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A. Duličck Czech President Svoboda

Gustav Husak. dabartinis slo 
vakų komunistų vadas, vis la 
biau kyląs Prahos politikų tarpe.

įvykiu apžvalga
VISAS PASAULIS NERA
MUS DĖL ČEKOSLOVA

KIJOS
Politinių žinių prieša

kyje ir užbaigoje tebėra 
žinios apie Čekoslovaki
jos okupaciją. Visa žmo
nija tebereiškia pasipik
tinimą Čekoslovakijos 
okupacija.JAV preziden
tas Johnsonas kalbėda
mas Vašingtone viename 
suvažiavime pasakė, kad 
Čekoslovakijos okupacija 
padarė didelį smūgį tai
kai ir didelį žingsnį atgal 
taikos reikalų tvarkyme . 
JAV nepakęs grąsinimų 
ir jėgos prievartos srity
se, kuriose jie yra ben
drai atsakingi. JAV pre
zidentas pabrėžė,kad

IDĖJOS NEGALI BŪTI 
SUTRYPTOS FIZINE

JĖGA
ne tik Čekoslovakijoj, bet 
ir pačioj Sovietų Rusijoj. 
Rusija turi ieškoti pro
tingos išeities. JAV se
kretorius Rusk pareiškė 
didelį apgailestavimą,kad 
Rusija savo smurtiniu 
žygiu į Čekoslovakiją vi
siškai suardė JAV santy
kius su Rusija.

Italų komunistai atsi
sakė dėl to pat dalyvauti 
Maskvoje komunistinių 
profsąjungų suvažiavi
me.

JAV ATŠAUKĖ KULTŪ
RINĮ BENDRADARBIA

VIMĄ
Taip, kad Amerikos 

santykiai su Sovietų Są
junga visiškai pairo.

De Gaulle spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad 
Čekoslovakijos okupaci
ja yra didelis absurdas. 
Praėjo tie laikai, kada 

daug kas buvo nulemiama 
fizine jėga. Dabar niekas 
- nei Sovietų Rusija, nei 
komunistai -nenuslopins 
ir nenugalės tautinio 
žmonii; susipratimo, ne 
tik Čekoslovakijoje,bet ir 
pačioj Sovietų Sąjungoj e .

JA UNIM O SUVA ŽIA VIME 
BUKAREŠTE

Rumunijos valdžios ir 
partijos vadas ir respu
blikos prezidentas Ceau
sescu pareiškė, kad jokia 
valstybė neturi kištis į 
kitos valstybės vidaus 
reikalus.Komunizmui ne
bus nusidėta, jeigu valsty
bė tvarkosi pagal savo su
pratimą.

88 RUSIJOS RAŠYTOJAI 
PAREIŠKĖ PROTESTĄ 
PRIEŠ MASKVOS ŽYGIUS 

ČEKOSLOVAKIJOJ
Anglų rašytojas N. Be

tel, keliavęs po Europos 
valstybes,atsivežė į Lon
doną 88 Sovietų Sąjungos 
rašytojų protesto laišką, 
parašytą antrą dieną po 
Čekoslovakijos okupaci
jos, kuriame sakoma, kad 
grąžinimas Stalino meto

Nepaprastos drąsos dokumentas. Kada aukštą po aukšto raudonarmiečiai užima Pragos 
radijo stotį, stoties žinių pranešėjai išeina ant balkono ir susirinkusiai miniai perduoda paskutines 
Žinias. Tuo pačiu metu raudonarmiečiai perkerta vielas-laidus ir suima kalbėtojus. Dešinėje maty
ti jau išdaužyta Čekoslovakų radijo-televizijos stotis.

dų neleidžia jiems viešai 
protestuoti prieš Čeko
slovakijos okupaciją, bet 
jie paprašė anglų rašyto
ją N. Betel, kad jis kuo 
plačiau paskleistų šitą 
protestą. Protesto laiške 
sakoma,kad jiem yra gė
da, kad laisvės slopinto- 
j ai s yra kaip tik tiktai So
vietų komunistų vadai. Jie 
su pavydu sekę Čekoslo
vakijos įvykius nuo sau
sio mėn. Ir baisiai nusi
vylė,kad rusai gražias jų 
pastangas nuslopino. N . 
Betel perskaitė protesto 
laišką, bet pavardžių ne
pasakė,bet N. Betel visų 
88 parašus turi.

KUZNECOVAS LABAI 
SPAUDŽIA , 

kad čekoslovakai grei
čiau įvykdytų susitarimą 
su Maskva. Jis spaudžia. 
Dubčeką ir važinėja į 
Bratislavą pas slovakų 
komunistų lyderį Husakir 
tvirtina, kad Čekoslova
kijoje dar daug yra kont- 
revoliucijos. Tuo tarpu 
Smrkovsky tvirtina, kad 
Čekoslovakai sąžiningai 
pildo susitarimą.

SVOBODA , DUBČEK , 
ČERNIK, SMRKOVSKY IR

HUSAK 
pareiškė per televiziją , 
kad jie susitarimus su 
Maskva įvykdys, bet vis- 
tiek eis demokratizacijos 
keli u,kurį nubrėžė sausio 
mėn. ir garantuoja sau
gumą Čekoslovakijos pi
liečiams viduj ir užsieny 
esantiems.

ALBANIJA PASITRAUKĖ 
IŠ VARŠUVOS VALSTY

BIŲ PAKTO,
nes Rusija vykdo agresi
ją prieš socialistinius 
kraštus.Albanija nutrau
kia ryšius su Rusija ir 
pasiduoda dar daugiau 
Pekino įtakai.

JAV SEKRETORIUS RUSK 
par ei škė, kad R usi j a s ten- 
giasi išlaikyti viešpatavi
mą rytų Europos kraštuo
se ir naudoja agresiją 
prieš Čekoslovakiją, Ru
muniją ir kitus kraštus .

DEMOKRATŲ Į JAV 
PREZIDENTUS 

kandidatas Humphrey pa
reiškė,kad Amerika apie 
naujus metus išves ka
riuomenę iš Pietų Vietna
mo, nes tam laikui Ame-

Pierre Elliott Tmedau, Kanados min. pirmininkas 28-to
Parlamento atidarymo proga.

Roland Michener, Kanados Gen. Gubernatorius Par
lamento atidarymo proga.

KAS NAUJA KANADOJE
GEN. GUBERNATORIUS

ROLAND MICHENER, 
atidarydamas 28 - tą Ka
nados Parlamentą, per - 
skaitė valdžios paruoštas 
gaires sekantiems ketu
riems metams. Šį kartą 
kalba skyrėsi nuo anks
čiau girdėtų, nes niekur 
nebuvo suminėta karalie
nė nei britų bendruome
nė. Šiaip joje apstu abs
trakčių sąvokų. Žymesni 
kalbos punktai:
- žada pagreitinti praei
tos sesijos užsilikusių 
įstatymų projektiĮ priė
mimą;
- nori keisti kaikuriuos 
parlamento savitvarkos 
nuostatus;
- numato keisti krimina
linę teisę;
- vartotojų bei investuo

rikos kariuomenės pozi
cijas perims Pietų Viet
namas. Ir tas nepareis 
nuo derybų Paryžiuje.

PROTESTAI PRIEŠ ČE
KOSLOVAKIJOS OKUPA

CIJĄ
tebeplaukia iš visų pa
saulio kraštų. Anglija at
sisakė priimti Rusijos at
stovus į konferenciją. 
Protestus pareiškė Thai- 
lando studentai Nagkoke , 
Naujoji Zelandija ir kiti 
krašt ai. 

tojų geresnei apsaugai 
numato sumoderninti 
maisto,vaistų bei sveika
tos kontroliuojančius 
nuostatus;
- žada kovoti su neturtu;
- numato įkurti specialu 
tyrimo institutą,kuris tu
rėtų padėti federalinei, 
provincinėms ir savival- 
dybinėms įstaigoms pla
nuoti bei spręsti jų pro
blemas;
- žada nuodugniai peržiū
rėti užsienio bei gynybos 
reikalus;
- jau dabar svarstoma 
Kanados rolė Šiaurės At
lanto Tautų Organizaci
joje (NATO),santykiai su 
Raudonąja Kini ja, P. Ame
rika bei Europa.

Opozicijos lyderis R . 
Stanfield ir kaikurių dien-

TRUMPOS ŽINIOS

o Rusai dalinai išveda ka
riuomenę miestuose iš 
parkų.iš įstaigų ir pasta
to ją nuošaliau.
o Įsakyta Čekoslovakų 
laikraščiams tarp "eilu
čių" nieko nerašyti, nes 
tai esą labai pavojinga 
padėčiai.
o Rusai Jugoslavijai pa
siuntė protestą "dėl ne
leistinos laikysenos"Če
koslovakijos atžvilgiu. 
Atsakymas nežinomas.
o 12 rugsėjo įvyko čeko- 
slovakų tautos s usirinki - 

raščių redaktoriai pasi- 
gędo konkretesnių, šių 
dienų problemom spręs
ti svarbesnių,pasiūlymų .

VIENU STREIKU MA ŽIAU

Bryce Mackasey

Penkiasdešimt šešias 
dienas užsitęsęs javų pa- 
krovėji; streikas pagaliau 
pasibaigė. Darbo min. 
Bryce Mackasey pastan- 

mas, kuriame Dubčekas 
padarė pranešimą apie 
padėtį krašte.Be ko kita , 
jis pareiškė,kad sugrįži
mo į sausio mėn. politiką 
nebus,jeigu Čekoslovakai 
nesistengs suprasti padė
ties.
o Italų komunistų vadas 
Longo ir vėl šaukia Rusi
ją išvesti kariuomenę iš 
Čekoslovakijos.
o 30.000 čekoslovakų pa
bėgo i užsienius,bet TASS 
praneša, kad Čekoslova
kijoj dar daug antisovie- 
tinio elemento valdžioje 
ir visame krašte. 

gomis prieita prie susi
tarimo: laike 3-jų metų 
krovėjų atlyginimas pa
laipsniui pakils iki $1.05. 
Iki šiol jų atlyginimas bu
vo $2. 50 į valandą.

KANADA PRIGLAUDŽIA 
ČEKOSLOVAKUS

Kanados imigracijos į- 
staigoms Pragoję,Vieno
je, Belgrade ir kituose 
Europos miestuose yra 
įsakyta be trukdymų iš
duoti vizas bėgantiems 
nuo sovietų persekiojimų 
čekoslovakams. Valdžia 
numato paskirti $ 2.000 . 
000 pabėgėlių pervežimui 
bei įkurdinimui Kanadoj. 
Tikimasi susilaukti apie 
1. 000 pabėgėHų .

NENUSISEKUS 
BANDYMAS

Charles Laverne Beas
ley,22 m. amšįaus, Ame-

Nukelta į 7 psl.

KING SOBHUZA II

Svazilandas gavo 
nepriklausomybę 
MBABANE, Svazilandas. — 

Anglijos karalienė Elzbieta H 
suteikė karaliui Sobhuza Ngven- 

Hftdjama jo krašto nepriklausomy- ĮĮBibės pripažinimą, tuo užbaigda- 
ma 300 metų trukusią britų val- į Sdžią šioje Afrikos kolonijoje. 
Nepriklausomybės pripažinimo 
dokumentus britų Common- IpL wealth sekretorius G. Thomson teL įteikė karaliui į rankas tūkstan- 
čiams svazi tautiečių džiūgau- 
j ant.

Aukščiausiame Svazilando kai- 
™ne, kurio viršūnė yra vadinama 
2 Sebos Krūtimi, buvo užkurti ”^7 laužai, o sostinėje Mbabane tūks- 

tančiai moterų .prieš savo kara- 
«®lių šoko gyvačių šokius.

kra%25c5%25a1te.Be
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SESES IR BROLIAI LIETUVIU 

BENDRUOMENES NARIAI!

Na i jai išrinktoji Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės III-čioji Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Sei
mui už išreikštą pasiti
kėjimą ir šia iškilminga 
proga pareiškia:

PLB Valdyba sieks di
džiojo lietuvių tautos 
tikslo - Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės 
atstatymo,

rūpinsis tautinės lietu- 
vių dvasios kėlimu ir gai
vinimu, kuriam būtinos 
lietuvių švietimo, mokslo 
ir kultūros pastangos,

daug dėmesio kreips į 
tautinį lietuvių solidaru
mą, jungianti mus ben - 
driesiems tautiniams už
daviniams ir darbams . 
Eisim vidurio keliu,kuris 
priimtinas daugumai lie
tuvių.

Esam įsitikinę,kad mus 
išrinkote ne lietuviams 
komanduoti,diriguoti, sa

LIETUVOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS

PASITARIMAI NEW YORKE.

Lietuvos Diplomatijos 
šefas S.Lozoraitis, gene
raliniai konsulai dr. P . 
Daudžvardis, A. Simutis ,
J.Žmuidzinas ir Pasiun
tinybės prie Šv.Sosto pir
masis sekretorius S. Lo
zoraitis, Jr.,atvykę į P.L. 
Bendruomenės Trečiąjį 
Seimą New Yorke,ta pro
ga min. Lozoraičio kvie
timu turėjo eilę pasitari
mų.

Buvo pasikeista infor
macijomis ir nuomonė
mis apie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 
bylos dabartinę padėtį ir 
Diplomatinės Tarnybos 
veiklą ryšium! su tarp
tautiniais įvykiais. Be to, 

vo galvojimą primesti , 
bet svarbiausia juodam 
būtinam lietuviškam dar
bui atlikti, kraštų ben
druomeniųvei.dai derin
ti bei ryšiams palaikyti.

PLB uždavinys ir rū
pestis bus - kad viso Pa
saulio lietuviai jungtųsi 
ir glaudėtų lietuviškuose 
reikaluose, kad išmoktu
me vieni kitus labiau 
gerbti ir vieni kitiems 
talkininkauti,kad stipriau 
išlaikytume tautinę savo 
dvasią,mūsų visų stipry
bės ir žmoniškos vertės 
pagrindą.

Nuoširdžiai kviečiu jus 
visus, visus laisvojo pa
saulio lietuvius ir visų 
kraštų lietuvių bendruo
menes visomis morali
nėmis bei materialinėmis 
išgalėmis PLB Valdybai 
padėti.

Juozas Bačiūnas- 
Bachunas.

buvo apsvarstyti konsu- 
lariniaiir kiti Diplomati
nę Tarnybą liečiantieji 
klausimai.

Rugsėjo 1 dieną įvyku
siame pasitarime daly
vavo taip pat Pasiuntiny
bės Vašingtone patarėjas 
dr.S. A. Bačkis, atvykęs į 
PLB Seimą.

Pasitarimo dalyviai iš
reiškė pasitenkinimą 
sklandžiais bendradar
biavimo santykiais tarp 
Diplomatinės Tarnybos, 
Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto,Lie
tuvos Laisvės Komiteto, 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos. LGK

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Juozas Vaišnys, S. J .

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS 

SEIMAS

LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖ GYVA IR VIS

GYVĖJA

Toliau seimo pirminin
kavimą perima A. Rinkti
nas ir praveda kontrolės , 
mandatų, nominacijų ir 
nutarimų komisijij rinki
mus. Po to-PLB valdybos 
pranešimai. Pirm. J. Ba- 
čiūnas pasidžiaugė,' kad 
su buvusia valdyba dirbti 
jam buvo tik malonumas , 
ypač dėkojo savo "deši
niąją! rankai "-S. Barzdu- 
kui. Visi seimo dalyviai 
atsistoję ilgai p. Bačiūnų! 
plojo.Tai tikrai pavyzdys 
daugeliui mūsų veikėjų: 
plačių pažiūrų, didelės 
tolerancijos ir jautrios 
širdies žmogus: pirmoje 
eilėje jam yra ne parti
niai, bet visos lietuvių 
tautos interesai.

Paskui buvo kitų valdy
bos narių pranešimai: S. 
Barzduko,J.Staniškio,dr. 
J.Puzino.V.Kamanto.Dr. 
J.Puzinas, PLB Kultūros 
Tarybos pirmininkas, 
trumpai apžvelgė mūsų 
kultūrinius laimėjimus 
nuo 1962 m.iki šiol ir iš
skaičiavo visą eilę dar
bų,kuri uos dar reikia at
likti ateityje. Jau atlikti 
mūsų kultūriniai darbai 
tikrai yra nemaži. Užten
ka tik paminėti Lietuvių 
Enciklopediją, Br. Kviklio 
"Mūsų Lietuvą", St. Zo- 
barsko veikalų išleidimą 
anglu kalba, A ugiaus mo
nografiją, "Introduction 
to Modern Lithuanian" ir 
daugelį kitų leidinių. Ga
lime pasidžiaugti Lietu
vių opera, Pedagoginiu 
Institutu, Jaunimo Cen
tru, Lietuvos Fondu, Ka
nados Lietuvių Fondu ir 
kitomis,atrodo, net mūsų 
jėgas pralenkiančiomis 
institucijomis.Buvo ren
giami kultūros kongre
sai. Nors juos rengiant 
sutiktadaug kliūčių, nors 
yra buvę daug nesklandu
mų,bet vis tiek jais turi
me didžiuotis,nes tai bu
vo proga pademonstruoti 
mūsų kultūrinius laimė
jimus. Ateityje reikėtų 
apriboti tų kongresų sek
cijas, turėtume stengtis 
eiti ne platyn, bet gilyn . 
Turime Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademiją ir Li
tuanistikos Institutą.Lin
kėtina šioms dviems ins
titucijoms susijungti ir 
dirbti drauge. Turime 
daug laikraščių ir žurna
lų. Kai kuriuos jų taip pat 
galėtume sujungti. Būtų 
džiugu,jeigu ir mūsų dai
lininkai sutilptų vienoje 
organizacijoje. Daug pa
siekta muzikos srity. Pa
dėka ir pagarba prof. J . 
Žilevičiui už muzikologi
jos archyvo suorganiza
vimą. Teatro grupės ne

turėtų ribotis savomis 
kolonijomis, bet apvaži- 
nėti ir kitas. Dar vis ne
turime gerai veikiančio 
informacijos centro. Tad 
mūsų jėgoms pasireikšti 
dirva dar labai plati.

V.Kamantas, vicepir
mininkas informacijai ir 
jaunimui, apžvelgė savo 
veikla ir ypač pasidžiau
gė buvusiu Jaunimo Kon
gresu. To kongreso įtaka 
kitų kraštų lietuvių ben
druomenėms buvo tikrai 
didelė.Tai pabrėžė ir vi
si kitų kraštų atstovai. 
Reikėtų tokį kongresą vėl 
suruošti vėl 1970 metais.

Visi su dideliu įdomu
mu išklausė įvairių kraš
tų LB atstovi] pranešimi;. 
Pranešimai buvo iš Ar
gentinos .Didžiosios Bri
tanijos,Australijos, Bra
zilijos, Italijos, JAV, Ka
nados, Prancūzijos, Švei
carijos, Urugvajaus, Ve- 
necuelos, Vokietijos ir 
Kolumbijos. Vienur ben
druomenė geriau klesti , 
kitur yra labiau abejingi, 
bet visur LB gyva ir vis 
gyvėja, vis tobulėja, vis 
atsiranda daugiau orga
nizatorių ir vadovų, kurie 
judina didžiulį bendruo
menės vežimą. Be abejo, 
mažesnės lietuvių įvairių 
kraštų kolonijos labai 
laukia pagalbos iš JAV ir 
Kanados,kur yra daugiau 
lietuvių ir kur bendruo
menės gyvenimas jau se
niau įėjęs į aiškias vėžes .

NAUJA PLB VALDYBA

Nereikia nė minėti, kad 
renkant naują bendruo
menės valdybą,buvo daug 
diskusijų, daug pasitari
mų, daug įvairių nuomo
nių. Pagaliau seimui buvo 
pateikti du sąrašai: Cle
veland© ir Niujorko. Po to 
kai kas dar mėgino pa
siūlyti trečią sąrašą, bet 
tas pasiūlymas pasibaigė^ 
juo tais.

Prieš rinkimus manda
tų komisija pranešė, kad 
turėjo teisę balsuoti 111 
atstovų, seime teisėtai 
dalyvauja 89 ,iš kurių bal
savo 84. Pirmiausia buvo 
nubalsuota vieta. Laimėjo 
Clevelandas. Cleveland© 
sąraše buvo pasiūlyta 
balsavimui 20 kandidatų. 
Slaptu balsavimubuvo iš
rinkti (pagal balsų skai
čių) šie atstovai: J. Ba
čiūnus, S. Barzdukas, H . 
Brazaitis,A.Rinkūnas,A . 
Klimas, A. Butkus, M. 
Lenkauskienė,  V. Majaus
kas ir A. Gailiušis. Kan
didatais liko A. Laikūnas 
ir A. Nasvytis.

Tad PLB centras bus 
Clevelande. Trys asme
nys į šią valdybą įeina iš 
kitų vietovių: J. Bačiūnas 
iš Sodus,Mich. ,A. Rinkū
nas iš Toronto ir V. Ma
jauskas iš Detroito.Atro
do, kad valdyba bus vie
ninga ir veikli. Bendruo
menės vairas ir toliau 
lieka mūsų veterano J . 
Bačiūno rankose, artimai 
talkininkaujant S.Barzdu- 
kui .Naujai valdybai linki - 
me sėkmės sujungti mili
joną lietuvių bendram 
darbui!

Trečiasis PLB Seimas 
Niujorke buvo perkrautas 
įvairia programa. Žino
ma, tai yra tik fakto kons - 
tatavimas, bet ne prie
kaištas rengėjams, nes 
laiko maža, o darbų tiek 
daug,kad kitaip neįmano
ma. Be įprastinh] seimo 
sesijų ir posėdžių, čia 
buvo pas kaitų,koncertų ir 
kitokių parengimų. Kai 
kurie dalyviai vos rasda
vo kolų pusvalandį kartą į 
dieną pavalgyti, pasiten
kindami dvasiniu maistu: 
menu,naujomis idėjomis, 
pasikalbėjimu su seniai 
nematytais draugais.

PASKAITOS
Seime buvo keturios 

pagrindinės ir labai aktu
alios paskaitos, skaitytos 
dr.K.Valiūno,S. Lozorai
čio jr. ', A.Rinkūno ir dr .
K.Keblio.

Dr. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas,kalbėjo tema 
"Laisvinimo kova ir po
litinės perspektyvos". Be 
abejo, prelegentas šioje 
paskaitoje turėjo paliesti 
tą dabar taip madoje ben
dravimo su Lietuva klau
simą. Šį kontroversinį 
klausimą jis išreiškė to
kiu sakiniu: "Visi santy
kiai su kraštu yra remti
ni, jeigu tik jie nepadeda 
okupantui ir nekenkia mū
sų laisvės kovai". Savo 
gerai paruoštoje paskai
toje jis nušvietė Lietuvos 
laisvinimo planus, pasi
džiaugė,kad veiksniai su
tartinai dirba. Pabrėžė', 
kad mums nereikia naujų 
institucijų,bet turime to
bulinti esamas. Peržvel
gus ir šio seimo darbus , 
ir visą mūsų visuomeninę 
veiklą, visiems įsidėmė
tini jo žodžiai, kad mes 
perdaug reikšmės skiria
me formaliam aspektui , 
bet permažai konkrečiam 
darbui .Ir šis seimas būtų 
daug daugiau nuveikęs, 
jeigu kai kurie jo dalyviai 
nebūtų stengęsi knibinė- 
tis smulkmenuose, skal
dyti plauką skersai ir iš
ilgai,nebūtų buvę told pe
dantiški analitikai, bet 
platesnio žvilgsnio ir 
konkrečių planų sinteti
kai.

Daugiau bus.
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JIE MIRTI NEBIJOJO
1946 m. prie Pašilės 

miestelio, į Alekso ir 
Bronės Čepausku ūkį, nuo 
perstoki 
persekiojančių NKVD - 
istų, užėjo 7 partizanai 
poilsio. Sumigo. A. Ge
naus kas apie juos prane
šė rusų istrebiteliams , 
kurie atvykę, besiilsin
čius partizanus užpuolė . 
Atkakliose kautynėse žu
vo broliai Montvilai, St. 
Reimantas, St. Miknius , 
Z. Vaišvila, VI. Budgynas 
ir Ivaškis-Ivaškevičius.

Po trijų mėnesių išda
vikai Čepą ?.s kai susilau
kė partizanų užmokesčio .

1949 m. Pavandenės 
valščiuje, netoli Biržulio 
ežero,kovoje su bolševi
kais, žuvo trys broliai 
Andriuškai, buvę Pavan
denės partizanų dalinio 
vadai. Kartu su jais žuvo 
irjųsesuo Bene Andri uš -
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Skyrių veda skautininkas L. Eimantas
1496 Mardell P lace, London, Ontario, Canada

SKAUTŲ SUKAKTUVINIAMS 1968 METAMS

V-je Tautinėje skautų stovykloje susitikę, iš kairės v.s. V. Kizlaitis 
iš Clevelando, si. p. Veršelis iš Vokietijos, kun. s. s. Kulbis SJ is Mon 
trealio ir sk. G. Bulota iš Montrealio.

V.s. V. Kizlaitis pakvietęs si. p. Veršeli, is' Vokietijos atvykti i V-ja 
Tautinę Skautu Stovykla apmokėjo visas jo kelionės išlaidas. Pasibai-' 
gus Stovyklai V. Kizlaitis sudarė galimybes svečiui aplankyti JAV-se 
ir Kanadoje žymesnes vietoves ir galiausiai PLB Seimą New Yorke, ku 
ris jau yra išskridęs atgal tęsti mokslo Vasario 16 gimnazijoje. P. Ver
šelis gimnazijoje vadovauja v.D. skautų draugovei. FototV. Kizlaitis.

ATSIKVĖPĘ IR VĖL Į 
DARBĄ

Kai maloni vasara,atos
togos ir mūsų šaunioji V 
tautinė stovykla bei visos 
kitos mūsų stovyklos, 
nors ir neužmirštamos , 
negrįžtamai nuslinko į 
praeitį, nesustokime, bet 
ryžtingai junkimės į ben
drą darbą, nes mūsų ju
biliejiniai metai dar daug 
ko laukia iš mūsų. Našiai 
turime dirbti skiltyse, 
draugovėse, vienetuose. 
Mūsų sueigos turi būti tu
riningos, pilnos, pamoki
nančios .naudingos .Neiki
me į sueigas tuščiomis 
rankomis. Pasiruoškime, 
turėkime reikiamos tam 
medžiagos.

Ypač sesėms ir bro
liams skautams bei vy
čiams ar vyresniems 
skautėms norėtųsi pare

kaitė-Žarija.

1947 m. gruodžio mėn .
22 d. Lietuvos partizanų 
6 kovotojų grupė,buvo va
dovybės pasiųsta su už
daviniais į vakarus. Ant 
Romintos upės tilto susi
kovė su stambiomis rusų 
pasienio apsaugos jėgo
mis. Kautynėse žuvo 3 
partizanai: Feliksas Ka
riūnas ir Butautas, kartu 
ir keliolika rusų. Liku
sieji laimingai pasiekė 
vakarų pasaulį .atnešdami 
svarbių žinių.

1947 m.pavasarį Gulbi
niškių kaime rusų bolše
vikų jėgos vienoje sody

Gerb. IRENAI LUKOŠEVIČIENEI ir jos Šeimai, 

jos TEVELIU! mirus Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame

L.A. J u r g u ė i a i.

komenduoti jau ankščiau 
mūsų minėtą
Dainuok linksma jaunyste 
-dainorėlį, kuris Akade
minio Skautų Sąjūdžio iš
leistas ir gaunamas per 
Tiekimo skyrių: c. o. B . 
Juodikienė,1794 E.227 St. 
Euclid, Ohio, 44117. Kaina 
tik 2 dol. (US). Su daina 
sueigos niekad nenuobo
džios.

Kaip skautai nesiskiria 
su "Skautų Aidu",vyres
nieji turi užsisakyti "Mū
sų Vytį", per J. Tamulai- 
ti, 6818 So. Claremont St. 
Chicago, 60636. Tai pui
kus Akademikt] leidžia
mas žurnalas.

Labai naudinga suei
goms taip pat Akademikų 
išleista dainų plokštelė 
"Laužų Aidai", gaunama 
minėtame Tiekimo sky
riuje. Kaina 4 dol.

L. E-tas .

boje apsupo Vytauto rink
tinės vieną partizanų da
linį. Per apsupimo kauty
nes žuvo partizanai Kuni
gaikštis, Baritonas ir Pu
šelė, kurie sunkiai su
žeisti nepasidavė,o susi
sprogdino granatomis 
kartu su prie jų priartė
jusiais rusais.

Jų kūnus bolševikai nu
vežė ir pametė Marijam
polės miesto aikštėje.

1947 m. liepos mėn. 29 
d.Raišupio apylinkėj vie
no vienkiemio kautynėse 
su bolševikais žuvo šie 
Lietuvos Laisvės kovoto
jai, partizanai: Liūtas .

Nukelta i 6 psl.
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ČEKOSLOVAKIJOS
ĮVYKIAI

KARTAIS IR SOVIETAI LAIKOSI ŽODŽIO

Lietuvių gyvenimo faktai

Kas šiandieną gali su
skaityti,kiek tarptautinių 
sutarčių sovietai yra su
laužę pokariniais metais. 
Tikriausiai kokį pusantro 
šimto,jei ne daugiau. Ta
čiau įdomu stebėti, kad 
kartais jie jas ir kruopš
čiai išpildo. Tam pavyzdį 
paimkim kad ir iš dabar
tinių tragiškų įvykių Če
koslovakijoje.

Kada buvo eita prie Če
koslovakijos invazijos 
galutino pasiruošimo, 
sovietai kreipėsi į JAV 
departamentą. Nors jiem 
jau anksčiau JAV sekre
torius Dean Rusk viešai 
buvo užtikrinęs, kad JAV 
nesikišianti į galimą So
vietų Sąjungos ir Čeko
slovakijos konfliktą,visgi 
sovietai JAV departa
mentui š. m. rugpiūčio 20 
d.įteikė notą, kurioje pa
kartotinai pasiteiravo dėl 
JAV laikysenos ir pagei
davo tam tikrų garantijų.

Visų pirma sovietai 
norėjo žinoti, ar JAV vis 
dar pripažįsta Jaltos ir 
Potsdamo sudarytas su
tartis.Pasirodo, kad Mo
lotovo - Ribbentropo pa- 
vyzdčiu, Churchilis, Sta
linas ir Roozeveltas buvo 
padarę slaptas sutartis ir 
Europą pasidalinę į ryti
nę bei vakarinę sferą.Ne
reikia čia ypatingai pa
brėžti, kad kaip mes lie
tuviai, taip ir čekų bei 
slovakų tautos pateko į 
rytinę, t.y. sovietinę sfe
rą. Kad paliestos valsty
bės apie tai nieko nežino
jo ir nebuvo atsiklaustos , 
čia ir kalbos nėra.

Potsdamo sutartyj At- 
leeirTrumanasdar kar
tą šį Jaltos sutarimą pa
tvirtino. Kas lietė Čeko
slovakiją, buvo sutarta, 
kad sudėtų kraštas bus 
grąžinamas Čekoslovaki
jai,o lenkams pripažintos 
anekcijos teisės tų Vo
kietijos sričių,esančių už 
Oderio ir Neisės upių.

JAV departamentas, 
gavęs sovietų notą, pilnai 
suprato jos reikšmę ir, 
tikslą.Tačiau ilgai nelau
kęs departamentas vis tik 
sovietams užtikrino , 
kad amerikonai tvirtai 
laikysis minėtų sutarčių. 
Jis savo atsakyme pa
reiškė kai kurių pageida
vimų.

Visų pirma jie reikala
vo, kad sovietai užpulda
mi Čekoslovakiją, nepa
naudotų nei strateginių 
ginklų, nei jų ta proga į- 
vežtųį Čekoslovakiją.Čia 
turėta omenyje atominiai 
ginklai ir bombonešiai.

Antra, atsiradus dide
liam amerikonų turistų 
skaičiui Čekoslovakijoje, 
JAV reikalavo garantijų, 
kad visose srityse,kurias 
užims sovietai, JAV pilie
čiai būtų nepaliesti.

Be ilgų derybų sovietai 
iš karto sutiko su JAV 
reikalavimais. Sovietų 
ambasadorius Dobryni
nas,invazijai prasidėjus , 
dar kartą lankėsi pas JA V 
prezidentą ir jam užtikri
no,kad sutarimas-pagei
davimas būsiąs garantuo
tai išpildytas.

Ir reikia pasakyti, kad 
sovietai savo pasižadėji

Čekoslovakijos kom. partijos lyderis Alexander Dubcek kalbasi su kaminkrėčiu biiryje kitų atvykusių 
prie partijos centralinio Komiteto pastato Pragoję, pasveikinti tik atvykusi A. Dubcek tęsti tolimesnes 
diskusijas su Sovietu ministeriu Vasily Kuznetsov, del savo krašto ateities.

mą nuodugniai pildė.Kada 
staigaus užpuolimo metu 
Čekoslovakijos aerodro
muose pradėjo leistis so
vietų lėktuvai, jie buvo ne 
bombonešiai, bet naikin
tuvai ir transportiniai 
lėktuvai. Nors sovietai 
Čekoslovakijos miestų 
gatves užkimšo tūkstan
čiais tankų, nors invazi
nės divizijos ir turėjo 
paskutinius karinės tech
nikos ginklus, bet raketų 
ar kito pobūdžio atominių 
ginklų jie neatsivežė ir jų 
niekur stebėtojų nebuvo 
matomi.

Nepaliesti tapo ir JAV 
piliečiai.Čia nebūta jokių 
nusiskundimų. Atvirkš
čiai, okupantai kai kur net 
paruošė specialius trau
kinius ir prižiūrėjo, kad 
amerikonų piliečiai oku
puojamą kraštą saugiai 
apleistų.Tai rodo,kad so
vietai gali laikytis susi

tarimo, jeigu juos tik ver
čia svarbus ar net gyvy
binis reikalas.

CINIŠKA UŽUOJAUTA
Kai Dobryninas pain

formavo apie vykstančią 
invaziją, JAV prezidentas 
vis tik pasijuto nekaip. 
Jis apgailestavo, kad so
vietai turėję imtis kari
nių priemonių prieš Če
koslovakiją. J is primygti
nai pabrėžęs,kad tiek jis , 
kaip prezidentas, tiek kiti 
JAV valdžios pareigūnai 
ir atstovai turėsią sovie
tų invaziją viešai ir 
griežtai pasmerkti(UNO).

Į tai Dobryninas atsa
kęs,kad jis pilnai supran
tąs prezidento padėtį ir 
prašęs dėl to nesijaudin
ti.

Vadinasi, kada prezi
dentas beveik drebinan
čiu ir susijaudinusiu bal- 
super televiziją davė sa

vo pareiškimą, tai buvo 
tik tragiškas vaidinimas .

Šitokį amerikonų ir so
vietų susitarimą žinomas 
anglų laikraštis "Daily 
Mail" (1968. 9. 2 d.) vadi
na Čekoslovakijos išprie
vartavimu- "rape".

Dar įtakingesnis,labai 
rimtas ir geriausiai in
formuotas anglų žurnalas 
"The New Statesman',' ko
mentuodamas aną ameri- 
konųir sovietų sutarimą, 
pažodžiui šitaip rašo;

"Dabar yra visai aišku, 
kad amerikonai davė ru
sam carte blanche Čeko
slovakijai užpulti. Jeigu 
ponas Rusk šiandien dar 
randa reikalą aiškintis , 
tai vis tik nėra jokių abe
jonių, kad tarp an ų did žiu - 
jų egzistavo ciniškas su
sipratimas (cynical un
derstanding)".

Pasirodo,kad vieninte
liai Čekoslovakijos drau- 

NEW YORK O WHBI 
RADIO STOTIES 

vadovybė rugpiūčio 24 d . 
suorganizavo čekoslova- 
ku programos metu aš
tuoniolikos tautybių ats
tovų pasisakymą dėl So
vietų Sąj ungos pasielgimo 
Čekoslovakijoje. (Tai ra
dio stotis, per kurią per
duodama ir lietuvių"Lais- 
vės Žiburio" programa) .

Lietuvių vardu užuojau
tą ir solidarumą čekams
- slovakams pareiškė ir 
Vilko visai didžiųjų kraš
tų spaudai išsiuntinėjo 
pareiškimo mintis per
davė Vliko valdybos se
kretorius Romas Kezys . 
Ryškiai motyvuotą Sovie
tų elgesio pasmerkimą 

gai, čekų ir slovakų pa
čioje sunkiausioje valan
doje buvo komunistai
- rumunai ir jugoslavai . 
Nors jie pačios eigos pa
keisti ir negalėjo,nes tam 
jie militariniai buvo ne- 
pajėgūs,bet bent jų užuo
jauta ir jų pareikštas vie
šas protestas buvo neci- 
niškas,nedirbtinasir ne
veidmainiškas, bet nuo
širdus ir atviras.

Susidėję su rusais JAV 
vyriausybė ir preziden
tas vis tik vieno dalyko 
nepramatė: tai staigaus 
karinių jėgų lygsvaros 
pasikeitimo Europoj. Kad 
ir neaktyviai prie Čeko
slovakijos sulikvidavimo 
prisidėję amerikonai ne- 
permatė, kad sovietų in
vazija per naktį išmuš iš 
lygsvaros visą vakarie
čių pajėgumąir strategi
ją Europoje. Dėl to šian
dien labai yra susirūpinę 
NATO nariai.

A. Kymantas

ten pat išdėstė ir "Lais
vės Žiburio"angliškosios 
dalies (Lithuanian World 
Review) vedėjas Antanas 
Mažeika. (Elta)

MASKVA VENGIA 
PARODYTI NET IR 

savo pavaldinių nusitei
kimus bei nuomones apie 
tai.kąji padarė Čekoslo
vakijoj .Todėl visiškai su
stabdė svečių lankymąsi 
jos valdomuose kraštuo
se.

Rugpiūčio26 d. iš Chi- 
cagos turėjo išvykti į Vil
nių ekskursija. Bet neiš
vyko. nes Maskva šiuo 
metu jokių svečių nepri
ima. (Elta)

"LITHUANIANS IN 
CANADA"KNYGA

Montrealyje gaunama 
"Nepriklausomos Lietu
vos" redakcijoj ir "Lite" 
pas Pr. Rudinską.

Kas dar nenusipirko , 
paskubėkite tai atlikti, 
ypatingai kurie turit vai
kų.Jie turi arčiau pažin
ti savo tėvus ir tautą 
jiems lengviau prieinama 
kalba.

Taipgi kiekvienas lie
tuvis turi dovanoti ar 
parduoti savo draugui ar 
viršininkui "L in C". , 
kurie vartoja anglų kalbą.

Lietuvius populiarinti 
svetimųjų tarpe yra visų 
pareiga.

"REIKIA PAŽINTI 
pasaulio politinę realybę, 
moksliškai ją išanalizuo
ti ir, nesiremiant jokiais 
sentimentais,bandyti nu
statyti ateities įvykių link
mę". - Tai vienas iš pa
grindinių minčių Vliko 
pirmininko dr. J.K. Valiū
no paskaitoj Trečiajam 
Pasaulio Lietuvių Ben- 
tįruomcnėą.Sęimųį. t;

STASYS GERVILAS

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKES

(N. L ietuvos slaptosios policijos detektyvo 
pergyvenimai Vilniuje ir Vilniaus krašte 1939 ■ 
• 1944 metais ).

Kartojantis vagystėms 
Vilniaus g. stotyje buvo 
daroma viskas, kad su
gautų kitą kišenvagį bei 
kitus vagis. Ypač švenčių 
metu ir sekmadieniais , 
kada šimtai žmonių iš vi
sos Lietuvos,pasidžiaugę 
Vilniumi,suėję į stotį, il
gose eilėse laukdavo prie 
bilietų pardavimo kasi], 
arba kitose vietose poil
siaudavo. Budriai sekant 
žmonių judėjimą stotyje, 
vieną vakarą buvo paste
bėtas įtariamas, apie 30 
metų amžiaus, vidutinio 
ūgio vyrukas, kuris taip 
pat su čemodanu atsistojo 
į eilę prie kasos.Ilgai ne
stovėjęs, išėjęs iš eilės, 
skubiai ėjo į gatvę nešda
mas jau kitokį čemodanu- 
ką, bet labai panašų į jo 
atsineštą.Jis čia pat prie 
durų buvo sulaikytas. Su
laikytasis pradėjo šūkau
ti kaltindamas mane, kad 
aš norėjęs atimti iš jo pi
nigus ir auksinę plunks
ną,kurią jisai turėjęs sa
vo švarko kišenaitėj. Bet 
priėjęs geležinkelio poli
cininkas Banys triukšma
darį .rafinuotą vagį su če
modanėliu, kurio vagis 
nenorėjo imti vedant jį į 
policijos raštinę.dasivedė 
į raštinę. Padarę asmens 
kratą, radome gerą pini
ginę su apie 500 litų ir 
čemodanėlyje naujų mo
teriškų rūbų.Iš rastų do
kumentų paaiškėjo, kad 

vagis buvo Nadia Zel ma
nas,gyv. Stepono gt. Nr. 16 
-3. Būnant su suimtuoju 
policijos raštinėje, įeina 
ir nukentėjęs,pagyvenęs , 
gražios išvaizdos žmo
gus,berods Pieno Centro 
aukštesnis tarnautojas , 
nusiskųsdamas, kad jam 
dingo piniginė su pinigais 
iš kišenės.Besikalbant su 
nukentėjusiu vyriškiu 
įeina ir jauna moteris nu- 
siskųšdama, kad jai kaž 
kas apmainė čemodaniu- 
ką ir jau patikrinusi, bet 
vagies paliktasis buvęs 
tuščias. Nors ir skubiai 
atlikus formalumus, ir 
atidavus nukentėjusiems 
pinigus ir daiktus, jie ne
galėjo tą vakarą išvažiuo
ti į Kauną ir turėjo laukti 
sekančio traukinio. Vagis 
N.Zelman už arogantišką 
laikyseną bei bandomą 
provokaciją prieš polici
ją, buvo patalpintas į ka
lėjimą. Kalėjime tuojau 
dr. Kauza jį apžiūrėjo ir 
surašęs atatinkąmą aktą, 
greit perdavė jį tardyto
jui. Tardytojas ilgai ne
vilkinęs, bylą perdavė 
Valst. Gynėjo pad. , kuris 
bylą išlaikęs nenutraukęs 
ilgai, perdavė Lietuvą 
bolševikams okupavus , 
komunistų teismui. Ta
čiau apie tai parašysiu 
vėliau.

Jau esant Lietuvoje 
bolševikų kariuomenės 
bazėms, vieną rudens- 

žiemos vidurnaktį su
skamba telefonas -mano 
vyresnysis S.šaukia sku
biai atvykti į įstaigą. Nu
vykęs randu kitus detek
tyvus ir liūdintį S. .kuris 
pasakė: - Skubiai išva
žiuojam. Išvažiuojam du 
detektyvai ir vyresnysis 
plentu Rūdninkų link. 
Maždaug už 10 kilometrų 
į šiaurę ir pavažiavus 2-3 
kilometrus, randame pa
miškėje viensėdį ūkinin
ką, kuris buvo tas pats , 
pas kurį mes važiavome , 
nes turėjome jo adresą . 
Vos pradedant aušti, vei
kiant labai tyliai ir su vi
su atsargumu, išsišaukę 
ūkininką laukan,klausiam 
ar yra ir ar buvo bolše
vikų kareivis pas juos ? 
Parodę savo liūdimus,įti- 
kinam ūkininką, kas mes 
esame. Vėl klausinėjame 
ir įeiname į namo vidų 
patikrinti visų užkampių . 
Ūkininkai išsigandę aiš
kino mums,kad ir jie gir
dėję radio žinias, kad būk 
tai jų kaime rastas nužu
dytas bolševikų kareivis 
ir kad Maskvos provoka
toriai kaltina lietuvius už 
kareivio nužudymą.

Ūkininkai, nors ir len
kai,bet nuoširdžiai papa
sakojo, kaip vieną dieną 
prieš mums dar atvažiuo
jant, vakare iš miškelio 
atėjęs bolševikų unifor
muotas kareivis ir grąsi- 
nančiai pasiprašęs nak
vynės. Nors ūkininkas ir 
labai nenorėjęs kareivio 
priimti, bet davęs vaka
rienę ir vietą nakvynei. 
Sekančios dienos anksti 
rytą atvažiavę iš S. Vilei
kos ar iš kur kitur keturi 
ginkluoti bolševikų kari
ninkai: paėmė nakvojusį 

kareivį .nieko su ūkininku 
nekalbėję. Išvažiavo ūki
ninkui žmoma kryptimi- 
S. Vileikos-šiaurės pusės 
link.Ūkininkas dar pridū
rė, kad jis manąs ir iš 
minimo kareivio rūbų ir 
batų atrodė, jog kareivis 
buvo kieno atvežtas į ne
toliese jo ūkio miškelį .

Surašę viską,ką ūkinin
kas papasakojo, skubiai 
su daviniais grįžome į 
Vilnių ir skubiausiu keliu 
šifruota telegrama buvo 
perduota kam reikėjo.

Už dienos ar kitos, ma
no vyresnysis S. anksti 
rytą šaukia į įstaigą ir 
paaiškina,kad Kremliaus 
vadų provokacija kartoja
ma ir yra pasakyta, jog 
prie Pylimo gatvės turga
vietės kampinio namo rū
sio bute,būk tai yra pasi
slėpęs ar neva lietuvių 
paslėptas bolševikų ka
reivis. Nuvykus j įtaria
mą vietą, randam dvi pa- 
laidaus būdo merginas , 
kurias trumpai ir drūtai 
klausinėjam apie panašų 
reikalą ir patikrinam iš
tisai nedidelės apimties 
butą. Nieko neradę, dar 
klausinėjam apie buvu
sius iš vakaro "svečius" 
ir pan.Merginos aiškino , 
kad prieš dvi dienas ir 
pereitos nakties vakare, 
buvę du jauni vyrai, kurie 
tik rusiškai gražiai kal
bėjo ir jos įtaria, jog jie 
esą buvę rusų karininkai 
ar politrukai. Bet gerokai 
išsigėrę ir "pasilinksmi- 
nę'uišėję. Jos nežino nie
ko daugiau.

Įvedus bolševikų - ko
munistų kariuomenės da
linius į Lietuvą ir mums 
neturint pakankamai jėgų 
su Kr an liaus provokato

rių jėgomis kariauti, o 
dar atsiradus mūsų ka
riuomenės viršūnėse Tė
vynės išdavikų,kurie teko 
saugoti nuo netikėtumų , 
ypač tuo laiku, kada Vit
kauskas demonstravo ant 
balto arklio, Vilnių užė
mus kariuomenės parado 
metų. Po mėnesio kito , 
Kremliaus provokacijų 
tikslas aiškėjo, o Lietu
vos komunistų provokato
riai ir propagandistai vi
sais kanalais skleidė gan
dus, kad palaužtų viešu
mos moralę.

Aiškėjant N. Lietuvos 
baisiai tragedijai,vietiniii 
komunistų sekimas darė
si ne aktualus,ir jie dirb
dami Lietuvai pražūtingą 
darbą, važinėdavo iš 
miesto į miestą ir į Vil
nių,kur teko matyti kelio
lika nuo seniau veiklesnių 
komunistų Vilniaus mies
te ir geležinkelių stotyje.

Bet sustiprintai sekant 
kišenvagius ir Įeitus reci- 
divistus, vieną pavakarį 
geležinkelio stotyje su
laikiau mums reikalingą 
vagį Juzef Šidlo,kuris va
gių gaujoje vadinosi "Ja- 
sek'.'Sulaikytasis arogan
tiškai besipriešindamas , 
pradėjo balsiai koliotis , 
sakydamas, kad jau bai
gėsi mūši; laikai suiminė
ti nekaltus žmones ir pan. 
Vagis,sukėlęs triukšmą, 
atkreipė dėmesį stotyje 
esamų žmonių, kurie ap
stojo mus. Viena moteris 
prisispyrusi klausė ma
nęs už ką sulaikau šį žmo
gų. Mane klausinėjusi mo
teris buvo su dviem kitais 
jaunais vyrukais: vienas 
iš jų atrodė žydų tauty
bės. Veikli Šiaulių miesto 
komunistė, palaikiusi 

tamprius ryšius su Lie
tuvos Žinių įgaliotiniu 
Knyva.Atpažinęs minimą 
moterį-komunistę ir,kad 
ją su jos draugais atbai- 
dyčiaunuosavęs, papra - 
šiau būti liudininke šiame 
reikale. Bet ji nesutiko 
duoti savo pavardės. Tuč 
tuojau visi trys nuo ma
nęs pasišalino. O mes su 
sulaikytu vagim atvažia
vome į mūsų įstaigą toli
mesniam aiškinimui jo 
padarytų vagysčių.

Artinantis didžiam 
T.ietuvos valstybei ir tau
tai pavojui, ypač mums , 
saugumo ir kriminalinės 
policijos tarnautojams , 
tarnavusiems kelioliką 
metų,labai stipriai velkė 
budrumą bei pasiryžimą 
aktyviai dirbti-sekti va
gis bei kitus nusikaltė
lius, kurie dar drąsiau 
vogė, plėšė net ir dienos 
metu.

Didžiajam pavojui ar- 
tinantis-1940 m. pradžio
je vagys recidivistai,len
kų teroristai ir komunis
tai, pamatę mus gatvėje, 
arba viešose užeigose, 
tyčiodamiesi iš mūsų,ro
dė mus savo draugams , 
klausdami, ar jie mane 
arba Įeitus pažįsta, įspė
dami, kad saugotus! ir 
pan.Reikėjo būti labai at
sargiems ir pasiruošus 
galimiems netikėtumams 
visur ir visada.

Pagaliau balandžio,ge
gužės ir birželio mėne- 
siai-pavasaris.visa gam
ta atbunda, žaliuoja, žydi 
gėlės ir linksmai čiulba 
paukščiai.Mes matydami 
pavasario grožį ir girdė
dami paukštelių čiulbėji
mą, turėtumėm taip pat 
būti linksmi ir džiaugtis 

atsiektais laimėjimais . 
Deja, mums buvo skaus
mo ir liūdesio dienos lau
kiant nežinomo valsty
bės, tautos ir šeimos li
kimo.

Vyriausybė darė viską , 
ką tik galėjo gelbėti ne
priklausomą valstybę ir 
tautą nuo baisiausio pa
vojaus.

Ir 1940 metais birželio 
mėn. 15 dieną Maskvos - 
Kremliaus komunistų 
įsakymu, bolševikų apie 
250, 000 pėstininkų, apie 
150 tankų,apie 100 pabūkhj 
artilerijos ir kitais gink
lais ginkluota kariuome
nė okupavo nepriklauso
mą Lietuvą.

Rėdant bolševikų ka
riuomenės tankams Vil
niaus gatvėmis, gaujos 
jaunų žydukų ir kt. , suli
pę ant tankų dainavo ko
munistų dainas. Tą išda
vikišką sceną,tūkstančiai 
žmonių matydami, skau
džiai pergyveno ir laukė 
nežinomos ateities, kuri, 
neilgai trukus, paaiškėjo: 
suėmimai, kankinimai, 
tardymai,iš geresnių bu
tų išmetimai ir masiniai 
išvežimai.Gerai žinoma , 
kad suimtųjų bei išveža
mųjų žmonių atvykę če
kistai nežinojo, kas jie 
buvo ir kiek jie pavojingi 
okupaciniam režimui, bet 
savo krašto patriotų są
rašai buvoiš anksto Lie
tuvos išgamų bei komu
nistų bendradarbių suda
ryti ir čekistam paduoti. 
O komunistai ir čekistai 
įskųstuosius ir suimtuo
sius, žiauriai kankinda
mi, reikalavo surašytus 
čekistų bei Lietuvos ko
munistų kaltinimus pasi
rašytus prisiimti sau.

(D. bus)
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Iš praeities
„MURAVJOVAS-KORIKAS 

1863 M."

Lietuvoje yra žinomas 
piešinys, vaizduojantis 
Muravjovą-Koriką, stovintį 
ant kaukolių ir skeletų krū
vos. Muravjovo veidas ne
sukarikatūrintas, stengtasi 
perduoti kaip galima 
tikslesnį portretinį pana
šumų; paradinė uniforma 
nusagstyta ordinais ir kry
žiais. Dešinėje rankoje 
budelis laiko užantspau
duotus pasmerktųjų sąra
šus, kairėje — kartuvių kil
pas,- rankovės, kaip šaunaus 
mėsininko, afraifyfos, kad 
nesusiteptų krauju. Pieši
nio kompozicija — trilaip- 
tė piramidė. Pirmasis laip
tas, piramidės pamatas — 
kaukolių ir skeletų kaupas, 
simbolizuojantis pavergta 
ir terorizuojamą liaudį; 
antroji pakopa — Murav
jovas, įkūnijantis carinį 
žandarą, trečioji — caras, 
pavaizduotas dvigalviu 
ereliu su sukryžiuotais 
bizūnais.

Pirmą kartą karikatūra 
buvo reprodukuota Aust
rijoje, lenkų kalba išleisto
je Grabeco - Dombrovskio 
knygoje „1863 metai". 
Piešinys buvo pasirašytas 
„Jastrzębiec" slapyvar
džiu. Trisdešimtaisiais me
tais šį piešinį K. Cerpins- 
kis Šiauliuose išleido atvi
rute dideliu tiražu, nepa
žymėjęs nei autoriaus, nei 
slapyvardžio. Vėliau kari
katūra buvo perspausdina
ma įvairiuose leidiniuose, 
naudojama muziejų ir pa
rodų ekspozicijose, lie
čiančiose 1863 metus. Au
torius visuomenei liko ne
žinomas.

Paaiškėjo, kad piešinys 
buvo sukurtas apie 1905— 
1907 metus. Jo autorius 
Mykolas Rimkevičius, gi

męs 1861 m. Konstantina- 
ve, Žeimelio valsčiuje. 
Pagal jį pažinojusių žmo
nių pasakojimus, tai buvęs 
įdomus, originalus žmogus, 
vadinęs save ,,laisvu daili
ninku". Abstinentas, me
džiotojas, sparfietis — jis 
visą savo amžių neturėjo 
oastovesnės gyvenamosios 
vietos. Dailės mokėsi Var
šuvoje, vėliau gyveno 
Šiauliuose bei Šiaulių apy
linkėse pas pažįstamus. 
1915 metais išvyko į Len
kiją, kur 1938 m. mirė.
M. Rimkevičius tapė 

portretus, liejo akvareles, 
dirbo plunksnele.

Be skelbiamos karika
tūros, šiuo metu yra žino
mi privačioje kolekcijoje 
esantys trys M. Rimkevi
čiaus sukurti akvareliniai 
peizažai ir vienas dvigu
bas portretas. Dauguma ki
tų jo kūrinių yra išsisklai 
dę Lenkijoje arba dingę 
be žinios.

V. RIMKUS
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PLAGIATORIAI 
MUZIKOJE

Plagijavimas — muzikos 
istorijoje ne toks retas 
reiškinys. Vaikydamiesi 
garbės bei pripažinimo, 
negabūs muzikai pasisavin
davo svetimus kūrinius ir 
skelbdavo juos savo vardu. 
Dar dažniau autoriai pa
naudodavo svetimas melo
dijas arba kompozicinius 
sumanymus.

Vienas seniausių plagija
vimo faktų mus pasiekė iš 
18 amžiaus. Žinomas italų 
operų kompozitorius Dž. 
B. Bonončinis (1670—1755) 
pasisavino kito savo tėvy
nainio A. Ločio (1667— 
1740) madrigalą. Dar toliau 
nuėjo austrų magnatas 
grafas F. Valzegas. Jis 
įvairiems kompozitoriams

užsakinėdavo orkestrinius 
kūrinius ir juos spausdinda
vo savo vardu. Šis faktas 
iškilo aikštėn tada, kai pa
aiškėjo, jog V. A. Mocar
tas savo garsųjį „Rekvi- 
įem" kūrė taip pat jo už
sakymu.

Panašiai elgėsi prancūzų 
violončelistas Ž. Lamaras 
(1772—1823), savo vardu 
išspausdinęs keturis kon
certus violončelei su or
kestru. Vėliau pasirodė, 
jog tai būta prancūzų ope
ros meistro D. Fr. Oberfo 
(1782—1871) kūrinių.

1928 m., minint didžiojo 
kompozitoriaus - romantiko 
Fr. Šuberto šimtąsias mir
ties metines, Vienoje buvo 
paskelbtas konkursas. Pri
statytų kūrinių tarpe buvo 
ir K. Aterbergo simfonija. 
Žiuri komisija demaskavo
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Sukilėliai1’'®“

L.V.L. Varpininku suvažiavime birželio mėnesį simpoziumo dalyviai: iš kairės: 
dr. K.J. Valiūnas, prof. M. Mackevičius ir dr. Valaitis, dr. K. Karvelio-paskaitos metu.

plagijalorių. Savo kūrinio 
finalinę dalį Aterbergas 
buvo „suklijavęs" iš Dvor- 
žako, Rimskio-Korsakovo, 
Elgaro, Granadoso ir Slra- 
vinskio orkestrinių „skoli
nių"!

Plagijavimo atvejų pasi
taikydavo ir muzikologijo
je. Bene žymiausias jų — 
Stendalio 1814 m- Paryžiu
je išleista Haydno biogra
fija. Iš tiesų tai buvo gru
bus Dž. Karapanio veikalo 
plagijafas. Labai tragiškai 
pasibaigė istorija su knyga 
„Klasikinė, romantinė ir 
modernioji muzika". Ją 
1923 m. Anglijoje parašė ir 
išleido A. E. Hull’s, pasinau
dojęs anksčiau paskelbta 
medžiaga ir sąmoningai ne 
nurodęs pirminių šaltinių. 
Iškilus skandalui, leidėjas 
visą išspausdintą knygos 
tiražą konfiskavo, o Hulls 
gyvenimą baigė savižudy

‘ ‘ Kultūros Barai

VILNIUJE MOKSLŲ
AKADEMIJOS 

šiemet išleistieji mokslo 
darbai(serija B-chemija, 
technika, geografija, se
rija C-biologija) visi at
spausdinti rusų kalba.Tik 
straipsnių gale pridėtos 
trumpos santraukos lie
tuvių ir anglo kalbomis . 
Kronikos žinios pateiktos 
lietuviškai ir rusiškai.

Si mokslų akademija, 
kaip ir visos dabar Lie
tuvoj esančios organiza

cijos bei institucijos, nė
ra savarankiška akade
mija,oSov. S-gos MoksltĮ 
Akademijos padalinys bei 
pavaldinys. Šiai akade
mijai uždaviniai skiriami 
iš Maskvos akademijos , 
kuri vilniškę ne tik glo
boja, bet ir kontroliuoja. 
Rusų kalbos primetimas 
yra tik išviršinis smulk
meniško rusų kišimosi į 
Lietuvos mokslininkų 
darbą požymis. (Elta) .

PROF. ZIGMAS 
ŽEMAITIS

Garsus matematikas , 
visa širdimi atsidavęs 
tiksliesiems mokslams , 
pradžioje atrodė užsida
ręs ir nelabai nuoširdus 
pašnekovams. Bet užteko 
pabūti viename sambūry
je, kad įsitikintum, koks 
tai linksmas,draugiškas , 
išmintingas žmogus. Bū
davo,atsisėdam hamake , 
ir profesorius pradeda 
deklamuoti: "Vėlines" - 
lenkiškai,"Eugenijų Onie- 
giną"-rusiškai, "Faustą" 
-vokiškai. Paskambinda

vo kokį nors Čaikovskio 
kūrinį.Kartą jį paklausė: 
-Kaip jūs suspėjote visa 
tai? -Profesorius atsakė: 
- Ogi kitaip mano laikais 
nebuvo galima. Jei norė
jai, kad tave inteligentu 
vadintų,privalėjai ir Puš
kiną,ir Gėtę, ir Mickevi
čių,ir Maironį atmintinai 
mokėti, ir Čaikovskį, ir 
Rimskį - Korsakovą pa
skambinti". (E)

VLADIMIROVO
NUSIVYLIMAS

- Atvykęs į Vilnių, ap
lankiau universitetą. Pa
siilgau jo senų rūmų 
dvelkimo. Tačiau turiu 
pasakyti, kad pamatytas 
vaizdas nedžiugino akies, 
-taip kalbėjo Literatūros 
ir Meno (rugp. 10) atsto
vui L.Vladimirovas, Jung
tinių Tautų bibliotekos 
New Yorke direktorius , 
atostogaudamas Palan
goje.Nenudžiuginęs vaiz
das Vilniaus universite
te, jo žodžiais toks:

-Istorijos ir filologijos 
fakulteto romantiški kie
mai vis dar užversti sta
tybinėm medžiagom ir
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NEPAPRASTA PRIEMONĖ

Krokuvos universiteto akušerijos-.ginekologi- 
jos katedros vedėjas prof. Mauricijus Madurovi- 
čius (1831—1894) buvo pakviestas gimdant tur
tingo pirklio žmonai. Kadangi ji gimdė gana leng
vai, pirkliui pasirodė, kad iš anksto sutartas mo
kestis už profesoriaus paslaugą yra per didelis. 
Profesorius bandė perkalbėti pirklį, bet tai nieko 
nepadėjo. Tuomet profesorius pašaukė akušerę ir 
sušuko:

— Madam, grąžinkite kūdikį.į pirmykštę vietąl 
Pirklį išgąsdino toks gydytojo sprendimas, ir 

sutartas honoraras buvo užmokėtas.

BE DERYBŲ

Erlangeno ir Leipcigo universitetų profesorius, 
odos plastikos' ir šlapimo pūslės chirurgas Karlas 
Tiršas (1822—1895) kartą operavo šykštumu pa
garsėjusį kunigaikštį ir už operaciją pareikalavo 
tūkstančio markių. Kunigaikščiui tokia suma pa
sirodė per didelė, ir jis pareiškė, kad net marša
las už daugelį dienų negauna šitokios algos. Tir
šas atsakė:

— Kitą kartą jus operuoti galės maršalas, o 
dabar man mokėkite tiek, kiek pasakiau.

Apie skėčius
Atsidaręs savo buto langų penktame aukšle, neramiai. žvilgčiojau 

i dangų. Virš miesto pakibo didelis, skiesto rašalo spalvos debesis. 
Gatve pasipuošė skėčiais... Visur lik skėčiai skėčiai, skėčiai... Vi
sokių spalvų ir lasonų. Geras dalykus tas skėtis, pagalvojau. Alai ' a- 
sarų Palangoje nusisvilini saulėje kone iki kaulų. Km dingti? / pliažų 
vis liek norisi. Tai ir sėdi po skėčiu. Jura ošia. . . Kopos. Smagume; 
lis! Girdėjau dar ir loki dalykų Vienas pilietis lėkime duris sumai
šė. Dabar dar mikčioja, bei išliko gyvas. Pasirodo, rankoje skėtį tu
rėjo. O kaij> man buvo! Ieškojau užmiestyje vieno savo draugo. Kie
mus sumaišiau. Kad gi užpuolė avino didumo šuo! Tai gerai, kad 
šeimininkas laiku atlėkė. Skėčio tai lik koks trečdalis bebuvo likęs. 
Dieve, kai pagalvojau, jei bučiau gynęsis ranka. . . Taigi.. . \a. bet 
nėra kada, nes debesys visai prakiuro. . . Pasiėmiau sk"li ir užlipau 
ant stogo... Gerai jj pritvirtinau. G’jžau i kambarį. Vuo lubų ne
lašėjo... Geras daiktas tas skėtis, vėl pagalvojau. Kur kas geres
nis. nei remontininkų pažadai ir parašai. . Žurnalas “ ŠLUOTA“

laužu, didžioji universi
teto arkadų dalis užmū
ryta,mat,prireikė sandė
lio,seni geležiniai vartai 
nuimti.. .

-Užėjau į universiteto 
biblioteką.Artėja šios bi
bliotekos keturių šimtų 
metų jubiliejus. Tačiau 
kaip atrodo pati bibliote
ka?

- Puošnioje Smuglevi
čiaus salėje grindys iš
klotos paprastomis len
tomis,dar Muravjovo lai
kais pastatyti laiptai vi
siškai nudilę, prigrūstos 
knygų saugyklos neturi 
paprasčiausių gaisro sig
nalizavimo prietaisų. 
Aukštojo ir specialinio

vidurinio mokslo minis
terija ir universiteto va
dovybė paskendusios 
kasdieniniuose rūpes
čiuose,atrodo,visai apsi
prato su tokia bibliotekos 
būkle.

-Savo metu buvo suda
ryta dokumentacija sau
gyklų priestato statybai, 
bibliotekos modernizavi
mui, Jono bažnyčios pa
statų restauravimui. Ta
čiau statyba bei restau
ravimo darbai dar nepra
dėti. Neturime užmiršti , 
kad mūsų universitetas ir 
jo biblioteka yra vienas 
vertingiausių ir įdomiau
sių kultūros ir architek
tūros paminklu. (Elta)

Tačiau reikėjo eiti į bažnyčią. lios, nes nebėra pono, nei bajoro, nei mužiko, o esam tingumo!
— Na, vyrai, nors pro duris paklausykite, ką aš visi broliai. Visi Įnamiai, grintelninkai, kampininkai Ne, jis nuo šiol nebe kunigas, bet karys, pasiryžęs

jums šiandien pasakysiu. ir visi žmonės, kurie gyvena iš uždarbio, kai bus pa- ne tik žūti, bet ir žudyti savo priešą. Tačiau jis nesi-
Pro priekines duris Mackevičius Įėjo į bažnyčią, šaukti ant vainos už tėvynę, gaus tris margus žemės, gaili buvęs kunigu. Savo tikslą jis pasiekė. Jis neap-
Tos dienos pamokslas buvo ypatingas. Kas jį gir- O kad bus kam likta nuo Dievo prapulti už vierą ir siriko. Kunigavimas jį atvedė į žmones, atidarė jų

dėjo, atsimins visą amžių. Tą sekmadienį Mackevi- tėvynę tam laike, apturės tą žemę jo giminės." širdis, suartino su jais. Jis mokėjo pasinaudoti savo
čius pradėjo ne nuo evangelijos žodžių, kaip buvo 
įprasta pamoksluose, o tiesiog kreipėsi į klausytojus 
garsiu, aiškiu balsu.

— Brangūs mano klausytojai, visi, kurie čia susi
rinkote. Ligi šiol aš kalbėdavau jums visiems, seni 
ir jauni, vyrai ir moterys. Klausykite ir šiandien ma
nęs visi. Tačiau šiandien aš noriu pirmiausia prabilti 
į jus, jaunieji šio krašto vyrai.

Ir jis ėmė kalbėti, kad jau atėjo laikas imtis gink-

Perskaitęs atsišaukimą, jis dar paaiškino jo turinį1 kunigyste.
savais žodžiais ir baigė taip:

— Šiandien mes paimsime ginklą į rankas ir eisi
me vyti neprietelių iš savo žemės. Aš pats jus vesiu 
į šventą kovą už tėvynę ir tikėjimą, kad paskui mums 
visiems būtų lengviau gyventi.

Jis nulipo nuo sakyklos, o žmonės veržėsi iš baž
nyčios. Už šventoriaus ant kelio telkėsi keli vyrų 
būriai. Kiti apspito netoliese stovinčius vežimus, trau
kė iš jų ištiesintus dalgius ir taisė prie kotų. Netru
kus viršum susitelkusių kelyje būrių pavasario sau
lėje sušvytravo šie pirmieji valstietiški ginklai. Kur- 
ne-kur pro vyro petį išsikišo juodas šautuvo vamz- 

abejonės, visi neaiškumai. Jisai atsigulė anksti ir, teisybę, kuri spaudžia šį kraštą. Jis gyrė ir drąsino dis. 
gerai išsimiegojęs, kėlėsi, saulei jau gerokai pakilus. tuos, kurie šiandien kartu su juo ima ginklą į rankas. Prie vežimų darbavosi Šilėnų vyrai: Balsių Petras 
Jis apsirengė ir dar kunigiškais drabužiais, nes jam Pagaliau jis kreipėsi į tėvus ir motinas, seseris ir žmo- ir Vincas, Jankauskų Kazys, Noreika. Skirstant gink- 
dar reikės sakyti pamokslas ir bažnyčioje perskaityti nas, ]<ad kantriai pakeltų atsiskyrimą su savo sūnų- lūs, daugiausia svėrė Balsių Petro ir kalvio Dundulio 
Vyriausiojo Komiteto atsišaukimą. Paskui jis sugrįš mis, vyrais ir broliais. 1 balsas. Dalgių ne visiems užteko. Kai kuriems jų teks
į savo kambarį, apsivilks kariškai ir stos būrio prieš- Verksmas kilo bažnyčioje. Tačiau tai buvo ne palaukti.
akyje. širdį silpninantis verksmas. Priešingai, tai buvo pasi- — Nenusiminkite, vyrai,— ramino šituos Dundu-

Eidamas į bažnyčią, Mackevičius akylai, smalsiai ryžimo ašaros, didelės, būtinos aukos ašaros, kai lis.— Be ginklo nekariausite. Gausite ne čia, tai kitur, 
apsižvalgė, kas darosi aplinkui. Apie bažnyčią jis pa- skausmas, sielvartas eina lygiagrečiai su viltimi ir ne šiandien, tai ryt. Aš pats pristatysiu. Ot, su šautu- 
stebėjo nepaprastą subruzdimą. Žmonės, matyt, netil-tikėjimu, kad nei pasiryžimas, nei auka nežus be vais tai 
po į vidų. Šventoriuje stovinėjo daug jaunų vyrų. Jie prasmės.
spietėsi nedideliais būreliais, kažką kalbėjo, ginčijo- Mackevičius tai žinojo, tačiau ašaros jam nepati- 
si, kiti stovėjo ramiai, tačiau visi atrodė susijaudinę, ]ęO Nuo šitokių ašarų lengva paplukti gailesio, grau- 
visi kažko laukė. Mackevičius pastebėjo daug pažįs- ciuiio ašaromis. Jis nenorėjo, kad pasklistų gandas, *is neši°j° iau ir anksčiau, tad, nusimetęs sutaną, ap- dalgiams pritaisyti. Abiem pusėm kelio spietėsi se- 
tamų veidų, daugelį pažinojo vardais pavardėmis. jog Mackevičius savo sukilėlius išvedė, ašaroms ir

Pamatę Mackevičių, visi į jį sužiuro, pagyvėjo, raudoms lydint.
kai kurie ėjo pasisveikinti. jįs pakeitė balsą ir prabilo šiltai, raminančiai:

— Sveiki gyvi, vyručiai, šypsodamasis kalbėjo _ Nereikia verkti. Ašaros mums nieko nepadės, 
kunigas.— Gerai, kad susirinkote. Gražų lietuvišką Mes einame ne mirti, o pergalėti. Mes laimėsime. 
Ud ? SU^d|ySime' kaip levai? Nesipriešino? Iš- iškovosime žemę ir sotesnį duonos kąsnį.

... Jo balsas vėl kilo ir skambėjo kietai kaip plie-
s ei o, atsakė vieni. nąs. j.g tęa]įgjo dabar apie gražų gyvenimą, kai jo

Visaip buvo, vengė tiesiogiai atsakyti kiti. Vyraį grįš , savo kaimus, į savo sodybas, kai nereiks 
O Balsių \ incas pridėjo. bijoti nei pono, nei ispravniko, nei žandaro.
— Štai Kedulių Jonas tai vos vos išsiveržė. Ko

tik tėvas nedarė, kad jį sulaikytų. Baigęs pamokslą, Mackevičius perskaitė sukilimo
Prasistūmė artyn ir pats Kedulių Jonas. vadovybės Varšuvos Centro Komiteto atsišaukimą,

Ai, kunige. Bijau, kad tėvas ko nepadarytų.,-rpačiai pabrėždamas šiuos žodžius:
Visaip grasino. „Visi ūkininkai arba gaspadoriai nuo šios dienos išvaizda, bet ir dvasia, siela. Juk kas gali būti la- mojuodamas ranka.

— Nebijok, guodė jj Mackevičius.— Nieko jisapturi žemę, kurią valdė, su triobomis, kaip nuosa- *°iau Prieštaringa, negu kunigas, nusižeminęs dievo — Na, vyrai, stokite į eiles po keturis, kaip žal-
nepadarys. Kai kada ir tėvų galima neklausyti. Ma-yybę per visus amžius be jokio mokesčio. Už tą žemę tarnas, skelbiąs artimo meilę, atgailą, atlaidumą netnieriaįi Mos nuo šios dienos esame Lietuvos žalnie- 
nęs klausyk! Čia svarbesnis reikalas. Kada nors ir nereiks mokėti jokios arendos, nereiks eiti dvaran >r priešams — ir karys, pasiryžęs ne tik žūti, bet ir riai, Lietuvos vaiskas!— sušuko, orasistūmęs į priekį, 
tėvas tą supras. arba baudžiavon. Nuo šios dienos nebėra jau neva-žudyti savo priešą! Jokio atlaidumo, jokio gailės- Daugiau bus.

XIII

To lemiamo sekmadienio išvakares Mackevičius 
praleido Paberžėje. Viskas buvo paruošta. Vežimai 
su ginklais ir maistu stovėjo saugiose vielose, jauni |Q .f SĮOĮj j kovą už geresnį, šviesesnį gyvenimą. Jis 
vyrai — jų turėjo susidaryti apie 300 žmonių — ži-- - - -
nojo, kada ir ką jiems reiks daryti. Mackevičius jau
tėsi patenkintas. Visi jo klausė, visi pasitikėjo, kiek- žais nupiešė žmonių vargus ir jų priežastis, caro val- 
vienas laukė jo žodžio. Ir jam pačiam išnyko visos džios ir ponų sauvaliavimą. Jis kėlė balsą prieš ne-

kalbėjo neilgai, bet karštai, kaip tikras sąmokslinin
kas, agitatorius. Jis ir šį kartą keliais ryškiais bruo-

Jis paskutinį kartą apžvelgia savo kambarį, kny
gas, daiktus ir jau nori išeiti. Tačiau duryse netikė
tai susitinka Malviną. Nematė jos bažnyčioje, ir keis
ta, kad ji buvo tarsi išnykusi iš jo atminties šiomis 
paskutinėmis ruošos valandomis. Nudžiugo, ją pama
tęs.

— Malvina,— ištiesė jai abi rankas. Aš jau ren
giuosi išvykti. Gerai, kad dar sykį tave matau.

— Netrukdysiu. Vyrai tavęs jau laukia. Džiau
giuosi, kad suspėjau jus išlydėti.

Jos balsas skambėjo giliai, liūdnai, nuoširdžiai.
— Šį kartą nieko tau neatnešiau. Rasi vežime. 

Kada mudu vėl susitiksime?
Jis pajuto krūtinėj bekylantį susijaudinimo grau

dulį, tačiau greit susitramdė. Nuo šiol jis karys. Jam 
nedera pasiduoti švelniems jausmams.

— Sudie, Malvina. Manęs laukia mano vyrai.
Jis padavė jai ranką. Jis norėjo atsisveikinti san

tūriai, kaip dera kariui. Tačiau ji staiga apkabino jo 
kaklą ir pabučiavo į lūpas. Tai truko akimirką. O jis 
pajuto, kad šis pabučiavimas, lygiai kaip ir kariška 
jo apranga, atskyrė jį nuo visos ligšiolinės jo buities, 
įvedė į naują pasaulį, į naują gyvenimą.

Gatvėje stovėjo apie dviejų šimtų vyrų būrys. 
Juo tarpu Mackevičius, parėjęs iš bažnyčios ir Daugumas laikė ant peties dalgius, kai kurie šautu- 

skubiai pavalgęs, rengėsi kariškai. Auliniais batais Vus, buvo ir tokių, kurie turėjo šakes arba vien kotus

blogiau.

sivilko trumpais kailinukais, susiveržė diržu, prisika- nyvų vyrų, paauglių ir moterų minia. Daug jų šian- 
bino pistoletą, pagaliau užsidėjo Malvinos padova- dien čia prisirinko. Pokštai, juokas, klegesys aidėjo 
notą konfederatę'. Pasitempęs porą kartų perėjo per po vįSą bažnytkaimį.
kambarį, kaukšėdamas kulnimis į grindis. Jautėsi Pasirodžius Mackevičiui, balsai aptilo, ir visų akys 
puikiai atrodąs, kupinas ryžtingumo ir narsos. Tačiau nukrypo į jį. Ne išsyk jį pažino. Tik geriau įsižiūrėję, 
staiga netikėtas graudulys užplūdo Mackevičiui šir- pamatė, kad tai jisai.
dį. Jis pagalvojo, kad palieka šitą kambarį, gal būt, — Vaje, kunigėlis! — nustebusi sušuko kažkokia 
amžinai. Viena akimirka atgijo jo sąmonėj visas lig-moteris.
šiolinis gyvenimas. Daug čia patiria, daug išgyventa. 
Praeitis ligi šios akimirkos tarsi atsisieja nuo jo, 
grimzta į kažkokias ūkanas, darosi tarsi nereali — 
kaip koks sapnas ar kažkieno pasakojimas apie jį 
patį.

Šią akimirką jis tampa visai nauju žmogumi. Ne

— Negali būti! — stebėjosi kita.
— Tikrai, jis pats!
— Koks jis gražus! — gėrėjosi mergiotės.
— Ak, kad aš būčiau bernas...— apgailestavo nar

siosios.
O jis sveikinosi su visais, linkčiodamas galva ir
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II MOKYTOJŲ STUDIJŲ
SAVAITE DAINAVOJE

Nuo rugpiūčio 18 iki 25 
dienos Dainavoje, prie 
Manchesterio, Michigano 
valstijoje, vyko JAV ir 
Kanados lietuvių mokyto
jų antroji studijų savaitė.

Jei pirmoje studijų sa
vaitėje,kuri buvo taip pat 
Dainavoje pernai,vyriau
sias dėmesys buvo at
kreiptas į lituanistinių 
mokyklų vadovėlius, pra
timų sąsiuvinius,jų smul
kius aptarimus bei kitus 
metodinius ir aktualius 
klausimus, tai antrojoje 
savaitėj atsidėjus svars
tytas ir aptartas prieš
mokyklinis auklėjimas ir 
mokymas bei mūsų pro
gramos pravedimas.

Mokytojų studijų savai
tėmis susidomėjimas au
ga ir todėl šiemet kur
santų buvę daugiau. Pa
skaitų,tiesa,gal buvo kiek 
mažiau, bet jos paskaiti
ninkų buvo paruoštos dar
kruopščiau,dar išsamiau, tys nė kiek nesumažino 
Todėl per visą studijų 
savaitę jautėsi tikra aka- nuotaikos.Kai kilo klausi- 
demiška rimtis, susikau
pimas, vyko rimtos disc?

kusijos ir aiškiai atsi
spindėjo visų bendras ir 
didelis troškimas, -kaip 
sėkmingiausiai paruošti 
mūsų jaunąją kartą nuo
širdžiai įsijungti ir ženg
ti lietuvišku keliu. Dar 
vienas džiugus ir padrą
sinantis akstinas moky
tojams buvo tai, kad šioje 
studijų savaitėje gausiai 
ir aktyviai dalyvavo jau
nimas-mūsų pedagoginio 
instituto studentai bei kiti 
jauni mokytojai,jau dirbą 
lituanistinėse mokyklose.

Šalia kasdieninių 4 pa
skaitų būta ir smagių pa
įvairinimų: įdomių skai
drių demonstravimas, li- 
tūratūros vakaras, veik 
kasdiena laisvoji tribūna 
ir pagaliau šeštadienį - 
labai įvairus, skoningas 
dažnai tyrą juoką iššau
kiantis didysis laužas . 
Todėl nors ir karštos 
dienos bei troškios nak-

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

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

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

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

VASARIN1S 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3% jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui , 
3!4 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moterišku geriausios rūšies nailoniniu 
kojiniu — S 75.00 .

saulėtos ir darbingos

mas, ar ruošti III-čiąją 
stadijų savaitę kitais me-

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

“ A P O C A L1 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 leidėją Šiuo adresu:

Jonas Burčik as
2272 Lavalie, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada .

Lietuvių mokytojų studijų savaitės dalyviai Dainavoje rugpiūčio 18-25 dienomis.

tais,veik vienbalsiai atė
jo atsakymas-būtinai i Nes 
tokių studijų nauda dide
lė: išgirsti dažniausiai 
tikrų specų gilius ir kon
densuotus mokymų bū
dus,sužinai, kaip kiti ko
legos dirba ir ką reko
menduoja, kad sėkmin
giau tikslą pasiekti,paga
liau pamatai, kad visi be 
nusiminimo sunkiai da
bartinėse sąlygose dirba 
ir jauti, kad ir tu, nors 
ir maža dalele prisidedi 
prie to, ką mokytojo pa
šaukimas ir uždaviniai 
reikalauja.

Kad mokytojų studijų 
savaitė buvo reikiamo ly
gio, JAV lietuvių Švieti
mo Tarybos pirmininkas 
p. Jonas Kavaliūnas be 
komplimentų pripažino ir 
iškėlė, kad šiame konti
nente iš visų tautinių ma
žumų tik lietuviai įsten-

gia tai surengti ir tinka
mai pravesti. Jis, girdi, 
yra buvęs net keliose pa
našiose studijose ar kon
ferencijose pas ameri
kiečių mokytojus ir jam , 
esą, nepaprastai malonu 
konstatuoti, kad mes lie
tuviai šioje srityje galim 
prilygti amerikiečiams . 
Jie, tur būt, perviršyti 
mus gali tik tuo, kad jų 
studijos ar konferencijos 
trunka po kelias savaites. 
Tarybos pirmininkas į 
mūsų lituanistinį švieti
mą, nežiūrint į mus su
pančią aplinką ir kitas 
kliūtis, žiūri šviesiomis 
akimis ir tiki, kad moky
tojai, ne šiandien darbą 
pradėję, ir toliau šia 
kryptimi ir nepailstamai 
žengs.

Mokytojų darbui pa
lengvinti Švietimo vado
vybė dar šį rudenį išleis

T/s

fK Russas

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

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

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

ABC turi didelį pasirinkimo^ įvairią gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina!!!

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZ V2 K Al NO S (50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. miltą 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžiu 25. 00 Jūs nemokėsite nė viena centą
20 sv. taukų... $ 12.70 daugiau!

389 1 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P. Q ■

Tel. VI4- 9098

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

Užeikite į ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
i švengsite skubėjima.

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

1/lniveTAal Cleaned & UailoiJ
• 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 Si.) Tel. 769-2941

Johan Tiedman Regd 
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Tel. 525-8971

ony J

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

SUKAKTUVES
ĮVAIRIOS

LO

MAŽAMEC1AMS 
PROGOS

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.

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)

Tel.: garažo 366-0500
namų 366-4203 

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

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

Nuotr. K. Sragausko 

naują - pataisytą pratimų 
laidą, reikalingus vado
vėlius bei pagelbines 
mokslo priemones. Taip 
pat III-čiai studijų savai
tei bus pakviesti ameri
kiečių lektoriai. Jie mums 
nušvies naujausius ame
rikiečių švietimo kelius 
ir būdus.

Užbaigdami savo stu
dijas mokytojai vienbal
siai priėmė maždaug to
kio turinio pageidavimus 
-rezoliucijas:

1. Lituanistinis švieti
mas ir auklėjimas turi 
rūpėti visiems; tiek ben
druomenei, tiek kiekvie
nam paskiram lietuviui. 
Ypač atkreiptinas dėme
sys į priešmokyklinę jau
nąją kartą vaikų darže
liuose bei šeimose.

2. Reikia didesnio tėvų 
ryžto ir susirūpinimo 
mūsų mokyklų išlaikymu. 
Šeimose su vaikais kal
bama tik lietuviškai.

3. Raginti tėvus įsigyti 
pagelbinių mokslo prie
monių: laikraštėlių,skai
drių, įkalbėtų juostų ir 
pan.

4. Tėvai turėtų gausiau 
siųsti savo vaikus į vasa
ros stovyklas.

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

— S 75.00.

Taip pat į bent kurį siuntinį galima dadėti žemiau iš
vardintus dalykus, kurie yra visuomet naudingi ir laukia
mi Lietuvoje. Vilnonė labai gera skarelė $4.00, nailoninis 
itališkas 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 8731.

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

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

5. Prašyti parapijų kle
bonų ir vienuolynų sese
lių reikiamos ir efektin
gos paramos.

6. Reikia, kad švietimo 
nuostatai būtų visų res
pektuojami ir jų laikoma
si.

7. Mūsų vaikai turi 
melstis ir religines pa
reigas atlikti tik lietu
viškai.

8. Švietimo vadovybės 
prašomos daugiau išleis
ti vaizdinių priemonių, 
vadovėlių, žemėlapių ir 
kitų pan. dalykų.

9. Tėvai ir tėvų komi-
--- ----- --------- ------- -"V

tetai turėtų tinkamai mo
kytojams atlyginti ir vi
sur atlyginimą suvieno
dinti.

10. Efektingai skatinti 
tėvus, komitetus ir visą 
lietuvišką bendruomenę 
kad neliktų nė vieno vai
ko,kuris nelankytų ar ne
baigtų lietuviškos mokyk
los.

L. Eimantas .

Jettė & Frere Itee
Plumbing & Heating kontraktori us

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai 

e Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimai

• Apkainavima s nemokama s

140 l^eenue366-0330

Paieškau savo sesers dukters- 
Emos Andzulaitienės ii Liepalo
tų km. Gražiškių valse. Vilkaviš
kio apskr. Prašau atsiliepti arba 
ka nors žinančius apie ja man 
pranešti šiuo adresu:

Ana Sereikis
228'4 Sr . Alexandria Ave., 
Los Angeles, Calif. 90004 
USA.

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

Informacijas teikia ir padeda į- 
(Sikurti

JOHN KUl'RA

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.

611b Lafleur Ave. LASALLE

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571

Lietuviams nuolaida.

Tel. Buss. 366-7281- 

ir J. Zavys 365-3252

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

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

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rt zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugelį niė 
n ęr.iu.

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

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

f A I S A U IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RODŽIUS IR JUVELYRUS.

Y
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Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A > d jt 
SIAME TORONTO LIETUVIU PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE _________

MOKAME
5% už depozitus
5’/2% už šėrus

KAPITALAS vifš *rih

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.

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

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

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

Namų CR 9- 6166.

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: kasdiena nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-872.3

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

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

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

DOVANOS:
su gydymu ir t. t.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

Be to, siunčiame Jūsų sudarytum Ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.
Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyvenų ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave musų 
pranešima.
Sąžiningai Ir greitai patarnaujame.
Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuotl bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
Mūsų (staiga labai daug kam patarnavo Ir pasiruošusi patas* 
□auti ateityje.

LIETUVIU IŠTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

1 ...... , . ..... ..........

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

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

Savininkai A. Ir S. KALUZA

REGINYS IŠ PENTHOUSE
Reportažas iš Vancouver,

B.
Graži ir derlinga, 
Per amžius garbinga, 
Daug vargo pakėlus, 
Ir likus gyva.
Darbais išgarsėjus, 
Dainom nuskambėjus, 
Žemelė gimtoji, 
Brangi Lietuva.

Gėlėmis apipavidalinti , 
dailiai išsiuvinėti ir po 
stiklu įrėminti, gilius 
sentimentus kelią žodžiai 
puošia vieną sieną. Kitos 
sienos irgi papuoštos siu
vinėtais kūriniais, kurie 
iš tolo atrodo kaip gerai 
atlikti tapybos darbai. 
Butas erdvus, gerai ap
statytas, o plačios stikli
nės durys veda į likusią 
stogo dalį užimančią te
rasą. Visa aikštelė, šalia 
geležiniais pinučiais su
tvirtintų turėklų, apsupta 
gausiai sužydusiom gė
lėm, o greta nedidukas 
žolinėlis, tarsi kviečia 
atsigulti saulės voniai. Iš 
šios vietos-penthouse te
rasos - atsiveria ištiso 
miesto (downtown) vaiz
das su šviesiais (ne pa
juodusiais kaip Toronte) 
dangoraižiais ir jų aukštį 
besivejančiom.jų skaičių 
didinančiom statybom. 
Kiek arčiau paūksmingo 
parko papėdėje, pusapva
liame paplūdimyj, nežiū
rint rugsėjo pradžios, 
matosi nemažai besimau
dančių nuogalių. Anapus 
įlankos, už pašlaitėmis 
išsibarsčiusių namų,

C .
dunkso pamėlę kalnai. 
Vienu iš jų aukščiausia 
pašlaite pamažu kopia vos 
įžiūrimas keltas, kuris 
kas valandą kursuoja tarp 
miesto ir Vancouver sa
loje esančios sostinės 
Victoria. Laivas talpina 
iki 200 automašinų su vi
sais keleiviais ir keletą 
autobusų . Neskaitant tolu
moje dunksančių, melsvu 
šydu prisidengusių kalnų , 
oras čia toks vaiskus,kad 
viskas matosi, tarsi žiū
rint per padidinamą stik- 
lą.Ir miesto dangoraižiai 
ir paplūdymio smėlyje 
išsipylęnuogaliai,ir prie 
laivo borto susispietę ke
leiviai.

Stovint įvairiaspalvėm 
gėlėm apsuptoj terasoj ir 
gėrintis aplinkiniais re
giniais taipir nesinori ti
kėti,kad šis apartmentas 
yra J.Klimo nuosavybė ir 
čia gyvena jo savininkas . 
Vos tik išreiškus savąjį 
nusistebėjimą, paaiški,- 
kad tai nėra viskas. Dirb
damas nekilnojamo turto 
prekyboje p. Klimas įsi
gijo visą eilę panašaus 
pobūdžio nuosavybių, ku
riom suskaičiuoti reika
linga panaudoti abi e ji] 
rankų pirštus. O tie gra
žūs gimtos žemės senti
mentus kelią žodžiai, tie 
sienas puošią kūriniai 
yra išsiuvinėti Lilės Kli- 
mienės. Ji su dukrele ką 
tik grįžusios iš Toronto. 
Iš ten jos parsivežusios

p. Vaitonienės austus tau
tinius drabužius, nes du
krelė šoka tautinius šo
kius. Simpatingoji mer
gaitė mielai atneša pasi
rodyti naujitelaičius , 
spalvinguosius rūbus .Po
nia Lilė sako, kad Toron
to jai padaręs šalto mies- 
toįspūdį. Ji ten negyven
tų jokiu būdu.

Ir kiti namai šiame kal
nuotame mieste taip pa
statyti, kad iš jų matosi 
didesnis, ar mažesnis 
miesto reginys. Svečiuo
jantis pas Zitą Kaulienę, 
taip ir norisi išeiti pro 
plačias stiklines duris į 
balkoną ir iš ten pamatyti 
miesto reginį, pro kitoje 
gatvės pusėje augančių 
medžių viršūnes tolumoj 
dunksančius kalnus .Pasi
gėrėjus religiniais ir tau
tiniais motyvais papuoštu 
butu ir einant į balkoną 
dar vienas žingsnis ir. . . 
ops. . .stiklas.Šeimininkė 
tai pastebėjusi, tarsi tei- 
sindamosi sako, kad tai 
jos dukrelių darbas.Į bal
koną vedančių durų vien
tisas stiklas taip išvaly
tas,toks švarus,tartum jo 
visai nėra. Abi dukrelės 
jau tikros panelės, gerai 
kalba lietuviškai,jos tar
tum ką tik pražydusios 
gėlės.Jos ne tik paveldė
jo mamos bruožus, bet ir 
jos darbštumą-Ponia Kati
lienė pati dirbdama iš
auklėjo ne tik gražią šei
mą, išleido vieną sūnų į 
jėzuitus,bet ji yra darbšti 
visuomenininke, apylin
kės pirmininkė, tautinių 
šokių mokytoja.P.Kaulie- 
nės namas savo stilium 
irgi skiriasi iš kitų, čia 
vyraujančios lengvos sta
tybos pastatų(akmenys ir 
plytos čia yra ekstrava
gantiška retenybė). Jos 
namas dar visai naujas . 
Stambių akmenų pirmo 
aukšto sienos, užsibaigia 
baltutėliu stuco antrame 
aukšte. Visa tai dengiąs 
katedros stiliaus stogas 
bendra visuma primena 
prie tvenkinio besilei
džiančią gulbę.

Iš didžiulio šermukš
niais ir valakiškais rie
šutais apaugusio Prano 
Dainiaus balkono matosi 
Frazer upės slėnis su jo 
pašlaitėmis išsibarsčiu
siais ir tvarkingai besi
rikiuojančiais namais. 
Nakties metu upės vande
nyje atsispindį žiburiai 
kuria pasakiško miesto 
sėlius.

Onos Macijauskienės 
rezidencija primena dva
rą ne tik savo erdvumu , 
bet ir visa aplinka su pla
čiu apvažiavimu, sodu ir 
už jo nusidriekusiu slė
niu. Slėnyje yra patogi 
aikštė,kurioj vyksta pik
nikai. Po pikniko įvykusio 
darbo dienos savaitgalyj, 
dalis svečių persikėlė į 
erdvias p.Macijauskienės 
patalpas.Grojant pramo
ginei muzikai, o kontrak- 
tori ui Antanui Pilibaičiui 
atritenus midaus stati
naitę, nuotaikingai buvo 
prailgintas, trim valan
dom ankstyvesnis Pacifi- 
ko laikas.

S. Pranckūnas .

BROLIS VIRGILIJUS 
KAULIUS, S. J.

š. m. rugpiūčio mėn. bai
gė broliams skirtas stu
dijas ir įsijungė į lietuvių 
jėzuitų darbą Čikagoj.Tai 
j aunas .energingas, Lietu
voj gimęs, bet augęs ir 
mokslus ėjęs Kanadoje, 
jaunuolis, kuris pasiry
žo pašvęsti savo gyveni
mą Kristaus tarnybai lie
tuvių tarpe. Baigęs gim
naziją (High School) Van- 
couvery.B. C., kur dabar 
gyvena jo tėvai, įstojo į 
lietuvių jėzuitų provinci
ją, pasirinkdamas brolio 
luomą. Atliko naujokyną 
Milford, Ohio jėzuitų na
muose,studijavo inžinie- 
riją ir kitus technikos 
mokslus Ohio Mechani
kos Institute, Cincinnati 
mieste, įgydamas staty
bos technikos diplomą 
(certificate of Technolo
gyin Plant Engineering) .

Atvykęs į Čikagą,bro
lis Virgilijus Kaulius, S. 
J. , įsijungė į lietuvių jė
zuitų darbą su jam įpras
tu ryžtu ir energija. Jis 
tikisi, kad su savo įgyto
mis technikos ir statybos 
inžinierijos žiniomis jis 
galės daug prisidėti prie 
tėvų jėzuitų planuojamos 
Jaunimo centro praplėti
mo statybos, kuri prasi
dės šį rudenį.

TRIMITO AIDAS. . .
Atkelta iš 2 psl.

Jovaras, Lakūnas, Kle
vas,Robinzonas ir Turk
lys.

Bolševikai žuvusiųjų 
kūnus nuvežė ir pametė 
Sasnavos miestelio aikš
tėje. Kautynėse žuvo 67 
bolševikai,jų tarpe Prie
nų MGB viršininkas ir 
keli rusų karininkai.

1945 m.liepos mėn. ry
tiniame Kazlų Rūdos 
miško pakraštyje NKVD 
žiauriai nukankino 8 Švy
turio partizanų dalinio 
partizanus.Jų lavonai bu
vo rasti nuogi pririšti 
prie medžių, su nudegin
tomis ir nukapotomis ga
lūnėmis,išbadytomis aki
mis, kiekvieno krūtinėje 
Gedimino ar *Vyties kry
žiaus ženklai, burnos už
kištos kraujuotais skudu
rais.Dalinio vadas rastas 
su pervertu durtuvu per 
gerklę. Ir taip kankinami 
jie savo brolių partizanų 
neišdavė. Jie mirti nebi
jojo.

1945 m. sausio mėn. , 
KazlųRūdos miške, Ger- 
čių vietovėje,vienas par
tizanų dalinys, 150 kovo
tojų, puldami prasimušė 
iš 2000 NKVD-istų apsu
pimo. Kautynėse žuvo 33 
partizanai ir 290 rusų. 
Lietuvos okupantas pa
matė,kad partizanai mo
ka kovoti ir jų gyvybės 
brangiai kainuoja.

1945 m. Budninkų kau
tynėse, partizanai sėk
mingai susikovė su juos

norinčiais apsupti bolše
vikais, kurių krito per 
šimtą. Partizanai laimin
gai pasitraukė,netekdami 
partizanės-sanitarės Ma
rytės, kuri žuvo perriš- 
dama sužeistą partizaną.

Nepriklausomai Lietur 
vai kuriantis,bermotinin- 
kai Skaudvilėje nužudė 
šluos Lietuvos partiza
nus iš Stulgių: Joną Jan
kų,Juozą Skrodelį ir Be
nediktą Mickiutą.

LK M NDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPA

Kuopos Garbės šaulys 
Aušros Vartų parapijos 
klebonas tėvas K. Pečkys 
S. J. , neseniai atšventęs 
savo50-ties metų sukak
tį, Tėvų Jėzuitų Centro 
patvarkymu, naujom pa
reigom rugsėjo mėn. pa
baigoj išvyksta į Čikagą. 
Rugsėjo mėn. 28 d. 7 vai. 
30min.Aušros Vartų sa
lėje, parapijos komitetas 
ruošia išleistuves. Kuo
pos šauliai kviečiami iš
leistuvėse dalyvauti.
o R ugsėjo mėn. 14 d. kuo
pos valdybos pirmininkui 
Ig. Petrauskui sueina 65 
metų amžiaus sukaktis . 
o Rugsėjo mėn.7 d. grupė 
kuopos šaulių aktyve! 
šaulei M.Kasperavičienei 
gi mtadienio proga, s ur uo- 
šė netikėtą staigmeną- 
pagerbimą.
o Aktyvus kuopos narys 
Stp. Kęsgailą, kaip KLB- 
nės seimo atstovas, daly
vavo PLB Seime Niujor
ke.
o Kuopos narys,L. K. Kū- 
rėjas-savanoris,karinin
kas, J. Viliušis neseniai 
atšventė garbingą savo 70 
metų amžiaus sukaktį.

"Trimito Aidas" vi- i • o e ; • a (y f i
siems sukaktuvininkams
linki viso ko geriausio.

J.Š.

TORONTO VLADO PUT- 
VIO ŠAULIŲ KUOPOS 
ŠAUDYMO SEKCIJOS 
EKIPA - LŠS Tremtyje

NUGALĖTOJA
Rugpiūčio 31 d. ir rug

sėjo 1 dienomis Detroite 
"Dainavos" stovykloje 
įvyko šaudymo rungtynės 
dėl Š.S-gos T.Centro val
dybos įsteigtos pereina
mos taurės.Iš penlciu da
lyvavusių ekipų, keturios 
iš JAV. Toronto Vlado 
Putvio šaulių kuopa pir
mą kartą tapo šaudymo 
taurės laimėtoja, kurios 
kuopos šaudymo ekipą 
sudarė šauliai V. Ketura
kis, J. Budrevičius, VI. 
Rukšys ir A. Artičkonis .

Be pereinamosios tau
rės, ekipos dalyviai lai
mėjo ir 8 asmenines do
vanas už pirmas ir antras 
vietas individualinėse 
rungtynėse.

Į rungtynes buvo nuvy
kęs Kanados Šaulių Rink
tinės valdybos pirminin-
kas St.Jokūbaitis. Rinkti
nės pirm, ir šaudymo 
ekipos dalyviai yra dė
kingi Centro valdybai ir 
jos pirm. VI. Išganaičiui 
už gerą ir tvarkingą rung
tynių suorganizavimą, 
Detroito St. Butkui, š. 
kuopos pirm., už vaišingą 
priėmimą ir ypatingą 
globą rungtynių metu.

Malonų įspūdį paliko 
šaudymo dalyviams "Dai
navos "stovykla ir jos ad
ministracijos tvarka, o 
taip pat Detroito visuo
menė. Ypatingai jauni
mas, kuris taip gausiai 
dalyvavo, domėdamasis 
rungtynėmis. Š. P. G .

MŪSŲ ^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

K. Baronas, NL bendradar
bis Ciuricho miesto gatvėje, 
Šveicarijoje. K. Baronas ne
trumpa laika pabuvojo Euro
poje aplankydamas net kele 
tą valstybių.

E. SABALIAUSKAITĖ- 
MEISTERĖ

Kanados Tautinės Pa
rodos proga Toronte įvy
ko šio krašto uždaros ir 
atviros stalo teniso pir
menybės. Jos pasibaigė 
nedidele staigmena, nes 
moterų grupėj, pereitų 
metų meisterė V. Nešu- 
kaitytė pralaimėjo E. Sa
baliauskaitei 21:23,11:21, 
23:21, 15:21. Tačiau pir
menybės dar kartą paro
dė, kad Kanados lietuvai
tės ir toliau palieka šios 
sporto šakos soste,neati
duodamos karūnos į kitų 
rankas. Atvirose pirme
nybėse V. Nešukaitytė 
pralaimėjo baigmėj P. 
Martinez iš San Diego 11: 
21,15:21,19:21.

LIETUVOS IZRAELITE 
ŠACHMATŲ PIRMENY

BĖSE

Kanados atvirose šach
matų pirmenybėse daly
vavo taip pat ir viena mo
teris iš Toronto Giena 
Davidson. Ji yra gimusi 
Vilniuje, šachmatus pra
dėjo žaisti 14 metų Sa- 
markande ir nuo 1959 iki 
1962 m.buvo Izraelio mo
terų šachmatų meisterė .

PAVERGTOJI LIETUVA

Dviračių lenktynes ap
link Lietuvą individualiai 
laimėjo E. Pacevičius ir 
komandiniai Kauno Ban
ga. Bendrą nuotolį - 749 
km. jis nuvažiavo per 15 
vai. 40 min.

Lietuvos futbolo pir
menybių paskutinės pa
sekmės: Kėdainių Nevė
žis prie 8 tūkst. žiūrovų 
sužaidė lygiomis 1 -1 su 
Panevėžio Statyba, Vil
niaus Saliutas - Šiaulių 
Statybininkas 0:1, Plungė 
- Kauno Autoparkas 5:2 , 
Kretinga-Inkaras 1:2. Pir
menybėse pirmauja Pa
nevėžio Statyba su 36 tšk. 
prieš Kėdainius ir Šiaulių 
Statybininką. Paskutines 
vietas užima Plungė ir 
Kauno Autoparkas.

Poznanės rugby koman
da įveikė Kauno Stakles 
14:13.

Sov. Sąjungos antrosios 
futbolo klasės pirmeny
bėse Vilniaus Žalgiris su 
22 tšk. užima šešioliktą 
vietą, Talino Dinamo yra 
priešpaskutinė-20-ta ir 
Rygos Daugava septifrfa.

Toronto VI. Putvio šaulių kuopos valdyba. Sėdi iš kairės: 
pirm. St. Jokūbaitis, Z. Jonikienė, E. Dambrauskienė, V. Ba
denas. Stovi: P. Jonikas, VI. Kukšys ir P. Gulbinskas.

Foto: S. Dabkaus.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

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

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

K E I El V Į žmonės mčgstadėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 6S 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.

K E L E IV Y 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 prenumeratą adresuokite:

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

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMIž&LTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių Į

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.

• SeŠt. 9—1 v.p.p.

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

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

Montrealio lietuviu Meškeriotoju ir Medž. klubo “NIDA“ gegužinėje dalis dalyviu.

D.L.K. ALGIRDO ŠAULIU 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

Skyriaus Valdyba kviečia 
visuotini narių susirinkimą 
rugsėjo ?2 d. 6 vai. vakaro, 
Aušros Vartų parapijos sale 
je(rūsyje) 58 Dundurn St. N.

Dienotvarkėje bus svarsto 
ma Lietuves kariuomenės 
šventės minėjimo programos 
nustatymas, nes tą pačia, 
proga bus ir vėliavos šventi 
nimas. Visiems šauliams- 

-ėms dalyvavimas būtinas.
Kuopos Valdyba.

MOKSLO METAI
Vysk. Valančiaus šeš- 

tad. pradžios mokykloje 
prasidėjo rugsėjo 14 d. , 
šeštadienį,St.Patric mo
kyklos patalpose, kur ir 
praeitais metais buvo- 
(M ain East i r Victoria gt. 
kampas).

Į I-mą skyrių priimami 
visi vaikai,kuriems šiais 
1968 metais sueina pilni 
6 mt. amžiaus.

Prašomi visi tėvai, cla- 
miltonoir apylinkės vie
tovių, savo mokyklinio 
amžiaus visus vaikus at
siųsti į mokyklą.

Pasi ry žki me, kąd baig
dami 1968 kovos už lietu
vybės išlaikymo metus , 
savo vaikus išauklėti lie
tuviškoje dvasioje.

Mokyklos vedėjas.

BUKIME ATSARGŪS
"Nepriklausomos Lie

tuvos" nr. 34 patalpintas 
P. Stravinsko straipsnis 
"Šalin Siauraregystė". Ta 
tema spaudoje buvo ir 
daugiau tokių rimtų įspė
jančių ir faktais pagrįstų 
pasisakymų.

Mano manymu, tokius 
svarbius,reikšmingus P. 
Stravinsko straipsnius 
būtinai reikėtų Kanados , 
Amerikos ir laituose 
kraštuose lietuviškuose 
laikraščiuose perspaus
dinti tam.kad visi tautie
čiai susipažintų ir žinoti;, 
kaip veikia ir ko siekia 
maskvinis agitpropas.

Savo rašinyje P. Stra
vinskas klausia: "Ar tu
rime nesąmoningų agit- 
propų talkininkų?" Į tą 
klausimą P. Stravinskas 
duoda ir atsakymą: "Jų 
yra mūsuose tiek ir tiek'.'

Tas yra tiesa. Kaip jau 
patirta, turime mes jų ir 
Hamiltone. Šito liūdno 
fakto pradžia yra tokia; 
1967 m. , kada Hamiltone 
gastroliavo atvykę iš oku
puotos Lietuvos meninin - 
kai V. Noreika, D. Juod
valkytė ir P. Budrys.su 
jais atvyko ir agitpropo 
agentai A. Laurinčiukas 
ir St. Jurčius saugoti me

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuviu laikraštis.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas

Rcdakt ori us Vytautas B i 1 d u š a s .
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

nininkus ir vykdyti mas- 
kvinio agitpropo uždavi
nius.

Po pasisekusio koncer
to buvo pagerbimo puota, 
kurią surengė Hamiltono 
Lietuvių Namų valdyba. 
Toje puotoje dalyvavo ir 
agitpropo agentai A. Lau- 
rinčiukas ir St. Jurčius . 
Čia ir prasidėjo maskvi- 
nio agitpropo agentų spe
cialistų veikla. Užsimez
gė pažintys, kalba apie 
bendradarbiavimą, drau
gystę ir 1.1. Ir kaip ma
tyti agentui A. Laurinciu- 
kui pasisekė savo tikslą 
pasiekti. Hamiltone 
jau turi iš naujųjų ateivių 
draugų, atvažiuoja iš 
Amerikos, aplanko juos.

Kokiu tikslu agitpropo 
agentas A. Lauri nčiukas 
lankosi Hamiltone ?Mums 
visiems aišku,vykdo agit
propo uždavinius.

Čekoslovakijos įvykiai 
sukrėtė visą pasaulį. Šie 
žiaurūs įvykiai aiškiai 
rodo m ums, ko siekia oku
pantas rusas ir parsida
vėliai,agitpropo agentai.

Laikykimės, būkime 
vieningi.

K. Lukoševičius.

NL red, turi pastebė- 
ti,kad ir straipsnius ver
tinant, nebloga turėti at
sargumo. P. Stravinskas 
parašė bendro pobūdžio 
straipsnį, kaip gali pasi
taikinti, o K. Lukoševičius 
visu mastu jį pritaikė Ha
miltonui. Iš to susidaro 
keistas ir neįtikėtinas 
vaizdas, lyg Hamiltonas 
būtų apsėstas agitpropo 
talkininkų. Iš tikrųjų taip 
gi nėra. Hamiltoniečiai 
puikūs žmonės,dideli pa
triotai,kurie aukojasi lie
tuvybės ir Lietuvos lais
vės reikalam ir tikslam. 
Redakcija yra tikra, kad 
Hamiltone nėra nė vieno 
neištikimo lietuvybei ir 
Lietuvos laisvei lietuvio. 
Kita vertus, ko mums bi
joti pasikalbėti subet kuo 
iš Lietuvos atvykstančiu. 
Jokių paslapčių mes ne
turime ir nieko,kad kas 
ir norėtų išduoti, negali . 
O mes argi nieko iš Lie
tuvos atvykstančių nega
lime sužinoti? Ko mums 
bijoti susitikus su atvy
kusiais iš Lietuvos pasi
kalbėti ir iš jų sužinoti , 
kas mums rūpi ? O juk 
mums svarbiausia, kad 
mums trūksta iš Lietuvos 
žinių. O atvykstą iš Lie
tuvos jų mums gali duoti . 
Kodėl tuo nepasinaudoti ? 
Be to,juk iš Lietuvos pas 
mus atvyksta daugiausia

ŽVEJOT OJŲ MEDŽIOTO
JŲ GEGUŽINĖ 

įvykusi rugsėjo mėn. 8 d . 
p.P.Skruibio vasarvietė
je, puikiam orui esant, 
praėjo pasisekusiai.Į ge
gužinę buvo suvažiavu
sios apie 35 mašinos.

Žvejojimo varžybose 
dalyvavo 12 žvejų.Pirmą
ją premiją už didžiausią 
dorę laimėjo A. Matulis- 
Molsono dovaną, antrąją 
vietą - taip pat Molsono 
premiją, laimėjo E. Za- 

ne komunistų, tai ko jų 
mums bijoti?

S T.CATH ARINES, 
Ont.

SI.A 278 KUOPOS ŽINIOS 
Buvęs ilgametis pirm.

ir organizacijos puoselė
tojas Z. Piliponis turėjo 
5-tą operaciją, šiuo metu 
guli jis Amerikoje (Buffa
lo ligoninėje). Jis yra jo 
žmonelės ir K. Valdybos 
narių priežiūroje.

Kas norėtų jį aplankyti 
bet nežino kelio, prašomi 
kreiptis į Kuopos Valdy
bą,ar pas p. Piliponienę.

Ta ligoninė vadinasi 
Doctor Hospital.SLA kuo
pa linki ištvermės Z. P. 
ir greit pasveikti.

• SLA kuopos susirinki
mas šaukiamas rugsėjo 
mėn.28d.7 val.vak. .šeš
tadienį,5 Thorndale Rd. , 
pas K. ižd. J. Paukštį. Be 
svarbesnių dienotvarkės 
punktų, bus SLA Seimo 
delegatų pranešimas ir 
Naujų Metų sutikimo 
svarstymas. Į susirinki
mą prašomi atvykti ir tie , 
kurių vaikai priklauso 
kuopai,nes įdomu bus iš
girsti iš SLA Seimo žinių .

• Naujųjų Metų sutikimas 
ruošiamas jau dabar aty- 
džiai. Salė ir muzika jau 
pasamdyta.

Naujųjų Metų sutikimas 
bus toj pačioj salėj, kur 
šiais jubiliejiniais metais 
vyksta mūsų tautinės 
šventės: 16 Vasario mi
nėjimas, ir dabar 7 rug
sėjo minėjimas. Ta salė 
yra Carlton ir Lake gat
vių kampe. Plačiau apie 
Naujus Metus šekit spau
doje. Valdyba.

METINIU PROGA

Maryte mano brangi žmonele, 
kam tu palikai Zigmuti savo. 
Dabar jis vargsta pasaulyj vienas, 
pats valgyt verda ir rūbus lopo. 
Važ iuoja į darbų su dviratėliu, 
ten lentas krauna per savaitėlę. 
0 kai ateina ta subatėle,tai 

k graudžiai verkia, ašaras lieja, 
Kneberanda namuos žmonelės, 
Bkuriaa mylėjo kaip motinėlė savo.

Zigmas Gumbinas.

Marjona Stankutė-Gumbiniene, 
mirusi 1967 m. rugsėjo men. 20 d.

SAULT ST. MARIE. ONT.
RUDENINĖS NAUJIENOS

Tautietė E. Chinienė ir 
A.Motuzų šeima buvo iš
vykę į Detroitą, kur daly

vackas už daugiausiai su
gautų įvairių žuvų.Trečią 
vietą laimėjo p.Martinai - 
tis už mažiausią ešeriu
ką.

Žvejybos varžybas pra
vedė J. Dalmantas. Pre
mijų paskirstymo komi
siją sudarė Pr. Bukaus
kas, J. Dalmantas ir V. 
Sušinskas.

Laisvo prisišaudymo 
varžybose geriausiai pa
sirodė J. Zavys.

Pui kus besibaigiančios

KAS NAUJO KANADOJE...
Atkelta iš 1 psl.

rikos negras, apsiginkla
vęs revolveriu,bandė pri
versti Air Canada kelei
vinį lėktuvą,skrendantį iš 
St.John į Torontą, pasuk
ti Kubos link.

Lktuvo lakūnui pasi
sekė įrodyti, jog tokiai 
kelionei pritrūks benzi
no.Sutarė sustotiMontre- 
alyje ir pasipildyti. Lėk
tuvui nusileidus, R CM P 
pareigūnams pavyko at
kalbėti jaunuolį nuo toli
mesnės kelionės.Kadangi 
jaunuolis sakėsi esąs pa
ieškomas Amerikoje už 
politinę veiklą, tai jam 
dar pažadėjo ir politinę 
apsaugą.Tačiau neatrodo, 
kad jam teks tąja apsauga 
pasinaudoti, nes paaiškė
jo C.L.Beasley22 m. am
žiaus yra ieškomas už 
vieno Texas banko apiplė
šimą.

NOVA SCOTIA 
gaus naująmedicare pla
ną,kuris įsigalios balan
džio mėn. 1969 m. Planas 
N.S.gyventojams bus tei
kiamas nemokamai ir 
kainuos provincijai 20 
mil. dol. per metus.

TRUDEAU KALTINA 
de Gaulle valdžią už kurs
tytojų siuntinėjimąKana- 
don. Išaiškintas Philippe 
Rossilon,slaptas prancū
zų pasiuntinys, lankęsis 
ir kurstęs Quebeco sepa
ratistus. Jis kontaktuoda
vo net ir Amerikoje ne
ramumus kurstančius as
menis, jų tarpe žinomoji 
Michel Duclos.kuri daly
vavo nenusisekusiame 
Laisvės Statulos, N. Y. , 
sprogdinimo plane.

( Autoriaus kalba ir žodžiai)

vavo A. Viskanto ir V. 
Ratnikaitės vestuvėse, 
kurios įvyko šeštadienį, 
prieš darbo dieną. Vestu

vasaros oras kiekvienam 
atsilankiusiam į gegužinę 
teikė progos ir malonumo 
pasidžiaugti puikiu gam
tos prieglobsčiu iki sute
mos.

P.A.Urbanavičienė,M. 
Kasperavičienė ir Br. 
Kirstukas sėkmingai pra
vedė loteriją. Yra likę du 
neatsiimti fantai Nr. 19 , 
032963 ir Nr.19, 032712, 
kuriuos prašome atsiimti 
laike 2-jų savaičių.

A. Mylė rūpestingai

vėse dalyvavę daug sve
čių iš įvairių Kanados ir 
JAValstybių vietovių. Po 
vestuvių tautiečiai lankė 
savo gimines ir pažįsta
mus Detroite.

Darbo dienos sekma
dienį,mūsų mieste iš Ha
miltono pas brolius V. J. 
J. Sendžikus lankėsi J. 
Mačiulaičių šeima,o kar
tu ir jų ištekėjusi dukra 
Liuda ("princesė") su vy
ru iš Toronto. Ta proga 
broliai Sendžikai suruo - 
šė pobūvį, kuriame daly
vavo gražus tautiečių bū
relis. Korespondentas.

KITOS NAUJIENOS
• Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą ap.v-ba 
numato suruošti š.m.lap
kričio m. 9 d. ukrainiečių 
salėje. Laukiame svečių 
iš Sudburio ir Wawos 
kaimyninių kolonijų.
• Hamiltonietis pensinin
kas Juozas čypas jau il
gesnį laiką atostogauja 
pas savo sūnų Petrą su 
marčia,gyvenančius Gou- 
lais Bay, apie 20 mylių į 
šiaurę nuo miesto ir abu 
turinčius atsakingas pa
reigas "Algoma" fabriko 
inžinierijos skayriaus 
raštinėje.
® Sekmadienį, prieš dar
bo dieną, daug mūsų tau
tiečių linksmai praleido 
laiką piknikaudami šv. 
Juozapo (St. Joe) saloje, 
P. Gasperų neseniai įsi
gytame ūkyje. Kadangi 
šioje saloj, esančioj apie 
20myliųį rytus nuo čia, 
tą pačią dieną vyko vadi
namoji "kukurūzų šventė',' 
tai kai kuriems tautie
čiams teko po 3 valandas 
išlaukti prie kelto, perve- 
žančio į salą.
• Mūsų miestą vėl smar
kiai puola meškos, kurių 
per paskutines 3 savaites 
nušautos keturios tik pa
čio miesto ribose ir prie
miesčiuose.
• Smarkūs lietūs palydi 
paskutines vasaros die
nas. Vietiniai medžiotojai 
murmėdami apie me
džioklės leidimų pabran
ginimą ir lopų su nume
riais ant nugaros nešioji
mą, jau blizgina šautuvus . 
Pirmą medžioklės sezo
no atidarymo dieną Algo- 
mos apygardoje jau buvo 
mirtinai nušautas vienas 
amerikietis medžiotojas.

Šios korespondencijos 
autorius sakosi neisiąs 
medžioti su tokiais tau
tiečiais, apie kuriuos ka-

tvarkė bufetą,A .Kalvaitis 
- muziką.

"Nidos" klubo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie ką nors pa
aukavo loterijai ir vi
siems atvykusiems į pir
mąją "Nidos" klubo su
ruoštą gegužinę. Tuo pa
čiu pranešama, kad pa - 
skutinė šių metų žvejavi- 
mo išvyka įvyks spalio 12, 
13 d.d.handover vietovė
je, prie Ottawos upės.Iš
vykos vadovas Br. Kirs

LOS ANGELES
LOS ANGELES BALF'o 
skyriaus valdybos nariai 
vėl renka aukas šalpai. 
Daugelis mūsų tautiečių 
Lietuvoje, Sibire ir kitur 
yra reikalingi mūsų sku
bios pagalbos. Neatsisa
kykite ir šiemet parodyti 
savoduosnumą.Kas nori, 
gali savo auką pasiųsti 
paštu iždininkui p.Albinui 
Nitkevičiui, 5049 1 -2 
Franklin Avė. ,Los Ange
les, Cal. 27.
DR. ROLANDAS IR DR . 
DANUTĖ GIEDRAIČIAI, 
abu dantų gydytojai, iš 
Boston, Mass. , persikėlė 
į Los Angeles gyventi ir 
planuoja čia atidaryti sa
vo ofisą. Los Angeles lie
tuviai labai džiaugiasi 
susilaukę lietuvių dantų 
gydytojų ir linki jiems 
daug sėkmės. Abu dakta
rai yra veiklūs ir susi
pratę lietuviai, veiklūs 
skautai ir simpatiški 
žmonės.

ALGIS IR STASĖ 
AUŠROTAI, 

iš Hamilton,Kanada,lydi
mi savo trijų vaikučių : 
Birutės,Kristinos ir Kęs
tučio, buvo atvykę į Los 
Angeles praleisti atosto
gų ir aplankyti savo dėdę 
Stasį Aušrotą, kuris nuo 
seniau čia gyvena. Toli
mieji svečiai aplankė mū
sų parapiją, dalyvavo pa
maldose ir aplankė žy
mesnes Los Angeles vie
tas, išsivešdami iš Los 
Angeles geriausius įspū
džius.

RAŠYTOJAS ALF. 
ŠEŠPLAUKIS-TYRUOLIS 
iš South Bend. Ind. , buvo 
atvykęs į Los Angeles ap
lankyti savo kolegų ir pa
ilsėti. Ta pačia proga ap
lankė ir parapiją, gėrė
damasis jos padaryta pa
žanga nuo pirmojo jo ap
silankymo Los Angeles 
keli metai atgal.

DR. JUOZAS 
SAKALAUSKAS SU 

savo ponia iš Vokietijos 
atvyko į Los Angeles ap
lankyti savo dukrelės p. 
Eleonoros Grigaliūnie
nės, kuri su savo šeima 
gyvena Bellflower, Calif.

PR OF. P. V.RAU LIN AITIS 
rugsėjo 5 dieną išvyksta 
ilgesnei kelionei į Euro-

da nors teko parašyti 
karčią ar nemalonią ko
respondenciją. Kor. 

tukas.
Taip pat pranešama, 

kad lapkričio mėn. 16 die
ną DLK Vytauto klube į- 
vyks didelis puikus klubo 
"Nida"vakaras-balius, s u 
briedena ir kitais retais 
puikiais patiekalaiaKvie- 
čiame visus klubo narius 
ir svečius ruoštis į antrą
jį Montrealio Žvejotojų- 
M edžiotojų klubo vakarą- 
balių.

Nidos Klubo
Valdyba

pą. Planuoja aplankyti be
veik visas Vakarų Euro
pos sostines ir pasiekti 
Romą. Prof. Raulinaitis 
daugiausia dabar verčia
si mokesčių bizniu ir yra 
notary public.

NAUJUS DARBO METUS 
PRADEDANT

Gražioji vasara prabė
go taip greitai, kad nė ne
pajutome, kad ruduo jau 
stovi duryse. Štai netru
kus vėl atsidarys mokyk
lų ir salės durys, kvies
damos mus mokytis,veik
ti ir dirbti.

Vasaros metu, kad ru
dens veiklai prasidėjus 
viskas būtų tvarkoje,buvo 
sutvarkytas kiemo grin
dinys, klasių durys per
dažytos ir sutvarkyti-sa
lės langai ir šviesos.

Kaip žinote, iki šiol vi
sos ir visada parapijos 
durys buvo visiems atvi
ros. Po parapijos stogu 
vyko beveik visas koloni
jos lietuvių veikimas. Už 
šią prieglaudą parapija 
beveik nieko negaunaMes 
m anome, kad parapij a yra 
žmonių, o žmonės-para
pijos, todėl čia visi buvo, 
yra ir bus - laukiami ir 
pageidaujami.

Tačiau,pradedant nau
jus veiklos metus, norė
tumėm paprašyti organi
zacijų vadovų ir visų lie
tuvių, kad parapijos salė
je ir kieme tik tada bus 
tvarka,jei mes visi, seni
mas ir jaunimas, steng
simės užlaikyti švarą ir 
tvarką. Ypačiai prašome 
daugiau priežiūros maža
mečių sueigų metu, kad 
jie negadintų parapijos 
turto ir padoriai elgtųsi .

Tad, mieli lietuviai, 
priimkite šias pastabas 
rimtai,nes tik bendrai ir 
darniai dirbdami pasiek
sime geresnių padariniai 
ir daugiau naudos. Žiūrė
dami visi tvarkos ir šva
ros, padarysime savo 
kampelį malonesnį ir la
biau patrauklų.

Klebonas prel.
J. Kučingis . ’

® Šių metų bazaras bus 
spalio 20 dieną. Prašom 
taupyti parapijai Blue 
Chips ženklelius, ruošti 
rankdarbių bei fantų.
• Pianistė Raimonda 
Apeikytė rugsėjo mėn.7d . 
8.15 vai. vak. su Burbank 
simfoniniu orkestru kon
certavo Starlight Bowl 
amfiteatre,Burbank,Cal.

I

Budrys.su
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AKADEMINIO SAMBŪRIO . 
RUOŠIAMAS BALIUS

Vinco Krėvės vardo 1 
septintosios Literatūri
nės Premijos įteikimo ir 
Akademinio Sambūrio 20 
metų įsikūrimo jubilie
jaus balius įvyks š.m. 
lapkričio mėn. 16 d. Cha
teau Champlain hotelyje , 
Place du Canada.

Literatūrinės Premi
jos jury komisiją sudaro 
dr.I.Gražytė,p.Jurkienė , 
dr. H. Nagys, V. Akstinas 
ir A. Kličius.

Baliaus programa bus 
sekanti: iškilminga vaka
rienė, premijos įteikimo 
aktas, dalyvaujant laure
atui, Sambūrio 20 metų 
jubiliejaus minėjimas, ir 
šokiai,grojant Johny Ma
loney orkestrui.

Bilietų kaina yra 12.50 
dol. asmeniui, įskaitant 
vakarienę ir vyną vaka
rienės metu. Kadangi ba
liaus dalyvių skaičius yra 
ribotas,bilietus reikia iš 
anksto įsigyti. Juos plati
na H. Lapinienė, bet taip 
pat galima užsisakyti pas 
kiekvieną sambūrietį,ar
ba valdybos narius: 
H. Lapinienė, tel. 7 44-2 811, 
S. Piečaitienė - 366-7041, 
E. Dainius, tel. 626-3564, 
J. Kibirkštis - 728-2614, 
ir A. Kličius -

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

Kun. T. K. Pečky s,S.J.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
KLEBONO IŠLEISTUVĖS

Dar karta primename, kad 
atsisveikinimas su išyykstan 
Čia i Čikaga klebonu Tėvu K. 
Perki u įvyks rugsėjo 28 d. 7 
vai. 30 min. Parapijos salėje. 
Paruošiamieji darbai eina pil 
nu tempu. Ponios, vadovauja
mos Onos Ūsienės kruopščiai 
ruošia vakarienę. Parapijos 
Choras duos šiai progai kon
certą. Bilietai Įsigijami pas 
parapijos komiteto narius ir 
sekmadieniais po visu pamal

Būtu malonu, kad parapijie
čiai aktyviai įsijungtų prie šit 
iškilmiųgeresnio pasisekimo. 
Visos Ponios prašomos prisi - 
dėti kepsniais ir pyragais. Or
ganizacijos ir pavieniai asine 
mens norintieji gauti smalkes 
nių informacijų del iškilmių 
tvarkos, prašomi paskambtu 
ti Komiteto Pirmininkui

tel .366 - 1210.
A.V. Parapijos Komitetas.

Padėka
31-5590.

P AR D AV IM AS
Parduodamas BILIJARDAS 

( poolroom )9 esantis Montrealio 
miesto centre, 2145 St. Catherine 
Street E., ( greta Lietu vii) Klubo) 
arba tik viena biznio dalis, kuri 
Petro Yanuskos išlaikyta 21 me
tus. Skambinkite tel. 366-3802.

Baltu Dienos Komitetas 
ir R ontrealio Liet. Ben
druomenės Prezidiumas 
nuoširdžiai dėkoja vi
siems menininkams, ku
rie, nežiūrint vasaros a- 
tostogų laiko, su dideliu 
entuziazmu prisidėjo prie 
Baltų Dienos, įvykusios 
Place of Nations aikštėj , 
realizavimo. Visiems pa
prastas, bet nuoširdus 
lietuviškas ačiū!

Bet ir visiems kitiems 
brangiems tautiečiams , 
kurie gausiu dalyvavimu

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

P irmadieni ir 
Ketvirtadieni
Antradieni
Penktadieni
Trečiadieni

2 - 4; 7 -9 pm. 

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

; namu 366 - 9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel. MU 1-2051

JAUGELIENE
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11-12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-9681

r~

Dr.v GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

Maloniai kviečiame visus Montrealio lietuvius dalyvauti

Aušros Vartų parapijos klebono 
Tėvo K. Pečkio, S. J.
ATSISVEIKINIMO VAKARIENĖJE

kuri įvyks š.m. rugsėjo men. 28 d. 7 vai. 30 min. vakaro
PARAPIJOS SALĖJE, 1465 De Seve Street,

Montreal 20, P. Q .

Bilietų kaina: suaugusiems S 3.Q0, vaikams ir moksleiviams $ 1.50.

A UŠROS VARTŲ PARAPIJOS

K OMIT ET AS.

T ORONTO LSK „VYTIES" 
20 - ties METU VEIKLOS 

SUKAKTIS

nuoširdžiai parėmėte šią 
šventę, užpildydami tą di - 
džiulę Place of Nations 
aikštę,reiškiame taip pat 
gilu,iš širdies kylantį a- 
čiū.

Laikome,kad ši Diena , 
pasiekė savo tikslą.Tūks- 
tančio žmonių ašaros,be
kylant didžiulėm trispal
vėm ant aukštų stiebų ir 
grojant kiekvienos tautos 
himną, kalbėjo už šios 
Dienos reikšmę visiems 
ir jos pasisekimą. Nevie
nas gal būt nors minutei

sugrįžo į savąją Tėvynę 
prie Nežinomo Kareivio 
kapo ar Karo Muziejaus 
sodelio.Gal ne vienas pri
siminė ir Čekoslovakiją, 
kur rusiški tankai, vos 
prieš keletą dienų vėl su
trypė laisvei suplasdėju- 
sias vėliavas.

Bet ši Baltų Deina 
mums atnešė naujo ryžto 
ir vienybės. Mes parodė
me pasauliui keletą frag
mentų senosios turtingos 
kultūros. Ir tai laikome 
pasisekimu.

Todėl visiems bran
giems tautiečiams dar 
kartą gili ir nuoširdi pa
dėka.

PS. Šia proga norėčiau 
atitaisyti vieną netikslu
mą 35-"NL” numeryje. 
Lituanistinių kursų tauti
nių šokių grupės vadovė 
buvo ne B.Lukoševičienė, 
bet Lapinienė. A tie

Montrealio Liet. Ben- 
druom. Prez. ir Baltų 
Dienos Komiteto narys 

J. Lukošiūnas .

Lygiai prieš dvidešimtį 
metų 1948 m. rugpjūčio 15 
d. Toronte įsisteigė lie
tuvių sporto klubas Vytis. 
Per dvidešimtį metų LSK 
Vytis plačiai ir sėkmin
gai reiškėsi lietuvių, Ka
nados ir Amerikos spor
tinėje veikloje. Šiais me
tais minint šią neeilinę 
dvidešimtmečio sukaktį , 
valdyba rengia iškilmin
gą balių. Šis balius kartu 
bus ir visų buvusių vytie- 
čių susitikimas. Tad visi 
buvę aktyvūs vytiečiai , 
valdybos nariai, rėmėjai 
ir bičiuliai, kviečiami į 
šį pasimatymą. Balius į- 
vyks spalio 5 d. puošnioje 
Seaway Towers viešbučio 
Confederation salėj.Pra
džia 7.30 vai. Informaci
jų prašome kreiptis pas 
J.Uogintą,354 Winderme
re Avė. .Toronto 3, telef. 
R03 -3038.

Dvidešimtmečio V-ba.

JUBILIEJINIAI VOKAI 
Trijų baltiečių klubų 

yra stropiai platinami. 
Šie vokai ir atvirlaiškiai 
parodos metu, lapkričio 
2-3 dienomis, bus ant
spauduojami specialiu 
antspaudu "II Baltepex 
Toronto" ir kanceliuoja- 
mi specialiu Kanados , 
pašto antspaudu. Vokų ir 
atvirlaiškių kaina po 10 
centų. Užsakyti galima 
pas klubo sekretorių: 
Rev.B.Jurkšas, P. O. Box 
127,Toronto 19, Ont. Cana
da.

PARODOS SVEČIAI
Visi klubo nariai yra 

prašomi jau iš anksto pa
kviesti į parodą savo pa
žįstamus, draugus, netik 
lietuvius, bet ir svetim
taučius, ypatingai tuos, 
kurie įdomaujasi filateli
ja ir numizmatika. Šia 
proga parodos rengėjai 
maloniai kviečia ir mūsų 
tautiečius iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių daly
vauti Toronto baltiečių 
jubiliejinėje parodoje.

Yra malonu pranešti, 
kad visa eilė JAV lietuviui 
filatelistų jau yra išreiš
kę savo norą atvažiuoti į 
parodą. Mūsų pareiga 
juos broliškai priimti ir 
globoti.Prašome praneš
ti kas gali svečius priim- 
nakvynei.

Visais filatelistiniais 
reikalais prašome rašy
ti: Rev. B. Jurkšas, P. O. 
Box 127, Toronto 19, Ont. 
Canada. Patarnausime 
kiek galėsime. . . .

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

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

FILATELISTU IR NUMIZMATI 
KU KLUBAS

PARODOS 
"GRAND AWARD" 
Čikagos lietuvių filate

listų draugija "Lietuva" 
padovanojo gražų ir 
reikšmingą žymenį-prizą 
Toronto klubo ruošiamai 
parodai už geriausį Lie
tuvos pašto ženklų rinki
nį. Šį gražų gestą labai 
įvertiname ir reiškia ne 
padėką Čikagos filatelis
tų draugijai ir jos pirmi
ninkui p. Ig. Sakalui.

Salia NL redakcijos 
isnuomuojamas lietuvio namas -• 
du po 3 ir vienas 5 kambarių bu
tas. Labai prieinamomis sąlygo
mis ir pageidaujami lietuviai. 

Tel. 366-6578.

T. I. ASHKENAZY, b.comm., c.a.

50 Place Cremazie, Suite 611
M o n t r e o I 11, Que. Tel. 381- 9227

(Susikalbėjimas ir lietuviškai )

Dk,A,S, POPIĖRAITIS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c).

Chirurginė praktika
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

KREIPTIS TELEFONU 931 - 3275.

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER

B. A., B. C. L.
Suite 205

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

N OT AR AS

1 BERNOTAS
B. A., B. C. L.

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866- 13 59

• 5330 L' Assomption Blvd. 
Tel. 255 ■ 3535.

Sav. J. Adomonis ■ Adams

Namų tel. 747 ■ 9000

A T L I E K 4 .M E D AR BU S:

Electric Welding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric ,
IT kitus

6636, Clark St. Montreal 
prie. St. Zotirjue) 

TEL: 277-5059, 277 ■ 5323

Steering Service
Wheel Alingment

T une - up
Clutch - Brakes

.(t f

CHRYSLER
CANADA LTD.

■ Š.m. rugsėjo 18, 19, 20 d- d, 
nuo 6 iki 11 vai. vakarais bus 
naujo modelio paroda La Salė
je: LaSalle Automobile Ine. -- 
7635 LaSalle Blvd, prie 4 'Ave. 
kampo ši trečiadienį. Verdune 
Woodland Automobile Ltd. — 
1000 Woodland Ave.,prie Ver
dun Ave. ši ketvirtadieni.I »

Abi kompanijos kviečia lie
tuvius dalyvauti šiose paro- 
'dose, kuriose visi atvykę bus 
'maloniai priimti. Kiekvienas 
į įeinantis dalyvaus ie.jimo lai
mėjime - Door Price

DĖMESIO LIETUVIAMS

Lietuviu apgyventoje vieto
vėje Palangoje, minimaline kai 
na parduodama vasarviete, kuri 
yra pušimis ansuptoje vietoje- 
- Laurention kalnuose.

Skambinti 677 - 593 1

MOKA UŽ:

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

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros seru ir 
depo zitų sumos .

DUODA PASKOLAS IŠ 9% 
------------------------------------------------ ■—-—■ j 
iškaitant gyvybės apdrauda iki 
$ 10,000

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k i 
termino lieka senomis paiūka n o m i s 
( pradedant 6.5 % ).

PARDUODAMI“ ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ BILIETAI 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 

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

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ ' 

spausdina bilietus, pakvietimus, tiži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius,

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

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d, ir 

•?er visus ilguosius savaitgalius.

UE1UVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER STOTI

BANGA

TEL. 669-8834.

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos "Lite" nr. 752D

0 C CM ST R U CT I ON CO. LTD.
• Narnu statybų vykdo ištisomis gatvėmis 

naujoje La Sallėje-

• Namai - Duplex ir Fourplex - sau ir 
investavimui .

e Namų kainos neaukštos, labai žemu 
imokėjimu - $ 1900 - galima įsigyti 
gražius ir vertingus namus.

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

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

VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
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