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APLINK MENULI IR ATGAL 
Į ŽĖM^l

Niekas šiandien neabejoja , 
kad trijų amerikiečių astronau
tų žygis su erdvėlaiviu Apollo 8 
buvo pats svarbiausias įvykis 
praeitais metais. Daugelis 
mokslininkų ir komentatorių 
net tvirti na, kad tai vienas nuo
stabiausių atsiekimų visos mū
sų žmonijos istorijoje. Tokiu 
būdu,pulkininkas Frank Borman 
(erdvėlaivio kapitonas), kapito
nas James Loveli ir majoras 
William Anders įrašė ir Jung
tinių Amerikos Valstybių ir sa
vo vardus pasaulio civilizacijos 
ir įgyvendintų svajonių pusla
piuose. Toji nuostabi 500 000 
mylių kelionė,atlikta fantastiš
ku tikslumu, davė žmogui pir
mąjį kartą jo evoliucijos raido
je galimybę pažvelgti į savąją 
planetą iš erdvių tolumos ir įsi
tikinti netiktai, kad žemė yra 
apskrita,bet taip pat, astronau
tų žodžiais tariant, žalsvai 
melsva oazė begalinėje, beveik 
bespalvėje, erdvėje. Dar dau
giau: žmogus pirmą kartą,pasi
traukęs iš žemės traukos ir 
orbitos, galėjo įsitikinti, kaip 
reikšmingi yra žodžiai visų tų , 
kalbėjusių apie žmonių giminės 
brolybę. Kalėdų dieną, kai as
tronautai skriedami aplink mė - 
nulį skaitė ištraukas iš Švento
jo Rašto, buvo aišku, kad žmo
gus tik bodamas artimo meilės 
įstatymų galės tą nuostabiai 
gražią planetą išlaikyti erdvė
se.

PRIMEname kad, Vasariol5d.SPAUDOS BALIUS -Montreal^!

William Anders, i James Lovell Jr., Frank

Apollo 8,pakilęs be jokių su- 
sitrukdymų, apskriejo žemę 
vieną kartą ir tada pasileido to
limom neištirton kelionėn mė
nulio link. Apsukę mėnulį 10 
kartų astronautai pasileido ke
lionėn atgal į žemę. Erdvėlaivis 
buvo apie 65 mylias nuo mėnu
lio paviršiaus, kai astronautai 
pranešė žemei apie jo pilką bei 
nesvetingą išvaizdą. Apollo 8 
nusileido į Ramųjį vandenyną 
tokia pat precizija, kaip buvo 
pakilęs. Daugelis tik tada ra
miau atsikvėpė. Netiktai arti
mieji ir amerikiečiai, netiktai 
paprasti smalsuoliai, bet ir 
erdvių tyrinėjimo specialistai , 
pavyzdžiui kaip visų šių nepa
prastų projektų iniciatorius 
Wernher vonBraun.O atsikvėp - 
ti buvo kol Niekad dar erdvėlai
vis ir astronautai nebuvo išsta
tyti tokiems nepaprastiems pa
vojams. Nekalbant jau apie tai, 
kad erdvėlaivio raketa galėjo 
neveikti arba sprogti,tinkamai 
neatsiskirti, lygiai buvo pavo
jinga, kad tiksliai nepalikus že
mės orbitos, buvo galima pasi
klysti erdvėse, kad pasiekus 
mėnulį buvo galima nepakliūti 
joorbiton,o pakliuvus buvo ga
limybė joje pasilikti visiems 
laikams,taip pat begalinio tiks
lumo reikalavo šūvis atgal že
mėn ir tinkamu kampu įskrieji- 
mas žemės atmosferom

Visi pavojai tačiau buvo nu
galėti, žmogus dar vieną kartą 
įgyvendino savo svajonę ir ati
darė vartus į neapsakomas erd
vių tyrinėjimo galimybes. Lai

Borman

mėjo JAV ir tas, ilgai diskutuo
tas, lenktynes į mėnulį, nes po 
šio amerikiečių žygio Sovietų 
astronautai ir mokslininkai jau 
tvirtina niekad ir nenorėję 
skristi mėnulin, bet siekę dar 
tolimesnės erdvės tyrinėjimo . 
Šie pasisakymai šiek tiek pri
mena pasakėčią apie lapę ir vy
nuoges.

Tuo tarpu visas pasaulis 
sveikina amerikiečių Apollo 8 
ir trijų astronautų atsiekimus: 
Italijos prezidentas Saragat pa
vadino šią kelionę aplink mėnu
lį fantastiška; Briti] ministeris 
pirmininkas Wilson pasiuntė 
telegramą į Baltuosius Rūmus 
sakydamas,kad "ši kelionė mus 
dar labiau įtikina, kad šis pa
saulis, iš tikrųjų, yra vi en a s 
pasaulis"; Ispanijos valstybės 
galva Franco parašė Johnsonui, 
kad "Jungtinės Amerikos vals
tybės parašė nuostabi} pasaulio 
istorijos puslapį" ir kad "nauja 
žmonijos gadynė tikrai prasi
deda"; Popiežius Paulius VI 
pasveikindamas JAV preziden
tą ir amerikiečių tautą už to
kius nepaprastus atsiekimus , 
taip pat meldžiąs dangiškos pa
laimos visiems tolimesniems 
erdvės tyrinėjimams". Net So
vietų sąjungoje, kurį laiką gana 
lakoniškai teminėj© JAV erdvės 
žygį, P° laimingo nusileidimo 
jau gyrė amerikiečius "nepa
prasta drąsair sugebėjimais". 
Maskva taip pat pažymėjo, kad 
po šio amerikiečių laimėjimo , 
atsirado nauji horizontai erdvių 
tyrinėjimo srityje. Čekoslova

kijos prezidentas Svoboda taip 
pat pasiuntė sveikinimo tele
gramą prezidentui Johnsonui , 
pažymėdamas, kad čekai di
džiuojasi ir tuo, kad astronauto 
James Loveli motina esanti ki
limo iš Pilzeno. Net komunisti
nė Kuba, šiaip jau niekad nesi
stengianti nieko gero pasakyti 
apie JAV, šį kartą paskyrė net 
septynias minutes savo brangi- 
ty mų žinių laiko,kad papasakoti 
kubiečiams apie tik Ką laimin
gai pasibaigusią amerikiečių 
kelionę erdvėn.

IR “ PUEBLO" ĮGULA GRIŽOK X
JAV žvalgybos laivo įgula, 

susidedanti iš 82 asmenų paga
liau paleista. Jie grįžo prieš 
pačias Kalėdų šventes, išbuvę 
šiaurės Korėjos belaisvėje virš 
vienuolika mėnesių. Grįžo taip 
pat ir 83 -čio įgulos nario kū
nas. Jis žuvo, bandydamas su
naikinti slaptus laivo instru
mentus, kad šie nepakliūtų į 
šiaurės korėjiečių rankas.

Kaip žinoma,Amerika niekad 
nepripažino, jog Pueblo buvo Š. 
Korėjos vandenyse.Tačiau gel
bėdama savo įgulą iš belaisvės , 
ji sąmoningai pasirašė Š. Korė
jos vandenų pažeidimą. Istori
kams liks įdomi detalė,nes JAV 
tuojau pat atšaukė to dokumen
to autentiškumą, viešai paskel
biant, kad Pueblo buvo piratiš
kai užpultas tarptautiniuose 
vandenyse,ir kad tas dokumen
tas buvo pasirašytas vien tik 
savo įgulos išlaisvinimui.

Pueblo įgulos vadas Lloyd 
Bucher pareiškė,kad įgulos na
riai belaisvėje patyrė žiauriau
sius mušimus bei terorą. Pre
zidentas Johnsonas įsakė pra
vesti tuo reikalu nuodugniau
sius tyrimus.

ČEKAI IR SLOVAKAI

Nuo sausio 1-sios dienos Če- 
kosl ovalo j a pavi rs ta f ed er alin e 
valstybe. Sukuriamos atskiros 
Čekų ir Slovakų respublikos . 
Jas apjungs federalinė valdžia , 
vadovaujama ministerio pir
mininko Oldrich Černik. Jis su
daro ir ministerių kabinetą. 
Prezidentas Liudvik Svoboda 
lieka savo pareigose. Nesutari- 
maikilodėl parlamento pirmi-

SĖKMINGA VLIKO
SESIJA

Kasmet yra šaukiama VLIKo 
seimo sesija, kurios uždavinys 
yra įvertinti VLIKo darbus, pa
tvirtinti pinigines apyskaitas , 
priimti sąmatas ir pasisakyti 
ateities veiklos reikalais.Kiek
viena šių sesijų savaime pasi
daro lyg ir kokia metine švente 
mūsų lietuviškos politikos vei
kėjams ,nes jos proga susi ti nką 
iš įvairių Amerikos ir Kanados 
vietovių mūsų žymesnieji vi
suomenės veikėjai, politinių 
grupių vadai, pasirodo nauji 
veidai mūsų politiniame gyve - 
nime ir išsiaiškinami įvairūs 
tarpgrupiniai klausimai bei nu
statomi mūsų politinių organi
zacijų bendravimo pagrindai. 
Ir šioje sesijoje matėsi atsto
vai atvykę net iš tolimosios Ca- 
lifornijos ir kaimyninės Kana
dos (Toronto).

VLIKo seimo sesiją gruodžio 
7 d.New Yorke McAlpin viešbu
čio patalpose atidarė ir jautriu 
žodžiu susirinkusius pasveiki
no VLIKo pirmininkas dr.Kęs
tutis Valiūnas.Kadangi ši sesi
ja atžymėjo ir VLIKo veiklos 
25 metų sukaktį, tai buvo gauta 
labai daug pasveikinimų žodžiu 
ir raštu. Visi sveikinusieji tei
giamai ir pozityviai įvertino 
VLIKo veiklą ir jo nueitą ket
virčio šimtmečio kelią.

Kiek ilgesniu žodžiu Ameri
kos Lietuvių Tarybos vardu 
seimą pasveikinodr.Pijus Gri
gaitis. Jis prisiminė gilesnę 
praeitį,papasakojo kelis reikš
mingesnius istorinius įvykius 
tautos laisvinimo kovoje ir la
bai įsakmiai sesiją patikino,kad 
šiuo metu tarp VLIKo ir ALTo 
viešpatauja patys geriausi ben-

ninko pareigi}. Buvęs pirm. Jo
sef Smrkovsky, čekas, nelabai 
priimtinas slovakams (o taip 
pat ir rusams).Taigi,atrodo, jis 
bus "paaukotas".

Naujasis federalinis parla
mentas susidės iš dviejų,vieno
dai galingų, rūmų.Liaudies rū - 
mai (Smenovna Lidu) turės 200 
atstovų. O Tautų Rūmai (Sme
novna Naradnul) 150 - po 75 iš 
kiekvienos respublikos.Abiejų 
rūmų pritarimu bus tvirtinami 
įstatymai.

SEIMO METINE
• •> 
dravimo santykiai. Visi praei
ties nesutarimų šešėliai yra 
galutinai išnykę ir bendra kova 
vedama didžiausio nuoširdumo 
ir tarpusavio solidarumo dva
sioje. Mūsų politikos veterano 
dr.P.Grigaičio, kuris visai ne
seniai atšventė savo 85-tą gim
tadienį, asmeninis dinamišku- ' 
mus ir entužiiistinga o La 
tikrai maloniai nuteikė visus 
seimo sesijos dalyvius ir vi
siems paliko gilį įspūdį.

VLIKodarbų apžvalgą patie
kė Valdybos pirmininkas J. Au
dėnas ir Tarybos pirm. J. Pa- 
kalka.Sie metai. VLEKo veikloje 
buvo ypatingi ir reikšmingi, nes 
50-ties metų Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktis buvo norima plačiau ir 
reikšmingiau išnaudoti Lietu
vos bylai laisvajame pasaulyje 
išryškintiir tautos laisvės idė
jai išpopuliarinti .Šiam reikalui 
buvo išleisti keli specialūs in
formaciniai leidiniai ir susti
printa politinė-diplomatinė ak
cija, ieškant mūsų bylai draugų 
ir paramos visame vakarų pa
saulyje. Laisvės Kovų metų 
proga buvo VLIKo pirmininko 
asmeninėmis pastangomis su
organizuota per visą kraštą 
speciali televizijos programa, 
kuri susilaukė ir specialaus dė
mesio šio krašto didžioje spau
doje.

Iš viso visai VLIKo veiklai 
labai daug pasitarnauja d r. K . 
Valiūno nuolatinės kelionės po 
platųjį pasaulį ir jo gausūs as
meniniai kontaktai su įtakingais 
asmenimis bei daugelio valdžių 
pareigūnais. Per šiuos metus 
dr.K.Valiūnas yra apsukęs be
veik visą žemės rutulį ir kiek
vienos tų kelionių proga atliko 
daug žygių VLIKui ir tautos 
laisvinimo kovos interesams . 
Pažymėtina, kad visas šias ke
liones dr. K. Valiūnas’ padarė 
grynai savo asmeninėmis lėšo
mis ir jos VLIKui nekainavo nei 
vieno cento.Taip pat dr. K. Va - 
liūnas pats padengė ir visas ki
tas reprezentacines išlaidas.

Dr. K. Valiūnas jau du metai 
pirmininkauja VLIKui, parody
damas labai daug jaunatviškos

N u k c h a i 2 psf.
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Jubiliejiniai-dar vieni kovos lai pasisakysime, bet neatlai- 
už laisvę-metai praėjo.Kas per džiai nurodysime kiekvieną so- 
juos nuveikta, bus netrukus bu- vietinio okupanto piktą kėslą ir 
driųir kruopščių stebėtojų su
skaičiuota ir pasverta. Ir mūsų 
puslapiuose rasite vieną kitą 
pastabą apie praeitus metus . 
Šioje vietoje ir šiandien betgi 
norime žvelgti priekin-ateitin. 
Kas jau padaryta-pakeisti neį
manoma,galima nebent pasimo
kyti ir nebekartoti to, kas nepa
sisekė.

Šiame krašte įprasta pradėti 
Naujus Metus,sudarant tam tik
rą pasižadėjimų (sau ir kitiem) 
sąrašą. Tokiu būdu lyg ir pra
dedamas gyvenimas iš naujo. 
Žvelgiant į nueitą kelią ir atlik
tus darbus,suplanuojamas kitas 
ateities tarpsnis. Nors ir ne
manome imtis smulkaus planų 
išskaičiavimo,kaikuriuos atei
ties užsimojimus norėtume pa
minėti. "Nepriklausoma Lietu
va','ilgai ir ištikimai redaguota 
dabartinio mūsų Garbės redak
toriaus Jono Kardelio, turėjo 
savo vietą išeivijos periodiko- 
je.’Vietą, kuria galima pagrįstai 
didžiuotis.Tuo nenorime pasa
kyti, kad savaitraštis buvo be 
priekaištų,nes tai neįmanomas 
dalykas.Nesitikim nei mes atei
tyje būti be dėmės. O tačiau, 
kaip jau kelis kartus esame 
primygtinai minėję, norėtume į 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
puslapius sutelkti daugiau ben
dradarbių,gebančių tiesiai, pa
prastai ir atvirai vertinti fak
tus ir juos perduoti skaityto
jams. Norėtume taip pat siekti 
gelmės,neatsisakant to ties aus, 
paprasto žodyno, kad būtume 
lengvai suprantami visų,ne tik
tai akademikų. Ieškosim savam 
pavergtam krašte šviesesnių 
pragiedrulių ir apie juos mie-

Lietuvai daromas skriaudas.
Būsim atviri kitų nuomonei , 

nors su ja kartais ir nesutiksi
me. Skelbsime f aktus, kurie ne- 
visuomet visiems patiks. Net 
mums.

Teisingai mūsų bičiuliai 
mums rašo laiškuos - tai dide
lis, beveik neįvykdomas užmo
jis. Bet nesiekti jo būtų nusikal
timas prieš save ir lietuvišką
ją bendruomenę.

Šia proga norėtume padėkoti 
Visiems, atsakiusiems į mūsų 
kvietimą, nes tie laiškai mus 
stiprina ir drąsina. Žinome gi 
gerai, kad tokiam ateities pla
nui pirmiausia reikia konkre
čios skaitytojų bei bendradar
bių paramos. Todėl, dar kartą 
kviečiame visus talkon.Taip pat 
prašome visų savo mielų skai
tytojų tuojau atsiskaityti už 
prenumeratą,skelbimus bei ki
tokius, mūsų atliktus,patarna
vimus. Mūsų piniginiai ištek
liai, deja, yra riboti, todėl net 
patys geriausi norai suduž jei 
neturėsime finansinio užnuga
rio. Kiekvienas centas mums 
begalinė parama. Kiekvienas 
mus sveikinęs, mums linkėjęs 
geros kloties, pagelbės mums 
tuos linkėjimus įgyvendinti, už
sisakydamas "Nepriklausomą 
Lietuvą" sau ir saviesiems.

Nuoširdžiai tikėdami visų 
mūsų skaitytojų ir bičiulių gera 
valia ir parama, pradedame 
šiuos Naujuosius Metus kupini 
jaunatviško entuziasmo, ryžto 
ir tikėjimo,kad"Nepriklausoma 
Lietuva" taps visų drąsių ir 
jaunų dvasia lietuvių savaitraš
čiu.

liejaus metais New Yorke buvo 
sudarytas jungtinis finansų ko
mitetas, užsibrėžęs lietuviš
kiems reikalams sutelkti 100 
tūkstančių dol.Kanadai buvo nu
matyta 15 tūkstančių. Tuo pat 
ruožtu ir Kanadoje buvo sudary
tas jungtinis finansų komitetas , 
pirmininkaujant dr. Jonui Yčui. 
Nusistačius nesteigti apylinkė
se dar atskirų komitetų, vajus 
buvo pravestas per Tautos Fon
do atstovybių,įgaliotinių ir apy
linkių valdybų tinklą. Kadangi 
veikta prisitaikant kanadietiš- 
kom sąlygom,iš centrinio komi
teto prisiųstais spausdiniais , 
kaip ženklais,vokais ir šūkiais , 
nebuvo pasinaudota.

Veikiant jungtiniam komitetui 
buvo sutarta šiemet atskiros 
Tautos Fondo rinkliavos neda
ryti,nes aukos dalinamos lygio
mis Centriniam Finansų Komi
tetui, B-nės Krašto valdybai ir 
Tautos Fondui-pastarajam, ta
čiau, skiriant nemažiau $ 5, 500 
tolygų normaliam metiniam vi
durkiui. .

Iki šioliai jau surinkta 11, 000 
tūkst.dol. Kadangi dar ne visos 
apylinkės atsiskaitė, tikimasi 
vajų baigti su visai ar beveik 
pilna numatyta suma.

kak/ados KRAŠTO ZAI.DYl>/\
1011 College Street, Toronto 4, Ont.

INFORMACIJA-APLINKRAŠTIS 2) Suruošti tautinių instru- Otavoje palaikė ir tautodailės 
NR. 3 mentų (skudučių ir kanklių) va- rinkimą lietuvių skyriui vykdė

dovų kursus. muz.D.Pašilytė-Rautinš.Jos di-
Tautinių mažumų konferencija. 3) Suruošti tautinių šokių ins- dėlių pastangų dėka buvo surink- 

Gruodžio mėn. 13-14-15 d. d. , truktorių kursus. ta daug senų lietuviškų dainų ,
senatoriaus Paul Yuzyk inicia- 4) Paruošti keletą tautinių šo-ypač vyresnės kartos ateivių 
tyva,Toronte buvo sušaukta tau- kių konspektų neakyvaizdiniam tarpe. Ji ieškojo ir surado dai- 
tinių mažumų konferencija ap- mokymui. Tas ypatingai turėtų nininkus - es, rinko tautodailės 
svarstyti jų rolę ir kultūrines padėti tolimesnėms KLB apylin- sksponatus,stengėsi įkvėpti jau- 
teises bei įnašus kanadiečių tau- kėms. nimui lietuviškos dainos ir su-
tos susiformavime. Šios konfe- Šalpos Fondo Komitetas. tartinės meilę. Už visą šį darbą 

Posėdžiui pasiūlytas ir pa- reiškiame p. Rautinš padėką.
tvirtintas sekančios sudėties Reiškiame padėką taip pat ir

rencijos nutarimai bei rezoliu
cijos bus patiektos federalinės
ir provincijos valdžių suvažia- Šalpos Fondo Komitetas: pirm. - muz. D. Skrinskaitei-Viskontie- 
vimui Otavoje gruodžio 16-17-18 A.Kuolienė,sekr.-LŽemaitienė , nei, kuri su savo Jaunimo An- 
d. d. .svarstant Kanados konsti- ižd.-J. Vingelienė,narys-L. Ne- sambliu paruošė ir įrekordavo 
tucinius pakeitimus. Iš kiekvie- krošienė. Pirmininkės adresas- muziejui visą eilę dainų bei su- 
nos tautinės grupės balsavimo Mrs. A. Kuolienė, 102 Beresford tartinių.
teisę turėjo du atstovai, visi ki- Avė. , Toronto 3, Ont. Prašome Dėkojame visiem tautiečiam 
ti galėjo dalyvauti visoje šios Apylinkių valdybas artimai ben--tėm-dainos mėgėjam,ypač jau- 
konferencijos programoje ir dradarbiauti šunaujai sudarytu nimui, už šio svarbaus reikalo 
diskusijose be teisės balsuoti. Šalpos Fondo Komitetu, paski-supratimą, meilę ir ištikimybę 
Krašto Valdybą atstovavo pirm, riant prie apylinkių valdybų Š. lietuviškai dainai.
dr.S.Čepas ir politinio komiteto F. įgaliotinius. Šalpos reikalai Lapkričio mėn. 23 d. tautiniai 
pirm. B. Sakalas. priklauso mūsų bendruomeni-muziejui Otavoje buvo įteiktas
Kultūros Komisijos sąstatas ir niam darbui, visuomet prisime- tautinis rūbas.Šia proga dėkoja- 
ateities planai. nant šūkį: "Geriau duoti, kaip me šio rūbo autoriams daili -

1968 m. gruodžio mėn. 3d. prašyti". ninkams pp.A. A. Tamošaičiams
Krašto Valdybos posėdyje pa- Veiksnių Konferencija. ir meniškai šiuos rūbus pasiu-
tvirtinta sekančios sudėties Kul
tūros Komisija: pirm. - St. Kai- menės Valdybos iniciatyva šau- 
rys, nariai - G. Breichmanienė , 
D. Gruodienė, muz. D. Rautinš , 
inž. V. Petrulis ir dr. J. Yčas . 
Svarbesni Kultūros Komisijos 
ateities planai:

1) Talkininkauti Kanados Fe- 
deraliniam Muziejui, įrengiant nados lietuvių bendruomenės šius su muziejaus pareigūnais . 
jame lietuvių skyrių.

KD JAUNIMAS VEIKIA 
Sausio mėn. Liuksem

burge įvyks Europos Jau
nųjų Krikščionių Demo
kratų Sąjungos kongre
sas. Jame irgi dalyvaus 
lietuvių delegacija, vado
vaujama Algirdo J. Že
maičio ir dr. Jono Nor- 
kaičio.

Jaunimo kongresai yra 
ypatingai prasmingas 
laisvės kovos laukas, nes 
jame dalyvauja žmonės , 
kurie netrukus vadovaus 
savų kraštų partijoms ir 
vyriausybėms, (kai kur 
jau vadovauja dabar), o iš 
kitos pusės jaunieji yra 
imlesni laisvės ir nepri
klausomybės idėjoms , 
kurias jieideališkiau su1,, 
pranta ir kuriom ištiki
miau tarnauja.

LITERATŪROS KONKURSAS
Jau prieš keletą mėnesių JAV tions in Siberia. Awakening Li- 

Lietuvių Bendruomenės Švieti- thuania ir Introduction to Mo- 
mo Taryba paskelbė konkursą dern Lithuanian. Knygas u-tui 
parašyti jaunimui (teenagers) įteikė ALT'os valdybos narys 
dviejų žanrų kūrinius: apysaką jonas Jasaitis. Ateity u-tui bus 
ir dramą. Apysaka turi būti ne parūpinta ir kiti anglų kalba lei- 
trumpesnė kaip 150 mašinėle diniai.
rašytų puslapių, o drama nuo U-to vadovybė pati kreipėsi į
l. 30iki 2 valandų vaidybai. Amerikos Lietuvių Tarybą pra-

Premijoms skiriama 1500 do-gydama parūpinti bibliotekai
lerių. Pirmoji premija numatyta angių kalba išleistus leidinius 
1000 dol., o antroji-500 dol. Jei liečiančius lietuvių tautos ir 
neatsirastų tinkamų premijuoti -— ... 1 1
veikalų, tai vertinimo komisija 
galėtų ir kitaip nuspręsti.

Rankraščiams terminas-1969
m. kovo mėn. 15 diena. Rankraš
čius, pasirašytus slapyvardžiu, 
ir į atskirą voką įdėjus savo tik
rąją pavardę, adresą bei telefo
ną, siųsti šiuo adresu: J. Vaiš- 
nys,2345 W. 56thStreet,Chicago , 
111.60636.

Konkurso vertinimo komisija: 
Vincas Ramonas (pirm.), Julija 
Gylienė, Saulė Jautokaitė, Algi- 

sesijos metu dar buvo įteiktas mantas Dikinis ir Mykolas Drun- 
šešių tūkstančių čekis. ga.

Šiuo metu Kanadoje veikia 18 
bendruomenės apylinkių, tačiau 
mažesnės kolonijos, lietuviams 
keliantis į didesnius centrus, 
silpnėja ir jau prieš tris metus 
sustojo veikti trys apylinkės.

Toronte, Montrealyje ir Ha
miltone yra sudarytos apylinkių 
TF atstovybės, kitur paskirti 
įgaliotiniai, o dar kitur jų funk
cijas atlieka bendruomenės apy
linkių valdybos. Stambiausius 
įnašus padaro Toronto ir Hamil
tono kolonijos. Geresnės pasek
mės gaunamos iš apylinkių, ku- tetą. Šio Komiteto ir drauge 
riose veikia pastovios atstovy
bės arba įgaliotiniai. Tačiau ne 
visur pavyksta surasti asmenų , 
sutinkančių apsiimti tą darbą ir 
tenka pasikliauti apylinkių val-

Henrikas Nagys

Tautos Fondas
Santrauka Tautos Fondo Kanados Atstovybės p-ko 
S. liūnelio pranešimo VLIK’o sesijoje gruod'zio 7 d. 
Neiv Yorke.

Tautos Fondo Atstovybė Ka
nadoje pradėjo veikti 1948 m. pa
baigoj tuo metu skaitlingiausio
je lietuvių kolonijoje Montrealy- 
je. Pirmininkaujant Marijai Ar
lauskaitei, buvo sudaryta septy
nių asmenų atstovybė, apylinkė
se suorganizuoti TF skyriai ir 
parinkti įgaliotiniai. Jau sekan
čiais metais gauta $ 1, 500 aukų . 
Gi pirmo penkmečio aukų meti
nis vidurkis buvo $ 4, 500, o pa
skutinio penkių metų vidurkis 
pakilo iki $ 5, 500.

1958 m.pradžioje TF atstovy
bė perkelta Torontan ir pirmi
ninku tapo Vaclovas Vaidotas , 
kuris tas pareigas ėjo iki sušlu
buojant sveikatai. Nuo 1966 m . 
atstovybei pirmininkauja Stasys 
Banelis.Viso,Krašto atstovybė
je yra septyni asmenys.

Per visą TF atstovybės veik- dybų dažnai pasikeičiančių sąs- 
lą centrui buvo pasiųsta virš 85 tatu.
tūkstančiai dol., gi šios VLIKo Šiais Nepriklausomybės jubi-

AME

I N F O R M A C I J

Pasaulio Lietuvių Bendruo- vusiai p. M. F. Yokubynienei.
Ypatinga padėka priklauso dr . 

kiama sausio mėn.pradžioje To- ir poniai J. A. Sungailoms, kurie 
ronte Veiksnių Konferencija į apmokėjo ir įteikė šiuos tauti- 
kurią yra pakviesta visa KLB- nius rūbus, kaip eksponatą fe- j 
nės Krašto Valdyba. deraliniam muziejui ir sudarė
Dėkojame. jaukią progą savo namuose mū-

Per paskutinius 3 metus Ka- sų kultūrininkams užmegsti ry-

ryšį su Federaliniu Muziejumi -KLB-nės Krašto Valdyba .

RIKOS LIETUVIŲ R Y B A

O S

Amerikos Lietuvių Taryba 
Loyolos u-to bibliotekai perdavė 
šias knygas: Lithuania under the 
Soviets, History of the Lithua
nian Nation,Lithuania, Lithuania 
and World War H, Lithuania’s 
fightfor Freedom,Timeless Li
thuania, Leave Your tears in 
Moscow, Vilnius the capital of 
Lithuania,The Cemetary of Na-

valstybės klausimus.Tai ne pir
mas kartas, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba parūpina u-tų bi
bliotekoms knygų apie Lietuvą.

"Soviet Ukraine from a Fifty 
Year Perspective", Jan Zaprud- 
nik-"Bielorussia's Road in Sha- 
pingHer Political Nationhood". 
Komentatoriais buvo: dr. Edwin 
H. Drane, dr. Robert S. Sullivant- Loyolos universiteto politinių

mokslų skyrius, bendradarbiau- ir dr. Vasyl Markus. Atskiroms 
damas su Amerikos Lietuvių 
Taryba ir ukrainiečių profesio
nalų organizacija Chicagoje, su
rengė simpoziumą tema "Ano
ther revoliution in Russia". Sim
poziume buvo paliestas lietuvių, 
ukrainiečių ir gudų tautinio su
sipratimo ir grėsmės tautiniai 
išnaikinimui klausimas Sovieti
nėje imperijoje. Simpoziumas 
suorganizuotas Loyolos u-to 
profesoriaus dr. Vasyl Markus 
iniciatyva. Simpoziume paskai
tas skaitė prof. dr. Vytautas S . 
Vardys, tema "The Birth and 
Growth of Modern Lithuanian 
Nation",prof.dr. Ivan Rudnycky-

simpoziumo sesijoms vadova
vo: dr.Francis Schwanzenberg, 
dr.Vasyl Markus ir dr. Vytautas 
S. Vardys.

Visose simpoziumo sesijose 
dalyvavo dr. Petras Daudžvar- 
dis, Jonas Jasaitis ir dr. Jonas 
Valaitis. Taip pat į simpoziumą 
buvo atsilankę kun. dr. J. Pruns- 
kis, kun. Vyt. Bagdonavičius ,Bal - 
tramaitissu ponia, Stanley Bal- 
zekas Jr. , Jonas Montvila, keli 
lietuviai studentai ir tfu.asme
nys, kurių pavardžių neteko su
žinoti. Simpoziumo klausė apie 
150 asmenų.

Atkelta iš 1 p s I.
VLIK’o SESIJA. . .

energijos, pasiaukojimo ir di
delio politinio takto. Jo asmeni
niai sugebėjimai ir nepailsta
mas entuziazmas bei neabejoti
nai prigimti organizaciniai-ad- 
ministraciniai gabumai pasuko 
visą VLIKo veiklos vežimą vi
sai naujomis vėžėmis.

Laisvės Kovų metų uždavi
niams finansuoti mūsų centri
nės organizacijos buvo suda
riusios Jungtinį Finansų Komi-

jautri Laisvės Kovų metų idėjai 
ir jos deramai neparėmė. Ta
čiau diskusijų dalyviai daugu
moje pasisakė, kad dėl Jungt. 
Fin. K-to nepasisekimų ne tiek 
visuomenė yra kalta, kiek jo 
darbų nesekmei pasitarnavo 
paties K-to organizaciniai trū
kumai ir galutinai neišryškinti 
mūsų centrų susitarimai, kurie 
vėliau visuomenei buvo skirtin
gai aiškinami ir net vykdomi .

Kaip ir anksčiau,taip ir šiais 
metais VLIKas didžiausią pa
ramą gavo iš Amerikos Lietu
vių Tarybos. Pažymėtina, kad 
VLIKo darbus pinigais ypatin
gai gausiai remia Kanados lie
tuviai, kasmet VLIKui paauko
dami palyginamai didelę pinigų 
sumą.Ir šios sesijos metu Ka
nados Tautos Fondo atstovybės 
pirmininkas Banelis VLIKui į- 
teikė stambų šešių skaitlinių

čekį.
VLIKo pirmininkas pažymė

jo, kad šiais metais pagyvinta 
veikla ir visuomeninis entu
ziazmas turėtų būti pratęstas ir 
ateičiai, apimant galimai pla
čiau viso laisvojo pasaulio lie
tuvius ir stipriau atsiremiant 
į pavergto krašto tautos laisvės 
šauskųią.Ateities veiklos klau
simą referavo dr.B. Nemickas . 
Tik gaila,kad jis savo praneši
me jokių konkrečių ateities 
VLIKo veiklos planų nepatiekė , 
o pasitenkino tik iškeldamas 
kėlias labai bendrinio pobūdžio 
problemas ir net nemėginda
mas jų spręsti. Šis pranešimas 
ir liko vienu blankiausių sesijos 
momentų ir savaime nesusilau
kė jokių pozityvių pasakymų.

Iškilmingos vakarienės me
tu, kuri buvo gruodžio m. 7 d.

Nukelto į 7 p s I.

Tautos Fondo pirmininkas prel. 
J.Balkūnas savo pranešime pa
žymėjo,kad šis Komitetas savo 
tikslo nepateisino ir per visus 
metus buvo surinkta tik labai 
maža numatytos sumos dalis . 
Komiteto pirmininkas apkaltino 
mūsų visuomenę,kad ji liko ne-

Lietuvos kariuomenes kapitonui A. ŽILINSKUI 
mirus, jo žmonai, sūnui Vytui, visoms giminėms ir arti - 
miesiems nuoširdžių užuojautą reiškia

G. M. C a p k a u s.k a i i 
 K. Butkienė.

L.K. kūrėjui - savanoriui kap. Adolfui ŽILINSKUI 

mirus, jo žmoną, sūnų ir visus artimuosius nuoširdžiausiai 

užjaučiame H. ir lg. P e t r a u s k a i .

A. "T A 
DOMICĖLĖ DIRMANTIENĖ 

Alšauskaitė
Mirė 1968. XII. 3d. Iv . 

15 min.namuose,sulaukus 
senatvės.Gimusi BarbaiH 
čiuose, Šateikių parapi
joje. Pirmą kartą buvo 
Amerikoje apie 1900 me - 
tus. Pradžioje Rytuose: 

į Samokine, Senandoake . 
į Vėliau - Čikagoje. Dirbo 
! prie kun. Miluko su Jule 
Pranaityte.Studijavo Val
paraiso univ-te. Lietuvon 
grįžo auginti mirusios 
sesers mažamečius ke
turi us vaikus .Antrą kartą 
į JAV-bes atvyko 1950. 
IV. 4 su vyru. Vokietijoje 
karui pasibaigus nustojo 
1945. V. 30 sūnaus Kazio . 
Liko vyras Stasys, duktė 
Aldona,žentas VI. Šimai
tis,anūkai Silvija, Vytau
tas su žmona Širley ir 
Audronė, marti Bronė. 
Anūkai: Džiugas su žmo
na Raminta ir Vilimą 
pirmantaitė, proanūkė 
Danutė Šimaitytė ir anū
kas Darius Dirmantas . 
Apsčiai giminių JAV-bė- 
se, Prancūzijoje, Vakarų 
Vokietijoje,ir Australijo- j 
je. Lietuvoj nedaug kas ; 
lišliko.__________ _____
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IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

Siame skyriuje laiškai gali būti trumpinami redakcijos 
nuožiūra. P ageidautina todėl, kad šie pasisakymai bu
tų, kiek įmanoma/trumpesni. Red.

NELOGIŠKAS "AIDU“ 
A IDAS.

DAIL. DAGYS

Neperseniausiai "Nepr.Liet'.' 
buvo patalpintas iš "Aidų" 7 nr . 
dailininkų sąrašas, kurie neda
lyvavo P. B. Seimo metu dail. 
V.K. Jonyno organizuotame lie
tuvių dailininkų darbų demons
travime. Tik pagalvokite, koks 
keistas ir demoralizuojantis 
"Aidų"elgęsys: skelbia ne tuos , 
kas dirba ir eina kartu su ben
druomenės veikla, bet glosto ir 
aukština,kurie tą veikimą truk
do'.

Kodėl juos užjausti ?Argi jie 
buvo atstumti .nepriimti, panie - 
kinti ? Priešingai,-jie savo ne- 
prisidėjimu prie savo tautiečių 
organizuojamojo pasirodymo, 
prie jos meno demonstravimo- 
paniekino savąją bendruomenę. 
Už bendrojo darbo boikotavimą 
jie turėtų būti įtraukti ne į gar
bingųjų bei didžiųjų, bet į lietu
vių kultūros trukdytojų ir nusi
kaltėlių sąrašą.

Iš to "Aidų" "didžiųjų nusi
kaltėlių" sąrašo galima patei
sinti tik keletą dailininkų, nepa
norėjusių ar negalėjusių pasi
rodymui atsiųsti savo darbų, 
skaidrių, nes visuomet būna 
įvairių priežasčių.

Visi žinome,kad kam daugiau 
duota,iš to daugiau ir reikalau
jama. Ir šventraštis smerkia 
tuos .kurie jiems duotojo negrą
žina dešimteriopai, arba nors 
dvigubai; pataria tą ranką nu
plauti, kuri blogai elgiasi; tą 
medį sudeginti, kuris neneša 
vaisių; gi užgiriair menką naš
lės skatiką. Gi "Aidai" savo 8 
nr.dar puola tuos dalyvavusius , 
vadindami juos pradedančiais 
ir menkais. Atrodo, norėjo, kad 
niekas nedalyvautų,kad lietuvių 
bendruomenės veikimas suby
rėtų.

Jei didieji būtų uoliai dalyva
vę, aišku, silpnesniesiems būtų 
likę mažiau vietos. Tai kodėl 
"Aidai" nebara galingųjų (o juos 
dar glosto) už jų ožiavimąjsį, o 
priekaištauja silpniesiems už 
dalyvavimą?

"Aidai"aimanuoja,kad skaid
rės silpnųjų darbų vaizdus pa
taisė,gi gerųjų sugadino. Tai jų 

genijaus išmistas.Tik žmogaus 
silpnybė moka išskirti draugų 
ir priešų darbus-vienus girti , 
kitus peikti. Gi mašina neturi 
nei draugų, nei priešų; ji vi
siems tarnauja vienodai-gadina 
ar taiso visus lygiai.

Tik "Aidai" gadina "nuosmu
kio" ir taip sugadintus šiuos 
ožius,kurie dabar pasielgė kaip 
nepertolimos praeities Lietu
vos didikai,kurie šiek tiek pra
mokę svetimų kalbų mažuosius 
savo tautiečius chamais ir mu
žikais , juos tik skriaudė .niekada 
jų neužtarė,su jais nebendravo , 
o telėkė į Krokuvas ir Varšuvas 
savo "kultūros" demonstruoti.

Kaip šiuos "didžiuosius" lie
tuvių tauta pasmerkė ir suge
bėjo savo "mažąją ir silpnąją" 
kultūrą kurti ir be anųjų "aukš
tosios" kultūros gyventi, taip 
gali įvykti ir dabar,jei "didieji" 
nebenori su liaudimi bendra
darbiauti.

Ne didžiųjų, o mažųjų sūnūs 
sužibo "Aušra", suskambėjo 
"Varpu" ir išėjo į "Tėvynės 
Sargų" vietas - ir tautos buvo 
pripažinti jos tikrais didžiai
siais, o ne tie, kurie po sveti
mų miestų salionus ieškojo sau 
asmeninės reklamos ir garbės .

Taigi,su mažomis išimtimis, 
"Aidai" paskelbė lietuvių kultū
rai nusikaltėlių sąrašą.

O mes iki šiol manėme, kad 
tik visuomenininkai nesutaria 
savo tarpe'. Red.

KELI OS IŠTRAUK OS IŠ ASME
NIŠKU LAIŠKŲ :

"Laikraščiui reikia būrio tu
rinčių ką pasakyti, norinčių pa
sakyt,sugebančių pasakyt ir, be 
to,turinčių laiko bei kitų fizinių 
bei dvasinių sąlygų pasakyt 
laikraščiui reikiamu pavidalu. 
Būtų ideal u, j ei laikraščiai būtų 
ir gimdomi tik esant visų šių 
duomenų beveik kita tiek, negu 
būtinai reikia. Dabar atvirkš
čiai: pirma gimsta laikraštis , 
paskui ieškomajam maitintojų.. 
Pradžioj dar nieko, o ilgainiui 
ir prasideda anemija".

"Sis "NL" atvirumas, regis , 
suprantamas taip, kad čia bus 

atvertos durys visiems (bei vi
sokiems) klausimams: galės 
kalbėti, kas tik norės ir ką tik 
norės?" _ _ _

"Ir liberaliausias nusiteiki
mas nebūtinai Leidžia padaryti 
laikraštį atvira "laiškų dėže" , 
priimančia viską, ką tik koks 
praeivis beįmestų... Redakcijai 
vistiek tenka sijoti ir atrinkti , 
kas "fit to prinUL _

"... Sveikinu ir būsimą laik
raščio kryptį-būti tiesiakalbiu, 
vienu žodžiu,išeiti į visuomenę 
Innsbrucko sambūrio dvasioje. 
Visi innsbrukiečiai turėtų jį 
laikyti savo oficiozu".

"Su tikra pagarba minėjome 
Jus už leidimą pasinaudoti Jūsų 
laikraščiu abiems pusėms pa
sisakyti. .."

Sveikinava su vyr. Redakto
riaus pareigomis. Spauda sunki 
ir garbinga knygnešio našta.Tai 
pasiaukojimas lietuvių kultūros 
labui. Džiugu kad poetui-litera
tui atitenka NL spaudos .gairės 
ir vairavimas.

Didžiuma mūsų išeivių spau
da subanalė jo ir paskendo smul
kiuose reikaluose.

Taigi linkiva.kad Jūs žengsi
te į spaudą aukštesnėmis idėjo
mis, brandesnėmis mintimis ir 
tauriu žodžiu.

Geriausios sėkmės Jūsų sun
kiame darbe.

Anastazija ir Antanas 
TAM OŠAIČIAI

Redaktor Lau,
Leiskite Jus nuošir

džiai pasveikinti "Nepr. 
Lietuvos" redaktoriaus s 
pareigose ir palinkėti 
sėkmės ir ištvermės nau
jam, pasakyčiau, labai 
sunkiam darbe.

Redaktoriaus pareigos 
ir darbas išeivijoj - nėra 
nei pelningas, nei dėkin
gas. Jis apmokamas - tik 
labai smulkučiais "gra
šiais kurių, kartais, taip 
pat pritrūksta laikraščio 
administracijos kasoje, o 
dėkingumo atžvilgiu-re- 
daktoriai nervingų skai
tytojų dažnai esti išbara
mi (tai geresniais atve
jais), o,kartais, net iško- 
liojami.Tokia, deja, išei
vijos gyvenimo tikrovė . 
Mat,žmonės dažnai nepa
galvoja, o tuo rečiau- 
įvertina savosios spau
dos svetur reikšmę,© taip 
pat-tos spaudos redakto8 
rių ir leidėjų pasišventi
mą bei sutinkamas kliūtis 
tą spaudą redaguojant ir 
leidžiant.

D J I L A S APIE KOMUNIZMĄ.

Milovan Djilas yra buvęs deši
niąją Tito ranka. Tačiau už kon 
troversinių idėjų skelbimą pa 
kliuvo į nemalonę ir išbuvo de 
vynius metus kalėjime.

Yra parašęs knygų, kurios 
manoma, prisidėjo ir prie ideo
loginiu, neramumų Rytu, Europo
je. Iš knygų žinomiausia “ N nu
joji klasė“. Quodame (laisvai 
versta) interview su New 
York Times.

Klausimas: Jūs tvirtinate, kad 
komunizmas yra miręs ne tiktai 
pačioje Sovietų Sąjungoje, bet ir 
visoje Rytų Europoje. Ar Jūs 
manote,kad Rusija yra dabar ta
pusi tik paprasta imperialistine 
jėga, pilna to žodžio prame ? 
Djilas: Aš taip manau. Rusija 
grįžta prie, jai charakteringo , 
kariško imperializmo. Ji,pra- 
rasdama savo ideologinę įtaką, 
nuolat tebeaugina karinį pajėgu
mą. Žinoma,ateityje ji gali tapti 
dar ir ekonomine jėga.
Kl. : Mes žinome kas motyvavo 
Rusų imperiją XIX amžiuje. Kas 
Jūsų nuomone, tokį rusų impe
rializmą motyvuoja šiandien? 
D. : Socializmas.
Kl. : Nejaugi Jūs į tai tikite?
D. : Taip. Bet aš nemanau,kad jie 
tiki. Vienodai kaip ir Rusijos ca
rai netikėjo į Ortodoksų Bažny
čią,tačiau tai buvo jiems gan pa
ranki žmonių apgaudinėjimo 
priemonė.
Kl. : Ar Jums neatrodo, kad So
vietų Sąjungoje prasidėjo nauja 
stalinizmo (be Stalino) era?
D. : Yra pastebimas grįžimas į 
stalinizmą, bet vadinti tai neo- 
stalinizmubūtų lyg ir per griež
ta. Jie daro žingsnius atgalios , 
bet kartu jie atitolsta ir nuo sta
linizmo.Tai galima pastebėti kai

Nežiūrint to, savojo 
lietuviškojo laikraščio 
redagavimas išeivijoj - 
yra labai garbingas ir 
kilnus darbas, nes savoji 
spauda-yra tikroji švie
sa,nušviečianti mūsų ta
kus ir kelius svetimoj že
mėj.

' Tapačia proga siunčiu 
sveikinimus ir negaluo
jančiam ligšioliniam Re
daktoriui, dabartiniam 
Žurn. S - gos svetur ir 
"Nepr. Lietuvos" Garbės 
nariui ir Redaktoriui, 
spaudos darbo veteranui , 
p. Jonui Kardeliui, linkė
damas kuo greičiau pa
sveikti, sustiprėti ir to
liau būti mūsiškės spau
dos ramsčiu išeivijos gy
venime.

Su pagarba ir nuoširdu
mu visad Jūsų

Pranys Alšėnas

Milovan Djilas.

kuriose ekonominėse reformo- D. : Nei Nei. Jie nesibijo nei Vo- 
se, kurios yra labai priešingos kietijos. Jie pribijo Vokietijos 
staliniškiems metodams. Ir aš sąjungos su kitais kraštais, taip. 
manau, kad šią padėtį tiksliau Betne vienos Vokietijos. Juk yra 
būtų vadinti moraline stagnaci- pakankamai aišku, kad Vokietija 
ja, bet ne neostalinizmu. tėra antraeilė jėga. Rusai nėra 
Kl. : Jūs pranašaujate, jog galop kvailiai - jie jos nesibijo.
užgims demokratiškesnės jė- Kl. : O kaip su Kinija?
gos, kurios užvaldys rytų Euro- D. : Čia tai jau kitas klausimas, 
pą ir pačią Sovietų Sąjungą. O Kl. ; Kodėl jie bijosi Kinijos ?
tačiau Sovietų Sąjunga neturi jo- D. : Nes Kinija yra potenciali jė- 
kių demokratinių tradicijų. Ar ga.Beto, ji turi ir tam tikrų is- 
Jūs pramatote ir tikite, kad tarp torinių teisių į kaikurias Sovietų 
augančios išsimokslinusios so- valdomas sritis. Ir rusai nėra 
vietų kartos ir biurokratiškos žiopliai.Aš gerai žinau, kad ski- 
diktatūros konfliktas yra neiš-limas tarp Kinijos ir Sovietų yra 
vengiamas? nebeatitaisomas.Tai nėra skili-
D. : Ašmanauirtikiu,kadta pati mas tarp mažos Jugoslavijos ir 
naujausioji klasė(new new class) Rusijos. Tai yra skilimas tarp 
ir bus ateities valdančioji klasė dviejų didžiųjų galiūnų.Ir aš esu 
socialistiniuose kraštuose ir įsitikinęs-jie neras susitarimo 
pačioje Sovietų Sąjungoje. net nei ideologiniuose klausi- 
Kl. : Jūs optimistas? muose.Taigi jie niekad netaps tų
D. : Taip,aš pilnai tikiu tos kla- pačių pažiūrų žmonėmis.
sės pergale. Jau dabar esame Kl. : Nejaugi Jūs prileidžiate , 
visai netoli nuo biurokratizmo kad tarp Rusijos ir Kinijos gali 
pabaigos visuose komunisti- kilti karas ?
niuose kraštuose. Dabartinis D. : Ne dabar. Bet kiekvienas 
valdančiųjų sluogsnis, kurį aš Rusijos valdovas turės su šia 
miniu savo knygoje, yra visiškai galimybe visados skaitytis. Ki- 
smunkantis,ir ne vien tiktai ide- nija negali plėstis niekur kitur , 
ologine prasme; jis yra tapęs , kaip tik į Rusijos pusę. Be to, 
stačiai, parazitiniu pasireiški- Kinija turi istorinių ir tautinių 
mu. teisių į Mongoliją ir kitas Sibi-
Kl. : Bet dar nė viena valdanti ro sritis.
klasė neatsisakė valdžios be Kl. : Ar Jūs manote, kad JA V- 
žutbūtinės kovos? ėms būtų lengviau dorotis ir su-
D. : Be kovosi Aš tik tiek galiu gyventi su dabartine,imperialis- 
pridurti,kad ne tiktai Rusijoje, tine Sovietų Sąjunga negu su tik- 
bet ir visuose komunistiniuose rai revoliucine sovietine jėga? 
kraštuose ši valdančiųjų klasė D. : Aš manau, lengviau su pir- 
bus pakeista be pilietinio karo. mąją, imperialistine. Tačiau su 
Kl. : Be pilietinio karo? tam tikromis prielaidomis: jūs
D. : Be pilietinio karo! Gal su privalote būti kariniai stiprūs ir 
mažais neramumais, didesnėm tuo pačiu metu suprasti Rusiją, 
demonstracijom ir panašiais tai reiškia, jūs turite bendrauti 
įvykiais kaip Vengrijoje, Čeko- su ja kultūriniuose bei ekonomi- 
slovakijoje ir Jugoslavijoje. niuose baruose. Taip pat turite 
Kl. : Ar sovietų vadai yra per- išspręsti Vokietijos, Artimųjų 
sėkloj ami priešų baimės ? Kaip , Rytų, bei atominių ginklų plėti- 
sakykim, Stalino laikais? mosi sustabdymo klausimus.

STASYS GERVILNS 17.

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKĖS

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

Jam buvo įrodyta, kad lenkų 
partizanų vadai lietuvius ir vo
kiečius tik provokuoja. Taip pat 
jambuvo įrodinėjama, kad lenkų 
partizanų vadai ir kiti politikai 
kažką panašaus daro ir su kom . 
partizanų politrukais. Kapitonas 
Gisleris ramiai klausėsi lietu
vių policijos pareigūno įrodinė
jimų, kai ką pasižymėdamas į 
užrašų knygutę. Paskui pasakė , 
kad visas iškeltas mintis per- 
duoaiąs savo aukštesnei karo 
vyriausybei.

Po virš minėto pasikalbėjimo, 
gal už savaitės, kapt. Gisleris 
šaukia mus į komendantūrą, kuri 
buvo įsikūrusi buv. lenkų pro
gimnazijos pastate prie Jurzdi- 
kos km.netoli nuo Eišiškių mies
telio.Ten buvo įsikūrusios ir vi
sos apskrities įstaigos. Užėjus 
į komendanto Gislerio kabinetą , 
jis mus 'maloniai priima ir tuo
jau pas ako, kad tuoj po mūsų pa
sikalbėjimo jis parašęs slaptą 
raštą ir jau gavęs atsakymą iš 
savo vyr. būstinės. Bet paminė

jus ,kad būtų gera tą raštą pama
tyti, Gisleris rašto neparodęs 
pridūrė,kad tai tiesa ir kad anas 
pulkininkas planuojąs ką tai su 
vienais ir kitais partizanais da
ryti • Po trumpo viršminėto pasi - 
kalbėjimo,jis pasakė turįs svar
bų reikalą neatidėliojant įvykdy
ti. Jo tarnaitė, kurią jis atsivežė 
iš Ukrainos ir dabar tarnaujanti 
pas jį (buvo Gislerio sugulovė) 
yra, girdi, susirišusi sukom, 
partizanais ir šnipinėja jų nau
dai. Užklausus jį, kaip jis tą gali 
įrodyti ir ar turi pakankamai 
davinių apkaltinimui tos moters, 
kuri niekur neišeina ir su niekuo 
pažinčių neturi.Gisleris atkrei
pė rimtą dėmesį ir pasakė, kad 
gal būtų geriausia, jei lietuvių 
policija jo tarnaitę tuč tuojau iš
siųstų į Vokietiją darbams. Ta
da Gisleris buvo užklaustas,kaip 
jis galės apseiti be "tarnaitės". 
Gisleris nieko neatsakė. Jam ne
atsakius, buvo labai aišku, kad 
lenkai, gal būt ir partizanų ka
rininkai, nori įkišti lenkę į ko

mendantūrą. Žinoma, šnipę.
Iš gaunamų žinių ir patirtų ap

linkybių buvo aišku, kad komen
dantas ir kiti jo pavaldiniai turi 
ryšių su lenkų pogrindžiu.

Gegužės mėn. pradžioje lenkų 
partizanai grupuojasi ir persi
organizuoja jau į kuopas, kurių 
vienai vadovauja buvęs lenkų ka
riuomenės štabo viršila pasiva
dinęs "Krys". Prie šios kuopos 
prisij ungia kitas didesnis būrys., 
kuris anksčiau prisilaikydavo 
Nočios bažnytkaimio rajone ir 
jie susijungę,pasivadina šeštąja 
partizanų brigada.

Tuo laiku Eišiškėse - apskri
ties centre-buvo ir antras poli
cijos būrys,kuris priklausė žan
darmerijos v-kui, vyr. Įeit. Ku- 
prat-Kupraičiui,kalbančiam lie
tuviškai.Tačiau lenkų partizanų 
vadai,lenkų tautybės-vietos gy
ventojai ir provokatoriai jokių 
neigiamų žinių apie lietuvius , 
priklausančius šiam būriui, ne- 
skleidė.Tai buvo dar vienas vo
kiečių-lenkų bendradarbiavimo 
įrodymas ir "naujos politikos" 
ženklas. Tarp lietuvių ir lenkų , 
ir tarp vokiečių ir lietuvių san
tykiai aštrėjo ir tempėsi diena 
iš dienos taip, kad jokie pasita
rimai santykių pagerinimui re
zultatų nedavė.

LENKŲ PARTIZANŲ PASIRUO
ŠIMAS UŽIMTI EIŠIŠKES

Lenkų partizanų karininkai 
savaitėmis planavo užpulti Ei
šiškes,bet dar nebuvo tikri, kaip 
puolimo atveju pasielgtų vokie
čių komendantūra,žandarmerija 
ir jų žinioje esąs atsparos punk
tas, kuris pildė tik žandarmeri
jos viršininko Kuprat įsakymus . 
Kai kam iš lietuvių šitas lenkų 
partizanų ruošimasis buvo žino
mas. Lenkų partizanų karininkai 
tikėjosi, kad užpuolus miestelį, 
lietuviai neatsilaikys ir atsišau
dydami trauksis Varėnos arba 
Vilniaus link.Tačiau,kaip minė
ta,lenkų partizanai dar atidėlio
jo dėl vokiečių pasiruošimo vi
sokiems netikėtumams: jie buvo 
išstatę komendantūros mūrų 
languose kelis kulkosvaidžius ir 
bendrai apie dvi savaites buvo 
aliarmo stovyje. Buvo bandoma 
kalbėtis su komendantu,kad ben
dromis jėgomis pulti lenkų par
tizanus,nes jie artinosi iš dviejų 
pusių prie Eišiškių ir mažes
niais būreliais stovyklaudavo 
dvaruose, kaimuose bei miške
liuose. Besikalbant su komen
dantu Gisleriu, buvo raginama 
skubiai veikti. Gisleris tačiau 
ramino, kad jokio didelio pavo

jaus lietuviams ir vokiečiams 
nesą ir kad reikia laikytis ra
miai. Jam buvo atsakyta,kad lie
tuviai panikon nesimeta, dirba 
savo pareigose,bet reikalas yra 
rimtas ir mes turime tikrų žinių 
apie lenkų partizanų išsidėstymą 
bei ruošimąsi užpulti Eišiškes . 
Tuomet Gisleris paklausė ar tu
rime lenkų išsidėstymo ir savo 
puolimo planą. Atsakius, kad tu
rime ir kad norime planą galu
tinai paruošti su vokiečių kari
ninkais, kurie turėtų tai akcijai 
vadovauti.Gisleris atsakė pagal
vosiąs. Laikas greitai bėgo ir 
dirbo lietuvių nenaudai. Iš Vil
niaus Lietuvos policijos depart. 
direktorius R. išreiškė susirū- 
pinimąirpažadėjodaryti viską, 
kad aprūpintų mus geresniais 
ginklais. Bet praėjo savaitė ir 
kita,o jokios paramos nesulauk
ta.

1944 m. birželio mėn. 7 dieną 
po pietų, lietuvių policijos slapti 
informatoriai pranešė apie len
kų partizanų susitelkimą ties 
Eišiškėmis.Skubiai su aukštes
niais pareigūnais tariantis, at
bėgo iš komendantūros du karei
viai, kviesdami vieną, iš pasita
rime dalyvaujančių, skubiai at
vykti pas komendantą. Pareigū
nas nuvykęs pas komendantą,

randa jį liūdnai nusiteikusi. Jis 
įsako visus ginklus ir svarbes
nius dokumentus bei daiktus 
vežti į komendantūros kiemą ap
saugai^ taip pat paragina pasi
likti pas juos komendantūros rū
muose, kaip saugioje vietoje. Il
gai netrukus visi svarbesni daik
tai buvo į kaimišką vežimą su
krauti ir atgabenti į komendan
tūros kiemą. Paskutinis polici
jos vyresniųjų nutarimas buvo 
nestoti su lenkų partizanų gau
jomis į mūšį, bet, gavus leidimą 
iš žandarmerijos v-ko Kuprat, 
pasinaudoti prie atsparos punk
to iš cementinių blokų įrengtu 
bunkeriu. Saugoti bunkerio sie
nas, kad neišsprogdintų arba ne - 
padegtų šalia esamų pastatų, nes 
jie buvo labai arti ir, gaisro at
veju, sudarytų pavojų bunkery 
esantiems. Apie 10 vai. vakaro 
lenkų partizanai iš dviejų pusių 
įėjo į Eišiškių miestelį.Pasigir
do vienas kitas šūvis pačiame 
miestelyje. Apie 11 vai. jau buvo 
užimtas visas miestelis,o lenkai 
apsistatę kulkosvaidžiais darė 
kratas visose įstaigose ir,išlau
žę kooperatyvo duris,krovė pre
kes į vežimus.

B u s d augi au .
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N a g y sPRABĖGOMIS?.?"
Ne kartą jau teko lietuviškoj 

spaudoj pasidalinti mintimis to
kiu, trumpų pastabų, būdu. Kaip 
paprastai,vieniems tos pastabos 
buvo artimesnės, kitiems toli
mesnės. Kitaip ir būti negali: 
kiekvienas žmogus turi savo 
nuomonę.Dėlei to nėra ko neri
mauti, nors - kaip sako mūsų 
liaudis - ir pelėdai savo vaikas 
gražiausias. Diskusijos - yra gi 
tiktai vienais žmogiško bendra
vimo formų. Būtina, nes esame 
atėjęį šią planetą, kad gyventu
me kartu.

*******

Pradėdami žengti per Naujųjų 
Metų slenkstį, visai pagrįstai 
norime pažvelgti atgalios. Jubi
liejiniai metai nedažni, todėl iš 
jų buvo ko laukti ir tikėtis. Pla
čiai užsimojom, lyg vienu mostu 
trokšdami išvaryti šimteriopą 
pradalgę.Gerai,kadužsimojom , 
nes miegantieji nieko nepadaro . 
Gerai, kad nutarėme penkiasde
šimtąjį Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktuvmetį įrėžti 
giliu randu išeivijos istorijon. 
Lietuvoje jis nebuvo ir negalėjo 
būti paminėtas: kiekvienas oku
pantas laisvės žodžio neapken
čia todėl,kad jo bijo. Argi Čeko
slovakijos tragedija nėra tokio 
teigimo geriausias įrodymas ?

* k *****

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimas New Yorke turėjo 
būti tų metų kulminacija. Sakau , 
turėjo, nes nebuvo. Ne dėlto, kad 
nebuvo sutelkta pakankamai pa
jėgių žmonių, meninių vienetų, 
klausyto jų,dalyvių,bet dėl to,kad 
ir šis šeimas - kaip visi mūsų 
panašūs suvažiavimai-sirgo ne
pagydoma laiko stokos liga. Die
notvarkes sudarantieji niekaip 
negali suprasti paprastos tiesos 
-geriau mažiau dalykų nuveikti , 
bet išsamiai ir gerai, negu be 
galo daug dalykų apgraibomis ir 
skubant.Todėl seimo dalyviai ir 

organizatoriai lakstė viešbučio 
ir kitų pastatų koridoriais, salė
mis,kambariais,lyg apsėsti. Vi
si darbotvarkėj numatyti įvykiai 
vėlavo. Teko daug numatytos 
programos trumpinti,net išmes
ti. Žmonės pavargo ir nustojo 
entuziasmo. Ir plačiai užsimota 
pradalgė, dabar į ją pažvelgus , 
gerokai iškramtyta.

*******

Nors kai kam ir nelabai tai 
patiks,reikia pastebėti, kad mū
sų jaunimo (labiausia, akademi
kų: skautų,ateitininkų,santarie- 
čių, neolituanų, studentų vienetų 
ir t. t.) panašūs suvažiavimai 
žymiai sklandžiau vyks ta.Be vė
lavimo dažniausiai. Be ilgų as
meniškų ir naivių išvedžiojimų. 
Be kartelio ir be pagiežos. Taip , 
tai tiesa,mūsų jaunimas moka ii’ 
žino kaip gerbti kito nuomonę . 
Jiems galima kai ką prikišti 
(kartais net reikia), bet slunkiš- 
kumo pas juos žymiai mažiau 
kaip pas vyresniuosius.

*******

Daugelyje išeivijos vietovių 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimai 1968 metais buvo kito
kie. Bet daugelyje jie niekuo ne
siskyrė nuo visų senesniųjų. Ir 
vėl buvo pasakytos ilgos ir nuo
bodžios paskaitos apie tai, kaip 
Vytauto žirgas įjojo į Juodąją 
jūrą (nors tuo mūsų rimti isto
rikai stipriai abejoja), kaip su- 
triuškinom kryžiuočių galybę 
(nors brolius prūsus, šalia ma
ro, išžudė tie sutriuškinti kry
žiuočiai'. ), kaip nuogom rankom 
pastatėm šalį ir 1.1, ir 1.1. Daug 
tiesos tuose žodžiuose, bet argi 
reikia tiesą nuolat ir nuolat ir 
lygiai taip pat kartoti? Ar ne 
laikas rasti kitokių būdų pami
nėti šią brangią šventę? Ar ne 
laikas, iš viso, nebesigailėti sa
vęs,bet pradėti ką nors konkre
čiai daryti, kad vargas paleng
vėtų,kad nutautėjimas sulėtėtų,

kad jaunieji ateitų pas mus ne čiams,kurių niekas nepasiriš (ir 
lazda varomi,bet savo noru?

Yra deja, ir kita to paties pi- pinigų nosinėms ir nosinaitėms 
nigopusė.Kiti jau seniai atsisa- į kurias padoriai nosies nusi- 
kė dalyvauti lietuviškajam gyve- šnypšti neįmanoma , tiek daug 
rūme. Vieni dėl to, kad, girdi, lie
tuviai esą nekultūringi.
Jiems galima patarti: ateik nors 
tu-būsi vienas kultūringas lie
tuvis: būsi pradžia'. Antrieji dė
lei to, kad juos kažkoks lietuvis 
kažkada kažkur už kažką įžeidė . 
Tretieji todėl, kad jaučiasi savo 
vadavimo duoklę atlikę ir užsi
tarnavę poilsio. Betgi Lietuva 
dar nelaisva,© Bendruomenė ne- 
įsteigė pensijų fondo! Ketvirtieji 
tiesiai sako,kad kovoti neverta , 
nes kova esanti pralaimėta: jie 
tai matą čia ir Lietuvoje, nuva
žiavę vizitui, tą pat pastebėję . 
Šiems galima priminti: varguo
liai išnešė baudžiavą, varguoliai 
išklausė kantičkų ir knygelių iš 
Prūsų, varguoliai pragyveno ir 
pergyveno karus ir pergyvens 
dar daug imperijų, daug satrapų 
ir,svarbiausia,daug tokių, kurie 
šlapią nuo ašarų skudurą siūle 
mums tautine vėliava.

*******

Vienas gražiausių jubiliejinių 
metų paminėjimų buvo atliktas 
tylomis.Daugelis jo net nežino . 
Tai Kazio Bradūno suredaguota 
visų išeivijos metų lietuviško
sios literatūros apžvalga ir jos 
įvertinimas. Ji pavadinta: LIE
TUVIŲ LITERATŪRA SVETUR 
(1945 -67). Atskirus skyrius jai 
parašė: A. Vaičiulaitis, dr. K . 
Keblys.dr.R. Šilbajoris, S. Sant
varas, V.Kulbokas ,dr. J. Girnius 
ir C. Grincevičius. Išleido "Į 
Laisvę "fondas. Graži tai dovana 
saviesiems, kurie abejoja tokia 
ateitimi.Tikra dovana tokiems , 
kurie apie tokią ateitį pamiršo. 
O literatūros,tikros literatūros, 
alintojams ir prievartautojams 
tėvynėje įrodymas, kad nei jie , 
nei jų ponas Kremlius, neiš
brauks išeivijos literatūros iš 
mūsų rašyto žodžio istorijos.

4:

Kalėdų švenčių proga tiek daug 
pinigų praleidžiama kaklaraiš- 

jie sutrūnys spintose), tiek daug 

doleriųvisokiems peiliams,ša
kutėms,stiklinaitėms su kuriais 
ir iš kurių niekas negeria ir ne
valgo, kodėl tad nebuvo galima 
išleisti jubiliejiniais metais, 
prisimenant, kaip dažnai sako
ma, kenčiančią tėvynę, dalykui , 
kurio gal niekas niekada taip pat 
nepalies... būtent lietuviškai 
knygai ? Kad ir tai, kurią tik ką 
minėjau.Tegul trūnija jinai tarp 
tų kaklaraiščių ir nosinaičių ir 
kojinių kaip geriausias įrody
mas, kad lietuviškas žodis gali 
ir tikrai perneš netik baudžiavą 
ir vergi jas,bet ir taip pat šaltą, 
kietą, beširdį abejingumą.

LIAUDIES MENO DRAUGIJA

Yra Lietuvoj įsteigta "Liau
dies meno draugija", kuri turin
ti apie tūkstantį narių, nors joje 
dar ne visi tikri liaudies meni
ninkai sutelkti. Be to, esą įsi
terpusių nemaža ir tokių, ku
riems gal ir nepriderėtų ten 
būti. Tos draugijos pirmininko 
pavaduotojas Kęstutis Trečia- 
kauskas Literatūros ir Meno 
(47) redakcijai pakalbėjo pana
šiai,kaip prieš kiek laiko ir tos 
srities žinovas prof. P. Galaunė 
buvo rašęs.

Sako: "Liaudies meno sąvoka 
dabar, galima sakyti, piktnau- 
džiaujama-Prisidengus liaudies 
menu, prekiaujama amatininkų 
darbais, serijiniais pramoni
niais gaminiais, nieko bendra 
neturinčiais su liaudies meno 
tradicijomis.Rinkoje apstu ne
vykusių senųjų darbų kopijų, 
pseudomeno pavyzdžių. . . Da - 
bar kartais klaidingai manoma , 
kad žmonės, -^turintys specia
laus išsilavinimo, jau ir yra 
liaudies menininkai. . . "

Esą, kiekvienoje epochoje 
liaudies menas atspindėjo laiko 
dvasią,socialines sąlygas, nuo
taikas. Dabar,esą,parduotuves 
užplūdo visokį velniai: velnias- 
žvakidė .velnias -lazda,velnias - 
peleninė, velnias -druskinė, vel
nias -kaukė... Trečiakausko

Lili jos Šukytės atgarsiai Washington© spaudoje
Š.m. gruodžio mėn. 15 d. Va- WGMS stotį. Dviejuose Wa- 

shingtono Meno Galerijos audi- shingtono dienraščiuose ir per 
torijoje įvyko Lilijos Šukytės radio buvo pažymėta,kad daini- 
dainų rečitalis. ninkė yra gimusi Lietuvoje,dai-

Gausiai susirinko muzikos navimą studijavo Lietuvoje ir 
mėgėjai pasiklausyti jaunos ta- šiuo metu yra New Yorko Me- 
lentingos dainininkės, jų tarpe tropolitain Operos dainininkė . 
buvo ir keli desėtkai Washing- "The Evening Star" ir "The 
tono lietuvių. Koncertas buvo Washington Post" plačiai ap- 
transliuojamas ir per radio žvelgė Liliios Šukvtės rečitali.

nuomone,visi tie velniai nedera 
su šių laikų dvasia, nors ir ne
matyti , kad jis būtų gilinęsis į 
klausimą, kodėl dabartiniai, 
liaudies menininkai ar,tegu, net 
ir amatininkai taip panūdo vi
suose dalykuose rodyti glūdintį 
velnią...

Kiekvienu atveju, Trečia- 
kauskas numato, kad artimiau
siu laiku teks kitaip liaudies 
meną derinti su laiko dvasia: 
ryšium su Lenino jubiliejum 
bus rengiama paroda tema "Le
ninas ir jo idėjos liaudies me
nininkų darbuose". Klausimas , 
ar pavyks draugijai prigrąsyti 
narius, kad bent kaikurie iš jų 
nepridrožinėtų tai parodai "vel
nių - Leninų", vietoj suniekintų 
"yęlnįų-žvakidžių" ar "velnių- 
lazdų".

Tarp ko kita, Trečiakauskas 
prasitarė :

"Norime, kad užsienio paro
dose,kur eksponuojami liaudies 
menininkų darbai,dalyvautų pa
tys autoriai". Visi dairosi pro
gų nors trumpam iškelti koją į 
užsienius.. .. (Elta)

AMŽIAUS SUKAKTIS
Pijus Adomavičius, buvęs 

"amžinasis" Lietuvos valstybi
nio teatro Kaune administrato
rius, lapkričio 23 d. susilaukė 
80 metų amžiaus.

Baigęs Vilniaus muzikos mo
kyklą ir studijavęs Petrapilio 
konservatorijoj, P. Adomavičius 
pirmaisiais Lietuvos nepri
klausomybės metais vadovavo 
Kauno "Dainos" chorui, bet tuo 
pačiu metu,jau 1921 metais, bu
vo "laikinai" pakviestas padėti 
tvarkyti administracinius vals
tybinio teatro reikalus. Įvai
riais titulais jis tą darbą dirbo , 
bet nuo 1926 metų liko galutinai 
įtvirtintas teatro administrato
riaus pareigose. Keitėsi teatro 
direktoriai, mena vadovai, kei
tėsi vyriausybės ir vėliau oku
pacijos, o P. Adomavičius vis 
tebebuvo tose pareigose iki 1951 
metų.

Aštuoniasdešimtojo gimta
dienio susilaukęs,sako nesigai- 
lįs susiejęs visą gyvenimą su 
Lietuvos teatru ir rašąs atsi
minimus. (Elta)
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Išvykus Jadvygai į Vilnių, Bagynų prievaizdas 
Pšemickis su tijūnu Karklių pasiryžo baigti su Šilėnų 
valstiečiais, priversti juos sudaryti su dvaru išperka
muosius lakštus, nustatyti jiems priklausomos žemės 
sklypus ir mokesčius. Tuo liksiu Pšemickis nuvyko 
į Kėdainius susitarti su dragūnų eskadrono vadu dėl 
galimo pakartotinio saldotų iššaukimo į sodžių, jei 
mužikai ir toliau priešintųsi. Prievaizdas savo planą 
sumanė įgyvendinti greitai, kol dar negrįžo panelė, 
nes ji, be abejo, būtų griežtai tam pasipriešinusi.

Žinia apie pono Pšemickio sumanymą greitai pa
sklido dvare ir kaimuose. Ji pasiekė ir Pranciškaus 
ausis girioje. Kaip ugnis suliepsnojo kerštu buvusiojo 
vežiko ir jo vyrų širdys. Jų tarpe buvo ir keletas iš 
Pranaičio draugų, užpernai susibūrusių artimiausioje 
girioje. Ypačiai šie nebesitvėrė savy, išgirdę apie 
naujus Pšemickio kėslus. Bet ir visi kiti turėjo už ką 
atsiskaityti su ponu Skrodskiu ir dvaro šunimis. Pa
čiam Pranciškui gniaužėsi kumščiai, atsiminus pono 
Aleksandro, oficieriaus, pirštinėtos rankos antausius.

— Vyrai,— kalbėjo jis susitelkusiems aplinkui 
vyrams.— Ko mes laukiame? Skrodskis su Pšemickiu 
vėl sugalvojo naujų šunybių. O dar nesugijo randai 
nuo anų metų. Vyrai! Neduokime! Atkeršykim! Da
bar arba niekad! Atėjo ta diena!

Visi ėmė šaukti:
Atkeršykim! Atėjo ta diena!

Temstant jie paliko mišką ir patraukė keliu į Ba- 
gynus. Jie buvo ginkluoti kas dalgiais, kas kirviais, 
kai kurie turėjo šautuvą ar pistoletą.

Ponas Skrodskis tą vakarą lošė kortomis su Pše
mickiu. Tinkamesnio partnerio jis dabar nebeturėjo. 
Lošimas nesisekė. Pralošęs tris partijas, jis atleido 
prievaizdą ir ėmė dėstyti pasjansą, užminęs gana 
';eistą klausimą, ar jis sulauks Jadzės vestuvių? Pas-

jansas neišsiklostė, vadinasi, nesulauk Ta'.a ponas tė čia vieną daiktą, čia kitą, vis nesiryždamas, ka 
Skrodskis uždavė kitą klausimą: ar chlopai sudarys imti, o ką palikti. Veltui Pšemickis ragino skubėti, 
su juo išperkamuosius raštus? Pasjansas vėl neišsi- Pradėjo temti, o vežimai dar tebestovėjo kieme.
klostė. Vadinasi, nesudarys. Tada ponas Skrodskis Nastė, sumetusi j vežimą reikalingiausius panelės 
metė kortas trečiam klausimui, visai nereikšmingam, daiktus, spruko į Šilėnus. Pasirodė, kad ten kažkas 
tačiau ponui Skrodskiui gana svarbiam: ar šią naktį jaunesniųjų jau žinojo apie Pranciškaus pasiryži- 
nekamuos jo podagra ir jis gerai išsimiegos? mą susidoroti su Skrodskiu. Tą žinią atnešė vienas

Po kelių metimų kortos tarsi ėmė palankiai klos- vyrukas iš Paliepių, kurio draugas užpernai bastėsi 
tytis, bet staiga virstelėjo durys, ir kabinete netikėtai su Pranaičiu, o dabar įsiterpė į Pranciškaus būrį.
pasirodė vėl prievaizdas Pšemickis. Jis buvo regimai Kas daryti? Eiti Pranciškui į pagalbą, pulti Bagy- 
susijaudinęs ir, kai prabilo, vos galėjo nuvaldyti lie-,nus> išdraskyti tą skriaudėjų lizdą? Šilėnuose smar- 
žuvį: kesnių vyrų nebeliko. Visi išėjo su Mackevičium.

- Pone, gavau baisią žinią... Pranciškus... vežė-Tačiau žinia, jog Skrodskiui ir Pšemickiui artėja at-
jas... su razbaininkais ruošiasi pulti dvarą... Jie jau Ppdo valanda, buvo tokia jaudinanti, kad ėmė kaisti 
eina... Jie jau netoli... ir senesniUJU širdys. Staiga atgijo atmintyje visos

It žaibas nuvėrė visą poną Skrodskį nuo galvos Paskutiniaisiais metais patirtos skriaudos: plakimai 
iki kojų rykštėmis, saldotų siautėjimas, kaimo sunaikinimas

- Ką čia tamsta kliedi?.. Su kokiais razbainin-” šlaj dabai vėI naujos »žma£ios tais ^perkamai-
kais? siais lakštais ir grasinimai pakartotinai užtraukti sal-

T. ... T. . „ ... dotus! Ne, ar šiaip ar taip, nebėra gyvenimo! Baigti- Is miško... Kaip Pranaitis... , .. ., , . . , su dvaru! Galgi tada laisviau atsikvėpsime.Skrodskis pastūmėjo kortas ir, tarsi žado netekęs, „ . x j , .. .. „ ...... . ....._.................... ... lemstant dar pribuvo apie dešimt vyrų is Palie-isplestomis akimis žiurėjo t onevaizdą. . . .... . . 1 . ... ...
- Pone, liepk kinkyti arklius. Reikia gelbėtis ?‘ų' n Uzbal.ų, tr v,st. kartu su s.lenie.

_ ... , ciais, ginkluoti sakėmis bei lazdomis, patraukė Ba-
- Kur?.. Kaip?..- lemeno dvarininkas. hnk' V1S1 dege ^apykanta .r kerštu.
- Į Surviliškį... Arba pas Survilą. Jau buvo nuė^ pus^ kelio- kai stai^a dvare Pasi’
- Liepk, tegu kinko. Greitai! Šauk Motiejų!.. ^irdo riksmas - vieno, kelių, daugelio žmonių riks-
„ , .... i sn-„s’i mas- Pliūptelėjo šūvis, paskui kitas. Netrukus išsi-Bagynų dvare prasidėjo karsthgiskas subruzdimas. H , 1

Bematant buvo pastatyti ant kojų visi, kas gyvas. vertė ’ virsų Juodų dūmų gumu,as ir pro daržinės 
Nedaug jų buvo belikę: du senyvi kumečiai su šei-sto^ ištrYško raudoni liepsni> ,iežuviaL Dar po va
rnomis, naujas vežėjas, užėmęs Pranciškaus vietą, lio- landėlės keliu nuo dvaro subildėjo ratai. Kiek arkliai 
kajus Motiejus, panelės Jadvygos kambarinė Nastė, įkabina, pralėkė fajetonas. Užpakalinėje pasostėje 
virėja su dviem mergom. sėdėjo du vyriškiai. Kai kurie iš šilėniečių įžiūrėjo,

Nastė, išgirdusi šiurpią naujieną, iš pradžių neži- kad tai buvo Skrodskis ir Pšemickis. Įkandin nubil- 
nojo, kaip jai pasielgti. Skrodskio kivirče su bau- dėjo vežimas, prikrautas mantos.
džiauninkais ji visa širdimi pritarė valstiečiams. Pono 
ji nesigailėtų, kad ir kažin kas jam atsitiktų. Bet pa
nelė? Jos skriausti ji neleistų. Gerai, kad ji dar ne
grįžo iš Vilniaus. O dabar reikia gelbėti bent jos 
daiktus. Kai privažiavo prie rūmų vežimas. Nastė 
skubiai ėmė krauti Jadvygos mantą. Ponui Skrodskiui 
kinkė fajetonėlį, kurį turėjo valdyti prievaizdas Pše
mickis.

Ruoša nesisekė. Daugiausia trukdė pats ponas ugnies. Liepsnų apšviestame kieme bėgiojo žmonės. 
Skrodskis. Jis bėgiojo iš vieno kambario į kitą, stvars- Vieni atidarinėjo tvartų duris ir varė laukan aalvi-

— Paspruko, rupūžės! — nusikeikė vienas kelyje.
— Reikėjo smogti basliu! — sušuko kitas.
— Nesusizgribau...
— Kas dabar daryti?
— Vis tiek einam į dvarą!
— Akmens ant akmens nepaliksime!
Būrys vyrų sparčiai nužingsniavo tolyn.
Kai pasiekė dvarą, visa daržinė jau buvo apimta 

jus, arklius, avis, kiaules, kiti bėgiojo aplink rūmą, 
dar nesiryždami laužtis vidun.

Bet štai kiemo vidury pasirodė Pranciškus.
— Vyrai! — sušuko jis.— Ko žiopsote? Laukiat, 

kol pasirodys Surviliškio policija ar dragūnų eskad
ronas? Gana to, kad pražiopsojome ponus! Ugnies! 
Viską paleiskime dūmais! Greičiau!

Jis drožė basliu į stiklines duris, paskui į langą, 
juo pasekė keli kiti, įsibrovė į vidų, daužė baldus, 
spintas, naikino, kas pakliuvo.

— Ugnies! — vėl suriko Pranciškus baisiu balsu, 
nustelbdamas triukšmą.

Nuo daržinės jau bėgo keli vyrukai su degančiais 
pagaliais rankose. Netrukus suliepsnojo kūtės, ir ėmė 
verstis dūmai iš pono Skrodskio kabineto. Atbėgu
siems iš Šilėnų vyrams jau nebeliko kas daryti. Su 
Skrodskio dvaru buvo susidorota iv be. jų. Daubaro 
žentas Miknius, pastebėjęs Pranciškų, jį užkalbino:

— Tai ką, Pranciškau? Nė mūs nepalaukei. Pats 
vienas su saviškiais'pakurstė! ugnelę...

Pranciškus, aprūkęs dūmais, piktai piasišiepė, net 
jo dantys ir akys sublizgėjo.

— Ech jūs, liurbiai! Poną pražiopsojote!.. Būtume 
mes jam paspraginę padus!

— Pražiopsojome...—kaltai prisipažino Miknius.- 
Ką padarysi... Nėra Šilėnuose Balsių Petro, nėra Jan
kauskų Kazio, nėra Noreikos. Tie tai būtų nepražiop 
soję.

— Gaila man Balsių .Petro. Atsimenu jo dainą:

Jau prikalta daugel plieno, 
Ateis tokia dėl įų diena.

Štai ir atėjo.
Jis nusisuko į saviškius:
— Vyrai! Nėra čia mums kas daugiau veikli. 

Algai!
Būrys vyrų susimetė aplinkui jį, paliko kiemą ir 

dingo nakties tamsoje.
Miknius kreipėsi i šilėniečius:
-— Eime, vyrai, ir mes. Paskui dar sakys, kari mes 

padegėme.
Dingo ir jie. Dvaro žmonės prisiglai’dė kumetyne.
Gaisro negesino niekas.

Bus daugiau.
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“THE GLOBE AND MAIL“ APIE 
MŪSIŠKI J. M E K Ą. PROPERŠOS Surinko T nuros

Newyorkietls Jonas Mekas į 
Torontą buvo pakviestas moder
niųjų filmų vertintojų komisijon. 
Toji komisija paskyrė premijas 
laimėjusiems.Apie tai rašė visi 
trys Toronto didieji dienraščiai 
"The Telegram'! "Daily Star" ir 
"The Globe and Mali". Ypač pa
starajam dienrašty apie filmus 
ir apie mūsų tautietį J. Meką 
buvo rašyta gana daug ir tai-ne 
vienu kartu,taip pat įdėta į dien
raščio skiltis jo nuotrauka.

Kiti komisijos nariai (be J. 
Meko) buvo: britų menininkas 
Richard Hamilton ir kitas brito- 
nas-William Turnbull.

Jonas Mekas, kaip žinome, 
Amerikoje garsėja kaip moder
niškųjų filmų novatorius ir žur- 
nalo"The Village Voice" komen
tatorius.

"The Globe and Mali" dien
raštis lapkričio 28 d. laidoj, ra
šydamas apie J. Meką, kažkodėl 
pastebėjo, jog jis (jo gimtojoj 
Lietuvoj) buvęs visiškai nežino
mas kaip poetas. Kas žino, gal 
taipreikėjo parašyti, norint su
tirštinti efektą, rašant kaip apie 
naujovininką.bet mes,vis dėlto, 
žinome,kad jis -nėra nežinomas, 
kaip dailaus žodžio meistras,nei 
Lietuvoj, nei tarp išeivijos lie
tuvių.

Vienok tas pats dienraštis , 
("The Globe and Mail") .gruodžio 
4 d. laidoj, jau įsidėjo didoką, 
(trijų skilčių), Wendy Michener 
straipsnį apie J. Meką, pailius
truotą jo nuotrauką ir užvardintą 
(net antraštėj minint jo pavardę) : 
"Mekas taken with Canadian Un
derground".

Straipsnyje rašoma, jog tos 
pastabos - esančios likusios iš 
užrašų po požeminio (under
ground) vizito. Esą, Jonas Mekas 
-nedrąsus (drovus) "fella",kad 
jis galėtų būti pranašu ar misi- 
jonieriumi. Tačiau jis esąs tas 
asmuo,kuris padaręs daug dau
giau,negu kas kitas, padrąsinant 
ir paskatinant avangardinių fil
mų produkučrtbjūs kaip išrasti 
(toexplore) filmų technikas, ku
rias jūs,girdi,esat regėję Hally- 
wod kino teatruose paskutiniuoju 
laiku.

Mekas, girdi, esąs dar ir tas 
asmuo,kuris parinkęs filmus ir 
kanadiečių artistų 1968 metų Fil
mų festivaliui Ontario Meno Ga
lerijoj (at the Arts Gallery of 
Ontario).

Ne taip,esą,kaip tiek daug ki
tų jo amerikietiškų kolegų, jis 
buvęs sužavėtas tuo, ką jis rado 
Kanadoje.

Vienok, girdi,kaip jis, (rašinio 
autorius), jau esąs minėjęs, J. 
Mekas nesąs iš tų, kurie mėgsta 
tirštus pasisakymus, (jis esąs 
daugiau "retiring chap").Spau
dos konferencijoj,skelbiant pre
mijų laimėtojus, jis turėjęs tik 
keletą malonių pastabų, tačiau 
nieko apie tai, kad jis jau gavęs 
inspiraciją parašyti kanadie
čiams filmų gamintojams poeH 
mą, kurios tekste esama, maž
daug, tokių minčių:

"Aš esu viena iš naujosios ki
nematografijos akušerių(midwi- 
ves).Ašesu pirmoji, kuri atski
ria berniukus nuo mergaičių. Aš 
galėčiau tarti jums su tikru au

toritetu: jau yra Kanadoje nauja 
kinematografija,ir tai ji yra jau 
ne tokia-kaip kitos kinematogra
fijos. Ji turi puikesnę vibraciją 
ir geresnį kompaktingumą (den
sity), f ainesnį dalyką.. .Aš nie
kad nepavargčiau, stebėdamas 
ją" (tą naująją kinematografiją- 
Pr.Al.).

"Tenai,girdi, dar yra ir tenai 
bus tie,kurie pasakys (pakartos) 
jums, kad jūs pakliūvate į ame
rikiečių avangardo spąstus (į 
Amerikos pogrindį).

' "Nesileiskite,esą, sukvailina
mi tokių kalbų. . .Mes skyriamės 
tiek daug,kaip vieno krašto sie
la skiriasi nuo sielos (soul) kito 
krašto;

‘'Jūsųįsivaizduojami paveiks^ 
lai (images)-esate jūs patys. Jūs 
esate kanadiškoji kinematogra
fija. Todėl - nesibijokite. Ką jūs 
darysite-bus tikrai (užtikrintai) 
daroma.

"Kai aš grįžau atgal į New 
Yorką, (kur mano gyvenimas 
pririšo mane), žmonės klausė 
mane: "Oh,jūs atrodote atsinau
jinęs (refreshed)-ar jūs atosto
gų gavote?"... "Ne", -aš atsa
kiau. "Aš turėjau šešias, labiau - 
šiai įtemptas, darbo dienas, ko
kių aš ilgą laiką neturėjau, ta
čiau mane atgaivino ir atnaujino 
ozonas naujosios kanadiškos ki
nematografijos .Aš prisiekiu tai 
sakydamas ,tai yra tikra tiesa"..

Kad Mekas kuklus (shy)-esą- 
taip. Bet kai jis įsišnekąs-jis 
nenuginčijamas. Jis tada pasis
tengiąs savo poziciją padaryti 
absoliutiškai aiškią. Filmų ga
mintojams jis pabrėžęs, jog jie 
privalėtų būti patenkinti, kad 
Kanada neturinti tokios filmų 
industrijos, kuri galėtų numalti 
juos šalin (to grind them down).

Baigdamas savo pasisakymą 
apie mūsiškį J.Meką, Wendy Mi
chener skaitytojam pataria, esą: 
jeigu jūs norėtumėt pamatyti 
ir aiškiau suprasti apie tai, ką 
J. Mekas kalbėjo, aš rekomen
duočiau jums programas (nuro
dyta datos) ir kanalai bei auto
riai.

Prie šio atpasakojamo repor
tažo,jungiuir J. Meko atvaizdą,, 
kuris tilpo prie straipsnio "The 
Globe and Mail" dienraštyje. 
Taip lygiai-džiaugiuosi, kad šis 
mūsiškis novatorius, nežiūrint 
jotos srities garsejimo,pasili
ko ir toliau netik Meku, bet ir 
Jonu (ne kokiu John). Ačiū jam 
už tvirtą lietuviškumai

Pranys Alienas.

Kažkurio, berods, Jaunimo 
Kongreso metu prof. V. Trumpa 
yra pateikęs nelabai malonią 
statistiką apie saliūnų gausą 
lietuvių gyvenamuose rajonuo
se Čikagoj, šio šimtmečio pra
džioj. Pasirodo jų buvę tiek, kad 
vieną smuklę nuo kitos skirda- 
vęs, o kartais neskirdavęs ke
liolikos metrų tarpas .Ar jų da
bar lygiai tiek pat užderėjo Pa
saulio Lietuvių Sostinėj,netaip 
svarbu.Įdomiau yra tai, kad ki
tos rūšies "pagundos vietų" pa
daugėjo.Štai kelios mintus iš J. 
Pr.straipsnio "Drauge" (spalio 
29 d.), užvardinto "Kultūrinio 
beandravimo židiniai";

"Mes gana uoliai rūpinamės 
organizacijomis, lituanistinė
mis mokyklomis, savo spauda, 
tačiau dar viena masinio švie
timo sritis-savos bibliotekos ir 
skaityklos yra apleistos. Dabar 
jos teegzistuoja beveik išimti 
nai tik prie lituanistinių mokyk

lų ir patarnauja tik atžalynui. 
Tai gerai, bet lietuviškos mo
kyklos bei bibliotekos reikalin
gos ir suaugusiems. Net pačioj 
didžiausioj JAV kolonijoj Chi- 
cagoj ir apylinkėse teturime tik 
vieną biblioteką-prie Šv. Antano 
parapijos Ciceroje.betir ši bi
blioteka,kiek girdėti, mažai te- 
funkcionuoja.Skaityklų suaugu
siems teturime tik vieną visoje 
didžiojoje Chicagoje -tėvų Jė
zuitų įkurta Jaunimo centre.Tai 
aiškiaipermažai.Jei prisimin
sime daugybę tavernų lietuviš
kose kolonijose ir beveik visišku 
nebuvimą mūsiškių bibliotekų 
ir skaityklų, nebus tai labai 
augštas liudijimas apie mus".

Kam to kultūrinio bendravi
mo, iš,tiesų, jei pasak Vaičaičio:

"O aš vyras ąžuolinis, turiu 
butelį degtinės"?

PROPIRSCIAI
Žūtbūtinėje kovoje dėl mūsų 

tautos išlikimo dažnai grįžtame 
į "Aušros " laikus .idealizuodami 
savo žmones,kraštą ir neracio-. 
naliai aukštindami savus atsie- 
kimus tiek emigracijoje,tiekTė- 
vynėje.Kiti galvoja,kad objekty
vus požiūris į mūsų padėtį yra 
išmintingiausias. Taigi ir vėl 
idealizmas, tik kitoks ir kurio 
kažin ar galime sau pasivelint, 
atsistojant prieš visokio plauko 
didrusių nacionalizmą. Ar ne
perdėtai smerkiame savo ro
mantikus ?

Skaitant NL tilpusius kelionės 
į Lietuvą beasmeniškai surašy
tus atsiminimus, prisimena žy
maus kompozitoriaus ruso Igor 
Stravinsky apsilankymas savo 
tėvynėn 1962 metų rudenį, po 40 
metų egzilės.

Stravinskio palydovas Robert 
Craft tą sugrįžimą taip aprašo;

"Po pirmųjų įspūdžių Stra
vinskio Rusijos apgynimas jau 
buvo išbaigtas. "Koks gražus fa
brikas", "Čudno-daugiaaukštis 
namas", sušunka jisai, lyg nei 
fabrikų, nei apartamentų vaka
ruose, jis nebūtų regėjęs. Arba, 
Holywoode būtų kritusios galvos 
pietums vėluojantis tik penkiom 
minutėm, tačiau čia, Maskvoje , 
dviejų valandų pavėlavimas 
Stravinskio komentuojamas kai-J ll 
po "labai geru patarnavimu". 
Jis taip pat nemini, jog šis "pie
ce de resistance" puikiai atsi
spirtų elektriniam pjūklui. Iš 
tikrųjų, jei to vakaro patiekalas 
būtų pasiūlytas Prancūzijoje, 
pats de Gaulle būtų tuč tuojau 
sulaukęs telegramos apie civi
lizacijos nuosmukį, (mat, Stra- 
vinskis žinomas, kaipo labai 
temperamentingas žmogus),bet
gi čia tai būvo "vkusno", dar nė 
nepabandžius valgyti.

*******

Kino teatruose dabar eina 
anglų gamybos filmas "Katerina

Didžioji", kuri ten nurodoma vo
kiete. Freudas galvojo kitaip,pa
kartotinai ją minėdamas,, kaip iš 
dvaro tarnaičių iškilusia lietu
ve.

Kaipgi mano mūsų istorikai? 
Iš tikrųjų abejotina,ar tai garbė, 
nebent įrodymui, kad mūsų mo
teriškės ir tais laikais buvo ne - 
pėščios ?

*******

Vilniaus dainininkas Virgili
jus Noreika paskutinėje savo 
viešnagėje turėjo mūsuose ne
įprastą pasisekimą, ką liudija 
jo koncertai.

Smagu, kad yra tiek daug mu
zikos mėgėjų, tiktai kyla įtari
mas ar tikrai taip yra, nes labai 
'retą tų Noreikos ar kitų lietuvių 
dainihinkų' klausytojų tegalima 
sutikti kitų gastroliuojančių, net 
ir pasaulinių įžymybių, koncer
tuose.

Atrodo, kad savaisiais gėri
mės daugiausiai nemuzikiniais 
sumetimais. O kaip būtų gera 
mūsųkulturai,kad mėgtume mu
ziką ar dailę kaipo meną, o ne 
vien tik kaip mūsų tautinių sen
timentų išraišką.

*******
Čekoslovakijos išprievarta

vimo pasėkoje ir Lietuvos liki
mo pirminimas Vakarams tebe- 
sitęsia.Štai.NY Times gruodžio 
8 d. atspaude interview su,vie- 
nuolikąmetųstalinistų kalėjime 
išbuvusiu, čekų ekonomistu dr . 
Loebl, kuris tarp kita ko paste
bi, jog "kas nutiko Čekoslovaki
joje yra labiausiai įtikinančiu 
pavyzdžių atgimstančio stali
nizmo, aneksavusio Baltijos 
kraštus, dalį Lenkijos ir Besa
rabiją".

Klausimas sau patiems ,o ypač 
veiksniams -Ar padarėme viską , 
ar išnaudojome šią auksinę pro
gą, kad labiau iškelti ir mūsų 
Tėvynės tragediją?

KReA/i 
VE/dRoDž/M

Nepamirškite atsivežti savo 
šiukšlių dėžę, 
stalinę lempą, 
grafiną vandeniui, 
radijo laiką.
kabi/ rankšluosčiui pakabini),
kėdę svečiui pasodinti,
jeigu, aivykus į Druskininkus, jums pavyks „Turisto" viešbu
tyje gauti kambarį, kuriame išvardintų daiktų nerasite. Tad 
natūralu, jog už vieną parą tokiame „patogiame" kambary
je jums teks sumokėti tik 2 rb ir 10 kp.

Neveltui rašoma šiemet išleistoje knygelėje „Po Druski
ninkus ir apylinkes": „JEIGU ATVYKOTE Į DRUSKININKUS ( 
BE KELIALAPIO IR NETURĖSITE KUR APSIGYVENTI, JUMS 
SAVO PASLAUGAS PASIŪLYS VIEŠBUČIO „TURISTAS" 
DARBUOTOJAI".

Šventa teisybė. Kaip matote, paslaugos pasaulinių stan
dartų lygyje! Tačiau atvykstant būtina pasiimti ir palapinę

Taigi, nepamirškite atsivežti savo. . .
♦ Tai pamiršęs turistas iš ..Turisto", norįs papildyti

,.Šluotos" 18 numeryje išspausdinta reportažą 
Druskininkų

1. SVEIKI ATVYKAI. .

Toks obalsis pasitinka kiekvieną laukiamą Ir ne
laukiamą svečią Druskininkų geležinkelio stotyje. 
Ai esu nelaukiamas svečias. Todėl dairaus stoty, 
kur čia savo nešulius laikinai pasidėti, kol kampą 
nakvynei susirasiu.

Žiūriu, laukiamojoje salėje stovi eilė automati
nių spintelių daiktų saugojimui. Klebenu vienos, 
kitos, trečios spintelės rankeną. Ant visų užrašyta 
„laisva", bet nė viena neatsidaro.

— Tuičiai vargstate, — pastebi man raudonke- 
puris žmogus, trenkiantis garvežio dūmais, — tos 
čemodanspintės pas mus užplombuotos iš vidaus. 
Matote, dar kovo mėnesį čia kažkoks laukinis po
ilsiautojas (metė skylėn penkiolika kapeikų ir no
rėjo vienoje iš jų permiegoti. Todėl dabar, kai 
mieste sezoninis plotas perpildytas, jas užplom
bavome, kad kas tokiu pavyzdžiu vėl nepasek-

■ 2. „ČIA NĖRA DURNIŲ..."

Išeinu su savo kroviniais į stoties aikštę. Kele
tas taksi vairuotojų apstoja mane.

— Gal j Vilnių! Prašome, — pasiūlo vienas.
— O negalima arčiau!
— Galima. Sėskit pas mane, a! galiu j Gardi

ną, — sako kitas.
— Bet man reikia į Druskininkų viešbutį, — sa

kau.
— Ne Sun/ neši. — atšauna trečiasis. — Ten ir 

pėsčias gali nueiti. Taip arti vežti čia nėra dur
nių. . .

Nuėjau, tuo pilnai įsitikinęs.

3. SAVAS ŽMOGUS

— Vietų nėra, — pasakė viešbučio administra
torė, kada aš su ja, tarsi su Anglijos karaliene, pa- 

, garbiai pasisveikinęs, mėginau dar įteikti celofa
ninį kapšelį su saldainiais.

— O ryt, poryt ar po savaitės!
— Nebus taip pat. Nei su komandiruotėmis, nei 

be. Nei su saldainiais, nei be, — ėmė tarsi žirnius 
berti administratorė. — Mes Druskininkų namų, 
sandėlių, palėpių ir pusrūsių savininkus j soclenk- 
tynęs iškvietėm. Jie savo privatų plotą poilsiauto
jams nuomoja 5—6 mėnesiams, o mes Viešbutį — 
apvaliems metams. Todėl mums yra galimybių pir
mauti. Va, jeigu įūs būtumėt iš Barnaulo, Maskvos 
ar Semipalatinsko, — tada kita kalba: mes jus 
viešbuty pagal daugiametį susitarimą apgyvendin
tume. . . O dabar — įūs savas žmogus.' .

4. MUSĖ MAIŠO, MUSE MAIŠO...

Argentinos Lietuviu Organizoeljų ir Spaudos Taryba, kuri derina vieningą visos kolonijos veik ima.Centreline Valdyba:
14 kairės: I. Padvaiskis, A. MiČiudos, I. Simonauskienė, L. Sruoga, J. Cikitos, kun. Steigvila, L.Micludo 

i vydis. Užpakaly visi valdybos nariai. Krp. _________________ _____________

DAIL. TAMOŠAIČIŲ PARODA 
SARNIA, ONT. VIEŠOJE GA -

LERIJOJE

Sarnia miesto galerija pati 
pasirenka,kviečia ir savo lėšo
mis rengia žinomų dailininkų 
parodas. Paskutinei 1968 metų 
parodai (gruodžio 6-30) buvo 
pakviesti A. A. Tamošaičiai su 
savo darbais .Anastazija Tamo
šaitienė išstatė 17 gobelenų ir 
Antanas Tamošaitis 32 tapybos 
darbus.

Sarnia miesto galerijos ku
ratorius pageidavo,kad parodoj 
būtų išstatyti kiek galint dides
nių išmierų darbai,kad užpildy
ti, naujos galerijos didelę erd
vę-

Ateinu kartą j tarpmiestinių telefono pasikalbė
jimų punktą Bet, vos įžengęs j punkto laukiamąją 
salę, nustėrau: absoliučioje tyloje keliasdešimt 
įvairaus amžiaus, kompleksijos ir lyties piliečių, 
sustingę įvairiausiose pozose, stovėjo salėje, už
vertę galvas j lubas.

— Tššš! — sušnypštė man vienas iš jų ausin ir, 
rodydamas pirštu į palubėje tupinčią musę, su
kuždėjo: musė maišo, musė maišo. . .

Tuo metu kažkur antrapus lubų nuaidėjo lyg ir 
žvygtelėjimas, lyg ir kniauktelėjimas, ir visi lau
kiamojoje salėje buvę žmonės suklego:

— Ką pasakė!! Nida!. . . Vida!. . Rygai. . Kau
nas!. . Keiptaunasl. .

— Ko įūs ten klegatel! — visus nutraukė mer
gina, iškišusi galvą iš užsakymų langelio, — jūsų 
daug, o garsiakalbis vienas.

—• Geriau pakartokit, kokį miestą jungiate, — 
valingu balsu nutraukė kažkuris pilietis. — Tam jū
sų išklerusiam garsiakalbiui net musė maišo! Penk-

• tą dieną su Panevėžiu nesusiskambinu!
— Tai ne mūsų reikalas, — atšovė mergina ir 

pamokomai pridūrė, — jei muses maišo, tai jas ii- 
gaudykite!

5. PONAS TAKSI

Atostogoms baigiantis, palapinių miestelio ad
ministratoriaus telefonu nutariau iškviesti taksi.

Antrame laido gale man atsiliepė:
— Mes jokių užsakymų telefonais nepriimame. 

Pas mus sava tvarka. Ateikite autobusų stoties 
dispečerinėn ir užsakykite.

Po gero pusvalandžio įpuoliau dispečerinėn.
— Noriu. — sakau, — pagal jūsų tvarką iškvies

ti taksi.
— O kuriam laikui malonėsite! — meiliai pasi

teirauja dispečerė.
— Tuoj pat, — sakau.
__ O mes užsakymus priimame tik sekančiai 

dienai. Tokia pas mus tvarka!

6. KAS SKAITO. RAŠO —RAŠALO PRAŠO

štai šiandien kai ką iš to, ką mačiau Druskinin
kuose, nutariau ir aprašyti. Bet žiūriu — parkeryje 
nėra rašalo. Taigi, nueinu j universalinę parduo
tuvę.

— Neturime ir nežinome, kada gausime, — pa
reiškė man.

Apėjau visus kurorto knygynus ir kioskus. Čia 
panašūs atsakymai: „Neturiu", „negaunam", „ne
žinom".

Galų gale užeinu į vieną vaistinę.
— Gal, — sakau, — bent jūs rašalo turite!
— Rašalo tai ne, — sako vaistinėje, — bet kai ku

rie rašeivos čia pas mus vietoj rašalo kalio per
manganatą arba jodą perka. Pamėginkit ir jūs, gal 
parašysit...

Pamėginau. . .
' Ir, kaip matote parašiau, vis dar vildamasis, kad 
ir šuns balsas gali j dangų nueiti.

Iš Satyros ir Jumoro žurnalo “ ŠLUOTA'.
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MANO KELIONE 
ČEKOSLOVAKIJON

llovzas Stanli evičius'.1/airi Stanke), neseniai 
bure siustas prancūzu laikraščio “ Dimariche- Ma
lin. I’ erspecti ves“ i Čekoslovakija aprašyti leny 
Irsčius į vykius./.ia spausdinamas jo straipsnio ver 
tunas, kuris pasirodė tame laikraštyje 1963 m. 
lapkričio 9 d.. Montrealvje.

Šis pasipriešinimas vyksta ir 
šiandien. Olomuc miestelyje, 30 
myliųnuo Brno, vienas rusų ka
reivis įeina į barą.

-Chačiu pivo (Noriu alaus).
- Rusams nėra alaus, -atsako 

jam barmanas.
Kareivis neatrodo piktas. Jis 

tik ištroškęs.
-Pivo.. pivo, -(alaus, alaus, - 

šaukia nekantriai.
- Ne, -atsakoma jam be pasi

gailėjimo.
Kareivis nebando naudoti savo 

šautuvo. Jis pagaliau apsisuka . 
Jis nesupranta. Jam buvo pasa
kyta, kad čekai draugai.

Pagaliau jį sulaiko ir duoda 
pasiūlymą:

- Tu gali gerti, kiek tik nori, 
bet užtai turi pakelti savo stiklą , 
sušukdamas "Tegyvuoja Dubče- 
kas".

Rusas perdaug ištroškęs, kad 
ats i s aky tų. Ji s ai paklauso ir visi 
kartu su juo pradeda gerti.

Vargšas kareivėlis, pakėlęs 
devynis tostus už Dubčeką, kry
puodamas išeina. Ir sako:

- Čeki duraki'. (Durniai čekai).
Grįžtant atgal į miestą, aš pa

stebiu du susidūrusius rusų tan
kus ant mažo keliūkščio.

- Tiedu tankai, tai įdomiausia 
okupacijos istorija, - sako man 
vienas čekas.

Vieną dieną šios dvi metalinės 
masės netyčia susidūrė.Kadangi 
po to jie negalėjo pajudėti, tai 
nutarė čia palikti. Jiems saugoti 
buvo pastatytas sargybinis. De
ja, vargšas eilinis, kuris tuos 
tankus saugojo, neturėjo ko val
gyti. Po 24 valandų laukimo, ka
reivėlis nuėjo pas ūkininką, pra
šydamas valgyti. Čekas jam at
sakė:

-Tie, kurie nedirba-nevalgo .
Kadangi ruselis nenorėjo ba

du mirti, nei apleisti savo pos
to,tai susitarė su ūkininku; die
ną jisai padeda ūkininkui derlių 
nuimti, o vakare grįžta miegoti 
į savo tanką. Ir štai jau savaitė , 
kaip tai tęsiasi.

********

Aikštėj ,kur turi nutūpti lėktu
vai, vaikščioja 3 rusų kareiviai , 
kaip vagys parodoj. Didžiulis ru
sų lėktuvas "Aeroflot" atskrido 
iš Maskvos.9 suaugę ir 4 vaikai 
išlipa.

Vienas aerodromo tarnautojas 
man sako:

- Kuznecovas prašė, kad būtų 
paliuosotos vietos Caserne Mi- 
lovico,viešbučiuose ir butuose . 
Laukiame 600 civilių "patarėjų" 
su šeimom.

Jau prasideda...
- Kas dabar bus ?
- Nieko čionai, nieko kitur, - 

sako jis atsidusdamas.-Ach, kad 
tik jie būtų užtektinai protingi ir 
pašiurtų Dubčekui Nobelio pre
miją.

Bet jau artėja mano išvykimo 
kas. Aš įlipu į čekų sprausminį 
lėktuvą.Šalia mūsų lėktuvo stovi 
sovietų gigantas "Aeroflot". Jis 
skrenda į Leningradą. Jis turi 
pakilti penkiom minutėm anks
čiau,negu mūsų lėktuvas .Į jį lipa 
keleiviai. Kiek jų yra? Aš juos 
skaičiuoju: vienas. VIENAS1 At
rodo sovietų-čekų draugystė ne
kokia. Tik vienas keleivis 1 Tai 
tikriausiai vienasis tų "specla- 
listų','kurie dėvi tos pačios spal
vos lietpaltį, kaip ir aš.

Alan Stanke
(Alys Stankevičius)

Brno Tarptautinės parodos 
atidarymas įvyko dalyvaujant 
garbingiems užsienio svečiams. 
Ypač buvo daug žurnalistų. Žur
nalistų klube man pranešė, kad 
anksčiau tokiom progom būdavo 
apie šimtas žurnalistų,o šįmet 
dvigubai tiek.

Atidarymo iškilmės panašios 
į visas Įeitas. Maža detalė: ats
tovai 5 kraštų, kurie dalyvavo 
invazijoj, buvo sutikti tyliai, o 
Jugoslavijos ir Vakarų kraštai 
buvo sutikti masiniais ploji
mais .Vėliau,kai pasirodė Krem
liaus atstovas M.Kuznecov,stai
ga užgęso šviesos. Pirmasis 
Brno miesto magistras už tą ne-

numatytą sugedimą atsiprašė , 
bet rusas juo nepatikėjo.

Pro rusų parodos kioskus lan
kytojai praeinanesustodami. Jie 
adoptavo tą pačią laikyseną, kaip 
prieš rusų kareivius: juos igno
ruoja.

Į Prahos aerodromą aš ateinu 
visą valandą anksčiau.Matau pa
našias scenas, kaip Brno ir ki
tur. Trys rusų kareiviai ateina 
pakeisti rublių į čekų pinigus, su 
kuriais jie galės pirkti alaus 
arba suvenyrų Natašai.

Pinigų keitimo tarnautojas at
rėžia:

- Mes nepriimam rusų pini
gų:

GALAS

Šio įdomaus reportažo auto, 
torius Alain Stanke su m e - 
d aliniu “ monokliu* ant ku
rio '■ckiskai atspausdinta: 
V M y I i u laisve“.

Reportažas iš Detroito 
MIČIGANO DIDMIESTYJE VISKAS PILKA.

Šiandien gruodžio penktoji . 
Trys savaitės iki Kalėdų, bet 
šventiniai žiburiai jau senokai 
visur įžiebti, ir minių minios po 
krautuves puldinėja, tiesiog is
terijos apimtos. Nupirkti viską 
ir viską padovanoti'.Nupirkti kaip 
tik dabar, kai trečdaliu įbrangę . 
Įsupti į paslaptingas spalvas .pa
kišti po paslaptingai žiburiuotu 
medeliu ir laukti išvyniojimo 
dienos.Taip,taip, išvyniojimo ir 
apsidovanojimo. Ak, tiesa, kaž
kas prieš vėją šaukia Kūdikio 
vardą ? Gimė ? Kas ir kada ? Gi - 
mė prieškalėdiniai žiburiai, gi
mė prekyba daugeliu daiktų, gi
mė doleriai, doleriai, doleriai. 
Kalėdos artėja.Tegyvuoja Kalė
dos, praradusios prasmę...

*******
Mūsų mieste šiais metais jau 

nužudyta apie keturius šimtus

žmonių.Į tą skaičių neimami nu
žudytieji automobilistų,automo
biliais. Nes fatalios auto nelai
mės neskaitomos žmogžudystė
mis,nors važiuojant buvo sulau
žytos visos taisyklės. Tie ketu
ri šimtai buvo nušauti,pasmaug
ti,peiliais nudurti .Vieni iš kerš
to, kiti iš meilės, bet dauguma 
todėl, kad priešinosi plėšiami 
arba prievartaujamos. Su gera 
velnio pagelba,gal kaip nors bus 
pasiektas penkių šimtų skaičius 
iki N. Metų ir, berods, bus su
muštas naujas rekordas. O jeigu 
jau rekordas,tai kaikam ir labai 
gerai. Sakysim, spaudai, kuri iš 
rekordų daro sensacijas ir.. . . 
pinigą.Grįžtant prie plėšimų, tai 
plėšiama visur, betkurią dienos 
valandą. Pavyzdžiui, prieš de
šimtį metų autobuse sėdėdamas , 
jauteisi nepaprastai saugiai.

.Sf/'?'reS ' dešine: A. Osis (latvis) Baltų Fed. pirmininkas, Ponia Ruth Strom, Harry E. Strom ėjęs Municipal
„ Rai.rS m'n 1 s,ęr'° Poreigos ir dabar išrinktas min. pirmininku, Algimantas Dudaravišius, Baltu Fed. vice-pirm. 
, s,°ry' koordinacinio k-to Edmontone pirmininkas ir Social Credit partijos rinkiminės Edmonton North
Apylinkes delegatas.

Uniformuotas šoferis orumu i c 
blizgančiom sagom primindavo 
policininką,na,ir būrys keleivių 
reiškė artimo meilės jėgą bet- 
kokiu kritišku atveju. Dabar ką? 
Dabar sulipa vienas, du ar keli 
vyrukai,beveik visada juodosios 
rasės,ir pirmoj vietoj iškrausto 
kišenes.. . šoferio.Lapkričio 23 
d. pradėta nauja apsimokėjimo 
už važiavimą tvarka.Šoferis ne
beima į rankas nei dolerio, nei 
cento. Reikiamą sumą sumeti į 
peršviečiančią dėžę, o šoferis, 
patikrinęs .rankenėlės paspaudi
mu monetas sužeria į skylę, iš 
kurios nė banditas, nė jis pats 
išimti nebepajėgtų. Išima, tur
būt,ginkluoti sargybiniai,kai šo
feris sugrįžta į depo.Šoferis va
žiuoja bepinigis, o keleivis turi 
vežtis arba bilietukus, arba pil
nas kišenes monetų. Tai vienas 
iš naujausių mūsų miesto kultū
ros laipsnių.Girdėjau,jau džiau
giasi, kad šoferiams pasidarė 
saugiau ir smagiau. Tik kaip su 
keleiviais? Kas ir kaip apsaugos 
jų pini gus, tiek pačiame autobu
se, tiek ir išlipus? Bet dabar , 
prieš Kalėdas, niekas apie tai 
negalvoja. Prieš Kalėdas ir plė
šimai yra nukreipti mažiau į au
tobusus, o daugiau į apsipirkimo 
centrus...

*******
Lietuviškasis veikimas prieš

kalėdinių šviesulių dar nebuvo 
visai suparaližuotas. Nes kurie 
nori veikti.tai suranda laiko, kad 
ir kažin kas. Antai, lapkričio 30 
buvo paminėta Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro,sutrumpin
tai čia vadinamo Dlocu 25 - rių 
metų sukaktis. Mat, Dlocas,buve 
įsteigtas 1943 m. lapkričio 14 d . 
Tai detroitiškis neoficialus Al
tos skyrius. Daug jis Altai per 
ketvirtį šimtmečio talkino, daug 
ir pinigų politinei kovai surinko . 
Naujuosius ateivius gražiai pri
ėmė, pagerbė ir į veikimo ratą 
įsuko. Dabar naujųjų dalis tie
siog kęste nebepakenčia Dloco , 
nes vadavimo ir vadovavimo są
vokos keičiasi ir kitoki veiksniai 
kopia į viršų.Tačiau Dlocas mir
ti dar nežada tuojau.Dlocas mirs 
kartu su Altą (Amerikos Lietu
vių Taryba, jeigu norite). Kada 
tai bus? Verčiau nelaukime tos 
dienos...

*******
Tautodailės paroda buvo iš

kilmingai atidaryta lapkričio 13 
d. Centrinės Detroito Bibliote
kos gražioje salėje. Pirmą kartą 
naujųjų eroje taip kultūringai, 
neperkemšant, nepergrūdant 
eksponatais. Paroda verta lan
kymo. Ir laiko ją aplankyti-už
tektinai, nes užsidarys Kūčių 
dieną. Tik ar daug amerikiečių 
ją aplankys ? Atidarant nelietu
viu buvo kažkur tarp 10 ir 20 
procentų.Kitomis dienomis, aiš
kų, amerikiečių nuošimčiai bus 
atvirkštiniai. Bet kiek gi, kon
krečiai ? Gal turėsiu progos pa
tikrinti,kai pasibaigs.Labai gai
la būtų ir beveik nepateisintų 
rengėjų vilčių, jei tik pora tūks- 
tančiu kitataučiu ir kitakalbių 

iš keturių milionų babelio musų 
parodoje apsiskardentų...

*******
"Čiurlionis" atvažiuoja už po

ros dienų. Su Alfonso Mikulskio 
lavintais balsais ir su Onos Mi
kulskienės kanklių garsais.Ke
lionė tokia netolima iš kaimy
ninio Clevelando, o svečiai jie 
vistiek retoki. Retoki todėl, kad 
visokio plauko veikėjai bevelija 
dabar baliais publiką palinks
minti, o ne kultūrinėm progra
mom. Vis dėlto, norisi tikėti 
"Čiurlionio" traukiamąja jėga. 
Norisi spėti, kad salė (Lietuvių 
namų) bus pilna, ar bent apypil
nė. Nes salėje tik penki šimtai 
vietų. . . dvidešimčiai tūkstančių 
Detroito lietuvių. ..

*******
Tuo tarpu prasidėjo kova dėl 

lietuviškos parapijos. Pirmasis 
rundas jau įvyko Dieviškos Apy- 
vaizdos bažnyčios rūsyje gruo
džio 2. Bažnyčios, kurią už pus
antrų metų vers naujas miesto 
greitkelis ir kurią perkeldinti į 
kitą vietą arkivyskupas jau nori 
nebe kaip tautinę, o kaip terito
rinę. O lietuviams pinigų naujai 
bažnyčiai pats arkivyskupas pri
pažįsta apie pusę miliono. Vys
kupas Thomas Gumbleton atsto
vavo arkivyskupiją. Priešais jį 
sėdėjo dviejų šimtų žmonių mi
nia. Visi beveik buvusieji dypy , 
dauguma inteligentai,geras nuo
šimtis jaunų, čia augusių. Tie 
jaunieji tai ir kalbėjo! Arkivys
kupiją barė ir gėdino, seniams 
karštai plojant.Gaila buvo klau
syti labai kantraus, labai kulty- 
vuoto vyskupo papūgiškų žodžių , 
kurių"logiką"gali sumušti kiek
vienas paauglys gimnazistukas . 
Esą,viskas jūsų,tikinčiųjų gero
vei, visa ta teritorinė painiava. 
Jūs vistiek už 20 metų nebeno
rėsite tautinės.Ir vis tą patį, vis 
ratu. Sakau, kova tik prasidėjo . 
Turės būti dar daug dramatiškų 
momentų,jei laimėsime ką. Jei, 
išvis, laimėsime.. .

*******
Šiandien skaičiau apie redak

torių pasikeitimą. Man regis , 
kad Nepriklausoma Lietuva pa
silieka gerose rankose. Geriau
sios kloties ir linksmų Švenčių 
naujiesiems redaktoriams'....

Skaičiau ir kamputyje pri
glaustą LŽS centro valdybos 
vykd. vicepirm. Vlado Mingėlos 
telegramą.Buvau vienas to LŽS 
c. v-bos lapkričio 22 dienos po
sėdžio dalyvių. Į garbės narius 
mes nekilosim nenusipelniusių . 
Kelsime tik pačius didžiuosius 
mūsų spaudos veteranus. Kodėl 
šešiasdešimt pirmus metus žur
nalistinį darbą dirbantį redakto
rių Joną Kardelį į garbės narius 
c. valdyba pakėlė, bus greitai 
plačiau paaiškinta. Asmeniškai 
didžiajam mūsų spaudos vyrui 
linkiu, kad viską, ką yra užsi
brėžęs atlikti, įvykdyti) ir kad 
parašytų ne vieno, o kelių tomų 
atsiminimus. Ir linkiu gražių 
1968-jų Kalėdų, bei daug geres
nių 1969-jų metų! . . .

Alfonsas Nakas

STCATH ARINES, 
ONTARIO

PREZ.A. SMETONOS 
PAMINĖJIMAS-SAUSIO 11 D.

Retas kuris minėjimas yra 
susilaukęs tiek pritarimo iš 
mūsų visuomenės pusės, kiek 
šitas.Dabar jau susitarta ir nu
tarta, kad minėjimas, labai iš
kilmingas ir gražus įvyks sau
sio 11 d. 7 v.vakare Slovakų sa
lėje (Page ir Welland gatvių 
kampas).

Bus rodomas gautas iš Kle- 
velando filmas apie A.Smetonos 
atvykimą Amerikon,jo čia veik
lą, mirtį ir laidotuves.

Šis filmas yra įdomus ir lai
kui bėgant darosi aktualus,nes 
paliudyja, kad Lietuvos Prezi
dentas kritišku tautai momentu 
nepasidavė Sovietų Rusijos 
spaudimui,netapo jos propagan
dos įrankiu, bet pasitraukė į 
laisvą pasaulį ieškoti pagalbos . 
Žinant Sovietų Rusijos meto
dus,matosi,kad A. Smetonai tai 
nebuvo lengvas žygis.

Po minėjimo bus meninė da- 
lis.kuriąišpildys solistas Vac
lovas Verikaitis.

Visom iškilmėm pasibaigus 
įvyks bendra visu dalyvių vaka

ŽINOK
SAVO

TEISES
KANADOS lygių darbo teisiu įstatymas / The Canada 
Fair Employment Practices Act 1953/ draudžia diskrininuo 
ti žmones darbe ir profesinėse sąjungose del ju rases, spal
vos, religijos ir tautybės visose pramones lakose, esančio* 

se federalinės valdžios žinioje.

P A N A S U S įstatymas,apimąs did ži g jq d ali darbo sridlų vei
kia Šiose provincijose: Ontario, Kvebeko, N. Brunsviko, N. 
Škotijos, Prince Edward Island, Manitoba, Saskcdevano, 
Albertos ir Britų Kolumbijos.

NORINT gauti knygel e, aprašančią juri sdikcijo s sritis ir 
nurodančių kaip parašyti skunda ir kuriais adresais juos 
siusti, reikia kreiptis I:

Fair Employment Practices Branch, 
Canada Department of Labour, 
OTTAWA, Ont.

CANADA DEPARTMENTOF 
LABOUR,

Hon. Bryce Mackasey 
M i n i s t e r.

rlenė. Šios vakarienės tikslas 
yra dvejopas: pabūti, ši a proga , 
visiems lietuviams kartu ir su
daryti pajamų nemažoms šio 
minėjimo išlaidoms padengti.

Kas nenorės vakarienėje da
lyvauti, mokės tik už įėjimą į 
minėjimą - auka nemažiau du 
doleriai, bet užtat jaunimui įė
jimas visai laisvas.

Vakarienei kaina -10 dolerių 
porai ir užsirašyti prašoma iš 
anksto pas p. J. Alonderį-39 
Thomas St. ,St.Catharines, tel. 
682-7683,ar pas kitus valdybos 
narius.

Maloniai kviečiame minėjime 
dalyvauti netik vietiniai, bet vi
sų apylinkių lietuviai ir tuo pa
gerbti pirmąjį ir trečiąjį Lais
vos Lietuvos Prezidentą.

Rengėjai .

Šiais, Jubiliejiniais 
Metais,T.Fondui aukavo: 
50 dol. - St. Catharines 
apylinkėje ruošto Vasa-
rio 16-sios Minėjimo Ko
mitetas.
Po 20 dol. -kun. B. Mika
lauskas, OFM, J. Kavalė- 
lis ir J. Girevičius.
15 dol. -K. Stundžia.
Po 10 dol. -St.Janušonis , 
J.Kalainis, P. Polgrimas, 
A .Švažas ir A. Zubrickas. 
Po 5 dol. -J. Ališauskas , 
J. Alonderis, P. Balsas , 
P. Baronas, J. Dainora, 
St.Gudaitis,Z.Jakubonis , 
Z. Markelis, J. Morkuš- 
kis,J. Paukštys, J. Satkus, 
J.Šarapnickas.A.Šetikas , 
P.Šukys,J.Venckus ir J. 
Žemaitis.
4 dol. -P. Misčikas.
3 dol. -St. Šetkus.
Po 1 dol. -K. Butkus, K. 
Galdikas,P.Meškauskas , 
St. Kukta, J. Zianga.V. 
Satkus, J. Skeivalas, A . 
Vickosas ir S. Zubrickas . 
Viso 280 dol.

Nuoširdžiausia padėka 
visiems St. Catharines 
apylinkės lietuviams.

Švenčių proga linkiu 
linksmų šv.Kalėdų ir lai
mingų N. Metų.

T. Fondo Įgaliotinis St. 
Catharinėje-J. Girevi
čius.
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Atkelta is 2 p s I • 
VLIK’o SESIJA'. . .

vakare, pagrindinį kalbą pasa
kė VLIKo pirmininkas dr.K. Va
liūnas.Ši kalba savo turiningu
mu ir puikiu paruošimu bei pa
puošta kalbėtojo erotiškais ga
bumais savaime liko visos se
sijos kulminaciniu tašku. Ji vi
sų iškilmingos vakarienės sve
čių buvo palydėta ovacijomis .

Vakarienės metu buvo prisi
minti VLIKo organizatoriai ir

SKELBIMAS

Dievo Karalystės 

Žinios
Ik Tema: Prisikėlimas iš

Numirusių 
(Tęsinys)

Dar kitoje vietoje tas pats 
pranašas sako, kad visa žemė 
bus pripildyta Dievo garbės pa
žinimo, lygiai kaip vanduo den
gia jūros dugną.

Tuomet įvyks, kaip pranašo 
pasakyta: “Viešpaties atpirk
tieji (gyvieji ir atgaivinti mi
rusieji) sugrįš ir ateis j Sioną (į 
Viešpaties Kalną, aiškiau pasa
kius, j Kristaus Karalyste) su 
gyriaus giesme: amžina links
mybė apvainikuos jų, galvą.

Jie gaus džiaugsmo ir links
mybės, o skausmas ir vaitoji
mas bėgs šalin”. — Izaijo 25:10.

“Žmonija tai Dievo vaikai pa 
gal sutvėrimą — Jo rankų dar
bas — ir Jo planas santykyje su 
jais yra aiškiai apreikštas.

Jo Žodyje.
Povilas sako, kad pirmasis 

žmogus (kuris buvo pavyzdžiu 
to. kun bus tobuloji žmonija) 
buvo iš žemės, žemiškas; ir jo 
ainiai, išskyrus Evangelijos Baž 
nyčia, prisikėlę bus žemiški 
žmogiški, pritaikyti prie žemės. 
(1 Kor. 15:38.-44).

Dovydas sako, kad žmogus 
buvęs sutvertas tik truputį že
mesnis už angelus ir apvaini
kuotas garbės. (Psl. 8:3-4).

O Petras ir mūsų Viešpats ir 
visi pranašai nuo pasaulio pra
džios sako, kad žmonija bus at- 
seigta į. tą garbingą tobulumą 
ir vėl viešpataus žemėje taip, 
kaip viešpatavo jos atstovas 
Adomas—Ap. Darb. 3-19-21”.

“Ir šita dalį Dievas išrinko 
duoti žmonėms. Ir kokia garbin
ga toji dalis!

Užmerk savo akis valandėlei 
nuo tu skurdo ir vargo, nuopuo 
lio ir rūpesčiu, kurie tebesiran- 
da dėl nuodėmės ir įsivaizduok 
sau proto akimi tobulosios že
mės vaizdą.

Jokia nuodėmės dėmė neter
šia tobulos visuomenės sander
mės ir ramybės; jokia pikta 
min'is, įnkis nemalonus pažiū
rėjimas ar žodis, meilė, tekanti 
iš kiekvienos širdies atranda to 
lygu atsiliepimą kiekvienoj šir 
dy ir labdaringumas pažymi 
kiekviena darbą.

Ligos nebus daugiau; nei gė
limo, nei skausmo, nei jokio 
ženklo puvimo. Prisimink sau 
visus žmogaus formos ir išvaiz
dos palyginamosios sveikatos ir 
grožio paveikslus, kokie kada 
teko matyti, ir žinok, kad tobu
loji žmonija bus dar puikesnė.

Vidujinis tyrumas ir protinis 
bei moralinis tobulumas pažy
mės ir pagarbins kiekvieną nu
švitusį veidą. Tokia bus žemės 
visuomenė, ir verkiantiems at
siskyrusiu bus nušluostytos aša 
ros, kuomet jie pritirs prisikėli
mo darbą pilnai.—Apr. 21:4.

(Bus daugiau)

Kas įdoniaujatės apie Tiesą, mes 
r.visiųsim veltui knygelių.

Kreipkitės šiuo adresu:
Lithuanian Bib’e Studentą, 
212 E. 3rd Street,
Spring Valley. III. 61362

AR ŽINOTE, KAD 

“nepriklausomos 
LIETUVOS“ SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pakvietimus, 
vizitines ir padėkos korteles, i. 
vairius blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvietimus, mir 
ties atveju užuojautos laiškus, vi 
sakius finansinius pranešimus,tx 
kuį su adresais, lumalus, laik
raščius ir kl. ’ 
Adresas: 7722 fįeoraeStreet^

LaSalle (690) Mtl. A.O. 
Canada.

jo žymesnieji veikėjai bei ben
dradarbiai. Pažymėtina, kad du 
VLIKo steigiamojo posėdžio 
dalyviai, jo organizatoriai dar 
ir šiandien aktingai veikia VLI 
Ko veikloje ir buvo šioje iškil
mingoje vakarienėje - Juozas 
Audėnas ir Stasys Lūšys. Salėje 
matėsi ir vienas tuometinės po
grindžio spaudos-VLIKo organo 
leidėjas ir redaktorius Bronius 
Bieliukas, kuris už šią veiklą 
buvo kankintas nacių kalėjime .

Sukaktuvinio VLIKo seimo 
sesijai pirmininkavo Algis Ka- 
siulaitis.vice-pirm.prof.dr. D. 
Krivickas, sekretoriavo V. Či- 
žiūnas. Rezoliucijų Komisijos 
pirmininkas-Jonas Daugėla,na
riai: prof. A. Vasaitis, prof. P . 
Padalis, dr. K. Šidlauskas, J. 
Stikliorius ir D.Penikas.

Aplamai šią VLIKo seimo 
sesiją tenka laikyti pasiseku
sia. Iš jos VLIKas išėjo dar 
daugiau susikonsolidavęs ir 
stipresnis ateities sunkiems 
uždaviniams pasitikti,o visos jį 
sudarančios grupės dar daugiau 
sukonsolidavo savo jėgas ir sa
vaime dar plačiau išplėtė savo 
įtaką mūsų tautinėje visuome
nėje. J. Dg.

Sgt. Kęstutis Paulauskas, gar
bingai atlikęs vienerius metus 
JAV kario pareiga P. Vietname, 
atostogauja pas tėvelius Cice- 
roje. Kęstutis yra baigęs Cicero 
AukŠt. Lituanistikos mokykla ir 
tautinių šokiu mokytoju kursus, 
priklauso SLA 301 kuopai. 1951 
- 5 metais Kęstutis su tėveliais 
gyveno Montrealyje.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

C F-M B
BANGA 1410, 10:00 VALANDA VAKARO

TEL. 669-8834. Programos vedėjas L. Stankevičius

! H 1 J lt • !• J II f J TEL: garažo 366-0500

LaSalle Mo Specialist Hep a.

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. SAV. G. DESROCHERS.

(Priešais NL redakcija)

Uniuelkal Cleaneii & ZjailoU
Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal uzsoky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kol 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.}

Deluxe Cleaners & Dyers ltd 
117-6th AVENUE. 

Lachine. Que.

Sav. P. RUTKAUSKAS

Windsor
Ory Clkankrb Dvkf»« Co. Ltd. 

1205 Church Avenue. Verdun. P.Q

Tel. 768- 6679.

Savfninkai: A. Keršys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Graibus-

Baltic Woodwork Co. tel-3m-3“4
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS

547 Lofleur Ave., La Salle (650) P. Q.

BELLAZZI-LAMY INC. ™
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6ieme Ave.. LaSalle

EDCO"
ICoustruction Co. 0 

Ltd.
(Skambinti W, Lopenciciui •* 366- 6237. o

KELEIVIS
Aišku, ęsate gird' 

536 Broadway, sius metus. Jį vieni f 
So. Boston,Moss. tyti. Kodėl?

02127 USA. Todėl, kad jis niekam neęataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is visur ( daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelne gerą var 
dą ir pasitikėjimą,

Keleivis duoda ir teisiniu patarimu, jame rasite gražiu ai> 
sakymu bei eilerasciu. Jis tūri ir moterų skyrių. Prenumerat; 
tik $5.00.

Jou galimo gauti 1969 --- metų Keleivio Kalendorių. — Kaino $ 1.00

SĖJA Tautines, demokratines minties mėnesinis lietuviu, laikraštis 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

Redaktorius Grožvydas Lazauskas. 
Administracijos adresas: Juozas Urbelis 
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111.60160 USA

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

7 psl. • NEPRIKLAUSOMA L IE T U V A N r. 1-2,1969 m. sausio 2 d.

PARĖMĖ TAUTOS 
FONDĄ

Vietoj kalėdinių kortelių siun
timo Tautos Fondui aukojo: P. 
Kanopa-10 dol., A. J. Deksniai- 
7dol.,G.Vl.Kažemėkai-5 dol. , 
A.J.Mikšiai-5 dol. ir L. D. Stu- 
kai-3 dol. Laisvės Kovos Metų 
proga po 10 dol. Tautos F. dar 
yra paskyrę SLA, pirm. J. Ša- 
rapnickas ir medžiotojai-žūk- 
lautojai, pirm. J. Kuras. Šiuos 
metus užbaigiant Tautos F. val
dyba dar pasiuntė centrui 300 
dol. čekį. Tuo būdu Hamiltonas 
Laisvės Kovos Metus atžymėjo 
2300 dol. įnašu. Mes didžiuoja
mės savo apylinkės lietuvių 
duosnumu tautiniam reikalui 
ir pagal kolonijos didumą Ka
nadoje esame daugiausia prisi
dėję. Tautos F v-ba.

Sgt. Kestutis Paulauskas.

TEL. 637- 6727

Viską paima is namų ir išvalytus 
pristato.

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
^opkos ir visą kitą namu apyvoka.
Windsor yra moderni valykla, turinti 20 mo
tu patirtį šiam darbe. Turinti naujai įrengta 
moderniškiausia drebuziu apsaugo (storage) 
ir greita patarnavimo.

Daromos įvairios durys, langai, vir
tuves kabinetai ir kiti ivairus medžio 
dirbini ai.

(VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langu rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popietis , cementas, 
B. P. i šdirbiniai , cementas ir kt.

Visokių namų pardavimas ir išnuomavi
mas L a Salleje ( 54, 44, 34 kambariai) 
Su bendru apšildymu ir atskirai.
Su virtuves pečiurr, šaldytuvu ir be jų.
Žemos kainos ir n azi jmokėjimai.

kad tai laikraštis, kuris jau eina 62 
)i, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

Kredito Kooperatyve “TALKA" 
21 MAIN ST. E., KAM B. 203. TEL. 52B-0511.

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

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
KAPITALAS v'rš MILIJONŲ DOLERIŲ.

ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.0(10 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 

BŪSTINE:'Lietuvių Namai - 1129 
Toronto 3, Ontario. — • —

MOKAME
5 % už depozitus 
5% % už Šerus

KASOS VALANDOS kosdiena.nuo 10 vol. iki 3 vol. p. 
p., i skyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penkfadic* 
ni vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p»p»

Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723

(VAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
BEMVITO 

įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motociklai, dviračiai, skalbiamosios mašinos, siu 
vamosios mašinos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus:

__  Lietuvą, Latviją, Estija, Ukraina ir
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu.

DOVANOS:
Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra smul 

kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu
tines.

Taip pat persiunčiame pinigus, uz kuriuos gavėjas gali nu
sipirkti įvairiu prekių specialiose dolerinėse krautuvėse, 

(vairius siuntinius iki 194 svarą gryno svorio.
e Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
a Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu, įmo

kėsite gave musu pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duo-ime patarimą,
e Mūsų ištaiga laitai daug patarnavo ir pasiruosusi patarnauti ateityje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais
— penktadieniais nuo 9 vai. ryto 

iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais
— nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. j-v

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS & TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL 
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P.Q. — TEL. 842 - 5319

IŠ ČIA PASIUSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMS

URMO KAINOMIS 
30% 40% ŽEMIAU RINKOS KAINOS

o TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS V1LNON’ S MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR MOTERIŠKU MS KOSTIUMAMS, P ALI VMS,
SUKNELĖMS IR SILKINES - Brocade * Dainty MEDŽIAGOS-

■ DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K.AŠMIRO,NAILONINIU) IR ŠILKINIU SKARELIU SVEDERIlį IR VISA KH l ŠEIMOS REIKALAMS 
« TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS V YRIŠKIEMS KOSTIUMAMS Made to measure IS GERIAUSIU ANGLIŠKU MEDŽIAGŲ

KAINA $54.00 ir extra kelnes $13.50.
SAVININKAS CH. K A U F M A N A S, buvęs audinių fabriko " LITEX“ vedėjas Kaune. Laisvai kalba lietuviškai.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

TEL: 524 - 0209

1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q 
( Prie požeminio “ METRO“ stoties).

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MA ISTO PROOUK TAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKO SKONIO DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS j NAMUS. SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

Jette & Frėre Ite'e
Plumbing & Heating kontraktorius • šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

140-2e AVENUE 
LASALLE

• Gozinių priemonių pardavimas ir jrentjimrl^

• Apkainavima s nemokama s'“-- 

366-0330"
• DART
• CORONET
• CHARGER
• DODGE
• CHRYSLER
• CAMION 

DODGE

LAURENT DAIGNEAUIT
PMtident

rfe&C
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

3891 St. L awronvo Blvd

Montreal 18, P. Q.

Tel. VI 4-9098

• ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri įgaliota priimti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokesti.

• ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kuriu pilna pasitikėjimo turi jau 14-ka notų.

9 ABC turi dideli pasirinkimo, įvairiu gtrybiu siuntiniams, --- aukščiausios kokybes i r žemiausi a kaina! I 1

9 ABC priima ir pinigus ui kuriuos jūsų gimines gali nusipirkti įvairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.

9 \BC turi SPECI ALIUS maisto produktus siuntiniams i Lietuva:

UZ1': K AINOS (50% NUOLAIDA)
NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas — 100%positekinimos!

103 sv. cukraus .... S 15.59 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. miltų .......... .‘S 21.59 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių........S 25.90 Jūs nemokėsite nč vieno cento
20 sv. taukų...........S 12.70 daugiau!

Hamilton

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treė. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penki. 9.30—3 v.p.p. 
Šešt. 9—1 v.p.p.

Toronto 

LIETUVIŲ IŠTAIGA
BALTIC EXPORTING C O.

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3. ()\'T.
Telefonas LE 1 -3098 

Savininkai A. ir S. KALI ZA

montreal

Aagšti nuoUmėlal et indėliu 
Prieinamos skolinimosi sulygo* 
Nemokamas CUNA gyvybės 
Ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių ta n gamas 
Malonu lietavilkas patarnavimas

DUODAME 
mortgičius ir asmenines 
paskolas iš 7%.
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MONTJREAL
PR ANĖS AME SKAITYTOJAM S,

kad dėl spaustuvėje įvykusiu persitvarkymu turėjome ši “NL“ nume
rį išleisti vėliau ir dvigubu.

“ NL “ Red. ir Administracija.

TALKA ŠALPOS FONDUI
Kaip jau įprasta, kas 

metai.Montrealio ir apy
linkės lietuvių bendruo
menė renka aukas mūsų 
tautiečiam gyvenantiems 
sunkesnėse aplinkybėse 
negu mes. Daugiausia ši 
šalpa susidaro iš drabu- 
žių ir yra persiunčiama, 
taip vadinamo, Suvalkų 
trikampio lietuviams .Tas 
yra daroma KLB Montre- 
alio Seimelio ir bendruo
menės narių - talkininkų 
iniciatyva.

Paskutinio Seimelio 
Prezidiumo posėažio me
tu, iš atstovo šalpos rei
kalams pranešimo paaiš
kėjo, kad dauguma anks
čiau buvusių žinomu tal
kininkų į kuriuos buvo 
kreiptasi,kažkaip,vis ne
turi laiko ar dėl kitų ap
linkybių nebegali talki
ninkauti. Mes priėjom iš
vados,kad gal ne visi mū
sų bendruomenės nariai 
yra, daugiau šiuo reikalu 
painformuoti, todėl ban
dome kreiptis per spau
dą.

Visus, kurie galėtų 
šiam vajui paaukoti dra
bužių arba sutiktų savo 
mašinomis talkininkauti 
juos rinkti ir tuos, kurie 
sutiktų talkininkauti siun
tinių s upakavime,prašom 
skambinti Šalpos Fondo 
atstovui J. Žavi ui 365- 
3252.

Kurie galite pristatyti 
turimus drabužius asme
niškai, juos reikia prista
tyti sekančiu adresu:611A 
Lafleur St. , LaSalle .

Kurie galės talkinin
kauti su savo mašinomis 
mes stengsimės pritai
kinti kuo artimesnę apy
linkę.

Siuntinių pakavimo da
ta ir vieta bus visiems , 
sutikusiems talkininkau
ti,pranešta ar telefonu ar 
per spaudą.

Visiems, kurie kokiu 
būdu galėsite prisidėti 
prie šio vajaus,iš anksto 
pasiliekame dėkingi.

KLB Montrealio apyl. 
Seimelio Prezidiumas

Vieną kartą per metus rėmė
jų būrelis bandydavo "bazaro" 
keliu organizuoti kokią nors pa
ramą, tačiau dėl tolimų distan
cijų ir šitas būdas pasiekė ne
pakankamai gerų rezultatų.Šiais 
metais vaikščiojome nuo vieno 
iki kito: neatsisakė nė vienas į 
kuriuos kreipėmės, tačiau gali
mybės pasiekti kiekvieną-neį
manomos.

Todėl širdingai dėkodami se
selių vardu tiems, kurie savo 
auka parėmė jų darbus, kreipia
mės į tuos, kurių negalėjome ap
lankyti : Seselių namai-mūsų na
mai,o jų darbai yra neužgęstan- 
tis lietuviškos šilumos židinys ! 
Siųskime, kad ir mažytę auką 
šiuo antrašu: Nekalto Prasidėji
mo Marijos Seserys, 1450 De 
Seve Street, Montreal, Que.

Montrealio NPM Seserų 
RĖMĖJAI

MIRĖ ADOLFAS ŽILINSKAS
Gruodžio 18 dieną, Montrea- 

lyje, staigiai nuo širdies smū
gio, mirė nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas-sa
vanoris kapitonas Adolfas Ži
linskas, 73 metų.

Palaidotas per Aušros Vartų 
bažnyčią. Prie karsto paskutinę 
pagarbą atidavė L. K. kūrėjų-

Montrealio Museum of(Fine Arts nuo 1968 m. gruodžio ’3 d. iki, 22 d. vyko kalėdinių 
eglaičių paroda^NOEL 68. Nuotraukoje matomos lietuviškos eglutės fragmentas. Musų 
eglutė susiloukč didelic pasisekimo žiūrovų ir ekspertų tarpe. J. Sajausko nuotrauka

Anksčiau gyvai veikęs Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdyje, pa
skutiniu metu, negaluodamas , 
lietuviškame gyvenime rodėsi 
mažai. Velionis nuliūdime pa
liko žmoną, sūnų Vytautą, mar
čią, anūkus, švogerį A.Mylę ir 
kitus artimuosius. J. Š .

REIKALINGOS MOTERYS 
namų ruošos darbams gerose šei

mose. Pastovus darbas. Geras at 

lyginimas su atskiru kambariu- 

Pageidautinos nors žioks ^oks 
anglų arba prancūzu kalbos mokė

jimas. Teirautis: 

LAWRENCE SERVICES CO 

TEL. 482- 5142.

eglutė susiloukč drdelic pasisekimo žiūrovų 

savanorių skyriaus ir LK Min
daugo šaulių kuopos vėliavos . 
Jo karstas buvo apdengtas lie
tuviška trispalve, kuri vėliau 
buvo įteikta jo žmonai ir sūnui. 
Kapinėse atsisveikinimo žodį 
pasakė L.K. kūrė j as -savanoris 
kap. J. Viliušis.

Velionis nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenėj ir vėliau 
administracijoje ėjo įvairias 
atsakingas pareigas. Už rūpes
tingą darbą buvo apdovanotas 
keliais atsižymėjimo ženklais . 
Pergyvenęs sunkius tremties 
kelius, apsigyveno Montrealyj.

ĮSTEIGTA VERDUNO LIET. PENSININKŲ DRAUGIJA

bai-• Mokytojas Jonas Grigelis 
gė Loyolos kolegiją ir š. m. lap
kričio mėn. 10 d. gavo Montreal 
Universiteto "Bachelor of Arts 
cum Įaudė" diplomą.

Įteikimo iškilmėse dalyvavo 
jo ir žmonos tėvai ir p. Jur. 
Blauzdžiūno šeima.

Po to, jo namuose buvo vaišės , 
kurių metu Jonas nuoširdžiai 
padėkojo savo tėvams už įdėtą 
vargą, lėšas ir rūpestį, o savo 
žmonai už visokeriopą paramą.

Dabar J.Grigelis mokytojauja 
John Kennedy High School ir 
dėsto istoriją bei treniruoja fut
bolo ir hockey komandas. Be to , 
jis yra paskirtas vakarinių mo
kyklų inspektorium.

NEKALTO PRASIDĖJIMO
MARIJOS SESERIMS REMTI 

vajus rado atgarsį montrealie- 
čių tarpe:surinkta 800 dolerių. 
Gražus gestas tų, kurie suprato 
šios svarbios lietuviškos insti
tucijos veiklą mūsų tarpe.

Graži yra ši minėtoji parama 
ir brangi, nes aukota iš širdies 
kiekvieno, kurį turėjome progos 
pasiekti, tačiau palyginamai ne
pakankama, kad galėtų išlaikyti 
šią mums visiems svarbią ins
tituciją.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieni ai s pagal susitarimo.

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

Raštinė: LE4- 4451.

TORONTO APYLINKES 
v-ba, vadovaujama adv.
G. Balčiūno,sekančią Va
sario Šešioliktąją šven
čiant ieško naujų kelių , 
būtent, galimai daugiau 
įjungti menininkus ir ma
žinti kalbėtojus. Meninei 
programai pakviestas 
Toronto liet.ch."Varpas’,' 
vadovaujamas muz. D. 
Viskontienės,ir tautinių 
šokių grupė "Gintaras", 
vad. mok. R. Narušytės . 
Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas naujasis "Nepr. 
Lietuvos "redaktorius dr.
H. Nagys. Visa programa 
numatoma sujungti į vien
tisą pynę.

Metinio solidarumo 
įnašų vajaus proga, sek
madienį, gruodžio 8 d. , 
visose trijose liet, para
pijų bažnyčiose buvo da
roma vokelių rinkliava. 
Toks vienkartinis solida
rumo vajaus vykdymas 
praėjusiais metais turėjo 
didelį pasisekimą.

IŠVYKO NOREIKAI
Virš dviejų mėnesių 

viešėję Kanadoje ir USA 
Vilniaus op.sol.Virgilijus 
Noreika ir muz.Ž. Norei- -

kienė.praėjusį antradienį 
lėktuvu išskrido atgal į 
Vilnių. Šiame laikotarpy 
solistas aplankė daug ko
lonijų ir davė jose kon
certus akomponuojant 
muz. žmonai .Pažymėtina, 
kad aukštos vertės solis
to koncertai didelio dė
mesio susilaukė tarp mū
sų jaunimo. Menininkų 
koncertuose jie pamatė 
naujuosius talentus .išau
gusius paskutiniųjų 25 
metų laikotarpyje.

VA JUS RED. J.KARDELIUI
Keletos iniciatorių dė - 

ka, Toronte pradėtas va
jus "Nepriklausomos 
Lietuvos" garbės red.Jo
nui Kardeliui .ištiktam li
gos, finansiniai paremti. 
Specialiai paruošti aukų 
lapai, pasirašyti apylin
kės vai. pirmininko G. 
Balčiūno, yra naudojami 
aukoms rinkti. Teko pa- 
tirti.kad torontiškiai lie
tuviai .vertindami didžio
jo visuomenininko ilgą 
veiklą mūsų /autai Nepri
klausomoje Lietuvoje ir 
išeivijoj.duosniai šį fon
dą remia aukomis.

VASARIO 1 d. AUSROS VARTŲ
SALĖJE L.K.MINDAUGO ŠAU LIU KUOPOS STATOMAS MONTAŽAS

,.*s» ■
i »

*•-. ** Al
Prieš kelis metus tiktai 

keli pensininkai tesusi
tikdavo Verduno mieste, 
prie Šv.Lauryno upės pa
sišnekučiuoti. Dabar jie 
susiorganizavo į draugi- 
jąiršį rudenį vėl suren
gė', tradicija tapusį vasa
ros atsisveikinimo balių . 
Balius buvo labai links
mas ir visiems pensinin
kams nepaprastai patiko .

Baliaus pabaigoje buvo

padėkota M. Zaveckui, S. 
Balčiūnui ir J. Miliaus
kui už skaniij valgių pa
rūpinamą.

mirus, visiems prisidėti 
prie vainiko.

Draugijon priimami

visi pensininkai. Jaunes
nieji, kurie įstos, nario 
mokesčio neturės mokė-

ti. Tai gražus pavyzdys 
kaip galima lietuviams 
susiorganizuoti.

Į draugijos valdybą iš
rinkti: pirm. J. Miliaus
kas, o sekančių metų ba
liaus rengėjais p. Petro
nis ir M. Martusevičius . 
Baliaus metu buvo nutar
ta lankyti sergančius 
draugijos narius,o nariui

ADRESAS: .1465 De Seve Street

Montreal 205, Que.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

TEL. 766- 5827.
KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais -• trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7

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

CHIRURGINE PRAKTIKA KREIPTIS T E L, 931-3275.

SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neigcs Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampas St. Andre) 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1396 St. Catherine Street West 
Suite 419

Tel: 866-8235, namu 681-2051.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ , ę
1410 Guy St. pirmas aukštas 

11-12 kambarys.
Tel. 932-6662; namu 737- 9681.

Dantų gydytoja

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

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

ADVOKATAS

J.P. Miller, b.a.,
Suite 205

> į 168 Notre Dame St. E.
I>.v Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.c.L.
Sun Life Building

Suite 200 1
Tel. 866- 7 3 59

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS 

6396 Bannantyne Verdun, Mon t r e a I

o Siuvu ir parduodu
o Taisau ir remodeliuoju
o Vasaros laike saugojimas 

(Storage)

Te/. 767-6183.

MOKA už:

DEPOZITUS 
ŠERUS t numatyta) 

TERM.IND. 1 metams
TERM.IND. 2 "

5.0%
5.5%

6.5%

Nemokamos gyvybės draudimas 
iki $2 000 šėrų sumos.

DUODA paskolas:
ASMENINES iŠ 9.% 
NEKILN. TURTO is' 8.5% 
iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.
JAUJIŠD U OTOS PASKOLOS i k i 
termino lieka senomis palūkanomis 
( pradedant 6.5 % )♦

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vol. V ak orai s--pirm adien i oi s, 
trečiadieniais ir penktadieni ai s nuo 7 iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasara nuo birželio 15 d. 
iki rugsėįol5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR

DIRBTUVĖ — GA

51 1 b Lafleur Ave. LASALLE 
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571

RAZA

Te/. Buss.

ir J. Zavys

S

366 728 7
365-3252

Atliekami Įvairus automobilių taisymo ir 
dažymo darbai:

Infrared & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai
Padangos žemiausiomis kainomis

Lietuviams n up lai da. ir baterijos.
10 /o speciali nuolaida iki 1969 m. vasario 28 d. tiems 

kurie atsineš šį skelbimo.

APS1 DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

Tel. OFF.: 722-3545
S-tos "Lite“ nr. 752D

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

VISU RŪŠIŲ DRAUDIMAS

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722 - 3984

RES. 256-5355

6695 — 35th Avenue, Rosemount, 
flcunip. St. /I'tigiiel

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

ADAMS 
LaSalle Restaurant 

a 16 metu pagarsėjęs " smoked meat" patiekalu, 

o Visoks maistas pristatomas i namus.

Juozas Stankaitis TEL 366 - 0754. Leonas Gurcckas

7633 Lc Salle Blvd, ir 4 Ave. kampas, L a S a I I ė j e.
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