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Rusijos ir Čekoslovakijos vyriausybių susitarimas: kairėje iš apačios: A. Selepin, prez. N. Podgomy, kom. partijos sekr. 
L. Brežnevas, pirm. A. Kosygin, M. Susloiv ir kt. - Maskva, dešinėje iš apačios: F. Kriegel, B. Bilak, kom. partijos sekr. A. Dub- 
cek ir kt.-Praga. Pasitarimus vedė kaip lygūs kraštų valdžių atstovai, bet pasekmės rodo, kad rusai tik inscenizavo pasitarimus, 
jie vėliau tų pat padarė, ka buvo pramatę prieš pasitarimus - okupuoti Čekoslovakiją.

DEMOKRATŲ KANDIDA - 
TUĮJAV PREZIDENTUS 

IŠRINKTAS

ligšiolinis vicepreziden
tas Hubert Horatio Hum

JAV vicep. H. Humphrey
1968 m. kandidatūra laimėjęs.

JAV buv. vicep. R. Nixon 
1968 m. kandidatūra laimėjęs.

įvykiu apžvalga
LABAI GAILA, BET ČE
KOSLOVAKIJA ŽIAURIAI

PRALAIMĖJO
Milžiniška čekoslova

kų kova už laisvę Krem
liaus buvo beatodairiškai 
sutrypta, panaši ai kaip ir 
Vengrų tautos kova už 
laisvę.

Maskva nepažiūrėjo nei 
į visos žmonijos protes
tus, pasipriešinimą ir 
reikalavimą duoti Čeko- 
slovakų tautai savaran
kiškai tvarkytis. Maskva 
neatsižvelgė net į viso 
pasaulio komunistinių 
partijų reikalavimą leisti 
Čekoslovakams savaran
kiškai tvarkytis, bet pa
naudojo visą žiaurią ir 
brutalią jėgą ir 
SMURTU PRIVERTĖ 
PAKLUSTI SAVO DIK -

TATUI
Maskvos diktatas pri

vertė Čekoslovakus atsi
sakyti spaudos, žodžio, 
televizijos,radio ir susi
rinkimų laisvės ir netik
tai grąžino Čekoslovaki
ją į stalininius laikus, bet 
faktiškai ją
OKUPAVO IR ATĖMĖ 
JAI SATELITO TEISES.

Čekoslovakų tauta at
sidūrė baisioje padėtyje. 
Ji sužlugdyta morališkai, 
nes turės paklusti bepro
tiškai Maskvos satrapų 
politikai, kurios tikslas 
yra pavergti visas jos da
bar orbitoje turimas tau
tas ir jų valstybes.

Aukštai kultūringa če
koslovakų tauta dabar 
priversta be pasiprieši
nimo ir be savo valios 
pareiškimo klausyti 
ŽVĖRIŠKAI LAUKINĖS

RUSŲ VALDŽIOS.
Dar žiauresnis faktas 

yra,kad Čekoslovakai ap
kaltinti sulaužę Čijernos 
ir Bratislavos susitari
mus, kas yra visiškas 
melas,nes faktiškai visus 
susitarimus ir visas su

tartis sulaužė Sovietinė 
Rusija.

Paaiškėjo didžiausias 
Maskvos komunistų me
las, kad
ATSKIROS SOVIETŲ SĄ
JUNGOS RESPUBLIKOS 
TURI TEISE LAISVU NO- 
IŠEITIIŠ SĄJUNGOS SU

DĖTIES.
Tiktai dabar1 paaiškėjo 

tas didžiausias Sovietų 
Sąjungos konstitucijos 
melas.

Šis melas buvo pagrįs
tas įtikinimu, kad nė vie
na Sovietų Sąjungai pri
klausanti respublika ne
išdrįs kada nors panorėti 
išeiti iš Sąjungos sudė
ties.

Čekoslovakai ne tiktai 
neatsisakė komunistinės 
santvarkos, Čekoslovakų 
komunistų partija buvo 
pasiryžusi vesti gyveni
mą Varšuvos pakto rė
muose, kaip komunistų 
tvarkoma valstybė, bet 
Maskvai to neužteko, 
MASKVA PAREIKALAVO 
ABSOLIUTAUS PAKLUS
NUMO JOS DIKTATUI.

Čekoslovakų tauta da
bar yra atsidūrusi bai
sioje desperacijoj e.Į val
džią grąžinami Stalino 
laikų žmogžudžiai ir tau
tos priešai.

Čekoslovakai gerai ži
no, kad
DUBČEKAS,SVOBODA JR 
ČERNIK TAI TIKTAI 
LAIKINI ŽMONĖS.........

Rusai šita daro, kad 
galėtų Čekoslovakus ap
gauti, bet tauta labai ge
rai jaučia ir viską despe
ratiškai išgyvena.

Rusijos kariuomenė, 
nežiūrint Jungtinių Tautų 
saugumo tarybos nutari
mo tuojau išeiti iš Čeko
slovakijos, pasilieka ne
ribotam laikui ir grei
čiausia visa niekad nebus 
išvesta,nes Čekoslovaki
ja dabar yra pavergta 

Valstybė, kuriai 
MASKVA ATĖMĖ ELE
MENTARINES TEISES IR 
FAKTINAI SATELITO 

TEISES.
Iš visų pasaulio kraštų 

vis dar tebeina Maskvos 
žygio pasmerkimas ir 
reikalavimas tudjau iš
vesti kariuomenę, bet 
|Maskva į nieką nežiūri. 
Kadangi jau yra žinių, kad

VYKSTA £ ^ŠAUDYMAI 
SU R ŪMI IJA 
ir Jugoslavija yra susi- 
mobilizavusi ir pasiruo
šusi gintis, tai savaime 
aišku, kad žmonija stovi 

PRIEŠ TREČIĄ PASAU
LINĮ KARĄ.

Kadangi Maskva jau
čiasi gerai apsiginklavu
si atominiais ginklais , 
kurie neabejotinai bus jos 
panaudoti,tai reikia kons
tatuoti, kad

Alexander Dubcek

ŽMONIJA STOVI PRIEŠ 
MILŽINIŠKĄ ' KATAS

TROFĄ.
Matyti,kad Maskva yra 

apskaičiavusi, jog pairus 
Vakarų vienybei ir su
silpnėjus Atlanto Valsty
bių sąjungai, ji, neatsi
žvelgdama į nieką,naudo
jasi šia proga ir elgiasi 
neatsižvelgdama į visos 
žmonijos ir viso pasaulio 
komunistinių partijų nu
sistatymą, nusistačiusi 
elgtis beatodairiškai. 
Koks neapdairumas ir 
koks Vakarų pasaulio ne
atsargumas, kad prieš 
milžinišką Sovietų Rusi
jos jėgą nėra vienybės ir 
tikrai rimto pasiprieši
nimo.
PIRMASIS SKAMBUTIS

Nežiūrint viso sovieti
nio žiaurumo, rusų ka
riuomenės invazijos į 
Čekoslovakijądieną rau
donojoj aikštėj Maskvoje 
vis dėl to Litvinovas ir 
Larisa Danijel bandė pa
daryti protesto demons
traciją. Galima sakyti, 
kad tai yra Sovietij Sąjun
gai "pirmasis skambu
tis". Nors jie buvo areš
tuoti, bet pastangas žino 
visas pasaulis ir visi Ru
sijos žmonės.
ATLANTO SĄJUNGA 

SUSIRŪPINUSI, 
kad Europoje nepaprastai 
padaugėjo Sovietų Sąjun
gos kariuomenės skai-

0. Cemik

Atlanto Sąjungos vals
tybės, akyvaizdoje fakto, 
kad Europoje nepaprastai 
padaugėjo Varšuvos pak
to jėgos, kurios dabar yra 
aliarmo padėtyje,svarsto 
klausimą, kokių priemo
nių reikia imtis, kad At
lanto Sąjungos jėgos at
svertų Varšuvos pakto 
jėgas.

ŽINIOS TRUMPAI
• ĮAustrijąprašosi prie
glaudos 2.000 čekų.
• Kanados vyriausybė 
svarsto čekoslovakų įsi
leidimo į Kanadą klausi
mą.
• Anglijos sostinė Londo
nas,ryšium su rusų inva
zijai Čekoslovakiją,atsi
sakė priimti Rusijos ar
mijos chorą.
• Čekoslovakai sovietų 
tankų įlaužtą tiltą pava- 
dino"Draugystės su Mas
kva griuvėsiais".
• "Rude Pravo" rašo, kad 
laikraštis negali toliau 
taip rašyti,kaip rašęs. Jo 
redaktorius atleistas iš 
pareigų.
• Prahoje rusų kariuo
menė užpuolė Kinijos at
stovybę ir išdaužė lan
gus.
• Čekoslovakai visokiais 
būdais priešinasi rusų 
kariuomenei.
• Maskvos radio s ako, kad 
Čekoslovakų tauta nuo
širdžiai priima rusų ka
riuomenę.
• Čekoslovakų užsienių 
reikalų ministeris Hajek 
į Prahą negrįžta.
• Paskutinėmis žiniomis 
Čekoslovakijoje sufor
muota nauja valdžia, ku
rioje iš senųjų palikti 
Svoboda, Dubček ir Čer- 
nik, bet pakeistas vidaus 
reikalų ministeris. Visi 
kiti nauji, kurie bus išti
kimi Maskvai.
• Grupė Amerikos stu
dentų turistų buvo išva
ryti iš Rusijos už tai, kad 
pasikalbėjo su Maskvos 
studentais apie Čekoslo
vakijos okupaciją. 

phrey, kuris viceprezi
dentu pasirinko Maine 
senatorių Edmundą Sixtą 
Muskie,54m. amžiaus .

Atrodo,kad bus atėjusi 
eilė prezidentauti respu

• Irane įvyko didelis že
mės drebėjimas, kurio 
metu žuvo apie 20.000 
žmonių.
• SSSR atstovas Amerikai 
Dobrininas aplankė se
kretorių Rr.sk ir atšaukė 
žinias,kad rusai okupuos
ir Rumuniją. m as.

Kanados karinėse pajėgose suvienodintas sveik in imąsis.

PERTVARKOMA IR MA
ŽINAMA . KARIUOMENĖ

Anksčiau Kanados vy
riausybė yra padariusi 
nutarimą, siekiant suba
lansuoti biudžetą, suma
žinti kariuomenės skai
čių. Tas nutarimas dabar 
vykdomas, beje, kariuo
menės dalinius moderni- 
nant, kad jų pajėgumas 
nesumažėtų.

Tačiau kai kurie dali
niai visiškai likviduoja - 
ml, kaip pavyzdžiui Vo
kietijoj esantis aviacijos 
dalinys. Kažin ar tas ge
rai, kai Sovietinė Rusija 
didina agresiją?

KAINOS TEBEKYLA
Jei 1949 metų nustatytą 

kainų lygį laikome lygiai 
100,tai kainos ligšiol yra 
pakilusios Toronte iki 
157.4,Montrealyj iki 153,1, 
Vankuvery Iki 148. 8, Win- 
nipege iki 150.9, Edmon- 
tone Ir Calgary iki 143.3 . 

Į Kainos visą laiką kyla.

blikonams.
Ligšioliniai duomenys 

rodo, kad prezidentu bus 
išrinktas respublikonų 
kandidatas Richard Ni - 
xon.

GUATEMALOJĘ 
NUŽUDYTAS

JAV ambasadorius John
Gordon Mein. Ryšium su 
šia žmogžudyste Guate- 
maloje sulaikytos konsti
tucinės piliečių teisės ir 
vedamas teroro aiškini-

PERKA MODERNESNIUS 
LĖKTUVUS

Air Canada Kaliforni
joje 3 panaujinto tipo ke
leivinius lėktuvus,nešan
čius po 94 keleivius. San
dėris-150, 500. 000 dole
rių. Lėktuvai bus gauti 
1970 metais.
OTTAVOJE STATOMAI 
VAIKŲ LIGONINEI , 
kuri kaštuos 21 milijoną 
dolerių, Federalinė vy
riausybė skiria 17 mil. 
dol. ,kiti pinigai surinkti. 
Ligoninė aptarnaus šiaur. 
rytų Ontario ir šiaur. va
karų Quebec o provinciją.
• Ties Saskatoon statoma 
druskos kasykla, kuri 
kaštuos 3,200,000 dol. 
Sifto kompanija planuoja, 
kad kasykla bus baigta 
statyti 1969 m. ir galės 
duoti 200, 000 tonų drus
kos kasmet.
• Montrealyje padarytas 
jau trečias širdies per
kėlimas, labai gerai pa
vykęs.
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For liberation of Lithuania!
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SVEIKINIMAS
JUBILIEJINIAM PASAULIO LIETUVIU 

BENDRUOMENĖS SEIMUI

Nuoširdžiai sveikinu 
visus Trečiojo Pasaulio 
Lietuvių Seimo, susirin
kusio Lietuvos Jubilieji
niais metais, narius ir 
dalyvius ir linkiu rimties 
ir darbingumo visuose 
darbuose, nepasiduodant 
dešinės ir kairės kraštu
tinumams,rūpinantis pa
galba pavergtai Lietuvai 
ir jos žmonėms ir lietu
vybės stiprinimu laisvėje 
esantiems.

Labai apgailestauju, 
kad likimas neleido man 
dalyvauti Seime ir atlikti 
Kanados Lietuvių Ben
druomenės atstovo, Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos įparei
goto Rezoliucijų Paruo
šimo komisijos nario, 
"Nepriklausomos Lietu
vos" redaktoriaus ir ei
linio Lietuvių Bendruo
menės, kurios esu buvęs 
vienas iš organizatorių, 
kurią labai aukštai verti
nu kaip visų lietuvių tei
kėją ir organizatorę, pa
reigų. Dėl to jaučiuosi 
moraliai labai nuskriaus
tas.Deja, visa tai ne mano 
valioje.

Dėl to,kas čia pasaky
ta, labai maloniai prašau 
Seimą išklausyti mano 
pasisakymų pačiais svar
biausiais klausimais:

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ:

1. Ji neišbaigta organi
zuoti,nesuderintos su vi
suma atskiros lietuvių 
kolonijos. Patobulinkime 
šitą nepaprastai svarbią 
organizaciją.

2. Labai svarbu išrinkti 
naują centrą ir jo vietą. 
Clevelandas labai gerai 
atliko šitas pareigas,daug 
joms aukodamasis. Pa
garba J. Bačiūnų!, Barz- 
dukui ir kitiems! Cleve- 
lando-Detroito dvyniams 
ir dabar moraliai pri
klauso dėmesys. Čia yra 
pakankamai intelektuali - 
nių jėgų,mokėjimo dirbti, 
aukotis .Čia patariu rinkti 
ir naują PLB Valdybą. 
New Yorkas neimponuo-*- 
ja, o Čikagos reikia bijo
ti, nes ten žmonės pa - 
skendę intrigose, jie dar 
neišmoko skirti asmeniš
kų reikalų nuo visuome
niškų.Išvenkime bent ar- 
timiausiems penkeriems 
metams Čikagos.

3. A. Rinkūnas siūlo 
rinkti PLB Tarybą. Man 
regis-tai bus nauja fikci
ja, nes ji bazuosis tiktai 
JAV ir Kanados lietu
viais. O jo siūlymas Ta

rybai pavesti veiksnių 
reguliavimą, - nepriimti
nas, nes ši funkcija pri
klauso Vyriausiam Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
tui, kuris tas pareigas , 
kaip rodo Vašingtono kon
ferencija, vykdo labai 
sėkmingai.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITE

TAS
Jo klausimas tiesiogiai 

Seimo neliečia, bet iš kai 
kurių pastangų atrodo, 
kad jis gali kilti, nes yra 
pasišovėlių jį sugriauti. 
Šito siekia ir Lietuvos 
okupantas. Prieš kelis 
metus Am.erikoje.ir. Ka-. 
nadoje lankęsis Dr. Juška 
vieną šitą mintį labai įtai
gojo, siūlydamas VLIKą 
"išrinkti demokratišku 
būdu". Kai aš jį paklau
siau, kaip jis tą įsivaiz
duoja,jis atsakymo netu
rėjo. Panašiai buvo kons
tatuota politinėj Jaunimo 
Kongreso rezoliucijoje , 
betpraėjo jau keli metai , 
o tie siūlytojai ligšiol ne
pasiūlė jokio konkretaus 
tokių "demokratiškų rin
kimų" projekto. Dabar, 
pasiėmę Jaunimo Kon
greso tą politinę rezoliu
ciją, Santaros - Šviesos 
organizacijos nariai te
bekartoja "demokrati
nius" VLIKo rinkimus , 
bet tai tiktai tuščia kalba 
ir nieko konkretaus ne
siūlo. Demokratijoje gi 
taip yra: paruošiamas 
projektas, atiduodamas 
visuomenei svarstyti,su
sirinkimuose ir spaudoj, 
ir tada, jeigu išryškėja 
kokia rimta mintis, jau 
svarstomas atatinkamuo
se organuose. Kol to nė
ra, nėra ir klausimo, ku
ris galima būtų svarstyti 
Seime.

Be to, dabartinis VLI- 
Kas labai gerai organi
zuotas. VLIKan įeiti ati
darytos plačiai visos du- 
rys-per joseimąir jo ta
rybą. Jeigu jaunimas nori 
tikrai dirbti, o ne tuščiai 
plepėti,jam atviri keliai į 
Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą. Tas 
pat ir Santaros - Šviesos 
organizacijos nariams. 
Dirbti-prašome. Griauti
ne!

OKUPUOTOSIOS LIETU
VOS PROBLEMOS SEI
MUI PAČIOS SVARBIAU

SIOS
Apie okupuotąją Lietu

vą nuo 1945 metų viso
kiais kanalais rinkau ži

nias: tai per tremtinius , 
atsilankiusius Lietuvoje, 
tai per iš Lietuvos at
vykstančius žmones, tai 
perMontrealyj 1967 metų 
parodos metu atsilankiu
sius skaitlingus lietu
vius, tai laiškais, tai per 
spaudą. Ir esu patyręs iš 
eilinių Lietuvos žmonių 
ir nepriklausomybės lai
kų autoritetų, ir dabarti
nių autoritetų nuomones , 
kurias čia Seimui ir pra
nešu.

1. Visi, visi Lietuvos 
žmonės okupantų rusų 
neapkenčia ir jais nepa
prastai bodisi.

2. Visi, visi Lietuvos 
žmonės, neišskiriant nei 
komunistų, nei įvairiose 
pareigose dirbančių, lau
kia,kaip išganymo, Lietu
vos laisvės ir nepriklau
somybės grąžinimo.

3. Didžiausia nelaime 
ir didžiausiu pavojum 
Lietuvos žmonės, -visi, - 
laiko okupanto didžiau
siomis pastangomis ir 
didžiausiu spaudimu vyk
domą lietuvių nutautini- 
mą-slavinimą,kuris vyk
domas visokiomis prie
monėmis: a) Jeigu mo
kykloje atsiranda trys 
lenkai ar gudai ir nuta
ria, kad jiems reikalinga 
lenkiška, ar gudiška, ar 
rusiška mokykla, tai lie
tuviai balso neturi,ir mo
kykla išverčiama į sla
višką, b) Rusams atga
benti į Lietuvą sugalvoja 
kokį fabrikėlį ir jam neva 
"specialistus" atgabena 
rusus,tuo tarpu iš Sibiro 
atvykstantiem lietuviam 
neduoda nei darbo, nei 
butų ir jie priversti 
kraustytis atgal, c) Į ko
lūkius ir jau veikiančius 
fabrikui gabena "specia- 
listų'‘vardurusus, d) Gu
dijai - Bi elorus į j ai pri - j 
skirtose srityse, nors 
daugumas jų šimtu pro
centų lietuviškos, nė vie
nos lietuviškos mokyklos 
neleidžiama įsteigti,nors 
carų okupacijos laikais 
ten veikė lietuviškos mo
kyklos Vidžiuose, Vėlū- 
nuose, Pelekose, Apse, 
Brėslaukoje ir kitose vie
tose. e) Gudijai priskir
tose lietuviškose vieto
se neleidžiama steigti jo
kių lietuviškų susibūri
mų, dainos ar šokių an
samblių. Prieš kelis me
tus Vilniaus ir Kauno 
aukštųjų mokyklų meno 
ansambliai buvo pradėję 
lankyti Gudijai priskirto
se vietose lietuvius, bet 
kadangi tie atsilankymai 
Išvirsdavo tautinėm 
šventėm, į kurias su
plaukdavo lietuviai iš to
liausių Gudijos vietų, tai 
Lietuvos okupantas tą 
lankymąsi uždraudė, ir 
dabar ten vyksta tiktai ty
lus, sunkus pasipriešini
mas, visus žvilgsnius nu
kreipus į okupuotąją Lie
tuvą, kur lietuviškasis 
reiškimasis dar vyksta.

4. Akivaizdoje čia iš
dėstytų faktų, kurių, ma
nau,Seimo nariai turi dar 
daugiau, visi, visi Lietu
vos žmoriės laukia iš mū
sų, laisvėje esančių PA
GALBOS.

KUOIR KAIP MES, LAIS
VĖJE ESANTIEJI, GALI
ME PADĖTI OKUPUO
TOSIOS LIETUVOS LIE
TUVIAMS ?IR AR GALI - 

ME?
Taip-galime. Ir ne tik

tai galime,bet ir PRIVA
LOME.

1. Visų pirma Seimui 
siūlau priimti griežčiau
sią rezoliuciją, paremtą 
kad ir mano čia nurody-

tais(žiūr.pastraipą 3)ar- 
gumentais, kurie šimtu 
procentų tikri. Šią rezo
liuciją pasiųsti pirmiau
siai Maskvai, Jungtinėms 
Tautoms ir visiems jų 
nariams ir visoms,be iš
imčių, valstybėms. Mas
kva atkreipia dėmesį tik
tai į didelį "triukšmą". 
Šitas žinias turiu tiesio
giai iš Lietuvos, gautas 
daugeliu kanalų, ir su 
prašymu-kelti protestus , 
ypač dėl lietuvių slavini- 
mo.

2. Turime būti gerai, 
tiksliai informuoti apie 
bėgamuosius įvykius Lie
tuvoje ir tam tikslui prie 
VLIKo reikia sukurti 
specialų studijų centrą, 
kad visada būtume tikri 
ką saką, ką rašą.

3. Niekas okupuotosios 
Lietuvos lietuvių, nei dr . 
Juška,netiki, kad jie mus 
galėtų palenkti Lietuvos 
okupacijos ar komunizmo 
naudai, todėl mus prašo 
palaikyti jų viltis vis dėl
to atgauti Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę, sti
printi jų lietuvybės nusi
teikimus,padėti gilinti jų 
lietuviškąjį sąmoningu
mą, kurį žiauriausiu būdu 
bando sužlugdyti okupan
tas.

4. BE NDRA VIM AS, oku
puotosios Lietuvos, Euro
pos .Amerikos ir Kanados 
valstybėse,lietuvių įsiti
kinimu,patvirtintų jų an
samblio lankymosi pa
sekmėmis, yra vienas 
svarbiausiųjų palaikymo 
būdų. Priimkime jų an
samblius ir atskirus at
vykstančius paviešėti 
žmones .išsikalbėkime su 
jais.sužinokim iš jų apie 
Lietuvą ir jos bėdas. Ne
reikalaukime iš jų nega
limo: jie mūsų aki vaizdo- 
j.e negali pasmerkti nei 
okupacijos, nei komuniz
mo. Būkime ir mes pro
tingi ir realūs.

5. Siųskime į Lietuvą 
savo ansamblius, savo 
sportininkus,ypač gi me
nininkus. Tegul Lietuvon 
nuvyksta Baras, Stankai- 
tytėir Vaznelis, tegul jie 
padainuoja Vilniaus ope
roje, į kurią suplauks 
tūkstančiai lietuvių iš vi
sų jos kampų, kels jiems 
ovacijas - kaip laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos 
atstovams ir tuo pasisa
kys ir patys už laisvę ir 
nepriklausomybę. Jie, ne 
mes,atkurs Lietuvos ne
priklausomybę. Palaiky
kime juos.

Daug dar turėčiau pa
sakyti Seimo nariams,bet 
pasakau šita,imdamas už 
visa pasakytą visišką at
sakomybę. Tuo ir baigiu 
linkėdamas geriausios 
sėkmės.

Jonas Kardelis 
1968m. rugp. 25d.
P,3- ; Atsiprašau, kad būdamas 

ligonis, neišbaigiau kaip reikiant 
minčių ir gal kapasakiau aštrokai.

J.K.,

NL REDAKTORIUS Jonas

Balfo Centro Valdyba su nauju reikalu vedėju kun. Pranu Geisciūnu. Sėdi /iš k. į d./: pirm, 
kun. V. Martinkus, kun. Pr. Geisčiūnas, J. Gerdvilienė. Stovi: Em> Cekienė, Br. Spudienė ir Ant. 
Senikas. Paveiksle nėra: Dr. E. Armalienės, Dr. A. Skėrio, A. Dzirvono ir St. Dziko.

Foto. R. Kisieliaus.
BALFAS ŠVĘS 25 METU I 
savo veiklos sukakti sekančiais! 
metais. Kadangi ši šalpos orga 
nizacija buvo pirmiausia iregis 
truota Illinois valstybėje, tad ir 
šio įvykio paminėjimui, Jubilie
jinis Balfo Seimas bus šaukia
mas sekančių metu pavasarį 
Chicagoje.

1967-68 biudžetiniais metais 
buvo surinkta $116,907.98 pini 
gaiš ir už $31,315.00 gerybė 
mis.

Šelpiant lietuvius visuose kr aš 
tuose per tą laiką išleista pini 
gaiš, rūbais, medikamentais ir 
kitomis gerybėmis$104,737.92. 
Individualinių siuntinių per tą 
laiką pasiųsta: i Lietuvą ir Si
birą-374, Lenkiją-492, Vokie 
tija-36 ir j kitus kraštus-24. 
Viso 926.

Balfo Reik. Vedėjas.

SANTAROS-ŠVIESOS 
FEDERACIJOS 

suvažiavimas įvyksta 
rugsėjo mėn.4-8 d. d. Ta
bor Farmoj,Sodus,Mich.

Visi Federacijos nariai 
norį apsilankyti suvažia
vime, prašomi atkreipti 
dėmesį į 1962 m. suvažia
vime priimtą, nutarimą: 
1.Suvažiavimas yra užda
ras organizdčijos įvykis.
2. Tačiau Federacijos bi
čiuliai labai nuoširdžiai 
yra kviečiami dalyvauti 
suvažiavime ir dalintis jo 
nuotaikomis ir tvarka.
3. Kad nebūtų pažeisti su
važiavimo pagrindiniai 
tikslai, ne Federacijos 
nariai norintieji jame da
lyvauti prašomi kreiptis 
į Suvažiavimo Rengimo 
Komisiją ir gauti asme
ninius kvietimus.Neužsi
registravę Rengimo Ko
misijoje asmenys suva
žiavime negalės dalyvau
ti.

Suvažiavimo Rengimo 
Komisijos adresas se
kantis: Valdas Adamka- 
vičius, Tabor Farm, So
dus, Michigan 49126. Vi
sais suvažiavimo reika
lais kreiptis šiuo adresu.

Santaros-Šviesos Fe
deracijos Centro Val
dyba.

♦ Pramonės ir prekybos 
ministeris J. Pepin lan
kėsi Budapešte ir pratę
sė 3-ms metams preky
bos sutartį. Vengrai Ka
nadoje pirko prekių už 20

kADAdOS LIETUVIŲ

BENDRUOMENĖ
ŠAUKIAMAS KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Kanados Liet.Bendruo
menės naujosios Krašto 
Tarybos sesija šaukiama 
1968 metų rugsėjo 28-29 
dienomis Toronte, Prisi
kėlimo parap. Muzikos 
Studijoj,1021 College Str . 
Pagal statutą, pilnatei
siais sesijos nariais yra: 
30 tautiečių,š.m. gegužės 
mėn. išrinktų į Krašto 
Tarybą, Bendruomenės 
apylinkių pirmininkai ar
ba jų atstovai, Krašto 
Valdybos nariai, Garbės 
Teismo nariai. Bendruo
menės Tarybos suvažia^ 
žimo posėdžiai paprastai 
yra vieši, tad kviečiame 
ir svečius.
Suvažiavimo dienotvarke: t 
Jieštadienį, rugsėjo 28 d .
1.10 vai. - registracija,
2.11 vai.- suvažiavimo 
atidarymas, invokacija,
3. Prezidiumo sudarymas,
4. Komisijų sudarymas,

5. Sveikinimai,
6. Pereito suvažiavimo 
protokolo tvirtinimas,
7. Pranešimai apie Kraš
to Valdybos veiklą,
8. Kitų vienetų praneši
mai,
9. Apylinkių pranešimai,

2 vai. p. p. - pietūs.
10.3 vai.p.p.-diskusijos 
dėl pranešimų eilės tvar
ka,
ll.'Naujosios Krašto Val
dybos, Garbės Teismo ir 
Revizijos Komisijos rin
kimai,
Sekmadienį, rugsėjo 29d.
12.9.30 v. ryto-Sąmata 
1968-69 metams,
13. KLBateities planai ir 
ŠūgestiJbK"-
14. Rezoliucijų prletni-
rtfas, -mmn.
15. Suvažiavimo uždary
mas.

mil. dol.
• Jau kelios savaitės kai 

Kardelis jau antra savaite kai port Arthur> Ont. tęsiasi 
vėl atsigulus ligoninėn. Dr.J. elevatorių darbininkų 
Šemogos nuoširdžioj priežiūroj streikas, kuris kenkia 
vykdomi sveikatos tyrimai. Kanados javų eksportui .

A. A.

BRONIUS KEMEZYS

mirė š.m. rugpjūčio mėn. 26 d. Kaune, Lietuvoje.

Gedulingos pamaldos už jo vėlę bus atnašau* 
jamos rugsėjo 7 d, šeštadienį 8 vai. 30 min. ryto 
AUŠROS VARTŲ bažnyčioje.

Nuliūdę
Irenos ir Petro Lukoševičių 

Šeima.

KLB Krašto Valdyba.

EMILIJOS MACIONIENES broliui ir dukters 
Janne krikšto tėvui ALFONSUI mirus, visą ju šeima 
nuoširdžiai užjaučiame.

D. ir J. Gražiai.

ZIGMUI BAKAIČIUI staiga mirus Chicago’je, 

Olgos ir Leono G u r e c k ų Šeimą nuoširdžiai 
užjaučia

V

M. ir A. C e p u I i a i.
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Lietuviai pasaulyje.

Lietuviai Australijoje 
rašo v. Šliogeris **
Sydney ■ Australija

(Tąsa iš praeito nr. “Studentai — Gyvenimas ir Veikla“ ) 5.

SPAUDOS REIKALAI
Prie savaitraščio"Mū- 

sų Pastogė" leidžiamas 
studentų pri edas' 'Studen - 
tų Žodis" red. stud. And
rius Gar oils.Tačiau pasi
rodo nereguliariai maž
daug kas 6 savaites, eina 
nuo 1958 m. Priedo pa
grindinis tikslas yra pro
gos studentams sudary
mas viešai pareikšti sa
vo nuomones, gvildenti 
bendrus reikalus ir pa
teikti žinių apie studentų 
veiklą.Sąlygos St. Žodžiui 
leisti finansiniai yra pa
lankios, išlaidas dengia 
A LB Krašto Valdyba. Ta
čiau turinio atžvilgiu iš 
studentų pusės jaučiasi 
entuziasmo stoka.Iš kitos 
turinys Kr. V-bos varžo
mas, kontroversinės te
mos nespausdinamos - 
veikia cenzūra.St. Žodžio 
turinys dėl to nukenčia. 
Rimtesnių rašinių jame 
retai pasitaiko ir jų dau
gelis esti parašyti vyr. 
kartos atstovų, rašančių 
pagal "liniją" konserva
tyvių pažiūrų prisilai
kant.

A.Zubras (sen. kartos) 
savo įdomiame rašinyje 
"Jaunųjų Akademikų pa
sireiškimas spaudoje", 
reikalą susumuoja taip: 
"Apyliūdnis vaizdas, kai 
ieškome išeivių studenti
jos ir iš viso jaunosios 
kartos pasireiškimo 
spaudoje. Turbūt reikėtų 
kad Studentų Žpęlįą taptų 
labiau nepriklausomas. 
Jaunimas mat nori išeiti 
kartais ir su kontraver- 
sinėmis temomis, o vyr- 

resnieji (jų rankose cen - 
zūra) to bijo. Tai be rei
kalo. Jaunimo bei jauno
sios kartos polėkiams 
natūralu galvoti ir išsi
reikšti savaip. Noras tą 
užgniaužti - tai tik senių 
ugdimas ar jų įmitavy- 
mas. Jis niekad nebus 
sėkmingas".

P. A. Zubro nuomonei 
pilnai pritariu ir sveiki
nu, kad užstoja jaunimą.

Leidinyje pateiktas są
rašas lietuvių dėstytojų 
Australijos Aukštesniųjų 
mokslų institucijose. Pa
minėta net 12 pavardžių, 
jų tarpe trys su daktaro 
moksliniu laipsniu ir trys 
senior lecturer, turbūt 
atitiktų mūsų docento 
laipsniui.

IŠ STUDENTŲ 
POLITIKOS

Alg. Jerinas rašinyje 
"Politinėm mintim','rašo: 
"PirmųjųSąjungos suva
žiavimų aprašymai mini 
studentų politines rezo
liucijas, raštus; sudaro 
tuometinės studentų poli
tinės nuotaikos vaizdą. 
Bet studentų dienos trum
pos.Keli metai prabėga ir 
nauji veidai, naujos pa
žiūros, kitos mintys... . 
Daugumai suvažiavimai 
net nepasiteisintų be he
donistinės programos.. . 
Nenuostabu, kad daugelis 
vyresniųjų jaunimą visai 
nurašo, politines viltis 
juose visai apleidžia.

Jaunimo Kongreso sū
kury atbudusios politinės 

’ mintys studentuose atga
vo turėtą statusą suva
žiavimo programose.

Po Jaunimo Kongreso 
Australijos studentija 
pereina dar vieną politinę 
fazę, gal net renesansą. 
Grįžę iš Amerikos agi
tuoja nebuvusius daugiau 
domėtis Lietuvos politi
ka.

Klausimų tarpe iškyla: 
"Kokie turėtų būti dabar
tiniai santykiai su dabar
tine Lietuva? Jaunimo 
metus užbaigiant Studen
tų suvažiavimas jau na
grinėja dialogų reikšmę 
su tautos kamienu. Temą 
perima filisteriai. Pa - 
skelbia viešą diskusijų 
vakarą... Vyresnieji iš
laiko tradicinį dogmatinį 
stilių jaunesnei kartai 
parodžius savo paaugu
sius ragus.

Vyresnieji savo pamo
kymus skleidžia savait
raščiuose,bet jaunesnieji 
(ALSS ir Filisterių Būre
lis) oficialiai atsakę per 
spaudą į užmetimus, dau
giau nesuviliojami nei į 
oracinius ,nei į rašytinius 
barnius.Kažin ar gerai?" 
Čia aš (V.Š.) turiu pa
reikšti, kad jaunimo atsa
kymai buvo nedrąsūs.Ki - 
tų atsakymus ne pagal 
"oficialią liniją" Kr.V-ba 
neleido spausdinti, už
čiaupiant burną.

Toliau Alg.Jerinas ra
šo :"Jei vyresniajai kartai 
pavyko totaliniai užčiaup
ti jaunesnę, galima gy
viems laidotis - ateities 
nėra. Užčiaupimas tė - .... ...
rą^tikriausiai tik pavir
šutinis. Tautinę politinę 
sąmonę, ką tik atgijusią , 
nėra taip lengva sutrypti

■K

Sydney lietuviu Meno Ansamblio moterų choras, 
kuriam vadovauja J. Gaižauskas. V.VILKAICIO NUOTRAUKA

bent kokioj jaunoj kartoj... 
Laikas vėl parodys kryp
tį,kuria mūsų jaunoji kar
ta pasuks...

Nors vyresnieji bara 
jaunesniuosius,kad ne tuo 
keliu eina, jie žino, kad 
visi keliai veda prie gele
žinės uždangos nuverti
mo, jeigu meilė Lietuvos 
mus žingsnius lydi. Tik 
laikas parodys kurių ke
liai trumpesni".

Alg. Jerino mintys ypač 
įdomios, nes jos atvirai 
reiškia daugumos jauni
mo nuomonę, kurią mūsų 
vietos "veiksniai" visais 
būdais slopina. Jos galėjo 
šiame leidinyje tilpti tik 
todėl,kad "veiksnių" cen
zūrai nebuvo pateiktos,ji 
buvo apeita.

STUDENTŲ STATISTIKA 
Stud. H. Antanaitis pa

teikia ALSS surinktus , 
kiek nepilnus duomenis .

Pasiskirstymas moks
lo šakomis Australijos 
universitetuose 1967 m. 
(be Adelaidės žinių): 
Studijavo' vyr.mot. viso 
Architekt. 6: 2 8.
Ekonomika 2 0 2
Chemija 1 0 Ų

Mokyt, seminarijose, 
technikos koledžuose, 
meno mokyklose ir įvair.

Gamtos moks
Gamtos m. 9 3 12
Humanitar. 9 17 26
Inžinierija 6 0 6
Komercija 1 0 1
Medicina 15 2 17
Odontolog. 0 1 1
Social, mok . 0 1 1
Statyba 1 0 1
Teisė 4 1 5
Veterinar. 0 1 1
Viso: 54 28 82

institutuose (be Adelai
dės ir Gęelongo 1967 m. 
ir Melbourne 1963 m.) 
studentų buvo 1963 m. vi
so 52, o 1967 m. viso 41. 
Kadangi duomenys nepil
ni, - jų lyginti negalima.

SUVAŽIAVIMAI
Pateikta platokas ALSS 

suvažiavimų aprašymas . 
Deja, programos daugu
moje hedonistinės. Rim
tumo įspedžio nepadaro. 
Pateikta ypač daug nuo
traukų, kas šį skyrių pa
gyvina. Tačiau iš kitos 
pusės' parodo studentijos 
intelektą,-jo neaugėtą ly
gį. Kaip ir vietos jauni
mas apie rimtesnius da

lykus beveik negalvoja, 
ieško tik "Fun"-malonu- 
mų.

IŠVADOS
Pateikiau čia kiek il

gesnę ištrauką iš dr. V. 
Donielos ir Alg. Jerino 
rašinių todėl,nes man at
rodo, kad tie rašiniai pa
teikia pačio jaunimo ats
tovų daugiau sistemati
zuotas mintis apie inūsų 
studentų galvoseną.

Turim džiaugtis tuom, 
kad mūsų studentai patys 

1543 - 3rd Street 395-6142 
Santa Monica, Calif. 395-3358

Antanas Patamsis sėdi prie savo namu ir kaktusu 
Cape Coral, Floridoje, kuria nuosavybe šiuo metu pardavė.

be pagelbos senimo šį 
(be kelių senimo rašinių) 
sugebėjo šį leidinį išleis
ti. Jie sugebėjo ir apeiti 
senimo "veiksnių"cenzū- 
rą ir daug ką atvirai pa
reikšti.

Tačiau yra ir nemalo
nių reiškinių. Pav. Sydney 
sk. studentai jau 1967 m. 
pradėjo vesti savo susi
rinkimus anglų kalba.

Kiek man čia vietoj gy
venant paaiškėjo, šis lei
dinys pasirodė pasaulyje 
tik dėka didžiausių jo vyr. 
redaktoriaus Romo Cibo 
pastangų. Jį reikia svei
kinti kaip pirmąjį jauni
mo atstovą sugebėjusi at
likti vyr. redaktoriaus 
darbą,kuriam mažai pri
kišti galima. Padėka pri
klauso ir"Minties"spaus- 
tuvei už gražų darbą.

V. Šliogeris.

Jeigu keliatės i JAValstybes, 
apsigyvenkite amžinai žaliuojan
čioje ir Šiltoje Kalifornijoje.

Informacijas teikia ir padeda j- 
.sikurti

JOHN KUTRA

STASYS GERYILAS

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKĖS

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

Kaip Vilniaus mieste, 
taip ir už miesto ribų, 
ypač geresni ūkininkai 
buvo apiplėšiami arba ū- 
kininkų gyvuliai buvo va
giami kiekvieną naktį. 
Paskerstų gyvulių mėsos 
produktai buvo parduoda
mi mieste privačiai arba 
ir mėsos turgaus krautu
vėse be veterinarų štam
pų arba ir padirbtais 
štampais apštampuota, 
nes panašūs antspaudai 
buvo nesunkiai padaromi, 
tuo labiau, kad padėjus 
ant šlapios mėsos ants
paudą, dažai išsilieja ir 
palieka tik spalvuotas 
ženklas.Tas nelengva pa
tikrinti.

Vieną pradžios rudens 
gražų rytą su savo padė
jėju Vasilevskiu išeinam 
pasidairyti į mums rei
kalingas vietas, užeinam 
ir į mėsos pardavimo 
turgavietę.Keli pardavė
jai plausto-dėsto mėsos 
produktus pardavimui ne
kreipdami dėmesio į 
mus, bet vienas kitas at
kreipė dėmesį į mus ir 
seka mūsų judėjimą, nes 
taip anksti dar pirkėjų 
buvo tik vienas kitas, ke
lios moterėlės su krep
šiais. Gerai peržiūrėję 
pardavėjus, išėjom nusi
pirkę po gabalą dešros.

Pasišalinus toliau nuo 

turgavietės Vasilevskis 
sako man, kad vienas iš 
pardavėjų yra paieško
mas vagis specialistas, 
pasižymėjęs vagystėmis 
ne tik Vilniuje,bet ir Len
kijos miestuose. Vasi- 
levskiui būnant Lodzės 
mieste, įtariamasis pa
kartotinai lenkų teismo 
buvo baustas apie 10 metų 
kalėjimo. Apkalbamasis 
vagis vagių gengėje vadi
nosi "Guzik".

Po maždaug 15 minučių 
vėl ateinam į mėsos tur
gavietę tiesiai pas įtaria
mąjį. Pasiruošę netikėtu
mams paprašom asmens 
dokumentų ir klausiam 
įtariamąjį,kaip jisai pra
vardžiuojamas draugų. 
Įtariamasis asmens do
kumentų neturėjo prie sa
vęs, bet parodė mėsai 
pardavinėti naują leidi
mą, kuris nebuvo teisė - 
tas. Dar įtariamąjį pa
klausus, ar jisai nebuvo 
vadinamas "guzik", įta
riamasis labai jaudinda
masis gynėsi ir ieškojo 
progos sprukti per užpa
kalines duris .Bet pabėgįį 
jam nepasisekė ir čia pat 
buvo jo rankos surakin
tos dar lenkų policijos 
naudojamais įrankiais- 
grandinėlėmis. Padarius 
suimtojo parduotuvėje 
kratą,buvo rasti keli ma

ži įrankiai-vitrikai ir ke
li raktai durų užraktams 
ir spynoms atrakinėti. 
Perdavus mėsos produk
tus šalia jo kitam mėsos 
pardavėjui, surašant ak
tą,įtariamasis atvestas į 
įstaigą buvo klausinėja
mas toliau.

Padarius asmens ir 
parduotuvėj kratas .įstai
goj pakartotinė krata su
imtojo drabužiuose nebu
vo padaryta,bet apsirikta, 
ir ta klaida kainavo anais 
laikais 500 amerikoniškų 
dolerių. Įtariamąjį klau
sinėjant, jisai lyg šaltį 
jausdamas, atsisėdo ar
čiau kūrenamo pečiaus, 
kurio durelės buvo pra
darytos. Momentą paga
vęs, jis rankoje laikytos 
didelės kailinės kepurės 
išėmęs minėtus pinigus 
įmetė į kūrenamą pečių. 
Bet palietęs durelių ran
keną, jis garsiai barkš
telėjo,į ką atkreipiau dė
mesį ir tue tuojau pažiū
rėjau į pečių, kur pama
čiau pundelį degančių pi
nigų.Išėmus iš ugnies de
gančius pinigus, rasta tik 
gabalai nesudegę, iš ko 
buvo nustatyta iš viso 
apie 500 am. dolerių. Tai 
buvo labai n emalonus įvy
kis, bet vagis "guzik" už 
tai taip pat nukentėjo. Ne
su tikras, kas su "guzik" 
vyko toliau,bet rodos, ve
dant pas tardytoją ar į 
krim.policiją,jisai pabė
go.

Ilgiau pagyvenus Vil
niaus mieste ir sekant bei 
aiškinant nusikaltimus 
buvo žinoma, kad bendrai 
padėčiai pagerėjus, gy

ventojų skaičius greit au
go kaip padoriais gyven
tojais, taip daugėjo ir va
gių recedivistų, taip vie
tinių, kurie buvo baigę 
speciales vagių mokyk
las, kurių viena buvo ir 
Vilniuje Arklių gt. Nr. 4 , 
bet atvyko dar iš Lenki
jos miestų.

Buvo gauta patikimų 
žinių, kad į Vilnių atvykęs 
"specialistas" vagis, va
gių gaujos vadas, kuris 
operuodavo Lenkijos 
miestuose, vadinamas 
"Sklianka" jau apiplėšęs 
kelis butus ir turįs mote
rų padėjėjų. O moteris , 
kaip "sklianka", taip ir 
kiti vagys verbuodavo iš 
buvusių bei esamų tarnai
čių ir palaidaus būdo mo
terų, kurios bendrauda
mos ’su vagimis sudary - 
davo geresnes sąlygas 
vagims apvogti numaty
tas vietas arba asmenis.

Viena dieną sužinota, 
kad "sklianka" su savo 
meiluže važiuos kažkur 
Užupio gt.į priemestį pa
daryti "gerą" vagystę. Jau 
žinant jo apsirengimą bei 
išvaizdą,tam tikroje vie
toje, jau temstant sulau
kiam atvažiuojantį 
"sklianką" su pana. Atva
žiavęs iš miesto per Vil
nelės tiltą, vežikas pasu
ka į dešinę ir sustoja prie 
namo, kuriame buvo pri
vačios vonios. Su juo va
žiavusi moteris užeina į 
vonių viešas duris, o 
"sklianka" tuo pat vežiku 
važiuoja Užupio gt.toliau. 
Prieš kalniuką,lėtai ark
liukui beeinant, iš abiejų 
pusių staiga įsėdome ir 

mes į vežimą. "Sklianka" 
be triukšmo suimamas 
uždedant jam grandinėles 
ant rankų.Apžiūrėjus va
žiuojant jo kišenes-rasta 
užtaisytas revolveris, 
septyni specialūs vitrikai 
ir keli mažesni ir didesni 
raktai. Be jokio įtariamo 
judesio pasukom vežiką 
atgal iki Šv. Jono Nr. 3 , 
kur "sklianka" atsidūrė 
vienutėje,© mes,išsiaiš
kinę per vežiką sutartą 
laiką paimti vonių pastate 
moteriškę,skubiai persi
rengiau "skliankos" paltu 
ir kepure,nuvažiavęs tuo 
pat vežiku laukiau iš vo
nių išeinančios moters. 
Neilgai trukus moteris 
paskubomis priėjus prie 
vežiko atsisėdo ir įdėmiai 
pasižiūrėjo į mane-bandė 
šokti iš vežiko, bet nepa
sisekė ir taip pat buvo at
vežtai mūsų įstaigą. Mo
terys padarė jos asmens 
kratą. Jos didelių kasų 
virš galvos susuktuose 
plaukuose rado geros 
vertės moterišką laikro
dėlį, kurį buvo pavogusi 
būdama vonių kambariuo
se iš moters.

Sekančios dienos rytą, 
peržiūrint vagysčių pra
nešimus, buvo praneši
mas ir apie pavogtą laik
rodėlį tuo pat laiku kaip 
voniose buvusi ir suimto
ji "skliankos" meilužė. 
Išsišaukus nukentėjusią 
moterį, -jai buvo paduotas 
ir laikrodėlis.Nukentėju
si ir vėl gavusi laikrodėlį 
buvo labai dėkinga ir pa
likusi geriausios nuomo
nės apie Lietuvos pollci- 
ją.kas be abejo mums bu

vo taip pat labai svarbu 
ir mes stengėmės įsigyti 
gerą vardą visuomenėje.

Iš Lenkijos valdymo 
laikų Vilniuje palikę ta
bako ir papirosų dirbtu
vės pradėjo veikti beveik 
su pilna produkcija ir su 
nauja administracija,kuri 
buvo paskirta jau Lietu
vos valdžios. Bet prižiū
rėtojai ir beveik visi dar
bininkai, daugumoje mo
terys, dirbę prieš karą 
vėl dirbo ir be pasigailė
jimo vogė tabako išdirbi
nius. Administracijos 
tarnautojai lietuviai pa
stebėję vagystes .pranešė 
mūsų įstaigos viršinin
kui, kuris pasišaukęs ma
ne, paragino imtis prie
monių sugauti vieną kitą 
vagišių.Padarius kai ku
riuos ėjimus .vieną pova
karį, baigus dienos dar
bus, išeinant iš dirbtuvių 
darbininkams,nužiūrėjus 
vieną stambaus sudėjimo 
jauną moterį sekam iki 
geležinkelio tilto ir čia ją 
sulaikom. Pasišaukę pra
einančią antrą moterį, 
taip pat darbininkę iš tų 
pat tabako dirbtuvių,pati
krinę įtariamosios ranki
nuką randam apie tūks
tantį papirosų, kas jau su
daro pamatą ją sulaikyti 
ir nusivežti į įstaigą, kur 
mūsų tarnautojos mote
rys, darydamos asmens 
kratą, pas suimtąją rado 
specialiai padarytą skar
dinį daiktą ant priešaki
nės kūno dalies prikimštą 
virš dviejų švarų geriau
sio tabako. Dar padarius 
kratą suimtosios bute, 
rasta apie 300 šimtai pa

pirosų. Suimtoji moteris 
buvo netekėjusi, gyveno 
gerais baldais apstatyta
me bute ir tabako dirbtu
vėse buvo nuo seniai kon
trolierės pareigose. Su
imtoji buvo nubausta 6 
savaites kalėjimo.

Lietuviams perėmus 
Vilnių ir kraštą adminis
truoti, skubiai sutvarkė 
tarp Vievio ir Vilniaus 
geležinkelį paleido nor
maliai kursuoti ir trauki
nius,kuriais iš visos Lie
tuvos važiuodavo žmonės 
į apdainuotą Vilnių, tie
siog masėmis. Atvykę į 
Vilnių lankydavo įdomes
nes vietas ir šventoves , 
ypač Aušros Vartų šven
tovę.Gatvėje,taip pat ge
ležinkelių stotyje būdavo 
daug žmonių ir kartais 
šiek tiek išsiblaškiusių.

Iš Lenkijos miestų į 
Vilnių subėgę kišenvagiai 
buvq labai "veiklūs" ir 
mums reikėjo budriai 
stebėti ir sekti vagis ir 
kišenvagius,kurie pasiė
mę taip pat kokį nors če- 
modaniuką.prisimesdami 
pakeleiviais, slankiodavo 
tarp žmonių ieškodami 
geros progos apvogti ką 
nors atvykusių iš Lietu- 
vos.Atvykę lietuviai į Vil
nių turėdavo pilnas pini
gines litų ir pripirkdavo 
vertingų daiktų. Kaip vi
siems žmonėms, taip ir 
vagims reikėjo tų litukų 
ir gerų daiktų,kuriuos jie 
parduodavo už litus papi
gintomis kainomis.

Daugiau bus.
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MOTERYS 
mitologijoje, padavimuo
se ir istorijoje.

Surinko ir parašė: Dr. 
Martynas ir Valerija A- 
nysai, Toronto.

Turinys:
Įvadas
1. Jūratė ir Kastytis, Bal
tijos jūros gintaro kara
lienė,
2. Neringa, Kurtenos- 
Kuršių pamario milžinė,
3. Žemaitė,Žemaičių ka
ralienė,
4. Aldona, DL kunigaikš
tytė ir lenkų karalienė,
5. Birutė,Vaidilutė ir ku
nigaikštienė,
6. Mirga, Vytauto išlais
vintoja,
7. Gražina, Mirtis už tė
vynę,
8. Agluona,Mirtis iš mei
lės,
9. Ona, DL kunigaikštie
nė,
10. Sofija Vytautaitė, DL 
kunigaikštienė,
11. Barbora Radvilaitė , 
Didžioji karališkoji mei
lė ir tragedija,
12. Klara-Skaistutė, Lie
tuvaitės kerštas dėl gar
bės pažeidimo,
13. Emilija Platerytė, 
Pirmoji Lietuvos sukilė- 
lė 1831 m.

Šie motyvai yra paimti 
iš įvairių tautų literatūrų: 
lietuvių, lenkų, rusų ir 
vokiečių.Tuose veikaluo
se, daugiausiai kitų tautų 
rašytojai kalba apie pa
sižymėjusias lietuves 
moteris. Veikalas yra 
skirtas supažindinti da
bartinių laikų lietuves 
moteris su savo tautos 
herojėmis praeityje ir 
kartu kelti tautinę savi
jautą,ypač moteriško jau
nimo tarpe. Iš patyrimo

žinoma, kad mūsų laikų 
mergaitės,dažnai turėda
mos mitologinius arba is
torinius vardus,tikrai ne
žino, ką tie vardai reiškia 
ir kuriame santykyje jie 
stovi su lietuvių tauta. Ir 
vyrams bus įdomu šį vei
kalą perskaityti.

Be lietuvių karžygių 
vyrų, senais laikais, be 
abejo buvo ir lietuvių mo
terų, pasižymėjusių ka
ruose arba kitoju būdu. 
Apie jas beveik visai ne
turime užrašų lietuvių 
kalba. Pėdsakų reikėjo 
ieškoti svetimoje litera
tūroje.Skaitant istorinius 
veikalus arba šaltinius , 
vienur ir kitur buvo su
rasta žinių. Keletą de
šimtmečių renkant, susi
darė pilnas vaizdas apie 
kai kurias savo laiku pa
sižymėjusias lietuves 
moteris,kurios paduoda
mos šiame rinkinyje.Apie 
jas pilnumoje niekuomet 
nebuvo rašyta,ir šis vei
kalas bus vienintelis lie
tuvių kalba.

Visos čia paduotos is
torinės asmenybės yra 
patriotės lietuvės, kurios 
aktyviai veikė,kentėjo dėl 
jų idealo, mirė už Lietu
vą arba bent sielojosi dėl 
jos.Tam tikrą išimtį daro 
Sofija Vytautaitė, kuri 
Maskvoje greitai surusė
jo, pasidavė rusų šūkiui: 
Viskas Maskvai,ir vėles
niame amžiuje neturėjo 
jokių santykių su Lietu
va. Neaprašyta liko Sofi
ja AIšėnaitė, Vytauto gi
minaitė,vėlesnė Lenkijos 
karalienė,kuri greitai vi
sai sulenkėjo ir vėlesnia
me amžiuje nurodė jokios 
simpatijos lietuvių tau
tai.

Autoriai laikėsi šalti-

Fragmentas iš III Tautiniu Šokių šventės baliaus, kuriame buvo pagerbti visi tautinių šokių 
mokytojai, įteikiant specialias dovanas. Komiteto pirm. dr. Leonas Kriaudeiiūnas Įteikia dovaną 
mok. Bingailei Zatovienei iš Detroito. Šalia komiteto narė Dalia Tamošauskaitė iž Kanados.

nių. Gal vienas arba kitas 
dalykas yra nežymiai pa
keistas, jeigu šaltinio 
tekstas atrodė neįtikinąs 
arba nelogiškas. Veikalas 
turės apie 300 puslapių ir 
bus atspausdintas kitų 
metų pradžioje.

Autoriai.
*

Keletą metų gerokai prigęsusi 
Sydnėjaus "Šviesa”, Dr. V. Do- 
nielos pakurstyta, netrukus žada 
vėl skaisčiai sušvisti. Reikia tikė
tis, kad Šviesa tikrai įneš gyvu
mo ir šviesos pritemusiame Syd
nėjaus lietuvių kultūriniame gy
venime.

GIESMĖ, IŠKALTA STIKLE
.. .Aukšta, liekna lietu

vaitė, pasirėdžiusį tauti
niais rūbais, laiko iškėlusi 
viršum galvos Gedimino 
pilį. Ja iš keturių pusių 
apsupę garsieji Vilniaus 
statiniai — katedra, varpi
nė, šv. Onos bažnyčia, 
Aušros vartai. Prožektorių 
ugnys tai vieną, tai kitą 
jų apšviečia. įspūdis 
tartum keliauji senuoju 
Vilniumi, gėriesi jo gra
žiąja architektūra.

Tai — pats naujausias 
vitražisto Antano Stoš
kaus (konstruktoriai — S. 
Žukauskas, A. Sešplaukis,

A. Augustinas) kūrinys. 
Jis papuoš Londone rug
pjūčio mėn. jvykslančios 
TSRS parodos Tarybų 
Lietuvos paviljoną.

Norėdamas pasiekti di
desnio Įtaigumo, autorius 
atsisakė tradicinės plokš
tumos. Jo vitražas dau
giau primena skulptūrinę 
grupę. Įsivaizduokite 
penkių—astuonių metrų 
strypus. Vienas jų — 
centre, likusieji — ketu
riuose kampuose. Ant 
centrinio — pagrindinė 
lietuvaitės figūra, o aplink 
ją — Vilniaus architektū-
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HOLLYWOODO ARTISTO 
ATSAKYMAS

Kino artistai daugiausiai ve
dasi ir skiriasi. Vienas kino 
mėgėjas susirūpino sužinoti, 
kaip nustatyti, kad artistas 
vedęs ar išsiskyręs, ir pa
klausė Hollywoodo artistą, 
kaip nusstatyti, ar artistas 
vedęs.
— Yra priemonė, — jam at

sakė artistas; — reikia su
skaičiuoti visas vedybas ir 
visas skyrybas. Jei bendra 
suma nelyginė, tai reiškia 
vedęs.

GUMBAS
KOKIAM TIKSLUI KARTAIS 
U ŽSIR ASIN Ė J AM A

San Francisco - Havajų oro 
linijoje vienas keleivis įdė
miai stebėdamas patarnauto
ją, kažką uisirašinėja. Kai
mynas susidomines tuo ir 
klausia:

— Kaimyne, ką gi bia už- 
sirašinėji ?

— Užsirašau, kau turiu pa
sakyti žmonai.

-- Ką gi būtent?
— Numesti 20 svarų svo

rio, pajaunėti 15 metą ir daž
niau pasiūlyti man išgerti ir 
užkąsti!

RAJONO BUITINIO GYVENTOJŲ APTARNAVIMO KOMBINATO

DARBŲ SUVESTINĖ

Rugplučio mėnesį Londone atidaroma Tarybų Sąjungos prekybos ir pramonės paroda. 
Turtingą ekspoziciją parodoje pateiks Ir Tarybų Lietuva.
Nuotraukoje: taip atrodys Lietuvos skyrius Londono parodoje (projekto autorius — 
architektas Tadas Raglnskas). P erspau.sdi.nta iš “Gimtojo Krašto“.

ros šedevrai, iš didelių 
spalvoto stiklo blokų iš
kalti, lėtai besisuką apie 
savo ašj.

Gali ilgai žiūrėti į šį 
vitražą, it kiekvieną sykį 
jj matysi visai kitokį. Šie 
įvairiaspalviai stikliniai 
„karoliai", suverti ant 
penkių strypų ir išdėstyti 
keliose plokštumose, — 
dar ne visas vitražas. Su
dėtine jo dalimi, be abe
jo, taps ir spalvų šokj 
lydinti jaunojo kompozi
toriaus Felikso Bajoro 
muzika. Pasak paties vit
ražo autoriaus A. Stoškaus, 
ji čia labai tinka. Užra
šyta j magnetofono juos
telę, ji šią savaitę drauge 
su pačiu vitražu išplaukia 
laivu j Angliją.
Čia minimas vitražo ąuto\ 

nūs A. Stoškus, kuris Mon- ' 
treaty je EXPO/67 vykdė vi
tražu įrpnsimus.S.Saj.pavil- 
ūme; 'NL.' r

BENDRAS KOMBINATO DARBŲ PLANAS VIRŠYTAS. . . .
50 procentų! A .itk\ -

Vyr.buh. Komb. direktorius
Iš satyros ir jumoro žurnalo “ŠLUOTA“, leidžiamo Lietuvoje.

Darbo pavadi
ni m as

Prleinonlii-paslangii 
skaičius Aptarn.

gyvent.
Plano 
jvykd.

Plano 
neįvykd.pa ai 

plan:)
atlikta 

(akt.

1. Gamybinių 
pasitarimų pra- 
vedimas 25 100 400 %

2. Išvykų or
ganizavimas tiks
lu pasisemti ir 
pasidalinti paty- 
rymu 1 9 900 %

3. Paskaitos 
per raj. radijo 
mazgą gyvento
jams apie buit. 
tarnybą 2 14

420 
tūkst.

žm. 700%
4. Straipsnių 

apie kombinatą 
perspektyvas pa
skelbimas spau
doje 3

21 
tūkst. 

žm. 100%
5. Sporto var

žybos su mūsų 
profilio respubli
kos įmonėmis 5 10

57 
žiūrovai 200%

6. Pasagėlių 
puspadžiams ka
limas 60000 30 29 neįvykd. 2000 %

7. Rašalo dė
mių valymas 1000 40

7 
žmonės neįvykd. 250%

2300 % 2250%

Išėjus Nastei, jaunųjų Balsių pirkioje prasidėjo Ir su įkarščiu užtraukė paskutinį dainos posmą: 
pilnos nerimasties dienos. Beliko nepilna savaitė, kol 
turėjo išvykti ir Petras. Išvykti į sukilimą — su ginklu 
rankose, su šautuvu ar baisiu dalgiu! Ne tik Katrės, 
bet ir Petro širdyje drumstėsi prieštaringiausi jausmai.

Katrei rūpėjo pirmiausia vaikas. Kaip ji jį maitins, 
augins be Petro? Išteklių jie jokių neturi. Duonai grū
dų, keletas vištų, karvutė — štai ir viskas. Ir ką dėdė Lietuvoje! Yra jų daug, mes visų šiandien nežinome, 
pasakys, kai Petras nestos į darbą? Ar neišvarys jos 
iš pirkios su mažu vaiku?

Tokios pat mintys vargino ir Petrą. Tačiau kai jis

Paskutinį vasario sekmadienį ji atsilankė nekvies
ta. Per pamaldas jis matė ją bažnyčioje, tačiau jų
dviejų žvilgsniai nesusitiko nė kartą. Kažkoks kietas, 
atkaklus užsispyrimas neleido jam atvirai į ją pa
žvelgti. Jis išėjo iš bažnyčios rūsčiai susikaupęs, 
aukštai pakelta galva, tarsi jausdamas kažkokį sun
kiai suvokiamą savo pranašumą.

Matai, kunige, kokių žmonių atsiranda musų Parėjęs i butą, jis kaip niekur nieko sėdo valgyti 
pietų. Kai Marcelina nukraustė stalą ir jis pasiliko 

Jie pasirodys, kai išgirs šuvius ir dalgių žvangėji- vjenaS( širdį užplūdo sielvartingas apmaudas. Juk šis 
mą, kalbėjo Dimša, tarsi kuistydamas Mackevičiųsekmadjenjs gaj paskutinis, kada jis matė Malviną, 
greičiau duoti sukilimo ženklą. Ateinantį sekmadienį jis sakys paskutinį pamokslą,

Tačiau Mackevičiaus kurstyti nereikia. Dabar ^j°paskuį išžygiuos su savo vyrais į Miegėnų mišką.
Ir štai ji pasibeldė į jo duris. Jis pasitiko ją susi

jaudinęs ir kartu nušvitęs.
— Aš atėjau dar kartą tavęs pamatyti ir, gal būt, 

atsisveikinti.
Jos balse skambėjo nuoširdumas ir gilus liūdesys.
— Aš esu tau už tai labai dėkingas. Aš norėjau 

su tavimi pasimatyti, bet nesiryžau tave pasikviesti. 
Tu žinai, kad mudviejų gyvenimas eina skirtingais 
keliais. Netrukus mudu dar labiau nutolsime vienas 
nuo kito.

— Žinau. Tačiau būva nutolimų, kurie mylinčias 
širdis dar labiau suartina. Toks man yra ir tavo nu
tolimas.

— Tu nesmerki manęs? Neatkalbinėji nuo šito

Kitą metą čėse tame
Jau giedosma pagrįždami: 
Vivat, valna būk, Lietuva — 
Žiemių smakas jau pražuvo.

Vakarop atėjo pusbrolis Jurgis ir Venckų Ado
mėlis. Jiedu bažnyčioje nebuvo, bet iš buvusiųjų gir- išsikalbėjo apie tai su Jurgiu, pusbrolis jį nuramino: 
dėjo apie kunigo pamokslą. Ką manąs apie tai Pet
ras?

— Nuo judviejų neslėpsiu, kokių žinių atnešė štai 
Nastė,— kalbėjo Petras.— Žinau, kad neišplepėsite, 
kam nereikia. Laikykime liežuvius visi. Mackevičius 
pirmąjį kovo sekmadienį renka sukilėlių būrį. Ir mus 
kviečia. Eisime?

— O tu eisi? — klausia Adomas.
— Eisiu.
— Ir aš su tavim. O tu, Jurgi?
Jurgis sėdėjo panarinęs galvą ir kažką mąstė. A' 

siliepė negreit.
— Aš pasiliksiu čia.
— Bijaisi? — su vos jaučiama pašaipa klausė Ado- Kėdainius, kariais Panevėžį, Raseinius ir Kauną, savo galvos ašaras, kraują? Ar nelydės jo žingsnių beprotiško žvįio" TavTtėJui i 17^6^610 "atrodo be" 

mas.
Jurgis pikiai jį nuvėrė akimis.
— Žinai, kad aš ne iš bailiųjų. Bet aš ir čia bū

siu reikalingas. Palauksiu brolio. Bus 
muštis.

— Tu teisingai galvoji,— pritarė 
kas kita. Geriau gimtinėse vietose.

— Aš vis tiek trauksiu su tavim 
čių,— siūlėsi Adomėlis.

— Nebijok. Aš čia pasilieku. Parvažiuos ir My
kolas. Tėvą sutramdysime. Išėjusių į sukilimą šeimų 
ir turto niekam nevalia liesti. Taip ir Mykolas aiškin
davo.

Jurgio žodžiai Petrą ir Katrę paguodė ir nurami
no.

galva visą laiką užimta vien tik sukilimo ruoša. Va
karais, kai kunigas namie, jo languose ligi vėlyvų 
išnaktų dega šviesa.

ir čia su kuo

Petras.- Man

pas Mackevi-

XII

Mackevičiaus sieloje kunkuliuoja prieštaringi 
jausmai, neramios mintys. Su žmonėmis jis griežtas 
lir kietas kaip plienas. Jis žino, kad jam nevalia svy
ruoti nė vieną akimirką. Tačiau savo nepalaužiamą 
valią jis yra užgrūdinęs vidinėmis kančiomis, sutram
dytomis abejonėmis, nemigos naktimis.

Paskutinėmis vasario mėnesio dienomis Mackevi- Jis žino, kokiam pavojingam žygiui ryžtasi. Jis, 
čius turi daug darbo ir rūpesčių. Jis, atsižadėjęs at- gal būt, tai išpirks savo gyvybe. Ir ne vien savo, bet 
sargumo, vėl ėmė veikti drąsiai, atvirai. Dienomis jis gal ir tų tūkstančių, kurie juomi paseks. Ar jis turi 
važinėja po Paberžės ir Surviliškio apylinkes, pasie- teisę šaukti juos į tokį žygį? Ar jis neužsitrauks ant

Raseinių paviete, apie Betygalą, Kelmiškių kaimelsužeistųjų aimanos, motinų ir žmonių priekaištai? 
susirado jis apsukrų, gudrų žmogelį Gugi ir gavo iš' Po ilgos kovos savo viduje jis kiekvieną kartą pri- 
jo parako, švino, du medžioklės šautuvus ir tris surū-ieina prie los pačios išvados. Tegu jis žus, tegu nu- 
dijusius pistoletus. Bus kuo papildyti ginklų atsargą kentės ir jo pasekėjai, vis vien atsisakyti nuo gink- 
pono Šilingo peludėje. luotos kovos prieš priespaudą, nusikreipti nuo švie-

Atlankė jį Bitė ir Lukošiūnas. Daktarėlis Dimšasesnio gyvenimo vilčių jis negali. Ir rytojaus dieną 
pasiekia dar tolimesnes Lietuvos vietas. Jis žino, kas jis vėl važiuoja žvalgyti, kurstyti, rinkti netolimos 
kalbama dvaruose, šlėktų vienkiemiuose, valstiečių kovos dalyvių.
pirkiose. Jis matėsi su Adomu Bite ir ponu Vincen
tu Belazaru Grinkiškio dvare. Jis atlankė Daniūnuo-

protiškas.
Ji ryžtingai papurtė galvą.
— Ak, ką man reiškia kieno bebūtų nuomonė! 

Tavo žygis man atrodo herojiškas ir reikalingas, vis 
tiek kuo jis bepasibaigtų.

— Net ir mano mirtimi?
— Net ir mirtimi! — tie žodžiai išsiveržė iš jos

lūpų kaip sielvartinga dejonė. Tačiau ji vėl tuoj atsi
tiesė, ir jos balsas suskambėjo kietai, valingai:— Ta-

— Puiku Ariamai Trmikci i i , . Kartais jis pasigenda prie savęs artimo žmogaus. čiau kam mes kajbame apie mjrtį? Mes kalbėkime
- luiKu, Adoma . Trauksime abudu ptrrmausia įse Julių Anusavicių, matininką, poetą, rašantį prieš Tokio, su kuriuo jis galėtų pasidalinti savo mintimis, apįe pergalę. Tavo vardas visais laikais skambės ne 

Šilėnus. 1 (įpasakok daugiau, Naste, kas ten pas jus?carą ir jo valdžią kurstančias dainas. Ir Belazaras, ir jausmais, nuogąstavimais, abejonėmis. Kur tokį žmo- praĮaįinėjUsių bet nugalėtojų eilėje
Ir Nastė ėmė pasakoti apie visa, ką matė ir Žino-Bitė su Anusavičiumi į sukilimą stos. gų, tokį draugą rasti? Iš artimųjų savo padėjėjų ir pa- Mackevičių sujaudino, sugraudino toks pasitikė

jo: apie Bagynus ir paną Jadvygą, apie jaunojo Sur-j Parsivežė jis vieną Anusavičiaus dainą, kurią ne-tikėtinių tokio jis neranda nė vieno. Nei Dimša, nei jimas žygiu yačiau jįs pajuto norą išsakyti jai 
savo abejones, svyravimus ir sielvartus ne dėl to, 
kad pats nebūtu įstengęs visu tuo nusikratyti, bet dėl 

kas pavidalas,- ir jam drovu prisipažinti. Tačiau pa- kad jam pasirodė reikalinga atverti jaį savo širdį 
vidalas ryškėja: Malvina! Ir jis savo sielos gilumoj .f tį .. jQs tai, ką jįs paĮs buvo alvojęSi jaut 
prie jos pripranta. Ilgais žiemos vakarais, nerimasties .. .
valandomis jis vaizduojasi ją čia esant, jis patiki jai ls8Yve^s- .... ....

J j 'ji j — Malvina,— pradėjo jis, pasodinęs ją į vienin-
savo mintis, savo nuogąstavimus ir seka, kaip ii į tai, , , , , .. . . , . . .. ,

_ . . . . v j t ten savo foteli.— Ar tu žinai, kad ateinanti sekma-
atsilieps. Ir štai jam ima atrodyti, kad n supranta jo ... . . - . . . , ... . . .J 1 J J dienį as su savo vyrų buriu ginkluotas trauksiu pra-

k d dėti sukilimo?
— Taip,— atsakė ji,— aš tai žinau. Kolyška man 

pasakė. Aš ateisiu bent iš tolo tavęs pamatyti ir atsi
sveikinti.

— Malvina, ar tu iš tiesų tiki, kad aš elgiuosi tei
singai? Daugiau bus.

vilos išvežimą, apie Šilėnų jaunimą, ir kaip pono gi-įtrukus dainuosią sukilėlių būriai. Dimšai ypačiai pa-ponas Šilingas, nei Kolyška. Tad kas gi? Širdies gilu- 
tikęs posmas, kur skatinama stoti į kovą drauge su moję lyg kokioj ūkanoj šmėkščioja vienas moteriš- 
lenkais. Daktarėlis prikimusiu balsu užtraukė:

lingo dvare Mackevičius su vienu ponaičiu mokė juos 
muštro, ir kaip Dundulis jau pradėjo dalgius tiesti ir
iš jų ginklus daryti.

Visi godžiai klausė Nastės žodžių, o senulė Pem- 
pienė su pasigėrėjimu ir pasididžiavimu žiūrėjo į duk
terį. Tik Katrei graudi nerimastis spaudė širdį. Atsi-

Pr^c m^°j° Petriuko lopšelio, ji pio ašaras jjs paniūniavo ir kitą posmą, skatinanti visus gink būseną, kad ji pritaria jo sprendimams. Tada jis pa- 
žiuiėjo čia j sūnelį, čia į tėvą, nedrįsdama įsiterpti į luolis visokiais ūkiškais padargais: 
kitų kalbą.

Po poros dienų Nastė iškeliavo atgal. Ji turėjo 
pranešti Mackevičiui, kad Petras su Adomėliu atvyks 
į Šilėnus pirmomis kovo dienomis ir pildys Mackevi
čiaus nurodymus.

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

Imkim visi tuoj ing nagus 
Kirvius, dalgius ar noragus, 
O prie mūsų gero noro 
Ginklu gal būt ir barbora*.

junta krūtinėj neapsakomą palengvėjimą. Ak, 
visa tai įvykų nebe svajonėse, bet tikrenybėje! 
čiau kviestis ją pas save jis nesiryžta.

* Barbora — sunki su kotu kaladėlė kuolams kalti.
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HUMAN AE VITAE 
ENCIKLIKA

Popiežius Paulius VI 
šių metų liepos 29 d. pa
skelbė jau per trumpą 
laiką labai išgarsėjusią 
Encikliką"Humane Vitae" 
(Žmogaus Gyvybė). Ta 
enciklika buvo pradėta 
rašyti praeito gruodžio 
mėnesyje ir turėjo išeiti 
birželio mėnesyje, bet 
kardinolai ir kiti, sužino
ję,pradėjo atkalbinėti po
piežių kad neskubėtų. Atė
jo į Romą žinios, kad vo
kiečių episkopatas ruošia 
kažką apie gimimų regu
liavimą. Popiežius tikrai 
nenorėjo,kad vieno ar ki
to krašto episkopatai iš
eitų pirm popiežiaus vie
šumon tokiu klausimu,ku
rį jis laiko svarbiu. Be to , 
kai kurios valstybės įsta
tymo keliunori priversti, 
kad tėvai po 2-3 vaikų jau 
nebeturėtų daugiau vai
kų. Pav. Indija jau dabar 
spaudžia, kad vyrai leis
tųsi tam tikrą savaime 
nesunkią operaciją pada
ryti, kad nebūtų daugiau 
šeimos: prižada atlygini
mą,o jeigu turės daugiau, 

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

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

Jonas Burčikas
2272 Lavalie, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada .

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

109? Clark Street /prie Dorchester/. Montreal, P.O.
TEL: 861- 3032,
vakare - 2S4 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

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.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos" redakcija)
Tek: garažo 366-0500

namų 366-4203

Uniue'tAal CleanetA & Tjailo'tA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(oi Wellington si.) Tel. 769-2941

Tel. 525-8971

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

U SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

BELLAZZI - LAMY,INC- 
do 6-6941 7682 Champlain Blvd. Ville Lašale.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai - 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybini* pooieris.

JOE’S BUTCHER & GROCERY 
LAURINAITIS JUOZAS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209

/ Prie požeminio “METRO“ stoties

atsakys pagalbą. Popie
žius tikrai nenori,kad bet 
kur katalikai būtų daugiau 
ar mažiau vartoti kontra- 
ceptyvus.Esant tokiai en
ciklikai nė joks parla
mentas, nė jokia valdžia 
negalėtų priimti nė jokio 
įstatymo,nes tuojau įeina 
moraliniai sumetimai, 
kurių valdžia negali nu
stumti į šalį.

Savaime,Humane Vitae 
enciklika nieko nepakei
tė, tik patvirtino senus 
principus,seną Bažnyčios 
tradiciją, kuri buvo iš
reikšta Casti Connubi en
ciklikoj Pijaus XI1930 m . 
Be abejo, aiškiai matyti, 
kad žmonija nėra ta pati , 
kas buvo prieš 38 metus . 
Tikrumoje,šita enciklika 
yra daug švelnesnė, negu 
Casti Connubi,bet vistiek 
žmonės nenori su ja su
sitaikinti,bent pradžioje , 
dabar jau matyti, kad visi 
pradeda kalbėti ramiau.

KO ENCIKLIKA NESAKO?
Enciklika nesako, kad 

kiekviena šeima turi tu-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Vilniaus mieste prie viešbučio - aikštės vaizdelis.

rėti tiek šeimos,kiekbio- 
logiškai imant gali būti , 
kiekviena šeima yra lais
va apsispręsti, atsižvel
giantį savo išteklius. En
ciklika irgi supranta, kad 
"population explosion" 
yra rimta problema ir 
kad valstybės gaii ir turi 
studijuoti, kaip išmaitins 
tautos prieauglį. Be to, 
popiežius mano, kad prie 
"Dievo stalo" dar yra 
daug vietos t. y. duonos 
dar daug yra, tik reikia 
mokslo, proto, darbo jos 
pasigaminti, gamta yra 
labai naši.

"PRIIMK AR NEŠK STOIŠ
KAI NELAIMĘ AR GY -

VENIMĄ"
Mes žinome,ką tas pa

sakymas reiškia. Žmogus 
turi gyventi pagal gamtą, 
nesivadovauti aistromis , 
nešokinėti džiaugsme ir 
nenusiminti liūdesyje ir 
skausme.Tai buvo laiko
ma didele gyvenimo filo
sofija.Šitos filosofijos į

79 ir 81 St. Zotique St. E., 

Montreal, tel. CR 7-0051.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

kūrėjas yra Zeno, gimęs 
Kipre .graikas ,ir gyvenęs 
dar prieš Kristų (340- 
265) .Stoikai buvo pagonys. 
Jie turėjo labai aukštą, 
kilnią filosofiją ir mote
rystės atžvilgiu.Visi Baž
nyčios Tėvai ir Bažny
čios rašytojai negalėjo 
pakęsti ir ne jokiu būdu 
negalėjo priimti, kad 
Kristaus mokslas, krikš
čioniška filosofija būtų 
žemesnė moterystės sri
tyje negu pagonų stoikų. 
Popiežius laikosi tos fi
losofijos, kurios Bažny
čios Tėvai, paskui vėliau 
vyskupai,kaip šv. Augus
tinas laikėsi. Popiežius 
sako,kad dabartiniai kon- 
traceptyvai,išskyrus rit
mą, yra nebiologiški. Iš 
kur mes žinome, kas yra 
prieš gamta ? Pav. ausis 
yra SKirta priimti oro 
bangavimus .priimti gar
sus. Norėti naudoti ausis 
kitam tikslui būtų nesą
monė .Reprodukcijos sis
tema yra skirta žmonių 

dauginimuisi, sentimen
talinė vertybė yra prie
das ir normali išraiška, 
kad žmogus gyvena pagal 
gamtą, lygiai kaip valgy
mas yra skirtas kūnui 
stiprinti,©gardus apeti
tas yra geras kriterius , 
kad žmogus yra sveikas .

POPIEŽIUS IR MEDIKŲ 
DRAUGIJA

Įsivaizduokim, kad kas 
nors paprašo kokios gar
sios, sakysim American 
Medical Association, at
sakyti tą filosofišką klau- 
simą:"Ar galima visiškai 
saugiai be jokių pavojų 
naudoti kontraceptyvus?" 
Nejokia Medikų Draugija 
neatsakys aiškiu ir trum
pu "taip". Medikai žino, 
kad ta sritis yra kompli
kuota, kad daug yra kon- 
traceptyvų,kurie nėra vi
siškai tikri, su daug kon- 
traceptyvais atsitinka ne
laimių,kad ir tokia"pill" , 
progesterono hormonas , 
kuris buvo laikomas iki 
šiol 100 nuošimčių tikru , 
dabar Montrealio gydyto
jai jau perspėja moteris , 
kurios tam tikrą laiką 
vartojo "pilis", bet dabar 
sumanė turėti naują šei
mos prieauglį,kad jos nu
trauktų "pilis" kokius še
šis mėnesius prieš pra
dedant naują gyvybę. Pa

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai
• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimcj—

• Apkainavima s nemokama

140 LAesAALvLrE366-0330

remo.

MOaHE

P R E S. M . L . D A 1 O N E A u L T . 763 5 BOUL. LASALLE - LA SALLĘ

Naujų: 366-7818
Naiųiotų: 388-868 1

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR 

DIRBTUVĖ- GARAŽAS
Atliekami įvairūs automobilių taisymo ir dažymo darbai:

Infra red & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai

Padangos žemiausiomis kainomis
ir baterijos. Lietuviams nuolaida.

611 b Lafleur Avė. LASALLE Tel. Busš. 366 - 7281

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

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

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.
Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį 

dovanų siuntinį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

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

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3/2 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyri šk am kostiumui, 
316 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių — S 75.90 .

VASARINIS 1968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 316 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė. 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šokolodi
nių saldainių, 1 vyriškas arbamoteri škas nailoninis lietpaltis 

— 575.00.

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 lietpaltis $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai $7.00, vyriškos ar
ba moteriškos nailoninės labai geros kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsisako kas Jam patinka. Taip 
pat, persiunčiame ir Jūsų 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, Sudbtfry, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont..

sirodo, kad pilis neigia
mai atsiliepia į kūdikį.

Popiežius atsiklausė 
geriausių gydytojų, kurie 
labai gerai nusimano ir 
žino, kokie iki šiol kon- 
traceptyvai yra vartoja
mi, žino jų nedateklius, jų 
didelį įvairumą visuose 
kraštuose, jų pavojus ir 
j am patarė, kad jis ,popie - 
žius, tų kontraceptyvų 
"kryžiaus ženklu nelai
mintų ir jų švęstu vande
niu nekrapytų". Buvo lai
kai,kad katalikiškos val
džios prašydavo popie
žiaus, kad jis laimintų jų 
kanuoles, šautuvus ir

5 PSL.

bombas. Jis jų nelaimino , 
nors atrodė,kad tie gink
lai labai geriem tikslam 
tarnauja, net ir pačiai 
Bažnyčiai.

Popiežius su savo en
ciklika netvirtina nė j okio 
kontraceptyvo; jeigu kas 
nori vartoti ritmą,nes jis 
yra sveikas biologiškas 
reiškinys,tegul jį naudo
ja, dar tobulina daugiau, 
pasiekia didesnį tikslu
mą,kad esant reikalui ga
lėtų panaudoti.

ENCIKLIKOS PASEKMĖS
Viena moteris norėjo 

siųsti savo giminaičiui 
Šv. Raštą. Padarė paketą 
ir nunešė į paštą. Valdi
ninkas paėmė, palingavo 
rankoje ir klausia:"Ar čia 
yra kas, kas galima su
laužyti? "-Pone,nieko nė
ra, kas galima būtų su
laužyti, išskyrus tik 10 
Dievo Įsakymų", -atsakė 
moteris. Žmonės laužo 10 
Dievo Įsakymų, nesiste
bėsime, jeigu laužys ir 
popiežiaus Humanae Vi
tae enciklika. Žmogus yra 
silpnas.

Pastoracijoje atsiras 
sunkumų. Kunigai turės 
parodyti daug takto, pro
tingumo ir meilės. Žmo
nės neturėtų atsitraukti 
nuo Bažnyčios ir sakra
mentų, tas yra svarbu.

Politiškai pasunkės 
padėtis katalikiškoms 
partijoms. Nekatalikiškos 
partijos eis be abejo pir
myn ir įves visokias gi
mimų kontrolės klinikas, 
kurios veltui tarnaus.

Ekumenizmas gal kiek 
atšals,nes katalikai išsi- 
kirs nuo protestantiškų 
konfesijų,bet Bažnyčia ir 
nenori būti viena kokia 
protestantiška bažnyčia 
daugiau. Kas apkaltins 
popiežių, jeigu jis tiki,kad 
ir moderniškas žmogus 
su Kristaus malone ir 
dvidešimtame šimtmety
je gali siekti žmogaus 
idealo ir šventumo viršū
nės.

LAIKRODININKAS 
ANTANAS Z U K A S

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA I K RO D Ž I U S I R J U V E LY RU S .
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Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- > - - - -
SIAME TORONTO LIETUVIŲ P/Ak/aZot/Į 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus
516% už šėrus

KAPITALAS v^š trijų

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ 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. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
Iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clįnic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008 menininkai koncertavę Montrealyįe S.rp. birielio 28 d. Solistas Edvardas Kaniava ir jį palydinti “Sutartinė".

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

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius ritinti- 
nius iki 19V< svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvena ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei utoa- 

fcymiH sfrjsti mums paftta ur ekspresu- Apmokėsite musu

Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei r ai/U, 
mielai paaiškinsime ir duoaime patarimą.
Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo Ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 
BALTIC EXPORTING CO.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryte 
iki 7 vai vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

NOTARAS
ANTANAS LIU D ŽlUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

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

TORONTO...
Margio vaistinės II aukštas.
Tel: Įstaigos LE7- 1708,

Namų CR9- 6166.

PLOKŠTELĖ

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Tai kupiškėnų vyres

niosios kartos meno ko
lektyvo etnografinis vai
dinimas, užrekorduotas 
Lietuvoj ir išleistas Ma
žosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos, Montrealio 
skyriaus. Tos "senovinės 
kupiškėnųvestuvės" pir
mąkart buvo suvaidintos 
Kupiškyje 1966 m.rudenį, 
o paskum ir kitose vieto
se,net Vilniuje turėjo pa
sisekimo.

Visi veikėjai kaimo 
žmonės, nei vieno profe
sionalo,tačiau medžiagos 
atrinkimas ir pateikimas 
reikia laikyti pavykusiu, 
gerai paruoštu. Medžiaga 
tikrai etnografinė, dainos 
ir muzika liaudiškos, tik 
pradžioje plokštelės ir 
paveikslų protarpiuose

Vairuokime teisingai i aimiiji!vengsime

DOVANOS:
su gydymu ir t. t.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

poroje vietų be reikalo į- 
montuota neliaudiškos 
muzikos, ji čia netinka . 
Labai gerai išlaikyta sa
votiška kupiškėnų tarmė. 
Visos kalbos ir dainos 
taip ryškiai užrekorduo- 
tos,kadir prie kupiškėnų 
tarmės neįpratęs galės 
suprasti porą kartų pasi
klausęs. Žinoma, pirmoje 
eilėje plokštelė bus įdomi 
kupiškėnams ir apskritai 
senesnio amžiaus žmo
nėms iš šiaurės rytų Lie
tuvos. Ten jie vėl išgirs 
žinomas tos apylinkės 
dainas.Reikia pripažinti, 
kad šiaurės rytų Lietuvos 
dainos ir teksto, ir melo
dijų atžvilgiu nėra tokios 
senos ir melodingos, kaip 
dzūkų ar suvalkiečių. 
Daugelis dainų yra dvi
balsės, su pritarimu, tai 
jauvęlyvesnis dainavimo 
būdas. Man pati gražiau
sia daina yra plokštelės 
pabaigoj (daina plačiai ži
noma visoj Lietuvoj)^ 
Aušt aušrala.taksaulala, 
Jau mon matas išvažiuoti, 
Domon miela čionai būt.

Truputį užkliūva ir 
"jaunosios"balsas, kurią 
vaidino moteris 67 metų 
amžiaus .būdama 22 metu 
vyresnė už"jaunikį". Jau
nesnės moters balsas, 
aišku, būtų geriau tikęs .

S KATHARINES 
Ont

TAUTOS ŠVENTĖS 
rugsėjo 8-tą minėjimas 
įvyksta rugsėjo 7 dieną 
St.Denis parapijos salė
je Carlton ir Vine gatvių 
sankryžoj.Paskaitą skai
tys J. Varanavičius iš Ha
miltono. Programą išpil
dys Jaunimo choras iš 
Londono,vadovaujant kun. 
Pocevičiui ir tautinių šo
kių grupė, invokaciją at
kalbės vienuolyno virši
ninkas T. B. Mikalauskas 
OFM.Rugsėjo 8 d. 12 vai. 
pamaldos Tėvų Pranciš
konų koplyčioj. Bendruo
menė prie Laisvės pa
minklo padės vainiką ko
votojam už Lietuvos lais
vę. Bendruomenės valdy
ba stengiasi įtraukti kuo 
daugiau jaunimo į Tautos 
šventės minėjimą.

Ši data Lietuvos vals
tybei yra reikšminga. DL 
K Vytautas 1443 metais 
rugsėjo 8 dieną buvo pa
sirinkęs karalium vaini- 
kavimosi data, tačiau dėl 
lenkų smurto siųstas vai
nikas nepasiekė DLK Vy
tauto. Lietuvių tautoje ši 
dataįėjoįistorijąir Lie
tuvoje nepriklausomybės 
metais ją kuo iškilmin
giausiai paminėdavome .

Būdami laisvuose ir 
Lietuvai drauginguose 
kraštuose esame įparei
goti rugsėjo 8-tąją švęs
ti.

Minėjimo pradžia 6.30. 
Po minėjimo linksmąja! 
daliai gros geras orkes
tras. Veiks bufetas su gė
rimais ir loterija-laimės 
šulinys.Kviečiame į Tau
tos šventę atsilankyti ir 
kaimyninių apylinkių lie
tuvius.

B-nės Valdyba.

Tačiau nėra blogai plokš
telės klausant.Įdomu.kaip 
tokia "jaunoji" atrodė 
scenoje žiūrovams. Ką 
padarysi, jei jaunesnės 
nesurado.Beje, jaunosios 
motina buvo tik vienus 
metus vyresnė už taria
mą dukterį. Reikia tikė
tis, kad šis vaidinimas 
paskatins jaunesnę kartą 
išsimokyti senųjų tradi
cijų.

Techniškai plokštelė 
padaryta gerai (spaudė 
RCA), tik brangoka ($5.

Dr. J. Balys.

MONTREAL
VISUOMENES IR

Kanados Jaunimo Kon
greso koncertu, Wood
bridge, Ont., Montrealio 
jaunimo lietuvių liaudies 
instrumentų orkestras 
užbaigė savo darbo sezo
ną. Atostogų metas ir 
pašto tarnautojų streikai 
sutrukdė mus painfor
muoti Jus apie orkestro 
organizavimąsi ir jo 
veiklą.Tai norime pada
ryti šiuo laišku.

Šie metai buvo organi
zaciniai, o kartu ir darbo 
metai.Organizacinės sta
dijos metu orkestras su- 
siformavo į grynai liau
dies instrumentų vienetą. 
Orkestrui besiformuojant 
buvo reikalingas ne tiktai 
darbas, bet ir finansinė 
parama,kurios susilauk
ta iš sekančių organiza
cijų ir pavienių asmenų: 
l."Litas”-$50, 2.Montre- 
alio Seimelio Prezidiu
mas-$25,3. Šeštadieninių 
mokyklų Tėvų komitetas 
-$25,4.B.Bagdžiūnas-$5 , 
5. L. Gureckas-$25, 6. A . 
Kalvaitis-$5, 7. P.Klezas 
-$10,8.J.Lukošiūnas-$20, 
9. Ig. Petrauskas-ŠIO^R. 
Rudins kas-$ 5,11. J. Šiau- 
čiulis - $5,12. K. Sitkaus- 
kas-$30,13.p. Zavys-$10, 
14. Orkestrantų tėvai-$48.

Viso gauta $ 273. -
Be to, prieš susiorga

nizuojant į pastovų Mont
realio jaunimo lietuvių 
Liaudies Instrumentų Or
kestrą aukų buvo gauta iš 
keletos asmenų. Deja, jų 
pavardės ir įnašai dėl or
ganizacinės stokos tuo 
metu nebuvo užregistruo
ta.

Nuoširdi padėka pri
klauso visiems prisidėju
si ems prie šio jaunimo 
orkestro organizavimo. 
Per palyginti trumpą lai- 
ką-savo veiklos laikotar
pį orkestras turėjo pro
gos dalyvauti sekančiuo
se pasirodymuose: 1.1968 
metų Vasario 16 minėji
me. 2. Vasario 29 d. per 
CFMB radio stotį lietu
viško pusvalandžio metu 
Vydūno minėjimo proga. 
3. Gegužės 5 d. Motinos 
Dienos minėjime. 4. KLB 
Švietimo Komisijos Ka
nados Jaunimo Kongrese, 
Woodbridge, Ont,

Šiuo metu orkestrą su
daro 18 moksleivių gro
jančių sekančiais instru
mentais: A. Kankles: S. 
Akstinaitė, R. Jaugelytė,

TEVELIU ŽINIAI
L. Kunapuu, L Lukoševi- 
čiūtė, R. Lukoševičiūtė , 

i L.Povilaitytė, V. Povilai- 
Itytė.R.Zubaitė. Lumzde
liai: G.Lapinas.G.Nagys , 
P.Vaupšas ,R. Zabieliaus - 
kas,R. Žitkus, Birbynes: 
V. Akstinas, A. Jaugelis , 
R. Kunapuu, A. Lapinas.

Be to, S. Akstinaitė ir 
R. Zabieliaus kas, reikalui 
esant, groja skudučiais.

Vienas iš pačių svar
biausių orkestro organi
zavimo uždavinių buvo 
įsigijimas tikrų lietuvių 
liaudies instrumentų; Kai 
kurie instrumentai buvo 
gauti iš Lietuvos, o kiti 
teko pasigamint patiems .

Buvo įsigyta šie nauji 
instrumentai: vienos
kanklės pagal iš Cleve- 
lando gautą pavyzdį buvo 
pagamintos V. Zubo, trys 
pagal Pr. Stepulio Lietu
voje išleistą kanklių va
dovėlį - orkestro vadovo 
Z.Lapino.Vienos yra pa
skolintos iš Montrealio 
skautų, o trejos yra Z. 
Lapino perdirbtos vokiš
kos citros, kurios sekan
čio sezono metu turės bū
ti pakeistos į tyras lietu
viškas kankles.

Viena chromatinė bir
bynė gauta iš Lietuvos, o 
keturios diatoninės buvo 
pagamintos Z. Lapino.

Dalis skudučių gauta iš 
Lietuvos,o kiti pagaminti 
orkestro vedėjo Z. Lapi
no. Visi lumzdeliai buvo 
nusipirkti Kanadoje, ka
dangi jie yra labai pana
šūs į Lietuvoje vartoja
mus instrumentus.

Dauguma lietuvių liau
dies instrumentų būtų 
sunkiai girdimi didesnėse 
auditorijose(ypač grojant 
tautinius šokius), todėl 
sekantis uždavinys buvo 
įsigijimas mikrofonų sti
printuvų ir garsintuvų. 
Dalis šių elektroninių 
priemonių yra asmeniška 
orkestro vadovo nuosa
vybė,tačiau orkestrui au
gant dauguma jų teko pa
pildomai įsigyti^

Įvairių muzikos instru
mentų pasigaminimui ir 
elektroninių priemonių 
įsigijimui buvo išleista $ 
324.04.

Šiuo metu orkestro fi
nansinė padėtis yra tokia 
Pajamos iš 
rėmėjų- $ 273. — 
Išlaidos-$ 324. 04 
Balans as$ 51. 04

LIET.AMERIKOS VAKARUOSE

Pagerbė komp. Budriūną

Birželio 16 d. Tautinių Namų 
sakj buvo pagerbtas komp. B. Bud- 
riūnas. parašęs kompoziciją E. Tu- 
micnės kantatos tekstui “Gintaro 
šalies baladė”.

Pagerbimo programą pravedė D. 
Mackialienė. Ji taip pat tarė žodį, 
aptardama kūrėją apskritai ir Br. 
Budriuno muzikinę kūrybą. Be to, 
ji perskaitė visą baladės tekstą, ku
ris yra daug ilgesnis už komponuo
tąjį-
B rute Dabšienė ir Rimtautas Dab- 
šys padainavo, jiems akomponuo- 
jant R. Apeikytei. Pianistė dar pa
skambino iš B. Budriūno kūrybos.

Klemensas Galiūnas įteikė Br. 
Budrumui pernai žadėtą premiją — 
$1000. Šią sumą K. Galiūnas su
rinko iš dešimties mecenatų, davu
sių tam tikslui po $100.
0 K. Galilnas įteikia komi. Broniui 
Budriūnui premiją $1000 už kantatą 
“Gintaro šalies baladi”.

B Darbo sezoną orkestro 
dalyviai su vadovu ir tė
vais užbaigė bendru su
buvimu. Pasibaigus vasa
ros atostogoms, orkes
tras pradės reguliarų 
darbą mokslo metų pra
džioje.

Nuoširdi padėka pri
klauso Aušros Vartų Pa
rapijai ir N. P.M arijos 
Seselėms už leidimą ne
mokamai naudotis patal
pomis repeticijų metu.

Su nuoširdžia padėka 
Orkestro vadovas ir 

tėvų atstovai.________
~~p~a Te Tk o j i m a7“
LIETUVOS GENERALI
NIO KONSULO N, YORKE 
PAIEŠKOMI ASMENYS. 
Jašinskas Vytautas, 1947 
metais iš Vokietijos išvy
kęs į Kanadą.
Jurgaitis Stasys ir Elz
bieta Jurgaitienė.
Kaklauskas Juozas,gyve
nęs Cleveland, Ohio.
Klimas Vincas .Antano s., 
gyvenęs New Yorke, ir jo 
sesuoMarijona Siauruse- 
vičienė su šeima.
Monkevičienė - Šteinber- 
gaitė Bronė, atvykusi į J 
AV 1947-48 ritėtais.
Osipavičius Jonas, Kaži- 

AR ŽINOTE K£ RAŠO

K E L El VIS ?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

KELEIVĮ žmonės mėgstadėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimą teisiniais ir kitais 

klausimais, gražią apsakymą, eilėraščią ir tt: jis 
turi ir moterą skyrią .

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR 
TIK $5,00.
Laiškus ir prenumeratą adresuokite :

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.

miero s. .apie 75 m., kil. 
iš Zakovalio km. Merki
nės vi., Alytaus ap. , gy
venęs New Yorke, paieš
komas jis pats ar jo sūnų 
bei dukterų šeimos. 
Simanavičius ,ir jo žmona 
Zofija.
Šeškus Ignas, Jono s. , 
1930 metais iš Lietuvos 
išvykęs į Kanadą.
Šeškus Juozas,Jono sūnus 
1923 metais iš Lietuvos 
išvykęs į Kubą.
ŠnuolisJuozas, 1947 met. 
gyvenęs Kempten, Vokie
tijoj. Ieškomas stambaus 
palikimo reikalu.
Štuopis Justinas, Antano 
sūnus ,gim.l923 m. balan
džio 7 d., Rokų km., Pa
nemunės vi., Kauno ap - , 
1944 m. buvo Vokietijoje . 
Zelenkevičiūtė Ona,duktė 
Verutės ir Juo zo Zelen- 
kevlčių,kil.iš Jėsios km.
Aukšt. Panemunės vi.,
Kauno ap. ,į JAV išvykusi 
1906-08 metais.

Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti:

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

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMILTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

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

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

Is kairės: E. Adomauskas ir A. Gasitinaite su sesute ir dalis 
gegužines dalyviu, prisiminti gegužinei, pozuojame...

POILSIO POPIETE
’-gegužinė, rengta šalpos 
komiteto liepos 7 dieną , 
A. Padolskio sodyboje, 
pavyko nepaprastai ge
rai. Tą dieną oras buvo 
gražus, šiltas,sausas bet 
nekarštas.Taip, kad sve
čių buvo priimta lygiai 40 
mašinų. Prie skaitlingo 
svečių atvykimo šalia ge
ro oro, reikia skaityti ir 
gražiąsodybą-parką, ku
ris labai tinka tokiems 
pasisvečiavimam ruošti. 
Tokios skaitlingos gegu
žinės būdavo’'anais ge
rais laikais"? maždaug c 
prieš 15 metų, kai čia at
vykę oš anapus Atlanto ir 
pradėję tvirčiau koją sta
tyti šiame kontinente, 
pradėjome ruošti geguži
nes ir jas lankyti dideliais 
būriais.

Dėl aludarių streiko 
Ontario provincijoje, va
sara buvo pradėjusi ge
rokai sausėti.Atrodė, kad 
ir gegužinės oras bus taip 
pat apysausis. Bet saulu
tei riedant toliau vaka- 
ruosna.rami sodyba stai
ga "prabilo"iki dainų pos
mų. Paaiškėjo, kad to 
priežastimi buvo senos 
Molsono ar Labbat atsar
gos. Atsargų neturėju
siems, kiek padėjo gegu
žinės rengėjai.Gražu bu
vo matyti šventiškai pa
ruoštus stalus pačių sve
čių įvairiais kepsniais . 
Rengėjams labai malonu 
buvo matyti svečių geras 
nuotaikas ir pasitenkini
mą parengimu ir tuo la
biau dideliu pasisekimu 
ir finansine prasme.Gry
no pelno gauta 265 dol. 
Taip, kad ruoštas paren
gimas salėje davęs defi- 
cito-dabar buvo išlygin
tas su kaupu.

Burtų keliu traukime 
patefoną laimėjo G. Že
maitienė ir radio-tranz . 
A. Jankūnas. Laimėtojus 
sveikiname. Įdomu, kad 
laimingieji bilietai buvo 
pirkti per Albiną ir Zig
mą Pulianauskus. Neiš
platintus bilietus iš anks
to,pačioje gegužinėje dar 
labai sėkmingai platino 
moksleivis E. Adomaus
kas ir Audronė Gašlūnai - 
tė: taip, kad jų pritrūko.

Tikįvažiavus į sodybą, 
jos savininkas pranešė 
rengėjams nemalonią ži
nią, kad gegužinės rytą 
sugedo vandentiekis.Savo

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

akimis matome kasamą 
gilią žemės duobę besie
kiant vandens vamzdžių. 
Blogai. Jei nebus alaus- 
tikrai nemirsime, o dėl 
vandens-visko gali būti— 
Bet mums pagelbėti atėjo 
vasarojanti anglų šeima, 
tik ką atsivežusi porą bi
donų šviežio vandens ir 
vieną iš jų mums perlei- 
džia.Reikalai pasitaisė ir 
tuoj prasidėjo virtuvėje 
darbas. Gegužinei įpusė
jus, tapo pataisytas ir 
vandentiekis.

Po visų sėkmių ir ne
sėkmių gegužinė baigėsi 
labai gražiai ir kultūrin
gai. Visi grįžome namo 
linksmi ir patenkinti tarę 
iki pasimatymo kitą kartą 
šioje vietoje.

Rengėjai dėkingi bilie
tų platintojams, geguži
nėje virtuvės darbuoto
joms ponioms: A. Pulia- 
nauskienei,Kačinskienei, 
Choromanskienei, Pau- 
liukienei. Dėkingi sve
čiams bei viešnioms už 
tokį skaitlingą dalyvavi
mą ir fin. paramą gegu
žinėje.

Ačiū už aukas fantams 
pirkti. Aukojo: 5 dol. -B . 
Venslovas; po 2 dol. -V. 
Narkevičius, J.Stankus, 
P.Dauginas; pol dol. -L. 
Pliūra, D. Kochanka, J. 
Lekutis, J. Žemaitis, L. 
Klevas.

Dar kartą visiems dė
kingas ŠF Komitetas.

PODOLSKIO SODYBOJE 
GEGUŽINĖ

Behamiltoniškių daly
vavo iš St. Catharines S 
LA 278 k. veikėjai: J. 
Paukštys, J. Kavolėlis , 
SLA 72 k. veikėjai: D.ir 
P. Dauginai, A. Visockas 
ir kiti. St. Cathariniečiai 
į gegužinę vyko organi
zuotai,sudarydami 4 ma
šinas. Be to, gegužinėje 
dalyvavoiš Paris, Brant - 
fordo, Delhi, Montrealio 
ir kitur. Paštui streikuo
jant, per spaudą nebuvo 
galima pasigarsinti, SLA 
kuopos nariams padedant 
Brantfordo, Paris lietu
viams teko atlikti infor
maciją savomis priemo-. 
nėmis.

Gegužinėje V.Alonde- 
ris, iš St. Catharines, pa
dedant A. Kaušpėdai davė 
sol. V. Noreikos, birb. P. 
Budriaus ir kankl D. Juod
valkytės, iš Lietuvos, į

WINNIPEG, Man.
KANADOS LIETUVIŲ 

KLUBAS MANNITOBOJE
WINNIPEGE

Prieš trisdešimt metų 
senųjų emigrantų Winni- 
pege buvo pradėta orga
nizuoti lietuviška koloni
ja. Ir kada vieningai visi 
veikė ir darbavosi, buvo 
įsigytas pastatas 240 
Manitoba Avė. Ir toje pa
talpoje susirinkdavo daug 
lietuvių linksmintis ir 
praleisti gražaus laiko. 
Bet po karo mūsų naujieji 
lietuviai aplinkybių buvo 
priversti negrįžti į savo 
gimtą kraštą,Lietuvą, bet 
važiuoti į kitus kraštus . 
Taip pat daug naujųjų lie
tuvių pateko ir į Winnipe- 
gą.Ir jie pradėjo lankytis 
ir susitikti su senaisiais .

Senieji lietuviai išgy
venę depresijas ir dar 
pripūsti visokios propa
gandos,manė, kad jei ku
ris nevažiuoja pas rusus , 
tas yra karo nusikaltėlis . 
O mūsų naujieji pradėjo 
vadinti visus senuosius 
komunistais. Ir taip ėjo 
metai po metų, ginčas ir 
neapykanta tarp vienų ir 
Įeitų. Bet po kiek laiko se
nieji emigrantai Vinnipe- 
go lietuviai patys pamatė 
ir įsitikino,kas yra rusai 
ir komunistai. Ir patys 
pamatė, kad blogu keliu 
eina.

Tada pradėjo dėl klubo 
konstitucijos kviesti nau
juosius lietuvius,kad sto
tų klubo nariais. Pradėjo 
daug kas rašytis ir buvo 
visi priimti klubo nariais. 
Bet kada įgavo daugiau 
galios, naujieji klubo na
riai pradėjo visai nesi
skaityti, girdi, mes viską 
padarysime,mes "sunai
kinsime komunistų lizdą’.' 
ir vienas labai stiprus 
vyras pradėjo savo jėgą 
naudoti, su savo kumš
čiais. Pradėjo daužyti 
pirmininką, šokinėjo 
prieš kitus. Ir naujieji 
pradėjo sakyti:ką tu stip
ruoli darai, kam žmones 
kabinėjibe reikalo ?Tada 
prisitaikęs iš užpakalio , 
griebė už sprando, taip 
patampė, kad net šešis 
mėnesius reikėjo kaklo 
diržus nešioti. Tada klu
bo nariai pamatė, kad tas 
stipruolis per toli eina. 
Buvo sušauktas visuoti
nis narių susirinkimas,ir 
nubalsuota išmesti jį kaip 
netinkamą klubo narį, 
tvarkos ardytoją.

Išmestasis mėgino per 
advokatą atsilaikyti, bet 
nieko negalėjo nė advoka
tas. Ir kaip tik išmetė 
tvarkos ardytoją, klubas 
pradėjo gyvuoti draugiš
kumu, ir vieni su kitais 
rūpintis klubo pagerini
mu ir pagražinimu.

Vadovaujant dabarti
niam klubo pirmininkui , 
naujam emigrantui A. 
Jančiukui, buvo pasiūlyta 
klausimas, ar nebūtų ge
ras ir gražus dalykas,kad 
geriems klubo nariams ir 
darbuotojams padaryti 
pagarbimo vakarą. Pir
mininkui pasitarus su 
valdybos nariais ir jiems 
pritarus, buvo pradėtas 

magnetofono juostą įra
šytą koncertą.

Jau antri metai SLA 
veikėjai pp. Dauginai iš 
St. Catharines išplatino 
daugiausiai loterijos bi- 
lietų.Hamiltoniškiai sėk
mingai bilietus platino: J. 
Kažemėkas,S.Bakšys, F . 
Rimkus .A.Kauspėdas, K. 
Lukoševičius ir kiti.

SLA narys.

VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠ
LAISVINIMO KOMITETO 
Informacija:

Vliko pirmininkas dr. 
Valiūnas pasiuntė tele
gramą Jungtinių Tautų 
Generaliniam Sekreto
riui U Thant, kad JT pa
smerktų sovietinę agre
siją prieš Čekoslovakiją, 
nes tai yra sovietinės ag
resijos tąsa,kurią Sovie
tų Rusija pradėjo 1940 
metais okupuodama Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. 
Telegramoje reikalauja
ma,kad JT priverstų so
vietus pasitraukti iš visų 
okupuotų kraštų Europoj.

Su pagarba
J. Audėnas 

Vicepirmininkas .
Telegramos turinys:

STATEMENT ON THE 
CZECHOSLOVAK CRISIS 

.. , • uirvnr', «•The use of naked force
i V 1by the" Soviet Union 

against Czechoslovakia 
once again demonstrates 
that the declarations 
about peace and peaceful 
coexistence, periodicaly 
issued by the Soviets, are 
nothing more than empty 
and deceitful words.

The Soviet armed ag
gression against the Cze
choslovak people is an 
extension of the Soviet 
quest to subjugate all the 
peoples within reach of 
Soviet military forces. 
Twenty-eight years ago, 
the Soviets started their 
aggression by occupying 
Lithuania,Latvia and Es
tonia. The Kremlin has 
suppressed all of the ba
sic rights and freedom of 
these peoples. We are 
grieved to learn that a 
similar fate will befall 
the peoples of Czechoslo
vakia unless the free 
world undertakes deter
mined and united measu
res to stay the aggression 
and rectify the injustices 
being perpetrated by the 
Soviet Union against the 
subjugated nations of Eu
rope.

Specifically, the Supfe-

darbas. Pradėta platinti 
atsilankančių kortelės, ir 
per tokį trumpą laiką bu
vo išplatinta virš dviejų 
šimtų tarp senų ir naujų.

1968 metų bal.27 dieną 
įvyko tas pagerbimo va
karas. Buvo įteiktos 26 
klubo nariams klubo do
vanėlės ir prisegta balta 
gėlė prie krūtinės, o jų 
žmonoms gėlių bukletas. 
Visi žmonės buvo paten
kinti, kad nebuvo jokio 
skirtumo tarp senųjų ir 
naujųjų Winnipego lietu
vių; visi vaišinosi, kalbė

OPEN APPEAL TO PRESIDENT JOHNSON

Dear Reader: If you endorse the views expressed in this open letter, affix your signature in the space provided 
and mail the above text to President Lyndon B. Johnson, White House, Washington, D.C,

COEMITTEE TO RESTORE LITHUATIIA’S RiDEPEHDEJlCE
29 WEST 57th STREET, NEW YORK, N. Y. 10019

'■'sJfxWCoordinator: Anthony B. Mažeika

Lietuvos Nepriklausomybe'* Atstatymo Komitetas prašo skaitytojus virš esanti,oersp ausdintą,

MISTER PRESIDENT:
On August ~6th. troops of the Soviet Union and Its servile allies invaded Czechoslovakia tn 

re-impose strict adherence to the orthodox Soviet Communist line. In reality, brute force was applied 1
to crush fur*!'“’ liberalization In the field of basic human rights and to re-impose a subservient |
regime in Prague.

Tn the words of the Czechoslovak Communist Party Presidium, this invasion is "contrary not ;
only to the fundamental principles of relations between Socialist states but also contrary to the 
principles of international law." |

The Soviet Union has a long record of conspiracy against the sovereignty and territorial 
Integrity of Independent nations. While the world was pre-occupied with the Blitzkrieg in the West, 
the Soviet Union imposed its "hphere of influence" on the Baltic Nations. On June 15, 1940. troops 
and tanks of the Red Army poured into Estonia, Latvia, and Lithuania. Moscow hastily set up 
puppet governments. A single list of representatives—hand-picked by Moscow—was proposed to the 
"liberated" countries. To insure the election of the Communist candidates, tens of. thousands of 
people were arrest'd on the eve of the elections as a threat to those who might protest by refusal to 
vote. The decisions of the "elected representatives" to request incorporation of the three Baltic 
States into the USSR, were prepared in Moscow and carried out by the occupying Red Army. |

Tn their zeal to impose Communism on Eastern Europe, the Soviets applied the classical stra- ;
tegy of military intervention, usurpation of political power and Communization hi Poland, Hungary, 
Rumania, Bulgaria and Czechoslovakia. The use of brute force Is essential to Communist ideology. |
Therefore, the Soviets did not hesitate to use the Red Army in Hungary in 1056 to re-impose a 
pro-Moscow regime. Į

The Soviet Army marched Into Czechoslovakia in brazen violation of the United Nations 
Charter, repeated U.N. resolutions condemning intervention in the internal affairs of other states 
and in violation of the bilateral agreements concluded by Moscow with the Prague regime over |
the last twenty years. As this is occurring, the United States stands aloof, lest the sensitive Rus
sians take offense.

Mr. President, is one Instance of appeasement at the expense of Chechoslovakia not enough 
for one generation? The Czechoslovak people were sacrificed to Hitler at Munich, because the West
ern Powers then lacked the determination to oppose aggression. Once again Czechoslovakia stands 
alone. Does the present administration seriously believe that by issuing a few declarations of 
righteous Indignation the cause of freedom and stable world peace can be served?

We respectfully cull upon the President Io make a realistic reappraisal o( the State Depart
ment’s policy of detente with the Soviet Union which woii’d not only protect the I'nterests and security 
of this nation, but would also guarantee the sovereignty and freedom of the nation* of Eastern 
Europe. The current State Department policy Is based on an academic theory of gradualism. That 
Is, through peaceful engagement the West could subtly transform the Soviet. Bloc into genuine, 
democracies with modified Socialist economies. The successful Implementation of gradualism neces
sitates the exertion of -diplomatic and economic force to enhance gains towards this end. In a 
word, Czechoslovak liberalization, spręly needs more than mere wor<įls from the advocates of grad
ualism. * .

The Soviets view overtures of dėtent? as a sign of the American desire to disengage from 
Europe. Unilateral concessions made by the United States do not satiate the appetite of the Soviets. 
In practice, the Soviets accept American unilateral concessions ,as a basis for negotiating further 
concessions-from the West.

We also call for a re-examination of U. S. and Western acceptance of “status quo” of 
Soviet domination in Eastern Europe since 1945 which in effect has stifled the restoration of 
independence to those nations. In the language of the Soviets, the acceptance of the “status 
quo” works for the interest of the USSR because: (a) rarely in modern history have people 
been able to overthrow modern totalitarian police states without active outside assistance. 
It is wishful thinking to expect the peoples of Eastern Europe to overthrow oppressive 
regimes that can muster the full arsenal of modern weaponry, which regiment environ
ment, and which control all means of mass communications; (b) the tragedy of Baltic 
partisans during the 1944-1952 Resistance to Soviet occupation, the Berlin and Poznan 
Revolts, the Hungarian Revolution, and now the Czechoslovak Invasion are cruel realities 
to the one hundred million peonies of Eastern Europe. As a result, they have become disil- j
lusioned with the West. How long can the United States expect to c. jny the moral sup- ;
port of these “silent allies” if at each critical moment in history, the u.S. abdicates its.role 
as the leader of the Free World? Taking the Baltic States as an example, the U.S. has never 
recognized their forcible incorporation into the U.S.S.R. However, a positive policy geared 
to assist these people in extricating themselves from foreign rule has not evolved from the 
State Department. Why?

Mr. President, we respectfully request that economic and diplomatic pressures be 
brought to bear upon the U.S.S.R. until Soviet military and administrative personnel is with
drawn from Czechoslovakia, Estonia, Latvia, Lithuania and the other occupied nations of 
East-Central Europe and these nations are permitted to exercise their right of self-deter
mination without foreign interference.

Respectfully yours,

laišką pasirašyti ir iškirpus p 

me Committee for Libe
ration of Lithuania asks 
the Governments of the 
Freee World:

1. To demand the with
drawal of Soviet troops 
from Czechoslovakia,Li
thuania, Latvia, Estonia, 
Hungary and Poland;

2. To severe economic 

josi ir linksminosi. Vie
nam naujųjų ateivių būtų 
įteikta ta dovana ir pa
gerbimas, bet dėl kokių 
priežasčių nedalyvavo.

1968 metų liepos 1 dieną 
įvyko pas senąjį lietuvį V. 
Vidriką vasarvietėj klubo 
piknikas. Buvo labai ma
lonu, buvo daug senų ir 
naujųjų lietuvių, vasar
vietė labai gražioje vie
toje ant ežero kranto. Bet 
beveik vis ą dieną lijo. Pp. 
Vidrikų buvo visi žmonės 
priimti ir pavaišinti kuo 
geriausiai.

usti JAV prezidentui Johnsonui.

and diplomatic relations 
with the Soviet Union until 
the Soviet Union with
draws its military and 
administrative personnel 
and permits the occupied 
nations of East - Central 
Europe to function as free 
and independent nations.

We proclaim our soli

Daug dar naujų lietuvių 
nėra klubo nariai, tad 
kviečiame,kas tiknorite , 
stokite ir dirbkime, kad 
senųjų lietuvių darbas , 

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininku leidinių fondas
Redakt ori us Vytautas B i l d u š a s .

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

darity with the Czecho
slovak people and express 
our sympathy in this hour 
of tragedy for Czechoslo
vakia.
Supreme Committee for 
Liberation of Lithuania

New York,August21,1968 .

prakaitas ir pinigai nenu
eitų kur nereikia.

Kanados Lietuvių Klubo 
Pirmininkas A. dančiu
kas-Winnipeg, Man.



NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. rugsėjo 4 d. Nr.35/1111/8 PSL.

ŽVEJU - MEDŽIOTOJŲ Žvejojimo varžybų reikalus tvar
Ž I N I A I kys J. Dalmantas.

Vykstantiems i “ NIDOS“ klu- Medžiotojams prisišaudymas 
bo gegužine žinotina, kad no- vyks šaudykloje starais 22 ka
rintieji dalyvauti žveju varžybo Ebro šautuvais, bet nebus pre
se iš anksto individualiai pasi- mijuojama.
rūpina laivelius ir kitas priemo Kviečiame visus atvykti i ge 
nes. Varžybos vyks pagal klubo gužinę, nes tai bus paskutinio- 
taisykles nuo 10 vai. ryto iki ji ^ios vasaros.
1 vai. pp. Premijoms yra paskir- ( žiūrėkite skelbimą) 
ta 5 vertingos premijos kuriu Nįdos y _ba
pirmo-tos dvi gautos iš Molson.

KLEBONO IS

AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS KLEBONO TĖVO 
K. PE ČKIO IŠLEISTUVĖS 
- ATSISVEIKINIMAS SU

PARAPIJIEČIAIS
Tėvų Jėzuitų Centro 

patvarkymu Tėv. Pečkys 
skiriamas naujoms pa
reigoms Chicagoj ir rug
sėjo mėnesio gale išvyks
ta} Ameriką. Aušros Var
tų parapijiečiai ir visa

.EIST U VES

Montrealio visuomenė tu
rės progos atsisveikinti 
su klebonu Tėv. Pečiau 
rugsėjo mčn.28 d. 7 vai. 
30 min. rengiamoje ben
droje vakarienėje Aušros 
Vartų parapijos salėje . 
Organizacijos ir visi 
Montrealio lietuviai pra
šomi tą vakarą rezervuo
ti šiam atsisveikinimui .

Aušros Vartų Parap. 
Komitetas .

MONTREALIO LIETUVIŲ Ž V E J 0 T 0 J U - M E DZ'I OT 0 J Ų KLUBAS

NIDA
RUGSĖJO 8 d., sekmadieni, P. SKRUIBIO VASARVIETEJE PRIE OTTAWOS UPES

Point Furtune, Que. RENGIA

GEGUŽINĘ - PIKNIKĄ
P ROGRAMOJE: Premijuotos žvejų varžybos 

Laisvi šaudymo pratimai 
Bufetas. Muzika. Loterija.

"NIDOS" Klubo Valdyba.

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS 

SEIMAS NEW YORKE 
įvykęs savaitgalyje išrinko vai 
dyba iš siu asmenų (alfabetu):
1. Bachinas Juozas,
2. Barzdukas Stasys,
3. Brazaitis Herikas,
4. Butkus Antanas,
5. Gailiušis Antanas,
6. Klimas Antanas,
7. Lenkauskiene Milda,
8. Majauskas Vytautas,
9. Rinktinas Antanas

Kandi!: tais liko:
1. Nasvytis Algirdas,
2. Laikūnas Aleksas.
Seimui pirmininkavo dr. P. 

Lukoševičius ir dalyvavę 
Kraštų pnmininkai. Sekreto 
riavo. dr. M. Ramūniene, D. 
Kelpšaitė jr L. Skripkutė.

AUTO - MASINOS katastrofoj 
žuvo sol. Zuzana V anagaite, 
kuri su ekskursija buvo atvy
kusi iš Pietų Amerikos i 
Montreal į 1966 metais.

BALTU DIENA 

MONTREALYJE 
kuri įvyks rugsėjo 7, d. , 
2-4 vai. p. p. tikisi susi
laukti skaitlingos Kana
dos pabaltiečių publikos . 
Šiai iškilmei yra užanga- 
ž uotą vieš 300 menininkų 
-šokėjų, choristų, muzi
kantų ir gimnastų iš visų

ALDONAI IR JONUI 
PARŠELIŪNAMS 

jų pačių namuose, draugų 
ir bičiulių pastangomis 
buvo surengtas šaunus ir 
netikėtas 25-rių metų ve
dybinis pokylis.

Sugrįžusius į namus 
šeimininkus su gėlėmis 
rankose pasitiko jų sūnus 
Marius, o šeimininkės 
pusseserė iš Detroito, 
pavaišino juos duona' ir 
druska.Susirinkę svečiai 
sugiedojo Ilgiausių metų 
ir palinkėjo gražiausios 
kloties tolimesniame gy- 
gyvenime.

Besivaišinant pasakyta 
keletas kalbų ir įteikta 
dovanų.

Tenka pažymėti, kad 
abu Paršeliūnai yra baigę 
Dotnuvos Žemės Akade
miją Lietuvoje. Jonas 
Paršeliūnas pabuvęs Įdek 
Danijoje,buvo pakviestas 
dėstyti Ž. U. A. , o vėliau 
pakeltas docentu.

Ponai Paršeliūnai yra

TORONTO SPORTO
KLUBAS "VYTIS" ( 

dvidešimties metų sukak
ties proga, suruošė rug- 
piūčio 3,4 ir 5 d.d.Spring - 
hursto vasarvietėj jaunių 
krepšinio turnyrą. Iš še
šių kviestųjų dalyvavo 
keturi:Toronto"Vytis"ir \ 
"Aušra", Hamiltono "Ko
vas" ir Londono"Tauras'.' 0' 
Nei Detroito,nei Montre
alio jauniai neatvyko.

Turnyrui oras pasitai
kė labai gražus, bet buvo 
karšta ir tvanku, kas pa
reikalavo daug energijos 
i r pr akai to i š j aunių kr ep- 
šininkų.

Turnyrą laimėjo Ha- 
miltono"Kovas" nepralo- 
šęs nė vienų rungtynių. 
Antra vieta teko "Vyčiui" 
trečia "Aušrai" ir ket- 
virta-"Taurui".

Hamiltono "Kovas" pa
sirodė, kaippatvarus, iš
tvermingas ir darbštus 
vienetas. Ypatingai savo 
pranašumu išsiskyrė de-

P AB AL TIECIU D I E N O S PROGRAMA

Šiais metais Baltijos 
pakrančių sesės: Lietu
va,Latvija ir Estija šven
čia 50-ties metų nepri
klausomybės atkūrimo 
jubiliejų. Ryšium su tuo 
yra ruošiama ir Baltų 
Diena.

Ši šventė įvyks Mont- 
realyje, Place of Nations 
aikštėje rugsėjo 7 d. , 
(šeštadienį) 2-4 vai. p. p. 
Tai gražus ir didelis kul
tūrinis įvykis. Paremki
me gausiu dalyvavimu.

Šalia lietuvių, estai ir 
latviai dalyvaus su gra
žiomis meninėmis pajė
gomis.

Lietuvius reprezentuos 
šios grupės:

1. Lituanistinių Kursų

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir 
Ketvirtadieni
Antradieni
Penktadieni
Trečiadieni

2 - 4; 7 -9 pm.

2-4 pm.
2 - 4; 7 - 9 pm.
7 ■ 9 pm.

tautinių šokių grupė vad . 
p. B. Lukoševičienės,

2. Skautų Vyčių tautinių 
šokių grupė vad. E. Teku- 
čio,

3. Lietuvių liaudies 
instrumentų ansamblis 
vad. Z. Lapino,

4. A. V. parapijos miš
rus choras vad. p. Roch.

Programos pranešėjai: 
Bulotienė ir S. Bulota.

Scenos vadovas :P.Ada- 
monis,

Spaudos atstovas: V . 
Jonynas,

Muzika prieš progra
mą: L. Stankevičius,

Dekoracijos: dail. R. 
Bukauskas.

Baltų Dienos Komitete 
lietuvius reprezentuoja:

Vyriausias režisierius: 
dr. H. Nagys,

Pranešėjų koordinato
rius: P.Rudinskas,

Pirmininko pavaduoto
jas: J. Lukošiūnas.

Šiai Baltų Dienai yra 
išleistas specialus ženk
lelis, kuriuos kartu su 
programomis mūsų se
sės skautės dalins prieš 
programą veltui.

Turime labai daug vil
čių, kad Baltų Dieną ati
darys miesto majoras 
Jean Drapeau, arba vie
nas iš Expo direktorių.

Didžiulės visų trijų 
tautų vėliavos plevėsuos 
su viso pasaulio tautų vė
liavomis ant aukštųjų 
Place of Nations vėliavų 
stiebų.Pora valandų prieš 
programą,girdėsime per 
garsiakalbius visų trijų 
tautų muziką. Pries pro
gramos atidarymą bus 
eisena ir visti trijų tautų 
pristatymas, pakeliant 
tautinę vėliavą ir grojant 
Tautos Himną.

Taip pat tikimasi, kad 
visa šventė bus filmuoja
ma,buvo tam pasiūlymų. 
Šia proga kviečiam visus 
foto mėgėjus ir filmuoto- 
jus užregistruoti šį gražų

kultūrinį įvykį.
Esant lietingai dienai , 

šventė vyks Bandshell sa
lėje.

Lietuvių reprezentavi- 
mas šioje Baltų Dienoje 
yra koordinuojamas KLB 
Montrealio Seimelio pa
stangomis, o jūsų, bran
gūs lietuviai ir meninin
kai, dar jautrios lietuvy
bės reikalams širdys ir 
geri norai, įgalino šią 
šventę realizuoti.

Baltų Dienos Komiteto 
Narys J Lukošiūnas .

»

frel:767-3175; namu 366 - 9582

POP!ĖRAITIS
B.A., M.D., CM., M.Sc., F.R.C. S. (ch

Išvykę buvo i Europa,-Austrija, 
Vokietija Ansas Lymantas su šei
ma.
• Viliušiai J. ir V. vasarojo Cape 
Cod prie Atlanto.

«> Išvykę buvo i Lietuva V. Petė= 
raitis su žmona ir 1. Andruškevi- 
čienė.
9 Ona Ilevidiene iš Floridos, 
svečiavosi Montrealyje.
• Tomas Vizbaras iš New Yor 
ko ir Sinkevičiai is Chicago s 
svečiavosi pas Čepulius LaSa 
llėje.
• Susirgęs Juozas Siugždinis, 
kuris paguldytas Jean Talon ligo- 
nineje. Laukia tautiečių aplan 
kant.

trijų pabaltijo tautinių 
grupių.

Visi oficialieji paren
gimo darbai jau yra baig
ti. Palankiam orui esant 
šventė-pasirodymas vyks 
"Man and His World" ri
bose "Place de Nations" 
aikštėje,bet lietaus atve
ju visas pasirodymas bus 
perkeliamas į Bandshell 
"E".

Tad dar kartą, kviečia
me visus lietuvius ir jų 
kitataučius bičiulius kuo 
skaitlingiausiai į šį pa
rengimą atsilankyti. Jūsų 
gausus dalyvavimas bus 
geriausias atpildas ir 
kartu moralinė parama 
programos išpildytojams 
ir šios šventės rengė
jams.

Montrealio apylinkės 
lietuvių seimelio 

preziaiurnas.

pirmieji pokario lietuvių 
ateivi ai, kuri e pradėjo au
ginti šiltadaržiuose gėles 
Bramptono miestelyje. 
Jie verčiasi tuo verslu 
jau šešis metus.Šiuo me
tu Bramptone tuo verslu 
sėkmingai verčiasi jau 
aštuonios lietuvių šeimos

Darbštūs, ramūs ir 
tvarkingi p. Paršeliūnai 
augina sūnų Marių. Jie
yra aktyvūs periodinės SA, PABALTIEį,Ų IR LIETU. 
lietuvių spaudos ir knygos y/u PRIEAUGU0 LENCV ATLi 
rėmėjai .Akyliai seka lie
tuvių gyvenimą ir dosniai 
jį remia.

Ilgų ir saulėtų dienų 
linki jiems jų draugai ir 
bičiuliai. (la).

šinysis gynėjas, - buvo 
puikus ne tiktai gynime , 
bet ir puolime.

"Vyčio" jauniai įkyriai 
lipo "Kovui" ant kulnų, 
pralaimėję jiems tik 
dviem pilnais metimais .

Antrosios dienos po
pietę ir trečią dieną jau
nieji sportininkai naudojo 
maudymui ir poilsiui, (la)

PIRMENYBĖS

Įvyksta rugsėjo 7 d., šeštadieni 
Clevelande, Forest Park Junior 
High School stadione, 27000 Eli 
nore Ave., Eulid, Ohio. USA. Var 
žybu pradzi a 1:30 val. p. p.

Lengv. Atl. ir PI aukymo 
varžybosVEDYBINIS SKELBIMAS

Niagaros pusiasalyje gy-įvyks rugsėjo 14-15 d.d. Toronte 
venantis našlys apie 54 Birchmount Stadium prie Kingston 
metų amžiaus, turįs na- Rd., Scarborough, Ont. Canada, 
mus ir pastovų darbą, no- Varžybų pradžia šeštadienį ir sek 
ri susirasti gyvenimo pa- madieni 1 vai. p.p. Plaukymo vie-Paieškau savo sesers dukters-

Emos Andzulaitienės iš Liepalo- lydovę taip gi apie 50 me- ta ir laikas bus paskelbta vėliau? 
tu km. Gražiškių valse. Vilkaviš-fų amžiaus, nes vienam 
kio apskr. Prašau atsiliepti arba nemalonu gyventi. Malo- 
ka nors žinančius apie ja man 
pranešti šiuo adresu:

Ana Sereikis
22814 Alexandria Ave., 
Los Angeles, Calif. 90004 
USA.

niai prašoma rašyt i: 77 22 
George Street, LaSalle- 
Montreal, Canada, adre
suojant NAŠLIUI.

Registracija atliekama iki rugsėjo 
7 d. šiuo adresu: A. Bielskus, 
15321 Lake Shore Blvd., 
Cleveland, Ohio. 44110, 
tel. 216-486-6177.

SALFASS - gos Centro V - ba.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA

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

Namų tel. MU 1-2051

thirurįinė praktika
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 729.

KREIPTIS TELEFONU 931 ■ 3275.

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

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

jaoJAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11 ■ 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205

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

4.4%
5%%

DUODA PASKOLAS IŠ 9% 

Įskaitant gyvybės apdrauda iki 
$ 10,000

GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

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

NOTARAS

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

Sun Life Building 
Suite 200 1 

Tel. 866- 13 59

DĖMESIO LIETUVIAMS
Lietuvių apgyventoje vieto

vėje P ai angoje, minimai ine kai 
na parduodama vasarvietė, kuri 
yra pušimis apsuptoje vietoje- 
• Laurention kalnuose.

Skambinti 677 - 593 1

i MOKA UŽ:

DEPOZITUS
ŠERUS

TERMN.INDELIUS IKI 7%
Nemokomos gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros seru ir 
depozitų sumos .

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

PARDUODAMI “ ŽMOGUS IR JO PASAULIS" BILIETAI 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 

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

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

Sekmadieniais nedirbama vasara nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir

JŠouįĮaul eduto
6636. Clark St. Montreal

i prie St. Zotique)

TEL: 277-5059, 277-5323

Scv. J. Adomonis - Adams

Namų te!. 747- 9000

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183.

UE1UVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER C F Mb STOTI

BANGA

TEL. 669-8834.

1410, 10:00 VALANDA VAKARO
Programos vedeįas L. Stankevičius

A T L I E K 4 M E DARBUS

Electric Welding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
Electric , 
IT kitus Steering Service 

Wheel Alingment 
T une - up

Clutch- Brakes

AR ŽINOMA, KAD
’’NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, pakvietims, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blcnkus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietinus, rrirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

APSIDRAUSK!
ADAMONiS INSURANCE AGENCY,INC
GAISRAS ~ AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ -GYVYBE

P. ADAMONIS į
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.

• Narnų statybų vykdo ištisomis gatvėmis 
naujoje La Sallėje-

• Namai - Duplex ir Fourplex ■ sau ir 

investavimui .

• Namų kainos neaukštos, labai žemu 
imokėjimu - S 1300 - galima įsigyti 
gražius ir vertingus namus.

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

LaSalle Restaurant
15 - je metų pagarsėjęs “ smoke meat 

gaminio patiekalu

TELEFONAS
366 - 0754

Juozas Stankaitis
7633 La Salle Blvd, ir 4 Ave. kampas, LaSalle
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