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INK V Z1JA
Vis daugiau ir daugiau 

žinių ateina apie Čeko
slovakijos okupaciją. Ži
nių, kurias Maskva labai 
slepia. Pasirodo, kad iš 
čekoslovakų išgautas va
dinamas Kompromisas" 
naujausiomis ir žiauriau
siomis
RUSŲ INKVIZICIJOS

PRIEMONĖMIS
Tą, ką rusai slėpė lig- 

šiol,tai dabar palaipsniui 
aiškėja. Pasirodo, kad į - 
žengę į Prahą, rusai rado 
čekoslovakų valdžios 
centrą posėdžiaujant. Vi
sus tuojau posėdžio daly
vius rusai iškrėtė. Po to , 
visus dalyvius pastatė 
prie sienos keturių žings
nių atstumu nuo sienos ir 
įsakė atsiremti į sieną 
rankomis. Taip pastaty
tus valdžios ir partijos 
pareigūnus išlaikė 4 vai.

Toliau aiškėja šitokios 
detalės: rusai 
ČEKOSLOVAKŲ PREZI
DENTĄ SVOBODĄ SU
KAUSTYTĄ PANČIAIS 
NUSIVEŽĖ Į MASKVĄ

Bet Maskvoje jį pasiti
ko vyriausias inkvizito
rius Brežnevas,įdavė jam 
rožių puokštę į rankas ir 
per Maskvą vežė atvira
me automobilyje pastaty
tą ir liepė iškelti ranką 
sveikinimui minios.

Rusai galvojo su Svobo
da lengvai apsidirbti ir 
pareikalavo,kad jis pasi
rašytų formulę, jog 
ČEKOSLOVAKIJA LAI
MINGA, KAD RUSAI JĄ

OKUPAVO.
Bet Svoboda tiek turė

jo valios ir pilietinės drą
sos,kad šitą "kompromi
sinę" formulę atsisakė 
pasirašyti ir pareiškė, 
kad nieko jis nepadarys 
vienas, kadangi prie jo 
nėra Čekoslovakijos val
džios.

Neturėdami išeities, 
rusai tada sukaustytus ir 
prirakintus prie sienos 
su iškeltomis viršun ran
komis, atvežė Dubčeką,

APŽVALGA
Černiką ir dar kitus 5 as - 
menius Maskvon ir aky- 
vaizdoje prez. Svobodos , 
pradėjo prievartauti, kad 
jie visi pasirašytų "kom
promisinę" formulę. Ta
da,kaip pareiškė Dubček, 
nebuvę išeities ir jie tu
rėję priimti "kompromi
są". Kitokiu atveju 
ČEKOSLOVAKIJA BUS 
ABSOLIUTIŠKAI OKU

PUOTA .
Čekoslovakų valdantie

ji žmonės sutikę su tuo 
"kompromisu", nes nors 
faktinai tas pat ir dabar 
yra, bet Čekoslovakija 
turi savo valdžią ir turi 
savo valstybę, kuriai pa
siryžę atkovoti laisvę ir 
nepriklausomybę. 
DUBČEKAS DIDELIS OP
TIMISTAS IR NEATLAI
DUS KOVOTOJAS UŽ 
LAISVE IR SAVARAN

KIŠKUMĄ
Praėjusį penktadienį 

buvo komunistų partijos 
centro ir valdžios posė
dis, kuriame 
DUBČEKAS PAREIŠKĖ 
Viltį, kada nors ir 
LABAI SUNKIOMIS SĄ
LYGOMIS IR NE TAIP 
GREIT, BET VIS DĖLTO 
ČEKOSLOVAKIJA ĮVYK
DYS SAVO REFORMAS.

Tačiau Čekoslovakija 
faktinai okupuota ir Mas
kvos "Pravda" rašo, kad 
rusų kariuomenė Čeko
slovakijoje bus tol, kol iš 
jos nebus išvaryti komu
nizmo griovikai ir anti- 
socialistiniai elementai.

Iš to,kas čia pasakyta, 
aiškiai matyti, kadSov. 
Rusijoje tebeveikia Stali
no laikų inkvizicija, kurią 
Brežnevas su Kosyginu 
"sumodernino" ir padarė 
nežmoniškiausia inkvizi
cijos forma, prieš kurią 
blėsta praeities inkvizi
cija.
NĖRA NIEKO BAISESNIO, 
KAIP SOV. RUSIJOS IN

KVIZICIJA
Kai Sov. Rusiją valdo 

žvėrys,one žmonės,žmo
nės visiškai neturi gyve
nimo.

BELGRADE IR BUKA
REŠTE

dabar vyksta tų kraštų 
kompartijų suvažiavi
mai, kuriuose dalyvauja 
skaitlinga Italijos komu
nistų delegacij a.Suvažia- 
vimai svarsto Čekoslovar- 
kijos okupacijos proble
mą.

Pr ancūzi j a, Čili, Filipi - 
nai, Etiopija ir daugelis 
kitų valstybiii visą laiką 
reiškia didelę ir aštrią 
Čekoslovakijos okupaci
jos kritiką.

SKUBINA ĮVYKDYTI
MASKVOS PADIKTUO-

Prace" praneša, kad at
sirandantieji Maskvos

TAS REFORMAS
Prahoje visą laiką vei

kia rusų užsienių reikalų 
minis terio padėjėjas 
Kuznecov,kuris visą lai
ką skubina vykdyti vadi
namus Maskvos susitari
mus.

Jis reikalauja grei
čiausiai likviduoti antiko
munistinį ir antisocialis- 
tinį elementą ir vykdyti 
"kompromisinį" vadin. 
susitarimą.

ČEKOSLOVAKŲ
PASIPRIEŠINIMAS

Čekoslovakų laikraštis 

koloborantai kaž kur 
dingsta be žinios: tokie 
yra dingę pasišovėliai 
Horski, Kuopik, Talgonik 
ir kiti.

SĄMOKSLO PRIEŠ 
NASSERĄ 

byla,pradėta 1967 metais, 
užbaigta dabar. Buvo ap
kaltinti 54 asmenys, kurių 
14 rasti nekaltais,kiti nu
teisti nuo 10 iki 30 metų 
kalėti. Buvęs vice-pirm. 
gen.A.Radwan,karo min . 
S. Badran,žvalgybos virš. 
S. Nasr ir kiti aukšti ka
rininkai nuteisti kalėti vi
sa cvvenima. Prokuroras 

nereikalavo mirties 
bausmės, nes vyriausias 
sąmokslininkas marša
las Abdel Harim Amer 
mirė ar buvo nužudytas 
bylos eigoje.
MILŽINIŠKAS ŽEMĖS

DREBĖJIMAS, 
dėl kurio labai žiauriai 
nukentėjo Iranas, pasi
kartojo ir išsiplėtė į Tur
ki ją, kuri ai taip pat pada
rė didelių nuostolių. Vien 
Irane žuvo per 20.000 
žmonių. Visas pasaulis 
siunčia nukentė juslėms 
pagalbą,išskyrus Rusiją.
VATIKANO OFICIOZAS 
"Osservatore Romano" 
pasirodė nežinomo auto
riaus straipsnis,kuriame 
sakoma, kad kai Popie
žius sulauks 70 metų am
žiaus, jis pasitrauks iš 
Popiežiaus pareigų.

ŽINIOS TRUMPAI
• Cernikas pareikė, kad 
Čekoslovakijoje grąžinta 
cenzūra, kokia buvo prie 
Novotny.
« Čekoslovakijos valdžia 
įspėjo susirinkusius stu
dentus mokslo metams , 
kad jie laikytųsi ramiai 
prieš rusų kariuomenę.

KAS NAUJA
DVIKALBIŠKUMAS 

DIPLOMATIJOJE 
Užsienio reikalų mi- 

nisteris Sharp pranešė, 
kad dviejų kalbų-anglų ir 
prancūzų užsienio tarny
boje yra būtenybė.

Pradedant 1970 metais 
niekas nebus priimtas į 
užsienio tarnybą, kas ne
mokės anglų ir prancūzų 
kalbų, o nuo 1975 metų 
niekas nebus pakeltas į 
aukštesnį rangą.

PILOTŲ STREIKO NEBUS 
nes Air Canada pilotai 
balsavimu patvirtino 
naują sutartį 27 mėne
siam. Nauja sutartim at
lyginimai pakelti nuo 17- 
kosiki25 procentų. Pilo
tai ligšiol gaudavo 27,700 
dolerių metams, o dabar 
gaus 32, 600 dolerių.
• T. C. Douglas, naujųjų 
demokratų vadas, pralai
mėjęs rinkimus savo apy
linkė j,bandys laimę Bar- 
naby-Seimor apylinkėje, 
kurios atstovas mirė. 

e Kompartijos posėdyje, 
kuriame dalyvavo prez . 
Tito,jis pareiškė,kad Ju
goslavija pasiruošusi at
remti rusų puolimą, jeigu 
jis įvyktų.
• 2.300 Anglijos sporti
ninkų norėjo įteikti pro
testo pareiškimą dėl Če
koslovakijos okupacijos , 
bet Sov. Rusijos atstovas 
Londone pareiškimo ne
priėmė.'
• 500 Čekoslovakų stu
dentų pasiliko Prancūzi
joj, kuri jiems suteikia 
pragyvenimo priemones .
• Studentų orkestras iš 
Minnesotos, JAV,atsisakė 
vykti į Rusiją koncertuo
ti ryšium su Čekoslova
kijos okupacija.
9 Čekoslovakij parlamen
tas susirenka 13 rugsėjo 
mėn. aptarti Rusijos pa
diktuotas sąlygas.
® Pekine Kinijos minis- 
teris pirmininkas Ču-En- 
Lai viename priėmime 
kaltino čekoslovakus, kad 
jie nesipriešino Rusijos 
invazij ai.
• Amerika spalio 11 d. pa
siruošusi pasiųsti orbita- 
linį laivą A polo 7 aplink 
žemę.

KANADOJE
NAUJIEJI KANADIEČIAI

(Canadian Scene)-Visi 
vaikai turi panašius rei
kalavimus. Bet naujai at
vykusių imigrantų vaikai 
turi išimtinus reikalavi
mus, ypač kalbos atžvil
giu.

Nauji kanadiečiai at
vyksta beveik kasdien į 
Ontario centrus.Daugelis 
jų atsiveža savo tautinius 
drabužius, valgymo pa
pročius ir speciales re
ligijos šventes. Tik ne
daugelis iš jų gali su
prasti ir kalbėti angliš
kai; faktinai dauguma ne
turi paprasčiausio supra
timo apie šią kalbą. Mo
kytojai negali turėti san
tykių su tėvais; tėvai ne
gali paklausti ir gauti tin
kamo atsakymo. Noras 
gauti paprastas žinias 
apie vaikų amžių, gimimo 
vietas,sveikatos stovį su
tinkamas su sunkumais.

Pagal Kanados imigra
cijos rekordus apie 108.

Nukelta į 7 psl.
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BRANGINKIME SAVO KULTŪRĄ
DAILININKĖS ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS 

STUDIJAI DVIDEŠIMT METU
i

Šie metai yra jubilieji
niai daugeliui organizaci
jų. Jie sutampa taip pat 
su 20 metų Anastazijos 
Tamošaitienės dailės 
studijos sukaktimi.

1948 metų liepos 15 d. 
pas "Les Soeurs du Bon 
Counseil,Western gatvėj, 
Westmt.dailininkė A. Ta
mošaitienė atvykusi iš 
Freiburgo į Kanadą įstei
gė dailės studiją. Vėliau 
dailės studija dėka Ievos 
Andriuškevičienės įsikū
rė YMCa-os globoje. Pir
mosios dailės studijos 
lankytojos - klausytojos 
daugumoj e buvo atliekan
čios darbo sutartis šei
mose.Taigi,dailės studi
ja buvo tapusi lyg antri 
namai, kur buvo galima 
susirinkti savo laisvom 
nuo darbo dienom, pasi
dalinti dažnai sunkiais 
išgyvenimais ir kartu 
naudingai praleisti laiką 
mokantis mūsų tautodai
lės.

Dar tų pačių meti; gruo
džio mėn. YMCA-os pa
talpose buvo surengta 
pirmoji dali.A. Tamošai
tienės darbų paroda, ku
rioje be jos dar dalyvavo 
šios dailės studijos lan
kytojos: O.Bieliūnaitė.D. 
Bobėnaitė, R. Dėdinaitė , 
M. Dzetaveckaitė, E. Ga- 
putytė, A. Gauryliūtė, G. 
Gedvilienė, I.Kemežytė, 
V.Keturakaitė,I.Kibirkš- 
tytė, A. Mažeikaitė, G. 
Kudžmienė ,M. Lukošiūtė, 
L.Palubinskienė, I. Pete- 
raitytė.S. Remeikaitė, O. 
Šarkaitė, N. Sideravičiū- 
tė, A. Steponaitytė,S.Si- 
niūtė,A.Juraitytė,A.Stra- 
vinskaitė.O. Vaičiūnaitė.

Dar tais pačiais metais 
dalyvauta Neo-kanadiečių 
komiteto organizuotose 
parodose su kitom tauty
bėm.

1949 m. ir 1950 m. dai
lės studija dalyvavo To
ronte Kanados Tautinėje 
parodoje, o 1949 m. New 
Yorke tarptautinėje mo
terų parodoje.

Į Kanadą atvykus dail. 
A. Tamošaičiui, pp. Ta
mošaičių šeima persikė
lė prie Kingstono, kur 
veikia ne tik jų dailės stu
dija,bet yra įsikūręs tik
ras meno ir lietuviškos 
tautodailės centras. Ten 
audžiami lietuvių tauti
niai drabužiai, kilimai , 
gobelenai ir abu pp. Ta
mošaičiai tapo paveiks
lus.

Šiandien beveik visų 
žymesnių mūsų tautinių 
šokiiĮ grupių šokėjos yra 
pasipuošusios dali.A.Ta

mošaitienės austais tau
tiniais rūbais.

Per šiuos 20 metųdail. 
Tamošaičiai surengė Ka
nadoje ir Amerikoje įvai
riose galerijose ir uni
versitetuose daugybę pa
rodų ir skaitė eilę pa - 
skaitų apie dailę. Jie iš
mokė kanadietes austi 
gobelenus ir kita.

Kanadiečiai dail. Ta
mošaičių dailės veiklą ir 
darbą įvertina pakvies- 
darni juos klubų garbės 
nariais "visam gyveni
mui','apdovanodami šimt
mečio medaliais ir pami
nėdami šimtmečio leidi
nyje "The Canadian Fa
mily Tree".

Šiuo metu pp.Tamošai
čių studijoj veikia 12 au
dimo staklių su tautiniais 
drabužiais, gobelenais,© 
jų dailės galerijoje šim
tai nutapytų paveikslų. 
Dail.Tamošaičiai turi di
džiulę dailės biblioteką ir 
nemažus lietuvių liaudies 
audinių rinkinius. Kiek
viename kambaryje ir 
kampelyj atrandi ką nors 
nematyto ir įdomaus: di
džiulės tautiniais raštais 
išpiaustytos ir išgrąžin
tos kraičio skrynios, ku
riose stropiai saugomi 
mūsų šimtamečiai audi
niai, tautiniais raštais iš
puošti staliukai, kėdės ir 
1.1. Vaikštai iš vieno kam
bario į kitą, ir jautiesi 
tikrame mūsų tautodailės 
ir meno lopšyje.Šiuo me
tu tai tik dviejų žmonių 
nuolatinių pastangų vai
sius.

Ir kyla klausimas,kodėl 
šiandien nė viena organi
zacija, nė viena lietuviš
ka institucija nesumanė 
sudominti savo narių 
šiais tautodailės ir kultū
riniais turtais tyliai kles
tinčiais ir bujojančiais 
prie Kingstono šv. Laury
no krantuose.

Daug rašom, daug kal
bam apie savo tautinį iš
likimą, o konkrečiai ma
žai ką darome. O gi kon
kretus išmokimas mūsų 
tautodailės tai ir būtų da
lis mūsų lietuviško-tauti- 
nio išlikimo.

Kanadiečiai domisi ir 
mokosi pas pp. Tamošai
čius mūsų audimų ir raš
tų,nes jiems tai yra aukš
tos meno vertybės, o mes 
nepajėgiam ir net nemė- 
ginam tuo sudominti savo 
jaunąją kartą, kai esmėje 
ten yra gyvi mūsų tauti
niai, kultūriniai lobiai.

Iš pasikalbėjimų su 
dail. Tamošaičiais suži
nojau,kad gobelenų dailės

Juozas Vaišnys.S. J.

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS

SEIMAS

Darbo dienos savaitga
lį suskrido į Niujorką iš 
viso pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovai į 
savo trečiąjį seimą. Visi 
seimo darbai vyko Statler 
Hilton viešbutyje. Šio 
viešbučio iškilmingai 
skambąs vardas visai ne
siderino su jo teikiamais 
patogumais: kambariukai 
labai kuklūs,maža švaros 
ir organizuotumo.Kai ku
rie savo kambariuose bu
vo apvogti, kiti, atvažiavę 
be savo vyrų ar žmonų, 
nesijautė vieniši,nes po 
kambarius bėgiojo pelės. 
Kartais, skubant į aštuo
nioliktą aukštą posė
džiams, reikėdavo prie 
keltų išstovėti bent pen- 
kioliką minučių ir atsida
rius durims, sunku būda
vo įsigrūsti vidun, nes jis 
būdavęs pilnas gaurotų 
kūtvėlų(hippies).Visa ap
linka dvelkė Niujorko pa
dugnių gyvenimu.

Na,bet ir tokioje nepa
lankioje aplinkoje garbin
gų seimo atstovų darbai 
galėjo sužibėti organi
zuotumu,vienybe ir lietu
viškų reikalų supratimu. 
Bet ar taip įvyko ? Sunku 
pasakyti. Sakykime, kad 
tai yra kontraversinis 
klausimas .Vieni sako, kad 
seimo prezidiumo pirmi
ninkai (ypač A. Rinkūnas 
ir dr. P. Lukoševičius) 
buvo perdaug diktatoriš
ki ir dažnai neleido vi
siems seimo nariams pa
reikšti savo nuomonės, o 
kiti teigia, kad jie buvo 
perdaug nuolaidūs ir de
mokratiški, nes visiems 
leido savo kartais labai 
nevykusiomis pastabomis 

studija bus didinama ir 
numatoma įsigyti plačios 
staklės gobelenam austi. 
Dail.Tamošaičiai taip pat 
ruošia mūsų tautinių rū
bų skaidres-kaip kiekvie
nos Lietuvos dalies kos
tiumas atrodo, kuo jis 
charakteringas, kaip jis 
turėtų būti pasiūtas.

Pora valandų yra per 
trumpas laikas,kad galė
tum visa pagrindinai ap
žiūrėti ir išsikalbėti. Ap
silankymas .nors ir trum
pas,dail. Tamošaičių me
no ir tautodailės pilyje, 
palieka gilų įspūdį ir di
delę neramybę, kad mes 
nemokam savo tautos 
turtų vertinti, puoselėti, 
kurti.

Sveikiname dail. Anas
taziją ir Antaną Tamo
šaičius 20-mečio Kana
doje įsikūrimo proga. Ti
kėkim ir linkėkim, kad 
mūsų jaunimo organiza
cijos atrastų kelią į jų 
neišsemiamus mūsų tau
todailės ir meno turtus ir 
tuo sustiprintų savo lie
tuvišką kultūrą.

Ir. Lukoševičienė. 

bei kalbomis trukdyti lai
ką ir ardyti kitų nervus .

Posėdžių salė dažnai 
būdavo panaši į pradžios 
mokyklos pirmąjį skyrių, 
kur, mokytojui kalbant, 
nuolatos kyla vaikučių 
rankos ir girdisi jų susi
jaudinę balsiukai: "Ponas 
mokytojau, mane šitas 
vaikas muša" "Ponas mo
kytojau, aš noriu laukan" 
ir pan. Posėdžių salėje 
taip pat nuolat kildavo 
seimo atstovų rankos ir 
kai kurie,visai neklausti, 
šaukdavo:"Dėl tvarkosi " 
Visai nenuostabu, kad 
pradžioje ir ponui J. Ba
čiūnų! buvo visai neaišku, 
kur čia yra toji netvarka 
ir kokios tvarkos tie po
nai atstovai nori. Tie be
reikalingi rankų kėlimai 
bei nuolatinės pastangos 
mokyti pirmininkaujanti

K.L. Mindaugo Šauliu Kuopos šaudymo išvykos dalis dalyvią ir svečiu.

LK MINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPOS ŠAUDYMO

IŠVYKA
Rugpiūčio 31 d. .aktyvių 

kuopos šaulių Valerijos 
ir Prano Dikaičių ūkyje , 
Vest Ely vietovėje, netoli 
Waterloo, įvyko š. kuopos 
pereinamosios taurės 
šaudymo varžybos.

Šaudymo varžybose ge
riausiai pasirodė kuopos 
vald. pirm. Ig. Petrauskas, 
daugiausiai išmušdamas 
taškų, kartu laimėdamas 
pirmą vietą ir kuopos pe
reinamąją taurę vieniem 
metam.Antrąją vietą lai
mėjo J. Šiaučiulis ir tre
čiąją V.Dikaitis.Šaudymo 
varžybose dalyvavo 10 
šaulių.

Ta pačia proga pp. Di
kaičių namuose,prie tur
tingo vaišių stalo jaukio
je nuotaikoje buvo atlikta 
ūkio įkurtuvės ir p. V. Di- 
kaitienės vardadienio, o 
jaunosios Dikaitienės 
gimtadienio pagerbtuvės. 
Svečiai solenizantėm iš
reiškė daug gražių linkė
jimų, sugiedota ilgiausių 
metų ir svečių vardu į- 
teiktadovana-graži kris
talinė vaza.

Vakare, ypatingu visų 
dėmesiu praėjo simboliš
kas vietovardžio parinki
mas pagal senas lietuviš
kas tradicijas. Ant netoli 
sodybos esančio didžiulio 
akmens kauburio buvo 
sukurtas didžiulis lau- 
žasM primenąs senosios 
Lietuvos šventųjų Romu-

ir buvo didžiausia seimo 
netvarka. Tik laimė, kad 
tų netvarkos kėlėjų buvo 
vos keli ir visuomet tie 
patys.Dauguma seimo na
rių vengė tuščių kalbų ir 
stengėsi eiti prie konkre
čių darbų. Atrodo, kad jų 
pastangos atnešė gražių 
vaisių: be didelio vargo 
išrinkta nauja PLB val
dyba,nustatyta kai kurios 
veiklos gairės, paberta 
labai daug naudingų min
čių vieningam visų lietu
vių sugyvenimui ir vie
ningai kovai už Lietuvos 
laisvę.
SUJUNKIME MILIJONĄ 
LIETUVIŲ VIENINGAM

DARBUI'.
Seimo išvakarėse buvo 

susipažinimo pobūvis, 
kurio metu pagerbtas mu
sų diplomatijos šefas Sta- 

TRIMITO AIDAS

vų ugnį, kur liepsnojan
čios ugnies atošvaistėje 
buvo vykusiai inscenizuo
tas šimtametis Lietuvos 
Praamžius - vaidila su 
vaidilute, besaugančius 
šventąją Romuvos ugnį.

Vaidila iš Mindaugo 
laikų,gražiu poetišku žo
džiu apibūdino Lietuvos 
senovę,jos garbę, laimė
jimus ir dabarties skaudų 
likimą ir šviesią ateities 
viltį.Vykusiai insceniza
ciją atliko pats šeiminin
kas Pr.Dikaitis-Praam- 
čių-vaidilą,o vaidilutę A . 
Urbonavičienė.

Kad įamžinus lietuviš
ką vardą lietuviškoj nuo
savybėj, šeimininkams 
prašant,buvo simboliškai 
atliktos vietovardžio 
"krikštynos". Ūkiui duo
tas didžiausio ir garsiau
sio Lietuvoje esančio ak
mens - Puntuko - vardas 
nors čia sodyboj akmuo 
ir viršija anykštietį.Gra
žūs, prasmingi kalbėtojo 
žodžiai, lietuviškos dai
nos ir muzika nuostabiai 
darniai liejosi subesilei- 
džiančios saulės spindu
liais.

Retai ir įspūdingai pa
sitaikantis momentas il
gai pasiliks kiekvieno da
lyvio atmintyje.

Tenka pabrėžti, kad p. 
Dikaičių sodyba yra gra
žioje, mi škingo j e, pakilio
je vietovėje, primenanti 
Lietuvos Rytų Aukštaiti
jos aplinką.

Pp.Dikaičiai patys bū- 

sys Lozoraitis, švenčiąs 
70 m.amžiaus sukaktį. Jis 
visą laiką seime dalyvavo 
su savo žmona ir vyres
niuoju sūnum Stasiu. Jo 
dalyvavimu ypač pasi
džiaugė, interpretuoda
mas visų susirinkusiųjų 
nuotaikas, generalinis 
konsulas A. Simutis.

Kitą rytą, rugpiūčio 30 
d. , oficialiai prasidėjo 
seimas. Seimo rengimo 
vykd.komiteto vicepirm. 
A. Vakselis pirmiausia 
pakvietė generalinį kon
sulą A.Simutį,kuris trum- 
mai pasveikino seimą ir 
taip pat perdavė Lietuvos 
atstovo JAV J. Kajecko 
sveikinimus. Po to PLB 
pirmininkas J. Bačiūnas 
atidarė seimą, kvies
damas visų srovių ir visų 
partijų lietuvius vienin-

dami aktyvūs šauliai ir 
giliai suprasdami šauliš- 
kos idėjos prasmę, ir no
rėdami jai padėti, kad ji
nai šioje žemėje dar la
biau sustiprėtų ir būtų 
veikli, tapačia proga LK 
Mindaugo šaulių kuopai, 
pilnon kuopos nuosavybėn 
dovanojo keturių akrų že
mės sklypą,gražioje,prie 
kelio esančioje vietovėje, 
kurioje yra galimybė į- 
rengti gerą šaudyklą,arba 
pastatyti vasaros poilsio 
namus. Pp. Dikaičiams 
tenka išreikšti didelė ir 
nuoširdi šauliška padėka. 

A. t A.

BRONIUI KEMEŽIUI

Lietuvoje mirus, miela IRENĄ LUKOŠEVIČIENE 

su seimą širdingai užjaučia ir kartu liūdi

S. Zemleckienė 
ir Gerhardai.

EMILIJOS MAČIONIENES broliui ALFONSUI 

mirus, visai jos šeimai

Reiškiame gilia užuojauta

K. Martinėnas ir 
H. Ig. Petrauskai.

ALFONSUI NASEVIČI U I mirus, jo 

sesutei EMILIJAI ir visai Mačionių šeimai, taip 

pat jo broliui STASIUI ir jo šeimai nuoširdi 

užuojauta
B. ir P. Petroniu šeima.

gam darbui bei raginda
mas toleruoti kito įsitiki
nimus. Padėkojo komite
tui už dideles pastangas , 
parodytas rengiant šį sei
mą. Buvo sugiedoti Lie
tuvos ir Amerikos him
nai, paskaityta prel. J. 
Balkūno invokaci j a ir .va
dovaujant V. Leskaitienei, 
pagerbti mirusieji. Pir
mininkauti pakviestas dr. 
P. Lukoševičius su še
šiais vicepirmininkais - 
JAV, Kanados, Australi
jos, Prancūzijos, Vene- 
cuelos ir Vokietijos LB 
kraštų pirmininkais. Se
kretoriatą sudarė: M.Ra- 
mūnienė, D. Tallat-Kelp- 
šaitė ir L. Skripkutė. Sei
me dalyvavo beveik visų 
kraštų LB atstovai.

Seimo dalyviams buvo
Nukelta į 7 psl.

Ta pačia proga buvo 
aplankyti ir kiti lietuviai, 
turinti e j i nuos avus ūki us, 
ar didesnius žemės platus 
prie Brome ežero-tai N . 
Prišmantą ir P. Petrulį, 
kurių vietovės yra tikrai 
gražioje Brome ežero 
kalnų žalumoje.

Tenka maloniai pasi
džiaugti praėjusio š. kuo
pos šaudymo išvyka ir 
"Trimito Aido" vardu iš
reikšti nuoširdžią padėką 
p.Dikaičiams už suteiktą 
kuopai dovaną.

J. Šiaučiulis
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A.L.T. PRANEŠIMAS
AMERIKOS LIETUVIU TARYBA PRANEŠA VISUOMENEI

1968 m.rugpiūčio 23 d . 
Chicagoje International 
Amphitheatre patalpose 
Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacija-pirminin- 
kas Eug. A. Bartkus, pir
masis vicepirmininkas 
dr. P. Grigaitis ir buv. A 
L.T.pirmininkas A. J. Ru- 

, dis buvo priimti Demo
kratų Konvencijos Plat
formos Komiteto liudyti 
okupuotos Lietuvos ir ki
tų pavergtų kraštų Sovie
tų Sąjungos ginkluotų pa
jėgų įvykdytos agresijos 
klausimais.

Demokratų Platformos 
Komitete visi Amerikos 
Lietuvių Tarybos atsto
vai liudijo pasidalinę ats
kirais klausimais, kurie 
bendrai pilnai nušvietė 
Lietuvos okupaciją ir de
maskavo Sovietų Sąjun
gos kėslus ir agresijos 
grėsmę prieš laisvąjį pa
saulį. \

Pirmininkas Eug. A. 
Bartkus liūdi jo, kaip Lie
tuvos okupacija yra iden
tiška su Čekoslovakijos 
dabar įvykdyta Sovietų 
ginkluotų jėgų agresija, 
į kurią atkreiptas viso 
pasaulio dėmesys.

Dr. P. Grigaitis per
žvelgė Lietuvos okupaci
jos eigą,pabrėžė JAV tos 
okupacijos nepripažinimą 
ir siūlė demokratų kon
vencijos platformos ko
mitetui įtraukti Lietuvos 
ir Įeitų krašte} pavergimo 
pasmerkimą bei pabrėžti 
skubų reikalą tų kraštų 
laisvės atstatymui ir oku- 
cinių pajėgų pašalinimui .

A. J. Rudis liudijo apie 
lietuvių kilmės amerikie
čių įnašą į Amerikos po
litinį, kultūrinį ir krašto 
kūrybini avvenima ir siū
lė prieš kurį laiką sena
toriaus Paul Douglas re
komenduotą sudaryti 
Laisvės Komitetą prie 
JAVKongreso.A LTo ats
tovų liūdymai buvo aty- 
džiai išklausyti ir užpro
tokoluoti. Šalia liūdymo 
žodžiais, buvo įteiktas 

memorandumas, kurio 
200 kopijų Platformos ko
mitetui prašant, įteikta 
pačiam komitetui.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

*******
Amerikos Lietuvių Ta

ryba apsiuntė padėkos 
raštus Illinois guberna
toriui H. Shapiro ir Chi- 
cagos miesto mayorui 
Richard J. Daley už pa
skelbimą šiais metais 
atitinkamų proklamacijų 
pavergtų tautų savaitės 
proga ir asmenišką daly
vavimą bei pasakytas kal
bas pavergtų tautų para
de.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS PRANEŠIMAS 

1968 m. rugsėjo mėn.
5-13 d.d.Pietų Amerikoj , 
Lima, Peru įvyksta Tarp
tautinės Parlamentarų 
Sąjungos (Interparliamen
tary Union) suvažiavi
mas.

Unijos suvažiavime 
Jungtin.Amerikos Vals - 
tybes atstovaus dvylika 
kongresmanų: A. Pirnie 
(N. Y.), E. R. Adair (Ind.) 
J. J. Rhodes (Ariz.)’, R. 
McClory (Ill.), E. J. Der- 
vinski (III.), F. B. Morse 
(Mass.),W.R.Poage(Tex.) 
P. C. Jones (Mo. ),E. O- 
Daddrio(Conn.),J.Wright 
J. Jarman (Oakla.), J. S. 
Monagan (Conn.).

Visiems tiems gerbia
miems kongresmanams 
Amerikos Lietuvių’Tary
ba įteikė atitinkamą me
morandumą apie Lietu
vos ir kt. Baltijos kraštų 
okupaciją Sovietų Sąjun
gos ginkluotų pajėgų. Prie 
memorandumo įteikė JAV 
Lietuvos okupacijai tirti 
Ch. Kersteno raportą ir 
senatoriaus T. Dodd kal
bą,kur dokumentaliai nu
šviesta Sovietų įvykdyta 
agresija.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba prašė visų JAV de
legacijos narių iškelti 
Tarptautinės Parlamen-

Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija, liudijusi Demokratų Konvencijos Platformos Komitete pa
vergtos Lietuvos ir kt. klausimais. Iš kairės į dešinę — pirmininkas E. Bartkus, I vicepirmininkas 
Dr. Pijus Grigaitis ir buv. ALT pirmininkas A. J. Rudis. Toliau matosi Platformos Komitetas ir 
štabas. Foto Chicago Daily Tribūne

tarų Sąjungos suvažlavl - 
me Lietuvos išlaisvinimo 
klausimą, pasmerkti So
vietų Sąjungą ir prašyti 
atstatyti laisvę pavergtai 
Lietuvai ir kt. kraštams 
Sovietų Sąjungos okupuo
tiems.

* + j): t It ir * * + # * #

Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas E.A. 
Bartkus gavo iš Washing
ton, DC, Baltų jų Rūmų JAV 
prezidento L.B. Johnsono 
padėką už pasiųstą Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
protesto telegramą ryšy 
su Sovietų Sąjungos įvyk
dyta Čekoslovakijos oku
pacija. Prie padėkos rašto 
Baltieji Rūmai pridėjo 
prezidento LBJ š.m. rug
pjūčio 21 d. 12.15 min.p. p. 
pasakytą smerkiančią So
vietų Sąjungos žygį kalbą.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

1968 m.rugpiūčio28 d. 
Chicago, Ill.

.eltos“ žinios
ATSTOVAS EDWARD J.

DERWINSKI (R-III), 
JAV Atstovų Rūmų Už
sienio Reikalų Komiteto 
narys,telegrama kreipė
si į prezidentą Johnsoną:

Kaip išvada iš Sovietų 
įsibrovimo į Čekoslova

kiją, aš rekomenduočiau:
Pareikalauti,kad tuojau 

pasitrauktų valstybės se
kretorius Dean Rusk.

Tuojau sustabdyti dip
lomatinius santykius su 
Sovietų Sąjunga ir su jos 
satelitinėmis vyriausy
bėmis Lenkijoj, Vengrijoj 
ir Bulgarijoj.

Tuojau sustabdyti di
džiausio palankumo dės
nio taikymą prekyboje su 
Lenkija ir sustabdyti vi
sus prekybinius kreditus " 
bei subsidijinius maisto 
pardavimus Sovietų Są
jungai ir Lenkijos, Ven
grijos bei Bulgarijos vy
riausybėms.

Jungtinės Valstybės tu
rėti} pareikalauti neati
dėliojamų veiksmų Jung
tinių Tautų Saugumo Ta
ryboj, verčiančių atšauk
ti iš Čekoslovakijos visas 
svetimas kariuomenes.

Jūs, p. Prezidente, tu
rėtumėt paskelbti atvirą 
pareiškimą,pripažįstantį 
visišką Jūsų koegzisten- 
cinės ir tiltų į Sovietų Są
jungą statymo politikos 
klaidingumą.

Ir paskelbti atvirą pa
reiškimą, pripažįstantį 
visišką klaidingumą Jūsų 
(tikėjimo),kad nuo Sovietų 
Sąjungos priklauso Jūsų 
vyriausybės galimybė iš

eiti iš "klampynės " Viet
name. (Elta).

UŽČIAUPTOS LŪPOS 
-tai vieninteliai žodžiai, 
kuriais tėra įmanoma 
apibūdinti Lietuvos žmo
nių nuotaikas Čekoslova
kijos krizės dienomis.

Nė vienas žymesnis 
lietuvis pareigūnas per 
visą tą laiką viešai nepra
sižiojo tarti kokiai nors 
savo nuomonei apie tą pa
dėtį.Nė vienas laikraštis 
nuo savęs nieko nepridė
jo prie oficialių komuni
katų iš Maskvos ir po po
rą puslapių kasdien už - 
ėmusių straipsnių, perim
tų iš Maskvos Pravdos.E

PRAHOJ TURĖJO ĮVYKT 
slavistų filologų tarptau
tinis susirinkimas, į kurį 
turėjo vykti ir prof. K. 
Korsakas iš Vilniaus. Bet 
prasidėjus invazijai į Če
koslovakiją,žinios apie tą 
susirinkimą išnyko iš 
viešumos. (Elta)

JURGINIS T OKI JOJ
Rugpiūčio 23 d. iš Vil

niaus į Tokio, dalyvauti 
tarptautiniame etnografų 
ir antropologų kongrese , 
išvykodr.J.Jurginis. Nu
mato ten skaityti prane
šimą apie baltų paprotinę 
teisę. Nukelta į 6 psl.

LIETUVIAI
LIETUVIŲ ŠALPOS 

DRAUGIJA "LABDARA"
VOKIETIJOJE

Lietuvių medžiaginė 
būklė Vokietijoje yra, be 
abejo, vidutiniškai men
kesnė negu kitose Euro
pos valstybėse, nekalbant 
apie JA V,Kanadą bei A us- 
traliją.Lietuvių visuome
nė turėtų atsiminti, kad 
prieš 1941 m. į Vokietiją 
repatriavusieji Lietuvos 
gyventojai daugiausia bu
vo mažai pasiturintieji 
amatininkai bei rankpel
niai. Jų dalis ligi |iol ne
nutraukia ryšių su lietu
viais,

Iš 1944 m. tremtinių 
bangos, kuri paskiau nu
riedėjo} Užjūrius, Vokie
tijoje pasiliko taip pat tik 
silpnesnysis, komisijų 
emigruoti nepriimtas 
elementas,k. a. mažame
čiais vaikais gausios šei
mos bei nesveikų tėvų 
šeimos.

Jie visi neturėjo Vokie
tijoje galimybių praturtė
ti. Taigi nestebėtina, kad 
jie nepajėgė ir savo vai
kus išmokslinti, kaip tai 
matome Užjūrių lietuvių 
tarpe. Kad ir Vokietijoje 
pasilikusieji lietuviai rū
pinosi savo vaikus moks
linti,rodo Vasario 16 gim- 
nazijaRomuvoje.Tačiau, 
nors vaikų laikymas joje 
tėvams mažai tekaštuoja, 
bet gyvenimas rodo, kad 
daugelis tėvų nepajėgia 
vaikus palaikyti iki gim
nazijos baigimo. Kai pir
mose klasėse esti ligi 30 
mokinių,gimnaziją baigia 
kasmet mažiau kaip 10 
mokinių. Ir iš baigusiųjų 
gimnaziją ne visi nepajė
gia . tęsti aukštuosius 
mokslus., ... ,..............

Mokosi lietuvių jauni
mas ir kitose vokiečių 
mokyklose,bet mažai te
girdėti,kad kas iš jų baig
ti; aukštuosius mokslus . 
O tuo pat metu JAV lietu
vių laikraščiai mirgėte 
mirga žiniomis apie lie
tuvius bakalaurus,magis
trus bei daktarus.

Ta aplinkybė jau seniai 
krito į akis lietuvybės iš
laikymu besirūpinantiem

PASAULYJE 
tautiečiam. 1950 m. .be
svarstant gimnazijos 
steigimo reikalus .Krašto 
Taryboje buvo nusistaty
ta, kad gimnazija turi 
ruošti intelektualus, ir 
rūpintis,kad mokinių dau
guma įgytų bent abitūrą. 
J. Glemža siūlė tarybai 
steigti prie gimnazijos 
kuratorija.kuri rūpintųsi 
neturtingųjų moksleivių 
globa nuo gimnazijos iki 
aukštosios mokyklos di
plomo. Jau buvo susira- 
dusios 5 ar 6 pasiturin
čių lietuvių šeimos, ryž- 
tančios paimti savo glo- 
bon tokius mokinius.Gim
nazijos direktorius dr. 
Literskis sumanymą pa
rėmė, bet jam išemigra
vus, kiti neparodė entu
ziazmo.

Pereitais metais su
laukęs 80 m. J. Glemža 
vėl prisiminė tą reikalą 
ir suorganizavo Stuttgar- 
te lietuvių šalpos d-ją 
LABDARĄ. Steigti viešai 
veikiančią šalpos d-ją 
reikėjo dėl to, kad LR 
Kryžius dėl negalėjimo 
įsiregistruoti, veikia tik 
privačiai mažu mastu. 
Ilgokai užsitęsė ir LAB
DAROS legalizavimo pro
cedūra. Pagaliau š. m. ko
vo 28 d. ji buvo įregis
truota Stuttgarto apylin
kės teismo d-jų registre 
2109 numeriu. Netrukus 
buvo išrūpintas Finansų 
Įstaigos leidimas aukoto
jams naudotis mokesti
nėmis lengvatomis.Draur 
gijos veikimo plotas-Vo- 
kietijos Federalinė Res
publika. Jos tikslus ad * 
resas: Litauischer Hilfs- 
verein "Labdara" e. V. J. 
Glemža. 7 Stuttgart-Bad 
CannstattSteinhaldenstr. 
147. Banko sąskaita - 
Staedt.Giro-Kasse Stutt
gart Konto Nr. 1185168. 
Stuttgart 1. Postfach 387 .

Noes įstatuose numa
tytas ir paramos teikimas 
jos reikalingiems tautie
čiams,bet v-bos nusista
tymu, pagrindinis d-jos 
tikslas bus rūpinimasis 
lietuvių kilmės mokslei
vija.

Nukelta į 7 psl.

STASYS GERVILAS 4

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKĖS

(N. Lietuvos si aptosios policijos detektyvo 
pergyvenimai ViIniuįe ir Vilniaus krašte 1939 - 
- 1944 metais ).

Kelioliką kartų teko 
būti tarp susikaupusių 
besimeldžiančių žmonių 
šventovėse ir akyliai sek
ti kišenvagius, kurie įsi
spraudę tarp besimel
džiančių žmonių, stebė
davo numatomus asmenis 
apvogti. Ypač pasirinkda
vo laiką-po kolektos,nes 
matydavo į kurią kišenę 
žmonės įdėdavo pinigus . 
Vagis, būdamas tikras, 
kad laimės, labai atsar
giai ir mikliai išimdavo 
piniginę iš maldai susi
kaupusio asmens kišenės 
ir tuojau pereidavo į kitą 
vietą, arba išeidavo iš 
šventovės su pavogta pi
nigine. Kelis kartus teko 
matyti, kaip vienas vagis 
pavogtą piniginę perduo
da kitam vagiui,arba kar
tais šventovėje savo ben
dradarbei merginai ar 
moteriškei, kuri dar ne
sibaigus pamaldoms ban
dydavo išeiti iš švento
vės, bet nepasisekdavo, 
nes vienas iš mūsų būda

vo prie durų. Buvo malo
nūs momentai,kada vagis 
vos išėmęs piniginę arba 
su tam tikru įrankiu iš
plovęs kišenę ir pavogęs 
pinigus sulaikomas čia, 
nusikaltimo vietoje.

Kai kurie vagys tai per
gyvena ramiai ir tyliai, 
bet buvo momentų, kada 
vagį paimi už rankos su 
pavogta pinigine, vagis 
pametęs pinigus ant grin
dų leidžiasi bėgti per klū
pančius žmones į arti
miausias duris, atkreip
damas dėmesį visų besi
meldžiančių žmonių. Pa
našiam atvejui pasitai
kius, skubiai pagautą vagį 
išvesdavom iš šventovės 
ir atvedus į įstaigą jisai 
daugiau nukentėdavo. Taip 
sugavus kelis vagišius, 
pradedamas tardymas ir 
savo keliu stengdavomės 
pagauti vieną kitą vagišių 
iš tolimesnių viena nuo 
antros vietų - skirtingų 
gaujų.

Vieną kartą būnant prie 

Pylimo gt. turgavietėje, 
pastebėjau, kaip vienas 
ūkininkas, pardavęs pro
duktus, piniginę įsidėjo į 
kišenę, o du pusberniai 
akyliai ūkininką sekė ir 
ilgai nelaukus mikliai iš
ėmė iš užpakalinės kiše
nės pinigus. Šiuos vagi
šius sulaikius ir atgabe
nus į įstaigą, paaiškėjo ir 
kiti vagys, padarę daug 
vagysčių. Atrasta jų gy
venamose vietose daug 
vogtų daiktų. Antrą dieną 
būnant Kalvarijų gt. tur
gavietė j, taip pat suėmiau 
kišenvagį išimant pinigus 
iš ūkininko kišenės. Su-: 
imtąjį vagį,laikydamas už 
rankos, vedžiau į gatvę 
prie vežiko,bet suimtasis 
žaibo greičiu pasisuko į 
šalį ir išsinėręs iš rude
ninio palto, kuris paliko 
pas mane, leidosi bėgti, 
šaukdamas, kad lietuvis 
nori jį užmušti. Vagis ne
toli nubėgęs-buvo sugau
tas pašalinių žmonių, ku
rie buvo lenkų tautybės. 
Parodžius jiems pavogtą 
piniginę vagies palto ki
šenėje, o dar nukentėju
siam patvirtinus, kad va
gis jį apvogė ir melavo , 
jog lietuviai norėję jį už
mušti, vagį sulaikiusieji 
ir dar kiti lenkai pradėjo 
jį daužyti iš visų pusių 
taip, kad būtų nulinčiavę 

prie turgavietės.Nurami
nęs supykusius žmones, 
vagį atsivežiau į įstaigą 
tardyti.

Taip ir kitaip sugavus 
kelioliką kišenvagių, ku
rių dauguma būdavo 14-16 
metų amžiaus, juos tar
dyti nebuvo lengva. Tai 
labai užsispyrę arogan- 
tai. Jie neišduodavo jiems 
žinomų kitų vagių,bet pa
kartotinai išsikalbėjus su 
jais ir paaiškėjus, kurie 
yra svarbesnieji; vienam 
kitam duodi lyg suprasti 
kad būk tai tas ar kitas 
jau yra pasakęs kai ku
rias padarytas vagystes 
ir pan. ir suleidi į vieną 
kamerą akyliai stebint ir 
klausant jų pasikalbėji
mus ir veiksmus. Ilgai 
netrukus pradeda bartis 
vieni antrus kaltindami ir 
susimuša.Tuomet skubiai 
sutrukdai muštynes ir vėl 
izoliavęs vieną nuo antro 
pradedi klausinėti,neduo
dant laiko apsigalvoti. 
Tuomet įpykę viens ant 
antro daugiau pasako ir 

r lengviau aiškinti kitus 
vagis,kurie ir kur padarė 
kokias vagystes-rezulta
tai geresni, o tuo suma
žėja ir vagysčių skaičius.

Negana įvairių kitų va
gysčių. Pagaliau buvo 
gauti pranešimai,kad tarp 
Vievio ir Vilniaus ding

davo iš traukinių čemo
danai ir kiti vertingi daik
tai. Tai naujas vagių su- 
galvojimas ir mums įdo
mus taip pat, nes panašių 
atsitikimų keliolikos me
tų praktikoje nedaug te
buvo. Aiškinant čia mini
mas vagystes paaiškėjo, 
kad vagystės vyksta iš 
Vilniaus išeinančiame 
vakariniame traukinyje 
tarp Vievio-Kaugonių sto
čių miškingesnėje vieto
je. Pasiruošus kaip rei
kia, išvažiuojame ir mes 
iki Vievio stoties, nors ir 
budriai sekant keleivius 
bei visą judėjimą trauki- 
nyj.bet vagystės neįvyko 
- mūsų sugaištas laikas 
be vaisių. Gal dėl to, kad 
nebuvo gerai peržiūrėti 
bei neparūšiuoti keleiviai 
kaip stotyje, taip ir įei
nantieji į traukinį, o tas 
nebuvo padaryta dėl laiko 
stokos. Sugauti vagius'.vo
gusius traukinyje, buvo 
neatidėliojama,ir sekimą 
tęsėme Vilniaus geležin
kelių stotyje kelias die
nas įtemptai.

Vieno šeštadienio va
kare išvažiuojam sekda
mi įtariamus keleivius 
maskuotai, sekdami įta
riamųjų laikyseną vago
ne, kuriame perpildyta 
keleivių ir keli užėmę sė - 
dimas vietas Pulman va

gono koridoriuje, po gerų 
vakarienių, o gal dar ir 
lenkiškosios baltosios iš
gėrę, snausdami ramiai 
sau važiuoja į Kauną. Įta
riamieji, kurių buvo du, 
tarp savęs nekalbėdami 
stovinėja koridoriuje ir 
dažnai pasižiūri į vieną 
bei į kitą pusę. Traukiniui 
artinantis prie Vievio, 
vienas iš įtariamųjų at
sargiai nuleidžia žemyn 
lango stiklą ir mikliai 
meta per langą vieną di
desnį,kitą mažesnį čemo
danus .kurie buvo arti įta
riamojo ant grindų.Išme
tęs pro langą čemodanus , 
skubiai pakelia lango 
stiklą ir pats pereina to
liau į vagono galą-arčiau 
laiptų.Gal po 2-3 minučių 
traukiniui sustojus,vagys 
patys pirmieji bandė iš
eiti iš vagono, bet nepa
sisekė ir jų abiejų rankos 
buvo surakintos. Nedavus 
ilgai apsigalvoti, pasku
bomis buvo tardomi ir 
vienas iš jų viską pasisa
kė ir nuvedęs už dviejų 
kilometrų nuo Vievio ge
ležinkelio stoties,kur bu
vo dar vienas-trečias va
gis su pavogtais tą pat 
vakarądaiktais.Iš pavog
tų daiktų buvo veršiuko ar 
kumeliuko moteriškas 
paltas ir kiti vertingesni 
daiktai, kurių bendra ver - 

tegalėjo būti apie 400 li
tu.

Trumpai aprašytą šį 
įvykį, skaitantis gali pa
galvoti, kodėl buvo leista 
vagims vogti ir išmesti 
per langą daiktus, kurie 
lengvai galėjo pražūti, o 
savininkas turėtų nuosto
lį. Galėjo būti ir taip, bet 
mūši) pirmas tikslas buvo 
suimti vagis tyliai-be jo
kio triukšmo, jau nūs įkai
timą padarius ir išsiaiš
kinti daugiau vagių, kurie 
priklausė šiai gerai or
ganizuotai gaujai, kas ge
rai ir pasisekė.O prileis- 
kim, jeigu būtų bandoma 
suimti kėsinantis vogti 
daiktus ar panašiai,vagys 
triukšmingai gintųsi už
metamai kaltei ir jiems 
kaltės neįrodysim.Tuo la
biau, kad mes nebuvome 
tikri, kiek tos gaujos va
gių yra keleiviais perpil
dytam vagone. O sukeltas 
mažiausias triukšmelis , 
sutrukdytų keleivių ra
mybę ir būtų geras ženk
las kitiems vagims, o 
mūsų pastangos būtų vel
tui.Be to, labai negražiai 
save pajuoktumėm prieš 
vagis ir kitus žmones.

(D.bus)

veltui.Be
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Iš praeities

ARCHITEKTŪROS 
PAMINKLO AUTORIUS

Lietuvos architektūros 
paminklų autorystės klau
simai labai dažnai skendi 
praeities amžių rūke. To
dėl kiekviena, kad ir ne
didelė žinia apie praeityje 
dirbusius architektus, dai
lininkus, skulptorius, meist
rus yra brangi architektū
ros istorijai, nes padeda 
išsiaiškinti architektūrinių 
formų genezę ir vietinių 
meistrų indėlį, kuriant lie
tuvių architektūros lobius.

Vienu įdomesnių doku
mentų yra surasta archi
tektūros paminklo Viduklės 
bažnyčios (Raseinių rajo
ne) statybos sutartis, sura
šyta 1800 m. gegužės mėn. 
15 d. su Motiejum Biržins- 
kiu *. Dokumentas saugo
mas Viduklės bažnyčios 
archyve. Šia sutartimi 
M. Biržinskis įsipareigojo 
„.. .iš duotos medžiagos 
pastatyti Viduklės bažny
čių Jo Eksc. Vyskupo že
mėse pagal projektą, koks 
bus pateiktas", ir šiam

Nuotraukose: Viduklės
varpinė ir bažnyčia.

ANTANAS RAMŪNAS

AUŠROM IR SAULĖM '
Baltija mano, 
Svajota mano, 
Tėvynės šauksmą 
Tavy juntu.
Puolu ant kelių 
Veidu bedalio 
Išvydęs tolius 
Tavų krantų.

- 'Raitija mano,
i Motina mano.'.. 

Ar greitai rytas 
Vėl mums išauš? 
Ar laisvės dangų 
Vilniui, Palangai 
Varpai bažnyčių 
Tuojaus sugaus?
Baltijos vėjai 
Man vis šnabždėjo:
— Didvyrių žemė 
Vėl bus laisva: 
Ir švies pasauliui 
Aušrom ir saulėm 
Šalis gintarų — 
Mūs Lietuva!

1958. Iš naujausio leidinio 
IŠ SUTEMŲ I AUŠRĄ

darbui atlikti jis pasižadė
jo turėti dešimtį savo dar
bininkų. Už darbę buvo 
nustatyta alga pinigais ir 
ordinarija (atlyginimas 
natūra): aštuoniasdešimt
pūrų, rugių, penkiasdešimt 
pūrų miežių, keturi pūrai 
žirnių, šeši pūrai avižų, 
viena statinė silkių, viena 
statinė druskos, šimtas 
penkiasdešimt gorčių deg
tinės ir du šimtai penkias
dešimt muštinių talerių, 
skaitant kiekvienų talerį po 
devynis lenkiškus auksinus.

Sutarties pabaigoje Mo
tiejus Biržinskis, kaip be
raštis, padėjo tris kryže
lius. Tai rodo jį buvus be 
specialaus išsilavinimo, bet 
gabų ir savo laiku garsų 
bajoriškos kilmės statybos 
meistrę-dailidę, kadangi 
sutartyje jis tituluojamas 
,,šviesiausiu ponu archi
tektu".

Sutartis surašyta lenkų 
kalba. Projekto, minimo 
sutartyje, Viduklės bažny
čios archyve nerasta.

M. Biržinskio statytasis 
pastatas buvo iš apvalių 
ręstų, kurie 19 a. pabaigo
je iš vidaus bei išorės ap
tašyti ir apkalti lentomis. 
Bažnyčia ilgę laikę buvo

*) 1811(1 metų statybos sutar- 
'liję jis vadinamas tai Biržins- 
kili, tai Diržinskiu.

be grindų, lubos — ant j 
matomų skersinių sijų už
kaltos lentos. Priekinio fa
sado pseudogofikinis 
bokštelis yra 19 a. pabai
gos statinys.

A. PILYPAMS

Jonas Kossu-Aleksandravičius

KRYZ K E L, E
Atėjai pasaulin nuogas 
Ir išeisi taip iš jo.
šauksies artimų? Gal žmogų?
O gal brolį? Kas iš tol
Ar ne veltuj žemėj šauksi - 
Nieks čia šauksmo negirdės... 
Ieškai išmaldos (ne aukso!), 
Ieškai artimo, širdies.. .
Gal kaip aras kalne gūžtą 
Ginsi širdį atkakliai. 
Bet širdis trapi - ji dūžta 
Kaip Venecijos stiklai.
O kas liks, sudužus širdžiai, 
O kas liks pasauly, čia? 
Lūpos troškuliu suskirdę? 
Mirs troškimai, mirs kančia!
O kaip, ilgesio netekęs, 
Žmogus žemėje gyvens? 
Išpūstos į naktį akys 
Nenuris mirties akmensl
Spausi ašarą, o gailią...
Gal ir ašara nekris?
Taip numirs pirmoji meilė — 
Liks pilkoji moteris.
Ir išlies septintą slogą 
Apreiškimo angelai, 
Tad pasmaugs tave čia, žmogų, 
Smulkūs žemės reikalai.

VIOLA

Tokiu romantiniu vardu 
vadinamas muzikos instru
mentas mūsų dienomis su
tinkamas tik muziejuose ar
ba senovinę muzikę propa
guojančiuose specialiuose 
instrumentiniuose ansamb
liuose. Tačiau 17—18 a. 
viola buvo plačiai pripa
žintas orkestrinis ir solinis- 
kamerinis instrumentas. Jai 
skirtus muzikos kūrinius 
specialiai rašė didieji pra
eities kompozitoriai.

Savo forma viola prime
na smuikę ir turi visus jo 
konstrukcinius požymius. 
Reikia pažymėti, kad smui
kas ištobulėjo tik 17 a. 
Viola tada buvo pasiekusi 
tobulumo apogėjų.

Violų buvo keletas rūšių: 
rankose laikoma arba prie 
peties remiama viola da 
braccio (ii.), violončelinio 
tipo (į žemę atremiama) 
viola da gamba (it.), di
desnio formato septynių 
stygų viole d'amour 
(pranc.).

Senojoje lietuvių raštijo
je ir archyviniuose doku
mentuose yra nemaža žinių 
apie tai, kad viola Lietuvo
je buvo populiarus muzikos

instrumentas. Sis instrumen
tas figūruoja didžiųjų Lie
tuvos kunigaikščių sęskaitų 
knygose ir magnatų dvarų 
inventoriniuose sąrašuose. 
Ypač paplito violos 17 a. 
Atliekant kamerinius kūri
nius, jos buvo naudo
jamos Didžiojo kunigaikš
čio ir diduomenės ka
pelose šalia liutnės. teor- 
bo, lyros, gitaros ir kilų 
instrumentų. Kiek vėliau, 
kaip ir visos Europos muzi
kinėje praktikoje, viola 
Lietuvoje savo pozicijas 
užleido smuikui.

Baigęs Dailės Institutų, jaunas skulptorius V. Mačluika iškalė akmenyje 
Atlanto nugalėtojus. Tai skulptoriaus diplominis darbas

Sukanka trisdešimt penkeri metai nuo transatlantinių lakūnų lietuvių 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno tragiško žuvimo. 1933 metų liepos 17 die- 
nę sudužo jų lėktuvas „Lituanika". Lakūnai nukrito miške, Mislibužo ao- 
skrityje, ties Pščelniko kaimu. Taip dabar Lenkijos Liaudies Respublikoje 
vadinama ta vietovė. Anksčiau ję buvo pasisavinęs Vokietijos reichas, r 
visi lietuviai žinojo katastrofę įvykus Soldino apskrityje. Lakūnai žuvo, be 
nutūpimo įveikę 6411 kilometrų kelię, belikus iki Kauno tik dviem valan
dom skrydžio — 650 kilometrų.

Visi lietuviai gedėjo dręsiųjų sakalų, pasitarnavusių pasaulio aeronau'i- 
kos pažangai, išgarsinusių tėvynės vardę. „Darius ir Girėnas narsūs vyrai 
buvo, perskridę Atlantę, Vokietijoj žuvo", — dainuodavo liaudis dainę. .

Iš “ Švyturys“ žurnalo, 1968 m.

ANASTAZIJA TAMOŠAITIENE

Bernardas Bradžionis
v

Per pasauli keliauja žmogus
Baltas baltas kaip vyšnios viršūnė, 
žydro veido kaip žydras dangus, 
kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
per pasaulį keliauja žmogus.

Buvo draugas šviesaus Apolono, 
buvo brolis jis meilės Sapfo, 
ir kely begalinės kelionės 
nemačiau aš nuvargusio jo.

šoko jis, gėrė jis ir dainavo 
Su Katulu Dianos laukuos, 
jam Horacijus šaukė: Bis, bravo! 
Krito žiedas nuo vyšnios šakos...

Krito žiedas kaip naktys, kaip dienos, 
kaip gyvenimas visas nukris, 
o jis vienas, jis vienas, jis vienas 
prarastom praeitin nebegrįš.

Baltas baltas kaip vyšnios viršūnė, 
žydro veido kaip žydras dangus, 
kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė 
per pasaulį keliauja žmogus.

TX>!
THE STORY OF THE BALTIC SEA 

BALTIJOS MARIU PASAKA

"Trljos
VEDA D R. GUMBAS

Karlų avinas i kalnų 
Įkopė sau pamažu.
Apsidairė. . .
Kaip gražu!
Viskas matos kaip ant delno.

Ten,
žemai žaliuoja lankos, 
tokios mažos, tokios menkos. .
Ten, 
žemai rupšnoja žolę 
jeio seserys ir broliai. . . 
O p.sai — aukštai!
Tad ims 
vadovaut visoms avims. 
Vadovauti ir, savaime, 
sergeh jas nuo nelaimių.

Žvalgos avinas. . .
Ir mato:
vilkas ropščiasi iš griovio. . .
Avinas ragus pakrato 
ir akis išpūtęs stovi.
Reiktų vilką griebt už sprando 
ir apgint avelių bandą, 
bet patsai taip nusigando, 
jog tik ,,bė. ." kimiai subliovė.

Vilkas aveles išpjovė.
* Vadovaut menka garbė,

jei tiktai temoki ,,bėl.

MINIATIŪROS
— B kur, dirbdamas fabrike sargu, įsigijote „Volgą"! — 

paklausė teisėjas.
— Pardaviau „Moskvičių", — atsakė teisiamasis.
— O iš kur gavote „Moskvičių"!
— Apie tai neklausinėkite, nes jau dvejus metus už jį 

atsėdėjau.

Gerbėjai
Šmeižtas! Netiesa, kad vyrai moteris gerbia tik Kovo 8-ję. Didelę ir 

jautrių vyrų širdį aš pastebėjau seniai.
Kartę, grėbdama šienę, supratau, kad jis ne toks, kaip kiti. Supratau, 

kai ties manimi užspringo traktorius, ir jis, iškeikęs motorų, pasiteiravo, kiek 
man metų. Paskui dar paklausė, ar aš nebijanti tamsios priemenės! Nors 
lepaluotas, suodinas, bet jautrus. Ne toks, kaip kiti, kurie net nepastebi, kad 
tau jau aštuoniolika...

Kai gimė vaikas, mūsų kino mechanikas, visiems matant, pertraukoje 
tarp žurnalo ir meninio filmo tėškė traktorininkui ( dantis. Ir sako: „Smiki 
tu šmiki, suėdei mergai gyvenimų. .Apie mane sako! Ir, svarbiausia, tas 
kino mechanikas man visai ne giminė. Net jo vardo neprisimenu. O pa 
guodė, užjautė mane, visiems matant. . .

Gimus antrajam, supratau, kad ne tik privatūs asmenys, bet ištisos orga
nizacijos rūpinasi atskiru individu. Kino mechanikų svarstė profsųjungos su
sirinkime. Sekretoriukas, — neišvaizdus toks, pora metų už mane jaunes
nis — o apie niekšybę kaip iš radijo taško pylė. Rašto žmogus, ir su 
diplomu. ..

Trečiajam gimus, manimi susirūpino pats brigadininkas. Į darbų nebevai
kė. .. Pastebėjęs, kad paryčiais troba ataušta, malkų vežimų atgūrino. Ir šie
no čiužiniams leido parsinešti. Praktiškai jautrus vyras! ..

Ir dar: ne pagal parėdus apie žmogų reikia spręsti. Tegu ir milicinin
kas — be reikalo bobos jo kepure vaikus gąsdina. Kartų apylinkės įgalio
tinis po parašu susikvietė visus: tų traktorininkų, kino mechanikų, sekretorių 
kų, brigadininkų. Ir mane pasišaukė. „Jūs čia, mano panosėje, nelegalių or
ganizacijų kuriate!" — kai rėžė kumščiu į stalų, visai ne mane, o vyrus 
bardamas. Jiems paromis grasino, o man tik akį mirkt. Pareigų spaudžiamas, 
užeina, būdavo, suskaičiuoja vaikus, patikrina, ar visi į pasų įrašyti. Ir vis 
akį merkia, net vaikai priprato. Kartų bežaisdami jo platų diržų kažkur nu 
daigojo. . .

Atvažiavęs korespondentas — tada, kai apie mūsų milicininkų feljetonų 
rašė — išaaiškino man, jog ne kad loska, o pagal kodeksų žmogus žmogui 
turi būti artimas. Bemaž kaip brolis... Ne visai kaip brolis, bet taip artimas 
artimas. . . Tai liežuvėlis — iki aušros neatsiklausai. ..

Tik mes, moterys, kartais neįvertiname vyrų gerumo. Kad ir mūsų kolūkio 
bobos — joms nieko nėra švento. Net ant korespondento skundais dergė. 
Ir tų gražiai pliktelėjusį socialinio aprūpinimo inspektorių, kuris pažadėjo vi- 
sų mano prieauglį į vaikų namus įtaisyti, — ir tų anoniminiais popieriais 
vanojo. Aš jau nekalbu apie tuos vargšus pravažiuojančius šoferius. Mašina 
dar kaip reikiant nesustojus, o jos jau numerį užrašinėja. . . Įmanytų — gyvų 
suėstų. Seniai sakau: jeigu bobiškas protas sėdėtų valdžioje, pašvilpk — 
jokios pagalbos netgi aš, daugiavaikė, nesulaukčiau...

Laimei, visur yra jautrių, ūkiškų, mokytų, pliktelėjusių, žodžiu, moteris 
gerbiančių vyrų. Gerbiančių bet kokiu metų laiku ir bet kokiomis aplinky-

16 satyros ir jumoro žurnalo“ ŠLUOTA“ , leidžiamo Lietuvoje.

Malvina klausė jo džiaugsmingai plakančia širdi- tos gulėjo kariška apranga — kelnės, mundierius, dūlis uoliausiai darbavosi. Vienas kalvės kampas 
mi, o jis, dideliais žingsniais perėjęs iš kampo į kam- Malvinos padovanotoji konfederate, pistoletas, kam- buvo užverstas dalgiais, kitas kotais. Turėjo Dun- 

_ . . , _  ipą per kambarį, vėl prabilo pasikeitusiu balsu: pe stovėjo šautuvas. Kaip visa tai neįprasta kunigo dūlis dar kelis kardus, kelis šautuvus ir pistoletus.VINCAS AlYKOlAnTS — Klausyk, Malvina. Jeigu aš ir tikrų tikriausiai kambaryje! Tik patikimesnieji Šilėnų ir Bagynų vyrai galėjo per-S u žinočiau, kad mes pralaimėsime ir manęs laukia kar-
iiviiėii AiPuWs tuvės, aš vis tiek eičiau! Aš negaliu neiti, aš neiti kartojo andai jo paties pasakytus žodžius:II I I | I I J N ° 'negaliu! Toks gyvenimas pasidarė man nebepakelia- — aš tau sakiau, kad noriu sutaną pakeisti kario1 -r I — mas. Aš dūstu tarp šitų sienų, šitoj parapijoj! Aš no- mundieriumi, o breviorių šautuvu ir kardu. Matai,

riu bent sykį laisvai atsikvėpti. Aš noriu tapti kitu 
žmogumi — visai kitokiu, negu dabar esu. Aš noriu 
šitą sutaną pakeisti kario mundierium, breviorių — 
šautuvu ir kardu.

Ir jis ėmė jai vaizduoti ne tik savo palies žygio, Malvina nustebusi žiurėjo į šitaip pasikeitusį ku- 
bet ir viso sukilimo galimą nepasisekimą. Sukilimas nigą. Tai štai koks jisai! Tačiau greta susižavėjimo 
neparuoštas. Ginklų nėra, vieningos, stiprios organi- jos širdyje ėmė rusenti ir nuogąstavimo jausmas. Jos 
zacijos nėra, ponai siekia vieno, mužikai nori kito, pamiltasis žmogus pasiryžęs visam kam. Jis nevengs 
O sukilti prieš ką? Prieš didžiulę imperiją, prieš ga
lingą ginkluotą armiją! Lenkai jau sukilo. Ar jie iš
tesės? Ar sukils rusų valstiečiai? Abejotina. Paga
liau...

Nežinia, kaip ilgai Mackevičius būtij tęsęs savo 
abejonių samprotavimus, tačiau netikėtai Malvinos 
veide pamatęs nepasitenkinimą, o akyse ašaras, stai
ga nutraukė savo kalbą.

— Kas tau yra, Malvina? Zinai, man ateina į gal
vą visokių minčių. Ne visoms nė aš pats tikiu.

Ji pažvelgė į jį priekaištingai:
— Kam tu man visa tai šneki? Juk žinai, kad apie 

tuos dalykus aš nieko neišmanau. Jei tau atrodo, kad 
sukilimas nepavyks, tai neik. Sėdėk savo parapijoj ir 
mokyk žmones.

Šitie žodžiai it kalavijas nuvėrė jį ligi pat širdies. 
Jis pašoko iš vietos, pastvėrė jos ranką ir ėmė kal
bėti iš susijaudinimo kimstančiu balsu:

— Malvina! Neklausyk manęs! Aš netikiu tuo. 
ką tau čia kalbėjau. Aš vien norėjau, kad ir tu neti
kėtum ir mane dar labiau sustiprintum. Aš šimtą kar-rjj^ j<am to reikia? Menki mes būtume kariai, jei vežimus ir arklius vežti mantai, maistui, ginklams, 
tų visa tai esu apgalvojęs. Sukils Lietuvos žmonės,nesugebėtume apsirūpinti, kas mums reikalinga. reikėjo visa tai sugabenti į vietą taip apdairiai, kad 
sukils Lenkijos chlopai, sukils Rusijos mužikai! Kas — o mes būtume menki piliečiai,— prieštaravo niekas nekristų į akis pasitaikiusiam žandarui ar 
nugalės tokią galybę? Ji nenugalima! Gyvenimas pa-ji,— jei nepadėtume jums apsirūpinti. šnipui.
sidarė nebepakenčiamas. Reikia jį sugriauti! Reikia Sukrovę daiktus prieškambary, jiedu įėjo į vidų. Pirmiausia reikėjo surinkti ginklus. Kiekvienoje kunigas. Pats miatežnikas!.. Kedulis nebegali nu- 
nuversti valdžią, kuri padarė tokį gyvenimą. ReikiaKambary buvo netvarka. Ant grindų marguliavo su- kalvėje šnypštė dumplės, žioravo žaizdrai, trinksėjo rimti. Qau . į>us
duot žmonėms laisvės ir žemės! plėšyti popiergaliai, ant stalo mėtėsi knygos, ant so- i priekalus kūjai. Kalviai kalė dalgius. Šilėnų Dun-
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Tarsi įspėdamas Malvinos mintį, Mackevičius pa- žengti kalvės slenkstį. Noreika, Balsių Vincas, vežė
jas Pranciškus ir dar pono Survilos liokajus Stepo
nas — dažni Dundulio svečiai. O dabar štai dar pri
sidėjo Balsių Petras su savo draugu Adomu.

Kai šiedu vieną pavakarę sustojo su vežimu prie 
kalvės ir pasisakė esą Mackevičiaus siųsti nugabenti 
ginklus, Dundulis pats padėjo sukrauti viską, ką tu
rėjo, pridengė šiaudais, uždėjo pasostę, ir abudu vy
rai nudardėjo Paberžės link.

kad taip ir padariau.
Ji buvo religinga moteris, ir šitokie jo žodžiai su

kėlė jos širdyje prietaringos baimės. Ji teįstengė 
vien ištarti:

— Teatleidžia tau dievas ir tesaugoja jis tave vi
suose pavojuose.

Jam graudu pasidarė nuo šių paprastų jos žodžių. su tėvais, skambėjo traškūs ir pikti balsai, protar- 
Išleisdamas jis pabučiavo ją pirmą kartą gyve- piais gailiai prasiskverbdavo moterų kūkčiojimai.

Niūriausia nuotaika buvo gal Kedulio pirkioj. Tėvas, 
išgirdęs, kad parvyko žentas, nebeištvėrė savy. Sūnus 
Jonas ir duktė Uršė šokosi prieš tėvą. Kilo aršūs 
ginčai.

Tėvas daužė kumštimis stalą ir rėkė:
Gudročius atsirado! Ko jis čia parsivilko? Pa

čią ir sūnų pametė! Maišto kelti parsivilko! Kvailes
nių už save mulkinti! Nelaimę ant viso sodžiaus 
užtrauks. Josiu į Kėdainius policijai įduoti.

— Jok, jok,—šaipėsi Jonas.— Skub.akisL. Tik 
saugokis, kad paskui ant sausos šakos nepakibtum. 
Su maištininkais, tėvai, juokų nebus.

— Tai tu su tėvu šitaip?! Lauk iš mano pirkios!
— Ir išeisiu. Trauksiu kartu su visais. Su Macke

vičium trauksiu.
, — Užmušiu!..— kriokė senis nesusivaldydamas.—

padėjėjai ir pavaduotojai. Tad iš pat pradžių pristatė Lauk man iš akiųi o gal pirmiausia ponui duoti

pavojų, jis nevengs mirties. O ji trokšta, kad jis iš
liktų gyvas ir sveikas. Ji nieko nesitiki sau. Ji žino, nime. 
kad jųdviejų gyvenimas niekad nesutaps. Iš pavir
šiaus žiūrint, jiedu pasiliks atskirti ligi mirties, vis 
tiek kada ji įvyktų. Tačiau viduje, sieloje, jiedu ne- Sekančios dienos buvo neramios. Jis niekur nebe
bus vienas kitam svetimi. važinėjo, tačiau ir namie atsirado daugybė reikalų.

Atsisveikindama ji vos ištarė: Pas jį lankėsi iš apylinkės daug jaunų vyrų — iš dva-
— Aš norėčiau dar kurią dieną tave atlankyti, rų ir kaimų. Jis davinėjo patarimus ir įsakymus; vie-

Paskui... ni išeidavo padrąsinti, kiti neramūs, išsigandę,
— Gerai,— sutiko Mackevičius.— Trečiadienį aš visi paklusdami jo žodžiui, jo valiai.

būsiu namie. Ateik trečiadienį. Tik įspėju tave: ne- Jis laukė pasirodant Petro Balsio. Grįžusi iš 
apkrauk manęs visokiais nereikalingais daiktais,— diškių Nastė pranešė, kad Petras atvyksiąs šią 
pridėjo šypsodamasis, tarsi įspėjęs jos būsimo atsi-vaitę. Iš tiesų jis atėjo drauge su Venckų Adomėliu, 
lankymo tikslą. Abudu atrodė kiek pablyškę, tačiau tvirti ir žvalūs.

Trečiadienį ji atvažiavo rogelėmis, prisikrovusi Nelengva jiems buvo išsiveržti — vienam iš žmonos, 
visokios mantos. Buvo ten ir baltinių, ir auliniai ba-antram iš tėvų glėbio.
tai, ir pirštinės, ir kailinukai, ir maisto dalykų— Mackevičius numatė, kad jiedu bus artimiausi jo 
džiūvėsių, kumpio, lašinių. I

Mackevičius, visa tai pamatęs, pusiau juokauda- juos prie darbo, 
mas, pusiau rimtai, barė Malviną: Mackevičiaus apskaičiavimu, sekmadienį turėjo

— Išleidi tu mane kaip kadaise mama į semina- susidaryti apie 300 sukilėlių būrys. Reikėjo paruošti

* *

bet

Ly-
sa-

Tomis dienomis ne vienoj pirkioj ėjo ginčai sūnų

žinią?
Pikčiausia, kad nė jis pats nežinojo, kas jam rei

kia daryti. Vis įkyriau graužė senį Kedulį mintis, 
kad reikia sudrausti, miatežo neleisti. Bet kaip?..

Pasidaryti išdaviku. Judošium? Kunigas grasino 
iškeiksiąs, švęstoj žemėj nelaidosiąs... Ė, toks jis ir
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viena rūkymo pasekme
MOTERYS, KURIOS 

RŪKO, GIMDO MAŽES
NIUS KŪDIKIUS

Prof. Charles Scott 
Russel, ginekologas, mo
terų ligų specialistas, at
rado, kad moterys, kurios 
rūko, gimdo mažesnius 
vaikus. Jis padarė Shef- 
f’eldo (Anglijoje) univer
siteto klinikose tyrimus 
su 2, 000 nėščiomis mo
terimis. Jis duomenis pa
skelbė spaudoje - British 
Journal of Preventive and 
Social Medicine.

Profesorius Charles 
Scott Russel pats stebė

VIENOS KATES ISTORIJA
MIRĖ KATĖ,KURI 15 ME
TŲ LANKĖ KASDIEN

MOKYKLĄ

Šiais metais rugpiūčio 
13 d. mirė katė (tomcat), 
kuri pragarsėjo visame 
pasaulyje. Ji pasirodė 
daug kartų televizijoje, 
gavo apie JO tūkstančių 
laiškų,daugiausia iš vai
ki}. Ta katė penkiolika me
tų kasdien ateidavo į mo
kyklą ir prabūdavo mo
kykloje per visas pamo

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

" A P O G A L I P S Ė"
20 - jo amžiaus raida. Nuostabūs įvykiai. Romos katali
kų bažnyčies reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėjų Šiuo adresu:

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

Canada .

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

9 ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kurių 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų.
9

9 ABC turi dideli pasirinkimo^ įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiau šia kaina!!!

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZ'/2 KAINOS(50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus .... S 75.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. miltų 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžiųS 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno centą
20 sv. taukų... .... $ 12.70 daugiau!

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

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

J o ha n Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

109? Clark Street /prie Dorchester/ .Montreal, P .Q.
TEĮ.: 861-3032,
vakare- 254 - 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” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

josi savo gautais duome
nimis,nes niekas iki šiol 
nemanė, kad moterų rū - 
kymas gali turėti įtakos 
jų embrionams.Be to, pa
stebėta, kad rūkančios 
moterys išstato savo kū
dikius pavojui,kad jie ga - 
Ii anksčiau, prieš laiką , 
gimti (miscariage), ar 
gali gimti negyvi (still
birth), ar gali anksti mir
ti. Taigi, išeina, kad nėš
čios moterys turėtų tai 
žinoti ir stengtis būtinai 
nerūkyti, bent kol praeis 
nėštumas, gal ir penėji
mas savimi.

kas. Po paskutinės pamo
kos išeidavo. Ilgai niekas 
nežinojo,kur praleisdavo 
naktį ir atostogas. Kai 
prasidėdavo rudenį pir
moji pamokos diena, katė 
vėl ateidavo. Ji pasirinko 
tik vieną klasę,Room 8 ir 
nuo to gavo vardą "Room 
8", ir visi ją tuo var
du vadindavo ir tuo vardu 
gaudavo laiškus.

Rudenį 1953 metais, 
mokslo metu pasirodė 
mokykloj (Elysian Heights 

Los'Angeles, Calif.), pa
klydusi katytė. Vaikai ją 
priėmė ir savu ^andvičių 
likučiais ją maitindavo. 
Tik vėliau ji gaudavo sau 
skirtą porciją mėsos, ku
ri buvo laikoma šaldytu
ve. Paprastai katės nelei
džia,kad vaikai ją pašio- 
tų, spaustų, tampytų, 
gniaužytų-su tokiu likimu 
jau daugiau šunes sutinka 
- bet šita katė viską nuo 
vaikų priimdavo. Metų 
pradžioje vaikai išrink
davo vieną mokinę, kuri 
turėdavo tą katę prižiū
rėti,kad jai nieko netrūk
tų.

Du mokyklos mokytojai 
parašė apie ją knygą vai
kams, kurią vaikai labai 
mėgdavo skaityti. Iš tos 
knygos pajamų praplatino 
mokyklos knygyną.

Vaikai buvo padarę ka
tės kojytės antspaudą ir 
ant visų laiški}, kuriuos 
siųsdavo visos Amerikos 
vaikams,uždėdavo tą ant
spaudą,tai buvo katės pa
rašas po laišku.

Šiemet širmą kartą 
po 15 metų draugystės , 
pradės pamokas Elysian 
Heights mokykloje be 
"Room 8" katės.

* * * * * *
Paimkime kitą įdomų 

įvykį su gyvuliais.Kopen
hagoj (D ani j a) gyvena z oo - 
logijos sode orangutan
gas, patinas, vadinamas 
Tarzan.Orangutangai gy
vena Borneo ir Sumatros 
salose. Žodis orangutang 
vietos kalboje reiškia 
"miško žmogus", žmogus 
pabėgęs į mišką, kad ne
reikėtų anglams mokes
čių mokėti.Neseniai zoo-

Telefonas 7 6 8-6679

WIN DSOR
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.

LiniueT^al Cleaned & Tjailotd 
t Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius. 
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941]

Jony J

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

SUKAKTUVES
ĮVAIRIOS

Tel. 525-8971

IO

MAŽAMEČIAMS

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,

(vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieti*.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

WAWA ONT.
"TAUTOS VADO" VIZITAS

Rugpiūčio 23 d. saujelę 
čia tarpe kitataučių išsi- 
barščiusių lietuvių pa
siekė žinia,kad į Wawą iš 
Sault Ste. Marie, Ont. yra 
atvykęs "tautos vadas", 
kuris labai įtikinančiai 
ieško aukų Kanados Lie
tuvių Fondui (atseit "uba
gaująs! ").

Ištiktųjų, čia buvo at
vykęs Š. Ontario KLFon- 
do įgaliotinis J. Skardis . 
Svečia globojo tautiečiai 
J. Vinslovai ir J. Žilys , 
kuris yra pilnateisis KL 
Fondo narys šioje turin
čioje 5000 gyventojų toli
moje, bet ypač vasarą 
gražioje vietovėje,kurios 
pati didžiausia pramonė 
yra rūdos kasyklos ir 
daug pajamų gaunama iš 
skaitlingų turistų.

Kaipo nerašyta taisyk
lė,kad iš mišrios šeimos 

logijos sode mirė jo žmo
na ir jo vaikas. Tarzanas 
labai liūdėjo, nusiminė ir 
pamanė, kad jo sargas ir 
maitintojas, kuris per 36 
metus tarnavo gyvuliam, 
buvojo skausmo kaltinin
kas. Tarzanas niekados 
nekąsdavo savo maitinto
jo,bet šį kartą iš nuliūdi
mo ir piktumo, įkando jį. 
Sargas Kay Petersen ga
vo kraujo užkrėtimą. Zoo
logijos sodo direktorius 
Sven Andersen pranešė , 
kad Kay Patersen, mirė 
nuo kraujo užkrėtimo,nuo 
nuliūsto Tarzano įkandi
mo. - Ir gyvulių pasaulyje 
vyksta įdomių dalykų!

(vedusių kitatautes) di
desnės aukos jokiems 
lietuviškiems reikalams 
nereikia tikėtis. Taip bu
vo ir čia, o vienas kita
tautę vedęs turtingas tau
tietis pasisakė jokių aukų 
lietuviškiems reikalams 
neduodąs ir neduosiąs , 
nes savo laiku lietuviai 
(jį paleistą iš vokiečių 
ginkluotų jėgų po nacių 
kapituliacijos) nenorėję 
priimti į išvietintų asme
nų stovyklą. ..

Atrastos vienos be vy
rų tautietės negalėjo pa
čios apsispręsti, ar di
desnės aukos duoti. Štai, 
p. O. Mitrikienė sakėsi 
praėjusį kovo mėn.davusi 
$10. -, o dabar be vyro 
nieko negalinti duoti.Tau- 
tietė p. Grušienė davė $10. 
o jai buvo priminta jos 
vyro Prano Grušo pasi
žadėjimas duoti visą $100.

Kadangi tiek tautiečiai 
P. Grušiai, tiek V. Mitri- 
kai yra gerai įsikūrę ir 
turtingi žmonės, tai rei
kia tikėtis, kad abi šios 
šeimos savo laiku pasidar 
rys K L Fondo nariais.

Abi virŠDaminėtos po-

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL, QUE. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30“ 40 ŽEMIAU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR

IV OTER IŠKIEMS KOSTIUMAMS, P A LT AM S , S U K N E L Ė M S IR Š ILKINES-Brocade 
& Dainty ME D Ž1 AG OS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M IR O , N A IL O N I N TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS K OST IU M A MS-Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS CH.KAUFrfANAS, buvęs audinių fabriko* L ite X* vedėjas Kaune.. Laisvai kalba 
lietuviškai.

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimai

• Apkainavima s nemokama s

140'lasalvleenue366-0330

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.

611b Lafleur Avė. LASALLE Tel. Buss. 366 - 7281 ■ 

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

JOE’S BUTCHER & GROCERY 
LAURINAITIS JUOZAS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI, 

PRITYRĘS ŠVIEŽIU IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS, SALES VISOSE i

MIESTO DALYSE.

1918 Frontenac Street, Montreal, 
/ Prie požeminio “METRO“ stoties<./-

TEL. 524-0209

5 PSL.

NL bendradarbis Leonas Kantas —Kančauskas su šeima, 
- žmona Marija ir sūnūs Kęstutis ir Vytautas. L. Kantas turi 
savo verslą fotografijų studija Californijoje.

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Calif. USA.

nios labai klausinėjo,kiek 
iš viso tų tautos ir kitokių 
fondų yra ir kuo jie viens 
nuo Įeito skiriasi. Šioje 
vietovėje KLFondui labai 
didelį "meškos patarna
vimą" yra padaręs vienas 
iš Toronto pravažiuojan
tis tautietis, kuris paaiš
kinęs čia, kad KLFondas 
yra senų smetonininkų 
karininkų organizacija, 
kuri renka pinigus, kad 
turėtų iš ko pagerti"

Norėtųsi šio pigaus To
ronto "išminčiaus" pa

klausti,ar tokiais šmeiž
tais jis pats norįs išsi
sukti nuo $100. -aukos KL 
Fondui,ar esąs komunis
tinio melo auka, tačiau 
kam reikia dar ir kiti tau
tiečiai klaidinti?

Turint galvoje ligi šiol 
iš viso Wawoje surinktus 
KLFondui apie $ 300, -ir 
Hawk Junction (15 mylių 
nuo Wawos) gyvenantį 
tautietį Mykolą Kairį pa
žadėjusį paaukoti $100, -o 
taip pat ir kitus pasižadė
jusius, tai šioji apie tuzi

ną lietuvių turinti vietovė 
KLFondo, to didžiausio 
ateityje lietuvybės bei 
lietuviškumo palaikymo 
ar išlaikymo ramščio, 
reikalai yra geresnėje 
padėtyje, negu daugelyje 
didesnių lietuvių kolonijų 
Kanadoje.

Užbaigiant, duosniems 
Wawos tautiečiam reikia 
priminti,kad visos aukos
Kanados Lietuvių Fondui 
yra atskaitomos mokant 
Kanados federalinius mo
kesčius ir kad aukas ga
lima siųsti ir tiesiai į 
TorontąKLFondo reikalų 
vedėjui adresu: Mr. P . 
Lelis,325 Seaton St. , To
ronto 2. Ont. Koresp*

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančio
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemoroju 
susitraukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (B i o - Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audiniu 
augima.

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

embrionams.Be


6 PSL.

TOa’f^'TO

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A a « a 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAMA KREDITO KOOPERATYVE * Tim

MOKAME
5% už depozitus
5V2% už šėrus

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

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clįnic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

COLDS

ASTHMA
BRONCHITIS 
HAVHVfR

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

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

Kainuoja $ 2.00 butelis musų vaistinėje.
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

■
55 9 Bathurst Street, T oronto4, Canada.

VISKAS MIELA KAS SAVA
Neseniai buvau kvies

tas ir dalyvavau lietuviš
kos poros vestuvėse. 
Kvietimas, vestuvinės 
puotos vieta ir visa kita- 
buvo kitoniškesni (geriau 
pasakius, daug lietuviš- 
kesni),negu kitų lietuviš
kųjų vestuvių svetur,ypač 
čia, Toronte. Kodėl ?Pir- 
moj eilėj, kad kvietimas - 
iš pagrindų lietuviškas: 
ir lietuviškai atspaustas , 
ir kviečiąs į lietuvišką 
šv. Jono Krikštytojo pa
rapijos bažnyčią jungtu
vių ceremonijoms, o ga- 
liausiai-kviečiamaį ves
tuvinį pokylį-taip pat lie- 
tuviškon Prisikėlimo pa
rapijos salėn. Gal tai dėl 
to, kad jaunosios tėvai ir 
pati jaunoji - žinomi vi
suomenės veikėjai, bet, 
reikėti} pasakyti, kad ir 
labai daugelis iš mūsų 
vaidinam didelius veikė
jus,kai nereikia mums tai 
įrodyti pavyzdžiais.

Ši hi p jau,reikėtų pripa
žinti ir pabrėžti,jog tokie 
kvietimai mūsuose nebe 
dažni. Dažniausia (ypač 
vestuviniai kvietimai) jau 
atspaudžiami anglų kalba 
(besiteisinant praktišku
mo sumetimais),o jau sa
lės, anaiptol, nebelietu-

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininku leidinių fondas
Redakt ori us Vytautas B i 1 d u š a s .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.

Pranys Alšėnas.

viškos, mat, jos, matyt, 
"perprastos". Jeigu šliū- 
bą lietuviškoji pora dar 
paima savoj bažnyčioj,tai 
jau banketui-danginama- 
si kažkur ir į kažkokius 
miesto pakraščius, į mo
derniškus viešbučius, į 
nežinomas,niekad kvies
tųjų svečių nebūtas, tų 
viešbučių sales.be abejo
nės,galvojant, jog tai da
romas labai didelis "ma
lonumas" vestuvinio po
kylio svečiams, o sau- 
(vestuvių puotos rengė
jams) -garbė. ..

Tačiau iš tikrųjų, labai 
nuoširdžiai pagalvojus , 
tektų statyti klausimą: 
kažin, ar taip? Daugelio 
svečių nė kiek nenudžiu
gina tos puošniosios pas 
kitataučius samdytos 
viešbučių balinės salės , 
bet priešingai - nuliūdina 
ir prislegiančiai nutei
kia,nes,mat,daugelis lie
tuvių, nors pagyvenę ilgą 
laiką svetur,dar bevelytų 
anot amžinos atminties 
Vaižganto, čiulpti nors 
apypurvinį, bet savą-lie- 
tuvišką čiulptuką, atseit, 
jie bevelytų ir pabanke- 
tauti kieno nors vestuvė
se bei pasilinksminti nors 
ne tokiose puošniose sa-

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

Namų, farmų ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu sa 
darymas, mortgičiai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai. 1
408 RONCESVALLES AVĖ.,

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

Namų CR 9- 6166.

lėse.bet lietuviškose,mū
sų pačių pirktose, staty
tose ar kitokiu būdu įgy
tose.

Nežinau,kokia tuo rei
kalu padėtis yra kitose 
lietuvių kolonijose-Mont- 
realy, Hamiltone ir kitur 
(nors provizoriniai yra 
žinoma,jog ir ten turima 
gana gerų lietuviškų sa
lių) ,bet mūsiškėj lietuvių 
kolonijoj (Toronte)-juk 
turime trejas patalpas , 
kur galėtume pavaišinti 
ir palinksminti svečius 
savo besituokiančių vaikų 
vestuvėse: Prisikėlimo 
ir Šv. Jono parapijų,o taip 
pat-Lietuvių Namų salės .

Ir kaip keista, saky
čiau, kad kitų tautybių 
žmonės-veržiasi į mūsų 
sales su savo tokios rū
šies banketais, o mes-bė
game iš jų.

Nelabai seniai, prisi
menu, irgi buvo toks at- 
vejis.Tuokėsi lietuvių po
ra Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje, žmonių buvo 
begaliniai daug,vadinasi, 
iškilmingos sutuoktuvės 
ir dar iškilmingesnis 
vestuvių pokylis,deja,ne 
savoj,ne lietuviškoj salėj 
bet kažkur kitur-viešbu- 
tyje. Gi tuo pačiu kartu , 
kai buvo sutuokiama lie
tuviškoji pora, Prisikėli
mo parapijos salėje ūžė 
itališkosios poros vestu
vininkai.

Dažnai panašūs reika
lai įvyksta ir ne tik su 
lietuviukų porų vestuvė
mis. Skubama kitur, į vi
sokiausias kitataučių sa
les,ir su minėjimais, pa
rengimais ir priėmi - 
mais,ženklinančiais mū
sų visuomeninę ar net Tė
vynės laisvės kovos veik
lą.

Tiesa,galimas daiktas , 
kad ir puošnioji Prisikė
limo parapijos auditorija 
negali aprėpti visų mū
siškių parengimų ir būti 
visoms toms progoms at-

Atkelta iš 3 pusi

VLIK o V-BA GAVO 
KORĖJOJE

liepos 1 d. išleisto "Pa
vergtų Tautų iš komuniz
mo tironijos išlaisvinimo 
sąjūdžiui paminėti" pašto 
ženklo pavyzdžius.

Korėjos Antikomunis
tinė Lyga praneša Vilko 
valdybai,kad liepos 16 d. 
Seule ir kituose miestuo
se buvo surengti Paverg
tų Tautų Savaitės minėji
mai. Lyga reiškia užuo
jautą lietuvių tautai ir 
įvertinimą lietuvių ryžto 
siekti laisvės bei nepri
klausomybės. (Elta)

DU RAŠYTOJAI
IŠ VILNIAUS 

-Vytautas Sirijos-Gira ir 
Paulius Širvys-rugpjūčio 
mėnesį praleidžia "kūry
binėje komandiruotėje", 
žvejybos laivuose. Pir
masis, dirbdamas kaip 
laivo gydytojas, plūdu
riuoja ties Afrikos pa
krantėmis; antrasis, kaip 
paprastas jūreivis, ties 
Islandija.Tikisi prisižve- 
joti naujų įspūdžių ir 
įkvėpimo. (Elta)

^^PRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. rugsėjo H d. Nr. 36(1112 )

Montrealio lietuviu DLK VYTAUTO klubo salės kairiosios pusės dalis, kuri, kaip šio straipsnio autorius rašo Toronte, taipgi 
daugiau kitataučiu naudojama, kurios įrengimas atitinka arba daug pranašesnis už daugelį geru saliu mieste- turi air candition ir 
kitus Įrengimus. NL. Foto Tony’s Laurinaičio.

vira.bet daugeliu atvejų, 
manyčiau,taip. Taigi,rei
kia iš anksto tai numaty
ti ir iš anksto su salės 
administracija susitarti.

Pasitaiko panašių keis
tenybių ir dar kitais at
vejais. Pvz.keletos metų 
laikotarpy Toronto itin 
gausi šeštadieninė m-la 
(kaip iniciatorė), Krašto 
v-bos švietimo skyriaus 
padedama,suorganizavo, 
atrodo, neblogai pasise
kusius jaunimo kongre
sus, pasikviesdama sve-

POŠVENTINĖS NUOTAIKOS
RAPORTAŽAS IŠ VANCOUVER 10, B.ę.

Didžiausias vakarų Ka
nados miestas,tik atšven
tęs IV Lietuvių Dieną ap
sitraukė tamsiais debesi
mi s, kurie pridengė aplin
kinius kalnus vientisa,pa
dūmavusia mėlyne. Daž
nas, sodrus lietus, tarsi 
išverkdamas savo pavė
lavimo kaltę,laistė pagel
tusius žolynus ir nuruda
vusias kalnų pašlaites. O 
saulė, lyg susigėdusi, tik 
retkarčiais tik vieną, kitą 
dieną dirstelėdavo į šį, 
kai vuo tą, upė mi s, kan ai ai s 
įlankomis išraižytą ir jau 
net į • artimesnius kalnus 
besiplečiantį,naujų namų 
miestą.Tik artėjant dar
bo savaitgaliui, kuriame 
turėjo įvykti lietuviškas 
piknikas,oras tarsi susi
prato, kad dar ne rudens 
m,etas ir saulėta puikybe 
nutvisko visom Ramiojo 
vandenyno kalnų viršū
nėm.Nors tolumoje dunk- 
są kalnai ir toliau liko 
padūmavusioj mėlynėj.

į pikniką susirinkę tau
tiečiai dar tebegyveno 
praėjusios šventės nuo
taikom.

Ypač uolesni darbinin
kai kaip p. Šmitienė, p. 
Macijauskienė.p.Pilipai- 
tis,kuriems pačioje dar- 
bymetėj teko pasitenkin
ti tik viena miego valan
da. O pp.Vileitai, betrius- 
dami ir besirūpindami 
šventės reikalais, nepa
stebėjo kaip prabėgo jų 
atostogos.

Užkandžiaudami deš
ras su kopūstais, kugelį, 
pašokdami specialiai pa- 
darytoj aikštelėj, malši
no troškulį įvairiais gė
rimais. Svečiai negalėjo 
pamiršti, kad Lietuvių 
dieną prie miesto rotušės 
kabėjo lietuviška vėliava, 

čiuosna jaunimą iš Mont
realio,Hamiltono ir kitur. 
Tačiau kongresai, deja, 
buvo ne Toronte, bet kaž
kokioj periferijoj-už To
ronto,taip mažai žinomoj 
ir girdėtoj vietovėj-Wood- 
bridge.

Ir kažin, kodėl taip?Ar 
gi nebesama vietos to
kiais atvejais Toronte? 
Juk čia turime begaliniai 
didelį viešą High Parką , 
arba milžiniškus plotus- 
Exibition grounds, kur 
vieta, kaip tik tuo metu , 
esti laisva ir, neabejoti

kad vietiniai laikraščiai 
nemažai rašė apie jų 
šventę,kad iškilmėse da
lyvavo miesto atstovai. 
Tuo pačiu, pikniko daly
viai įvairiai komentavo ir 
pamaldas laikiusio, savo 
dvasininko mintis, kurio
se šalia užgirtų jo darbo 
vaisių,buvo pasakyta, kad 
tvirčiau stovėdami šioje 
žemėje nebepuoselėtume 
didesnės nostalgijos savo 
pavergtam kraštui. O me
džiotojų valdyba negalėjo 
niekaip suprasti, kad iš 
pasiųstų korespondencijų 
ir nuotraukų į abu Kana
dos lietuviškus savait
raščius, torontiškiame 
rado apkarpytą nuotrau
ką, o rašinėli o net patys 
negalėjo suprasti.

Saulei nepaprastai kai
tinant, nuotaikoms gerė
jant, apylinkės valdybos 
pirmininkė ZitaKaulienė 
paprašiusi A. Stalionį 
pertraukti plokštelių mu
ziką,pristatė iš Lietuvos 
pas sesutę besilankantį ir 
į pikniką atvykusį svečią 
inž. J. Kriukį.

Pikniko aikštelė yra 
Onos Macijauskienės so
dyboj, sraunios upės slė
nyje.Upės krantai apaugę 
tirštais medžiais, o pa
šlaitės gervuogių krū
mais,kurių didžiulės, ge
rai išsirpusios uogos ne
tik viliojo praeivio akį ,bet 
nemažiau ir skonį. Ten 
pat, tiesiog ant upės, be
veik pustilčio pavidale 
yra pastatyta šokių aikš
tė. Ji taip gerai įcemen- 
tuota savo pagrindu, kad 
pavasario potvyniai apsė- 
mę platformą nepajėgė 
nunešti. Ją statant, dau
giausia pasidarbavo 
kontr. A. Pilibaitis ir A . 
Stalionis. 

nai,būtų galima gauti lei
dimą tais didžiais ir pui
kiai atrodančiais plotais 
pasinaudoti.

Teko girdėti, kad (ypač 
šiemet) montreališkiai 
mūsų jaunimo svečiai bu
vo begaliniai nepatenkin
ti: jiems buvę sakyta, kad 
važiuojąį Torontą jauni
mo šventei, bet buvę nu
vežti į kažkokią užmies
čio periferiją, kažkokian 
"medinian tiltan" (Wood
bridge). . .

Todėl ir norėtųsi klaus -

Vienu iš geriausiai pa
siturinčių šiame mieste , 
gal ir visoje Kanadoje, 
tenka laikyti J. Macijaus
ką. Jo paukščių auginimo 
farma būtų tiksliau pava
dinus industrija. Beveik 
kilometriniai,dviaukščiai 
pastatai talpina tūkstan
čius kalakutų ir dešimtis 
tūkstančių viščiukų,nusi
tęsia į paukš mingą,stam
bių medžių priaugusį go
jų. Čia Macijauskas pla
nuoja pastatyta gyv. namą, 
kuris būsiąs kiek įman
tresnis, už jo priemiesčio 
ūkį iš visų pusių besupan- 
čius,naujų statybų namus. 
Šiuo metu šeimininkas 
gyvena vaizmedžiuose ir 
riešutynuose skęstančiam 
centre. Pilibaičio remo- 
deliuotame name. Visas 
butas turi ypatingą lie
tuvišką charakterį su vy
čiu dabinančiu, tautinių 
juostų trispalvės deriniu, 
tautinių motyvų smūtkeliu 
kanklėmis drožinėta kul
tuve, didžiulę, tautiniais 
rūbais aprengta lėle.Tam 
visam dominuoja Algio 
Bubnio tapyta,taut.šokėjų 
pora.Dar charakteringa, 
tai p. Leonardos pieštas , 
tautinėm juostom ir gė
lėm apipavidalintas, di
džiuliai įrėmintas Lietu
vos himnas.

Macijauskas aprodyda
mas savo ūkį,noriai aiš
kina paukščių auginimo 
metodus ir su tuo susiju
sia priežiūra. Šeiminin
kas rodo automatines le
syklas .demonstruoja kaip 
vanduo patenka į automa
tines girdyklas. Jis taip 
supažindina su auginimo 
detalėmis,kad matant to
kią pavyzdingą tvarką ir 
apčiuopiamus vaisius, 
taip ir kyla noras tokiam 
užsimojimui.

Vancouverio miestui 
įsikūrus kalnotoj vietoj, 
kai kurios gatvės turi sta- 
tokus įkalnius,ir būtų di
delis vargas, jei čia būtų 

ti: ko bėgame nuo to, kas 
lietuviška, turint galvoj 
savas sales visokiems 
parengimams ir vestuvi
niams pokyliams (pirmoj 
eilėj), nes turėtų būti 
mums miela, kas sava ir 
ko bėgam iš centro į kaž - 
kokius užkampius su sa
vais pasirodymais (kaip 
su jaunimo kongresais) , 
kai tai atlikti turėtume 
kurnors ryškesnėse vie
tose, kaip šiuoatveju-To- 
ronte ?...

žiemą sniego. Gyvenami 
namai daugely atvejų ri
kiuojasi pašlaitėse ir iš 
jų matosi platus miesto 
reginys. Namai čia dau
giausia mediniai. Jeigu ne 
retai pasitaikančių plytų 
paįvairinimui ir stuco 
sienų, bendra apimtimi 
statyba primena torontie- 
čių vasarnamius prie Ge - 
orgian Bay. Viena tik jų 
spalvingumas ir didžiu
liai .dažnu atveju,net visą 
namą juosią balkonai, da
ro išskirtiną patrauklu- 
mą.Dėl švelnesnio klima
to, garažo mašinoms pa
statyti beveik nesimato. 
Jų vietoj yra tik pastogės 
vadinamos "carport", o 
virš jų dažniausiai tas 
populiarusis balkonas.

Alkoholiniai gėrimai 
čia pigesni. Vieni iš tau
resniųjų kietų gėrimų 
bonka turi net iki 50 c. že
mesne kainą negu Toron
te. Tuo tarpu plaukų kir
pimas rugpiūčio pradžioj 
pašoko iki $ 2. 50.

Vandens rezervuaro, 
įprasto lygumų vietovėm, 
miestas neturi ir jokių 
pompų jam pakelti ar 
spaudimui palaikyti nėra; 
jam surinkt,aukštai tarp- 
kalnėje įrengta didžiulė 
užtvanka. Vanduo toks 
minkštas, kad tinka net 
mašinos akumuliato
riams.

S. Pranckūnas .

«

VEDYBINIS SKELBIMAS 
Niagaros pusiasalyje gy

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

Ps.D.R.M.N.Pt
sales.be
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haaai^lton
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, 
šešti 9—1 v.p.p.

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

“GYVATARAS” LANKĖSI 
Europoje

"GYVATARAS" TARP
TAUTINIAME FESTIVA
LYJE PRANCŪZIJOJE

Hamiltono "Gyvataras" 
sėkmingai ir gražiai at
likęs jam patikėtą užda
vinį š. m. rugpiūčio 21 d . 
grįžo namo. Per 3 savai
čių laikotarpį aplankė Vo
kietiją,viešėjo Vasario 16 
gimnazijoje, turėjo pasi
rodymą Koeningsteine 
"Kirche in Not" kongre
se, o taip pat ir lietuvių 
gimnazijoj. Tuo metu ten 
vyko Studijų savaitė. Vo
kietijos lietuvių nuošir
džiai priimti ir globoja
mi,aplankė Heidelbergą, 
senąją studentų sostinę ir 
jos garsius parkus, važi
nė jo Reinu. Keturių dienų 
viešnagė greitai baigėsi, 
liūdna buvo skirtis, bet 
laukė pagrindinis šios iš
vykos uždavinys-tarptau- 
tinis festivalis Montre- 
jeau.Rugpiūčio 7 d. anks
ti rytą paliko Vokietiją ir 
tos pat dienos vakare jau 
pietų Prancūzijoj - Tou
louse.Čia apie Gyvatvaro 
atvykimą jau buvo pra
nešta ir laukė televizijos 
ir spaudos atstovai. Se
kančią dieną abu dienraš
čiai .išeiną Toulouse Sud- 
OuestirLa Depeche, įsi
dėjo lietuvių nuotraukas, 
pažymėdami, kad tai lie
tuviai iš Kanados atvykę 
dalyvauti tarptautiniame 
festivalyje.Taip pat ir te
levizija skyrė gana daug 
laiko,pristatydama lietu
vius ir pažymėdama, kad 
apsirengę autentiškais ir 
labai spalvingais kostiu
mais. Prieš prasidedant 
festivaliui dar turėjo pa
sirodymą kurortiniame 
kalnų miestelyje prie Vi

Laiškai Redakcijai
KANADOS LIETUVIU VETE
RANU SĄJUNGĄ “ RAMOVĖ“ 
HAMILTONO SKYRIUS

Didžiai Gerbiamem “ NL“ 
Redaktoriui.
. Nepriklausomos Li etuvos 

19 Nr. (1095) s.m. gegužės 
8 d. buvo paskelbta žinutė, 
kurioje tvirtinama,, kad mūsų 
skyriaus Valdyba pasirašė 
ant kokios tai peticijos, lie
čiančios Hamiltono A.V.R.K. 
parapiją. Si žinutė neatitin
ka tikrenybei.

Skyriaus valdybai tokia pe
ticija nežinoma ir mūsų para
šo ant jos niekas neprašė.

Maloniai prašome minėtą 
žinutę atitinkamai pataisyti.

Širdingai dėkojame
Su pagarba pirminin

kas J.Ruzgas (nepilnai Įskai 
tomą NL.), sekretorius Br.Mi
lašius.

NL red. stebisi iš šio laiško 
autorių, kad jie prašo NL nuro
doma žinutę pataisyti, kuri bu- 
vp pasirašyta ramovėno K. M. J. 
Šarūno. Be to, patartume papra 
Šyti parapijos choro seniūnę A. 
Matulienę, kuri mums prisiun
tė ir prašė patalpinti pareiški
mą nurodydama ir Ramoves sky 
riaus A. Lukoševičiaus pasira

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

duržemio jūros-Amelie 
de Bains, o iš ten jau vy
ko į Montrejeau. Pietų 
Prancūzijoje festivaliai 
labai mėgiami ir populia
rūs. Jau dvi dienas prieš 
prasidedant pasirody
mams vyksta visokios iš
kilmės ir visas miestas 
gyvena ta dvasia. Progra
mos dalyviai apsirengę 
tautiniais rūbais vaikšto 
po gatves, dainuoja, šoka 
ir stengiasi susipažinti 
su žmonėmis. Čia gyvata- 
riečiai savo uždavinį at
liko labai gražiai, ne vie
ną stebindami savo daina 
ir savo rūbų spalvingu
mu. Lietuviai šiame kraš
te buvo širmą kartą, tad 
ir buvo dėmesio centre . 
Visi juos fotografavo, fil
mavo, o jie nepatingėjo 
atsakyti šypsniu ar kita 
daina. Buvo pakviesti per 
pamaldas giedoti bažny
čioje..

Festivalio metu daly
vauta 3 pasirodymuose. 
Pirmo koncerto metu 
svečių tarpe buvo ir Ka
nados generalinis konsu
las Rene Garneau. Jis 
tuojau po programos lie
tuvius ir prancūzų grupę 
(Montrealio) pasveikino 
ir tikrai nuoširdžiai dė
kojo. Sakėsi lietuvių šo
kius matęs pirmą kartą, 
bet niekados nepraleis 
progos jais pas i gerėti, j ei 
tik tokia galimybė būtų. 
Viso festivalio metu lie
tuvių nuotraukos kasdie
ną buvo vietos ir Toulou
se laikraščiuose. Bai
giantis festivaliui bur
mistras apdovanojo dip
lomu ir kitomis dovano
mis.

žymą jūsų vadinamoje “petici
joje“. PareiŠkime nebuvo paša 
kyta, kad pasirašiusiųjų organi
zacijų atstovų buvo prašyta pa
sirašyti. NL.

• * Bankelis “ T ALKA“, vasaros 
atostogoms pasibaigus, yra ati
darąs ir šeštadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. p.p.

“ Talkos“ V-bos p-kas.

Atkelta iš 3 psl.
Manome, kad po šio 

pranešimo nebereikės 
lietuvių spaudoje dažniau 
įrodinėti šios veikios rei
kalingumą. Rengiamės 
lietuvių moksleivijos 
būklę ir d-jos tikslus nu
šviesti ir vokiečių spau
doj e, kad sulaukus vokie
čių labdaros įstaigų ir vi
suomenės paramos. Bent 
kiek panašioj būklėje yra 
patys vokiečiai, nes jų 
aukštosios mokyklos iš
leidžia palyginamai daug 
mažiau intelektualų, kaip 
JAV bei SSTR. Vokiečių 
jaunimas,senuįpratimu,

“GYVATARAS“ žygiuoja Festivalio parade Montrejeau gatvėse, Prancūzijoje.

Iš mums artimesnių 
tautų dalyvavo suomiai. 
Lietuviai bandė užmegsti 
su jais ryšius, bet jie vi
sai nemokėjo kitų kalbų, 
kaip tik suomiškai. Jų va
dovas šiek tiek kalbėjo 
angliškai, bet ir tai labai 
ribotai. Iš satelitų festi
valyje dalyvavo rumunai. 
Jų oficialus vardas - Ru
munijos Nationalinis Ba- 
letas.Atsivežė 10 žmonių 
styginį orkestrą, 10 porų 
šokėjųir du solistus. Visi 
žino j o, kad jie pr of esiona- 

nebaigęs vidurinių mo
kyklų arba net su abitūra 
metasi į amatus bei pri
taikomuosius mokslus , 
kad greičiau pradėjus už
darbiauti.

D-ja turi jau apie 20 
narių ir jų tarpe susira
do jau aukojusių po DM 
300-500.Tačiau negausių 
tį-jos narių akys krypsta 
į kitų Europos valstybių 
ir ypač į Užjūrio tautie
čius. Apie d-jos įsikūri
mą informuojame viso 
laisvojo pasaulio spaudą 
ir prašome mus parem
ti. Galimybių yra gana 
daug: - Kviečiame stoti 
jos nariais - rėmėjais, 
įmokant met. mokesčio 
DM 12 arba tolygų ekviva
lentą kitomis valiutomis . 
Nariu gali tapti kiekvie
nas pilnametis asmuo, 
padavęs v-bai pareiškimą 
raštu. Išstoti galima pa
davus pareiškimą ma
žiausia ketvirtį metų 
prieš kalend.metų pabai
gą ir atsilyginus su d-ja.

Prašome parinkti aukų 
pobūviuose bei susirinki
muose, skirti rengiami} 
pramogų, o ekonominės 
organiz acij os -pelno dalį. 
Geriau įsikūrusias šei
mas kviečiame imtis glo
boti pavienius mokslei
vius. V-ba yra pasiryžu
si suteikti žinių apie tokio 
patronato - globos reika
linguosius. Laukiame,kad 
atsiras mecenatų nuola
tinėms stipendijoms.

Lėšų niekad nebus per
daug, nes reikalas labai 
platus. Pirmiausia bus 
teikiamos pašalpos ir sti
pendijos vyresniųjų kla
sių moksleiviams ir stu
dent! j ai.Iš dabar retkar
čiais rengiamų mokslei
vių bei studentų stovyklų 
aiškėja,kad jos turi mil
žiniškos reikšmės grą
žinti prie lietuvių kamie
no nuo jų nutolusiųjų lie
tuvių kilmės tėvų moks
leiviją. Jų prigimtis ir 
jaunuoliškas įspūdingu
mas padeda greitai at
gimti lietuviškumui. To
kias stovyklas dažniau 
rengti bei kitų organiza
cijų rengiamas paremti 
bus sekantis d-jos tiks
las.

lai. Turėjo atvažiuoti ir 
čekai,bet paskutiniu mo
mentu atšaukė savo atva
žiavimą.

Išlydėdami rengėjai 
dėkojo už atvykimą,saky
dami, kad tikėjosi iš Ka
nados daug,bet gavo dau
giau negu tikėjosi. Jiems 

‘ kanadiečiai labai gerą įs
pūdį paliko ne tik sceno
je,bet ir šiaip, kaip žmo
nės. Lietuvių grup; buvo 
jauniausia amžiumi ir 
greitai susidraugavo su 
vietos jaunimu.

D-jos valdyba renkama 
visuotinio sus-mo ma
žiausia iš 3 narių dvejiem 
metams. Visuotinis sus
inąs šaukiamas mažiau
sia vieną kartą per me
tus. Jis renka vieniems 
metams trijų asmenų re
vizijos komisiją.

D-jos korespondentas
* P. Gudelis.

ATKELTA IŠ 1 PSL.
000 naujų kanadiečių at
vyko 1966 m. į Ontario. 
Mokyklose 65% jaunių 
klasėse nemoka pakanka
mai anglų kalbos.

Atsirado savanorių 
centrų, kurie įvedė vaikų 
darželiuose naujų kana
diečių vaikams ir jų tė
vam anglų kalbos klases . 
Vienas didelis miesto 
centras įvedė programą, 
kur imigrantų vaikai buvo 
išskirti į speciales kla
ses, ar net į ypatingas 
mokyklas, kad išmoktų 
angliškai.Kitos sistemos 
mėgino mokinti vaikus 
kaimyninėse mokyklose , 
kur juos maišydavo su 
kitais 'to pačio amžiaus 
vaikais. Juos suporuoda
vo ir mėgindavo taip ap- 
mokinti.

Buvo siekiama kalbinių 
tikslų kartu ir pripratinti 
prie mokyklos. Yra įdomu 
pastebėti,kad mokyklose, 
kur vaikai buvo padrąsi
nami santykiauti sudrau- 
gais "mokytojais" ir kur 
mokyklos dvasia buvo 
laisvesnė,tan vaikai grei
čiau pasiekdavo rezultatų 
anglų kalbos reikale. Vai
kai, kurie buvo atskirti 
nuo mišrių grupių ir ku
rie buvo laikomi kartu su 
kitais naujai atvykusiais, 
turėjo didelių sunkumų 
sekančiais metais susiti
kus su svetimais vaikais 
ir nepažįstamais moky
tojais- . .

Daugely mokyklų imi
grantų vaikai yra atsili
kę, nes ir jų tėvai yra 
menko išsimokslinimo. 
Kai kurie tėvai nepriduo
da jokios svarbos pra
džios mokslui,ir tai atsi
liepia į vaikus, o ypač į 
mergaites, nes yra ben
dro noro, kad šie vaikai

Išleisdamas Malton a- 
erodrome Kanados Tauti
nio Meno Tarybos direk
torius LeonKossar pasa
kė,kad"Jūs esate pirmie
ji pionieriai, siunčiami į 
užsienį.Nuo jūsų pasiro
dymo priklausys ar dau
giau kam nors ši galimy
bė ateityje teks". Gyvata
ras jaučiasi, kad jam pa
tikėtą uždavinį atliko ge
rai. Tą liudija ir atsilie
pimai gauti Montrejeau, 
Kanados konsulo ir kt.

D.

pradėtų uždarbiauti.
l5ažni susitikimai su 

vaiki} .tėvais turėtų būti 
pageidaujami. Daugelis 
imigrantų tėvų randa tai 
sunkiu dalyku įeiti į tėvų 
grupes,eiti į tėvų klases , 
arba"vakarų programas'.' 
Jie nejaučia simpatijos 
įvairių viršininkų tikrų 
ar įsivaizduotų iš mokyk
los pusės. Turi būti rasti 
būdai ir keliai pasitikėji
mo santykiams su mo
kyklų vadovybėmis. Pa
naudojimas mokytojų iš 
įvairių tautybių ir kultū
rų tų pačių papročių ir 
kalbų pagrindu gali atneš
ti geriausių rezultatų 
šiems santykiam megzti.

Daugelyje institucijų 
mokytojai, atrodo, neturi 
supratimo apie kultūrines 
tradicijas ir šeimos san
tykius, iš ko išeina vaikų 
elgesys ir jo supratimas .

Mokyklos stovi prieš 
praktišką problemą kaip 
lengviau - integruoti jau
nus ir naujus kanadie
čius,bet ir tam reikia ži
noti jų pirmykštes sąly
gas.Įvairumas kultūrinių 
paveldėjimų gali labai 
praturtinti kiekvienos 
mokyklos geografines ir 
istorines diskusijas, ir 
naudoti jas į naujai pribu
vusių vaikų vaizduotes ir 
pakelti juos tarpe jų drau
gų-

Senesni nauji kanadie
čiai student ai, kurie atvy
ko jau su mokyklų patyri
mu, sutinka dar didesnes 
problemas. Daugely ins
tancijų jų nemokėjimas 
kalbos pateisina mokyk
los pametimą prieš nu
statytą amžių. Nėra pa
reiškiama perdaug užuo
jautos dėl jų kalbos ne
mokėjimo.Tai sudaro jau 
specialią techniką ir kelia 
naujas problemas, kurių 
sprendimas turėtų būti 
atrastas.

Tikslas ieškomų prie
monių neturėtų būti ką 
nors eliminuoti, bet tik 
taisyti, pratęsti. Naujieji 
kanadiečiai neturėtų jaus
tis, kad iš jų norima pa
daryti tuč tuojau pilnai 
įpareigotus kanadiečius. 
Jie turėtų būti padrąsina
mi nelikti pasyviais ste-

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 paruostus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius:

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3/6 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui , 
3)6 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoniniu 
kojinių — S 75.90 .

VASARINIS 1968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3)6 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė. 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis 
— $75.00.

Taip pat į bent kurį siuntinį galima dadėti žemiau iš
vardintus dalykus, kurie yra visuomet naudingi ir laukia
mi Lietuvoje. Vilnonė labai gera skarelė $4.00, nailoninis 
itališkas 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, Sudbury, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont..

bėtojais į Kanados gyve
nimo būdą, bet būti aky
liais dalyviais, kurie ži
no savo teises ir jomis 
naudojasi.

INFORMUOJAMA APIE 
ARTRITĮ

(Canadian Scene)-Artri- 
tis yra didelė liga Kana
doje. Visuomenei supa
žindinti kad ji pasinaudo
tų Kanados Artritis and 
Rheumatism Society ro
do dramatinę filmą "The 
Sperhead". Per filmą pa
rodoma viskas, kas liečia 
artritį, o ypač jos simp
tomai,taip kad po pirmo
jo pasirodymo šios ligos 
ženklų reikia aplankyti 
šeimos gydytoją. Anksty
vas diagnozas yra labai 
svarbus ligai sustabdyti. 
Galima išsigydyti ir vėl 
būti sveikam.

"The Sperhead" filmas 
yra jaudinanti istorija 
apie artričio atakas, pa
rodoma spalvota ir su 
garsais. Viso tik 19 minu
čių. Kreiptis 45 Charles 
Str. East Toronto 5 .

Atkelta iš 2 psl.

pateiktas PLB Trečiojo 
Seimo Reguliaminas, pa
ruoštas A. Barzduko, V. 
Kamanto ir dr.V.Majaus
ko.Vieni siūlė jį priimti, 
kiti - atmesti. Šie ginčai 
sugašinolabai daug laiko 
ir gerokai išmėgino pir
mininkaujančio dr. P. Lu
koševičiaus nervų stiprur 
mą. Pagaliau po labai ilgų 
diskusijų reguliaminas 

AR ŽINOTE K£ RAŠO 

KELEIVIS?
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 patarimų teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių .

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

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

kelių balsų dauguma buvo 
priimtas, bet nutarta juo 
šiame seime nesinaudoti, 
nes nei pirmininkas, nei 
seimo dalyviai su juo ne
buvo susipažinę.Šio regu- 
liaminoruošimo komisi
jai reikėjo jį daug anks
čiau paruošti ir išsiunti
nėti,kad prieš seimą visi 
būtų galėję su juo pilnai 
susipažinti.

Seimą žodžiu sveikino 
min. S. Lozoraitis, Vliko 
pirm. dr. K.Valiūnas, Al
to pirm. inž. E. Bartkus ir 
kitų mūsų pelitinių bei 
kultūrinių organizacijų 
pirmininkai. Buvo labai 
daug sveikinimų raštu. 
Visi pagrindiniai kalbė
tojai pabrėžė vienybės 
reikalą. Jų mintis gražiai 
išreiškė Vliko pirminin
kas šiuo sakiniu, kuris 
turėtų būti ypatingu LB 
šūkiu: "Sujunkime milijo
ną laisvų lietuvių vienin
gam darbui! " Toks vie
ningas darbas tikrai pa
dėtų laimėti mūsų laisvės 
kovą, nes, S. Lozoraičio 
teigimu,šiai kovai laimė
ti dabar yra daug vilčių. 
Jai laimėti mes turime 
pakankamai jėgų,nes, dr. 
K. Valiūno teigimu, turi
me milijoną laisvų lietu
vių susispietusių į 130 
lietuviškų parapijų ir 
priklausančių įvairioms 
inteligentų profesijoms: 
virš 1000 daktarų, virš 
1500 inžinierių ir 1.1.

(B. d.)
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Montrealio Lietuviu Kredito Unija
"LITAS" $ 2.286.948

Rugpiūčio mėnesio ...pa
baigoje "Litas" priartėjo 
prie dviejų milijonų ir 
trijų šimtų tūkstančių do
lerių.Šiais metais"Litas" 
pastoviai augo net ir va
saros mėnesiais.

Svarbesnės aktyvo po
zicijos. (Skliausteliuose 
praeitais metais tame pat 
mėnesyje): kasa banke $ 
86,324 (101,401), išduotos 
paskolos $ 2, 073, 713 (1, 
865, 593), vertybiniai po
pieriai $ 92,692 (42,500), 
centrinėj kasoj $ 21, 617 , 
(41, 018). Pasyve: termi
nuoti indėliai $ 192,460, 
(nebuvo), šėrai $ 1,408, 
(1,372,895), depozitai $ 
582,343 (607, 091),atsar
gos fondai $ 36,876 (34 , 
709), šių metų pelnas $ 
66,552(46,581).Narių 1386 
(1307) depozitorių 571, 
(567) ir skolininkų 349 
(310).

Taigi, "Litas" ne tik at
silaikė prieš stiprią di-

džiųjų bankų ir "Trust" 
kompanijų konkurenciją 
po naujojo bankų įstatymo 
paskelbimo,bet net susti
prino savo augimą lygi
nant su praeitais metais .

Valdiškas santaupų 
draudimas.Kreditų Unijų 
Lyga pranešė, kad greitu 
laiku Quebec© provincijo
je įsigalios valdiškas 
santaupų draudimas. Jis 
apims visus bankus, Cai- 
sse Populaire ir Kredito 
Unijas, taigi ir "Litą". 
Kartu su tuo bus susti
printas tų įstaigų inspek
tavimas ir kontrolė. Tas 
draudimas apsaugos tau
pytojų santaupas net ir 
bankrotų atvejais, kadan
gi visi nuostoliai bus pa
dengiami iš surenkamų 
draudimo premijų. Tuo 
būdu santaupos "Lite" tu
rės lygiai tą patį draudi
mą, kaip bet kuriame ki
tame banke.

Pr.R.

BALTIJOS* RĖMĖJAMS

Kiekvienoje stovykla
vietėje yra daug įvairių 
ūkiškų darbų: miško va
lymas, aikščių tvarkymas, 
pastatų priežiūra, mau
dyklų pagerinimas, rajo
no metinis valymas ir t. 
t.Lig šiol kasmet tą dar
bą pagal išgales atliko 
dalis Stovyklavietės ko
miteto narių ir keli vy
resnieji skautai bei atei
tininkai. Jie jau baigia nuo 
pavargti nuo tų kas meti
nių pareigų,o ir jų atliki
mas nėra patenkinamas , 
kadangi apsiriboja tikpa-

Dr.J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir -> 7 Q
Ketvirtadieni ' ' ' Pm-
Antradieni 2 - "4 pm. 
Penktadienį 2 - 4; 7 - 9 pm. 
Trečiadieni 7 - 9 pm.

|rei:767 - 3175; namu 366 ■ 9582

DANTU GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA

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

Namų tel. MU 1-2951

čiais būtiniausiais dar
bais - pompos išėmimu, 
pastatų ir rajono apvaly
mu ir pan.

Kelius kartus buvo ban
dyta organizuoti talkas , 
bet be pasisekimo.Dauge
lis kviečiamųjų atvirai 
pareiškė, kad jiems esą 
geriau duoti "dešimkę" , 
negu važiuoti į talką.

Nerasdamas Įeitos išei
ties Stovyklos Komitetas 
kreipiasi į Montrealio 
lietuvių visuomenę,o ypa
tingai stovyklautojų tėvus, 
kad jie pagal išgales pi
niginiai paremtų būti
niausių ūkiškų stovykla
vietės darbų įvykdymą. 
Rudenyje darbo jėga yra 
pigesnė ir,ruduo yra pats

geriausias laikas tų dar
bu atlikimui.

BŪTINI DARBAI
Tų būtinų darbų yra 

daug. Stovyklos rajonas 
užsiteršia konservų dėžu
tėmis, buteliais, popie
riais ir 1.1. Prieš du metu 
išvalytas rajonas prade
da užaugti naujais krū
mais.Miškų departamen
tas ragina tęsti tolimesnį 
sklypo valymą, kurio tik 
apie pusę teišvalyta.Miš- 
ko valymas labai suma- 
žintųmusiųir uodų skai
čių,kaip tai rodo privačių 
sklypų patirtis.

Stovyklavietės aikštė 
buvo nupilta tik gana ru
piu žvyru. Dar blogiau, 
dalį smėlio iš jo išplovė 
pavasarinis sniego van
duo.Aikštės sutvarkymui 
reikia prakasti griovį pa
gal kalno šlaitą ir atvežti 
smėlio.

Ties įvažiavimais į 
aikštę ir į maudyklas rei
kėtų padaryti vartus, ku
rie sulaikytų bent dalį ne
kviestų svečių, iš kurių 
stovyklavietė jau yra tu
rėjusi kai kurių nuosto
lių. Žinoma, dar būtų ge
riau nuo kelio užtverti 
tvorą,bet su dabartiniais 
ištekliais tatai tėra tik 
svajonė.

Stovyklavietė turi puikų 
ežero pakraštį, bet miš
kas pagal jį tebėra neiš
valytas. Iš pagrindinės 
maudyklos neišrinkti ak
menys, todėl tenka ten
kintis mažąja pryšakine 
maudykla,kuri neturi rei
kiamo nuolaidumo ir ne
labai tinka mažiems vai
kams. Butų labai geistina 
prie maudyklų pastatyti 
tramplyną šokinėjimui į 
vandenį ir plaustą ant 
statinių besimaudančių 
vaikų pramogoms .

BŪTINAS 
INVENTORIUS 
Virtuvei labai reikalin

gas didelis šaldytuvas 
maistui ir šaldymo dėžė 
pienui ir gėrimams. Rei
kia naujos cinkos indų 
mazgojimui,kadangi esa
moji buvo padaryta iš 
skardos ir jau baigia sa-

jaoJAUGELIENe
Dantų gydytoja

1419 Guy Street I aukštas 
11 - 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-9681

d .v.GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

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

DR,A,S, POPICRAITIS
B.A.t C.M., M.Sc.f L.M.C.C., F.R.C.S.(c). 1

Chirurginė praktika i
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

KREIPTIS TELEFONU 931 - 3275.

VIRGILIJUS NOREIKA 
Vilniaus Operos solistas kon
certuos Montrealyje š.m. spa
lio mėn. 12 d. 8 vai. vak. Insti 
tut Marguerite Bourgeoys salė
je, 4873 Westmount Ave.

vo dienas. Salėje reikia 
padaryti lentynas su ni
šomis kiekvieno stovyk
lautojo indams sudėti,ku
rie dabar kiekvienam val
giui atsinešam! iš nakvy
nės vietos ir dažnai iš
purvinami ar net išmėto
mi.

Tų labai reikalingų at
likti darbų ir būtinų įsi
gyti daiktų sąrašą būtų 
galima dar tęsti toliau. 
Su turimomis lėšomis ir 
turimais savanoriais tal
kininkais Stovyklos Ko
mitetas nėra pajėgus jų 
realizuoti. Montrealio 
lietuviai,o ypač stovykli
nio amžiaus vaikų tėvai, 
turėtų patys apsispręsti, 
ar tolimesnis mūsų kuk
lios stovyklavietės geri
nimas yra reikalingas ir 
iš to padaryti išvadą pi
niginės paramos reikalu.

PINIGINIAI REIKALAI
Stovyklos pastatų sta

tybai ir rajono tvarkymui 
lig šiol išleista virš $16 . 
000. Per pirmįjį 1964 m . 
lėšų telkimo vajų buvo 
sukelti $ 9, 500, iš kurių 
$4,500 pasižadėjimais į- 
mokėtiper 5 metus. Iš jų 
dabar mokamos skolos 
"Litui". Šiuo metu sto
vyklavietės skola "Lite" 
nuo $7, 500 numokėta iki 
$5,7OO.Kasmet tenka mo
kėti po $600 skolos ir apie 
$350palūkanų. Prie būti
nų išlaidų dar prisideda 
apie $500 mokesčiams , 
remontui, elektrai,gazui 
ir kitiems bėgamiems 
reikalam. Stovyklavietės 
Komitetui reikia labai 
pasitempti, kad šią sumą 
kasmet sudarius, net ir

nedarant didesnių stovyk
lavietės pagerinimų.

Užtat, mieli "Baltijos" 
rėmėjai,jeigu norite, kad 
joje būtų mažiau musių, 
kad vaikai turėtų geres
nes aikštes, maudykles ir 
nakvynes, paremkite ją 
savo pinigine auka. Būsim 
dėkingi už bet kurio dy
džio paramą, tačiau kas 
gali.sugestijonuojame po 
$10. 00.

PARAMĄ SIUSTI
Čekius prašome rašyti 

"Baltija" vardu ir siųsti: 
1465 De Seve St., Montre
al 20, Que. ,taip pat gali
ma įmokėti į "Baltijos" 
sąskaitą "Lite" Nr. 984. 
Už visas sumas tuojau 
pat bus pasiųsti kvitai 
"income tax" reikalui. 
Būtų gerai paramą gauti 
dar šį mėnesį, kad galė
tume juos panaudoti dar 
šį rudenį.

Laukdami palankaus 
mūsų pastangų įvertini
mo atsiunčiant "Baltijai" 
savo paramą.

Reiškiame pagarbą 
P. Ručinskas, 
Pirmininkas. 
S.Kęsgailienė , 
Sekretorė.

LIETUVIU FONDE 
ĮAMŽINO t

Už nuopelnus lietuviš
kai mokyklai Montrealio 
mokytojų iniciatyvą,įam
žino A. A. mok. Ievą Rim- 
kevičienęį Kanados Lie
tuvių Fondą.

Įnašą sudėjo:
1. Lituanistikos kursų ir 
seminaro mokytojai $25 ,
2. Dr. V. Kudirkos šešta
dieninės mok. mokytojos 
$18, 3. Montrealio Liet. 
Bendruomenė $10,4.Mont. 
Kar.Mindaugo Šaulių Kp« 
$10, 5. V. Gražienė, A. Ru
dytė, J. Sakalaitė-Daude- 
rienė, Jadv. Baltuonienė , 
Julė Adamonienė, Montr. 
Katalikių Rosemonto Mo
terų ratelis, A. Paškevi- 
čienė, R. Navikėnas, Lie
tuvninkai tis-visi po $5. - 
viso $45.
6.R.Laimikis jr. $3, 7. N . 
Gudžiūnaitė $2,8. St. Pe
trauskienė $l.Iš viso $114 -

Visiems aukojusiems 
ačiū.

Mokytojai .

BHBIIRIIHlISHMlIKIliSHHHSIIilB

1968 m. rugsėjo H d. Nr. 36(1112 )

FILATELISTU IR NUMIZMATI 
KU SUSIRINKIMAS

V

Po vasaros atostogų 
pertraukos pirmas ir la
bai svarbus visų klubo 
narių susirinkimas šau
kiamas š.m.rugsėjo mėn. 
22 d.sekmadienį,3 vai. p. 
p. Prisikėlimo parap.mu
zikos studijoje.

Dienotvarkė :1) Parodos 
reikalai, 2) Pasaulinės 
Lietuvių Filatelistų Są
jungos projektas,3) Jubi
liejinio medalio išleidi
mo projektas, 4) Filate
listų ir numizmatikų sek
cijų atskiri pasitarimai . 
Klubo valdyba labai prašo 
visus Toronto ir apylinkių 
filatelistus ir numizma
tikas šiame susirinkime 
dalyvauti.

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS 
KLEBONO IŠLEISTUVĖS 
'Dar kartą primename, kad 

atsisveikinimas su iŠvykstan 
čiu į Čikaga klebonu Tėvu K 
Perki u įvyks rugsėjo 28 d. 7 
vai. 36 min. Parapijos salėje. 
Paruošiamieji darbai eina pil 
nu tempu. Ponios, vadovauja- 
mosOnos Ūsienės kruopščiai 
ruošia vakarienę. Parapijos 
Choras duos šiai progai kon
certą. Įsilietai įsigijami pas 
parapijos komiteto narius ir 
sekmadieniais po visų pamal 
du .

Būtu malonu, kad parapijie
čiai aktyviai įsijungtu prie šit 
iškilmių geresnio pasisekimo. 
Visos Ponios prašomos prisi • 
dėti kepsniais ir pyragais. Or
ganizacijos ir pavieniai asme 
mens norintieji gauti smulkes 
niu informacijų del iškilmių 
tvarkos, prašomi paskambin
ti Komiteto Pirmininkui

tel .366- 1210.
A V. Parapijos K-tas.

P A R D AVIMAS

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

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

i MOKA UŽ: DUODA PA SKOLAS IŠ 9%

ADVOKATAS

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

Suite 205

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

NOTARAS

J. BERNOTAS,

DĖMESIO LIETUVIAMS

Lietuvių apgyventoje vieto
vėje Palangoje, minimaline kai 
na parduodama vasarvietė, kuri 
yra pušimis aosuptoje vietoje- 
■ l.aurention kalnuose.

Skambinti 677 ■ 593 1

DEPOZITUS 4.4%
ŠERUS 5%%

TERMN.INDELIUS IKI 7%
Nemokamos gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros seru ir 
depo zitą sumos .

Įskaitant gyvybės apdrauda iki 
$ 10,000

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

PARDUODAMI“ ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ BILIETAI 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS. ■

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

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimu.

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

Raštinė: LE 4-4451

GENERALINIS NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS 

KONSULAS,
Dr. Jonas Žmuidzinas, 
besilankydamas Montre
alyje Baltų dienos proga, 
aplankė su K. Smilgevi
čium sergantį "Nepri
klausomos Lietuvos" re
daktorių Joną Kardelį 
Lachine General Hospi
tal yj e.

SV.KAZIMIERO PARAPIJOS 
v> Kapinių lankymas rugsėjo 
22 d. 3 vai. p.p.
et Grybų vakarienė spalio 5 d.
• Bazaras lapkričio 8, 9 ir 

10 dienomis.

D.L.K. VYTAUTO KLUBO 

Pašalpine Draugija ruošia 
vakariene spalio 26 d. Visas 
organizacijas prašome šią 
datą rezervuoti.
e Susirgusios klubietės A- 
gota Žilinskienė ir M. Vaitie 
kūnienė.
• Sulaukė dukters kl ūbi ežiai 
G. St. Remeikiai.

G. Alinauskas 
vice-pirmininkas.

MUZIKOS STUDIJA 
vedama E. Kardelienės , 
mokslo metus pradeda 
rugsėjo 16 d. ir priima 
naujus mokinius. Susiži
noti tel. PO 7-0473.

Parduodama valgomojo kamba 
rio baldai (Dinning room set) iš 
8 gabalu su veidrodiniu fasadu, 
taip pat virtuves baldų komplek

tas. Abieju komplektų puikus 
stovis.
Skambinti: tel. 744-6257.

Salia NL redakcijos LaSallėje 
išnuomuojamas lietuvio namas — 
du po 3 ir vienas 5 kambariu bu
tas. Labai prieinamomi s sąlygo
mis ir pageidaujami lietuviai.

Tel. 366-6578.

» Šeštadieni Pabaltiečių die
nos programa Parodos,,Place 
de Nations'aikštėje praėjo la
bai gražiai, sutraukiant ne tik 
pabaltiečius bet ir kilataučius 
parodos dalyvius. Programa bu 
vo turtinga ir visos trys tauty
bės gražiai pasirodė.
• .Meškeriotojų ir Medž. klu
bo“ Nida“ gegužinė sekmadie- 
dienį pas Skruibį buvo gausi ir 
vyko varžybų ženkle. Pirmąją 
vietą už sunkiausio svorio pa
gautą žuvį laimėjo senas žve 
jys Antanas Matulis.

B. A., B. C. L-

Sun Life Building
Suite 200 1

Tel. 866- 1359

I

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

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

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

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER STOTI

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

BANGA

TEL, 669- 8834.

AR ŽINOMA, KAD
’’NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS" SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, pckiietimus, tiži- 
tinęs ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietinus, pirties atveju už- 
ur jautos laiškus, visokius ’’statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street,
L aSalle,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, (kamp. St. Zotique)

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

APS1DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC
GAISRAS-AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos "Lite" nr. 752D

E D C 0 CONSTRUCTION CO. LTD.
• Namų statybų vykdo ištisomis gatvėmis 

naujoje LaSallėje-

e Namai - Duplex ir Fourplex ■ sau ir

investavimui.

• Namų kainos neaukštos, labai žemu 
[mokėjimu - $ 1990 ■ galima įsigyti 
graiius ir vertingus namus.

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