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įvykiu apžvalga
RUSIJA, OKUPUODAMA 
ČEKOSLOVAKIJĄ, PRIEŠ 
SAVE NUSTATĖ VISĄ

ŽMONIJĄ
Pasirėmusi 90-ties če- 

koslovakų judų išdavikų 
parašais ir melagingai 
pridėjusi Rumunijos pri
sidėjimą prie Čekoslova
kijos okupavimo, ką Ru
munijos vyriausybė ofi
cialiai atšaukė,nes ji nie
ko nėra įgaliojusi,-Rusi
ja 200, 000 kariuomenės 
jėga įsiveržė į Čekoslo
vakiją ir ją okupavo, o 
valdžią -Dubčeką, pirm. 
Černiką,parlamento pir. 
Smrkovskį ir kt. suėmė .

Tai yra pirmasis atsi
tikimas istorijoje, kad 
KOMUNISTINĖ VALSTY
BĖ OKUPAVO KITĄ KO
MUNISTINE VALSTYBE

Šis įvykis totališkai su
krėtė visą žmoniją, kuri 
kito toki o ar panašaus at
vejo niekad nėra turėjusi . 
Visos pasaulio valstybės, 
didžiai susirūpinusios 
šaukė savo parlamentus 
ir visos griežčiausiu bū
du pasmerkė šį Rusijos 
brutalumą ir nesiskaity
mą su elementarinėmis 
žmogaus bei piliečio tei
sėmis ir su valstybių tei
se spręsti savo vidaus 
reikalus savo supratimu 
ir savo valia.

Žmonijos reakcija į šį 
Maskvos brutalumą išsi
veržė tokia spontaniška 
jėga ir visuotinumu, kad 
ir
VISO PASAULIO KOMU
NISTINĖS PARTIJOS PA
SMERKĖ MASKVOS BRU
TALUMĄ, IR PAREIKA- 
LAVOIŠVESTI IŠ ČEKO
SLOVAKIJOS KARIUO

MENE
Ir Kanados komunistų 

partija pasmerkė Rusijos 
įsiveržimą į Čekoslova
kiją.Visos Europos vals
tybės, visos Afrikos vals
tybės,-ir tos, kurios Ru
sijai simpatizavo, visos 
Azijos valstybės, -išsky
rus tiktai marionetes , 
Šiaurinį Vietnamą ir Š.Ko- 
rėją,kurios lyg ant juoko 
palaiko Rusiją, visos A- 
merikos valstybės, -visos 
pasmerkė Rusijos įsiver
žimą į Čekoslovakiją ir 
visos pareikalavo Rusijos 
kariuomenę išvesti iš Če
koslovakijos ir nekliudyti 
Čekoslovakijos vyriausy

bei vykdyti savo progra
mą,savo sumanymus, sa
vo darbus.
KONTINENTALINĖKI - 
NIJA YPAČ STIPRIAI IR 
ARGUMENTUOTAI PA
SMERKĖ RUSIJOS ĮSI
VERŽIMĄ Į ČEKOSLC-

KUĄ
Kinijos ministeris pir

mininkas Ču En Lai api
būdino Rusiją kaip vals- 
bę,kurioje nėra teisybės , 
kurioje skriaudžiama 
liaudis ir kuri dabar eina 
fašizmo keliais,nesiskai
tant su elementarinėmis 
žmogaus teisėmis.

Visą žmoniją ir viso 
pasaulio komunistų parti
jas ypač nustebino faktas, 
kad Čekoslovakija, kaip 
valstybė, satelitas, Var
šuvos s-gos dalyvė, su 
kuria buvo tiktai prieš 
savaitę Maskvos sudary
ta bendradarbiavimo su
tartis, kad taip 
ŽIAURIAI APGAULINGU 
BŪDU VISKĄ PANEIGĖ 
IR SAVO BENDRADARBE 

OKUPAVO
Nes ji yra silpnesnė už 

okupantą, kuris privertė 
dar šiame gėdingame žy
gyje dalyvauti Lenkiją, 
Rytų Vokietiją, Vengriją 
(kartą jau žiauriai "pa- 
mokytą")ir Bulgariją,ku
rios džiaugėsi Čekoslo
vakijos darbais ir Bra
tislavoje balsavo už Če
koslovakijos, ne už Mas
kvos sugyvenimo formu
lę.Dabar jos tyliai priė
mė Maskvos diktatą ir 
pabijojo atsisakyti daly
vauti gėdingame smurto 
žygyj.Kokia gėda smurtu 
pulti savo silpnesnį drau
gą!’

Mums malonu konsta
tuoti , kad
KANADA EINA DRAUGE 
SU VISA ŽMONIJA
ii' smerkia Rusijos ne
žmoniškumą, smurtą, 
okupacijas ir kolonializ
mą. Bet Maskvai,žinoma , 
nebus nieko skaudesnio, 
kaip tas faktas, kad viso 
pasaulio komunistai pa
smerkė komunistinę Mas
kvos agresiją, neteisėtu
mą ir konstatavo Maskvos 
smurtą. Pavyzdžiui, Cei- 
lono valdžia,suorganizuo
ta marksizmo pagrindais, 
ir ji sušaukė Ceilono par
lamentą ir girežčiausiu 
būdu pareikalavo Rusiją
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iš Čekoslovakijos išsi
nešdinti. Panašiai pasiel
gė ir kitos komunistinės 
pav. Afrikos, valstybės , 
kurios Maskvai simpati
zavo.

Didžiausias spektaklis 
tačiau vyles ta

JTO SAUGUMO 
TARYBOJ ,

kurioje rusai akiplėšiš- 
kiausiu būdu, kaip ungu
riai, bando išsisukti iš 
kilpos, kurią patys sau 
užsinėrė,bet visa žmoni
ja mato, kad tai yra tušti 
pasiteisinimai.Visi lais
vojo pasaulio atstovai į 
dulkes pavertė Rusijos 
atstovo Maliko ir jo padė
jėjo Bulgarijos atstovo 
"argumentus".Ypač stip
riai argumentuota buvo 
JAV atstovo George Bali 
kalba, kuris griežčiausiu 
būdu, pasmerkė Rusijos 
brutalią invaziją į Čeko
slovakiją.
RUSIJOS SUSIKOMPRO
MITAVIMAS ČEKOSLO

VAKIJOJE 
toks didelis, kad dabar 
dar sunku numatyti jo pa
sekmės.

Maskva, matyti, šita 
bent dalinai numatė, todėl 
tūlą laipsnį laisvės paliko 
Čekoslovakams: prezi
dentas Svoboda galėjo 
kalbėti per radiją, tartis 
su parlamentu ir pagaliau 
gavo leidimą vykti Mas
kvon ir gelbėti ne tiktai 
Čekoslovakiją, bet Rusi
ją,kuri atsidūrė padėtyje 
be iš eiti es. M atyti, M as - 
kva tikisi iš Svobodos iš
siderėti kvislinginę vy
riausybę, kurią pastatys 
pati Maskva. JAV prezi
dentas Johnsonas šita nu
matė ir savo pranešime 
tautai aiškiai pasakė, nes 
gerai žino smurtininko ne 
tiktai veiksmus,bet ir nu
matymus.

Maskva neleido Čeko
slovakijos užsienio rei
kalų ministeriui, kuris 
buvo laukiamas, atvykti , 
bet leido įgalioti telegra
ma atstovą Haiką New 
Yorke,kad padarytų pra
nešimą Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai. Taip 
MASKVA NE TIEK ČE - 
KOSLOVAKIJAI, KIEK 
SAU,BANDO PASIDARYT

LENGVATŲ
Tai vis Maskvos suktu

mo politikos sukti vin
giai Atsidūręs visos žmo
nijos pasmerkimo ugnyje, 
žiaurusis okupantas ban
do išsisukti iš pasmerki
mo,bet žmonija žino, kad 
ir kaip Maskva teisinsis , 
nepajėgs išsiteisinti.

Maskva visokiomis 
priemonėmis vilkina JTO 
Saugumo Tarybos spren
dimą.Kadangi Maskva tu
ri Veto teisę, tai žinoma, 
tai teise ir pasinaudos . 
Kad to neatsitiktų, 
KANADA SAUGUMO TA
RYBAI PASIŪLĖ ŠVEL
NIĄ REZOLIUCIJĄ

Tačiau maža vilčių,kad 
Maskva nepasinaudotų 
VETO teise, kuria visą 
laiką ji viena tiktai ir 
naudojosi. Jei bus VETO, 
tai neišvengiamas bus 
JTO plenumo šaukimas . 
Taip vilkindama, Maskva 
tikisi Čekoslovakijos 
prezidentą Svobodą iš
prievartauti sudaryti 
kvislinginę (kaip buvo ir 
Lietuvoje) vyriausybę ir 
pas akyti, kad viskas tvar
koje ir rezoliucija nerei
kalinga.

Kol vyksta toks Rusijos 
Saugumo Tarybos darbų 
sabotavimas, išvystė

Shirley Tenipie Black 
buvo sustojusi Montrealio- 
Dorval aerodrome grįždama 
iš Pragos, kuri pergyveno 3 
dienų nelaisvę, Rusams oku
pavus Čekoslovakija. Spau
dos korespondentams pareišL 
kė ji: Rusai pradėjo barba- 
uzmo veiksmus Pragoję, jie 
ten vykdo šaudymus dėl nie
ko, - iššaudė langus gražiau 
šio pastato - Tautinio Muzie 
jaus ir 1.1.

SAVOTIŠKA DUBČEKO 
MISTERIJA ,

Amerikos Balsas apie 
jį kalba kaip apie inter
nuotą, tuo tarpu Montre- 
alio keli televizijos kana
lai pakartotinai pranešė, 
kad rusai Dubčeką Bra
tislavoje nužudė. "The 
Montreal Star "korespon
dentas R. Levespue jau 
išplatino Čekoslovakijos 
okupantui palankiai išgal
votą versiją: girdi, Dub- 
ček miręs apsinuodijęs 
danųkumpiu.. . Ojeigu ir 
nuo "kumpio" Dubčekmi
rė, tai ar ne tas pat fak
tas, kad rusai jį nužudė ? 
Juk Dubček internuotas ir 
maitinasi tuo, ką jam pa
kiša okupantas. Tomiu at
veju,kaip žinome, Maskva 
moka pasinaudoti viso
kios rūšies "kumpiais". 
Kaip iš tikrųjų yra su 
Dubčeku ?

Šeštadienį Maskvos 
radijas leido Čekoslova
kijos prezidentui Svobo- 
dai, kurį rusai jau kelios 
dienos spaudžia ir prie
vartauja,reikalaudami iš 
jo pasisakymo, kad 
RUSIJOS INVAZIJA Į ČE
KOSLOVAKIJĄ YRA TEI

SĖTA
Matyti Svoboda ligšiol 

nesutiko pripažinti teisė
tumo, todėl Maskva grie
bėsi paskutinės priemo
nės: pasisaukė į Maskvą 
INTERNUOTĄJĄ ČEKO
SLOVAKIJOS VALDŽIĄ 
-lyderą Aleksandrą Dub
čeką, ministerį pirminin
ką Černiką ir parlamento 
pirmininkąSmrkovskį, ir 
su jais derasi. Pranešda
mas apie tai, Svoboda 
trumpai pažymėjo, kad 
derybose"yraprogreso". 
Kokio-nepasakė.

Tuo tarpu ant žmonijos 
pakibo
TREČIOJO PASAULINIO

KARO GRĖSMĖ
JAV prezidentas John

sonas iš pirmos dienos 
šią grėsmę numatė ir 
rimtai pasiūlė bet kur, 
nors ir Maskvoje, tartis 
dėl jo pavojaus pašalini
mo. Informacijos prane
ša,kad Prancūzija ir Ang
lija susirūpinusios pasi
ruošimu. Atlanto sąjunga 
stovi aliarmo padėtoje v 
Susimobilizavo Jugosla
vija ir pasiruošė gintis, o

KAS NAUJA
KAIP KANADA PADEDA 
SAVO ŽMONĖMS: KADA 
KANADIETIS APSERGA 

Rašo John F. Hayes.
Kanados sveikatų rei

kalai yra provincijų ži
nioje. Kiekviena provin
cija administruoja savo 
ligonines ir tvarko medi
cinos reikalus atskirai. 
Bet Kanados vyriausybė 
prisideda parūpinant 
sveikatos tarnyboms pa - 
šalpas, norint pagelbėti 
provincijoms jų darbe. 
Fed; i alinė parama svei
katos tarnybai yra dides
nė nei kitiems patarnavi
mam socialinėje srityje, 
ir sudaro gerokai virš 
35% visų federalinių iš
laidų socialiniams reika
lams. Pavyzdžiui 1966 
metais ši suma siekė 
daugiau kaip $ 1-0, 5 bili
jono.

Žvilgsnis į ligonines 
yra tinkamas pradžios 
punktas vertinti kaip Ka
nada rūpinasi savo ligo
niais. Kiekvienoj provin
cijoje ir teritorijoje yra 
apmokamos ligoninės iš
laidos iki viešos palatos

RUMUNIJOS KARIUO - 
MENĖ STOVI PRIEŠ RU
SIJOS KARIUOMENE 
kuri stovi išsirikiavusi 
prieš Rumunijos kariuo
menę.Taigi,karo pavojus 
yra visiškai realus. Mas
kva,nesitraukdama iš Če
koslovakijos, provokuoja 
trečią pasaulinį karą.

Maskvos užsispyrimas 
toks beatodairiškas ir 
toks didelis, kad žmonija 
realiai stovi prieš trečią 
pasaulinį karą. Jeigu Mas
kva išprovokuos pasauli
nį karą, tai bus viena di
džiausių žmonijos nelai
mių.
ĮVYKIŲ VYSTYMASIS 

PRIĖJO PRIE TO, 
kad Saugumo Taryboje 
paskutinis padarė prane
šimą Čekoslovakijos už
sienio reikalų ministeris 
I. Hajek.

Pasirodė,kad Hajek o- 
kfcpacijos metu atostoga
vo Jugoslavijoj, todėl da
bar galėjo nuskristi į New 
Yorkąir padaryti prane
šimą JITO Saugumo Tary-
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KANADOJE
lygio. Tiktai trijose pro- 
vincijose-Ontario, Mani
toba, Saskatchewan-reikia 
mokėti draudimo premi
jas. Draudimas yra vi
suotinis septyniose pro
vincijose, kuriose jokių 
premijų nereikalaujama. 
Manitoboj ar Saskatche
wan draudimas yra auto
matinis ar privalomas; 
Ontario yra savanori škas 
tam tikrom grupėm. Be
veik 99% kanadiečių yra 
aprūpinti šiuo draudimu, 
kuris padengia daugumą 
ligoninės išlaidų. Smulk
menos įvairuoja pagal 
provincijas, bet esminio 
skirtumo nėra.

Draudimui galioti rei
kalaujama kad būtų pro
vincijoje išgyventa tam 
tikras minimalus laikas , 
bet šie reikalavimai yra 
labai liberalūs. Praktiš
kai visi kanadiečiai, ly
giai ir naujieji, yra užti
krinti ligoninių patarna
vimu.Beveikvisais atve
jais, Kanada padengia 
sąskaitą.

Dabar pažiūrėkime į
Nukelta j 2 psl.

bai.
Hajeko pranešimas bu

vo labai saikingas,bet ir 
esmingas. Jis pasakė, kad 
Čekoslovakija laikosi 
Varšuvos pakto draugys
tėje, jos vadovybė komu
nistinė,bet rusai pasida
rė klaidingas apie Čeko
slovakiją išvadas ir pa
darė neapgalvotą invazi
ją. Jis kvietė Saugumo Ta
rybą padaryti sprendimą, 
kad rusai išvestų savo ir 
satelitų kariuomenę iš 
Čekoslovakijos.

Po to Saugumo Taryba 
išsiskirstė iki pirmadie
nio, rugpiūčio 26 dienos.

Be to, Saugumo Tarybos 
posėdis sušauktas buvo ankš 
čiau, bet tame posėdyje rusai 
pareiškė rezoliucijai veto.To 
dėl tolimesniam klausimo 
sprendimui reikalinga Šaukti 
J.T.O. Plenumo Ansamblėja.
♦ Paskutinėmis žiniomis iš 
Maskvos Čekoslovakijos prez. 
L. Svaboda visos ten esančios 
delegacijos vardu pranešė sa 
vo tautai, kad mes ir jūs gyve 
name tais pačiais rūpeŠciais 
ir džiaugsmais, kad tauta lai
kosi rimtai.
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IKI PASIMATYMO 
NEW YORKE SEIME!

Lietuvių gyvenimo reiškiniai

SESĖS IR BROLIAI 
LIETUVIAI!

1968 metais rugpiūčio 
29-31 ir rugsėjo 1-2 d. d. 
New Yorke įvyksta Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės trečiasis Seimas .

Tai bus rimto ir svar
baus lietuviško darbo, 
kultūrinių ir meninių pa
rengimų, sporto ir pra
mogų,tautinių ir draugiš
kų susitikimų keturios 
pilnos dienos.

Kas penkeri metai į- 
vykstantis Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės (PL 
B) Seimas yra tapęs vie
na iš plačiausių ir reikš
mingiausių laisvųjų lie
tuvių manifestacijų, kur 
aptariami gyvosios lietu
vybės išlaikymo,viso pa
saulio lietuvių bendravi
mo ir Lietuvos laisvės 
bylos stiprinimo pagrin
diniai reikalai.

Toks seimas neabejo
tinai yra vienas iš di
džiausių ir svarbiausių 
lietuviškų suvažiavimų 
laisvame pasaulyje.Jame 
asmeniškai dalyvauja iš 
daugely kraštų organi
zuotų' Lietuvių Bendruo
menių išrinktieji delega
tai. Seime jis išreiškia 
gyvąjį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės balsą ir 
valią.

Šiemetį trečiąjį Seimą 
New Yorkan suvačiuoja 
atstovai iš JA V-45 ,Kana- 
dos-16, Pietų Amerikos- 
6,Australijos-6, Prancū- 
zijos-1, Vokietijos-6, N. 
Zelandijos-1, D. Britani- 
jos-1, gal ir dar du, Itali— 
jos-1, o gal bus 2.

* * * *
Sutikime juos ,dalyvau- 

kim gausiais svečiais Sei
mo darbuose ir visuose 
jo svarbios ir įdomios 
programos parengimuo
se.

Po Tautinių Šokių šven
tės, skautų bei jaunimo 
stovyklų, trečiasis PLB 
Seimas New Yorke šiais 
jubiliejiniais Laisvės Ko
vų metais yra rūpestingai 
pasiruošęs būti viena iš 
plačiausių gyvosios lietu
vybės manifestacijų vi
suomenine, kultūrine ir 
pramogine prasme. ’

Šalia paties Seimo pla
čios dienotvarkės su pa
skaitomis, diskusijomis , 
pranešimais ir taipgi iš
kilmingomis pamaldomis 
New Yorko šv. Patriko 
katedroje, gausiems Sei
mo svečiams iš visos A- 
merikos yra numatyta 
rinktinė lietuviško meno 
ir pramogų programa:

Didysis Seimo koncer
tas -lietuvių muzikos fes -

tivalis Lincolno Centre 
Philharmonic Hall, nau
jas,gražiausias pastatas. 
Simfoniniam orkestrui 
diriguoja prof.V. Marijo- 
ši us ,solistai-Baras ,Stan- 
kaitytė ir Vaznelis, Čiur
lionio Ansamblis su dir. 
A .Mikulskiu ir kanklinin
kų orkestras, vadovauja
mas O. Mikulskienės.

IKI PASIMATYMO NEW 
YORKO SEIME!

Literatūros vakaras ir 
lietuvių kamerinės muzi
kos koncertas vadovau
jant smuikininkui Iz. Va
siliūnui; jaunimo šokiai, 
Miss Lithuania rinkimai 
ir 1.1.

Meno kūrinių paroda 
skaidrėse, po to bus ro
domos po lietuviškas ko
lonijas provincijose... 

-Ekskursija laivu apie New 
Yorką.. .Jaunimo motor- 
kada... Antikomunistinė 
demonstracija šūkiu 
"Laisvės Lietuvai! .. 
Paradas... Dviejų ge
riausių lietuvių futbolo 
vienetų rungtynės... Tau
tiniai šokiai...

Didysis Seimo banke- 
tas-balius suMiss Lithu
ania vainikavimu...

Šie stambaus masto pa
rengimai reikalauja ati
tinkamų išlaidų, todėl 
svečiams reikės įsigyti 
bilietus iš anksto, nes gal 
pritrūkti bilietų,taip,kaip 
pritrūko į Šokių Šventę . 
Tuo reikalu visas infor
macijas teikia Seimo 
Rengimo Komisijos vice
pirmininkas A. Vakselis , 
84-20 112 St., Richmond 
Hill, N. Y. 11418. Bilietai į 
parengimus užsakomi pas 
A.Reventą,87-66 95th St. , 
Woodhaven, N. Y. 11421.

Į seimą atvykstantieji 
delegatai, kurie neturi 
vietoje pažįstamų ir ne
gali privačiai apsistoti, 
bus priimami ir nakvy
nėmis aprūpinami pas 
lietuvius,arba viešbutyje 
papigintomis kainomis. 
Tuo reikalu kreipkitės iš 
anksto adresu: V. Radzi- 
vanas,84-16110St. .Rich
mond Hill, N. Y. 11418.

*****
Sesės ir broliai 

Lietuviai!
Per penkerius pasta

ruosius metus man teko 
malonumas aplankyti pa
sauly gyvenančius mūsų 
seses ir brolius lietuvius, 
turėjau daugiau džiaugs
mų ir dvasinio pasitenki
nimo, iš arti dalyvaujant 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos dar
buose ir jos uždavinių 
vykdyme. Trečiasis PLB 

DALYVAUKIME III PA
SAULIO LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS SEIME

Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 50-tieji 
sukaktuviniai metai eina 
jau prie pabaigos. Juos 
pradėjome Kultūros Kon
gresu, baigsime Teatro 
Festivaliu.

Šiuos jubiliejinius me
tus švenčiame su ryžtu, 
kad greičiau priartinus 
Lietuvos vergijos galą.

Laukiame III Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Seime. Jo dienos jau čia 
pat. Seimo pasisekimas 
priklausys nuo mūsų vi
sų. Ką šiemet jau esame 
padarę,ištesėkim iki ga
lo, kad likusieji du dideli 
įvykiai-Seimas ir Teatro 
Festivalis-praeitų ko ge
riausiai.

Seimo rengėjai iš mūsų 
mažai ko tenori - prašo 
atvykti į Seimą ir dalyvau
ti visuose jo parengimu© -

JONAS BIELIŪNAS, 
pavyzdingas Venezuelos Lietuvių 

Bendruomenės darbuotojas.

Mecenatų dėka šokta 
šimtatūkstantinei publikai

Š. m. liepos 23 d. įvykusiame 
Cuatrieentenario de Caracas tau
tybių pasirodymo organizavime 
aktyviai dalyvavo ir visokeriopai 
prisidėjo p. J. Bieliūnas, aprūpin 
damas mūsų jaunimo reprezenta
cinę grupę, skaniais ir įvairiai pa 
gamintais, p-nios Vandos Bieliū- 
nienės, sumuštiniais bei gaivinau 
eiais gėrimais visos kelionės iki 
Caracas metu, taipogi nekartą su 
p. Z. 'Garšva ar pavieniui, lankė
si įvairiose vietovėse, ragindami 
vietos lietuvius, kuo skaitlingiau 
šiai šiose iškilmėse dalyvauti pp. 
M. Balutis, J. Bieliūnas, Z. Gar-
šva ir M. Zupkus buvo tie tikrie 
jį Spiritus movens. Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejaus biblioteka. Is kairės: vedėjas .]. Kasakaitis ir padėjėjai: Ant. 

Laucevičius ir L. Mūrelis.Dešinėje: St. Balzekas Jr., Dr. P. Dauzvar lis ir gen.konsulas J. Rajeckas.

Seimas New Yorke šį lai
kotarpį užbaigs, teisingai 
atskaičiuodamas, Įdek 
mums už tai priklauso 
nuopelnų ir Įdek rykščių. 
Ir pradės naują penkmetį, 
kuris turės išreikšti Ben
druomenės organizacijos 
ir idėjos tolesnį, nesibai
giantį, vi s augantį stiprė
jimą.

Tad ne tik kaip ligšiol 
buvęs PLB valdybos pir
mininkas ,bet ir asmeniš
kai kviečiu visus lietu
vius, pažįstamus, bičiu
lius ir nepažįstamus 
draugus kuo gausiausiai 
dalyvauti mūsų penkme
čio darbų pabaigtuvėse ir 
naujo penkmečio pradė- 
tuvėse. Tvirtai tikėda
mas, kad savo dalyvavi
mu Seime, jo darbuose, 
kultūrinėse manifestaci
jose ir pramogose nelik
site apsivylę, tuo tarpu 
sakau visiems:—Iki lietu
viško pasimatymo!

Juozas J. Bačiūnas- 
-Bachunas.

Atkelta is 1 psl. 
aprūpinimą medicinos 
pagalba, t. y. praktiškai į 
gydytojų patarnavimą, ar 
trumpai - į gydytojų sąs
kaitas. Britų Kolumbija, 
Alberta, Saskatchewan, 
Ontario ir Newfoundland 

se. Kas negalėtų Seime 
dalyvauti, tas tegu prisi
deda prie jo pasisekimo 
savo pinigine auka. Sei
mas turi būti gausus da
lyvių skaičiumi, prasmin
gas savo turiniu, nutari
mais.To norime Ir to sie
kiame mes visi. O rengė
jai ir programos atlikėjai 
-jų yra kelios dešimtys- 
seimo reikalui paskyrė 
daugybę savo laisvo laiko 
valandų, dirba be jokio 
atlyginimo, kad tik Sei
mas būtų įspūdingas. To
dėl,miela tautietė ir mie
las tautieti, išklausykime 
kvietimo ir skaitlingai 
dalyvaukime Seime.

Ką Seimas duos mora
liai,manau,visi gerai su
prantame, ir čia to klau
simo aiškinti nė nerei
kia. O ką Seime pamaty
sime, yra jau paskelbta 
visuose laikraščiuose.

Kaip JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininkas 
nuoširdžiai kviečiu visus i 
į III Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimą. 
Seimas vyks 1968 m. rug
piūčio 30-31 ir rugsėjo 1- 
2 dienomis New Yorke , 
Statler viešbutyje.

liti pasimatymo Seimo 
parengimuose.

Juozas Kapočius.

turi įsivedę draudimo 
programas medicinos 
reikalam.Manitoba, Que- 
becas, New Brunswick, 
Prince Edward Island ir 
Nova Scotia neturi. Pro
vincijose, kur draudimo 
programos yra, reikia 
mokėti nedidelės premi
jos. Britų Kolumbijoj to
kios premijos prasideda 
nuo $ 5,-pavieniam as
meniui ligi $ 12. 50 šei
mai iš trijų ar daugiau 
asmenų.Albertoj draudi
mas medicinos reikalam 
yra parūpinamas taip,kad 
gyventojai su mažomis 
pajamomis galėtų sava
noriškai įsigyti apdraudą 
iš aprobuotų šaltinių. 
Premijų maksimumas 
yra nustatomas provinci
jos.

Saskatchewan yra vie
nintelė provincija, kuri 
turi universalinį medici
nos reikalų programos 
padengimą. Kiekvienas 
asmuo, išgyvenęs tik 3 
mėnesius,gali apsidraus
ti. Išimtinai mažos pre- 
jos.$ 12 pavieniam asme
niui ir $ 24 šeimai paden
gia abu ligoninės ir gydy
tojų patarnavimus visiem 
metam.

Ontario plane premijos 
prasideda nuo $5.90 mė- 
nėšiui ligi $ 14.75 šeimai

PLB VALDYBOS PIRM . 
J. BACHUNUI

1968 m.liepos 13 d. įvy
ko Prancūzijos LB-nės 
narių pasitarimai. Papil
dant Tamstai adresuotą 
1968 m. sausio mėn. 31 d . 
raštą ir Pro Memoria, 
aukščiau minimų pasita - 
rimų dalyvių įgalioti tu
rime garbės PLB valdy
bai pareikšti, kad:

1. Susidariusi padėtis LIETUVOS BYLA BUS IŠKELTA JUNGT.TAUTOSE
Prancūzijos LB-nėje nė
ra pasikeitusi.Dėl įvyku
sių nelegalumų paskuti
niuose Prancūzijos LB- 
nės vyriausių organų rin
kimuose,jie yra negalio
jantys.

2. Nelegaliai sudarytų 
Prancūzijos LB-nės vy
riausių organų į bet ko
kius suvažiavimus ar 
kongresus siunčiami ats
tovai yra neteisėti ir ne
gali atstovauti Prancūzi
jos LB-nės. Tatai liečia 
ir III-jį PLB Seimą.

Su pagarba

(pas. )S. Jokubauskaitė - 
-Pagnier

A. Venskus
Prancūzijos LB - nės 

Tarybų paskutiniųjų ka
dencijų Pirmininkai nuo 
1959 m.

iš trijų ar daugiau. Pagal
ba premijoms mokėti yra 
parūpinama pašalpos bū
du mažų pajamų mokėto
jams.

Medicininės išlaidos 
nemokamai padengiamos 
visiems,kurie gaunapro- 
vincijos pašalpą. Daugu
moje provincijų tai apima 
gydytojų patarnavimus , 
dantų ir akių gydymą, ir 
prirašytus vaistus.Kana
dos vyriausybė apmoka 
provinci joms pusę jų visų 
išlaidų tokių asmenų šal
pai.

Jūs tikriausiai esate 
girdėję apie Medical Ca
re įstatymą, kuris buvo 
priimtas Kanados parla
mento 1966 m. gruodžio 
mėn.Šis įstatymas įsiga
liojo 1968 m. liepos 1 d . 
Medicare, kaip jis trum
pai vadinamas, yra pa
prastas planas prieina
mas visom provincijom 
gauti užtikrintus įnašus 
iš federalinės valdžios 
provincijų administruo
jamoms medicinos aprū
pinimo programoms. Ta
čiau, provincijų planai 
privalo turėti tam tikrus 
nuostatus. Tarpe jų yra 
reikalavimai, kad planas 
nesiektų pelno, kad būtų 
provincijos vyriausybės 
įkurtas ir administruoja

Nau ai suor.-anizeotos JAV Lietuvių Bendruomenės Santa Monicos apylin
kėm /mldyba — iš dešinės stovi: M. Kevalaitis — pirm., Ad. Jočas

ik .:1, Edm. Arbas — viceoirm., Alg. Trasikis — kand.;
įsėdi' ' - dcė.'l u. l'aikienė — vicepirm., S. Pautienienė — sekr.

Foto J. Andrius

"Lietuvos byla bus iškelta ir tin- lankėsi birželio 14 — 20 dienomis 
karnai apginta Jungtinėse lamose”. Chicagojc. Detroite ir Clevelandc. 
taip neseniai rašė admirolas Arthur Chicagojc jis turėjo pasitarimus su 
W. Radford, buvęs JAV-bių vyr. LB centro valdybos pirm. Br. Nai- 
štabo viršininkas, neseniai įsijung- - ...
damas į Rezoliucijoms Remti Ko
mitetą. Jau šimtai žymių ir įtakin
gų amerikiečių yra Įsijungę į šį žy
gį. Rezoliucijoms Remti Komitetas 
jų skaičių nuolat didina. Per tuos 
asmenis vykdomas didžiulis spaudi
mas į krašto vyriausybę, kad ji im
tųsi iniciatyvos JAV-bių Kongreso 
pravestos rezoliucijos (H. Con. Res. 
416) įgyvendinimui.
Įtakingi amerikiečiai mūsų pusėje

Šiomis dienomis Į Rezoliucijoms 
Remti Komitetą įsijungė: Demokra
tų partijos centro komiteto pirmi
ninkas John M. Bailey, Connecti
cut steito gub. John Dempsey, Res- 
bublikonų partijos šulas Barry 
Goldwater, Kentucky steito guber- ____  ___________  ___ ___
natorius Louie B. Nunn, "Worces-' va. MIC. red. kun. dr. J. Prunskiu. 

tffcr Telegram" ir "The Evening Ga- rcd. A. Baronu ir kt.
zette” leidėjas Richard C. Steele ir 
eilė kitų. Prieš kiek laiko į šį žygį 
įsijungė buv. JAV-bių viceprezi
dentas Richard M. Nixon, šiuo 
metu vienas iš kandidatų JAV-bių 
prezidento postui. Šių žymių ir įta
kingų amerikiečių esijungimas į 
Rezoliucijoms Remti Komitetą tu
rėtų būti paskatinimas visiems ge
ros valios lietuviams remti visomis 
išgalėmis šį taip 
vadavimo darbą.
Pilnesnis lietuvių 
Į darbą

Rezoliucijoms 
pirmininkas

svarbų Lietuvos

įtraukimas

Remti Komiteto
Leonardas Valiukas

mas,kad jis padengtų ma
žiausiai 90 procentų pro
vincijos gyventoj ę, kad 
nebūtų jokių minimalinių 
apsigyvenimo perijodų.ir 
kad visi patarnavimai bū
tų suteikti neatsižvelgiant 
į amžių,pajėgumą mokėti 
ar kitas aplinkybes.

Provincijos nėra įpa
reigotos dalyvauti,net jei 
jos ir neturi savo nuosa
vo plano. Provincijos, ku
rios jau turi savo planus , 
gali įsijungti arba veikti 
savistoviai. Federalinės 
valdžios dalyvavimas ri
bojasi finansiniais įna
šais toms provincijoms , 
kurių planai atitinka fe- 
deraliniam įstatymui. Li

LIETUVOS TAUTOS KANKINIU 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 ĮDOMŪS 
NE TIK ŠIANDIEN, O IR TOLIMOJE ATEinjE. REIKĖ
TŲ, KAD LIETUVIŲ VARDŲ TEN BŪTŲ TŪKSTANČIAI. 
GALIMA ĮRAŠYTI SAVE, SAVO ŠEIMOS NARIŲ, SAVŲJŲ 
IR PAŽĮSTAMŲ KANKINIŲ VARDUS, PASIUNCIANT AU
KA ADRESU: ’

LITHUANIAN MARTYR'S CHAPEL FUND
2701, W. 68th Street, Chicago, II I. 60629 USA.
Amerikoje aukos nurašomos nuo mokesčių

• (Tax deductible).

niu. kuris pažadėjo visą galimą 
talką šiam taip svarbiam datrbui. 
Visas tas darbas reikalauja didelių 
piniginių išlaidų. Komiteto pirm. L. 
Valiukas aptarė finansinius reika
lus su didžiaisiais šio žygio rėmė
jais finansiškai: dr. P. Kisielium, 
dr. A. Razma ir dr. K. Ambrozai- 
čiu. Būdamas Chicagojc RRK pir
mininkas turėjo ilgesnį pasitarimą 
su inž. E. Bartkum. Amerikos Lie
tuvių Tarybos vykd. kom. pirminin
ku. kuris, būdamas seniau tos or
ganizacijos vicepirmininku, daug 
talkino R. R. Komitetui. Be to, L. 
Valiukas vizitavo “Draugo" redak
ciją ir pasikeitė mintimis aktualiai
siais lietuvių klausimais su to dien
raščio moderatorium Run. P. Garš-

Rezoliucijų žygio rėmėjas dr. V. 
Majauskas Detroite buvo sušaukęs 
pas save tos bendruomenės veikė
jus. ir ten L. Valiukas turėjo progos 
pasitarti to žygio reikalais su De
troito lietuvių šulais. Ta proga buvo 
sudarytas specialus komitetas rū
pintis rezoliucijų žygio reikalais. į 
kurį įsijungė: pirm. J. Briedis, adv. 
Ambrose, laikraštininkas Senenis. 
LB veikėjas J. Urbonas ir dr. Ma
jauskas. Clcvelandc RRK pirm. L. 
Valiukas tarėsi su PLB valdybos 
vykdančiuoju vicepirm. St. Barzdu- 
ku ir kitais veikėjais ten. IT

goninių ir medicinos iš
laidom nepaprastai greit 
kylant, kanadiečiai lieka 
užtikrinti parama ligos 
atveju, nors daugelis ka
nadiečių moka premijas 
už ši patarnavimą.

Kiekvienas naujas ka
nadietis yra skatinamas 
rašyti į savo gyvenamos 
provincijos Sveikatos Mi- 
nisteriją,esančią provin
cijos sostinėj,ir gauti vi
sas informacijas. Kai jau 
gyvenate Kanadoje, jūs 
pilnateisiai dalyvaujate 
Kanados sveikatos drau
dimo programose.Jūs tu
rėtumėte apie jas žinoti, 
ir žinoti kaip jomis nau
dotis. (Canadian Scene-)
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SIAURAREGYSTĖ
AGITPROPO TARNYBOJ 

P. STRAVINSKAS
Agitpropu ("Agitprop") 

vadinama didžiulė, Mas
kvos centre (Kremliuje) 
vyriausios kompartijos 
vadovybės žinioje vei
kianti bolševikinės agi
tacijos ir propagandos 
įstaiga su daugeliu sky
rių, poskyrių, sekcijų ir 
kitų padalinių, su gausy
be labai gerai parinktų, 
gabių, irgi gerai paruoš
tų,išmokslintų, apmokytų 
tarnautojų, agitacijos ir 
propagandos specialistų.

Agitpropas-tai lyg ko - 
kia be perstojo besisu
kanti grandiozinė bolše-
vikinės propagandos ma tiek. Juos pažįstame iš jųšų; ne tiesiogiai, o aplinšęs savo straipsnių’Lais bolševikiniam despotam Nukelta į 7 pslGalima būtų čia pri

zavimls ai.

šina; jis veikia dieną ir 
naktį (visas 24 paros va
landas), slaptais būdais, 
šifrusiuntinėdamas į vi
sus pasaulio kraštus sa
vo agentams (ir talkinin
kams) įsakymus,instruk
cijas, pamokymus -ir pri - 
imdamas iš savo agentų 
irgi visokiais maskuotais 
būdais atsiustąsias jam 
žinias.

Agitpropo veikla apima 
visą pasaulį, visą žemės 
rutulį,kurį visą ir siekia 
užvaldyti bolševikiniai 
despotai.

Apie Agitpropo organi - 
zaciją ir jo veiklos me
todus plačiau esu jau ra- 

voje Lietuvoje'.’Todėl čia 
to visa nekartosiu.

' Noriu tik pastebėti, kad 
Agitpropas savo veiklą 
yra išplėtęs ir Sovietų 
okupuotų kraštų politi
niuose pabėgėliuose.

Labai gudriais būdais 
jis prieina kartais net 
prie laisvinimo kovai va
dovaujančiųjų centru. Jis 
ir ten turi savo agentų 
arba talkininkų, kartais 
tegul ir nesąmoningų, vi
sai net ir nesuvokiančių, 
kad jie yra Aigtpropo tar
nyboje.

Agitpropas prieina net 
prie didžiausiųjų antiko- 
munistų prie savo prie - 

kiniais keliais(per "gerus 
žmones''), palenkdamas 
savo aukas dirbti jo nau
dai, kaip sako "pilti van
denį ant jo malūno"...

I. AR TURIME AGIT
PROPO AGENTŲ SAVO

TARPE ?
Palieku šį klausimą 

neatsakytą. Mes gal nei 
vieno jų nematome ir ne
žinome. Jei žinotume, tai 
jų jau nebūtų mūsų tarpe. 
Juos žinotųir su jais "su
sitvarkytų" atitinkamos 
saugumo įstaigos. Nebent 
galėtume tokiais agentais 
laikyti tiktai mūsų komu
nistus, susitelkusius apie 
Chicagos"Vilnį"ir Brook- 
lyno "Laisvę" ir kitų 
kraštų mūsų komunisti
nės spaudos organų.

II. AR TURIME NESĄ
MONINGŲ AGITPROPO

TALKININKŲ ?
Jųyra mūsuose tiek ir 

darbų. Jei apie Agitpropui 
tarnautų sąmoningai (ži
nodami, ką bedarą), tai 
juos laikytum tikraisiais 
Agitpropo agentais,bet jų 
tą sąmoningumą (blogą 
valią) nėra lengva įvyk
dyti.Todėl aiškinkim tik
tai jų žalingus(tautai pra
žūtingus) .Agitpropo tiks
lams tarnaujančius dar
bus, prileisdami, kad jie 
Agitpropui tarnauja nesjf- 
moningai, be blogos va
lios,nebent kas įrodytų jų 
tikrai blogą valią.

III. KUR DAUGIAUSIAI 
REIŠKIASI JUODOJI (A- 
GITPROPO RANKA MŪSŲ 

TARPE ?
Daugiausiai ji reiškia

si Lietuvos laisvinimo 
veiklos srityje.

Agitpropas suintere
suotas, visų pirma, pa
laužti betkokį mūsų pasi - 
priešinimą okupantui,

Ypač gi jis daro kliūtis 
mums kovoti su bolševi
kiniais despotais teisės 
būdais ir priemonėmis , 
veikti tarptautinėje plot
mėje, skųstis teisės pa
grindais kitoms tautoms 
(valstybėms) ir tarptau
tinėms institucijoms mū
sų pavergtosios tautos 
vardu, per kompetetingą 
(tautos vardu veikti tei
siškai išgalintį) mūsų na
cionalinį komitetą, per 
VLIKą.

Čia Agitpropas mus per 
savo agentus (ir agentų 
agentus), kartais net per 
patekusius į jo pinkles ir 
žabangas kunigus, dargi 
ir per augšto rango Baž
nyčios prelatus, paveik
tus bolševikinių sirenų 
(antikinės Graikijos mi
tologijos prasme).

IV. KONKRETŪS 
PAVYZDŽIAI 

skaičiuoti labai daug kon
krečių tokios mūsų žmo
nių tegul ir nesąmoningos 
ne piktavalės, bet vistiek 
labai žalingos tautos in
teresui kenksmingos agit- 
propinės tarnybos pavyz
džių. Jų apsčiai esu jau 
nurodęs šiuo metu "Nau
jienose" skelbiamoje sa
vo straipsnių serijoje, 
pavadintoj "Šalių siaura- 
regystė". Tų pavyzdžių 
čianekartosiu.Kas norės 
su jais susipažinti, tepa
skaito tą mano straipsnių 
seriją.

V. KAS DEDASI MŪ
SUOSE, ARTĖJANT PLB 

SEIMUI ?
Ogi ima reikštis juo

doji (Agitpropo) ranka. 
Ta pati,kuri griovė mūsų 
VLIKą,pavergtosios tau
tos atstovybę, daugiau 
kaipdešimt metų(!), vei
kiant ir stipriai reiškian-

STASYS GERVILAS

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKĖS

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

Šiek tiek apsipratus 
Vilniuje naujose sąlygose 
dirbti,reikė  jo apsukrumo 
ir ypatingo akylumo aiš
kinant ir, reikalui esant 
suimti pavojingus asme
nis, kaip lenkų "ura-pa- 
triotus" teroristus, taip 
ir vagis recidivistus. Bet 
pirmoje eilėje mums bu
vo įdomios lenkų karo 
žvalgybos, taip vadina
mos "dwuikos", kurių įs
taiga buvo Gedimino gt. 
ant pat Neries kranto ir 
lenkų politinės policijos 
agentūros skyriaus tar
nautojai,nes pirmieji ve
dė šnipinėjimą N. Lietu
voje, o antrieji taip pat 
vedė šnipinėjimą N. Lie
tuvoje ir ypač šnipinėjo 
ir terorizavo lietuvių or
ganizacijas Vilniaus 
krašte, lenkams valdant 
Vilniaus kraštą.

Visiškai suirus Lenki
jos administracijai ir jau 
paaiškėjus, kad Lietuvos 
vyriausybė perims Vilnių 
ir kraštą administruoti, 
didieji nusikaltėliai, kaip 
"dwuikos", taipirpolit. 
policijos agentūros sky
riaus tarnautojai už viso
kią kainą bėgo ir pabėgo į 
Latviją, o iš Latvijos į 
Švediją.Tačiau ne visiem 
taip greitai sekėsi pa
siekti Švediją. Dauguma 
jų gyveno Latvijoje.Ir pa
siekdavo žinios per gerus 
bendradarbius, kad prie 
geros organizacijos tuos

2.

nusikaltėlius prieš Lie
tuvą galima buvo parsi
gabenti. Netikiu, kad ir 
man nežinant buvo tas 
daroma,nors savo virši
ninkui K. siūliau ir dės
čiau suplanuotą priemo
nę.

Laikui bėgant, išvys
čius patikimesnių žinių 
gavimą apie virš minėtus 
mums reikalingus asme
nis, buvo gaunama žinių, 
kai kai kurie,išvykę Gar
dino link, vėl yra grįžę į 
Vilniaus apylinkęs, užsi
auginę barzdas ir ūsus, 
dviračiais važinėj a į kai
mus ir t. t. Susitikus su 
vienu buv.lenkų tarnauto
ju, kilusiu iš gilumos 
Lenkijos ir draugiškai 
lenkiškai išsikalbėjus 
apie politinę padėtį bei 
lietuvių-lenkų tarpus avę 
neapykantą,bendradarbis 
kaltino lenkų vyriausybę , 
bet dar daugiau kaltino 
Vilniaus krašto lenkoma- 
nus ir jų įtaką valdžios 
įstaigose.Kai kurių orga
nizacijų vadovybėje buvę 
ir politinės policijos ak
tyvūs tarnautojai, kurie 
per organizacijų narius 
rinko žinias apie komu
nistus ir lietuvius. Tam 
pądoriam lenkui atsa
kiau, kad būtų labai įdomu 
vieną kitą iš tokių tipų tu
rėti ir išsikalbėti. Kilo 
sumanymas gauti slaptus 
bendradarbius, o ypač 
lietuvius, kurių jisai taip 

pat galėjo turėti. Drau
giškai išsikalbėjus(ir pa
sivaišinus) .bendradarbis 
pasakė žinąs vieną iš to
kių asmenų, kurį matęs 
Panerių - Lentvario apy
linkėje pas vieną ūkinin
ką, su kuriuo mano ben
dradarbis nuo seniau ge
rai pažįstamas. Tai buvo 
gera pradžia ruošti kilpą 
"gerai žuvytei" pagauti. 
Bendradarbiui pasiūlius 
pagalbą, jis sutiko toliau 
aiškintis man reikalingo 
asmens judėjimo vietas 
ir pan.

Po kelių dienų bendra
darbis pasakė,kad reika
lingas asmuo, kurio var
das Vaclaw Z., laikinai 
apsistojęs pas vieną gyv. 
našlę buv. lenkų geležin
kelio tarnautojo žmoną 
arti Panerių geležinkelio 
stoties miškingoje vieto
je.

Įsitikinęs, kad žinios 
tikros, reikėjo veikti ap
galvotai "gerą žūvelę" 
paimti. O atidėliojimui 
nebuvolaiko.Apie 10 vai. 
vakaro, tik ką pasimatęs 
su bendradarbiu, susiri- 
šu su buvusiu lenkų val
džios krim.policijos tar
nautoju Vasilevskiu, ku
ris dirbo mūsų tarnyboje 
gerai ir sąžiningai. Apta
rę netikėtumų smulkme
nas .nutarėm dar tamsiai 
- anksti ryto dviračiais 
išvažiuoti apžiūrėti mum 
reikalingą namą ir priei- 
namom aplinkybėm esant 
Vaclovą Z. suimti.

Mums reikalingas na
mas buvo vieno aukšto su 
balkonėliais ir tolokai 
nuo kitų namų dideliais 
medžiais ir krūmokšliais 
apaugusioje sodyboje. 

Viename lange buvo maža 
švieselė,iš ko susidarėm 
nuomonę,kad kas nors iš 
gyventojų yra jau atsikė
lęs.Dar pasitarus apie 10 
minučių,jau pradeda auš
ti. Tai pats geriausias 
laikas eiti į namo vidų. 
Taipir darom. Vasilevs
kis paruošęs naganą atsi
stoja iš antros pusės na
mo ir saugo išėjimą iš 
virtuvės pusęs.o aš bel
džiuosi į viešo užėjimo 
duris. Durų neatidaro, o 
tik žiūri pro durų langelį 
barzdotas apie 45 metų 
vyras ir klausia, kas aš 
būsiu. Atsakau: krimina
linės policijos tarnauto
jas. Atsako: prašau pa
laukti ir pats dingsta 
kambariuose.

Man vystosi įvairios 
mintys.Tuo pat momentu 
pasigirsta žaibo greičiu 
keturi šūviai kiemo pusė
je.Nubėgęs į šūvių vietą, 
randu Vasilevskį su gink
lu rankoje stovintį krū
muose prie sužeisto 
barzdočio Vaclovo Z. Su
žeistasis viena ranka lai
kosi už kaklo ir garga
liuodamas šaukiasi dak
taro, o antroje rankoje 
dar laiko revolverį. Sku
biai paėmus iš jo revol
verį ir apžiūrėjus žaizdą, 
rasta per kaklą perėju
sios kulkos žymės ir iš 
žaizdų kraujavimas. Iš to 
paties namo kelios mote
rys bando tvarstyti žaiz
dą, sustabdyti kraują, bet 
be gerų išdavų. Maždaug 
už valandos laiko atsi
randa pagyvenusi mote
ris akušerė ar felčerė, 
kuri kraujo veržimąsi su
stabdo. Pernešus į kam
barį, ilgai netrukus nu
stojo kvėpavęs. Lavoną 

ptėmė kažkokie iš Lent
vario giminės ar pažįsta
mi, o mes, atlikę kai ku
riuos formalumus ir pa
tikrinę jo drabužius bei 
kitus daiktus, radę dar 
antrą revolverį,gerai pa
slėptą palto rankovėje, 
paėmę ginklus ir kitus 
mums reikalingus daik
tus, išvažiavome į mies
tą.

Po virš minėto nema
lonaus įvykio,mano drau
gas Vasilewskis papasa
kojo, kaip tas tragiškas 
įvykis' įvyko. Įtariamasis 
pastebėjęs,kad bus suim
tas ir jausdamasis kaltu 
prieš lietuvius, išslinko 
pro duris ir pasilenkęs 
iki žemės su ginklu ran
koje bandė pabėgti į krū
mus. Vasilevskis paste
bėjęs įtariamąjį šūktelė
jo stoti ir rankas kelti 
aukštyn, bet įtariamasis 
paleido vieną po kito du 
šūvius į Vasilewskį ir 
vienu peršovė jam palto 
rankovę. Tuomet Vaši - 
lewskis paleido į įtaria
mąjį du šūvius ir vienu 
pataikė į kaklą, nuo ko 
įtariamasis susmuko vie
toje. Panašiais atvejais 
susitikę viens prieš antrą 
gerai dresiruoti ginkluoti 
detektyvai veikia labai 
skubiai ir suimamasis 
arba iš priešingos pusės 
turi kristi. Taip įvyko ir 
virš minimu atveju.

Ilgiau Vilniaus mieste 
pagyvenus ir gerai pasi
darbavus , kiekvi eną di eną 
geriau sekėsi gauti pati
kimesnių žinių ir apie ki- 
šenvagystes.butų apiplė
šimus ir kitas žulikystes, 
kurių tik miesto ribose 
būdavo apie 30 per 24 va

landas. Taip pat buvo api
plėštų žmonių, bet vagių 
prigrąsinti, nedavė pra
nešimų policijai. Kartais 
mus pasiekdavo panašios 
žinios tik per žinių tekė
jus arba visai pripuola
mai.

Vienas iš panašių įvy
kių buvo toks. Išvysčius 
platesnę pažintį su vietos 
gyventojais ir išsikalbė
jus kai kuriais reikalais , 
sprendžiant, kuo kas gali 
pasitarnauti, panašia te
ma ir vedi pasikalbėjimą 
iki to, kol ką nors pana
šaus išsikalba mums rei
kalingo.Viena inteligentė 
moteris buvusio valdinin
ko žmona, prieš pat karą 
išvažiavo iš Lenkijos ir 
apsigyveno pas savo pa
žįstamus Vilniuje. Labai 
apgailestaudama pasakė, 
kad jos pažįstamas tur
tingas inžinierius yra 
žento apiplėštas. Minimo 
inžinieriaus žentas yra 
vilnietis ir jisai pavogęs 
inžinieriaus-uošvio auk
sinius pinigus, ameriko
niškus dolerius ir pan. Be 
to, jisai skubiai ruošiasi 
išvažiuoti į Lenkiją ir 
daugiau negrišiąs į Vil
nių. Papasakojo, kur įta
riamasis gyvena ir kaip 
jisai atrodo.

Čia skubiai imtasi 
priemonių ir jau nustaty
ta,kad lankosi į lagaminų 
dirbtuvę Pilies gt., kur 
užsisakęs du specialius 
pagaminus su dvigubais 
dugnais ir iš vidaus su 3- 
jų colių lenčiukių rėmais 
taip pat iš vidaus. Trečią 
dieną įtariamajam atsiė- 
musiš dirbtuvių lagami
nus, užeinu su tarnautoju 
D.į jo butą, prie Lukiškių 

aikštės ir pareiškiu jam , 
kad ieškosime laikomų jo 
bute ginklų ir kitų kariš
kų daiktų. Įtariamasis su 
juokais įleido į butą ir 
gerai nusiteikęs kalbėda
mas su mumis pats ati
darė kai kurias spintas ir 
baldų stalčius.Paviršuti
niškai apžiūrint bute kai 
kuriuos daiktus ir kilno
jant drabužiais pripildy
tus lagaminus, du iš jų 
buvo gerokai sunkūs.Nuo
dugniau tikrinant-badant 
aštriu daiktu rėmus, ras- 
taišgręžtos tam tikro di
dumo skylės, pridėta po 
tris monetas caro laikų 
auksinių pinigų, vėl gerai 
užtaisyta ir aplipinta spe
cialiu popierių.

Lagamino savininkas 
pamatęs, kad'' ginki ai" j au 
rasti,išprakaitavo ir nu
stojo kalbėti, o jo žmona 
labai susijaudinusi krito 
ant sofos ir reikėjo pa
girdyti šaltu vandeniu. 
Prie pašauktų pašalinių 
liudininkų, buvo rasta iš 
viso apie 600 aukso rub
lių,daugiausia po 10 rub
lių monetų,mažiau po 5 ir 
keliolika po 20. Gerai pa
tikrinus lagaminus, dar 
rasta 200 amerikoniškų 
dolerių ir 50 angliškų 
svarų sterlingų. Atlikus 
reikalingus formalumus, 
protokolai ir pinigai zbuvo 
pristatyti kur ir kam rei
kėjo.

Perėmus administruoti 
Vilnių, buvo įsakyta auk
sinius pinigus ir Svetimą 
valiutą deponuoti į Lietu
vos Banką, bet aukščiau 
minimas inžinierius tu
rėtų pinigų į L. Banką ne- 
įnešė. Buvo daroma kvo
ta. Daugiau bus.
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Studentai-Gyvenimas ir Veikla
STUDIJUOJANT

BENDRYBES
Šiuo pavadinimu Aus

tralijos Lietuvių Studen
tų Sąjunga 1967 m. gale 
išleido jubiliejinį leidinį 
atžymėdama 1952-1967 m. 
laikotarpio lietuvių stu
dentų veiklą. Leidinio re
dakcinę kolegiją sudarė 
studentai H. Antanaitis,R 
Cibas ir And. Garolis ir 
filisterė P.Pullinen)Dau- 
kutė). Tiražas 500 egz. 
Spausdino "Minties" 
spaustuvė .Sydney. Didoko 
formato 60 pusi. Leidinio 
viršelis-stilizuoti Gedi
mino stulpai-dali. Adam- 
kavičiutės Undinės.

Leidinys pradedamas 
U.Adamkavičiutės grafi
kos paveikslu-Nuoga mo
teris sėdi fotelyje.

Išvyr. red. Romo Cibo 
įžanginio žodžio sužino
me, kad nors studentai 
veikė jau 1950 m., tačiau 
ALS s-ga gimė tik 1952 m. 
kai Adelaidės, Melbourne 
ir Sydney studentai priė
mė bendrą statutą. Toli 
pažengta nuo studentų V. 
Donielos (dabar fil. dr.), 
J.Mikniaus ir J. Žukaus
ko organizacinės valdy
bos 1951 m. " R. Cibo pa
reiškimu "Ryškų vaidme- 
nį ALSS gyvenime yra su
vaidinę ir vyresni akade
mikai. Jie daliai suteikė 
net lituanistikos pažini
mą. Kūrybos srity pasi- 
rodėme kukliai, bet pa
stangos mūsų pačių. Šio 
pobūdžio užsimojimui, 
neskaitant finansų,aktua
liausia kliūtis - lietuvių 
kalba. Australijoje litua
nistinių kursų nėra. Ta
čiau drįsom viešumon iš
eiti’ lituanistiką pažinda
mi tik :iš tėvų, klausos , 
akies ir širdies". Nuošir
dūs žodžiai.

l5r. V. Doniela pateikia

AUSTRALIJOJE

rimtą rašinį "Po kelioli
kos metų". Jo žodžiais , 
"Kaip visai natūralu atei
vių studentams didelės 
įtakos turėjo universite
tinė atmosfera, kuri dau
geliu atveju skyrėsi nuo 
tradicinės lietuviškos 
dvasios... Gi vietiniai 
universitetai pratęsiu 
anglosaksų mentalitetą, 
buvo liberalūs ir indi vi - 
duališki, skeptiški per- 
stipriems jausmams ir 
realistiški. Pirmasis 
šios kartos ženklas mūsų 
studentijoje buvo prabun- 
danti kritikos liepsnelė, 
gana anksti nusikreipian
ti į išeivijos politinių ir 
ideologinių susiskirsty
mų aštrumą. Pradėta kie
čiau žiūrėti į sentimenta
lią ir neretai iliuzinę iš
eivijos oficialią laikyse
ną, pradėta kritiškiau 
žvelgti į "ura" tipo pa
triotizmą. Bet jei šitoks 
atsinešimas buvo ryški 
naujiena, emocinės ap
raiškos liko nepasikeitu- 
sios. Po 1959 m. studentų 
suvažiavimo M. Pastogė 
(savaitraštis-V.Š.) rašo
ma "Pasirodo, kad stu
dentų antroji meilė (po 
dainų) yra šokiai". "Met
menų" 2 nr. (1960m.) ko
mentavo: "Štai ir studen
tų veiklos trikampis: pa
skaita, diskusija ir pasi
linksminimas'.' Paskaitos 
suvažiavime buvo aukšto 
lygio,tačiau jos nesukelia 
susidomėjimo... Paste
bima stoka noro suprasti 
ir į temą įsigilinti. "Met- 
menų"redaktorius pridė
jo savo komentarus "nu- 
intelektualėjimas". Stu - 
dentų suvažiavimai buvo 
lyg savotiška džiaugsmo 
bachanalija, sukelta "at
siradimu savųjų tarpe". 
Atsidavimas emociniams

Paveiksle matosi Meno Ansamblio mišrus choras, kuriam vadovauja
M. Umbraziūnienė (priekyje). y. Vilkaičio nuotrauka.

S.m. liepos 20 d. Sydney lietuvių Meno Ansamblis suruošė labai pavykusį 
koncertą,- vakarą, kuriame dalyvavo keletas šimtą lietuvių. Choro dalyvius pasvei
kino Sydney apylinkės,pirmininkas A. Dudaitis (pirmas iŠ dešinės) ir moterų draugi 
jos pirmininkė O. Baužienė.

ryšiams greit išjungė in
telektualų elementą, kuris 
yra (ir privalo būti) es
mine studentijos apskri
tai žyme. Rimtesnės pa
skaitos, diskusijos, tapo 
vis retesnės lietuvių stu
dentų vienetuose,kol galų 
gale šią spragą legaliza
vo vien tik pasilinksmini
mų įsisenėjimas. Studen
tai .tartum užsidėjo ne 
matomas plebėjiškas to
gas. .. Nors intelektuali
nis dėmesys ir dingo iš 
organizacijos rėmų, jis 
netapo išskirtas asme
niškoje plotmėje... Fak
tas, kad graduantų skai
čius lietuvių tarpe yra 
palyginti aukštas, turbūt 
atitinkąs vietinių gyven
tojų proporciją".

Aš (V. Š.) esu nuomo
nės, kad mūsų graduantų 
proporcija,turint galvoje 
mūsų skaičių Australijo
je, kiek didesnė kaip vie
tinių, tačiau ji turi ten
dencijos kristi. "Nedide
lis mūsų studentų skai
čius davė 8 universitetų 
dėstytojus ir dar daugiau 
"Honours" graduantų.Ta- 
čiaunubirėjimas lietuvių 

studentų tarpe yra labai 
aukštas". Dr. V. Donielos 
nuomone "galima drąsiai 
teigti, kad tik kas antras 
įsimatrikuliavęs studen
tas studijas sugebėjo 
baigti sėkmingai.

Lietuvių studentų orga
nizacijai yra sunkiau iš
laikyti ankstyvesnį inty
mumą tautiškumo atžvil
giu. Lietuviškas susibūri
mas tebėra lietuviškas , 
bet "with a difference".

Dr. V.D.nuomone: "Vie
nas iš organizacijos su
gyvenimo būdų būtų kon
troversinių pažiūrų su
grąžinimas į referatų ir 
diskusijų areną. Pabrė
žimas intelektualinio mo
mento dalinai suteiktų at
sakymą išsakytam ar ne
išsakytam argumentui, 
kad "lietuvybė neturi ko 
duoti". Bendrai dr.V.D. 
taikliai nušviečia studen
tijos padėtį.

A. L. St. S-gos nariais 
gali būti universitetų stu
dentai ir lankantieji tas 
aukštesnes profesines 
mokyklas, kurias baigus 
suteikiamas diplomas. 
Pateikta platoka veiklos 

apžvalga studentų skyrių 
Adelaidėj, Melbourne, 
Sydney,Canberra ir kitur. 
Iš apžvalgos atrodo, kad 
labai daug linksmintasi, 
bet mažai užsiimta rim
tais dalykais, mažai pa
skaitų, diskusijų forumų 
ir p. Beveik nebuvo poli
tinės veiklos be dalyva
vimo demonstracijose' 
keliomis progomis. Lei
dinio pliusas, kad tikrai 
daug fotografijų, kas la
bai patinka buvusiems ir 
dabartiniams studentam.

Iš ALSSproistorės su
žinome, kad 1950 metais 
lietuvių studijavo Adelai
dėj ir Melbourne po 4 , 
Sydney tik 2. Nuo 1951 m. 
studentų skaičius vis di
dėjo.

V. sk. A. Krausas patei
kia rašinį apie akademinį 
skautų sąjūdį Australijoj.

Filisterių pavestas fil. 
Vyt. Šliogeris pateikia 
Sydney filisterių būrelio 
istorij ą. Šio būrelio tikslų 
tarpe pažymėta(p. 3) "Ug
dyti tautinę sąmonę ir 
kelti kultūrinį lygį lietu
viškojo jaunimo tarpe 
įvairiais būdais".
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NENUSISEKUSI ŽŪKLE
Sovietu žvejai dažnai at

plaukia “ žvejoti“ net prie 
Newfoundland’© pakraščių. 
Neretai jie apsilanko ir Ha- 
lifax’o uoste pasiimti geria
mo vandens, apsipirkti bei pa 
sivaikščioti po miestą.

Panašiais tikslais, du lai
vai-“ Juhan Suitiste“ ir “ Gi- 
jagh“ apsistojo Halifax’e ir 
rugpjūčio 18-tą dieną. Ta
čiau šį kartą abiejų laivų igu 
lose buvo ir po vieną “ žuvu 
gaudytoją“,rimtai pasirįžusj 
daugiau į laivą ir į “ laisvę“ 
nebegrįžti.

Vienas,atsidūręs mieste,

Proto higienos srityje Rusija vadovauja pasauliui. Sis 
žmogus yra auka savo paties netikslingo mąstymo. Čia ma
tome ji gabenamą perauklėjimui, kur jis bus prižiūrimas pa
tyrusiu sovietinių technikų.

SUDBURY
LB valdyba ir "Geleži

nis vilkas" medžiotojų 
klubas š.m.rugsėjo mėn. 
1 d., sekmadienį, St. A . 
Krivickų ir A. M. Juoza
pavičiaus vasarvietėse 
prie French River rengia 
gegužinę. ...

Programoje: ^prizinis ? 
šaudymas pereinamąja! 
taurei laimėti, sportas ir 
kt.įvairenybės .Tikimasi, 
kad dalyvaus Toronto,Ha
miltono ir Oshavos me- 

pataikė tiesiog į kanadiška 
imigracijos įstaigą ir pasi
prašė politinio Asyliumo.

Antras, iš pavardės estas, 
atrodo turėjo didesniu keb
lumu “ atsisveikinant“ su sa
vo dešimčia “ kamaradu“, ku 
rie mėgino jėga susigrąžin
ti, bet galop ir jam pavyko 
išsprūsti ir, vieno studento 
pagalba, susirišti su kanadiš 
kais imigracijos pareigūnais.

Nežiūrint kiek žuvų parsi
ves laivo kapitonas Evgenij 
Padjatsev, jam bus sunku pa 
aiškinti apie šias dvi paspru 
kusias.

džioklės klubų nariai,taip 
pat ir kaimynų iš Sault Ste 
Marie lietuvių kolonijos.

LBv.š.m.rugsėjomėn. 
7d. .šeštadienį,7 vai. va
kare, 130 Frood Rd., uk
rainiečių salėje ruošia
mas tautos šventės minė
jimas ."Kviečiami tautie
čiai kuo skaitllngiau da
lyvauti ir pasikviesti sve
čių.

LB valdyba ir "Geleži
nis Vilkas" klubas.

Petras Mykolo laišką geriau suprato negu Jurgis gai numazgoti, dulkės nuvalytos. Pasieniais suolai, nigas pasakė per pamokslą.
tačiau ir Jurgio spėliojimai buvo teisingi: Mykolas kerčioje stalas, ties juo kabo lempa su stikliuku — — Varšuvoje prasidėjo paustanie, štai kas yra,—
ketino parvažiuoti ir dalyvauti prasidedančiame pa-nedidelė, bet pakankamai šviesi, kad būtų galima jfcalbėjo vienas su nukarusiais ūsais.— Sausio mėne- 
vasarį sukilime. Petras žino, kad, nepaisant grubių verpti, siūti, megzti, net ir skaityti, jei atsirasdavo ko-sį prasidėjo. Atėjo ir mūs eilė. Štai kas yra...
žodžių, Jurgis Mykolui pritaria, ir pats, greičiausiai, kia knygelė. Prie kitos sienos, netoli krosnies, stove- Grįždami namo, Petras su žmona ir Nastė kalbėjo
mės namus ir stos į sukilimą. Jo santykiai su tėvais 1° l°va ir kabėjo mažojo Petriuko lopšys. Čia pat ne-sj apįe pamokslą ir ką girdėjo žmonėse.
nepagerėjo. Tėvai priešinosi sūnaus vedyboms su toliese stovėjo Pempienės ratelis. — Kunigas, matyt, prieš valdžią,— pastebėjo Nas-
samdine Morta, o tebepiršo turtingo gaspadoriaus Vieną šeštadienio vakarą, vasario mėnesio pabai-,g(—bet už ponus. Ponai turį vesti mužikus kautis su 
dukterį Kasperaitę. Norėdami palaužti sūnaus užsi- goję, kaip paprastai, gale stalo ant suolo sėdėjo Venc--aldotais.
spyrimą, spaudė prie darbų kaskart kiečiau, o sūnus kų Adomas ir iš seno „Metraščio" skaitė patarles, — Tai ne Mackevičius,— pritarė Petras.—Tas tai 
atsilygindamas darėsi kietesnis, uvėresnis, šiurkš- Petras čia pat drožinėjo grėbliui virbalus, Petrienė <ad paSakydaV0 pamokslą, kraujas užvirdavo ir prieš 
tesnis. Su tėvais ginčydamasis, šaukdavo pamesiąs triūsėsi aplink krosnį. Iš kerčios prie lopšio tyliai dūz- valdžią, ir prieš ponus. Kaip šiandien atsimenu, ką jis 
namus ir eisiąs į dvarą bernauti. Gal taip būtų ir pa- g® Pempienės ratelis. Niekas neatkreipė dėmesio, kai<ajbėjo per Daubaro laidotuves. Tur būt, nėra 

Lydiškių kaimo gaspadoriai iš anksto ruošėsi su- daręs, tačiau apramindavo brolis Mykolas greitų at
tikti pavasarį. Venckų Adomėlis išskaitė kalendorių- mainų viltimis. Tad laukė tų atmainų, gerai nesuvok- 
je, kad pavasaris šįmet būsiąs ankstyvas. Seni žmo- damas, ką jos jam atneš.
nės tą pat pranašavo iš kalėdų švenčių, Užgavėnių ii Petras savo karčiaminėj kantriai vilko bobelio 
iš visos žiemos eigos. Apdairesnieji ir turtingesnieji buitį, vos nuo bado beatsigindamas. Darbų pas dėdę 
kaip Zubrys, o ypačiai Antanas Balsys, jau nuo pusės niekados nepritrūkdavo, tačiau Petras buvo pajėgus 
vasario kalvę užvertė savo padargais. Reikėjo paaš-ir atkaklus. Darbai jo nepalaužė, o įsitvirtinti padė- 
trinti plūgų noragai, apžiūrėti drapakai ir akėčios, ra- J° pusbrolis Jurgis, Venckų Adomėlis ir dar vienas 
tai ir šakės. Gyva bėda su dalgiais. Miestelių krautu kitas iš kaimynų. Jurgis atvirai riedavosi su tėvais, 
vėse ir turguose išnyko dalgiai. Kai kas ėmė juos su- kai vienas arba kitas perdaug jau neatlaidžiai imdavo 
pirkinėti, o neseniai pasklido gandas, kad valdžia už-spausti Petrą, o ypačiai Petrienę prie nesibaigiamų kaip’s’u'glLmo dėl'tokio? netikėtos ?7šn7o? ir droviai 
draudusi pardavinėti dalgius. Senesnieji žmonės pri- darbų.
simena, kad per krakosmetį iš dalgių kaldavo ginklus — Gėdos neturi, motin,— šaukdavo, skersakiuoda-
durti ir kirsti. Kai kur dvaruose dar ir dabar galima ™as į senę.—Ji tau ne samdinė, ne tarnaitė. Mažytį a'nt’suolo savo "skara? n’usMlk^ 
tokių ištiesintų dalgių-dzidų rasti. Gudresnieji kuž- augina. Abudu su Petru atidirba daugiau, negu rei- 
dėjo, kad pavasarį prasidėsiąs miatežas. Lenkai Var- kia už tą lūšną ir žemės sklypelį. Visas kaimas kalba, 
šuvoje, sako, jau sukilo. Sarmata žmogui pasirodyti.

v r motma, nors ir piktai niurnėdama, palikdavo Sydė, nesitikėjome,—-apsikabinusi bučiavo ją Katrė ima jau bruzdėti. Mackevičius mano, kad jau reikia 
Venckų Adomėlis, Antano Balsio sūnūs Jurgis ir atrę ramy ėję. Džiugiai sveikino ją Petras, droviai ir smalsiai imtis ginklo — šautuvo, dalgio — kas ką turi. Macke-

sūnėnas Petras, kur nuo pereito rudens apsigyveno šypsojosi supažindinamas Adomėlis. vičius ateinančio mėnesio pirmą sekmadienį Paberžė-
karciaminėje, akylai stebi ir klauso, kas darosi aplin- O tėvą gąsdindavo būsima liustracija. Jei Petras ja per pamokslą šauks žmones sukilti. Paskui pats
kui. išeis į dvarą kumečiu, tai karčiaminę, be abejo, pri- Tą vakarą Nastė nieko neprasitarė apie reikalą, stos su ginklu rankose ir ves sukilėlius pirmiausia į

skirs prie palivarko, o gal dar atrėš ir galulaukę, dėl kurio čia atvyko. Rytojaus dieną, sekmadienį, mišką. Kai jų susirinks daug, pradės kariauti prieš 
Jurgis neseniai gavo laišką iš brolio Mykolo, Ki- kadangi ji bus tada įsiterpusi į palivarko žemę. Tė-nors pavargusi iš kelionės, ji kartu su Petru ir Katre valdžią.

jevo universiteto studento. Mykolas rašo, kad pava- vas geriau būtų sutikęs Petrą dykai maitinti, negu ne- panoro nueiti į bažnytkaimį ir išklausyti pamaldų. Pa- 
saris būsiąs karštas, audringas, kad anksti prasidė- tekti derlingos galulaukės. Jis stengėsi to neparody- mokslą sakė jaunas kunigas, aiškindamas to sekma- 
sianti šienapiūtė, dėl to reikia iš anksto apsirūpinti ti, niurnėjo netikįs jokiomis paskalomis, bet vis. dėl- dienio evangelijos žodžius. Tik pamokslo pabaigoje 
dalgiais. Jis pats ketinąs parvažiuoti Velykoms ir pa- to akylai sekė sūnėno elgesį ir su darbais noromis ėmė kalbėti apie bažnyčios ir tikėjimo persekiojimą, 
silikti namie ligi šienapiutės. Norįs patalkinti saviš- nenoromis būdavo santūresnis.
kiams. Laiško pabaigoje pridėti mįslingi žodžiai: „Par-
važiuosiu į savo kraštą, nes Tėvynė šaukia. Šaukia ir Venckų Adomėlis įnešdavo į jaunųjų Balsių buitį 
broliai šienpiūviai. Jų gyvenimas sunkus, kaip ir bu-dauS užuojautos, paguodos, nerūpestingumo ir gerų 
vo. Pats supranti dėl ko. Paskaityk šitą laišką ir pus- vilčhb Rudeni ir žiemą anksti temstant, šeštadieniais 
broliui Petrui. Ruoškitės, ruoškitės! Ateina pavasa ar sekmadieniais, žiūrėk, Adomas jau ir bekiūtinąs 
ris. Turėsime daug darbo!" per kaimą karčiaminės link.

Perskaitęs laišką, Jurgis niūriai susiraukė ir bai- — Adomėlis karčiaminėn traukia,— sakydavo ku-
gė savo įprastais tokiu atveju žodžiais: rio nors kaimyno mergaitė ar vaikis.— Bėgsiu ir aš žįstamų, ką čia kunigas norėjo pasakyti tokiu pa- p

— Kai jis rašo apie tėvynę, tai žinok, kad velniaspasiklausyti. Jis visados žino daug visokių naujienų, mokslu. Vienas kitas šlėkta išdidžiai suko ūsą ir akimis, o Katrė skarelės kampu nubraukė ašarą. Ligi 
jam galvoj. Tėvynė —tai miatežas, paustanie. Su- Jaunųjų Balsių sumaniai apkuoptoj senoj karčia-smaukė kairėn konfederatišką kepuraitę, tarsi duo-namų ėjo tylėdami. Daugiau bus»
pranti? moj buvo švaru ir jauku. Asla visados pašluota, lan- damas suprasti, kad jis žino dar daugiau, negu ku-
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kito
sukrebždėjo durys ir į pirkią įėjo moteriška. Manė, ;0kį0 teisingo kunigo, 
kad atsilankė, kaip paprastai, kažkurį iš kaimynių.
Tik išgirdę ,,Tegul bus pagarbintas“, visi sužiuro. O 
moteriška, nusimetusi nuo galvos storą skarą, puolė- būtų pakrypęs ir mudviejų gyvenimas, 
si

O Katrė atsiduso:
— Ak, Petreli... jei ne Mackevičius, kažin kaip

prie Pempienės:
— Motute!
Senutė pastūmėjo į šalį ratelį ir ištiesė rankas.
— Dukrele!.. Nastute!.. Iš kurgi tu čia, vaikeli?..
Jiedvi puolė viena kitai į glėbį. Petras ir Katrė 

metė savo darbus, liovėsi skaitęs Adomėlis. Visi kaž-

Pet-— Blogai būtų pakrypęs,— niūriai atsiliepė 
ras.— Bastyčiausi vienas kur po dvarus.

— O gal ir geriau būtų vienam. Laikai dabar ne
ramūs.

Čia Nastė įdėmiai peržvelgė abudu ir, tarsi sugal
vojusi naują mintį, tarė:

— O žinote, kad Mackevičius dar kartą gali nau-
žiūrėjo į dukters susitikimą su motina. Pirmoji atsi-Jai pakreipti judviejų gyvenimą.
kvošėjo Nastė. Ištrūkus iš motinos glėbio, ji nusimetė — Kaip pakreipti? — gyvai susidomėjo Katrė.

— Pasakysiu judviem, kad jis čia mane ir atsiun- 
kus į šviesą, linksmai šyptelėjo: tė. Jis nori, kad aš papasakočiau, kad aš pasakyčiau,

— Nepažįstate? ką jis sugalvojo. Šiandien kunigas sakė teisybę. Len-
— Kaipgi mes tavęs nepažintume, Našlute? Tei- kai jau sukilo prieš valdžią sausio mėnesį. Ir pas mus

nedorybes. Tačiau jau atėjęs laikas, kada bažnyčios 
persekiotojų galybė būsianti sutrupinta į dulkes. Tų 
rį vienytis visi — valsčionys ir samdiniai, kumečiai, 
bajorai ir ponai. Vienykimės su lenkais. Glauskimės 
prie vienos motinos tėvynės — Žečpospolitos!

Išėję iš bažnyčios, žmonės žvalgėsi, klausinėjo pa-

Katrė išgąstingai pažvelgė į Nastę.
— Sakai, tave atsiuntė Mackevičius? Kam gi?
— Taigi aš jau sakiau. Kad praneščiau štai Pet

rui. Mackevičius su vyrais trauks į mišką. Jis nori, 
kad ir Petras prisidėtų.

1 Katrei net rankos ėmė virpėti. Ji vos galėjo žodį 
’ištarti:

— Tai kaipgi čia bus, Petreli?
Petras niūriai žingsniavo kelio pašale, pagaliau 

ryžtingai atsiliepė vienu žodžiu:
— Eisiu.
Nastė iš šono žvilgterėjo į jį spinduliuojančiomis
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ŠIRDŽIŲ
Transplantacija reiškia 

širdies perkėlimą iš vie
no žmogaus į kitą. Tas , 
kuris duoda širdį,vadina
si "donor"(davėjas),o ku
ris gauna - "recipient" 
(priėmėjas). Vienas pra
randa širdį ir jau nebe
gyvena, o antras-gauna, 
kad gyventų.

Be abejo, mūsų skaity
tojai seka tokias operaci
jas.Ne visi gal iš atskirų 
operacijų žino,kokios yra 
problemos visoms šito
kioms operacijoms. Ne
seniai, šių metų liepos 
mėnesyje, chirurgai, ku
rie atliko širdies trans
plantacijas, susirinko P. 
Afrikoje, Cape Town pa
sidalyti savo patyrimais . 
Tokių chirurgų yra šiuo 
momentu 16, atvyko 14. 
Parinktas Cape Town, 
nes, kaip žinome, šitame 
mieste Christian Barnard 
atliko pirmą kartą š itokią 
operaciją 1967 m. gruo
džio mėnesyje. L. Vaš- 
kanskiui,Lietuvos žydui, 
įdėjo kito širdį. Iki šiol 
yra padaryta 25 širdies 
transplantacijos,iš kurių 
septyni tebegyvena. Kai

TRANSPLANTACIJOS
kurie iš jų tiek gerai jau
čiasi, kad jau gali dirbti, 
kaip antai Everett C.Tho
mas (Houston). Labiausiai 
pagarsėjo dantistas Fili- 
pas Blaibergas, kuris il
giausiai gyvena,kuris bu
vo atkritęs.bet vėl pasi
taisė,bet buvo atkritęs ne 
dėl širdies, bet dėl plau
čių ir jeknų.

KOKIAS PROBLEMAS 
SVARSTĖ ?

Operacijos technika jau 
gerokai nustatyta. Ge
riausia technika yra pri
pažinta Stanfordo univer
siteto chirurgo dr. Nor
man F. Shumway, Jr. Po 
Christian Barnard la
biausiai yra pragarsėjęs 
dr.Denton Cooley (Hous
ton), kuris daugiausia o- 
peravoir greičiau tas o- 
peracijas atlieka. Dėl pa
čios technikos nebuvo di
delių diskusijų, ji yra aiš
ki. Daugiausia buvo dis
kutuojamos etikos proble
mos.

Kada žmogus yra mi
ręs?^ gyvo žmogaus šir
dies negalima išimti, tai 
būtų žmogžudystė. Zmo-

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos jono Šiauriečio įdomi knyga, 

'* A P O G A LI P S E“
20 - jo amžiaus raida. Nuostabūs Įvykiai. Romos katali
kų bažnyčias reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėjų Šiuo adresu:

Jonas Burdi k as
2272 Lavalle, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada.

gaus negalima užmušti, 
tai visai aišku. Žmogus 
turi būti miręs,bet neturi 
būti mirusi jo širdis. Jei 
širdis bus mirusi, nepri- 
gys. Iš praktikos yra ži
noma, kad po žmogaus 
mirties po dviejų valandų 
ir jo audiniai jau yra mi
re, fermentai arba enzi
mai audinio celes (ląste
les) desintegruoja. Audi
nio gyvybę galima kiek 
užtikrinti, jį įdedant į 
vandenį (į fiziologinį arba 
pasūdytą skiedinį, kuris 
savo sūrumu panašus į 
kraują), į vandenį įdeda
ma ledo. Cape Town chi
rurgai nutarė, kad žmogų 
galima laikyti mirusiu, 
kurio širdis jau nebepla- 
ka,kuris jau nebekvėpuo
ja,kuris jau neberodo re
fleksų, pav. su lempute 
šviečiant akis ir kurio 
smegenys nebeduoda 
elektrinių bangų.

Antras svarbus klausi
mas buvo, kuris irgi yra 
susijęs su etika, su gydy
tojų etika, kokiems žmo
nėms duoti naują širdį. 
Iki šiol duodavo tiems , 
kurie buvo žinomi, kad be 
operacijos tikrai mirs . 
Transplantacija buvo pa
skutinė priemonė žmogų 
išgelbėti.Ir patys ligonys 
taip suprasdavo. Vistiek 
nėra vilties begyventi; o- 
peracija gal padės, gal 
kiek pratęs gyvybę.Gydy
tojams labai nepatinka 
tokius pacientus operuo
ti,nes jie tikrai nepagar
sės, jei sakys:"operaci-

ja pasisekė, bet ligonis 
mirė". Bet chirurgai pa
noro žmonėms širdžių 
transplantacijas daryti, 
kurios šimtams ir šim
tams šunų buvo pa vyku
sios.Tie chirurgai gerai 
buvo savo techniką išla
vinę, i r Ii gonys miršta ne 
dėl technikos stokos, bet 
dėl kitų priežasčių. Tie
sa,labai svarbu,kad sme
genys laike operacijos 
gautų per kraują deguonį o 
pakankamai, nes jeigu 
smegenų audinys penkias 
minutes negauna dęguo- 
nio, jis jau yra miręs, ir 
ta smegenų mirusi vieta 
paliks savo žymes, pav. 
rankų ar kojų paralyžių. 
Visi svaigimai paeina nuo 
to,ko smegenims pradėjo 
stokoti deguonio kokioje 
žmonių prikimštoje salė
je.

SVETIMOS ŠERDIES 
ATMETIMAS

Seniai žinoma, kad kū
nas svetimo audinio ne
priima, nes kiekvienas 
žmogus gamina pats savo 
asmeniškus proteinus. 
Valgant mėsą, kūnas su
ardo proteinus, paverčia 
juos į primityvius ele
mentus (amino rūgštis)ir 
stato savo, į svetimus 
proteinus reaguoja"shok- 
ku", jeigu įleisi į kraują, 
arba atmes, jeigu įdėsi 
kur .Kas tą darbą atlieka ? 
Tai yra baltieji kraujo 
kūneliai.Kaip juos suma
žinti, kad neatmestų į- 
diegtos širdies ?Visiškai 
neseniai britų mokslinin
kai atrado priemonę, ku
rios pats Barnard pra
džioje su savo operacijo
mis dar nežinojo. Tas,

Australijos paviljonas'EXPO/67 laiku. Siu metų parodoje - Man and his World - Fotografijų galionas.

junginys vadinasi angliš
kai anti-lymphocyte glo
bulin, trumpai ALG.

Kaip tas ALG gauna
mas ? Žmogaus limfocitai 
yra leidžiami arkliui, ar 
avei, ar triušiui į kraują. 
Nesigilinkim į smulkme
nas. Limfocitai įleisti gy
vuliui} kraują yra laiko
mi svetimi, nuo kurių gi
nasi kaip nuo antigenų, 
gamindami antikūnus (an
tibodies), kurie turi nai
kinti svetimus limfoci-

tus. Mokslas, laboratori
jos tyrimai jau išmėgino, 
kaip tų antikūnų koncen
traciją matuoti, kaip juos 
padaryti grynais.be prie
maišų, kurie gali būti nuo
dingi. Kada jau yra pa
siekta tų antikūnų tinkama 
koncentracija, tada lei
džia tuos gyvulius nu- 
kraujoti ir pagamina se
rumą.Reikia apsaugoti tą 
kraują nuo bakterijų, nuo 
virusų. Toks iš gyvulių 
kraujo pagamintas seru-

mas j au tinka įleisti žmo
gui, kuris mažins žmo
gaus limfocitus, kurie 
kaip tiktai ir nori atmes
ti žmogaus širdį. Jeigu 
tuos limfocitus iki tam 
tikro laipsnio sunaikins , 
širdis pasiliks laisva nuo 
priešų. Kadangi sunaiki
nus limfocitus žmogus 
pasilieka neatsparus bak
terijoms, todėl pacientą 
laiko desinfektuotuose 
arba sterilizuotuose ligo
ninės kambariuose.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

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

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

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

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

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZ'/2 KAINOS(50% NUOLAIDA)

cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
miltų 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1.
ryžių..,.,,., $ 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno cento

f 12.70 daugiau I

100 sv.
100 sv.
100 sv.
20 sv. taukų...

Užeikite į ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
i Žvengsite skubėjimo.

ABC patarnavimas-- 100 % p a s i t e n k i n i m a s I

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40 . ŽEMIAU RINKOS KAINOS

TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS 1R,.> 
IVOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PALTAM S,SUKNELĖMS IR ŠILKINĖS - Bropąde , 
& Dainty MEDŽIAGOS.
DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KASMIRO ,NAILONINIU IR ŠILKINIU SKARELIUI, 1 
SVEDER1U IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.
TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS K O ST 1 U M A M S-Made to measure
- IŠ GERIAUSIU ANGLIŠKU MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS CH.KAUFMANAS, buvęs audinių fabriko* L i tex* vedėjas Kaune.. Laisvai kalba 
lietuviškai.

T

3891 St. Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P.Q-

Tel. VI4-9098

,4Ol2asaalvleenue366-0330

Jette & Frere Ite'e
Plumbing & Heating kontraktori us

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimcj

• Apkainavima s nemokama s

Tel. 769-2941

Tel. 525-8971

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys. P. Pctiulis. P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

G

Uniuex^al C leaner A & ZiailorA
• Valau ir taisau vyriškus ir iroteriškus drabužius.
« Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.)

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a 1.P.Q, 
TEL: 861- 3032, 
vanare- 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

Jony j
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

IO

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. L aurinaitis

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachint.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvu mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)

Tel.: garažo 366-0500
namų 366-4203

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. Ville Lašale.

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

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR

DIRBTUVĖ- GARAŽAS
Atliekami Įvairūs automobilių taisymo ir dažymo darbai: 

Infrared & Vinyl Tops painting
Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai

Padangos žemiausiomis kainomis 
ir baterijos. Lietuviams nuolaida.

6 11 b Lafleur Avė. LASALLE Tel. Buss. 366- 7281-

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

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

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

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

1918 Frontenac Street, M o n t r e a I, TEL. 524-0209
/ Prie požeminio “METRO“ stoties-./-

VAISTAI NUO RŪKYMO
Žmonės seniai suprato 

rūkymo žalą ir ieško prie 
monių su šia yda kovoti. 
Mėginama išrasti naujos 
tabako rūšys-be nikotino, 
sugalvojami įvairūs filtrai 
- koštuvai nikotinui sulai 
kytijir dabar pardavinėja 
mos cigaretės su filtrais . 
Deja,kol kas nė viena šių 
priemonių neprašalino rū 
kymo žalingumo. O jeigu 
ir būtų tokia stebuklinga 
vata, kuri cigarėtėj sulai 
kytų visas kenksmingas 
medžiagas, rūkoriai tos 
vatos iš tolo į rankas ne 
imtų,nes rūkorių jausmai
proto neklauso. Juk rūko 
jie dėl nikotino, dėl svai
galo.

Rūkyti pradedama daž- 
niausiai "dėl fasono",dėl 

i pozos,ypač žmogaus bren 
dimo laikotarpyje. Berniu 
kainoribūtipanašūs į "vy 
rus", mergaitės-į jaunas 
moteris ir mano, kad rūky 
damos jos labiau atkreips 
dėmesį į save.. .Be abejo, 
tai tik savęs apgaudinėji
mas .Rūkantis jaunuolis ar 
jaunuolė praeiviui sukelia 
pasipiktinimą ir gailestį, 
kad save nuodija.

Kiekvienas rūkantysis, 
jaunas ar senas, be abejo 
žino, kad rūkymas žaloja 
sveikatą. Nereikta kiaušy 
tikai rūkoriai šnekamiko 
įtinąs,girdi,bacilas užmu 
šajantat jaunas žmogus mi 
rė nors ir nerūkė, o mano 
dėdukas rūkė ir devynias 
dešimtis su viršum metų 
Išgyveno...Rūkantieji taip 
tiktai kalba,o galvoja visą!'

Nukelta į 7 psl.

grynais.be
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Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKAME

5% už depozitus
5V2% už šėrus

KAPITALAS virš trijų
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p„ išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
Iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 

[[Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintele 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

DIANA
OROpą

COUGHS
CATARRH

COLDS
HOARSfMSS

ASTHMA 
•ROHCHins

ILGIAU LAUKSITE, ILGIAU KENTĖSITE.
TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.
Imkite DIANA D RO P S-lašus ir tuomet palengvin
site stipry, kosėjimą slogoje, krūtinės peršalime, šalčio 
krėtime, karšllgėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimą, biauriam čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite. Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip
— kaip DIANA D RO P S - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūšy vaistinėje.

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

Kainuoja $2.00 butelis mūsų vaistinėje.
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

559 Bothurst Street, T oronto4, Canado.

TESTAMENTAI
Testamentų sudarymas 

(ar, geriau pasakius, jų 
nesudarymas) - yra tikra 
žmonių problema. Ne be 
to, kad toji problema ne
liestų ir mūsiškių (lietu
vių), gyvenančių šiame 
krašte-Kanadoje (ne iš
imtis, žinoma, ir Ameri
koje).

O tai labai svarbu mums 
lietuviams, mažos tautos 
sūnums ir dukroms, iš- 
balškytiem nūn po platų
jį pasaulį. Mums turėtų 
būti svarbu ir ypatingai 
svarbu,kad mūsų darbas , 
mūsų prakaitas .mūsų už
dirbti svetur pinigai ir 
bendras mūsų turtas ne
nueitų niekais, o jis pa
siektų savąjį tikslą - kito 
lietuvio pagerinimą (daž
niausia, žinoma, artimo 
šeimos nario ar giminie
čio),lietuviškos labdaros 
įstaigos, savos religinės 
kongregacijos, Lietuvių 
Fondo ar Tėvynės vada
vimo kanalų, kurie daug, 
ir labai daug, dar galėtų 
padaryti ir nuveikti nors 
mums,ir užbaigus šią že
mišką kelionę.

Bet,ar visada taip yra? 
Deja, toli gražu, ne. Dau
gelis lietuvių, lyg tikieda- 
gelis lietuvių, lyg tikėda
miesi, jog su saule gy
vens, nesiryžta ir nepri
siruošia testamentų pa
daryti ir miršta niekam 
įsakmiai nepalikdami ir 
teisiškai nepaskirstę sa
vo turto. O tai esti pada
roma labai didelė skriau
da jo artimiesiems arba 
lietuviškoms instituci
joms, kurios galėtų būti

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.

PRANYS ALŠĖNAS 
paremtos ir, netgi, pasa
kyčiau, skriauda visai 
Lietuvai. Tie, kurie ne
prisiruošia ir nesudaro 
testamentų prieš mirtį, 
yra,tarytum (nors netie
siogine prasme) .savosios 
tautos skriaudėjai.

Apie tai jau yra tekę 
rašyti vienur ar kitur, bet 
dar norisi prie tos temos 
grįžti, daugiau faktų nu
rodyti, tikintis, kad tie , 
besijaučiąlabai dideliais 
'Ilgaamžiais','susirūpins, 
nueis pas advokatą ir ten 
sudarys testamentus, nes 
šioje žemėje, kaip šven
tuose raštuose pasakyta, 
"niekas nežino nei die
nos,nei valandos". O man 
gi, net asmeniškai, yra 
žinomas ir šiandien vie
nas-kitas lietuvis, kurie, 
nors amžiumi tolokai pa
žengę, vis dar neprisi
ruošia savo turimų san
taupų užrašyti ir jų pa
skirstyti tiems, kurie, jų 
manymu,yra tinkamiausi 
tokiam paveldėjimui.

Toronto dienraštyje 
"Star" yra vedama ko- 
lumna "Help Wanted'.' Te
nai keliami įvairūs klau
simai ir duodami į juos 
išsamūs atsakymai. Vi
siškai neseniai viena 
žmona pasibėdavojo ten 
ir, tiesiog, užklausė, kaip 
ji galėtų priversti savo 
amžiumi pažengusį ir li
guistą vyrą, kad pastara
sis padarytų testamentą 
ir paskirstytų savo turi
mą turtą. Jis, girdi, sa
kąs, jog testamento pada
rymas - jam esąs per 
brangus dalykas.

Atsakymas duotas pla
tus, kurį čia, atpasakoja
moj formoj, norėčiau pa
tiekti lietuviams skaity
tojams.

Esą,mirti be testamen- 
to-yra daug brangiau kai
noj antis dalykas,negu pa
ties testamento sudary
mas .'Šitaip teigiąs "Daily 
Star" teisinis patarėjas. 
Deja, esą ne perdaug 
žmonių, kurie į tai įsigi
lina ir tai pilnai supran
ta.

Testamento sudarymas 
- kainoj ąs vos kelioliką 
dolerių, kurie išmokami 
advokatui, sudariusiam 
jūsų valios testamentą, 
jeigu jūsiškis turtas yra 
ne perdidelis.

Daugelis žmonię.girdi , 
primiršta,jog jo uždirbti 
pinigai ir įgytas turtas 
privalo būti užrašyti ir 
paskirstyti iš anksto, dar 
prieš tam turto savinin
kui mirštant.Kitu atveju, 
esą,didžioji dalis paliki
mo būsianti išleista 
("wasted") artimiesiems 
besibylinėjant teismuo
se. Tokiais atsitikimais 
turtas (jei jis paliktas be 
testamento) galįs pereiti 
net visiškai svetimo as
mens nuosavybėn.

Mirus žmogui be tes
tamento, liekanti, esą,di
delė problema,kas tą tur
tą prižiūrės, kas juo rū
pinsis bent ligi tol, pakol 
teisiškai kam nors bus 
pripažintas ir paskirtas . 
Pradžioj teismas pasky- 
riąs prižiūrėtojais tuos , 
kurie yra artimiausi mi
rusiajam. Bet iki to laiko 
- dar gali būti paskirti 
turto administratoriai. 
Tas wiskas surišta su pi
nigais ir su (dažnai be
reikalingomis) išlaido
mis, nuo kurių palikimas 
sutirpstąs.

TESTAMENTAS GALI 
BŪTI IR NAMIE PA

DARYTAS
Deja, tuo atveju esti 

daugelis "bet". Taigi, tas 
"bet" ir reiškiąs,jog apie 
90% bylų teismuose dėl 
palikto turto-K an ado j e - 
esą kovojama pagal na
mie sudarytus testamen
tus.

Jeigu kas ,vis dėlto, no
rįs testamentą daryti na
mie ir jį surašyti pats, tai 
"Daily Star" teisinis pa
tarėjas štai ką nurodo 
būtinai į testamentą įra
šyti : "This is my last will 
and I revoke previuos 
wills". I leave everything 
to my wife and I name her 
my executrix".

Po to reikia užrašyti 
datą,pakviesti du kaimy
nus , turinčius daugiau 
kaip po 21 metus amžiaus, 
kaip liudininkus jūsų tes
tamente, ir paprašyti, kad 
jie pasirašytų jūsų aki
vaizdoj (ir jų abiejų-vie- 
nas antro-akivaizdoj taip 
pat). Jų parašai privalą 
sekti žemiau jūsų para
šo.
ĮVAIRŪS PRIRAŠYMAI- 
GALĮ SUGADINTI VISĄ

REIKALĄ
Padarius tai,kas aukš

čiau parašyta, testamen
tas jau skaitytinas lega
lus ir efektyvus.Deja, na
mie darytuose testamen
tuose daugelis kas pa
norsta pridėti(prirašyti ) 
įvairiausių priedų. O tas 
reiškinys - ir . padarąs 
daug bėdos po testato- 
riaus mirties. Pvz., tes
tamento surašytojas,vie
toj parašyti ir nurodyti, 
jog: "I leave everything 
to my wife", parašo nors 
ir šitaip: "I leave every
thing to my wife and what

VANCOUVER, B.C.

J. Klimas / viduryje / su savo svečiais iš Montrealio- 
Henrjku ir Ona Adomoniais prie Didžiojo Vandenyno. Jo 
žmona su dukra lankėsi Montrealyje.

SAULT ST. MARIE. ONT.

Iš kairės: E. Adomauskas ir A. Gasiūnaitė su sesute ir dalis 
gegužinės dalyvių, prisiminti gegužinei, pozuojame...

KEISTOS VASAROS
ĮDOMYBĖS

Šių metų vasaros karš
tesnes ir gražesnes die
nas galima būtų ant pirš
tų suskaityti ir tik vieną 
savaitę,apie liepos mėn. 
vidurį,kada mūsų miestą 
palietė vadinamoji"karš- 
čio banga", tai žmonės 
stačiai nežinojo kur dė
tis. . . Sako.sėdėkįlindęs 
vandenyje,nors ir vanduo 
karštas,kaip vonioj, arba 
kur nors arti šaldytuvo ir 
vėsinamo malūnėlio su 
stiklu ko nors šalto ir 
gaivinančio rankoje.. .

she does not use is to go 
equally to all my children'.'

Su šitokiu užrašymu, 
esą, jau prieš mirtį, būk 
tikras, kad po tavosios 
mirties-šeima jau priva
lės atsidurti teisme. Juk 
kas nors turėsiąs nusta
tyti ir nutarti, ką privalo 
gauti žmona ir ką vaikai.

Taigi,todėl, esą, ir ge
riausias visiems patari
mas: dar prieš mirtį-ap
lankykite advokatą ir su
darykite testamentą jo 
raštinėj.

III.
NEPASITIKĖTINA IR VAU 
"JOINT TENANCIES"

DOKUMENTAIS
Esą,daugely atvejų vy

ras ir žmona stengiasi 
įsigyti turtą "Joint tenan- 
cie’s" dokumentų vardu. 
Esą, kada valdomas tur
tas bendrai, o vienam iš 
jų mirus, turtas automa
tiškai pereina likusiojo 
nuosavybė. Tada, žino - 
ma.tie žmonės jau ir ne
besirūpina jokiais testa
mentų sudarymais.

Tačiau, girdi, ir šito
kiuose atvejuose geriau
siai apsaugomos šalys 
nuo įvairiausių netikėtu- 
imj padarius joms testa
mentus. Kitu gi atveju, 
galį kartais turtą pavel
dėti visiškai ne tie asme
nys, kuriuos jūs norėtu
mėt, kad paveldėtų.

Prileiskime, esą, kad 
vyras ir žmona (abu) būtų 
užmušti vienu kartu vie
noje ir toje pačioje eismo 
nelaimėje.Dar,girdi,pri- 
leiskime, kad jie neturė
jo vaikų ir nepaliko tes
tamentų. Įstatymas nuro- 
dąs, kad turtas atitenkąs 

Karštį.taiirdaug didesnį 
galima būtų pakęsti, bet 
su karščiu tas nelabasis 
oro drėgnumas, tai tikrai 
teriojo...

Sėdi nors ir nieko ne
veikdamas žmogus ir ne
spėja prakaito šluostytis, 
o kas darosi mūsų plieno 
fabrike, kur žmonėms 
tenka dirbti prie karšto, 
ar netoli karšto plieno, 
ypač popietinėje pamai
noje,tai sunku būtų apra
šyti, o trumpai pasakius , 
tai tikras pragaras.. :

Gerai, kad toji karščio 
banga neilgai nusitęsė, o 

tam, kas mirė paskutinis 
(atseit, jo įpėdiniams) . 
Jeigu šiame atvejuje esti 
sunkus nustatymas "kas 
mirė paskutinis','tada įs
tatyminis aktas daro 
pri ei aida, kad pir mas mi - 
retas, kuris buvo vyres
nis amžiumi. Todėl ir jų 
abiejų turtas padalinamas 
jaunesnio amžiumi miru
sio įpėdiniams. T as, kuri s 
užskaitytas "miręs pir
ma", žiūrėk, galėtų turėti 
išlaikomus senus tėvus 
ar ką nors kitą, labai ar
timą, ir jis negautų nie
ko. O to, girdi, artimieji , 
kuris "mirė paskiau", sa
kysime gana gerai gyve
nantieji broliai ir sese
rys ar pusbroliai-gautų 
visą (gal ir nelabai jiems 
reikalingą) turtą.
DAR VIENAS PAVYZDYS 
DĖL SPECIFIKACIJŲ

Kaip svarbu viską labai 
aiškiai nustatyti ir įrašy
ti į testamentą, kas ir 
kam paliekama, rodąs , 
kad ir šitoks pavyzdys.

Esą, savo laiku miręs 
buvęs mėsinės pasiunti
nys berniukas, o paskui- 
tapęs milijonieriumi ir 
Toronto burmistru, Tho
mas Foster, savo testa
mente palikęs įrašęs $’ 
3000.00 "to deserving wo
men who support them
selves and their families 
scrubbing and cleaning 
offices in dowtown To
ronto". Esą, tik jūs, skai
tytojai, įsivaizduokite, 
kiek sunkumo buvę teis
mui nustatyti ir nutarti, 
ką testatorius turėjo gal
voje įrašydamas "down
town Toronto" - kuris tai 
distriktas ?...

TIK PER ANGLIJA ...
Pigiau, greičiau ir geriau galima pasiusti 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:

VASAR/N/S 7968 - 7.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3)6 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam 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.

VASARINIS 7968 - 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 arbamoteriŠkas nailoninis Iietpaltis 
— S 75.00.

Taip pat į bent kurį 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
(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 pačių supirktus siuntinius. Mūsų 
sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimą, jei siunti
niai yra siučiami šeimai.

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

po to vėl visai atvėso o- 
ras.kad naktimis net na
mų šildymas reikia įsi
jungti ir kas savaitę turi
me tik vieną, kitą šiltes
nę ir saulėtą dieną. Nors 
vietiniai žmonės murma , 
kad prasta vasara,bet jei
gu paklausti amerikiečius 
turistus, atvykusius iš 
karštesnių vietovių, tai 
jie sako, kad tik tokiame 
'Ore' galima"'atsigauti ‘ir 
pailsėti.

Kalbant apie turistus ar 
svečius iš kitur,tai jų čia 
labai daug maišosi. Iš 
mūsiškių ir šiam kores
pondentui pažįstamų tau
tiečių, kuriuos čia teko 
pastebėti, tai buvo pp. V . 
Pašiliai iš Hamiltono,ku
rie mūsų mieste vieši jau 
kelintą kartą ir todėl šią 
vasarą apsistojo ne mies
te, o "Sunset Inn"Batcha- 
wana, 40 mylių į šiaurę 
nuo čia,prie 17-tojo plen
to, šuikioje ir labai gerą 
pasisekimą turinčioj va
sarvietėj,kurios savinin
kai yra mūsų tautiečiai V. 
Staškūnas ir V. Švarlie- 
nė, pp. V. Pašilių geri 
draugai.

Nors šioji vasara ir 
prastoka, tačiau tautiečiai 
mėgėjai pažuvauti, labai 
nesiskundčia.Štai.ir šiam 
korespondentui prieš ke
lias savaites, už 20 mylių 
nuo miesto esančiame E- 
cho ežere,pavyko ištrauk
ti 12 svarų muskusinę ly
deką ("maskį"), kuri iš 
savo rūšies nėra iš di
džiausiųjų,bet šokusi ke
lias pėdas virš vandens ir 
po laiveliu lindusi.

Tautiečius gerokai nu
stebiu® mūsų kapelionas 
kun.Augustinas Sabas .ku
ris pirmą kartą savo gy
venime Š. Amerikoje, iš
vykęs žuvauti į Echo>eže-

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

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

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

Namų CR9- 6166. 

rą su "žuvų karaliumi" 
tautiečiuB. Švilpa (dides
nės žuvies už jo pagautą 
50 svarų "sturdžių", dar 
vis nei vienas tautietis 
nepagauna) ir su šiuo ko
respondentu vienas per 
gerą pusdienį pagavo 12 
gražitj lydekų,kurias pui
ki šeimininkė, tautietė J. 
Pareigienė,ap.v-bos šal
pos reikalams narė, pa
vertė labai skaniais pie
tumis. . .

Sibiro kankinę tautietę 
Mariją Švilpienę vėl la
biau sugriebė ją kamuo
janti podagra. Ligonė po 
kelių sunkių dienų, vėl 
bando vaikščioti. Palinkė
sime kuo greičiausiai pa
sveikti.

Prieš porą savaičių ap. 
v-ba suruošė tautiečiams 
pikniką prie Goulais Bay, 
apie 30 mylių nuo miesto . 
Toje vietoje bent 5 tautie
čiai turi savo vasarna
mius, ar tik vykdo staty- 
baiparuošiamuosius dar
bus ir statys vėliau. Ke
lias į pikniko vietą ne
trumpas , ne visiem gerai 
žinomas,o vietomis ir vi
sai prastas,o tai ir atbai
dė nuo pramogos nemažą 
tautiečių skaičių.Dalyva
vusių nuomone buvo ne
blogai pasilinksminta.

Korespondentas.
PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

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

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. Pinige! bus gražinti 
jei nebūsite patenkinti.

Ps.D.R.M.N.Pt


1968 m. rugpjūčio 28 d. Nr.34/1110/ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

HAMI^LTOM
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 9.30—8 v.p.p.
(Liepos ir rugpiudfio mėnesiais 
Šeštadieniais uždaryta).

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

VISUOTINASLN HAMILTONE NARIU 
SUSIRINKIMAS

VISUOTINIS LN HAMIL
TONE NARIŲ S - MAS

Išeivijoje lietuviai už
leido dirvonais vieną pa
grindinę šio krašto eko
nominio gyvenimo sritį - 
bendrovių kūrimą. Akty
viausias šioje srityje ju
dėjimas Kanados lietuvių 
tarpe prasidėjo prieš 10- 
15 metų. Lietuviai anuo 
metu šioje šalyje buvo į- 
steigę apie 10 šio tipo 
korporacijų su gražia 
pradžia ir puikiomis per
spektyvomis laikui bėgant 
išaugti į stiprius lietuvių 
valdomus ekonominius 
vienetus.

Deja,iš jų tik viena, ki
ta išliko iki šio laiko. 
Daugumas jų subankruta
vo, pražudydamos mūsų 
tautiečiams šimtus tūks
tančių jų sunkiai uždirbtų 
ir sutaupytų dolerių. Šie 
įvykiaidar labiau pasun
kino geros valios lietu
viams minėtame darbe 
dedamas pastangas.

Bendrovių steigimas 
mūsų, kaip žemdirbių, 
tautoje ir prieš tai buvo 
nepopuliarus, bet po šių 
įvykių lietuvių tarpe ši 
iniciatyva visiškai nutilo.

Viena iš nedaugelio iš
kilusių lietuvių įkurtų 
bendrovių yra Lietuvių 
Namai Hamiltone.Ši ben
drovė nugalėjusi dideles 
blogos valios tautiečių į 
jos nukreiptas grialma
mas pastangas ir apval
džiusi savo viduje eilę e- 
konominių nesėkmių, pa
galiau tik praeitais me
tais pasiekė pagrindinį 
bendrovėms statomą rei- 
kalavimą-sustiprėjo eko
nomiškai, pradėdama 
duoti žymesnį pelną. Kaip 
tik dėl to ir NL narių tar
pe susidomėjimas ja iš
kilo iki dramatiškumo.Po 
10 metų šiemet pirmą 
kartą jau reikėjo net 
dviejų metinių narių su
sirinkimų, kad išrinkus 
bendrovės valdomuosius 
organus.Organizacijų at
veju tas įvyksta dėl narių 
nesiinteresavimo jomis , 
bet LN reikalu - atvirkš
čiai-dėl tikrai didelio su
sidomėjimo jais. Prieš
rinkiminė polemika spau
doje ir visuotinis narių 
tarpe aktyvumas yra ge
riausias rodyklis, kad LN 
bendrovė jaune tik stipri 
dabar,bet dar ir daug ža
danti ateityjel

Antrasis visuotinis LN 
narių metinis susirinki
mas įvyko birželio 22 d . 
šeštadienį,Jaunimo Cen
tre. LN valdybos į galino- 
ti pirm. G. Palmer, ir 
prot.sekr. A. Kamaitis iš 
prel.dr.J.Tadarausko ga- I 
vo susirinkimui salę do- I 
vanai. LN Delta savo sa
lės gauti iš nuomininko . 
pagal sutartį nebuvo lai
ko.

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

Kadangi šis susirinki
mas, daliai narių spau
džiant oficialia jų para
šyta peticija, buvo su-' 
šauktas susirinkimas pa
skubomis.

Po pirmojo metinio su
sirinkimo, įvykusio ba
landžio 7-tą dieną, kuris 
dėl didelio narių įkarščio 
pirmininkaujančio J. R. 
Simonavičiaus iš Toron
to, buvo po 2-jų valandų 
uždarytas net nepriėmus 
dienotvarkės, daugelis 
narių galvojo, kad ir bir
želio 22 dienos susirin
kime bus dar daugiau 
vargo įvykdyti susirinki
mą.

Betgi išėjo priešingai: 
jis praėjo labai ramiai ir 
be jokio triukšmo. Šiam 
susirinkimui pirmininka
vo O. Stasiulis, o sekre
toriais buvo p. L. Skrip - 
kūtė ir Ad. Buinys. Buvo 
atstovaujamas rekordi
nis LN akcijų skaičius riš 
1000 parduotų akcijų su
sirinkime dalyvavo 823 , 
kurias reprezentavo 81- 
as asmuo.

Platesnį pranešimą pa
darė LN valdybos pirm. 
Geo.Palmer atvirai, nuo
širdžiai ir drąsiai nupa
sakodamas vykstančias 
Lietuvių Namuose intry- 
gas ir griežtai pasisaky
damas prieš jas. Po jo 
pranešimo įvyko naujo 
pirmininko rinkimai.Bu
vo išstatyti du kandidatai 
-Geo. Palmer ir Vyt. Le- 
perskas. Mandatų k-ja, 
pi rmininkauj ama M rs .M. 
Štukienės ir narių M. Šal- 
čiūnojš Welland,K. Rim
kaus iš Oakvilles.F.Rim- 
kaus ir V. Kežinaičio, su
skaičiavusi balsus pra
nešė šiuos rezultatus :G. 
Palmer gavo 497 balsus , 
o Vyt.Leperskas 314. Tuo 
būdu Geo. Palmer buvo 
perrinktas naujuoju LN 
pirmininku 183 balsų dau
guma.

Padarius pranešimą 
iždininkei Mrs. St. Auš
roti enei, reikalų vedėjui 
St. Bakšiui ir rev. k-jos 
p-kui P.Pilipavičiui, įvy
ko rinkimai į Lietuvių 
Namų v-bą. Balsavimas 
buvo slaptas.Į valdybą iš
rinkti šie daugiausiai 
balsų gavę nariai: 1. 
Pranckevičius Petras - 
520 balsų. 2. Šarapnickas 
Juozas iš St. Catharines- 
500 bal. 3. Kamaitis Anta- 
nas-489 bal. , 9. Savickas 
Povilas-453 bal., 5. Vys- 
baras Pranas - 407 bal. ,
6. Dirsė Antanas-391bal.,
7. Sakalas Pranas-389 
bal., 8. Šilinskis Alfonsas 
-380bal. ,9.Savickas Po- 
vilas-375 bal.,10.Steiblys 
Jonas-373 bal. Kandida
tais liko: Bagdonas Vla
das - 369 bal., Patamsis 
Alfonsas-361 bal.,Kanopa 
Povilas - 384 bal., Kaže- 

mėkas Juozas-333 bal. , 
Leperskas Vytautas-303 
bal. , Butkevičius Juozas 
-301 bal. , Šulys Pranas 
-286 bal. , Stabingis Vla- 
das-273 bal. ir Kareckas 
Jonas-241 bal.

Vėliau, po susirinkimo 
atsisakė į LN valdybą įeiti 
Ant.Dirsė ir Pr. Sakalas , 
motyvuodami,kad jie į v- 
bą kandidatuoti nedavė 
sutikimo,Dirsė nedalyva
vo susirinkime, tokiu bū
du jų vietoje į valdybą bu
vo pakviesti ir sutiko dau
giau gavę balsų kandida
tai: VI. Bagdonas ir Alf. 
Patamsis.

Išbuvusios LN v-bos į 
naują įėjo, įskaitant pir- 
ką, 7 nariai ir naujai iš
rinkti 4-ri. Į kontrolės k- 
ja išrinkti: O. Stasiulis- 
654 bal. , Mrs. St. Aušro- 
tienė-583 bal. , ir J. Ra
kauskas -476 bal. Kandi
datais liko D. Šiurna, iš 
Tillsonburg, gavęs 275 
bal. ir Mrs. O. Kanevienė 
206 balsus.

Buvo taipgi slaptai bal
suota pasiūlymai, kiek 
leisti įsigyti vienam as
meniui LN akcijų. Už tai, 
kad leisti vienam asme
niui įsigyti 10 akcijų bal
savo 465. Kadangi šiam 
įstatų paragrafui pakeisti 
reikia 2 trečdaliai susi
rinkime dalyvaujančių 
balsų, kas nuo 823 akcijų 
sudaro 549, tat šis para
grafas nebuvo pakeistas , 
ir ateityje vienas asmuo 
gali įsigyti ne daugiau 5 
LN akcijų.

Susirinkimas prasidėjo 
5 v. v. ir buvo baigtas 12 
v. v. Nuoširdžiai dėkoja
me savo ir LN valdybos 
vardu prel. dr. J. Tada- 
rauskui už nemokamai 
gautą Jaunimo Centro sa
lę, o visiems nariams už 
kultūringą ir aktyvų da
lyvavimą susirinkime.

IŠVADOS
LN bendrovė, kad dar ir 

neatsiekė savo tikslo, 
betgi sustiprėjo kiek fi
nansiškai ir gavo narių ir 
visuomenės pasitikėjimą. 
Nuo jų įsteigimo 1956 m. 
per visus 12-kąmetųnuo- 
latos ėjo narių pareiški
mai pinigams atsiimti, 
dėka St. Bakšio pastango
mis pavyko tuos pareiš
kimus patenkinti, tai rei
kėjo surasti kitą,tautietį, 
kuris sutikdavo pasitrau
kiančio nario vieną ar 
daugiau jo turimų akcijų 
nupirkti. LN organizavi
me tai buvo pats sunkiau
sias darbas.Kreditas pri
klauso už tai St. Bakšiui, 
kuris įdėjo daug savo dar
bo.

Dabargi šis reikalas 
radikaliai pasikeitė: visa 
eilė tautiečių yra pareiš
kę norą LN akcijų įsigyti, 
bet jau neatsiranda iš e- 
samų narių tarpo, kurių 
yra apie 550, kas norėtų 
jas po $ 100. 00 plius di
videndai parduoti. I

Šiuo metu LN b-vė turi 
dar skolos (pirmųjų mor- 
gičių) $ 56. 000. 00-Delta 
pastatui už k urį buvo mo
kėta 1958 metais $ 173 . 
OOO.OO.Autoaikštė Hamil
tono centre apie 48, 000 
kv.pėdų,už kurią 1961 me
tais buvo mokėta $ 40. 
000.00 grynais, š. m. bir
želio mėn.davė $ 822.50. 
ir liepos mėn. $ 831.90. 
pajamų, o net 3 metus po 
jos nupirkimo ne tik ne
buvo nieko gauta,bet dar
gi Del ta nuosavybė iš sa
vo pajamų turėjo apmo
kėti autoaikštės mokes
čius. Delta pastatas šiuo 
metu duoda apie $ 2,700 
-pajamų į mėnesį, o pri

dėjus autoaikštės paja
mas, LN bendrovė į mė
nesį gauna apie $ 3, 500. -

Nuo š. m.rugpiūčio 1 d . 
autoaikštėje mokestis pa
keltas vietoj $ 6. 00-dabar 
mokės $ 7. 00 į mėnesį, 
kas, tikime, irgi padidins 
pajamas.

Pradėdami savo ir nau
jos valdybos kadenciją, 
mes nuoširdžiai kviečia
me geros valios tautie
čius jungtis į LN bendro
vę ir ją ekonomiškai plės
ti ir siekti užsibrėžto sa
vo tikslo-Liet. Namų įsi
gijimų.

Dar kartą nuoširdžiai 
dėkojame prel. dr. J. Ta- 
darauskui, kuris, duoda
mas susirinkimui Jauni
mo Centro salę be atlygi
nimo, realiu darbu parodė 
nuoširdaus bendradar
biavimo pradžią.

Šį mūsų pranešimą LN 
nariams ir lietuviškai vi
suomenei skelbiame pa
vėlavę dėl užsitęsusio 
paštininkų streiko, bet 
geriau vėliau,negu nieka
dos.

LN b-vės pirm.
Geo. Palmer 
LN v-bos sekr 
P. Pranckevičius.

Padėka
Reiškiame nuoširdžią 

padėką ruošėjams ir da
lyviams už suruoštą 
mums partiją ir dovaną , 
mūsų įsigijimo naujos 
sodybos proga. Malonus 
ačiū rengėjams pp. Bur- 
dinavičiams ir p. Kl. Jer- 
geliui .dalyviams: pp.Ru - 
sinavičiams, p. J. Romi- 
kaičiui.p.Reiniui, pp. Ba- 
naičiams.p.R. Banaičiui, 
pp. J. Naujokams, pp. V . 
Įkasalams, pp. F.Urbai- 
čiams, p. V. Norkūnui, p. 
p.Konkuliui.pp.Tomošiū- 
nams.p.L. Bučinskui, pp. 
Jakaičiams, pp. Gude
liams, pp. Žiuliams.pp. 
Petkūnams, pp. Vis če
kiams,p. Dubinskui, p. V. 
Kakola, p-niai Kūtienei, 
pp.J.Kareckams.p.Liaug- 
minui, pp. Z.Pulianaus- 
kams, ,pp. Rūliams, pp. 
Švabaičiams, p-niai 
Juodžbalienei,p.Tiškevi
čiui, p. Kubiliui, p. Jaku- 
činskui.

Jums dėkingi 
Petronėlė ir Viktoras

MIKUCKAI 
1968 m. liepos 14 d.

SIAU«&Wi: 
tie už VLIKo ribų jo opo
zicijai; kuri labai gudriai 
ruošė VLIKo išardymo 
planus 1966 metais prieš 
Jaunimo kongresą;kurios 
dėka Jaunimo kongrese 
vingiuotais keliais ir suk
tais (apgaulės) būdais bu
vo pravesta vad. "politinė 
rezoliucija" VLIKui lik
viduoti. i

Nepasisekus tąja "po
litine rezoliucija" likvi
duoti VLIKo, tos pačios 
antivlikinės jėgos ir da
bar sąmokslauja mūsų 
"pogrindyje", slaptybėje 
ir ruošdamosios vėl pa
kišti PI B Seimui panašią 
"politinę rezoliuciją" 
(VLIKuisugriauti), kurią 
pakišo ir pravedė Jauni
mo Kongrese, bet kurios 
nepasisekė joms įvykdyti 
mūsų jaunimo vardu.

VI. KAS GI MUMS 
DARYTI ?

Mums reikia budėti tau
tos interesų sargyboje. 
Tą turėtų daryti ypač gi 
mūsų spauda.

Labai sveikintina ir 
mūsų "Nepriklausomos 
Lietuvos" redaktoriaus 
vedamasis atkreipęs mū-

santaros - Šviesos federacijos suvažiavimo tabor farmoje 
RUGSĖJO MEN. ,5 - 8 DIENOMIS 1968 METAIS 

PROGRAMA
Rugsėjo 5 d. Popiet: 1. Dr. V. Kavolio paskaita "Prisikėlimo ir revoliucijos metaforos“.

2-Nauji^ lituanistinii) studijų Amerikos universitetuose pirmasis seminaras.
S. Makaityte “ Tautiškumo samprata 17a. Lietuvoje*.
R. Kondrotas“lš mokslų istorijos Vilniaus universitete“.

Vakare: A. Krauso paskaita “ Vydūnas ir jo kūryba“.
Rugsėjo 6 d. Iš ryto: Posėdis organizaciniais reikalais:

Centro valdybos pranešimas
Revizijos komisijos pranešimas
Federacijos skyrių pranešimai
“Metmenų* pranešimas
Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo pranešimas
Einamieji reikalai

Paraleliai tuo paJiu laiku vyks uždaras jaunųjų poetų seminaras.
Popiet: 1. Prof. Alfred Senn, Jr. paskaita“ Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 

procesas“.
2. Naujųjų lituanistinių studijų Amerikcu Universitetuose antrasis seminaras:

A. Rukšėnas “ Lietuvių rezistencija sovietinėje istoriografijoje*.
G. Procuta“ Sovietinio auklėjimo Lietuvoje disfunkcijos*.

Vakare: "išvyka į Pietų Ameriką“ - keliautojai: A. Stempužienė, L. Barauskas ir D. 
Lapinskas.

“Pavieniai žodžiai“ - kalba ir juda: D. Beliūnaitė, J. Jakštytė ir A. Barauskas. 
R. Šležo susuktas naujas filmas.

Rugsėjo 7 d. Iš ryto: Mykolos Drungos paskaita“Moralė kaip galvojimo sistema*.
Popiet: “ Naujos dinamikos Amerikos jaunuomenėje* simpoziumas.
Vakare: Literatūros vakaras - dalyvauja Vitalija Bogutaite, Liūne Sutema, Pulgis Andru

žis, Marius Katiliškis.
Rugsėjo 8 d. Iš ryto: Dr. T. Remeikio paskaita “Tautos sąvoką sovietinėje filosofijoje ir socialogijoj J' 

i Suvažiavimo uždarymas.
i

Pastabos: Taip pat suvažiavimo metu vyks Romo Astrausko skulptūros paroda, bus rodomos 
Vilniaus vaizdu skaidrės ir vyks grafikos darbu paroda.

Suvažiavimo rengimo komisijos adresai:
A. Adamkevi£ius 
Tabor Farm 
Sodus, Mich. 49126, Tel. 925-6404 Area code 616

arba
L. Vėzienė 
6349 So. Artesian 
Chicago, III. 60629, Tel. 436-5369 - Area code 312 USA.

KOBIJORUSIJOS VADAI 
i Londono Daily Tele

graph birželio 27 d. savo 
tarptautinių žinių paryš
kinimų (background)sky
riuje įdėjo straipsnį "Ru
sija prieš savo valią", ku
riame David Floyd rašo: 

"Kremliaus vyrų susi
rūpinimas dėl nepriklau
somybės dvasios paskli
dimo Rytų Europoj bus 
kilęs ne vien iš baimės 
netekti Rumunijos, Čeko
slovakijos ir gal net Ven
grijos, kaip sąjungininkų 
prieš galimą užpuolimą 
iš Vakarų. Tai, žinoma, 
būtų tik tos istorijos da
lis... Rusijos vadai bijo 
tautinės nepriklausomy
bės ir demokratijos idėjų 
pasklidimo toliau į Rytus. 
Satelitiška ir nuolanki 
Rytų Europa dabar atlie
ka užtvaros vaidmenį 
prieš Vakarų politinę ir 
ideologinę įtaką pačioj 
Sovietų Sąjungoj .Už kraš
tų,kuriuos vadiname Rytų 
Europa,dar yra kitas tau
tų ruožas .nusidriekęs ir
gi nuo Baltijos iki Juodo
sios jūros, ilgiau rusų 
valdomas,kuriame tačiau 
nepriklausomybės geidi
mas vis dar gyvas. Šio 
vidujinio ruožo tautos - 
estai, latviai, lietuviai, 
gudai per vidurį ir Ukrai
nai pietuose-sudaro apie 
60 milijonų žmonių, o tai 
beveik ketvirtadalis visų 
Sovietų Sąjungos pavaldi
nių.Kremlių apima siau
bas nuo minties,kad vals - 
tybinės nepriklausomy
bės ir suverenumo idėjos 
gali užkrėsti ir šias tau
tas. .. "

sų visuomenės dėmesį į 
besitelkiančius ties New 
Yorku debesis,ties ta vie
ta, kur tuojau įvyks PLB 
seimas, kuriame įvairūs 
mūsų"anarchistai"siekia 
savo griovybinių tikslų.

Budėkime visi, kad ne
pasikartotų gėdinga ir 
skandalinga 1966 metų 
vasaros Jaunimo kongre
so istorija.

VII.BE PIKTIES IR ŠA
LIŠKUMO, SINE IRA ET 

STUDIO,
tiktai atvirai, drąsiai, be 
jokių kam pataikavimų 
parodykime VLIKo grio
vėjams jų planų ir darbų 
žalingumą ir jų siaurare.- 
gystę,jų tegul ir nesąmo
ningą tarnavimą Agitpro- 
pui.

Toliau straipsnyje pa
teikiama faktų apie ukrai- 
nų nepasitenkinimą Uk
rainoje vykdoma rusifi
kacija.Nurodo,kad ukrai- 
nų kalba, tiesa, panaši į 
rusų, bet ne labiau, kaip 
portugalų kalba panaši į 
ispanų. Rusai visokiomis 
dingstimis veržiasi į Uk
rainą su savo kalba, o gi
nančius ukrainų kalbos ir 
kultūros teises smerkia, 
kaip "nacionalistus", - 
"buržuazinius naciona
listus','kenkiančius "pro
letarinio internacionaliz
mo" įgyvendinimui... 
Ukrainai atsikirtinėja ne 
tiek s avals, kiek Markso , 
Engelso ir net Lenino žo
džiais apie "didžiarusiš- 
ką akiplėšiškumą". (E).

ŽINIOS TRUMPAI
• Prancūzija Ramiojo 
vandenyno srityje su
sprogdino pirmąją van - 
denilinę bombą.
a Čekoslovakų tauta 
spontaniškai priešinasi 
rusų okupacijai: visą lai
ką vyksta ramios, bet ne- 
atlaidžios demonstraci
jos. Visas kraštas, kaip 
vienas žmogus, palaiko 
Čekoslovakijos valdžią. 
Paskelbta, jeigu iki rug
pjūčio 29 dienos rusai 
neišsikraustys, tai bus 
paskelbtas generalinis 
streikas.
• Rusij a vėl pradėjo truk
dyti pranešimus iš už
sienio,kas jau seniai bu
vo sulaikyta.
• Rusai Čekoslovakijoje 
jau nužudė apie 100 asme
nų.
e U Thant,generalinis JT 
O sekretorius, kurį dau
giausia rėmė Maskva,taip 
pat pasmerkė Rusijos a- 
gresiją Čekoslovakijoje.
POPIEŽIUS PAULIUS VI 
praėjusią savaitų lankėsi 
Pietų Amerikos respubli
koje Kolumbijoje, kurios 
sostinėje, Bogotoje, vyko 
eucharistinis kongresas, 
Popiežiaus atsilankymas 
Pietų Amerikos krašte 
vietos gyventojams pada
rė didelį įspūdį.

Popiežius atidarė ir 
kongresą ir Pietų Ameri - 
kos vyskupų konferenciją. 
Popiežius taip gi pasmer
kė Čekoslovakijos okupar- 
ei ją, kaip netesingą ir 
neteisėtą.
SPORTINE OLIMPINE

„UGNĮ
į Meksiką neša 350 spor

tininkų estafetė. Ugnis, 
pagal tradiciją, įdegta 
Graikijoje ir Meksikos 
sostinę pasieks tiktai 
spalio mėnesį.
BUV. JAV PREZIDENTO 

EISENHOVERIO 
sveikata po 7-jo širdies 
priepuolio vis dar yra 
kritiškoje padėtyje. Jo 
širdies veikimas palaiko
mas elektrinėmis prie
monė .uis ir deguonim

JAU 33 ŠIRDIES 
PERSODINIMAI 
Amerikoje įvykdytas 

33-čias širdies persodi
nimas. Pranešimai sako, 
pacientas jaučiasi gerai. 
GRĮŽO LIETUVON

Ant. GrigiŠkis, Veterinari
jos Akademijos mokslo da.— 

lies vedėjas, viešėjo pas se
serį med. dr. Šimoliūnienę,JAV, 
nuo š.m. sausio mėn. 1 d. 
Išvyko prieš savaite, laiko — 
per Montreal! Puškino laivu.

Atkelta iš 5 psl.
ką kitą. Jie supranta savo 
tragizmą,supranta,kad ne 
tik save naikina,bet ir ar 
timuysius savo cigarečių 
dūmais skriaudžia...

Prieš keletą metų vie
nas Vokietijos mokslinio 
tyrimo institutas, ilgai ty 
rinėjęs rūkymo problemą, 
nustatė,kad rūkančiam ken 
kiane tiktai nikotinas, bet 
ir smalkės .kurios atsiran 
da,degant cigaretei,ir leng 
vai apsvaigina.Tie moksli 
ninkai tyrimais nustatė, 
kad dėl vairuotojų rūkymo 
įvyksta nemaža automaši 
nų katastrofų ir net siūlė 
išleisti įstatymą, drau
džiantį vairuotojams rūky 
ti. Pagaliau trečias daly
kas, kurį nustatė tyrinėto 
jai, yra tai, kad rūkymas 
palaužia žmogaus valią.

Štai čia ir yra visa blo 
gybė. Nikotinas padaro 
žmogų savo įpročio vergu, 
o rūkantysis nepajėgia 
mesti rūkęs, jis tampa be 
valis. Neteisingai elgėsi 
televizijos ir radio stotys 
kad vieton perspėjimo re 
klamuftja bei perša žmo
nėms tokį žalingą dalyką.

Pasidairę aplink save, 
pamatysime nemaža pa
vyzdžių,kad atkaklūs rūko 
riai mažiausia turi valios: 
j ie ne t ikta i nepr is iverč ia 
mesti rūkę,bet ir atidėlio 
ja darbus, neprisiverčia 
mokytis, ruoštis egzami
nams .Dažnai tai yra geri 
žmonės,jie trokšta gero, 
bet nęturi valios tęsti kas 
pažadėta bei pradėta...

J. Kapsas.

pp.Ru


8 PSL.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. rugpiūčio 28 d. Nr.34/1110/

UTAS"
2 IR KETVIRTIS 

MILIJONO

"Litas"praeito mėnesio 
gale pasiekė vieną ir ket
virtį milijono. Balansas 
buvo $ 2,260,544.57.(Per
nai tą patį mėnesį $1,986 , 
782). Aktyvo pozicijos: 
Kasabanke $72, 621 ($86, 
842).paskolos $2, 062,185 
($1,801, 829). Vertybiniai 
popieriai $92,692 ($42, 
500). Centrinėje kasoje 
$21,617 ($41,018),invento
rius $4,244 (2,934).Svar
besnės pasyvo pozicijos: 
Terminuoti indėliai $171, 
86 0 (pernai nebuvo), Šerai 
$1,402,244 ($1,349,813), 
depozitai $588,583 ($554, 
205),atsargos fondai $36 , 
869 ($34, 744)ir šių metų 
pelnas $60,987 ($44,149) .

Tenka apgailestauti,kad 
"Lito" nariai vis dar per 
mažai naudojasi depozitų 
sąskaitomis ir "Lito" če
kiais. Toronto lietuvių 
kredito unijose depozitai 
sudaro2 trečdalius,© Še
rai tik 11 rečdalį visų san
taupų. Tuo tarpu "Lite" 
depozitai tesudaro tik 1 
ketvirtadalį, o šėrai ir 
terminuoti indėliai net 3 
ketvirtadalius visų san
taupų.

Čekių apyvartos perkė
limas į "Litą" būtų nau
dingas abiems pusėms: 
nariai už savo trumpalai
kes santaupas gautų 4. 4% 
palūkanų vietoj bankuose 
gaunamų 3. 5%,o už išra
šytus čekius mokėtų tik 
po 10 et. .vietoje bankams 
mokamų20 et. Gi "Litas" 
sutelktLj nemažas pinigų 
sumas žemesniu procentu 
ir žymiai padidintų savo 
apyvartą. Pr. R.

DĖMESIO, DĖMESIO !

Visiems “NIDOS“ klubo 
nariams bei pavieniams žve- 
jotojams, medžiotojams ir vi 
siems gamtos mylėtojams. 
rugsėjo 8 J.gegužinė-pikni
kas pp. Skruibiu vasarvietė
je, prie Cttawos upės. Tai 
pirmą kartą klubas “Nida“ 
ruošia didelę ir idomia gegu 
žiną - pikniką.

Programoje bus premijuo
tos žvejų varžybos, medžio
tojų laisvos šaudymo varžy
bos (savais 22 kalibro Šautu 
vais. Žvejai prašomi iš anks 
to pesirupinti laivelius ir ki
tas žvejojimo priemones.

Šia pačia proga primename, 
kad spalio 12- 13 d. d. įvyks 
paskutinė, šio sezono užda
rymo išvyka į Wandover, P.Q. 
o lapkričio 16 d. DLK Vytau
to Klube šaunus ir didelis 
balius.

Visus klubo narius su sve
čiais bei pažįstamais kvie
čiame gegužinėje dalyvauti.

D Ė M E S I 0 !

Antanas Gražys atstovauja(sa 
lesman ) aliejaus (Fuel Oil) Co. 
Visų rūšių aliejus Šildymui. Taip 
pat šildymo priemonių įrengimai. 
Geras ir greitas 24 vai. aptarna
vimas (service ). Be jokio atlygi
nto (free ) krosnių (furnace ) valy
mas ir priežiūra.

Labai patogus mėnesinis mokė
jimo planas (budget terms).

Prašau skambinti 73 9 - 9328.

Montrealio jaunimas gausiai dalyvavo šeštadieninių Mokyklų 
kongrese prie Toronto, Woodbridge, Ont. Kalba A. Rinktinas, 
KLB Krašto Valdybos pirmininkas.

Dr.J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir 
Ketvirtadieni
Antradieni
Penktadienį
Trečiadieni

2- 4; 7 -9 pm.

2 - 4 pm.
2- 4; 7 -9 pm.
7-9 pm.

MALONŪS LIETUVIŠKU 
PLOKŠTELIŲ MĖGĖJAU, 

Mūsų radijo pusvalandžio penkių 
metų sukaktuviųproga išleidaunau 
ją, ilgo grojimo modernios lietu
viškos muzikos plokštelę, pava - 
dintą“Mano Gimtinė“. Tai yrapir- 
ma šio žanro grynai lietuviškų kom 
pozitorių, linksma, paskutinės ma
dos, dainų ir muzikos plokštelė iš
leista šiame kontinente.

Plokštelėje įrašyta net 14 dainų 
ir kurinių: Tėvyne Lietuva, Auksi
nis ruduo, Sningant, Rudens pasa
ka, Smalsuoliai, Du Miestai, Kai 
Tik Vyšnios Pabals, užuomarša, 
Lietuviškas Letkis, Suk, Suk Rate
lį (Diksenlendas), Vilniaus Stogai, 
Trio Baloje, Miško Takais ir Mano 
Gimtinė.

Keletą kūrinių atlieka Vilniaus 
Operos solistas Virgilijus Noreika. 
Ši plokštelė ypač patiks jaunimui.

Užsakykite tuoj pat, kadangi yra 
išleistas ribotas skaičius. Vienos 
plokšteles kaina $5.00. Pasiunti
mas .75 et. užsakant plokštelę ma
lonėkite iš anksto prisiųsti pinigus.

Liudas Stankevičius 
Lithuanian Radio Programme 
1053 Cr.,Albanel, Duvernay, P.Q. 
Canada.

|rei: 767 - 3175; namu 366 - 9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel. MU 1-2051

jaoJAUGELIENe
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11-12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namu 737-9681

D. v GIRIUNIENĖ 
Dantų gydytoja

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

JŠoLiįlaul

Sav. J. Adomonis - Adams

Namu tel. 747-9000

GAUSU LIETUVIŠKŲ 
VESTUVIŲ

Šįmet Toronte labai 
gausu lietuviškų vestu
vių. Daugiausia šeimas 
kuria lietuviai su lietu
vaitėmis.

Šeimos židinį sukūrė 
"Varpo" choro dirigentė 
D. Skrinskaitė su inž. A . 
Viskontu. Abu yra dideli 
liet.visuomenės veikėjai, 
susipratę akademikai,da
barties ir ateities lietu
vybės ramsčiai.

Tokio pat gražaus lie
tuvybės supratimo ir kita 
pora akademikų sukūrė 
10. 8 šeimos židinį-Irena 
Dvylaitytė, baigusi To
ronto universitetą Arts 
fakultetą,buvusi studentų 
valdybos narė su Rimu 
Repšiu iš Čikagos, kuris 
baigęs Čikagoj universi
tetą, gilino studijas To
ronto universitete. Jauna
sis Rimas aktyvus buvo 
studentų veikloj ir Čika
goj ir Toronte. Šliūbas 
buvo Prisikėlimo parapi
jos bažnyčioje, o vaišės 
parapijos salėse. Labai 
daug buvo akademiškų 
svečiųiš JAV ir Kanados. 
Jaunojo tėvelis yra žino
mas veikėjas, buvęs Lie
tuvoje advokatas, o moti
na Čikagoje dantų gydy
toja.

Iš Venecuelos buvo at
skridęs jaunojo motinos 
brolis dr. Hermanavičius 
su šeima. Tai buvo netik 
vestuvių puota, bet ir su
sitikimas po keletos de
šimčių metų savo mokslo 
draugų iš Kauno univer
siteto laikų.

Jaunieji apsigyvens 
JAV Toledo, kur jaunasis 
dėstys matematiką aukš
tojoje mokykloje.

Daug laimės šeimos 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS gyveUJmC- J‘ Ka ’ 

klebonas T. K. Pečkys jau 
pasiruošęs Montreal! apleis
ti, kuris perkeliamas į Chi- 
caga lietuvių Jėzuitų Centrą.

“kaimynėms“ nesilaikė tų 
“ išspręstų“ problemų susita
rimo ir rugpiūčio 21 d. Čekos 

LiaudiesBal lovakiją okupavo. Kodėl LB 
visuomet buvo ištikimas visa tai nuslepia nuo savo 

skaitytoju? Ar jis mano jie 
irgi netikės kitais laikraš
čiais ar net televizija? O ti
kės LB rašymu, kad kalta Če 
koslovakija:-kodėl ji pr.naiki 
no cenzūrą, kodėl ji gerino 
darbininkų ir kitų būvį ir ko
dėl ji kaltino Tarybų Sąjun
gą“ būk norinti diktuoti“ irt.t.? 
Ar negeriau būtų LB, kad bū
tų parašęs realią padėti, kas 
su Čekoslovakija įvyko? ir 
dar būtų pridėjęs, kad su Lie 
tuva tas pat įvyko 1940 me
tais. Ar nesamoningiau būtų 
buvę paklusti ne tik tų šalių 
komunistų partijų lyderiams, 
kuriuos pats LB išvardino, 
bet ir Kanados kompartijos 
lyderiui ?

IRGI KALTINIMAS. . ?
Nors yra žinoma, kad Ka

nados lietuvių komunistiš
kas laikraštis 
sas'
Maskvai, kuris be savo,sme- 
genu naudojimo“ iš ten nu
sikopijuodamas prieškapita- 
listine politiką“ maitindavo“ 
savo ištikimuosius skaityto
jus. Bet tenka stebėtis šių 
paskutiniųjų Čekoslovakijos 
ivykiu eigoje, kai Maskva at
sisuko okupaciniais veiks
mais ne prieš kapitalistinę, 
bet komunistinę šalį ir tik no 
rinčią liberalėjimu atsisaky
ti imperializmo tikslų, LB 
sekdamas Maskvą irgi kalti
na Čekoslovakijos valdžios 
ir kom. partijos vadovus - L. 
Svobodą ir A. Dubčeką.savo 
paskutinėje rugpiūčio 23 d. 
laidoje rašo:
. . . Nauja vadovybė ir vyriausybė 
pradėjo taip vadinamos demokrati 
zacijos procesą. Buvo panaikinta 
cenzdraj spaudos, radijo ir televizi 
jos. Buvo rehabilituojami (rebili - 
tuojairii) asmenys, kurie asmeni
nio kulto laikais buvo neteisėtai 
jkalinti. Buvo pradėtos reformos 
pagerinti darbininkų, valstiečių ir 
intelektualų būvį. Buvo praplėstos 
slovaku ir kitu mažumų teisės. Pla 
šiosios Čekoslovakijos gyventojų 
mases entuziastiškai sutiko siuos 
posūkius. . . Nežiūrint visos ei

lės susitikimųtarp Tarybų Sąjungos 
ir Čekoslovakijos lyderių ir disku
sijų, padėtis nėjo geryn, o blogyn. 
Neatsakomingi asmenys vis labiau 
puolė Tarybų sąjungą. Kiti pridė
jo kaltinti, būk Tarybų Sąjunga no
ri diktuoti Čekoslovakijai. . . Situ 
acija pareikalavo tam tikrų žygių. 
Čekoslovakijos kaimynės nutarė su 
sirinkti Varšuvoje ir apdiskutuoti... 
. . . Taip tai kaimynų problemos bu 
vo išspręsta pasitarimuose. Čekos- 
lovakų pradėta demokratizacija ne
bus sulaikyta. Jai pritaria ir eiles 
kitų šalių komunistų lyderiai. Pa
vyzdžiui, Britanijos, Italijos, Pran 
cijos. . .

Kuo teisingiausiai rašo LB, 
bet nieko neužsimena, kad 
ta Tarybų Sąjunga su toms

SV.KAZIMIERO PARAPIJOS 
klebonas kun. dr. F. Jucevi
čius šių metų vasaros atos
togas išnaudojo kelionėje Eu 
ropos kraštuose. Sustojęs bu 
vo Kopenhagoje, Tusku, Hel
sinkyje, Leningrade, Vilniu
je, Kaune, Varšuvoje, Berly
ne ir Londone. Kelione pasi
sekusi laimingai. Pamatęs ir 
patyręs labai daug Įspūdžių^ 
kiekvienoje valstybėje, bet 
daugiausiai savo gimtoje Ša
lyje Lietuvoje, kurioje išbū
vąs 7 dienas.

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

Chirurgini praktika
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

3550 Cote Des Neigęs Rd., Suite 720.

KREIPTIS TELEFONU 931-3275.

ADV OKA TAB

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

Suite 205

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

NOTARAS

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

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866-1359

'at o Jšody,
6636, Clark St. Montreal 

prie St. Zotique

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEKAME DARBUS

Electric Welding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric Z
IT kitus ^ering Service

Wheel Alingment
T une - up

Clutch- Brakes

DĖMESIO LIETUVIAMS

Lietuviu apgyventoje vieto
vėje P ai anga je, minimaline kai 
na parduodama vasarvietė, kuri 
yra pušimis aosuptoje vietoje- 
- Laurention kai nuošė.

Skambinti 677 - 593 1

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

Z Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

NL REDAKTORIUS JONAS 
KARDELIS dar nėra pasvei
kęs, šiuo tarpu vėl išvyko i 
Lachine Gen, Hospital, dr.J. 
Semogos globon.

Atostogauti į Atlantic Ci
ty yra išvykęs NL Spaudos 
B-vės pirm. L.Girinis-Nor- 
vaiŠa su šeima.

Man and His World dieniniu 
bilietų suaugusiems ir vai
kams dar galima gauti "Lite 
senomis kainomis, buvusio
mis prieš paroda atidarant : 
suaugusiems po S2.Q0, vai
kams po S 1.00. _ _

r r. R.
• Praeita šeštadienį sukū
rė šeima Dana Zubaitė su 
Viktoru Adomavičium iš Bos 
tono, USA.

Giedrė Rinkūnaitė, gim
nazijos mokytoja ir vi
suomenės veikė j a, tapyto
ja,plačiai žinomų ponųA. 
Rinkūnų duktė, sukūrė 
šeimos židinį su Riman
tu Paulioniu, dailininku, 
tapytoju, baigusiu Galt 
meno mokyklą,taipgi mu
ziku dainininku, sūnumi 
solistų ponų Paulioniu.

Vestuvės vyko Šv. Jono 
parapijos bažnyčioje. 
Šliūbą davė giminaitis

kun. Patlaba iš Čikagos , 
asistuojant prel.dr. J.Ta- 
darauskui ir abiejų To
ronto liet, parapijų kle
bonams -kun. P. Ažubaliui 
ir Tėvui Placidui Barui. 
Vargonavomuz.J. Gaile- 
vičius,solo giedojo V.Ve- 
rikaitis ir Strimaitis. 
Vaišės vyko Prisikėlimo 
parapijos salėse. Svečių 
tarpe buvo PLB-nės pirm. 
J. Bačiūnas su Ponia, 
Liet. gen. konsulas dr. J . 
Žmuidzinas su Ponia, iš 
Montrealiodr. P. Lukoše
vičius su Ponia, daug gi
minių, draugų iš JAV ir 
kitur ir Toronto.

Vestuvių ceremonijose 
dalyvavo senovės lietu
vių papročiu uniformuo - 
tas,su ilgais ūsais pirš
lys (Šetikas), kuris daug 
įdomumo ir juoko darė ir 
vos nebuvo pakarta&Mok. 
V.Tamulaitytė vedė jau
nųjų atsisveikinimo ce
remonijas su būriu lie
tuvaičių šokėjų ir daini
ninkių, pasipuošusių tau
tiniais rūbais.

Daug buvo pasakyta 
kalbų sveikinimų, o jau
nojo tėvai Paulioniai gra
žiai padainavo duetą.

Svečių buvo apie 250.
Vestuvių dalyviai turė

jo progos smagiai pra
leisti vakarą - lietuviš
kų vestuvių puotą. Jaunie
siems sėkmės šeimyni
niame gyvenime. J. Ka.

ŠV. JONO PARAPIJOS 
VAIKŲ STOVYKLA 
Springhursto vasarvietėj 
žengia į trečią savaitę. 
Graži aplinkumos gamta, 
šiltas ir malonus oras , 
maudymasis, sportinės 
varžybos bei įvairūs už
siėmimai ir laužas su
teikia stovyklaujantiems 
vaikams daug džiaugsmo 
bei malonumo.

Stovyklavietei vadovau
ja patyrę vadovai bei va
dovės. Vaikų tėvai bei 
atostogaujantieji mielai 
lanko stovyklos laužą ir 
gyvai bei įdėmiai seka 
vaikų atliekamą progra
mą.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451

KUN. PETRA S A ŽUBALIS 
šv. Jono parapijos klebo
nas,Springhursto vasar
vietėje atšventė savo pa
rapijiečių tarpe vardu
ves. Gausus lietuvių bū
rys vasarvietės bažny
čioje išklausė varduvi
ninko atlaikytas mišias 
ir pamokslą. Po pamaldų 
klebonijoje,daug lietuvy
bei nusipelnusį varduvi
ninką,viešai sveikino KL 
Kr.tarybos pirm. A. Rin
ktinas ir katalikių moterų 
d-jos atstovė, įteikdama 
tai progai pritaikytą do
vanėlę.

Svečiai skaniai vaiši
nosi parapijos moterų 
suneštomis gėrybėmis ir 
vėsinos! šaltais gėrimais. 
Gyvi pašnekesiai, links
ma bei gyva nuotaika 
spindėjo varduvininko bei 
svečių veiduose.

LANKYMASIS
Montrealyj lankėsi dr. 

M. Anysas su Ponia, iš 
Toronto,ir sūnum chemi
jos daktaru, kuris dirba 
Čikagoje ne tiktai savo 
specialybės,bet ir visuo
meninį darbą jaunimo 
tarpe.Dr. Martynas Any
sas aplankė sergantį na
mie J. Kardelį ir įteikė 
jam naujausį mokslinį 
darbą apie senuosius prū
sus - Senprūsių laisvės 
kovos','kuris tiktai dabar 
pradedamas pardavinėti. 
o Iš Toronto Montrealyje 
lankėsi Ponia A. Šopienė 
Su sūnum.

• A. Paškevičienė išskri
do į Kaliforniją, kur turi 
artimų giminių.

e K. Gudžiūnas su šeima yra 
išvykę atostogų i JAV-bes.

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

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

4.4%
5 % %

MOKA UŽ:
DEPOZITUS
ŠERUS

TERMN.INDELIUS IKI 7%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros Šeru ir 
depozitą sumos .

DUODA PASKOLAS IŠ 9% 

iškaitant gyvybės apdrauda iki 
S 10,000

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

PARDUODAMI“ ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ BILIETAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

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

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. i 
per visus ilguosius savaitgai ius.

UETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER

BANGA

TEL. 669- 8834.

STOTI

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO
Programos vedei as L. Stankevičius

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

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

E D C 0 CONSTRUCTION CO. LTD.

• Namq statybq vykdo ištisomis gatvėmis 
naujoje La Sallėje-

• Namai - Duplex ir Fourplex • sau ir 
investavimui.

• Namq kainos neaukštos, labai žemu 
įmokėjimu - S 1090 ■ galima įsigyti 
graiius ir vertingus namus.

Skambinti W. L a p e ri a t , tel. 366 • 6237

TELEFONAS
366 - 0754

LaSalle Restaurant
15- je metų pagarsėjęs “ smoke meat“ , 

gaminio patiekalu.

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