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Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto /VLIKo/ ir Amerikos Lietuvių Tarybos /ALTos/ 
1968 m.birželio s d. posėdžiavo Čikagoje. Sėdi iš kairės į dešinę: Lietuvos Gen.konsulas dr. 
Daužvardis, ALT garbės pirm. L.Šimutis, VLIKo pirm. dr. J.K. Valiūnas, ALTos pirm.inž. 
E. A. Bartkus ir ALTos I vicep. dr. P. Grigaitis; stovi: ALT vicep. T.Blinstrubas, protokolo 
sekretorius B. Pupalaigis, VLIKo vicep. dr. Br. Nemickas, ALT protokolo sekr. J. Jasaitis, 
ALT iždininkas M. Vaidyla, VLIKo f in. tvarkytojas Pr. Vainauskas, ALTfin.sekr. J.Talalas 
ir ALT sekretorius dr. VI.Šimaitis. Dešinėje Mičigano skautai su inž. Zaparacku /sėdi/.

KAS NAUJA KANADOJE
PASKIRTI ASTUONI NAUJI FED ERA LINIAI MINISTERIAI

Visi jie šio puslapio apač- Workshop Productions- 
toje. Ar tuo pirmininkas 
P.E. Trudeau jau pabai
gė formuoti naują minist- 
eriu kabinėta, dar neaiš - 
ku.
KVEBEKO PREMJERAS
Daniel Johnson ruošėsi 
vizito pas de Gaulle, bet 
gavo širdies smūgi ir tu
rėjo atsigulti į ligoninę.

Premier Daniel Johnson

KANADA PIRMOJE 
VIETOJE

Tarptautinė statistika 
rodo,kad švietimo reika
lams Kanada daugiausia 
išleidčia lėšų, būtent-8. 5 
procento biudžeto, kai 
Rusija išleidžia 7.3 ir 
Jungt. Amerikos Valsty
bės 6.5 procento.

KANADA PALAIKO 
TEATRUS

Penkiems didiesiems 
teatrams 1968-69 metais 
Kanados biudžetas pasky
rė 1,078,370 dolerių. Iš 
jų gauna: Teatr du nou
veau monde Montrealyje 
270, 000 dol. , Du Rideau 
vert Montrealyje-15 0,000 
Manitoba Centre Winni- 
pege-145, 000, Playhouse 
Theatre Company Van- 
couvery-135,000,Toronto 

Agriculture Robert Andras 
Withnni Portfolio

Jean-Euries Diihė 
Veterans Affairs

Eric Kierans 
Communications

Kona
Consumer Affairs

Dons Jamieson
Defend Production

Otlo l.ang James Richardson
Withnni Portfolio Without Portfolio

35,000,Canadian Theatre 
Centre Toronto - 89, 000 
dol. Visa eilė kitų teatrų 
po mažiau gavo.

KANADA MOKYTOJUS 
IMPORTUOJA

Kanada pritrūko moky
tojų,todėl nutarė įsivežti 
iš Australijos.250 moky
tojų jau išplaukė laivu iš 
Sydney uosto. Kanadą jie 
pasieks liepos mėnesį . 
Nesunku buvo juos pa
kviesti, nes Australijoje 
mokytojų atlyginimai žy
miai mažesni,neguKana- 
doje.ir mokytojai mielai 
sutiko vykti Kanadon 
dirbti.

STREIKŲ BANGA 
KANADOJE

Paskutiniais laikais 
Kanadoje išsivystė visa 
eilė streikų. Streikuoja 
jau prieš porą savaičių 
pradėję streiką Šv. Lau
ryno upės Jūrų kelio dar
bininkai. Derybos dar ne
davė darbininkam paten
kinimo, dėl ko kanale "į- 
šalo" 75 laivai. Streikas 
aštrus, nes laivus reikia 
iškrauti ir prekes gabenti 
sausumos keliais. Nusi
statymas yra toks :atleis - 
ti iš darbo apie 10, 000 
uostų darbininkų ir apie 
5, 000 jūrininkų. Tai vie
nas didžiausių streikų ir 
aštriausiai sprendžiamų. 
Kiekviena streiko valan
da, apskaičiuojama, Jūrų 
keliui kaštuoja 3,168 dol.

Streikuoja Quebeco Li
kerių komisijos monopo
lio pardavėjai, todėl tru
putį turi nemalonumų vi
si, kam prireikia alkoho
linių gėrimų.

Toronto M olsono alaus 
fabriko darbininkai nu
traukė darbą, o juos pa
laikydami sustreikavo ir 
kitų bravorų darbininkai.

Sustreikavo Toronto 
miesto tarnautojai, kurie 
ižveža atmatas. Miestas 
paskyrė aikštėse vietas , 
kur gyventojai gali iš
mesti atmatas "gerbi- 
čius", kol vyksta strei
kas.Kad mažiau būtų už
terštas oras,miesto savi
valdybė gyventojams tie
kia plastikinius maišus .

KELS MINIMALINĮ 
ATLYGINIMĄ

Quebeco Darbo Fede
racija vyriausybei patie
kė minimalinio atlygini
mo projektą, kuriuo tas 
atlyginimas siūloma iš 
dabar veikiančio 1.05 pa
kelti iki 1. 75 už darbo 
valandą.Siūlymas remia
mas teigimu,kad visą lai
ką kyla pragyvenimo iš
laidos.

STATOMAS DIDELIS 
BALDŲ FABRIKAS 
A. P. Furniture Inc. 

kompanija ties Cornwall, 
Alexandra, stato nauj ą di - 
delį baldų fabriką, kuria
me galės dirbti 130 dar
bininkų. Jo statyba kaš
tuos apie 1, 500, 000 dol. 
Buvęs kompanijos fabri
kas prie Laurier stoties 
metų pradžioje sudegė .

STATYBŲ EIGA 
KANADOJE

Gegužės mėnesį Kana
doje buvo pradėta statyti 
16,790 visokios rūšies 
pastatų.Šie skaičiai rodo, 
kad šiemet 4,3% daugiau , 
negu praėjusiais metais . 

Pirmųjų penkerių mėne
sių bėgyje Kanadoje buvo 
pradėta statyti 51,692 pa
statai,t. y. -13,000 pasta
tų daugiau, negu tuo pat 
laiku praėjusiais metais . 
MEDICARE ĮSIGALIOJO

Nuo liepos įdienos Ka
nadoje įsigaliojo visuoti
nis draudimas ligoje, va
dinamas Medicare. Pra
džioje tačiau tuo naudosis 
tiktai Saskatchevan ir 
Britų Kolumbija. Kvebe
kas turi savo planą, o ki
tos provincijos,kaip spė
jama į planą įsijungs vė
liau.

KANADA REMIA 
ATSILIKUSIUS

Kanados Užsienio rei
kalų ministerija atsilie
kantiems kraštams pa
skyrė: Pietinei Korėjai 
ir Indijai po 13, 642 dol. ; 
Afrikos valstybių mokyk
lų paramai 64, 642; Ka
nados studentam, išvyks
tantiems praktikos į kitus 
kraštus 15,000; Jamaikos 
Raudonajam Kryžiui 15 , 
000; knygų siuntoms į už
sienius 67,895. Be to,iš
laikyti užsieniuose Kana
dos specialistus, kurie 
dirba 43-jose valstybėse , 
-2,374,360 dol.

KITOS NAUJIENOS
- Prancūzija, atsilyginda
ma už balsavimą už de Ga
ulle partiją, pakėlė moke
sčius.
- JAV atšventė 192-sias ne
priklausomybės sukaktuves. 
Prezidentas kvietė visus 
gerbti asmens teises.
- JAV prezidentas lankė
si Salvadore.

PRAĖJUSI SAVAITE
POLITINIAME PAŠAU- IryTŲ- VAKARŲ SANTY- 

lyje kių klausimas
tuo tarpu nieko ypatinga, sunkiai eina pirmyn, nes 
Derybos Paryžiuje su Vie-i Maskva bijo Vakarų įtak- 
tkongu nesiseka, nesHan-os. USSR sekr. Brežnev, 
ojaus atstovai reikalauja Įtaigojo Vengrijos atst.ov- 
Ameriką kapituliuoti.

Maskva JAV preziden- :je, kad reikia bijoti Vaka- 
to Johnsono siūlymą žmo- rų, nes jie, darydami įta- 
niškiau susitarti, atmetė, ikos Rytmas, susilpninsią

Pasirašyta sutartis su- komunistu budrumą, 
laikyti atominių ginklų pl
itimą. Bet tai ne realus 
susitarimas, kadangi jo 
nepasirašo nei Paryžius, I 
nei Pekinas.

JAV prezidentui pasiū
lius, bus tariamasi dėl 
mažinimo ginklavimosi, 
bet taip pat bus tiktai da
linis bandymas, nes nusi
ginklavimas yra įmano 
mas tiktai globaliniu mas 
tu- kai visos valstybės su 
tuo sutiks. Dabar gi,kaip 
žinoma, tiktai tariasi Ru
sija ir Amerika, ne visi, 
kas turi ginklų ir juos ga
mina.

ČIEKOSLOVAKIJA, 
nežiūrint labai didelio ru
sų spaudimo, vis dėlto tę
sta liberalizaciją. Panaiki 
nę spaudos, radio ir telev
izijos cenzūrą, praėjusią 
savaitę apygardose rinko 
atstovus į paskelbtą parti
jos suvažiavimą, kuriame 
pasiryžę išrinkti naują ce
ntro komitetą ir apsivalyti 
nuo stalinistų, kurie, Mas
kvos palaikomi, labai lai
kosi ir nenori pasitraukti. 
- Bolivijos prezidentas la
nkėsi Washingtone ir tarė
si su JAV prezidentu John- 
sonu.

|Us, kurie lankėsi Maskvo-

DR. BLAIBERGUI ĮDĖTA
ANTRA ŠIRDIS 

Širdžių perkėlimas iš vie
nų individų kitiems pasida
rė lyg ir įprastinis reiški
nys. Montrealio gydytojai 
taip pat jau yra padarę 
širdžių perkėlimų, ir, at
rodo, labai sėkmingai.

Tačiau įdomiausias eks
perimentas yra su dr.Bla- 
ibergu, kuriam pirmam bu- bernatorius George Rom- 
vo įdėta kito žmogaus šir
dis. Jis gerai laikėsi, bet 
sušlubavo bendrai jo sve
ikata ir jis buvo pag jldy 
tas Į ligoninę. Paskutinės 
žinios praneša, kad jam 
Dr. Barnardas įstatė jau 
antrą širdį, pašalinęs pir
miau įdėtąją, ir dar ruo 
šias i jam įdėti ir jeknas. 
Tat dr. Blaibergas turi jau 
trečitl širdį.

LENTVARIS
(tarp Vilniaus ir Trakų) , 
išaugęs iki 10.000 gyven
tojų skaičiaus, pasigenda 
rūpintojų,kurie palaikytų 
tą miestą patrauklų jame 
gyventi, nors gamtos są
lygos geros.Vienas Lent
vario gyventojas rašo: 
"Šalia - gražus ežeras , 
parkas.Bet iš tikrųjų taip 
nėra. Visi lentvariečiai 
žino,kaip ežere pavojinga 
maudytis: jis gilus,nėra 
paplūdymių. Kažkada čia 
buvo puikus parkas. Dalis 
jo dabar priklauso Kilimų 
fabrikui, kita-Lentvario 
tarybiniam ūkiui. Parkas 
dabar apverktinai apleis - 
tas. Ypač apleista tarybi
niam ūkiui priklausanti jo 
dalis. Jame ganosi kar
vės, ožkos"... (Elta)

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
DIENA MICHIGANE
V-toji Tautinė stovykla 

įvyks Rako stovyklavietė
je, Custer .Michigan.Tau
tinėj stovykloj Lietuvių 
Skautų Sąjunga liepos 14 
dieną minėjo 50 metų 
skautavimo sukaktuves . 
Tūkstančiai lietuvių jau
nuolių išėjo skautišką 
mokyklą,kuri padėjo jau- 
nuolei-liui ne tik subręs
ti, bet tapti ištikimu pi
liečiu ir tautos patriotu. 
Rusams okupavus Lietu
vą,okupantas uždraudė ir 
likvidavo skautišką veik
lą, Lietuvių Skautų Sąjun
gos dalis narių pasitrau
kė į vakarus ir tęsė skau- 
kėį vakarus ir tęsė savo 
pasižadėtą uždavinį tar
nauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui išeivijoje. Bir
želio 25 d. .Michigan© gu- 

ney,įvertindamas lietuvių 
skautų jaunimo auklėjimo 
organizaciją bei vadovų 
pasišventimą, paskelbė 
liepos 14 dieną visoje Mi- 
chigano valstybėje Lietu
vių Skautų Dieną ir ragi
no visus Michigano pilie
čius tą dieną atitinkamai 
pagerbti lietuvių skautes 
ir skautus.

Michigano Lt.Governor 
William Milliken, šiltai 
priėmė lietuvių skautų 
delegaciją ir jų kvietimą 
dalyvauti V Tautinėj sto
vykloj . Skautininkas Algis 
Zaparackas Lietuvių 
Skautų Sąjungos vardu 
padėkojo Gubernatoriui 
už įvertinimą lietuvių 
skautiškos veiklos ir pro- 
klamacijos paskelbimą. 
Lt. Gov. Milliken buvo į- 
teikta Lietuvių skautų 
ženkliukas ir Lithuanian 
Scouting brošiūrėlė,o Go
vernor Romney skautiška 
plokštelė, Laužų Aidai.

- V. Vokietijos kancleris 
Kiesinger pasiūlė Lenki
jai ir Čekoslovakijai susi
tarti dėl šiem j, kurios bū
tų, priimtinos abiems pu
sėms.
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Pavergtųjų tautų 
savaitė

Trečioji liepos mėne
sio savaitė (14-20-d.) 
šiemet devintą kartą Jung 
tinėse valstybėse bus Pa
vergtųjų Tautų Savaitė.

Pavergtų Tautų Ameri
kiečių Bičiulių organiza
cijas ir Pavergtų Euro
pos Tautų Seimas paskel
bė bendrą 1968 Pavergtų 
Tautų Savaitės manifestą, 
kuriame šios savaitės 
minėjimo reikšmė iške
liama pastarųjų Viduri
nės -Rytų Europos įvykių 
šviesoje.Iškyla į paviršių 
du dešimtmečius už
gniaužta,bet nenuslopinta 
komunistų užviešpatautų 
tautų opozicija prieš įsi
amžinti besistengiančius 
komunistinius režimus.

Čekoslovakijoj nauja 
vadovybė privalėjo atsi
žvelgti į intelektualų ir 
studentų reikalavimus 
daugiau laisvės.

Studentų demonstraci
jos Lenkijoje buvo aki
vaizdus protestas prieš 
slopinančią cenzūrą ir 
pagrindinių žodžio lais
vės teisių apribojimą. 
Partijos vadovybė į tuos 
teisėtus reikalavimus at
sakė kerštingais baudžia
maisiais veiksmais: bau
džiamomis bylomis teis
muose rašytojams ir uni
versitetų profesoriams , 
masiniais studentų suė
mimais. Skubomis val
džios iškelti kaltinimai 
žydams buvo pavartoti 
nukreipti visuomenės dė
mesiui nuo tikrųjų rūpės - 
čių.

- Intelektualai ir jau
noji karta pavergtuose 
kraštuose, - pareiškiama 
manifeste,-turi sužinoti, 
kad jų humanistišką pro
testą palaiko visas pa
saulis, Todėl yra būtina, 
kad intelektualų reikala
vimai, kuriuose yra iš
reiškiamos taip pat ir 
darbininkų bei žemdirbių 
aspiracijos, būtų išsa
miai aptarti susirinki
muose bei konferencijo
se, vykstančiose ryšium 
su Tarptautiniais Žmo
gaus Teisių Metais, ku
riuos paskelbė Jungtinės 
Tautos ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių preziden
tas.

- Pabrėžiame, kad So

L.K.Mindaugo Šaulių kuopos Garbės Narį, 

Aušros Vartų Parapijos Kleboną

TĖVĄ KAZIMIERĄ PEČKĮ, S.J.,

Jo mylimai motinai mirus, giliai užjaučia
L.K.Mindaugo Šaulių kuopa.

Didžiai Gerbiamą Aušros Vartų Parapijos Kleboną 

TĖVĄ KAZIMIERĄ PEČKĮ^S. J.,

Jo brangiai motinai mirus, nuoširdžiai užjaučia 

Montrealio Lietuvių Žvejotojų- 

-Medžiotojų klubas "NIDA " .

vietų Sąjunga sulaužė sa
vo iškilmingus laisvės ir 
nepriklausomybės paža
dus devynioms tautoms , 
kurios II Pasaulinio karo 
metu ar po jo tapo pa
vergtos, būtent-Albani- 
jai, Bulgarijai, Čekoslo
vakijai, Estijai, Latvijai, 
Li e tuvai, Lenki j ai .Rumu
nijai ir Vengrijai.

Komunistiniai režimai 
Rytų-Vidurio Europoj te- 
beslopina žmonių valią, 
neleisdami laisvų rinki
mų.

Į viso pasaulio valsty
bių laisvas vyriausybes 
kreipiamasi, kad jos pa
reikštų remiančios visų 
komunistų nelaisvėje lai
komų tautų laisvo apsi
sprendimo teisę ir keltų 
tą klausimą Jungtinėse 
Tautose, kaip jų nuolati
nio rūpesčio reikalaujan
tį dalyką.

Vyriausybės taip pat 
raginamos naudoti visas 
progas raginti Sovietų 
Sąjungą ir Rytinės-Vidu
rinės Europos komunis
tinius režimus grąžinti 
tuose kraštuose pilnutinį 
naudojimąsi teisėmis ir 
laisvėmis,kurios yra už
tikrintos Visuotinėje 
Žmogaus Teisių Dekla
racijoje.

Vyriausybės taip pat 
raginamos kreipti viso 
pasaulio dėmesį į tai, kad 
būtinai reikia tokios at
sakingos visų laisvųjų 
valstybių laikysenos,kuri 
pakeltų Rytinės - Viduri
nės Europos tautų nuotai
ką ir sukurtų jose aplin
ką,palankią jų reikalavi
mams visiško valstybinio 
suverenumo, asmeninės 
laisvės ir žmogaus oru
mo.

PET Seimas panašaus 
turinio pareiškimą pa
skleidė laisvųjų kraštų 
pėlitikos ir informacijos 
sluoksniuose. Šiame pa
reiškime ypač pabrėžia
mas reikalas parengti 
pozityvią programą lais
vo apsisprendimo teisei 
įgyvendinti Rytinės-Vidu- 
rinės Europos kraštuose 
ir sukurti tarptautinį me
chanizmą,pajėgų įgycen- 
dinti tarptautinius susi
tarimus žmogaus teisų 
reikalais. (Elta)
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Lietuvos Filharmonijos Kamerinio orkestro ir Lietuvos Konservatorijos atsilankymo Montrealyje dalis vaizdų. Viršuje Saulius 
Sondeckis diriguoja . Apačioje jis kalba į koncertan susirinkusius ir vaizdai iš vaišiu lietuvių Klube. Čia matome solistą Kania
vą, p. Pažūsį, P.Adamonį ir kitus vaišiu metu Klube, kur buvo susimaišę svečiai su montrealiečiais. užpildžiusiais Klubą.

Pažinkime gamtą
BRANGUS REDAKTORIAU

Šįryt eidamas į bažny
čią pamačiau tokį gražų 
slieką ant tako, paskui, 
kiek toliau, kitą; pasiga- 
vaudailiaiir paglamonė- 
jau. Ir atėjo man mintis 
ką nors parašyti apie 
slieką, kad platusis pa
saulis jį geriau pažintų ir 
įvertintų ir pamiltų.

Su gilia pagarba 
J. Venckus, S. J.

SLIEKAI GERI 
ŽEMDIRBIAI

Kiekvienas išėjęs rytą 
po lietaus gali pamatyti 
ant savo tako slieką. Yra 
daug žmonių,kurie sliekų 
nemėgsta ir nė kieknesi- 
gaili, jeigu nerūpestingų 
ir kietų žmonių kojos juos 
sutraiško. Tiesa, žvejai 
jų ieško ir labai negailės - 
tingai juos kabina ant 
meškerės kabliuko, nė 
kiek negalvodami, kad ir 
sliekai turi nervų siste
mą gerokai išvystyta, to
dėl kenčia skausmą.Gam- 
tos mokslininkams slie
kas yra labai įdomus ir 
labai brangus.Slieko ana
tomija yra labai įdomi. 
Jo kūnas yra padalytas į 
daug žiedų, kiekvienas 
žiedas turi porą inkstų , 
porą nervų mazgų ir porą 
širdžių,kurios yra nuga
ros pusėje.

Sliekas neturi galvos , 
bet atsimena jneturi akių , 
bet mato; heturi ausų, bet 
girdi; neturi uoslės orga
no, bet užuodžia; neturi 
kojų, bet vaikščioja. Gal 
pastebė j ai, kaip paukščiui 
sunku ištraukti slieką iš 
žemės.Kodėl ?Sliekas tu
ri kiekviename žiede (iš
skyrus tris pirmuosius ir 
vieną paskutinį) 4 poras 
ašutinių spyglių, kuriais 
gali judėti,eiti,užsikabin
ti ir pasipriešinti trau
kiamas.

Sliekas yra ne vien vy
riškos lyties ir ne vien 
moteriškos, bet abu kar
tu, betgi jis negali pats 

save apvaisinti, turi Ieš
koti ir vienas kitą apvai
sinti.Sliekas yra herma
froditas. Gegužės mėnuo 
yra apsivaisinimo laikas. 
Jeigu nori juos pastebėti 
susiporavusius, gali juos 
drėgną naktį sutikti. Jeigu 
nenori jų sutrukdyti ir iš
baidyti, vartok raudoną 
šviesą (uždėję raudoną 
popierį ant kišeninės 
elektrikos lemputės), nes 
raudonai šviesai sliekas 
yra aklas. Slieko lyties 
organai (vyriški ir mote
riški) yra juostoje, kurią 
kiekvienas gali matyti-14 
ir 15 žiede išėjimai). 
Kiaušinėliai yra padeda
mi sujungti pailgoje kap
sulėje.

SLIEKAS DIDELIS 
AGRONOMAS

Mes nevarginsime 
skaitytojo daugiau slieko 
anatomija ir fiziologija, 
nors tai nepaprastai įdo- 
mu.Tik tiek dar papildy
sime, kad slieko kraujo 
sistema nėra uždara,kaip 
pas mus: kraujas išeina 
iš indų ir išsilieja į kūno 
protarpius, tarp audinių, 
nes toms celėms reikia 
maisto. Slieko kraujas 
neturi raudonų kūnelių, 
bet turi tam tikrų ištir
pytų pigmentų. Sliekas 
daugiausia kvėpuoja oda, 
kuri turi būti drėgna, bet 
bandenyje nemėgsta gy
venti. Kada lietus užpila 
jo požeminius urvus, jis 
tada lipa laukan, į pavir
šių, kas dažnai išeina jo 
nelaimėn,nes tada paukš
čiai panaudoja jį kaip di
delį gardumyną ir žuvau
toj ai savo meškerėms . 
Sliekai turi daug vitami
nų.

Kad sliekas yra didelis 
žemdirbys, tą pastebėjo 
didysis Charles Darwin 
ir ji s tai aprašė 1887 me
tais. Sliekas belandžiuo- 
damas išpurena žemę. Jis 
gali įlysti į žemę iki 2 
metrų. Sliekas žemėse 

padaro sau kelią nuryda
mas pakeliui sutinkamą 
žemę ir per savo vidurius 
perleidžia daug žemės, ir 
ją nešioja aukštyn, že
myn.Darwinas išskaičia
vo,kad viename akre (2.5 
akro yra lygus vienam 
hektarui arba 10. 000 kv. 
m.)yraapie 50.000 slie
kų, kurie išjudina vienam 
hektare 25 tonų žemės 
per metus. Tai tokie jie 
dideli artojai yral Yra 
žmonių,kurie gaudo slie
kus ir neša į savo daržą 
ir saugo nuo vistų, nes 
sliekai sudaro daržovėm 
ir gėlėm labai naudingą 
taip vadinamą "humus "- 
juodžemį.

SLIEKAI MENO 
SAUGOTOJAI

Archeologai sako, kad 
jeigu ne sliekas, mes 
šiandieną daug meniškų 
dalykų neiškastume se
nuose miesto griuvėsiuo
se. Sliekai užkasė tas se
novės stovylas, puodus , 
rakandus, žmogaus įran
kius,kuriuos archeologai 
taip uoliai atkasinėja ir į 
muziejus ranka ir krau
na,ir etnologai studijuoja 
visus žmogaus artefak
tus.

Prie žieduotųjų kirmė
lių priklauso siurbėlė ar
ba dėlė (hirudo), kuri 
kraują čiulpia,seniau bu
vo medicinoje vartojama. 
Yra ir arklinė siurbėlė . 
Yra žieduotųjų kirmėlių 
jūros pakrančiuose (Are- 
nicola) ir jūrose-pav.Ne
reis, su labai įdomiais 
papročiais, kaip antai, kur 
patinėlis suėda nusilpusią 
nuo nėštumo patelę ir vė
liau pats virsta į patelę . 
Bet jie yra mums mažiau 
pažįstami, tik neužmirš
kime ir beprasmiškai ne
naikinkime mūsų artimo 
gyventoj o,kurį mes vadi - 
name slieku, bet kurio 
moksliškas vardas yra 
Lombricus agricola,Hoff- 
mano duotas .Jeigu moks - 
lui nori vartoti slieką, 
gali susigauti,įsidėti 70% 
alkoholį ir padidinamu 
stiklu (lupa) meiliai stu
dijuoti iš viršaus ir iš vi
daus. Mūsų šūkis: Nenai
kinki me bepr as mi škai 
sliekų'.

Reportažas
Labai marga, labai 

keista vasaros pradžia. 
Pirmoji birželio pusė bu
vo karščiu nusvilinta. Ge
rą savaitę, be atvangos, 
po 90 kelius laipsnius 
Fahrenheito. Paskui vėl 
atvėso.Diena saulėta,die
na lietinga, diena drėgna 
arba sausa, o naktimis 
užsiveda namų šildytu
vai. Kur tu matęs tokią 
vasarą?. ..

Dabar rožių sezonas . 
Dabar jų raudonos, baltos 
ir gelsvos spalvos prasi
muša pro medžių ir krū
mų žalumą ir jų saldžiai 
svaigus kvapas vyrauja 
visur, kur tik vėjo gūsiai 
bepasiekia.Rožės,rožės ? 
Jų pilnas pasaulis. Jų bu
vo Lietuvos miesteliuo
se, jų net perdaug buvo 
alkanais pokario metais 
Vokietijoje. Jų eibės yra 
visuose Detroito gyvena
muose kvartaluose. Kaž
kas sakė, kad gėlės žmo
nes daro geresniais, kad 
jų būdo bruožus švelnina . 
Kaži?.. .

Prieš mėnesį rašiau, 
kaip juodieji "skurdžiai" 
pravažiuodami pro Det
roitą (pakeliui į Vašing
toną), susikibo su policija 
dėl ne vietoje sustojusios 
auto mašinos. Rašiau, jog 
tie "vargšai" dėl inciden
to pasiliko Detroite se
kančiai dienai, kad eitų į 
burmistro įstaigą "poli
cijos brutalumo" skųsti. 
Ar manote, kad jie nieko 
nelaimėjo? Bailus, kaip 
zuikis,miesto burmistras 
du policininkus jau paša
lino iš tarnybos. Ir kaipgi 
nešalinti, kai tie karin
gieji "skurdžiai" grįžda
mi pažadėjo Detroito ne
pamiršti. Baltoji liaudis 
murma. Baltoji liaudis 
ginkluojasi.Nežinia, kada 
ir kas taurę perpildys.. .

Vidurines mokyklas 
baigę jaunuoliai karštli
giškai ieško vasaros dar
bo. Ypač tie, kurie rudenį 
eis studijuoti, bet nėra 
gavę stipendijų. O darbų 
ir yra,ir nėra. Jeigu šau
kiama kuri įmonė ar pre
kyvietė telefonu,tai nere
tai atsiliepęs balsas tie
siai užklausia: "baltas 
esi, ar juodas ?Ak, labai 
gaila,nieko tuo tarpu bal
tiesiems... "Kas sakė, kad 
yra diskriminacija?...

Baigiame užmiršti,

iŠ Detroito
kaip atrodė Detroit News 
ir The Detroit Free Press 
dienraščiai. Nuo pereito 
lapkričio vidurio,du šim
tu dvidešimt kelias die
nas jie nebesirodo dėl 
streiko.Jau keletą savai
čių tarp leidėjų ir darbi
ninkų unijų maišosi Wis- 
consino un - to profeso
rius dr. Nathan Feinsin- 
ger, garsiausias krašte 
darbo konfliktų sprendė
jas. Bet ir jis vis dar 
nieko nepadaro...

Didesnis lietuviškas 
sujudimas buvo birželio 
8 d. Dainavoje. Apie 130 
žmonių suvažiavo pa
gerbti 60 - ties metų su
laukusį dr .Adolfą Damu- 
šį.Pagerbtas tikrai dide
lis vyras :buvęs VDU che
mijos profesorius ir fa
kulteto dekanas: buvęs 
vienas iš 1941 metų suki
limo vadų ir to sukilimo 
pagimdytos vyriausybės 
pramonės ministeris :bu- 
vęs Štuthofo kaceto kali - 
nys: vienas iš Vliko stei
gėjų ir buvęs jo vicepir
mininkas ; gyvendamas 
paskutinius tuziną metų 
Detroite,pusę širdies ati- 
atidavęs jaunimo stovyk
los statymui ir plėtimui, 
o kitą pusę - chemijos 
moksliniams darbams 
(paskutiniu laiku išleido 
stambų veikalą"Sealants',' 
bei yra poros kitų moks
linių knygų koautorium 
ir, Wyandotte Chemical 
kompanijoje dirbdamas, 
savo išradimams gavo 15 
patentų). Pagerbimas bu
vo puikiai suorganizuo
tas. Nežiūrint baisaus 
karščio, vien akademija 
tęsėsi pustrečios valan
dos ir negali sakyti, kad 
bent vienas kalbėtojas bū
tų ar per ilgai, ar ne į te
mą nušnekėjęs. Vakarie
nė .nepaprastai išpuoštoje 
salėj,buvo irgi iškilmin
ga ir, kas be ko, su dau
giau kalbų. Tik vieno 
"mažmožio" pagerbime 
pasigedome - publikos, ir 
ypač kalbėtojų,įvairumo. 
Atrodė,kad sukaktuvinin
ką gerbė tik politikuojanti 
frontininkai ir nepoliti

kuojanti ateitininki ja. Ge
rai dar, kad raštu sveiki
nusių pusšimčio tautiečių 
tarpe buvo visa eilė ir ki
tokių spalvų asmenybių...

Nukelta į 5 psl.
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KAM TARNAUJA JAUNMIMO CENTRA ČIKAGOJE

Kubilius,dešinėje, ir Dr.P.Daužvardis.
Konsulas P. Daužvardis linksmai 
prakaso žemį
Jaunimo Centro praplėtimui

Žiupsnelis Lietuvos žemės 
dedamas į Laisvės Kovų paminklą^ 
kuris mums simbolizuoja Karo muziejaus 
sodneli Kaune arba Gedimino kalno pa
pėdę tarp Vilniaus katedros—bazilikos.

JAV LB pirm. B. Kainys sveikina J.C.
direktorių žemes prakasimo proga

JAUNIMO CENTRAS ČIKAGOJE
Kun.dr. Jonas Kubilius , senimo organizacijos ne-

S. J.1956 m. labai sunkio
mis sąlygomis dėjo pir
mus pamatus Čikagos 
Lietuvių Jaunimo Cent
rui,tačiau jį rėmė ne vien 
katalikiškos, bet ir apla
mai visos senimo ir jau
nimo lietuviškos organi
zacijos. Jaunimo Centras 
su kaupu pateisino visas 
dėtas į jį viltis. Ne vien 
savaitgaliais, bet ir kas 
vakarą čia lietuviško jau
nimo, kaip bičių avily. 
Daugiausia juo naudojasi 
organizuotasis mūsų jau
nimas: skautai, ateitinin
kai, tautinių šokių gru- 
nėsjmokyklos ir visokios 

žiūrint religinio ar poli
tinio įsitikinimo.

1957. X. 6 d. Jaunimo 
Centras buvo oficialiai 
atidarytas,o netrukus bu
vo baigta statyti koplyčia 
ir vienuolynas. Ramovė- 
nų,Birutiečių,Savanorių, 
Šaulių ir k. aukomis 1960 
m. Lietuvos kariuomenės 
šventės proga buvo iškil
mingai pašventintas ir 
atidarytas žuvusiems už 
Lietuvos nepriklausomy
bę paminklas,kurs mums 
čia pavaduoja Lietuvos 
Karo Muziejų-jo sodelį.

Jaunimo Centre patal
pomis naudojasi 42 Čika-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

Štai kam skirtas Jaunimo Centras

o

Jaunųjų dailininkų parodos atidarymas Čiurlionio Meno Galerijoji

už Lietuvos nepriklauso- 
mybę.Mes jį vykdom,tęs- 
dami darbą tu žuvusių 
brolių, kuriuos gerbiame

Čikagos lietuvių mokytojų 
susirinkimas 'a)

Tėvų Jėzuitų koplyčia d})

Provincijolą T.G.Kijauską SJ, savo 
karalystėje pasitinka lankytojos <c)

Kard. A. Samore Jaunimo Centr 
jo dešinėje — vysk. V. Brizgys, 

kairėje — T. B. Markaitis, SJČi

gos lietuvių draugijos. 
Čia veikia A. Lituanisti
kos mokykla. Pedagoginis 
lituanistikos institutas , 
Laisvės Kovų Muziejus , 
Čiurlionio Galerija, Me
nininkų klubas, Lietuvių 
opera, Volbasio baletas , 
Brusekienės ritminiai 
šokiai, anglų kalbos ir 
siuvimo kursai, Studentų 
jaunimo ansamblis,Spor
to klubas, Filatelistų są
junga, Scenos darbuotojų 
draugija ir k.

Per 10 metų Jaunimo 
Centras aiškiai pateisino 
save ir įrodė, kad patal
pos tapo per mažos ir tė
vai jėzuitai -dr. Kubilius 
ir jo padėjėjas T.Raibu
žis su dideliu širdies 
skausmu savaitgaly ne 
vienai prašančiai patalpų 
organizacijai turi atsaky
ti: "Deja,nėra vietos".

Jautrus visiems lietu
viškiems reikalams dr. 
A.Razma, pirmas aukavo 
tūkstantinę, kad Jaunimo 
Centras būtų žymiai pra
plėstas. Ir prisidėjus ki
tiems, 1967, X. 15 d. kun . 
E.Abromaitis pašventino 
naujai statybai skirtą vie
tą, o žemę prakasė Gen . 
Lietuvos konsulas dr. P. 
Daudžvardis. 1967. XII. 3 
d. Genovaitė ir Antanas 

Miliauskai įteikė $18, 000 
oVacėir Jonas Bagdana- 
vičiai - vieno mėnesio 
pensiją ir 1.1.

Tat Jaunimo Centras 
yra bendro darbo vaisius. 
Ne vieno, bet daugelio 
lietuvių idėjomis jis buvo 
suplanuotas, bendromis 
pastangomis jo statybai 
buvo sutelktos lėšos, visų 
aukomis jis yra išlaiko
mas. Jis gimė iš tėvynės 
meilės. Jaunimo Centras 
liudija jaunajai kartai, 
kad senieji lietuviai myli 
gimtąją kalbą, skambias 
lietuviškas dainas,savąją 

kultūrą. Pavargusios jųjų 
rankos nešė sunkiai už
dirbtą pinigą, kad Jauni
mo Centras s kambėtų nuo 
lietuviškų dainų ir pul
suotų nuo šokių. Tas lie
tuviškas darbas peržengė 
partijų,srovių ir amžiaus 
ribas.Kitados dėl įvairių 
priežasčių išsiskyręs 
lietuvis čia vėl padavė 
ranką savo tautiečiui.Tė
vynės laisvė ir lietuvybės 
išlaikymas yra bendras 
mūsų uždavinys. Mes jį 
prisimenam ir jautriai 
išgyvenam,dėdami vaini - 
ką ant paminklo žuvusiem 

ir vainikais ir giesmėmis 
ir maldomis.

Jaunimo Centro pra
plėtimo statybos darbai 
jau paruošti ir dar šiais 
Lietuvos jubiliejiniais 
metais statyba bus pra
dėta.Dr. kun. Kubilius, S. 
J. rašo: "Norime visus 
nuraminti, kurie baimi
nasi, kad kada nors Jau
nimo Centras gali tekti 
svetimtaučiams .Kaip Jū
sų privačių namų negali 
niekas atimti, taip nega
lės atimti nė Jaunimo 
Centro, kuris yra privati 
Lietuvos provincijos tėvų 
jėzuitų nuosavybė".

Jaunimo Centro pra
plėtimui reikalinga tūks
tantinės ir tokie aukotojai 
bus laikomi garbės sta
tytojai ir įrašyti specia
lioje Jaunimo Centro len
toje, bet lygiai yra bran
gus ir kiekvieno dolerio 
aukotojas.

Aukos prašomos siųsti 
-Jaunimo Centro Statyba, 
2345 West 56th Str. Chi
cago, Ill. 60636.

Stepas Paulauskas .

P. S. Šiam puslapiui pa
sinaudota Jaunimo Centro 
leidiniu.

Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos klasė

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS /Pabaiga/I • • I > I I I I | S 1 Laiškai bičiuliui
Paskutiniame, dvidešimtame, laiške bičiuliui, Sv

etlana Stallnaitė-Alltlujeva rašo:
"Tu turbūt pavargai, mielas drauge, nuo nesibai

giamų mirčių, apie kurias aš tau pasakoju. .. Iš ti
krųjų ar buvo bent vienas laimingas likimas? Ap
link tėvą buvo tartum apibrėžtas juodas ratas, - ir 
visi, kas patekdavo į jo ribas, žūdavo, suirdavo ir 
dingdavo iš gyvenimo... "

Taip atvirai duktė kalba apie tėvą-štaYiną. Ir to
liau, tarsi atvertusi kitą lapą, ji tęsia:

"Bet praėjo jau dešimt metų nuo tėvo mirties.Iš 
kalėjimų sugrįžo visos mano tetos- E. A. Allilujeva 
dėdės Pavlušos našlė /Pavlušą Stalinas nužudė/, ir 
A.S.Allilujeva, Radenso našiė/Radens taip patSta 
lino nužudytas/, motinos sesuo. Sugrįžo iš tremti
es Kazachstane Svanidzės sūnus-mano vienmetis. 
Sugrįžo daugelis - tūkstančiai ir tūkstančiai žmo
nių, kurte išliko gyvi. Šis sugrįžimas - didžiulis 
visai šaltai istorinis posūkis, - šio sugrįžimo mas
tą sunku įsivaizduoti...

Žymia dalimi ir mano gyvenimas tiktai dabar ta
po normalus. Ar gi aš galėjau anksčiau taip laisvai 
gyventi, judėti be atsiklausimo, susitikinėti su kuo 
noriu? Ar gi mano vaikai anksčiau galėjo taip lais 
vai be priežiūros ii viršaus augti? Visi laisvai at
sikvėpė, nes buvo atkelta sunki akmeninė plyta, ku
ri visus smaugė. Deja, apgailėtina, kad perdaug li

ko be pakeitimų, - perdaug inertiška Rusija, jos i- 
pročiai perdaug stiprūs. Bet Rusijoje yra ir gera, 
ir tuo geru turbūt ir laikosi jinai, išlaiko savo vei
dą. Visą mano gyvenimą greta manęs buvo mano 
auklė Aleksandra Andrejevna, kuri mane šildė, ir 
jei ne ji, aš seniai jau būčiau išėjusi iš proto. Su 
jos mirtimi aš netekau tikrai artimo, giminingo ir 
mylinčio žmogaus".

Ir Svetlana plačiai ir išsamiai budina savo auklę 
kaip žmogų, už kurį neranda geresnio. Be ko kita 
ji pastebi, kad jos pavardė Romanova , kaip pasku
tinio Rusijos caro. Tuo tarpu ji buvo ištekėjusi už 
vyro, kurio pavardė buvo Bykov, ir auklė buvo ne 
patenkinta nauja savo pavarde, ypač, kad vyras ją 
pametė ji sakiusi: veltui aš karališką pavardę pa 
pakeičiau į galvijišką /byk-rusiškai -jautis/.O ne
laimė, kuri privedė prie mirties, buvo ta, kad ji 
bėgo prie televizijos pažiūrėti, kaip į Mask\ą lėk
tuvu atvyksta Pietų /ietnamo prezidentas U Nu, ir 
suklupo, susižeidė, sirgo ir mirė.

Svetlana apgailestauja savo auklės netekimą jos 
auklė yra mačiusi daugybę garsių žmonių, kurių 
tarpe, Svetlana sumini, Maksimą Gorkį ir Demja- 
ną Biedną. Gorkį ji skaičiusi ir Gorkis j į pagyręs 
o Demjano Biedno nemėgusl /Demjaną Biedną Sta
linas likvidavo už rijos Muromco nuvertinimą, o ir 
Gorkio gyvenimo galas neaiškus, nes Gorkis ruoš
ėsi pabėgti nuo Stalino ir per Baltrušaitį siuntė į 
Lietuvą brangenybės, bet, atrodo, kad buvo kažko
kiu būdu susektas ir, kaip spėliojama, likviduotas/

Svetlana laiškus baigta pasisakymu savo bičiuliui 
"Ačiū tau, kad padėjai man nudirbti šitą didelį 

darbą, kurio aš viena nebūčiau pajėgusi. O dabar, 
kai nuo sielos nukrito šis pernelyg didelis darbas,

-----------------r 
man pasidarė langva - rodos, kad aš ilgai lipau į 
aukštą kalną uolėtomis pakopomis, ir pagaliau už
lipau, ir kalnai jau liko apačioje- matau tekančias 
upes, dahgus šviesus - ir čia lygu ir ramu.

Ir Svetlana galvoja, kaip žmonės vertins anuos 
revoliucijos laikus, gal kaip Jono Rūstojo. Ji nem
ano, kad tuos laikus kas vertintu pasigrožėjimu,su 
sižavėjimu. Ji galvoja, kad tai buvo žiaurūs laikai 
kurių metu žuvo milijonai žmonių, tūkstančiai la
bai vertingų intelektualų- rašytojų, poetų ir kitų 
menininkų. Svetlana mano:

"Istorijos teismas reiklus. Jis dar atrinks -kas 
buvo gerojus siekdamas Gėrio, o kas - tuščiam as
meniniam pasinaudojimui kaip garbėtroška, Aš to
kios teisės spręsti neturiu. Aš teturiu sąžinę, ku
ri man sako, jeigu nematai savo akyje rąsto, tai 
neieškok krislo kito akyje... Mes kiekvienas atsa
kingi už save ir už ?iską. Tesprendžia tie, kurie 
išaug po mūsų, kurie nežinojo, nematė to, ką mes 
matėme, nepažinotų žmonių, kuriuos mes pažino
me. Tegul ateina tie jaunie ji, kuriems galbūt ši
tie laikai atrodys, kaip Jono Rūstojo laikai, -taip 
gi tolimi ir nesuprantami ir taip gi keisti ir bai
sūs. .. Ir vargu jie mūsų laikus pavadins progres
yviais laikais, ir vargu jie šiuos laikus vertins, 
kad jie patarnavo Rusijos gėriui... Vargu',.. Ir 
pervers istorijos lapą su kankinamu skausmo jaus
mu, išsižadėjimo, nuostabos, ir tas skausmo jau
smas privers juos gyventi kitaip. Tiktai tegul atšR 
mena, kad Gėris- amžinas ir kad jis niekad nedin
gsta ir nemiršta.,. Ir kad visa, kas gyvena, kvė
puoja, šviečia, kas žydi ir vaisius neša,-visa tai 
gyvena Gėriu, Išmintim, ir Gėrio bei Išminties 
vardan šioje iškankintoje mūsų žemėje,-ji baigia.

kurios paveikslu pasipuošė La 
Prensa 10. 2. 68, atstovavusi Ar
gentiną, sporto olimpiadose Japo
nijoje ir Kanadoj, Argentinos 
Atletizmo Konfederacijos pripa
žinta geriausia 1967 metų sporti
ninke. ši Santa Fe miesto lietu
vaitė 2. 12. 67 nušoko į tolį 5 me- 
trups 93 ctm. 100 metrų bėgimo 
distanciją padengė 12 s. 1/10.

Dr. ANTANAS SAIKAUSKAS, 
Hospital Regionai Direktorius, 
(Alumine, provincia Neuquen).

/Iš "Argentinos Lietuviu 
Balso"/.
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KULTŪRWElfe(WIKA
IŠĖJO NAUJAS "VARPAS", TIONAL REVOLT OF 1941. 
skirtas Lietuvos 5O-mtme- Leidinys gaunamas Lietu
čiui- Lietuvos atsikūrimo viu Enciklopedijos adresu.
sukaktuvėms. Svarbus irsv 
arus turinys: A.Kučys-Iš - 
kelkime nepriklausomybės 
prasme; Dr. J.Pajaujis-Va- 
sario 16—ji Vilniuje 1918 me
tais; Kazys Škirpa-Lietuv- 
os atsikūrimo dinamiškum
as; A.Novickis- Lietuvos 
kariuomenės kūrimosi br
uožai; Red. -De Jure Liet
uva, pailiustruota neprikl
ausomos Lietuvos atstovais 
kuriu įdėta 14 atvaizdu; Re
daktoriaus apklausinėjimas, 
kuriame pasisako: pulk.K. 
Ališauskas,, Jonas Daugėla, 
Algirdas Kasulaitis, Prela
tas M.Krupavičius, Dr. V. 
Sruogienė, Gen. št.pulk. K. 
Škirpa, Vladas Vijeikis,Jo
nas Vilkattis;Juozas Audė- 
nas-Laisvinimo visuotinum 
as;Kazys Škirpa-Kremlia- 
us tikrieji tikslai;Dr.Kazys 
Karvelis-Furopa ideologi
jų kryžkelėje; Dr. Vanda 
Sruogienė- Emigracija ir 
mintys apie liberalu vieny
bę; Alicija Rūgytė-Varpin- 
inkas dr. Juozas Rugys; 
Pranas Čepėnas- Rusifika
cija ir rusifikatoriai;E.Bo- 
reiša- Nacionalizmas šių 
dienu Lenkijoje; AldonaAu- 
gustinavičienė-Balys Sruo- 
ga-dramaturgas; skyrius- 
Mūsu literatūroje;poezijos 
pluoštai: H.Blazas, K.Gai- 
džiūnas, Liūne Sutema, V. 
šlaitas, novelė Spalio ir kt.

"Varpo" šis numeris veru 
tas ypatingo dėmesio.

NAUJI LEIDINIAI
Vysk. V. Br izgys. RE LIGI— 
OUS CONDITIONS IN LIT
HUANIA under Soviet Rus
sian Occupation. Leidinys 
gaunamas"Draugo" leidy- 
kloje:454* w. «3 St., Chi
cago, Uli, 60629, USA.

Algirdas Martin Budrec- 
kis. THE LITHUANIAN NA-

Kaina nepažymėta.
H.Tautvaiša. THE CEM

ETERY OF NATIONS IN 
THE SIBERIAN TUNDRA. 
Kaina 1.75. DGaunama Ni
da Press, Londone. 
Bronius Budriūnas. LIETU
VOS ŠVIESOS KF LIU. Kan
tata. Kūrinys mišriam ir 
motėm chorams su solo so 
pranui ir bosui. ŽodžiaiBe 
rnardo Brazdžionio. Ši ka
ntata skirta lietuviui mok - 
ytojui pagerbti. Kantatos 
dalys: 1. Juodos naktys, 2. 
P irmo j i knyga, 3. Verpėu 
jos daina, 4. Laisvės vasa 
ar is ir 5. Garbė tau moky
tojau. Išleido Pasaulio Li
etuviu Bendruomenės Val-
dyba pirmininko J. J. Bač - 
iūno-Bachuno lėšomis. Ka
ina 2 doleriai. Leidinys ga
unamas adresu: J. J. Bąch- 
unas, Sodus, M i higan, 
4912P. U.S.A.

APOCALIPSĖ, tai įdo
mi 80 pusi, lengvai skai
toma knygutė,kuri oje au
torius aprašo Stalino, 
Hitlerio ir kitų tironų iš
kilimus,smukimus,revo
liuciją, karus, žmonių 
vargus,tautų kančias, re
ligijos atmetimą, Vatika - 
no suvažiavimą ir pasi
sako apie dabartines ka
talikų bažnyčios refor
mas.

Knygos autorius yra 
vienas pilkųjų lietuvių, su 
kuriuo men veik 5 metus 
požeminėse Belgijos ka
syklose teko kasti anglis. 
Šiuo metu gyvena 2272 
Lavalle, Ville Jacpues 
Cartier, P. Q. Canada ir 
sunkiai serga seliukose . 
Jau 2 metai, kai nebegali 
dirbti jokio fizinio darbo .

Leidėjas rašo: "Šian

dien lietuviškos knygos 
išleidimas yra surištas 
su dideliais nuostoliais . 
Bet tai nereiškia,kad lie
tuviškos literatūros kū
ryba turi sustoti".

Geras ir sąžiningas N . 
Lietuvos spaudos darbas, 
čia knygą už $ 2. 50 ir 
galima gauti.

Stepas Paulauskas.

MOKSLINĖS KONFE - 
RENCIJOS LIETUVOJE

Birželio 8-10 d. Vilniu
je buvo visos Sov. S-gos 
dendrochronologų konfe
rencija. (Dendrochronolo
gy a-mokslas apie praei
ties įvykius bei reiški
nius, sprendžiant iš me
džio rievių susiklosty
mo).

Birželio 11 d. irgi Vil
niuje prasidėjo kita visos 
Sov. S-gos "patikimumo 
problemų statybinėj me
chanikoj" konferenciją. 
Truko tris dienas. Daly
vavo daugiau „kaip 300 
mokslininkų iš visos Sov .

Zymusis mūs” filosofas mažlietuvis Vilius Storasta-Vydūnas. su1aukesQ1 me
tus amžiaus. Dabar jis pagerbiamas lOO-to met” gimimo sukaktuvėmis.

S-gos ir svečių Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Ven
grijos ir rytinės Vokieti
jos.

Kaune tuo pačiu metu 
(irgi tris dienas) vyko vi
sos Sov. S-gos konferen
cija, kuri o j buvo svarsto
mi baldų pramonės klau
simai.

Atitinkamų sričių spe
cialistai Lietuvoj di
džiuojasi, kad "pas mus 
atvažiuoja", "su mumis 
skaitosi’.’Rusai, pabuvoję 
tose konferencijose, ne- 
pasiagaili komplimentų. 
Bet iš komplimentų nepa
slepiamai kyšo ne tiek 
svečių, kiek mokytojų ir 
šeimininkų aplombas. (E)

PREZIDENTAS 
PASKYRĖ

Ohio valstybės gub. J . 
Rhodes rekomendavus, 
JA V prezidentas paskyrė 
Juozą Stempužį į naujokų 
fmimo komisijos Cuyho- 
gos apskrities 32-distrik- 
to tarybą. Jo pareigos- 

svarstyti naujokų ėmimo 
komisijos bylas ir, kaip 
paskyrimo rašte sakoma, 
dirbti krašto gynybos tar
nyboje.

J. Stempužis šiam pa
skyrimui buvo pristaty
tas Cuyhogos apskrities 
kontrolieriaus Ralph J. 
Perko,kurio įstaigoje jis 
eina mokesčių inspekci
jos skyriaus vedėjo pa
reigas. Šalia šių garbės 
pareigų kraštui, J. Stem
pužis taip pat yra vedėju 
Tėvynės Garsų ir Balti
jos Aidų radio programų. 
NAUJI DAKTARAI

Kauno medicinos ins
titute hospitalinės terapi
jos katedros asistentė Al
dona Lukoševičienė įgijo 
medicinos mokslų dakta
ro laipsnį,birželio 22 d. 
apgynusi disertaciją "Kai 
kurių širdies ritmo su
trikimų gydymas impul
sine srove".

Birželio 21 d. tame pa
čiame institute medici
nos daktaro disertacijas

|4Trljos
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VEDA D R GUMBAS
ABEJOTINAS DŽIAUGS TELEPATIJA IR PASĖDI

MAS KĖJIMAS
Vienas bičiulis giriasi ki-Kalbasi du draugai. Vie 
tam: "Mano žmona nepap- nas ju klausia kitą: 
rastai gera: atsikėlusi an- - Skyk, tu tiki telepatija? 
ksti ji paruošia man pusr-Tiki, kad kas nors gali iš- 
yčius, atsikėlęs randu jau skaityti tavo mintis? 
išlygintą kastiumą.. .Ge- - Ne, netikiu, -atsako drau- 
ra žmona’.’- Ir atsikvėpęs gas.
priduria:"Duok, Dieve, kad - Tai pasakyk, kaip paaišk- 
ir antroji tokia būtu".. . inti tokį įvykį: vakar kom-
- Kodėl antroji, jei ši tokisPaniioie mane supažindino
gera? su gražia blondine, kuri be
- Ji nutarė mane plikti... j°kii’ kalbu, skėlė man ant -
- Tai kokia gi ji tau gera?ausL I® kur ji sužinojo, ką
- O gal aš jai negeras... aš aPie & galvoju ?

— Kuris čia kelias aplink pasaulį!

apgynė normaliosios fi
ziologijos katedros vedė
jas docentas Bernardas 
Padegimas ir pataioginės 
anatomijos katedros do
centė Elena Staliorytė. E. 
BALTS AND ARYANS

(Baltai ir arijai)-tokiu 
vardu Indijoj šiemet yra 
išleista indų rašytojo ir 
kalbininko Suniti Kumar 
Chatterji knyga apie arijų 
(indų, iraniečių) kilminį 
bei kultūrinį ryšį su lie
tuviais ir latviais.

Apie šią knygą Litera
tūroj ir Mene (1968-25) 
Vilniuje rašo Ričardas 
Mironas, tų pačių dalykų 
tyrinėtojas.Knygos auto
rius 1964 ir 1966 metais 
lankęsis Lietuvoj ir, ma
tyt,yra nemažai pasinau

dojęs jam tomis progo
mis Vilniuje pateikta me
džiaga.

Pagrindinės temos na
grinėjime,R. Mirono liu
dijimu, gerai moksliškai 
ryškinami indoeuropiečių 
prokalbės, sanskrito ir 
lietuvių kalbos bendrumų 
bei skirtumų pavyzdžiai. 
Be to, autorius atmetąs 
teorija, kad Indija buvusi 
baltų protėvynė. Buvę at
virkščiai : arijai anksčiau 
gyvenę dabartinėse baltų 
ir slavų žemėse, o vėliau 
pasitraukę į Rytus. (Tokia 
teorija ne šio autoriaus 
išrasta. Indijoj yra tokia 
legenda-padavimas, anot 
kurio indų protėvynė bu
vusi "kažkur prie Balti- “ 
jos jūros".

„ VlNCAsMYKOLAlirs

Sukilėliai P®AS
VIII

Sausio 23 dieną Vilnių pasiekė žinia, kad Varšu
voje ir kitose Lenkijos vietose naktį prasidėjo suki
limas. Žinia kaip žaibas bematant apskriejo Lietuvą. 
Mackevičių ji pasiekė po poros dienų. Žinia nebuvo 
netikėta. Jau kuris laikas sklido gandų, kad caro vy
riausybės paskelbtas Varšuvoje rekrutų ėmimas bus 
ta kibirkštis, kuri įliepsnos paruoštą gaisrą. Daug kam 
buvo žinomi uolaus sąmokslininko Pavlovskio žodžiai, 
jog tą jaunimą, kuris lies kraują Kaukaze caro ka
riuomenėj, kad būtų nukalti dar stipresni vergovės 
pančiai, geriau paaukoti liaudies išvadavimui — ir 
kad mums vis tiek, ar 20 000 lenkų žus kovos lauke, 
ar nugrūsti į tolimus batalionus. Numatyti paimti rek
rutai ėmė bėgti iš miesto į miškus ir sudarė pirmuo
sius sukilėlių būrius.

Sužinojęs apie prasidėjusį sukilimą, Mackevičius 
visą dieną niekur nesirodė ir ligi vėlyvos nakties 
svarstė, ką jam dabar daryti. Lemiamoji valanda iš
mušė! Delsti negalima. Reikia veikti tučtuojau, rytoj. 
Bet ką veikti, kaip veikti? Kad jis nebus sukilėlių ka
pelionu, tai jau nuspręsta seniai. Jis ves juos su gink
lu rankose. Jis jaučiasi turįs pakankamai jėgų, nar
sos, sumanumo. Jis jaučia savo galią patraukti žmo
nes, juos uždegti, jiems vadovauti. Žmonės juo tiki 
ir pasitiki. Apie ką daugiau gali svajoti vadas? 
Anksčiau jis visa tai nujautė, dabar ta nuojauta virto 
įsitikinimu, jo vidaus gyvenimo laktu.

Jis eina prie spintos ir išsiima Malvinos padova
notą konfederatę, paskui susiranda iš Dundulio gau
tą pistoletą. Jis nusivelka sutaną, užsideda konfede
ratę, už kelnių diržo užsikiša pistoletą. Atkaklaus pa
siryžimo jausmas užplūsta krūtinę. Ne, čia jau nebe 
žaidimas kareivėliu, o savęs bandymas kruvino žy
gio išvakarėse. Bandymas, kurį jis atlaiko, kuris įkve
pia jam dar didesnio pasiryžimo. Jam reikia dau
giau ginklų, ir jis turi išmokti juos vartoti. Jis jų 
gaus ir išmoks! Jis išmoks kario veiksmų. Apylinkėj 
yra buvusių armijos oficierių. Dimša jį supažindins, 
gal ir Skrodskytė, gal ir Malvina? Visi jam padės.

Malvinos paveikslas ir mintys apie ją nejučiomis 
išsikeroja Mackevičiaus galvoje. Kada jis ją matė 
paskutinį kartą? Jau seniai. Prieš Naujuosius Metus, 
per kalėdų šventes. Bažnyčioje ji stovėjo vis toj pa
čioj vietoj. Per Naujuosius Metus ji atsiuntė jam

trumpą laiškeli, sveikino, linkėjo sveikatos, pasiseki-labiau ją „tu" vadinti. Žodžiai išspruko savaime. O čius.—Pana Malvina jau patarnavo sukilimo reika- 
mo, norų išsipildymo, maždaug taip, kaip ir pereitais ir Malvina kreipėsi į jį pirmoji, vadindama „tu". Iš to ,UU suvesdama mane su tamsta. Tikiuosi, kad tamsta 
metais. Tačiau šių metų sveikinimuose ir linkėjimuo-jis gyvai pajuto, kad jos jausmuose, sąmonėje įvy- neatsisakysi man padėti.
se jis pajuto kaip ir koki liūdesio atšešėlį, ir tai šukė-ko suartėjimas su juo, atsirado intymumo, tarsi jie Mackevičius trumpai išdėstė reikalą.
lė nerimastį jo širdyje. Po Naujųjų Metų praėjo jau būtų seni, geri draugai. Žinia apie sukilimą taip juodu — Puiku! — sušuko Kolyška, jį išklausęs.— Aš 
trys sekmadieniai, o jos bažnyčioje jis nematė. Kas suartino. Ir jis jautė, kad, kai ateis laikas jam pačiam daug esu apie tamstą girdėjęs, kunige Mackevičiau, 
jai atsitiko? Susirgo? Išvažiavo?.. Kaip jam sužinoti? stoti su ginklu rankoje sukilėlių priešaky, šita mo- Džiaugiuosi, kad galėsiu su jumis pasidarbuoti, dar 
Visa savaitė kvaršina jam galvą šie klausimai — ir teris pasidarys jam dar artimesnė. prieš gaunant įsakymą stoti į kovos lauką.

Ją taip pat pradžiugino jo žodžiai, ir dėkingumo 
kupinas žvilgsnis nušvietė jos veidą.

— Ką dabar ketini daryti? — paklausė ji, nedrįs
dama jo vadinti vardu ir vengdama žodžio „kunige".

— Pirmiausia turiu išmokti vartoti ginklą. Ar ne
turi kokio pažįstamo, kuris mane pamokytų?

Ji valandėlę pamąstė.
— Turiu Kėdainiuose vieną pažįstamą, buvusį ka

riškį Boleslovą Kolyšką. Galėčiau jį tau rekomen
duoti.

Ji parašė laiškelį Kolyškai, o Mackevičius turės 
pats jį susirasti Kėdainiuose.

Netrukus Malvina pakilo atsisveikinti. Nebuvo 
ištarta jokių jausmingų žodžių. Tačiau abudu jautė, 
kad prasideda svarbūs įvykiai, kurie suriš juodu stip
riau negu jausmingiausi žodžiai.

Likęs vienas, Mackevičius ilgai galvojo apie arti
miausios ateities uždavinius. Jų atsiranda daugybė. 
Nepakanka jam vienam išmokti vartoti ginklą. Rei
kia išmokyti bent keliolika savo apylinkės vyrų. Kaip 
ir kur tai padaryti? Kokių ir kur gauti ginklų? Kiek 
jis turi laiko? Kada sukilimas prasidės Lietuvoje? Kas 
duos žinią? Kalinauskas ar kas kitas? Daugybė pana
šių klausimų. Aiškaus atsakymo į juos nėra. Jam aiš
ku viena: kada ir koks bebūtų atsakymas, jis turi da
ryti visa, ką gali jau dabar.

Rytojaus dieną Mackevičius sumanė atlankyti po
ną Šilingą ir pasitarti, kur būtų galima atlikti kariš
kus pratimus, jei Kolyška ar kas kitas apsiimtų jiems 
vadovauti. Ar nebūtų galima pasinaudoti tam reika
lui gretimu Šilingo dvaru, jo patalpomis, daržinėmis? 
Šilingas turėtų padėti. Juk jis paskirtas Panevėžio 
apskrities Judėjimo viršininku. Šilingas, „raudonųjų" 
šalininkas, pritarė Mackevičiaus sumanymui. Nuoša
lių vietų už dvaro pastatų ir pastatuose atsiras. Ko
lyška ar kuris kitas, kas vadovaus apmokymui, galės 
prisiglausti dvare.

Tą pačią savaitę Mackevičius nuvyko į Kėdainius 
ir susirado Kolyškos būstą. Jį sutiko jaunas, apie 25 
metų amžiaus vyras, garbanotais, ilgais plaukais, ma
žais ūseliais, atviro, gero veido. Perskaitęs Malvinos 
laiškelį, jis, tarsi nustebęs, pažiūrėjo į kunigą links
momis akimis:

— Kaip?.. Nejaugi jūs ir Malviną įtraukėte į kon
spiraciją?! Sveikinu, sveikinu, kunige. Tokia jau bu
vo ne šios žemės pana!

— Taigi matote,— santūriai šyptelėjo Mackevi-

štai šiandien po tokios svarbios žinios, kad Lenkijoje 
prasidėjo sukilimas, tie klausimai ne tik neišnyko, 
bet atgyja dar ryškiau, dar jaučiamiau. Pasekdamas 
savo mintimis ir jausmais, jis atvirai pats sau prisi
pažįsta: vadinasi, aš nesu jai abejingas, ir man ne 
vis tiek, kas jai atsitiko. Įvairiomis atmainomis rutu
liodamas tą mintį, jis su pasitenkinimu pastebi, kad 
susirūpinimas Malvinos likimu nė kiek nesilpnina jo 
revoliucinio, sukilėliško įkarščio. Priešingai, jo pasi
ryžimas stoti į kovą už laisvę dar stiprėja, skatina
mas Malvinos pritarimo. Kas jai atsitiko, jis turi su
žinoti artimiausiomis dienomis. Šiandien penktadie
nis. Jis palauks ligi sekmadienio. Jei ji nepasirodys, 
jis sugalvos kokį reikalą ir pasiųs žmogų pas Bytau
tus.

Sekmadienį ji pasirodė. Pamatė ją bažnyčioje, toj 
pačioj vietoj. Jis sakė pamokslą su įkvėpimu. Jį jau
dino du įvykiai: prasidėjo sukilimas, Malvina atėjo 
į bažnyčią. Jis matė ją tokią pat, kokią buvo pratęs 
matyti. Jis žvilgtelėjo į ją prabėgomis, bet jis gerai 
pamatė jos veidą ir žvilgsnį į jį atkreiptų svetimų 
veidų ir žvilgsnių daugybėj. Jis kalbėjo šį kartą ne 
apie gyvenimo sunkumą, ne apie žmonių vargus ir 
kentėjimą, bet apie viltį ir tikėjimą geresniais laikais, 
apie pasiryžimą dirbti ir kovoti dėl geresnio gyveni
mo, apie reikalą aukoti ne tik sveikatą, bet ir gyvybę 
už savo brolius, už savo žemę, už savo kraštą. Seniai 
žmonės nebuvo girdėję tokio savo kunigo pamokslo. 
Išėję iš bažnyčios, kūmai ir kaimynai kalbėjo ir spė
liojo:

— Kunigas, tur būt, ką nors žino...
Po pamaldų jis neieškojo progos ją sutikti. Jis 

greitai grįžo į savo kambarį, žinodamas, kad ji ateis. 
Iš tiesų netrukus ji atėjo. Sveikindamasi stipriai pa
spaudė ranką ir tarė žemu, pakitėjusiu balsu:

— Lenkijoje prasidėjo sukilimas. Brolis tą žinią 
parnešė iš Kėdainių. Tačiau jeigu ir nebūčiau žinoju
si, būčiau supratusi iš tavo pamokslo.

Jis buvo ketinęs laikytis santūriai ir savo jausmų 
neparodyti, bet negalėjo atsispirti susijaudinimui, iš
girdęs tokius jos žodžius.

— Taip, Malvina,— atsiliepė tyliai, bet tvirtai — 
Sukilimas prasidėjo. Aš sakiau pamokslą, pagautas 
tos žinios įspūdžio. Ir dar man buvo miela, kad tave 
pamačiau bažnyčioje. Seniai nesi buvusi.

Tokie jo žodžiai nustebino jį patį. Iš anksto jis ne
buvo ketinęs nei savo jausmus jai atidengti, nei juo

Jiedu sutarė, kad karinį apmokymą pradės maž
daug nuo vidurio vasario. Kolyška tikrino, kad suki
limas Lietuvoje prasidės ne anksčiau, kaip kovo mė
nesį. Nėra ginklų. Reikia jų gauti — pasidirbdini dal
gių, susirasti bent kiek šautuvų ir pistoletų, susitarti 
su tinkamais žmonėmis.

Tą pačią dieną jiedu aplandžiojo Kėdainių krau
tuves, klausinėdami dalgių. Artimiausią turgaus die
ną pasiųs vyrus jų nupirkti. Šautuvų, tegu ir medžiok
linių, gauti čia sunku. Daugiau jų yra Raseiniuose 
ir kitur Žemaitijoje. Mackevičius pasirūpins susisiek
ti su Raseiniais. Arčiau Prūsų ginklai ir parakas eina 
kontrabanda per sieną.

Su Boleslovu Kolyška Mackevičius išsiskyrė kaip 
geri draugai.

— Šis jaunuolis,— mąstė, grįždamas iš Kėdainių, 
kunigas,— nepasigailės savo gyvybės kovoje už lais
vę. Ne jis vienas toks. Širdies gilumoje jautė, kad 
toks ir jis pats, Mackevičius.

Rytojaus dieną jis pasiuntė Skrodskytei raštelį, 
kad nori su ja pasimatyti svarbiu reikalu. Ji atvažia
vo tuojau po pietų. Jų pasitarimas buvo trumpas. 
Mackevičiui rūpėjo, kad Bagynų dvaro jaunesnieji 
kumečiai, bernai ir baudžiauninkai mokytųsi vartoti 
ginklą. Jadvyga apsiėmė sudaryti tinkamas tam są
lygas. Gal sudarys talką pono Šilingo užsilikusiam 
vasarojui kulti. O kol kas reikia prisikalbinti jaunų 
vyrų, kurie nebijotų į tą pavojingą talką stoti. Tuo 
pasirūpins pats Mackevičius, o Šilėnų kaime Nastė. 
Dunduliui reikia pavesti perdirbinėti dalgius.

Artimiausią sekmadienį Nastė jau švaistėsi po Ši
lėnų kiemus ir pirkias, o Mackevičius vieną savaitę 
lankė parapijiečius, o kitą savaitę turėjo šiaip viso
kių reikalų kaimuose. Dundulio kalvėje buvo daug 
darbo. Ligi vėlyvos nakties liepsnojo žaizdras, trink
sėjo kūjis, šnypštė į kubilą vandens murdomi įkaitin
ti gelžgaliai. Tuo metu ne kiekvienam Dundulis leis
davo kaišioti nosį į savo kalvę.

Apie užgavėnes, kurios tais metais buvo anksty
vos, pono Šilingo dvaro klojime rytais dar pro tamsą, 
vos po antrųjų gaidžių, rinkdavosi talkininkai kulti 
vasarojaus. Viename klojime kūlė, o kitame ilsėjosi, 
žaidė ir išdykavo. Rikiuodavos, stodavo į eilę, mosta
guodavo rankomis, kažkokiais pagaikščiais badyda
vo pastatytus miežių pėdus. Menkoj žiburėlio šviesoj 
tie pagaikščiai kartais sušvytruodavo skaidriomis 
liepsnelėmis. Talkininkų tarpe sukinėdavosi kunigas 
Mackevičius ir kažkoks nepažįstamas ponaitis.D.b.

■ 
I
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Buv. ilgametis BALFo pirmininkas Monsignoras Pre
latas Dr. Juozapas Končius įi eikia Balzeko vardo mu
ziejui Čikagoje dvi savo knygas: "Vytautas the Great" 
ir "Atsiminimai iš BALFo veiklos".

REPORTAŽAS IŠ DETROITO 
/atkelta iš 2-ro psl. /

Birželio 11 d. vėl posė
džiavo Lietuvių Žurnalis
tų sąjungos centro valdy
ba. Nieko ypatingo. Dau
giau apie organizacinius 
reikalus, apie jau baisiai 
nuvėlintą, bet siuntinėti 
pradėtą deklaraciją, apie 
skyrių steigimo vargus . 
Į LŽS centrinį skyrių,prie 
c.v-bos veikiantį, čia bu
vo įrašyti Kazys Klas- 
tauskas, Adolfas Klimas 
ir Janina Narūnė-Pakš- 
tienė.Kai po poros savai
čių šias eilutes rašau, at
siliepdami į deklaraciją, 
keletas kolegų vėl yra at
siimtų pareiškimus pri
klausyti centriniam sky
riui. Trejiems metams 
išrinkta, naujoji LŽS c . 
v-ba dės visas įmanomas 
pastangas spaudos dar
buotojus suorganizuoti. 
Jeigu mums nepavyktų,

tai žinosime,kad padarė
me viską,ką galėjome...

Ak, paskutinis didelis 
įvykis prieš vasaros 
snaudulį, visada pas mus 
yra Baisiojo Birželio mi
nėjimas. Šiemet, panorę 
paminėti daug iškilmin
giau-nuvėlavome.

Minėjimas įvyko Det
roito katalikų Blessed Sa
crament katedroje. Pro
gramoj-vargonų meiste
ris Zenonas Nomeika ir 
Vliko narys prelatas Jo
nas Balkūnas. Atsipra
šau, pirma Balkonas, o 
paskui Nomeika. Gerbia
masis prelatas kalbėjo 
labai gerai, labai patrio
tiškai ir labai perilgai. 
Turint galvoje,kad iš 500 
apie 90% publikos buvo 
lietuviai, buvusieji dypy, 
Stalino išvietintieji, tai 
tikrai be reikalo 25 minu-

tęs buvo aiškinta, gausio
mis, šiurpiomis statisti
komis iliustruojant, kiek 
mes nuo bolševizmo nu- 
kentėjome ir kaip iki šiol 
Lietuvoj persekiojama 
Bažnyčia kenčia. Pridė
kim dar beveik 10 minu
čių pavėlavimą, tikėsime, 
kad tai asketų skoniui į- 
ruoštose klaupkose susė
dusi publika pavargo jau 
prieš koncertui praside
dant.

Išskyrus vieną Johann 
Sebastian Bach'o ir Jero
nimo Kačinsko gabalą, Z . 
Nomeika grojo prancūzų 
kūrinius.Kad grojo dide
lis vargonuo toj as, galėjo 
kiekvienas mirtingasis 
suprasti. Daugumai pats 
koncertas p aliko gilų tei
giamą įspūdį. Tik, sakau, 
bažnyčioje praleisti dvi 
valandas(o kitiem ir pus
trečios,nes manėme, kad 
pritrūks vietų J buvo per
daug.

Nors apie koncertą tru
putį parašė įtakingas, di - 
delio tiražo Michigan Ca
tholic savaitraštis ir keli 
kiti priemiesčių laikraš
tukai,primindami, jog vi
sokia publika laukiama, 
amerikiečiai jį visiškai 
ignoravo...

O dabar ?Dabar Detroi - 
tas važiuoja į Čikagą, į 
Tautinių šokių šventę.Tai 
paskutinis sezono masi
nis žygis. Žygis jaunimo 
laimei ir tėvynės labui. 
Paskui seks poros mėne
sių atostogos, atostogos, 
atostogos... Iki pasima
tymo po jųį

Alfonsas Nakas .

Geriausiai pailsėsi* per savo atostogas 
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje 

a | | r-r-» />—v k I f" 87 East Bay Rd., Osterville,
I II >KĮ j|\lr" Cape Cod., Mass., 02655 USA 

MlWyi NL Tel (Area 6n) 428.8425.
• Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom)
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo 15 dienos, 
ir jau dabar priima užsakymus.
Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Roseaale St., Boston, Mass., 02124, USA.
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONĖ — 
Cape Cod Mass., Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią CAPE 
COD žalumynuose paskendusią lietuvišką pajūrio vasarvietę.

TIK PER ANGLIJA
Pigiau, greičiau ir geriau galima pasiųsti dovanų siun

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį 
dovanų siuntinį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius:

KALIFORNIJOS LIETUVIU DIENA

Mūsų lauktoji Lietuvių 
Diena, parapijos tradici
nė meno šventė,praėjo su 
dideliu ir nustebinusiu 
pasisekimu, palikdama 
visiems dalyviam ir ren
gėjam gražių atsiminimų 
ir pasitenkinimą. Ant 
aukšto mokyklos stiebo 
plevėsuojanti Lietuvos 
vėliava ženklino įdomios 
ir didžios dienos pradžią .

Lietuvių Diena prasi
dėjo lietuviškomis mišio- 
mis šv.Kazimiero bažny
čioj e ir gražiu choro gie
dojimu.

Po pamaldų visi būriais 
rinkosi į mokyklos kiemą 
dalyvauti parodų atidary
me ir pasisotinti.Dail. Jo
no Andrašiūno, Lietuvių 
Filatelistų pašto ženklų 
paroda,Eleonoros Griga
liūnienės keramikos ir 
Gedimino Peniko akade
mikų skautų są-džio veik-; 
los foto parodos buvo pu
blikos gausiai lankomos.

2 val.p.p.Marshall High 
School audotorijoj prasi
dėjo pagrindinė Lietuvių 
Dienos programos dalis , 
kurią pradėjo parapijos 
komiteto pirmininkas 
Pranas Speecher. Rim
tautui Dabšiui sugiedojus

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3)6 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyri škam kostiumui , 
3)6 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių — $ 75.09 .

Amerikos himną,buvo iš
kviesta šaunioji Holly
wood žvaigždė Rūta Lee- 
Kilmonytė, kurią publika 
labai šiltai sutiko.

Šios dalies - centrinė 
atrakcij a buvo solistas iš 
NewYorko Arnoldas Vo- 
ketaitis, kuris pirmuoju 
savo išėjimu uždegė pu
bliką.

Šv. Kazimiero choras , 
vedamas komp. Broniaus 
Budriūno, pasigėrėtinai 
išpildė dvi kantatas: Lie
tuvos Šviesos Keliu ir 
Gintaro Šalies Baladę, 
specialiai dr. Elenos Tu- 
mienės parašytą Lietuvių 
Dienos progai ir skirtą 50 
metų Lietuvos nepriklau
somybei paminėti. Šiai 
kantatai muziką parašė 
komp. B. Budriūnas. Už 
šią gražią ir meliodingą 
kūrinį,Klemenso Galiūno 
iniciatyva,buvo suorgani
zuota 10 mecenatų, kurie 
sudarė 1000 dol. premija , 
kuri ta pačia proga buvo 
įteikta komp. Br. Budriū- 
nui.

Solo partijas su choru 
atliko mūsų mieli solistai 
Rimtautas ir Birutė Dab- 
šiai. Solistui ir chorui 
meistriškai akompanavo 
Raimonda Apeikytė, šį 
pavasarį baigusi muzikos 
studijas bakalaurato 
laipsniu. Programą gra
žiai paįvairindama vedė 
dr. E. Tumienė.

Pavasarinis veiklos 
periodas buvo baigtas 
šiuo iškiliu koncertu, su
traukusį tūkstantinę mi
nią žmonių. L. Ž .

VASARINIS 1968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3)6 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras Šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arba moterį Škas nai lenini s I ietpalti s 
- 575.00.

Taip pat į bent kuri siuntinį galima dadėti žemiau iš
vardintus dalykus, kurie yra visuomet naudingi ir laukia
mi Lietuvoje. Vilnonė labai gera skarelė $4.00, nailoninis 
itališkas Iietpaltis $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai $7.00, vyriškos ar
ba moteriškos nailoninės labai geros kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsisako kas Jam patinka. Taip 
pat, persiunčiame ir Jūsų pačiu supirktus siuntinius. Mūsų 
sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimą, jei siunti
niai yra siučiami Šeimai.

Atstovai: ą. Kusinskis, 167 College St., Apt. 2, Sudbury, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont..

AUKOS NEPRIKLAUSOMI 
LIETUVAI

4.00
4.00
3.00
4.00
4.00

1. Tautos F. Atst. Kanadoje 20.00
2. Tamošaitiene Anastazija ,4.00
3. šabla iskiene O.
4. Mileris K.
5. Dr.A. Pace vižlus
6. Toronto Vl.Putvio

Šauliu Kuopa
7. Šneideraitis J.
8. Dr. Malkus
9. Gulbinas P.
10. Paufcuolis J.
11. Dėdinas Ant.
12. Bakūnas J.
13. Girevičius J,
14. Meškauskas M.
15. Aglinskas V.
16. Katinas A.
17. Gurinskas B.

2.00
4.iy>

15.00

20.
21.
22.
23.

50.00
1.75
ioo
2.00
3.50f vro|!
4.00

I g i A
4.00

10.00
1.00
4.00
1.75
5.00
1.00
4.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.50
2.00
2.00
5.50

5.00 
15.00 
9.00 
1.00 
2.00
2.00
2.00 
3.00 
4.00 
2.00
4.00 
4.00

T! S

AGENTŪRA

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

U Z y2 KAINOS (50% NUOLAIDA)

79 ir 81 St. Zotique Street E., 
Montreal. Tel.CR 7-0051.

ABC turi dideli pasirinkimo^ įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina!! 1

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P. G.

Tel. VI4- 9098

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

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

100 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos iškaitant: produktus,
100 sv. miltų .$21,50 muitų, persiuntimo mokestį ir f.t.
100 sv. ryžių J 25.00 Jus nemokėsite nė vieno cento
20 sv. taukų... .... J 12.70 daugiau!

fKĄtjjvAS

Telefonas 7 6 8 - G 6 7 9

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką. 
Savininkai:

A. Kersys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus
1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

24.

18. Kumža Pr.
19. Gudas L. 

Guoba M. 
Yurkienė E. 
Skripkute L. 
PARAMA- Toronto liet.

Kredito Unija 
Danaitis A.

25. Šutas F.
26. Jonys C.K.
27. Leipus Kostas
28. Jurjonas A.

. •. .. .n29. Romikaitis J.
30. Hamiltono Šalp.Fond.
31. Giedraitienė E.
32. Danys Jz.
33. Paunksnienė E.
34. Keturka Pr.
35. Biveinis A.
36. Dervaitis J.
37. Čepulis A. 

Butkus j. 
Dr. J. Kaškelis

40. Barteška P.
41. Krivinskas F.
42. Karpis O.
43. Meškinis P,
44. Meištienė J.
45. Vadlšiūtė Nijolė

Visiems aukojusiems reiškiame 
nuoširdžią padėką nl.

38.
39.

r

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

ABC patarnavimas ■■ 100 % p a s i f e n k i n i m a s !

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

LnSALLE AUTO SPECIALIST Rėg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengva* mašina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 360-4203 

Un.ive'i&al Cleaned & ZžailoU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(of Wellington Si.) Tel. 769-2941

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

“ APOCALI P S Ė"
20 - jo amžiaus raida. Nuostabūs įvykiai. Romos katali
kų bažnyčios reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėję Šiuo adresu:

Jonas B u r či k as
2272 I.avalle, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada.

ony. J

Tel. 525-8971

10

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine,

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6JMI . 7682 CUmplaia Blvd. Ville LmsK 
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieri*.

HIGHLAND AUTO BODY
C al ex Gas Bar

DIRBTUVE-GARA

• Atliekami visų rūšių išores darbai ir

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Ave. L A S A L L E Tel. Buss'. 

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

Z A S

dažymas

366- 728/-
365-3252

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. L A U R I N Al T I S

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE. .

J918 Frontenac Street, M o n t r e a I, TEL. 524-0209
/Prie pat po žeminio - METRO stoties/.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galių su
traukti hemoroįus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - re zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.

t

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

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

1 K R O D ŽIU S IR J U V E t Y RU S .

i
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TO AUGUSTINAS FRENZELIS
NEKROLOGO VIETOJE MŪS'U ^PORTAS'

kiančioms šeimos padi
dėjimo, lietuvės moterys 
A.M.Pranskūnų namuose 
suruošė gražias pagerb-

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKAME

5% už depozitus
5V2% už šėrus

KAPITALAS *'« trijų

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOT ERIŲ
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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

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

su gydymu ir t. t.
Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų (staiga labai daug kam patarnavo Ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Kaip besisvečiuojant 
naujoj vietoj, išėjus lauk 
atsikvėpti .kiek prasiblai - 
vyti, tamsiu dangaus 
skliautu nutvieskia krin
tąs meteoras, akimirkai 
viskas tampa kaip švie
siausią dieną: ir namai, 
ir medžiai, ir patvorės 
krūmai.

Kaip po ilgiau užsitęsu
sių ūkanotų dienų,pro de
besų properšas pasiro
džiusi saulė ir besigie- 
drijąs dangus žada puikų 
savaitgalį.

Kaip išsiruošusį toli
mesnius atlaidus, einant 
nežinomom vietom,staiga 
už gretimo miškelio iš- 
nira bažnyčios bokštas . 
O vieškeliui sukant pro 
šilą pasigirsta varpų gau
dimas. Varpų aidas gaivi
nančiai skamba pauks- 
mingame pušyne ir savo 
monotoniškais dūžiais, 
tarsi sveikina visais ke
liais į miestelį plūstan
čius žmones.

Kaip netikėtai atsidū
rus svetimoje žemėje , 
nieko nežinant, nieko ne
pažįstant staiga susitinki 
šviesaus vardo asmenį, 
kuris tave ir pakalbina ir 
supranta.Jaučiant vienu
mą ir neviltį svetimybių 
jūroj,tartum debesų pro
peršoj pasirodžiusi sau
lė, jis ateina su suprati
mu, jis ateina su globa . 
Tarsi tie iš užu šilo atei
ną varpo dūžiai, sava kal-

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės Ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Elegantiškai apsiren
gęs vyras dirsteli į sau
lėj įdegusį,trumpom ran
kovėm marškinius dėvin
tį bendrakeleivį ir žvilgs
niu parodo vagono sienoj 
skelbime reklamuojamą 
bikinį.Tuo pačiu jis sako , 
kad bičiulio odos spalva 
beveik prilygsta bronzi
nei nimfos figūros spal
vai.Jam tuo įdomiau, kad 
jo bendras spėjęs taip 
įdegti vasaros pradžioje. 
Jo balse tarsi aidi pavy
duliavimas, kad jis pats 
taip apsirengęs, su už
trauktu kaklaraiščiu turi 
prakaituoti tvankiame va
gone.

Marškinėtas vyras pa
kelia akis į patrauklią, 
visu skelbimo aukščiu, 
apvaliom linijom banguo
jančią modistę. Mergai
tės modeliuojama,vėliau
sios mados, dviejų gaba
liukų, sidabrinių retežė
lių eilutė,stipriu kontras
tu atsispindinti rudoje 
kūno spalvoje ir vos pri
dengia strategines vie
tas. Jos rankų ir kojų 
pirštų nagai nulakuoti si
dabro spalva, o vešlūs 
plaukai vilingai krinta 
nuogais pečiais. Vyras 
valandėlę stebi retai pa
sitaikančių proporcijų 
nuotrauką ir, tarp skelbi
me išvardintų medžiagų, 
susidomi auksinio kostiu- 
muko kaina.Neva abejingu 
klausimu išreiškęs savo 
dėmesį,jis tuoj susigrie
bia ir, pasijutęs kiek ne
patogiai, pasitaiso saky
damas, kad to dar betrū-

NOTARAS
ANTANAS LI U D ŽlUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

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

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

Namų CR9- 6166.

ko, kad nuogas moteris 
pradėtų rodyti viešose 
vietose.

Elegantiškas vyras pa
tvirtina bičiulio nuomonę. 
Jis sako, kad Anglijoje 
dabar jau rodo publikai 
nuogas moteris ne tik ki
ne,bet ir scenoje. Jo ma
nymu tai esąs ištikrųjų 
kiek per daug į kraštuti
numus einąs aspektas.Jis 
toliau samprotauja, kad 
geriausiai padarė mūsų 
estai, surengę gimnastų 
šventę Toronte. Jų stilin
gos, gimnastikuojančios 
mergaitės,apsirengę pa
prastais sportiniais kos
tiumais padarė ne eilinį 
įspūdį. To pasėkoje vi
suose Toronto dienraš
čiuose gausiom nuotrau
kom ir aprašymais nu
skambėjo tas įvykis. Jų 
užangažuota propaganda, 
kurią mes taip vaikomės 
ir dėl kurios sielojamės, 
pasiekė neabejotinų re
zultatų. Kiekvienas skai
tytojas atvertęs laikraštį, 
neliko nepastebėjęs 
grakščiųjų sportininkių 
iliustracijų.

Marškinėtas vyras, tai 
klausydamas, tuojau įsi
terpia. Jis sako,kad es
tai čių pasirodymas buvęs 
tik lokalinio pobūdčio. Jis 
nei iš tolo negalįs prilyg
ti mūsų tautinių šokių šo
kėjams, kurie vyksta į 
Prancūziją atstovauti Ka
nados . Nežiūrint kaip vi e - 
tiniai laikraščiai berašy
tų ar populiarizuotų, tai 
esą labai toli nuo pilnuti
nio valstybės mąsto.

Dėl to elegantiškas ke
leivis prisipažįsta neno
rįs diskutuoti. Jis tik iš
reiškia savo pasigėrėji
mą mūsų šokėjais, kurie 
tiek gabūs,kad gali atsto
vauti šį kraštą. Bet tuo 
pačiu jis suabejuoja re
prezentantų misijos 
reikšme, jos pasisekimu 
ir galimom pasekmėm. 
Jis buvo apie tai svarstęs 
ir stebėjosi, kad tokio 
masto reprezentantai ne
buvę niekur viešai iškelti 
ar net paminėti. Jam ypač 
įdomu taip plačiai spau
doj aprašyta lokalinė es
tų šventė, o niekur nei žo
džio apie mūsų užsienin 
vykstančius šokėjus.

Čia marškinėtas vy
ras,jau beveik įsižeidęs , 
šoka aiškinti, kad toji iš
vyka buvusi šlačiausiai 
aprašyta visoje lietuviš
koje spaudoje, nurodant 
net kelionei aukojusių as
menų pavardes.Svarbiau
sia, kad ten buvę apskai
čiuotos net kelionės iš
laidos, kurių susidarysią 
iki $ 6000. -

Dėl šio karštesnio iš
sireiškimo, tropinę eilu
tę dėvįs vyras nusišypso. 
Pradėjęs kalbėti, jis sa
ko, kad čia ir esąs pats 
būdingiausias atvejis. 
Kaipgi atrodo, kad Kana
dą reprezentuojančius 
mūsų šokėjus aprašo tik 
mūsų pačių spauda. Ir 
apie tai rašant, greičiau
sia tikėtasi iš mūsų vi
suomenės finansinės pa
ramos.

ba tariami žodžiai rami
na ir diegia skatinantį op
timizmą. Jie įtaigoja, kad 
kartu laikydamiesi ir čia 
nepasimesim.Ir svetimo
je žemėje išlaikysime sa
vąjį būdą.Tariami žodžiai 
skamba autoritetingai,jie 
yra svarūs, jie įtikina, jie 
kalba apie eilėje metų 
įgytą patyrimą, jie ateina 
išAugustinoFrenzelio lū
pų. Jie ateina iš tokio op
timisto,kuris padėjęs iš
kovot tėviškės nepriklau
somybę,nepabūgo tolimos 
kelionės.Nepabijojęs ne
žinios, jis suskato ieškoti 
laimės šiame krašte. Ir 
čia jis buvo tvirtas kaip 
ąžuolas ne tik savąja iš
vaizda,bet ir nusiteikimu. 
Jis kūrė SLA organizaci
ją,jis buvo vienas iš "N . 
Lietuvos" kūrėjų, net ap
sigyvenęs Oakvillėje jis 
nesudėjo rankų organiza
ciniame veikime.Tuo pa
čiu jis buvo dažnas sve
čias Toronte ar tai bičiu
lių pastogėj, ar parengi
muose, ar organizacijų 
susirinkimuose.

Ir dabar likimas taip 
panorėjo,kad beveikprieš 
išsiskiriant su šiuo pa
sauliu, velionis vėl buvo 
išrinktas Toronto SLA 
pirmininku. Velionis tu
rėjo pernelyg gerą širdį, 
jis buvo sentimentalus . 
Jam visi lietuviai buvo 
vienodi nežiūrint nei įsi
tikinimų,nei pažiūrų. De
presijos metu Frenzelių 
pastogė buvo tapusi kaip 
šalpos namai. Velioniui 
turint pastovų darbą, jis 
jautėsi laimingas galėda
mas kitiems padėti. Pra
dėjus į šią žemę plaukti 
naujiems ateiviams, ve
lionis ištiesė rankas jiem 
pasitikti. Frenzelių namai 
vėl tapo visiems žinoma, 
populiari prieglauda.Nau
jieji ateiviai naudojosi 
patarimais, jie buvo dė
kingi savo geradariams , 
jie negalėjo neįvertinti 
parodytos globos. Velio
nio bičiulis, Novogrodskis 
sakydamas kalbą prie ka
po,pabrėžė velionio popu- 
liarumą.Jo vardas buvęs 
visose tuo laiku leidžia
mose knygose ir leidi
niuose. Gausiam Toronto 
visuomenės būriui atsi
sveikinant su velioniu ar 
tai žemės žiupsneliu, ar 
ant karsto padedant gėlę, 
keista ironija aidėjo pa
sakyti žodžiai. Juk mes, 
leisdami mūsų "repre
zentacinį" leidinį "Lithu
anians in Canada" net ne
paminėjome tą uolų, tą 
darbštų, tą pasišventusį 
žmogų. S. Pranckūnas .

VEDYBINIS SKELBIMAS
Niagaros pusiasalyje gy-

venantis našlys apie 54
metų amžiaus, turįs na
mus ir pastovų darbą, no
ri susirasti gyvenimo pa
lydovę taip gi apie 50 me
tų amžiaus, nes vienam 
nemalonu gyventi. Malo
niai prašoma rašyti:7722 
George Street, LaSalle- 
Montreal, Canada, adre
suojant NAŠLIUI.

S. Pranckūnas.

VEDA KAZYS

PAVERGTOJI LIETUVA 
Tarptautinį moterų 

krepšinio turnyrą Rumu
nijoje laimėjo Vilniaus 
Kibirktšis, lemiamoj ko
voj įveikusi Rumunijos 
rinktinę 54:51.
- Antrosios Sov. S - gos 
futbolo lygos pirmenybių 
rungtynėse Vilniaus Žal
giris nugalėjo Odesos AS 
K 2:0. Po šių rungtynių 
vilniečiai iš 21 komandos 
stovi penkioliktoj vietoj.
- Lietuvos futbolo pirme
nybių pasekmės: Mari
jampolė-Šiaulių Elnias 1:
1 (2 tūkst. žiūrovų Mari
jampolėj) .Kauno Inkaras- 
Kauno Banga 1:2, prie 2 
tūkst. žiūrovų Kėdainiai 
nugalėjo Plungę 3:2, Pa
nevėžio Statyba - Kauno 
Atletas 3:1.
- Naują Lietuvos rekordą 
atsiekė Čekoslovakijoje- 
A.Petraitis, nubėgęs 400

BARONAS
m. per 47, 8 sek.
- Lengvosios atletikos 
rungtynėse Rygoj, perei
namąją taurę iškovojo 
Latvijos sostinė prieš 
Minską,Vilnių ir Taliną. 
Geresnės lietuvių pasek
mės: 100 m.Liukpetris ir 
Germanas-10,5 sek. ,400 
m. N. Sabaitė-55, 8 sek. 
(naujas Lietuvos rekor
das, šuolis į tolį -latvė 
Ringą 6,39 m. ir antrą 
Čepaitė 5, 82 m.

IŠ VISUR
Futbolo rungtynėse 

Stuttgarte vakarų Vokie
tija nugalėjo Braziliją 
2:1.
- Nauji valstybių rekor
dai: norvegas Hangiand į 
tolį - 7, 78 m. , lenkas su 
kartimi-5,10 m. , moterų 
rutulys - vengrė Bognar 
17,27 m.
- Krepšinio žaidynes Ma
dride laimėjo Ispanija 
baigmėje nugalėdama 
Meksiką 88:86.Trečia bu
vo Rumunija ir ketvirta- 
Prancūzija.Tuo tarpu JA 
V olimpinė rinktinė viešė
jo Jugoslavijoj, kur du 
kartu pralaimėjo šeimi
ninkams 87:79 ir 83:78.
- Puikią ieties metimo 
pasekmę atsiekė latvis J . 
Lusis,numetęs įrankį 90 , 
93 m.
• Danutei Poderienel ir 
Liudai Karklins .kaip lau-

Wellando kartūnu baliuje laimėjusios premijas:Mrs. 
Bogard, Miss Bogard ir Ponia Zubrickienė.

WELLAND, Ont
SĖKMINGAS KARTŪNŲ

BALIUS
Su pasisekimu praėjęs 

pirmas Wellande paren
gimas, kartūno balius , 
rengtas Medž.ir Mešker. 
klubo "Lithuanica".

Sutraukdamas svečių iš 
artimų ir tolimų vietovių 
Kanados ir Amerikos lie
tuvių ir gausų būrį kana
diečių, kuriems lietuvių 
kartūnų balius patinka ir
kasmet vis daugiau yra 
lankomas.

Programą sudarė pa
tys vakaro dalyviai, ge
riau ponios ir panelės ,

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont.

pasipuošusios įvairia
spalvių medžiagų ir įvai
raus sukirpimo rūbais- 
žėrėjo salėje.

Už tris gražiausias 
sukneles buvo skirtos pi
niginės premijos, kurias 
laimėjo: Skaistytė Rūta iš 
Grumsbyl premija,kara
lienė Agate iš Wellando 2 
prem., Pietrelli Mari jana 
iš Port Colborne 3 prem . 
100 dol. premiją loterijoj

tuves. Pareikšta gražių 
linkėjimų,įteikta daug do
vanų. Danutės vyras Ge
diminas Poderys dirba 
Kanados policijoje OPP, 
puikiai kalba lietuviškai, 
taip pat nuoširdžiai kartų 
su žmona dalyvauja lie
tuviškoje veikloje Sudbu- 
ryje.

MONTREAL
"LITO" BALANSAS
1968 m. birželio men. 30 d. 

buvo $ 2,248,001.96, taigi 
iki šiemet užplanuotu pasiek 
ti dviejų ir vieno ketvirčio 
milijono doleriu betrūko tik 
$2,000. Išrodo, kad metinia
me susirinkime kai kurių na
rių turėta baimė, kad 1968 
metai bus liesi, kad reikia 
“ užšaldyti“ praeitu metų sa 
mata ir pan., nepasitvirtins. 
Šiemet “ Litas“ auga žymiai 
sparčiau, kaip praeitais me
tais.

Svarbesnės pozicijos akty
ve: kasa banke $66,845, pa
skolos $2,053,345, vertybi
niai popieriai $92,692, Cent 
rinėje kasoje $21,617. Pasy 
ve: terminuoti indėliai $150, 
200 (praeitame mėnesyje bu
vo $88,500), serai $1,414, 
082, depozitai $582,919, at
sargos fondai $36,920, Šių 
metu pelnas $48,841.

Sparčiau auganti “ Lito“ 
santaupų pozicija yra termi
nuoti indėliai, kuriu bendra 
suma per praeitą mėnesi be
veik padvigubėjo. Taip pat 
sparčiai auga depozitų apy
varta, kadangi vis daugiau 
narių, o ypatingai prekybi
ninkų, pradeda naudotis 
“ Lito“ čekiais. 

____________ P- Rudinskas. 
laimėjo Pivoriūnas Vikt. 
iš Port Colborne.

Vakaro karalaitė, gra
žuolė, išrinkta Burkūnai - 
tė Rūta iš Rochesterio ir 
princesė Skaistytė Rūta 
iš Grimsby, Ont. Laimės 
staliukus .kurie buvo ypa
tingai puikūs ir turtingi, 
aukoti pp.Radvilų'iš Port 
Colborne,pp.Sinkų iš We
llando ir pp. Vitauskų iš 
Wellando.Daugumoje lai
mėjo lietuviai. Kiti savo 
laimę bandė turtingoj lo
terijoj, kuri greičiausiai 
buvo išpirkta.

Kitoje dalyje viešnios 
ir svečiai linksminosi 
gro j ant V. Babecko orkes
trui. Nejučiomis priėjus 
pabaigos laikui dalyviai 
skirstėsi pakeltomis nuo
taikomis.

Tikimasi, kad paren-’
Tikimasi,kad parengi

mas duos pelno, kurį klu
bas panaudoja ne tik pre
mijoms, bet remia lietu
viškus kultūrinius bei vi
suomeninius darbus.

Artimoje ateityje klu
bas ruošiasi priziniam 
žuvavimui - kartu malo
nioje draugystėj praleisti 
popietę gamtoje.Tam su
sirinkimo įgalioti ieško 
patogios vietos ir datos .

J.

LIETUVOS TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLAS
ŠV. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS- AUŠROS VAR
TŲ KOPLYČIA, ŠALIA ŠVENTO PETRO KARSTO BAZI
LIKOJE, ROMOJE, JAU RUOŠIAMA.

KASIMO DARBAI JAU BAIGTI, VYKDOMI SIENŲ IR
LUBŲ SUTVIRTINIMO DARBAI, RUOŠIAMI DEKORACI
JŲ! PROJEKTAI.

VATIKANO IR LIETUVIŲ ARCHYVUOSE LIKS 
KOPLYČIOS AUKOTOJŲ VARDAI, KURIE BUS ĮDOMUS 
NE TIK ŠIANDIEN, O IR TOLIMOJE ATEITA JE. REIKĖ
TŲ, KAD LIETUVIŲ VARDŲ TEN BŪTŲ TŪKSTANČIAI. 
GALIMA ĮRAŠYTI SAVE, SAVO ŠEIMOS NARIU, SAVŲJŲ 
IR PAŽĮSTAMŲ KANKINIŲ VARDUS, PASIUNCIANT AU
KA ADRESU: ’

LITHUANIAN MARTYR'S CHAPEL FUND

2701, W. 68th Street, Chicago, III. 60629 USA.
Amerikoje aukos nurašomos nuo mokesčiu 

(Tax deductible).

Ps.D.R.M.N.Pt


1968 m. liepos 10 d. Nr. 28/1104/

HAMILTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 9.30—S v.p.p.
(Liepos ir rugpiucio mėnesiais 
sežtodieniais uždaryta).

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

kuris padarė žemiau dedamą paretš-
"GYVATARO" IŠVYKA 

PRANCŪZIJON
Birželio 18 d. "Gyvata - 

ro" išvykos k-to pirm. A . 
Juozapavičius, vad. G. 
Breichmanienė ir k-to 
narys J.Gedrys buvo pri
imti Hamiltono m. bur
mistro, kuris gyvai do
mėjosi lietuvių grupės iš
vykos reikalais, pasiža
dėdamas savo moralinę 
paramą,kanadiškus suve
nyrus ir atskirą dovaną 
Montrejeau miesto bur
mistrui, kur vyks visas 
festivalis. Finansinis 
klausimas liko atviras , 
tačiau daug vilčių iš 
miesto savivaldybės ją 
gauti k-tas neturi. Nežiū
rint to,buvo parašyti raš
tai miesto kontrolieriam, 
prašant "Gyvataro" išvy
kos ir finansinės paramos 
klausimą įnešti į miesto 
savivaldybės posėdžio 
dienotvarkę.

Atrodo, kad tik vienai 
lietuvių grupei teks ats
tovauti Kanadą,nes pran
cūzų šokėjai vad. G. 
Breichmanienei laišku 
pranešė, kad jie kelionei 
pinigų neturi.

"Gyvataro" grupei nu
matoma surengti išleis
tuves Hamiltono Jaunimo 
Centre.Tikslią datą pra
nešime artimiausiu lai
ku.

Kelionės išlaidų paden
gimui aukavo: 
500dol.KLĘ Kr. Valdyba, 
lOOdol.V.Staškūnas.Sault 
St.Marie,25dol. "Baltija" 
iš Londono, 20 dol.dr.A . 
Kaveckas,Londonas,po 10 
dol.kun. dr. P. Gaida, Ka
nados Liet. kat. moterų 
dr-jos Londono skyrius,, - 
E. Simansivas, R. M. Ka- 
lauskas, Tautos Fondo- 
Hamiltono skyr. , A. Len
kimas, po 5 dol. Regina 
Kutka,J. Čegis, J. Bersė- 
nas,V.Grigelis, K. Valai
tis, Z. Ratkevičienė, J. 
Tonkūnas,K.Gludą,K.Ma- 
jauskas, St. Žvirblis, A . 
Pusdešris.V. Januška, J. 
Stundžia, L. Balkauskas, 
P. Lukošius, J. Vaskala. 
Po 4 dol. P. Judickas, po 
3 dol. P. Žavickis, po 2 
dol. P. Tumasas, Paškaus- 
kas,A .Kudirka,K. Ordas , 
J.Bliškis,L.Eimantas,A . 
Dragunevičius, S. Šakys, 
Š. Šakys, V.Kužna, J.Mar
kevičius, A. Juozapavi
čius, A. Ulbinas, po 1.50 
A. Ratkevičius, po 1.00 
S. Kutkus, Kiselienė, Ra
monas, V. Gudelis, I. 
Pranskus,A.Kaulėnas,E. 
Meškauskas, G.Stukas, J. 
Tolys. Visiem nuoširdus 
ačiū.

"Gyvataro" Išvykos 
Komitetas.

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

HAMILTONO
ŠALPOS FONDUI 

1967 m. vajaus metu au
kojo: po$ 20: prel.dr. J. 
Tadarauskas: po $ 10: J. 
Astas, A. Pranckevičius,
J. Romikaitis ir J. Vili
mas; po $ 5: L. Bacevi
čius, J. Bajoraitis, Z. 
Bolskis, J. Bulionis, S. Da
lius, B. Grajauskas, K. Gu- 
dinskas,P.Giedraitis, P. 
Kanopa,L.Klevas,B.Kro- 
nas, A. Kybartas, D.Ko- 
chanka.V.Kazlauskas, A. 
Jankūnas, V. Leparskas, 
P. Leilionis, P. Lesevi- 
čius,J.Mažulaitis,J.Mik- 
šys,K.Mileris, A. Mingė- 
la.V.Navickas, V. Narke
vičius, A. ObcarskiSjV. 
Orlickas, V. Pilkauskas , 
A. Pilipavičius, Z. Pulia- 
naus kas, L. Pliura,p. Pau
liukas, J. Petraitis ,T. Pal- 
kaus kas, J. Stonkus, J. Svi - 
las, D. Slavinskas, V. Sa
kas, A. Šimkevičius, Alf. 
Šilinckas,J.Tarvydas, E . 
Tėvelis, R. Vilkas, dr. O. 
Valaitis, J. Žemaitis: po 
$ 4: J. Gimžauskas ir J. 
Repčys: po $ 3: J. Andriu
kaitis, Antanaitienė, P. 
Breichmanas,K. Butkevi
čius,E.Boguslauskas, St. 
Bakšys, P. Dulkė, A. Erš - 
tikaitis, A. Garkūnas,J. 
Giedraitis,L. Gutauskas ,
K. Jonikas,Jurevičius, V . 
Januška,Kybartas, P. Ko- 
velis, p. Latauskienė, J . 
Lekutis, P. Lukošius,K. 
Meškauskas.G.Melnikas, 
P.Masys.J. Povilauskas, 
A. Pauliukas, A. Pruns- 
kus, V. Perkauskas, P. 
Pranckevičius, J. Rim
kus,Šturmai tis, L. Skrip- 
kutė.St. Urbonavičius, B. 
Vidugiris,P.Vaitonis, A . 
Vainauskas,J. Zurlys, P. 
Žulys.

Mūsų prekybininkai ir 
organizacijos aukavo: 
Real Estate Valevičius $ 
25, Hamiltono Lietuvių 
Namai $ 2 5, Bankeli s "T al
ka" $15, p. Skaistys $ 10, 
Tri Realty Ltd. $ 10, Me
džiotojų klubas $ 10.

Dėl vietos ir laiko sto
kos aukavusiųjų mažiau 
$3. pavardės neskelbia
mos.

Aukoms rinkti 1967 m. 
vajui talkininkavo: J. As- 
tas,S.Bikinas,J. Bajorai
tis,S.Dalius, A. Erštikai- 
tis, M. Gar kūnas, N. Gu- 
tauskienė.O. Kačinskienė, 
E.Kybartienė, P. Kanopa, 
A.Kaušpėdas ,A. Kuzmic
kas, K. Lukoševičius, V. 
Pauliukienė 2 • Puli anaus- 
kas,F.Rimkus,R.Rimke- 
vičienė,J.Romikaitis,VI. 
Stabingis, Saldžiūnas, J. 
Tirkšlevičius, F. Urbai - 
tis. HLB Šalpos Fondo 
valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiems aukotojams ir 
talkininkams.

Pajamos:
1. Už gegužinę... $ 162.69
2. Vėliau gauta aukos už
1966 metus........ $ 6. 00
3. Saldo 1968 m. kovo 31d.

$749.30
4. Asmenys įnešė Bankely

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

■F’
Aukščiausias pasauly tebežaliuo

jąs medis yra Kalifornijoje (USA) 
pakraščio raudonmedis Sekvoja, 
kuris siekia 376.8 pėdas (112 met- 
rų). o jo liemuo apjuosus yra 44 

Praėjusią savaite Nepriklausomos Lietuvos redakct- pėdų (13.4 metro). Dešimties my- 
joje atsjlankė KLB Hamiltono apylinkės valdybos se
kretorius p. K. Žukauskas /kairėje/su kanadiečiu p. 
Jim Redmond.
kim a:

Mano brangūs lietuviai 
draugai,
Man neseniai apsilan

kius Montrealyje su ma
no lietuviu draugu iš Ha
miltono, K. Žukausku, KL 
B Hamiltono apyl. sekre
toriumi,turėjau asmeniš
ką malonumą apsilankyti 
pas lietuvius draugus 
Montrealyje ir taip pat 
apsilankyti"Nepriklauso- 
mos Lietuvos" redakci
joje ir ten aš sutikau p. 
redaktorių J. Kardelį. Aš 
radau šį redaktorių sąži- 
ningiausį,rūpestingiausį, 
bei pasišventusį tarnau
toją lietuviškoj bendruo
menėj.

Turėjusiam ryšių su 
Mrs.Edith Hyder-Jester, 
kuri dabar gyvena Char
lottesville .Virginia,USA , 
kuri buvo anksčiau gerai 
žinomaKanadoje.kaip D. 
P. Motina ir kovotoja dėl 
visų pavergtų tautų lais
vės. Aš buvau ypatingai

"Talka".............$ 13. 00
5. Palūkanos už įnašus..

$ 13.60
6.Iš metinės rinkliavos. . 

$887.50
Iš viso: $ 1. 832. 09 
Išlaidos:

1. Ligoniams ir seneliams 
V. Vokietijon.. $ 500. 00
2. Kanados Centro Valdy
bai............... $ 250.00
3. -27 Siuntiniaiį Suvalkų 
trikampį.... $ 143. 75
4. Vasario 16 gimnazijai -

$ 150. 00
5. Šalpos vietoje ir kitos
išlaidos........ $ 311. 71

Išviso: $ 1.355.46 
Saldo 1968 m.$ 477.63.

Ižd. J.R. 

Thousands Deported, Murdered By Soviets In 1941

Baltic People Stand In Rain; 
Mourn Loss Of Countrymen

It was a fitting day for a me
morial service.

Scores of people stood for 
nearly an hour in a chilling 
downpour Saturday morning in 
front of city hall as the Esto
nian, Latvian and Lithuanian
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communities of the city ob
served the 27th anniversary of 
the mass deportation of their 
countrymen to the U.S.S.R. and 
their death.

George Kahar, Peter Vasarins 
and Steve Shetkus, representing

the Estonian, Latvian and Lith
uanian societies in St. Cath
arines addressed the people 
from the steps of city hall.

They spoke of the deportation 
of one in every 65 people in the 
three Baltic states begining

June 14, 1941 during the Soviet 
occupation. Practically every 
Baltic person in the crowd had 
lost a family member or close 
friend. They had been shipped 
off to Siberia in boxcars and ne
ver heard from again.

Saturday’s wet, dreary weather matched the mood of participants, like the woman in colorful national dress, 
those who attended a ceremony at city hall. The occasion wiped tears from their eyes while the anthems of the three 
marked the 1941 mass deportation of Estonians, Lithuanians countries were played.
and Latvians from their homelands by the Russians. Many/gt. Catharines dlenraštls/^^ Pb°t° by Don Sinclair

prašytas atvežti lietuvių 
žmonėms perduoti nuo
širdžiausius sveikinimus 
per šį gerai žinomą žur
nalistą. Geriausi linkėji
mai ir ištikimybė dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.

Aš kaip jos biznio va
dovas per 26 metus nuo
širdžiausiai susijungiu 
šiuose geruose linkėji
muose ir tikiu, kad tie 
tamsūs debesys nuslinks 
ir laisvės saulė Pabaltijo 
žmonėms patekės ir su
jungs okupacijos išardy
tas šeimas.

Senam žurnalistui ir 
šio laikraščio redakto
riui, ir mano lietuviams 
draugams, ištikimiems 
kanadiečiams linkiu vi
siems sėkmės visuose jų 
darbuose.

Jim Redmond,bu
vęs Mrs. Edith 
Hyder biznio va- 
dovas(manageris).

SLA 278KUOPOS ŽINIOS.
SLA 55-tas Seimas pra

sidėjo liepos 1 d. ŠLA 278 
atstovauja fin. sekr. A. 
Ališauskienė.

Gegužės 15 d. mirė mū
sų kuopos narys P. Kar
velis. Jis buvo gero ir 
malonaus būdo žmogus. Į 
Kanadą atvyko 1926 me
tais. Jo žmonai, dukrai, 
žentui ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojau
tą.

Valdyba birželio 8 d . 
nutarė ir šiais metais 
ruošti Naujų Metų sutiki
mą. Salė pasamdyta ten, 
kur buvo Vasario 16 mi
nėjimas, St. Denis salė, 
kampas Carlton ir Lake .

278 k. kor. 

liu plote auga medžių, savo aukš
čiu stovinčių antroje ir trečioje 
vietoje. Tikslus amžius sunku nu
statyti, bet spėjama, kad turi ne
mažiau tūkstantį metų. Net ir da
bar priėjimas prie raudonmedžių
jaunuolyno yra labai sunkus. aukšty.

ST.CATHARINES
TRAGIŠKA MIRTIS
Birželio 13 d. rytinia

me Algonpuin Provincial 
Park kampe tragiškai mi
rė Juozas Ramonas,kuris 
gyveno Fenwick,netoli St. 
Catharines miesto,sulau
kęs vos 19 metų. Jis buvo 
tik baigęs gimnaziją ir 
rengėsi studijoms. Vasa
ros atostogas norėjo iš- 
naudot darbui, kad savo 
studijoms užsidirbtų pi
nigų. Dirbo berniukų Ta- 
makwa vasaros stovyklo
je sunkvežimio vairuoto
ju. Apie 10 vai. vakaro va
žiuodamas atsimušė į 
stiebą, buvo išmestas iš 
vairavimo kabinos ir ne
teko sąmonės, o tuo metu 
visas sunkvežimis ant jo 
užvirto.

Jaunuolis mirė vos 
pradėjęs s delsti jaunys
tės žiedus, palikdamas 
gražias gyvenimo viltis , 
liūdinčius tėvus, du bro
lius ir labai daug draugų . 
Visi Juozą palydėjusieji 
amžinybėn jo karstą su
drėkino liūdesio ašarom.

Juozo palaikai buvo 
parvežti šeštadienį ir pa
šarvoti Fenwick Lamp
man's laidotuvių namuo- 
se.Šeštadienį ir sekma - 
dienį atiduoti Juozui pa
garbą ir paskutinį atsi
sveikinimą susirinko bū
rys lietuvių iš St. Catha
rines,Wellando,Port Col- 
borne, Toronto ir visos 
Fenwicko apylinkės ūki
ninkai-p. p. Ramonų kai
mynai ir geri bičiuliai.

Pagal katalikiškas

7 PSL.

Kalifornijos Baltuosiuose kal
nuose yra pušis, kuri laikoma pu
santro tūkstančio metų senesnė už 
Egipto piramides! Ji audrų ap
draskyta, vėjo ir vandens sugrauž
ta, bet vis tik dar žaliuojanti. Bū
dama 4.600 metų senumo toji pu
šis laikoma pačiu seniausiu gyvu 
padaru žemėje. Netoliese yra jos 
atžalų, kurių amželis irgi siekia 
3000 metų, šie augalai yra Inyo 
miškuose maždaug 10.000 pėdų

Milžiniški raudonmedžiai užtin
kami tik šiaurės vakariniame Ka
lifornijos pagrašty. Dar kiek yra 
Oregon valstijoje. Krašto gilumoje 
vakariniuose Uolinių kalnų šlai
tuose taip pat yra milžinų medžių 
tik kitos rūšies. Tai irgi sekvojos, 
tik ne tokios aukštos, kaip rau
donmedis ir ne tokios senos, kaip 
minėta kalnų pušis, bet daug sto
resniu liemeniu. Seniausia sekvo
ja skaitoma apie 3.500 metų.

apeigas sekmadienį ro
žančiaus kalbėjimui va
dovavo kunigas Kopeck. 
Pirmadienį pamaldoms 
atlaikyti ir velionį palai
doti pasisekė surasti lie
tuvis kunigas, tai kunigas 
P. Ažubalis iš Toronto. 
Jis atvyko su vargoninku 
solistu Verikaičiu ir ge
dulingas pamaldas laikė 
Fenwicko St. Ann's kata
likų bažnyčioj. Pelnytai 
apie kunigą P. Ažubalį 
neseniai N. L. buvo gra
žių atsiliepimų, nes jis 
skausmo ir liūdesio va
landoj galima prisišauk
ti.

Jaunuolis Juozas Ra
monas palydėtas į Port 

’Credit šv. Jono lietuvių 
katalikų kapines ir ten 
palaidotas. Po atliktų prie 

’ kapo maldų paskutinį 
graudų atsisveikinimo 
žodį pasakė jo krikšto 
tėvas Jonas Staškevičius 

iš Port Colborne.
Port Credit smiltingas 

kalnelis padaugėjo dar 
vienu pylimėliu, šiuokart 
labai netikėtu,nelauktu ir 
todėl labai liūdnu. Ilsėkis 
jaunuoli Juozai amžinoje 
ramybėj!

Tėvams ir broliams gi
liausia užuojauta.

A. Šajaukienė... 
PAVERGTŲJŲ EUROPOS

TAUTŲ SEIMAS 
birželio 26 d. New Yorke 
rengia akademiją Balti
jos valstybių 50 metų su
kakčiai nuo nepriklauso
mybės atstatymo pami
nėti. Akademija bus Car
negie Endowment salėj, 
365 East 46 St., prie Uni
ted Nations Plaza. Pa
grindinis kalbėtojas- 
Christopher Emmet, Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Amerikiečių Bičiulių pir
mininkas. Pradžia-6 vai. 
p. p. (Elta).

Mr. Vasarins said it is easy to 
take the present way of life for 
granted but the Baltic people in 
Canada have an obligation to 
remind their fellow Canadians 
to be “on guard together for 
freedom and democracy in Can
ada.”

Communism isn’t the solution 
to the world’s problems and ills, 
he said, “it brings oppression, 
deprivation and suffering.’’

Mayor Mac Chown, who ad
dressed the crowd briefly, ack
nowledged the contribution to 
Canadian society of the Baltic 
people and expressed hope Can
ada would incorporate their tra
ditions.

“The important thing is we 
share the tomorrow of Canada 
together,” he said.

Never Let It Happen
The fate of the Baltic states 

should be a reminder to Cana
dians to never let that happen 
here, he said.

Six girls in national costumes 
took their places beside the 
flagpole flying the flags of the 
three Baltic states at half-staff 
as the three national anthems 
were played after the playing of 
0 Canada.

The occasion also marked the 
50th anniversary of the emer
gence of the three Baltic states 
as independent nations in 1918.

Memorial services were held 
yesterday at the respective 
churches of the three societies.



8 PS L. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. liepos IO d. Nr. 28/1104/

DĖMESIO !
PAKARTOJAMA Montrealio ir Ottawos 

lietuvių GEGUŽINE s| sekmadieny LIEPOS 14 DIENĄ, 

KURIA SUTRUKDĖ BLOGAS ORAS PRAĖJUSI SEKMADIENI SKRUIBIO * ® 4
VASARVIETĖJE, POINTE FORTUNE, P.Q.

NL Spaudos Bendrovė.

MOVT1REAL
atstovas kultūros reikalams montrealyje

DR. HENRIKAS NAGYS

Montrealio Seimelio 
Prezidiumas turi garbės 
ir džiaugsmo pristatyti 
tautiečiams naują Kultū
ros reikalam atstovą dr. 
Henriką Nagį. Būdamas 
nors ir labai perkrautas 
darbu,jis maloniai sutiko 
perimt šias taip svarbias 
ir atsakomingas parei
gas, už ką Prezidiumas 
reiškia didelę padėką.

Jau ištisą eilę metų ant 
jojo pečių rėmėsi Kana-

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir g j. 7 0 Ketvirtadieni 2 ’ < 7 ‘9 Pm-
I

Antradieni 2-4 pm.
Penktadienį 2 - 4; 7 - 9 pm. 
Trečiadienį 7 - 9 pm. ,

Tel:767 - 3175; namų 366-9582

DANTlj GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA 

dos lietuvių švietimo ir 
kultūriniai reikalai, ku
riuos su neišsemiama e- 
nergija gražiai ir sėk
mingai tvarkė. Jo asme
nybės lai s v urnas, gi lumas 
ir platumas atsiskleidžia 
jo kaip poeto,rašytojo, li
teratūros ir meno kritiko 
darbuose.Šalia kasdienės 
kovos už egzistenciją,ku
ri yra nelengva visiems 
čia Kanadoje,dr.H. Nagys 
atrado visuomet dar laiko 
ir kūrybai ir bendruome
niniam darbui.Mes lietu
viai dažnai nebeįžvelgia
me ir nebeįvertiname pa
kankam ai, kiek t as reika
lauja pasišventimo,geros 
valios ir ryžto.

Kaip ir visur, taip ir 
pas mus yra daug dar su- 
gyvintųproblemų. Bet ti
kimės,kad visi kartu,jau
nesnioji ir vyresnioji 
karta.su atviru nuoširdu
mu ir gera valia, pajėgsi
me jas išspręsti. Todėl 
maloniai kviečiame visus 
lietuvius remti Kultūros 
atstovo sunkų darbą.

Bet šia proga,Bendruo
menės Prezidiumas taria 
taip pat visų lietuvių var
du nuoširdžiausį ačiū bu
vusiam Kultūros atstovui 
Tėv. Kijauskui SJ, kuris 
su jaunatvišku entuziaz- 

M, A, S, POPIERAITIS
B.A., M.D., C.M-, M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c).

Chirurgini praktika
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

muir dideliu pasišventi
mu tvarkė jaunimo ir kul
tūrinius reikalus^ • Kaip 
modernus dvasios vadas 
jis sugebėjo sujungti į 
vienumą sielų vadovavi
mą, jaunimo, kultūrinius 
ir Lietuvių Bendruome
nės reikalus.

Mūsų naujo Kultūros 
atstovo adresas: Dr. H. 
Nagys, 700-b Champag- 
neur Ave..Montreal,P. Q. 
Tel. 277-7868.
LABAI GRAŽIAI PARUOŠ

TOS VESTUVĖS 
buvo Aušros Lukoševičiū 
tės ir Sigito Baršausko vi
sais atžvilgiais: ir bažny - 
etoje, ir vaišių salėje, ir 
pačios vaišės.

Aušros Vartų bažnyčia 
buvo išpuošta baltomis gl
adiolėmis. Jaunuosius su
tuokė Bronės ir Jono Luko
ševičių asmeninis draugas, ryti būryje kad ir per keletą 
dabartinis BALFo pirmin
inkas Kun. Martinkus, tai 
iškilmei pritaikęs visas iš
kilmes. Mišių ir sutuo
ktuvių metu giedojo op. sol, 
Kardelienė ir sol. V.Veri- 
kaitis.

Tuojau po sutuoktuviu, 
puikioje Mont Royal salė
je įvyko vestuvinė puota, 
kuri buvo paruošta ypati
ngu išieškojimu ir labai 
turtingai ir didele visko 
gausa. Erdvi salė, gaus
ūs vestuvių svečiai, puiki 
muzika sudarė labai pui
kią nuotaiką.

Parengimą vedė Dr. P.
Povilaitis, nurodinėjęs 
tvarką ir kvietęs pasisa-

kyfojus. Klasišką jauna
vedžiams kalbą pasakė Jo- nimo darbams, 
nas Lukoševičius, aptaręs 
visus jaunavedžiams svar
bius dalykus ir nurodęspr- 
incipus, kurių patarė ir 
prašė laikytis.

Tikrai puiki puota nusi
tęsė iki leidžiamojo laiko 
išsekimo ir visus dalyvi
us patenkino suk kaupu. 
Tokios vestuvės retai pa
sitaiko. Jaunavedžiams 
linkime saulėtų dienų.
TALKA "BALTIJOS" 
STOVYKLAVIETĖJE 

numatoma ši šeštadieni, lie- 
pos 13 diena, ateitininkų sto 
vykios atidarymo proga. Tė
vai, kurie atvešite savo vai
kus stovyklauti, esate kvie
čiami prisidėti prie stovyk
lavietės aptvarkymo darbų. 
Tamstos patys būsite nuste 
binti, kaip daug galima pada

valandų. Turintiems nuosa
vų irankiu patartina k a nors 
iš jų pasiimti, (kirvi, kastu
vų ar grėblį bei pirštines).

Mes visi norime, kad musu 
vaikai stovyklautų švariose 
ir tvarkingose patalpose, tu
rėtų geras aikštes žaidimą 
ms, neužžėlusi krūmais sto
vyklos rajonų ir 1.1. Tokiems 
smulkiems ūkiškiems dar
bams nedera eikvoti sunkiai 
surenkamų pinigų, kadangi 
jie labai reikalingi dides

E D C 0 CONSTRUCTION CO. LTD.
e Namų statybą vykdo ištisomis gatvėmis 

naujoje La Sallėje-

e Namai - Duplex ir Fourplex - sau ir 
investavimui.

e Namą kainos neaukštos, labai šernu 
[mokėjimu - $ 10)0 - galima įsigyti 
grašius ir vertingus namus.

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

FlOCfTKEAL

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

niems stovyklavietės tobuli 
Pr. R.

ŠlAULIU GEGUŽINĖ

Tradicinė L.K. Mindaugo 
šaulių Kuopos gegužinė ruo
šiama liepos mėn. 28 diena, 
Įprastoje visiems gerai žino 
moję p. F. Skruibio vietovė
je Pointe Fortune, P.Q.

Numatyta plati ir Įdomi ge
gužinės programa ir premi
juotas prizinis Šaudymas.

Jūru šauliai visus svečius 
ypatingai jaunimą norinčius 
pasivažinėti, savo vali ims 
pavežios po Ottawos upe.

Saulės sesės ruošia ska
nių produktų bufetų. Kviečia 
mi visi Montrealio lietuviai 
ir svečiai.

Kuopos V ai dyb a.
"NL-VOS LAIKRAŠČIO 

gegužine praėjusi sekmadie
ni nepalankaus oro tapo su
trukdyta. Sekmadienio rytme 
tis prasisdėjo lietumi kuri s 
tęsėsi iki pietų meto. Malonu 
buvo konstatuoti, kad NL-va 
turi nemažai tokiu pasiryžė
lių, kurie i jos gegužinę rin 
kosi ir lietui lyjant, neapsi- 

orrAvJf\

SKAVTV EOMVVOS 
stovyklai registracija tęsia 
ma ir registracijos lapai dau 
narni pas draugininkus arba 
J. Karasieju. Prašoma ne
delsiant vaikus uzregistruo 
ti stovyklon, kuri ivyks lie
pos 27 d. iki rugpiucio 5 d. 

rikdami gražia ir saulėta po
piete, kurioje visi maloniai 
laika praleido. Tokių tarpe 
svečiavosi KLB Ottawos 
Apylinkės pirm. K. Vilčins
kas su sunum Romualdu ir 
Montrealio Seimelio prezid, 
pirm. J. Lukošiūnas su šei
ma.

Bendrai, NL gegužinės ren 
gėjai skaitė, kad gegužinė 
atidedama i sekanti sekma
dieni, liepos 14 d., tikėda
miesi palankesnio vidurvasa 
rio oro ir juo labiau, atosto
gų Įkarščio savaitgalyje, sve 
čių iš tolimesnių Kanados ir 
JAV vietovių. Tad visi kvie
čiami sekmadieni išpatanks 
to ryto i žemiau nurodoma 
gegužinės vietove. NL.

A u/a/y

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC.
GAISRAS- AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ ■ GYVYBE

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos "Lite" nr. 752D

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir. šeštadieniais 

pagal susitarimą.
(1082 Bloor W., Toronto)
(j rytus nuo Dufferin St: )

Raštinė: LE 4-4451

SUKORĖ ŠEIMAS

Prieš dvi savaites Elvyra 
Mikaiajūnaitė ištekėjo už H. 
Celtoriaus, kurie jau yra su 
grižę iš povestuvinės kelio
nes. Praėjusi šeštadienį iš
tekėjo Aušra LukoŠeviciūtė 

j už Sigito Baršausko. Sandra 
į Širnonelytė, Rūta M. Barteš- 
kaitė ištekėjo už kitataučių 
kanadiečių, [deginos Jurjo- 
nytės sutuoktuvės ivyks ar
timiausioj ateityj.
NL REDAKCIJOJE 
LANKĖSI

Emilijus Smilgis ir sol. V. 
Verikaitis iš Toronto, kun. 
Martinkus, Providence liet, 
parapijos klebonas iš JAV.
NL BENDRADARBIS
A. Gustaitis iš Los Angeles, 
su žmona yra išvykę i Euro- 

' pa. Skrisdami lėktuvu turėjo 
persėdimą Montrealio aero
drome ir rado laiko paskam
binti i N L redakcija.

.1

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

Namų tel. MU 1-205 T

3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

KREIPTIS TELEFONU 931 - 3275.
UEHJVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

.JAUGELIENE
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11 - 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namu 737-968 1

ADVOKATAS

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

Suite 205

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

Dr.v.GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

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

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 2001

Tel. 8 66- 13 59

DĖMESIO LIETUVIAMS

Lietuviu apgyventoje vieto
vėje Palangoje, minimaline kai 
na parduodama vasarvietė, kuri 
yra pušimis apsuptoje vietoje- 
- Lgurention kalnuose.

Skambinti 677 - 593 1

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:

DEPOZITUS 4.4%
ŠERUS 5%%
TERMN.INDĖLIUS IKI 7%

Nemokomos gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros šerti ir 
depozitų sumos.

DUODA PASKOLAS IŠ 9% 

iškaitant gyvybės apdrauda iki 
$ 10,000

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis p olūk anom 
(pradedant 6.5 % )•

ŠEŠTADIENI S PER

BANGA

TEL. 669-8834.

parduodami “Žmogus ir jo pasaulis“ bilietai 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 

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

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

CrMB STOTI

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

dBouįįa’td &4uto dŠody,
6636 Clark St. Montreal

(prie St. Zotique )

Sav. J. A^owonis - ArfMi*
Nonų te/. 747-9000.

TEL: 277-5059, 277-5323

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /,

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

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

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

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Yielding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment
T une - up

Clutch- Brakes

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pdnietinvs, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blokus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietirnis, rrirti.es atveju ui- 
ucjautos laiškus, visokius "statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P.Q. 
Canada.

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Kviečia visus atsilankyti į 
Intercontinental klubą, kuris 
yra 696 St. ęatherine Street W.,. 
(prieš T.Eaton’o krautuvę).

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį ■ jausitės kaip 
Bavarijoje.

Tel. 861- 1507

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

Kreipkitės į

LEO GURECK-45
Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstoves 

769-8831.

4475 BANNANTYNE AVĖ.,

VĘRDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDE&lM

MUSTANG - TRUC
USED CARS

1 year guarantee

Tel: namą 366-2548, 
Įstaigos- 769-8529.

f

karta.su
rrirti.es
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