunų merginų žo- 
tynetos jaunų merginų 
įžodis Ak.Sambūriui. Vi
sos debiutantės dirba li
tuanistinio darbo bare, 
visos baigusios lituanis
tinius kursus, aktyviai 
įsijungusios į skautų 
veiklą, chorą. Pati ritua- 
alo ceremonija buvo kuk
li ir paprasta: septyni se
niausi Ak. Sambūrio na
riai įteikė kiekvienai de
biutante! po gėlę, ir pa
sveikino.Toliau sekė Sa
dutės šokio figūros. Bet 
kaip tik todėl, ją stebint , 
sunku buvo neprisimint 
tėvų,lituanistinių mokyk
lų ir jaunimo organizaci
jų rūpesčio, kurio dėka 
šios daug žadančios jau
nos pajėgos buvo išsau
gotos lietuvybei.
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Nežiūrint ilgokai už
trukusios vakarienės ir 
baliaus trigubos progra
mos, vakaro svečiai turė
jo pakankamai laiko pasi
šokti ir pabendrauti jau
kioj Salon Viger aplinkoj. 
Iškilmėse dalyvavo būre
lis svečių iš tolimesnių 
vietovių: pp. Baneliai, 
Manglicai, Songailos iš 
Toronto, Panelė Pauliutė 
iš New Yorko.Ir jie, turi
momis žiniomis .išsivežė 
labai gerą įspūdį. M. J.

Atkelta iš 6 psl. 

ponas Petrėnas,pradėda
mas ir užbaigdamas mū
sų garsaus rašytojo V. 
Kudirkos žodžiais-Obro
li kol jaunas - . . .

Už savaitės laiko,spa - 
lio 19 dieną, buvo neuž
miršta ir Algio busimoji 
žmona Patricija.

Spalio mėn. 26 dieną 
moterystės sakramentą 
Algiui ir Patricijai sutei
kė mūsų klebonas kun. 
Antanas Sabas. Šv. mišių 
metu vargonais grojo Al
gio tėvelis, Aleksas Ku- 
sinskas.

Vestuvinės vaišės įvy
ko Patricijos tėvelių na
muose, pagal šios šalies 
papročius.Ir gal tai daug 
kam iš mūsų lietuvių sve
čių buvo neįprasta. Bet 
vaišės, kad ir ne pagal 
mūsų papročius,buvo pui
kios.

Spalio mėn. 27 dieną į 
vestuvinių vaišių užbaig- 
tuves pakvietė visus sve
čius jaunojo tėvelis Alek
sas Kusinskas.

Šiuo laiku jaunasis Al
gis Kusinskas lanko uni
versitetą ir laisvomis 
dienomis duoda akordeo
no pamokas. Jo žmona 
Patricija yra užbaigusi 
gailestingųjų seserų mo
kyklą ir dirba savo spe- 
cialybėje.

Atkelta i 2 psl

Lietuvių Skaučių Seseri
ja, Lietuvių Skautų Bro
lija,Lietuvių stud, tautinė 
korp.Neo-Lituania, Aka
deminis Skautų Sąjūdis ir 
Studentų Ateitininkų Są
junga.

Komiteto adresas: Už 
Tikėjimo Laisvę, 1911 Be
verly Hills Dr. Euclid, 
Ohio 44117.
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ĮSTEIGTAS jono kardelio
PARAMOS FONDAS
Redaktorius J. Kardelis sun 

kiai serga. Kasdien sunkėja ir 
jo materialinė padėtis.

Š. m. lapkričio 21 d.Montre 
alio lietuvių visuomenės at
stovai susirinko aptarti sku
biai reikalingos paramos su
teikimo klausimu. Nuosek
liai apsvarstę susidariusią 
padėti nutarė atatinkamu at
sišaukimu kreiptis j visuo
menę prašant tam dėmesio.

Komitetan sutiko Įeiti at
stovais ir talkininkauti Šie 
asmens: P. Adomonis, L. Gi
rinis - Norvaiša, kun. dr. F. 
Jucevičius, P. Juškevičie
nė, J. Juškevičius, Stp. Kęs
gailo, dr. P. Lukoševičius, 
J. Lukošiūnas, dr. H. Nagys, 
A. Norkeliūnas, Pr. Paukš
tasis, Pov. Petronis,Pr. Ru 
dinskas, J. Šiaučiulis, J. 
Skinkis, kun. L. Zaremba.

Komitetui pirmininkauja L. 
Girinis - Norvaiša, sekreto
riauja Pr. Pąukštaitis ir ka
sininkas J. Siaučiulis.,

Parama siunčiama J. Šiau- 
čiulio vardu, NL adresu: — 
7722 George Street, LaSalle 
690, P.Q. Canada.

(Plačiau sekančiame nr.).

PARDUODA
B ilijardq-poolroom su 11 stalu. 
Kaina $ 10,000, Galima pirkti ir 
puse- Skambinti 489-5200,

REIKALINGOS MOTERYS 
namų ruošos darbams gerose šei

mose. Pastovus darbas. Geras at

lyginimas su atskiru kambariu.

Pageidautinas nors šioks toks 
anglų arba prancūzu kalbos mokė

jimas. Teirautis:
LAWRENCE SERVICES CO 

TEL. 482- 5142.

DE BIUTAN ČIŲPRISTA - 
TYMAS SAMBŪRIO BA

LIUJE
Liet.Akademinio sam

būrio septintosios V.Krė- 
vės literatūrinės premi
jos įteikimo baliaus metu 
buvo pristatytos septy
nios lietuvaitės debiutan- 
tės.Jas pristatė p. Silvija 
Piečaitienė pasakydama 
sekantį įvadinį žodį:

Didžiai malonu ir džiu
gu pradėti paskutinę Lie
tuvių Akademinio Sambū
rio 20-čio minėjimo dalį 
- Montrealio lietuvaičių 
debiutančių pristatymą.

Kaip Jums jau teko iš
girsti ir pastebėti, Sam
būris per savo 20 gyva
vimo metų veikė įvairiai, 
ieškojonaujųformų, nau.- 
jų interesų. Bet visais 
laikais du atvejai liko ne- 
sikeičiantys: Krėvės li
teratūros premija ir dė
mesys jauniesiems aka
demikams. Kaip tik ir 
šios minties skatinami už 
poros minučių mes Jums 
pristatysim savo lietu
vaites debiutantes.

Šiuo atveju įvyks dviejų 
kartų s usitikimas -debiu- 
tančių-jaunų žmonių sto
vinčių ant pirmųjų moks- 
loir gyvenimo pakopų, ir 
pačių pirmųjų sambūrie- 
čių, kurie prieš 20 metų 
atvykę į šį kraštą žengė

pirmuosius žingsnius, 
siekdami mokslo ir pra
dėdami naują gyvenimą.

Todėl po kiekvienos de
biutantes supažindinimo 
mes pakviesim po vieną 
pirmųjų sambūriečių 
įteikti joms po gėlę. Tai 
bus ne tik proga sambū- 
riečiams prisiminti, koki 
jie buvo jauni ir gražūs 
prieš 20 metų, o debiutan
tes pamatys, kad ir po 20 
metų žmogus turi daug 
entuziazmo ir kūrybinės 
dvasios. Tai bus ypatin
gas momentas, kur tuo 
simboliniu susitikimu ir 
kuklaus gėlės žiedo įtei
kimu Sambūris nori iš
reikšti savo pripažinimą 
ir tikėjimą jaunąjai kar
tai. Sambūris bus tiek gy
vas, kiek jis pajėgs eiti 
su gyvenimu ir į savo 
tarpą įtrauks priaugan
čiuosius.

Kviečiu debiutantes 
ateiti į priekį.

1. Dalia Blausdžiūnaitė. 
Baigus Catholic Central 
High School, New York ir 
lituanistinius kursus . 
Lanko komercinę kolegi
ją ir ruošiasi būti medi
cal assistent. Dalia yra 
vyr. skautė ir Neringos 
tunte paukštyčių draugi
ninke. Ji priklauso liet. 
studentų sąjungai. Dalia 
skambina pianinu,dainuo- 
jaAušros Vartų chore ir 
mėgsta slidinėti. Dalia 
yra lydima Vuko Akstino . 
Kviečiu Zigmą Lapiną 
įteikti jai gėlę.

2. Bernadeta Kuncevi-
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Lietuvių Akademinio sambūrio baliuje pristatytos debiutantes su savo palydovais. Pirmoje eilėje 
Laima Bakaityte, Lilija Gedvilaite, Virginija Murauskaite, Loreta Ži&te, Dalia Blauzdziūnaitė, Vio
leta Adomaityte ir Bernadeta Kunceviciūte. Antroje eileje: Ramūnas Tamulionis, Rytis Bulota, Algis 
Bakaitis, Arvydas Krisciokaitis, Vukas Akstinas, Antanas Skučas ir Andrius Paskauskas. Foto:Tonys Laurinaitis.

METINIS BAZARAS
1968 m. gruodžio 3 d., ANTRADIENI Victoria 
Hall, 4626 Sherbrooke Street West, Westmount, ku
ris veiks nuo 11 vai, ryto iki 10 vai, vakaro.

Montreal Menorah Chapter No. 717 and Maple 
Leaf Lodge, B’nai B’rith,

DLK VYTAUTO KLUBAS 
ieško lietuvio galinčio dirb
ti hormonu klubo veikiančia 
me biznyje.

Kreiptis Į klubo pirm. J. 
Skinkį arba i kitus valdybos 
narius.

DIDŽIULIS METINIS 
BAZARAS

ANTRADIENĮ, gruodžio 3 d. nuo 10 vai, ryto iki 1Q vai. 
vakaro veiks Sisterhood Beth Hamedrash Hagadol Tife- 
reth Israel, 4605 Mackenzie Street. Prieinamiausi 
pirkiniai.

NL SPAUDOS BALIUS bus 
1969 m. vasario 15 d.

LIETUVIAMS DĖMESIO !
Dr. E. Andrukaitis jau se

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

Gerb. Daktaras praplečia 
gydymą vidurinių ligų srityje 
ir pasauktas atvažiuos į na
mus. Ptiėmirro valandos bus 
pagal susitarimą.

MILŽINIŠKAS BAZARAS

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA

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

Namų tel. MU 1-2051

jaoJAUGELIENe
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11-12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-9681

dvGIRIUNIENĖ
Dantų gydytąja

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

J3ouį{)a'id
6636, Clark St. Montreal 

( prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277- 5323

Sav. J. Adomonis - Adams

Namu tel. 747-9000 _____ »____ •

VISA DIENA 
gruodžio 4 d. TREČIADIENI, nuo 1Q vai, ryto iki 
11 vai, vakaro — TOWN HALL, Town of Mount- 
Royal, 90 Roosevelt Ave. (kampas Churchill).

NAUJIĮ PREKILĮ — drabužių, žaislu, indų iš
dirbinių ir kt. Veiks UŽKANDINĖ ir t.t.

Privažiuoti busu 16 nuo St. Laurent arba 165 
nuo Cote dės Neiges.

ĮĖJIMAS LAISVAS!
Council of Units Jewish Hospital of Hope.

DR,A,S, POPItR AITIS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S. (c).i

Chirurginė praktika
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

3559 Cote Dės Neiges Rd., Suite 720.

KREIPTIS TELEFONU 931 - 3275.

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

Suite 205

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

NOTARAS

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

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866- 13 59

ATLIEKAME DARBUS:
Electric Welding
Body Work ______________

Mechanic 
Electric 
ir kitus

Steering Service
Wheel Alingment

T une- up
Clutch - Brakes

j. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoįu 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

člūtė.Baigus LaSalle Ca
tholic High ir lituanisti
nius kursus. Studijuoja 
Loyoloj Arts-pirmuose 
metuose.Ruošiasi būti li
teratūros kritike. Berna
deta yra vyr. skaučių 
draugininke, priklauso 
chorui,studentų sąjungai. 
Ji domisi literatūra ir 
rašinėja, šoka tautinius 
šokius ir slidinėja. Ber
nadeta yra lydima An
driaus Paškausko iš To
ronto.Kviečiu dr. Henriką 
Nagį įteikti jai gėlę.

3. Lilija Gedvilaitė. 
Baigus Villa St.Marselli- 
ne ir lituanistinius kur
sus. Studijuoja pirmus 
metus McGill ir mano bū
ti "Social yorker". Lili 
yra vyr. skautė ir pri
klauso studentų sąjungai . 
Ji šoka tautinius šokius - 
ir slidinėja. Lili yra ly
dima Ryto Bulotos. Kvie
čiu dr. Joną Mališką įteik
ti jai gėlę.

4. Loreta Žižytė. Bai
gus LaSalle Catholic High 
ir lituanistinius kursus . 
Studijuoja Science McGill, 
yra antruose metuose. 
Ruošiasi būti "Pharma

ceutical researcher'.' Lo
reta yra vyr. skautė ir 
Neringos Tunto adjutan
te. Ji priklauso studentų 
sąjungai ir dainuoja cho
re. Loreta domisi menu , 
piešia ir slidinėja. Lore
ta yra lydima Arvydo 
Krikščiokaičio. Kviečiu 
Joną Zabieliauską įteikti 
jai gėlę.

5. Virgin!ja Murauskai
tė. Baigus lituanistinius 
kursus ir bebaigianti Ho
ly Names High School. 
Mano studijuoti biologiją. 
Virginija yra savo mo
kyklos studentų valdyboj 
ir sporto klube. Ji yra 
vyr. skautė ir skaučių 
draugininke,o taip pat ge
ra laužavedė. Virginija

JEDCO"
Construction Co. 

Ltd.
• [voi rių n amut p ardavim ai ir 

išnuomavimai LaSallėje
( 5/2, 4/2, 3H kambarius)

• Su apšildymu bendru ir at° 
sk i rai.

• Su virtuvės pečium, saldy*- 
tuvu ir be jų.

• Žemos kainos ir maži imo- 

kėj i m ai.
Skambinti 366°6237

W. L a p e n a t.

skambina pianinu ir gita
ra, šoka tautinius šokius 
ir slidinėja. Ji yra lydima 
Algio Bakaičio. Kviečiu 
dr.Juozą Sungailą iš To
ronto įteikti jai gėlę.

6. Violeta Adomonytė. 
Baigė Holy Cross High 
ir lituanistinius kursus . 
Studijuoja Arts Loyoloj , 
ir yj?a antruose metuose . 
Violeta ruošiasi būti pro
bation officer. Ji priklau
so Loyola reception as- 
sociaton,Loyola Fashion 
Show, Lietuvių studentų 
sąjungai ir yra vyr, skau
tė. Violeta mėgsta plaukti

ir slidinėti. Ji yra lydima 
Antano Skučo. Kviečiu 
Justą Kibirkštį įteikti jai 
gėlę.

7. Laima Bakaitytė. 
Baigus John F. Kennedy 
High school. Studijuoja 
antrus metus Arts Loyo
loj. Laima ruošiasi būti 
psichologe. Ji yra studen
tų sąjungos sekretore, 
skautė ir šoka tautinius 
šokius, taip pat ir slidi
nėja. Laima yra lydima 
Ramūno Tamulionio iš 
Toronto. Kviečiu dr. Pe
trą Lukoševičių įteikti jai 
gėlę.

T. I. ASHKENAZY, b.ccmm., c.a.
CHARTERED ACCOUNTANT

50 Place Cremazie, Suite 611
Montreal 11, Que. Tel. 381-9227

( Susikalbėjimas ir lietuviškai )

VESTUVINIU S U K N I IĮ 
PASIŪLYMAS

Puošnios ir Įvairaus dydžio vestuvinės suknios 
žemiau išpardavimo kainos. Darykite užsakymus 
sau ir giminėms į Lietuvą.

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

l(J% speciali nuolaida iki 1969 m. vasario 28 d. tiems I 

1kurie atsineš šį skelbimą. ——

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR

DIRBTUVĖ — GARAŽAS
Atliekami įvairūs automobilių taisymo ir dažymo darbai:

Infra red & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai

Padangos žemiausiomis kainomis 
ir baterijos. . ..1 Lietuviams nuolaida.

611b Lafleur Ave. L A S A L L E Tel. Buss. 366 -7281

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

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 205, Que., tel. 766- 5827

ŠEŠTADIENIS PER

BANGA

TEL. 669- 8834.

C F M B
1410, 16:00 VALANDA VAKARO

Programos vedėjas L. Stankevičius

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

5.0%
( numatyta) 5.5%

6.0%

6.5%

MOKA UŽ:

DEPOZITUS
ŠERUS

TERM.IND. 1 metams
TERM.IND. 2 “

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šerų sumos.

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

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k i 
termino lieka senomis patukanomis 
( pradedant 6.5 % ).

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

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd,, tel. 722- 3545. Diena - penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. Vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.

AR ŽINOMA, KAD t 
’’NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blaJtus, receptans lepelius, vedybi
nius pakvietirrus, mirties atveju už- 
ucjautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street,
L aSal le, Montreal,P. Q.

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

VISU Rūšių DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, j k amp. St. Zotique)

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

TELEFONAS
366 - 0754

LaSalle Restaurant
15 - je metų pagarsėjęs “ smoke meat“ 

gaminio patiekalu.

Juozas Stankaiti*
7633 LaSalle Blvd, ir 4 Ave. kampas, LaSallėje.
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