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III TAUTINĖ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ

Tęsėsi tris dienas ir 
praėjo iškilmingai. Penk
tadienį - liepos 5 d. prie 
Jaunimo Centro esančio 
paminklo buvo žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę pager
bimas ir Jaunimo Centro 
salėje Aldonos Eretaitės 
rečitalis. Programoj dar 
dalyvavo Leonas Baraus
kas, Urugvajaus lietuvių 
tautinių šokių grupė Gin
taras ir Elena Bradūnai- 
tė.

Šeštadienį įvyko tauti
nių šokių šventės moky
tojų pagerbimo balius , 
kurį sumaniai pravedė
Jonas Jasaitis.

Sekmadienio rytą buvo 
atlaikytos iškilmingos 
pamaldos, o punktualiai 3 
vai.p.p.Broniaus Budriu - 
no maršu buvo pradėta 
pati šokių šventė. Maršui 
aidint salėn sužygiavąlyg

ČEKOSLOVAKIJOS 
LIBERA LIZA CIJA

- didžiausias rakštis 
Maskvos akyje, kurios 
didžiausiomis pastango
mis nesiseka Maskvai 
likviduoti,nors ji despe
ratiškai stengiasi. Daug 
priemonių jau panaudojo 
iki kariuomenės įvedimo 
į Čekoslovakiją, o čeko- 
slovakai ir šią priemonę 
atvirai aptarė ir pasakė , 
kad 1 iberalizacija, nežiū
rint nieko, vis dėlto bus 
vykdoma. Jau išrinkti 
partijos apskričių atsto
vai, kurie susivažiuos ir 
rinks naują centro komi
tetą, bet kas svarbiausia 
ir ko daugiausia bijo se
nojo, Novotno vykdyto, 
režimo atstovai, daugu
moje stalininkai, padarę 
daug kriminalinių nusi
kaltimų;-kad jie bus pa
šalinti iš partijos ir, ga
limas dalykas,bus teisia
mi už nusikaltimus.

Maskvai ypač baisus 
čekoslovakų laisvėjimas. 
Laisv-baisiausias Mas
kvai dalykas. Juk čekoslo
vakų kompartijos sekre
torius pakartotinai pa
reiškė, kad komunistų 
partija ir toliau vadovaus 
visam Čekoslovakijos gy

suplaukė,apie 1500 šokė
jų. Buvo įneštos JAV ir 
Lietuvos vėliavos. JAV 
vėliava tą rytą buvo nu
imta Wašingtone nuo B ai - 
tųjų Rūmų ir kongresma- 
nasR. Puchinsky ją atsi- 
skraidinęs į Čikagą, per
davė šventės komiteto 
pirmininkui dr. L. Kriau- 
čeliūnui, kuris po JAV 
himno, oficialiai šventę 
atidarė.Kalbėjo Lietuvos 
atstovas Juozas Kajeckas 
ir Illinois gubernatorius 
S.H.Shapiro,kuris pradė
jo lietuviškai "sveiki" ir 
baigė, kad JAV niekada 
Lietuvos okupacijos ne
pripažino ir nepripažins.
Dar pabrėžė, kad jis su 
lietuviais turi, dar ir dėl 
toryšį,nesjo žmonos tė
vai yra kilę iš Lietuvos . 
Programą pravedė Aldo
na Eretaitė. Viso buvo pa
šokta 19 tautinių šokių ir 
visi labai puikiai.Neveltui 

įvykiu apžvalga
venimui, bet Maskva su
sirūpinusi, kad Čekoslo
vakija atgauna laisvę ir 
pradeda gyvenimą tvar
kyti savarankiškai. Dėlto 
Maskva deda visas pa
stangas sutrukdyti Čeko
slovakijos išsilaisvinimo 
pastangas. Nes kas gali 
užtikrinti, kad po Rumu
nijos ir Čekoslovakijos 
nepanorės išsilaisvinti 
Kaukazo, Azijos ir Pa
baltijo tautos, kuriems 
Sovietų konstitucija tą 
teisę garantuoja? Taip 
juk gali subyrėti visa ver
gijos imperija! Vengrai 
jau simpatizuoja.
Paskutinėmis žiniomis Var 

šuvoje susirinkusieji Varšu
vos Pakto 5 dalyviai, grasi
na Čekoslovakijai imtis prie 
rr.onių dėl liberalizacijos. 
O Jugoslavijos prezidentas 
Tito pareiškė, kad Čekoslo
vakija yra savarankiška vai s 
tybė, turinti savo visuomenę 
ir kariuomene, liberalizaci- 
j ai pritaria Čekoslovakijos 
žmonės ir juo labiau darbi
ninkija, ir todėl nėra reika
lo kištis kitoms valstybėms 
į jos vidaus reikalus.

NASSERUI MASKVOJE 
NEPASISEKĖ

Artimųjų Rytų pi*bble- 
ma tebėra Įšalusi. Kad 

vyriausioji vadovė Jadvy
ga Matulaitienė sukinėjo
si po šokėjų grupes ir jas 
vietoje instruktavo.14 šo
kių atliko vyresnieji ir 5 
atžalynas. Buvo puikus 
moterų choras ir Jono 
Zdaniaus vadovaujamas 
simfoninis orkestras. 
Šventė buvo baigta, or
kestrui palydint, visų su
giedotu Lietuvos himnu ir 
Broniaus Jonušo,jam pa
čiam diriguojant, tikrai 
puikiu, lietuviuku dainų 
melodijų, maršu.

Palyginus su I ir 11 
švente,ši buvo daug įspū
dingesnė. Puikią progra
mą atliko jaunasis atža
lynas,na,o vyresnieji at
rodė, kad tikrai linelius 
rauna ar aštuonytį audžia 
-taip natūraliai buvo šo
kiai atlikti.Tik tokiai ma
sei šokėjų,buvo kiek per- 
maža Amphiteatro salė...

S. Paulauskas.

taip yra, kalti patys ara
bai ir jų nesutarimas.

Paskutiniu laiku Nas- 
seras buvo nuvykęs Mas
kvon ir tarėsi su savo rė
mėja Sov. Rusija. Bet dėl 
ArtymųjųRytų nesutarė. 
Skiria principiniai klau
simai .Arabai Izraelio ne
pripažįsta ir laiko jį su- 
naikintinu, o Sov. Rusija 
Izraelį pripažįsta,kaip ir 
Arabus, bet lygiagreta 
užs. reik. min. Gromykos 
pareiškimas sako, kad 
Arabai Izraelį turi p ripa- 
žinti.

Nasseras pabandė ša
lutinį ėjimą, itin palankų 
Izraeliui - atitraukti ka
riuomenę nuo Suezo, už 
ką Izraeliui būtų leista 
naudotis kanalu,bet Izra
elis siūlymą atmetė,nes 
reikalauja spręsti visą 
problemą.Taigi, Artimųjų 
Rytų problema lieka, kaip 
buvusi.

Nassero misija Mas
kvoje susidūrė dar su 
vienu kliuviniu: Nasseras 
artimai bendradarbiauja 
su Saudi Arabijos kara
liumi Faisalu, kurį Mas
kva skaito priešu, nes 
Faisalas priešinasi Mas
kvos kėslams Arabijos 
pusiasalyje. O Nasseras

NL redaktorius Jonas Kardelis, jo 
deimantinio gimtadienio proga. ,

JAV skautu ženklelis

VALIO
V-oji 

TAUTINĖ
STOVYKLA!

Sesės ir Broliai, 
sveiki atvykę!!!

\! TAUTINĖ STOVYKLA

su Faisalu labai glaudžiai 
bendradarbiauja ir vie
nas kitą remia, - kaip tą 
suderinti su Maskvos 
kėslais Arabijoje ?
NEW YORKAS-MASKVA

Liepos 15 dieną prade
damas jau nuo 1958 m. 
planuotas lėktuvų susi
siekimas tarp New Yorko 
ir Maskvos 4,700 mylių 
atstumo,su dviem susto
jimais Kopenhagoje ir 
Montrealyje. Rusijos bus 
Aerofloto lėktuvai, JAV- 
Pan American World Air
lines lėktuvai,kurie skris 
po kartą savaitė je. Pir
moj klasės bilietas ten ir 
atgal 1,109 dol., turistinis 
-730 dol.
RUMUNIJA SU AMERIKA 
sutarė išplėsti kultūri
nius ryšius,kurie pradėti 
jau prieš aštuonetą metų, 
bet buvo riboti vien me- 
minink 
nininkų pasikeitimu. Da
bar rumunai, kurie pa
prasčiau negu čekoslova- 
kai, atsipalaidavo nuo 
Maskvos,santykius išple
čia į mokslinę ir ekono
minę sritį,nes jie yra nu
sistatę pasistatyti atomi
nę jėgainę, kurios staty
bai jie laukia visokerio
pos pagalbos iš JAV.

Couve de Murville, naujas 
Prancūzijos m in. pirmininkas.

NAUJA KANADOS VY
RIAUSYBĖ RUOŠIA NAU
JUS VEIKLOS PLANUS

Naujasis Kanados mi- 
nisteris pirmininkas 
Pierre Elliott Trudeau 
sudarė naują ministerių 
kabinetą iš 29 asmenų ,- 
dauguma kurių yra vidu
tinio amžiaus žmonės jau 
su patyrimu, ir pasisakė 
už teisingos bendruome
nės kūrimą.

Naująjį kabinetą suda
ro šie ministerial: P. E . 
Trudeau, 4 8-pirmininkas 
ir konstitucijos reformų; 
Horas A.Alson("Bud"),42 
-žemės ūkio;Jean-Endes 
Dube, 41-veteranų reika
lams; Ron Basford, 36- 
korporacijų reik. ; Eric 
Kierans, 54 - paštų min. ; 
Robert A.Andras,47-min. 
beportf. įDon Jamiesson, 
47-ginklų min. ;James Ri
chardson,46-min.be port. 
Paul Martin,65- vadovas 
senate; Paul Hellyer, 44- 
transporto ir statybų; 
Mitchell Sharp,57-užsie- 
nio reik. ; Donald Mac- 
Don aid, 36-Privy Council 
su atsakomybe už refor
mas jGeorgeMcilbrai th,49 
- prisiekęs patikėtinis; 
Arthur Laing, 42-viešųjų 
iarbųAlcan McEachen,42 
pilietybės ir imigracijos; 
Charles Drury, 56-turtų 
tarybos pirm. ; Edgar J . 
Benson, 45-finansų; Leo 
Cadieux,60-krašto apsau
gos; Jean-Luc Pepin, 43- 
prekybos ir pramonės; 
Jean Marchand,49 -miškų 
ir žemės ūkio vystymo; 
Joe Greene,48-kasyklų ir 
natūraliųjų turtų; Joseph 
J. Jean-Pierre Cote,42-« 
tautos pajamų; John Tur
ner, 39-teisingumo; Jean

W NAUJA KANADOJE
Chretien, 34 - indėnų ir 
šiaurės teritorijų; Bryce 
Mackasey,46-darbo;John 
Munro, 37 - sveikatos ir 
socialinės apsaugos;Ge - 
rard Pelletier, 49-vidaus 
reikalų; Jack Davies, 51- 
žuvininkystės ministe- 
ris.

Sudaręs kabinetą P. E . 
Trudeau pareiškė, jog bus 
padaryta viskas, kad Ka
nada išeitų į vystymosi 
kelius. Jis nurodė daug 
naujų sumanymų ir todėl 
įsteigė tris naujas minis
terijas su atatinkamais 
departamentais, būtent: 
sričių išvystymo; susi
siekimo; tiekimo ir pa
tarnavimo; pramonės , 
amatų ir prekybos, ir žu
vininkystės bei miškinin
kystės departamentais.

Kabinetas tuojau ėmėsi 
darbo ir per dvi savaites 
aptars naujus projektus , 
kuriuos ruošia specialios 
komisijos. Projektai,įpa- 
vid^Linti įstatymais, bus 
patiekti parlamentui. 
GAMYBOS KILIMAS

Statistika rodo, kad 
praėjusiais metais vien 
Ontario srity įsikūrė 132 
stambios įmonės, kaina
vusios 1,143,500 dol. , ki
tos 262 firmos išplėtė sa
vo įmones,investuodamos 
153 mil.dol. ,ir duodamos 
papildomai 4,500 dirban
čiųjų. Šių įmonių gamyba 
davė apie 41 milijoną pa
jamų.

KARINIAI KURSAI
Penkiose aukštosiose 

mokyklose organizuojami 
kariniai kursai: Quebeco 
Lavai universitete, Otta- 
wos Carlton universite, 
Kingston© Queen'S, Britų 
Kolumbijos Victoria ir 

Ir iŠ Montrealio 
apie 30 skautu- 
čių išvyko V-jon 
T autinėn Stovyk' 
lon. Linkime 
daug saules ir 
j aunatviško 
džiaugsmo.

Wolfsville Acadia univer
sitete, Nova Scotia. Kur
sus, kurie metams kaš
tuos 250, 000 dol. .išlai
kys Krašto apsaugos mi
nisterija.
o Londone, Ont. pirmą 
kartą miniai išsklaidyti 
buvo panaudotos naujos 
dujos "Mace", dėl kurių 
Ontario parlamente buvo 
paklausimas, į kurį pro
kuratorius atsakė,kad jis 
neturi teisės uždrausti jo 
naudojimo.
o General Motors of Ca
nada Ltd., Oshawoje, kur 
dirba 13, 000 darbininkų, 
ruošiant 1969 metų mo
delius,atleido iš darbo 4, 
000 darbininkų, kurie į 
darbą galės grįžti po ke
lių mėnesių.
o Ontario transporto mi
nisterija paskyrė pusę 
milijono dol. aerodromų 
statybai šiaurinėje pro
vincijos dalyje.

NL REDAKTORIUS
Jonas Kardelis liepos 11 d. at
sigulė ligoninėn (Gen. Hospital 
of Lachine) pasitikrinti svei
kata. Šiuo metu jis randasi rū
pestingoje Dr.J. Šamogos prie
žiūroje ir tikisi netrukus gri Hi 
prie kasdieninio savo darbo. ,

Ši NL - vos numerį jis redaga 
vo NL Bendrovės V-bos na
riams talkininkaujant. , NL. , 

PAŠTO STREIKAS

Jei nepasiseks susitarti iki 
ketvirtadienio tai prasidės poe
tuose dirbančiųjų streikas. Vi
same kraŽte laukiamas nema
lonus susiralinėjimo ryčių nu
trūkimas ir skaudus ekonomi
nio gyvenimo sutrikimas. To
kiu atveju NL redakcija ir ad
ministracija išeina atostogų 2 
savaitėms - iki rugpjūčio 4 d.

NL.
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JONAS KARDELIS
o deimantinei amžiaus(J

Nepriklausomos Lietu
vos redaktorius Jonas 
Kardelis gegužės 26 d.jau 
peršoko savo amžiaus 
deimantinę sukaktį. Ma
lonu konstatuoti, kad su
kaktuvininkas nusipelnė 
pagarbos ne dėl to, kad 
peržengė 75 savo amžiaus 
metus, bet dėl to, kad di
dele dalimi savo gyveni
mu ir darbais,vertingai 
ir turiningai užpildė savo 
išgyvento amžiaus rė
mus.

Į šiuos rėmus J.Karde
lis,kaip savo gyvenimo ir 
darbų pačią svarbiausią 
dalį įdėjo 45 laikraščių 
redagavimo metus. (1923 
m.pradėjo redaguoti Lie
tuvos Žinių dienraš
ti Kaune, beveik nenutrū- 
kęs nuo redaktoriaus sta
lo,šiandien radaguoja Ne
priklausomos Lietuvos 
savaitraštį,Montrealyj) .

Tik bolševikmetį (1940 
-1941) Kardelis nebuvo ne 
tik redaktoriumi, bet ir 
"žurnalistu", kuris suso- 
vietintai lietuvių spaudai 
būtų bent ką rašęs. Nors 
nacių okupacijos metu 
(1941-1944) Lietuvoje mū
sų viešoji spauda buvo 
daug lietuviškesnė negu 
bolševikmetį,bet J. Kar
delis ir joje su savo 
straipsniais nesirodė. Jo 
didelė laisvės samprata- 
gilūs tautiniai ir demo
kratiniai principai, kurių 
visą savo gyvenimą lai
kėsi ir Laikosi, yra tokie 
tvirti, kad jis, juos gerb
damas,nerašė nei į vieno 
okupanto ne tik kontro
liuojamą, bet tuo labiau 
diriguojamą spaudą.

Tačiau, kaip didelis 
spaudos nenuorama, il
gam plunksnos nepadėjo. 
Vostikl942 m. liaudinin
kai - varpininkai, plačia 
prasme imant, pradėjo 
pogrindy leisti Nepri
klausomą Lietuvą,J.Kar- 
delis,šalia savo oficialių 
metrikacijos vedėjo pa
reigų Vilniuj, įsipareiga- 
voir per visą vokietmetį 
redagavo laikraštį.

Kai 1944 m. birželio 
mėn.bolševikai supo Vil-

sukakčiai)

nių, Kardelis iš jo pasi
traukė. Ir jau, to meto, 
išskyrus paskutinį NL nu
merį, kuris buvo liepos 
mėn.suredaguotas Plokš
čiuose teisin. Jono Pikt- 
šilingiodaržinėj ant šie
no prėslo.Redagavo:agr. 
Andrius Valuckas, žurn. 
Balys Dundulis ir šių ei
lučių autorius.

Visame krašte buvo 
Nepriklausomos Lietuvos 
sąjūdis sudarytas, tik 
liaudininkai iš jo nepada
rė naujos partijos Vilkui 
sutirštinti,kaip kad kitos 
grupės pasielgė.

J. Kardelis nesėdėjo 
rankų sudėjęs ir DP sto
vykloje Vokietijoje. Jis 
Detmolde organizavo ir 
1946 - 1948 m. redagavo 
Lietuvių Žodį. 1949 m. , 
jam atvykus į Montrealį, 
tuojau buvo įpareigotas , 
ir pats įsipareigojęs ir 
redaguoja,jau nuo seniau 
ten ėjusią Nepriklausomą 
Lietuvą.

Kaip plačios paskirties 
laikraščių redaktorius, J. 
Kardelis visuomet atsi
liepia į pačius svarbiau
sius tautos ir valstybės 
gyvenimo klausimus. 
Nuolatos būdamas vals
tiečių liaudininkų Centro 
Komiteto narys, gerai 
junta politinio ir kultūri
nio gyvenimo pulsą ir sa
vo laikraštyje nuolatos ir 
nuolatos kelia svarbes
nius problemas, kurių jis 
niekuomet nepritrūksta.

J. Kardelis prirašė 
daug straipsnių Lietuvių 
Enciklopedijai.Jis visuo
met būna pakviestas į re
daktorių kolektyvą,kai tik 
Kanados Lietuvių Ben
druomenė užsimoja ką 
nors išleisti.

Savo mielam ideologi
niam ir asmeniniam bi
čiuliui J. Kardeliui, šia 
proga linkiu greičiau iš 
popierinės Nepriklauso
mos Lietuvos atsirasti 
tikroje Laisvoje Demo
kratinėje Nepriklauso
moje Lietuvoje.

Juozas Audėnas.

A. Sutkaitis skaito savo poezinę kūryba pritai
kytą Saulių suvažiavimo progai, Toronte.

Palaimintas tas žemes plotas, 
/turis vadinas Lietuva!
jis apkabintas ir apklotas 
su meilės drobės vėliava!

Išugdė ta šalis galiūnius 
su patriotiška dvasia, 
apdovanojo dukras, sūnus 
meile Tėvynei taip gausia. . .

JIE MIRTI NEBIJOJO
1946 m. spalio mėn. vi

duryje Mozūriškių miške 
enkavedistų apsupti miš
ko slpėtuvėje žuvo Lietu
vos partizanų" Žaibo" da
linio kovotojai: Žaibas, 
Žvainys,Kalnas, Linas ir 
Šimtmetis.Priešui nepa
siduodami jie susisprog
dino granatomis.Bolševi- 
kai jų lavonus nuvežė ir 
pametė prie Veiverių kle
bonijos vištydžių.

1946 m. birželio 6 d. 
kautynėse su NKGB Kazlų 
Rūdos miške, prie Agur- 
kiškių veržiantis iš apsu
pimo žuvo Lietuvos lais- 
kovotojų"Tauro" apygar

dos vadas Mykolas Jonas, 
kuris sužeistas pats susi
sprogdino. Kartu su juo 
žuvo kuopos vadas Saka
las, Žalgirio rinktinės ad
jutantas Tauras ir įeiti. Jų 
lavonus bolševikai pame
tė Kazlų Rūdos miestelio 
aikštėje ir visaip išnieki
no: vienus pažabojo ro
žančiais, kitų burnas už
kišo maldaknygėmis, ki
tiems odas išpiaustė Ge
dimino stulpų ženklais.

1945 m. birželio 11d. 
Geležinio Vilko pulko 
partizanai Klebiškio miš
ke, Deginu palaukėje su
sikovė su stambiomis en
kavedistų jėgomis. Žuvo

6 partizanai,bet buvo nu
kauti 67 enkavedistai.

1955 m. komjaunuolis 
Firantas išdavė Lietuvos 
laisvės kovotojus-parti
zanus brolius Stasį ir Vy
tautą Bungas,kurie kauty
nėse su juos apsupusiais 
bolševikais susisprogdi
no kartu su prie jų priar
tėjusiais priešais Išdavi
kas Firantas gavo 60, 000 
rublių premiją.

1951 m.nuo enkavedistų 
rankos nukankintas žuvo 
drąsus Kupreliškio par
tizanų vadas mokytojas 
Kazys Kalpokas, buvęs 
aktyvus šaulys, skautas .

PIRMOJO KANADOS ŠAULIU SUVAŽIAVIMO MOMENTAI.
Viršuje Toronto Vlado Putvio š.kuopos Valdybos Pirm. St. Jokūbaitis, svečiu stalas, "Joniniu Banketo"
še mininkės, kiekvienas nori paragauti Lietuviško midaus iš Montrealio, Kuopu vėliavos su vėliavinin
kais, viduryje, L.s.S-gos T. C. V. Pirm. Vld. Išganaitis lydimas St. Jokūbaičio, is^enizuotas senosios 
Lietuvos karys A. Sutkaitis, seses šaules skuba įšale.Sol. G. Capkauskiene. "Mindaugenai" keliones 
poilsyje," Ar užteks midaus ?" ir prieš atsisveikinant.

Foto; A. Kalvaičio ir S. Dapkaus.

Lietuvių gyvenimo faktai
LIETUVIŲ RŪPESČIAI

Vliko taryba birželio 14 
d.posėdyje buvo painfor
muota apie finansų Vliko 
veiklai organizavimą 
(prel.J.Balkonas) ir apie 
birželio 8 d. Chicagoj bu
vusį Vliko pasitarimą su 
Amerikos Lietuvių Tary
ba (vicepirm. B. Nemic- 
kas, ižd. Pr. Vainauskas

ir pirm. J. K. Valiūnas).
Salia pasisekimų fi

nansų telkime, atkreiptas 
dėmesys ir į sunkumus , 
iš kurių šiems metams 
būdingiausias yra tas,kad 
reguliariems Vliko dar
bams lėšų telkimas vyks
ta šalia didžiųjų rengi
nių,tokių,kaip šokių šven
tė, PLB seimas ir kt. O 
reguliarieji Vliko darbai

šiemet irgi yra neregu
liariai padidėję, ryšium 
su jau išleistais ir dar 
rengiamais leisti leidi
niais anglų, vokiečių, is
panų ir kt. kalbomis. Iš to 
reikalas ne tik atidėti a- 
tostogas finansų organi
zavimo darbe,bet pastan
gas dar didinti.

Su Amerikos Lietuvių 
Taryba pasitarimuose 
dalyvavę Vliko valdybos 
nariai ir pirmininkas 
vaizdžiai papasakojo ta
rybai, kad susitarimai su 
A LT dėl bendravimo,dar
bų bei lėšų pasiskirstymo 
vyko sklandžiausiai ir pa
sibaigė visiškai sėkmin
gai. Vliko pirmininkas, be 
to, dar turėjo pasitarimų 
ir su Am. Liet. Bendruo
menės valdybos pirmi
ninku B. Nainiu.

Politinės komisijos 
pirm. St. Lūšys painfor
mavo tarybą apie komisi
jos užsimojimą telkti 
duomenis apie rusų kolo

nistų skaičiaus Lietuvoje 
nesiliaujantį augimą ir 
įjungti juos į Vliko infor
macijos medžiagą. (Elta)

PALYGINAMASIS
VERTINIMAS

Gegužės 21-23 d. svar
biausia vietą Vilniaus 
laikraščiuose ^.užėmė R. 
Mizaros laidotuvių apra
šymai ir pagarbinimai.

Pernai New Yorke mi
rusio buv."Laisvės" red. 
R. Mizaros pelenų urną 
nuvežė į Vilnių našlė. Pa
laikai palaidoti R. Miza
ros gimtojo Savilionių 
kaimo (Alytaus ap.) kapi
nėse. Bet tai sudarė pro
gos tik pailginti laidotu
vių iškilmėms. O iškil
mingumu šios laidotuvės 
ryškiai prašoko daugumo 
įžymiųjų asmenybių Vii - 
j e buvusias laidotuves .

Stebėtojai negalėjo su
silaikyti nepalyginę šių 
laidotuvių su kitomis pa
našių bruožų turėjusio

mis laidotuvėmis. Prieš 
keletą metų į Vilnių pa
laidoti buvo parvežta ra- 
šytojo-poeto ir žurnalisto 
-redaktoriaus Juozo Tys- 
liavos palaikų urna. Taip 
"tėvynėn grįžusio"rašy - 
tojo palaikai buvo palai
doti Vilniuje, Rasų kapi
nėse,bet apie tas laidotu
ves Vilniuje tada laiku iš 
lūpų į lūpas sužinojo tik 
nedidelis rašytojų ir stu
dentų būrelis, o viešai 
apie tai buvo tik trumpai 
prasitarta "Literatūros 
ir Meno" ^paskutiniame 
puslapyje,jau po laidotu
vių. Literatūros verty
bėms kainoti Lietuvoj da
bar galiojančiais pagrin
dais R.Mizara nepalygin
ti didesnis rašytojas ne 
tik už Tysliavą, bet ir už 
daugelį kitų, neišskiriant 
pav. nei Putino... Tokia 
išvada išplaukia iš pa
stangų,sudėtų į laidotuvių 
iškilmingumą.R. Mizarai 
(ne literatūros kritikų, o

valdžios įstaigų malone) 
pripažintas "liaudies ra
šytojo" titulas-aukščiau- 
sio įvertinimo požymis . 
Už kokias grožinės lite
ratūros menines verty
bes tas titulas teikiamas , 
susidarė proga įsitikinti 
ir dabar,tuoj po R. Miza
ros laidotuvių :gegužės 25 
d. , 60 metų amžiaus su
kakties proga, tokį patį 
"liaudies rašytojo" titulą 
valdžia padovanojo ir A . 
Gudaičiui-Guzavičiui, ku
ris nuo 1940 metų šim
tams tūkstančių lietuvių 
tebėra čekisto - enkave
disto sinonimas. . . Apie 
Guzevičių.kaip rašytoją, 
net ir režiminiai litera
tūros kritikai "stypčioja 
ant pirštų galų", nežino
dami, ką sakyti... Ieško
dami jo ilguose-storuose

idealizuoti.Net rašytojas 
J. Baltušis sukaktuviniuo
se komplimentuose(G. K. 
Nr.21) ,tuo pačiu metu, kai 
Sumaus kas apskelbė Gu- 
zevičių "liaudies rašyto
ju", pavartojo sąžiningiau 
pasirinktą apibūdinimą, - 
pavadino Guzevičių ne 
rašytoju, o "revoliucijos 
metraštininku". (Elta).

"romanuose" girtinųjų DONATAS JAKAVIČIUS, 
vertybių, paprastai ap- smuikininkas virtuozas ir muzi

. . ,, ,, kos profesorius, gyvenantis Ve
sistoja ties tų romanų nezuelos sostinėje, dalyvavo pro 
nuopelnais komunistų grames pildime Lietuvos atsikū
partijos veiklai Lietuvoj rimo 50 metų sukaktį minint

idealizuoti.Net
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Diskusijos dėl aiškios tiesos

Vlikas yra mūsų pa
vergtosios tautos teisinė 
atstovybė.

Toks jis yra dėl to, kad 
sudarytas politinių gru
pių, kaip tautos politinės 
minties reiškėjų ir vyk
dytojų.

Jeigu į jį būtų įjungta 
kokių kitų (nepolitinių) 
organizacijų,netgi ir Lie
tuvių Bendruomenė, tai 
jis, aišku, nustotų kalbė
jęs ir veikęs Lietuvos 
valstybinės tautos vardu. 
Jis tuo atveju būtų tiesiog 
sugriautas, likviduotas.

Tą jau nekartą esu kė
lęs ir pabrėžęs mūsų 
spaudoje. Niekas man to 
nėra užginčijęs. Niekas 
nėra įrodinėjęs priešin
gai.

Taigi visi pripažįsta , 
kadVlikas teisine Lietu
vos valstybinės tautos 
atstovybe bus tol, kol jo 
sudarymas remsis teise 
(teisine logika), konkre
čiau sakant, kol jį sudarys 
Lietuvos politinės gru
pės , kaip tautos pilitinės 
minties reiškėjos ir vyk
dytojos.

Nežiūrint to kai kurie 
mūsų tautiečiai, netgi ir 
kai kurie veikėjai, kažko
kios juodos rankos iš pa
tamsių diriguojami, nuo
lat ir nuolat kelia mintį 

Kennebunkporto Sv. Antano gimnazijos ir Nekalto Prasidėjimo Seserų bendrabučio jungtinis choras

laoimli ai.
įjungti į Vliką LB, kuri gi 
yra visai nepolitinė gru
pė,o užsienio lietuvių vi
suomeninė organizacija.

Aišku, kad įjungus į 
Vliką LB,Vlikas kaip tau
tos atstovybė, būtų likvi
duotas.Tuo būtų suardyti 
Vliko teisiniai pagrindai. 
Jis negalėtų toliau atsto
vauti tautai ,ypač gi tarp
tautinėje plotmėje,ko taip 
dabar reikalinga mūsų 
pavergtoji tauta.

To labai ir labai siekia 
Lietuvos okupantas. Jis , 
kaip neseniai NL redak
torius rašė viename savo 
vadėmajame("Negriauti, 
o kurti reikia") .tokius pa
siūlymus mums davinėja 
per savo agentus, atvyku
sius čia pas mus .ir be - 
sidedančius dideliais mū
sų draugais.

To siekia naivūs (oku
panto pinklių ir žabangų 
nepažįstą, daugiausia, 
bolševikinių agentų ap
mulkinti) jaunuoliai, taip 
pat anot Varpo redakto
riaus, per 28-ris kovos 
metus pavargę ir dvasia 
palūžę mūsų tautiečiai 
(žiūr. ką tik iš spaudos 
išėjusio Varpo 8 Nr. ve
damąjį).

To siekia visokie anar- 
chinių tendencijų, (pasi
metę, neramios dvasios) 

žmonės, kuriems terūpi 
tiktai visa griauti, ardyti 
ir nerūpi nieko kurti, sta
tyti.Tą irgi teisingai pa
stebėjo NL redaktorius 
minėtame šio laikraščio 
vedamajame.

Kad tokia anar chine 
griovyba reiškiasi oku- 
panto(to "Lietuvos išlais
vintojo") atsiųstieji pas 
mus vergai ar apmokami 
agentai,arba kokie nesu
brendėliai, neapdairūs 
jaunimo atstovai, arba 
kokie jėgas išsekę ir dva
sia nusilpę buvusieji ko
votojai (netgi savo skar
diniais kalavijais garsiai 
žvanginę "rezistentai už
sieniuose"),pagaliau, ko
kie neramios dvasios 
anarchistai, dėl to, žino
ma, stebėtis netenka. 
Mums suprantami jų 
"motyvai" ir jų ambicijos 
impulsai.

Bet tų griovėjų eilėse 
mes,net gėda konstatuoti, 
matome ir mūsų, rodos , 
rimtų ir dorų veikėjų, 
netgi iš paties Vliko sfe
rų. Na, kas čia dabar?

Ko šitie nori, talkinin
kaudami okupantui, vyk
dydami tai,ką siūlo mums 
okupanto agentai?

Iš tikrųjų,ko jie siekia?

AR IŠTIKRUJU TAIP YRA ?
< l

"AR PAGRĮSTAS 
SUSIRŪPINIMAS?"
Tokį klausimą stato 

New Yorko laikraštis ir 
duoda iliustraciją fak
tais. Jau kelios savaitės 
praėjo, kai buvo degina
mas ir plėšiamas Va- 
shingtonas.Po to nenuri
mo viskas,kaip galėtų at
rodyti, bet kasnakt įvyks
ta 3-4 gaisrai dėl padegi
mų tyčiomis. Padegėjai 
12-17 metų jaunuoliai.Jie, 
girdi, negali paaiškinti, 
kodėl jie padeginėja, ir 
todėl visuomenė tai pra
minė vandalizmu, ir tuo 
syk tiek. Jeigu būtų gali
ma, girdi, rasti priežastį, 
kuri daro šį blogį, tai bū' 
tų galima rasti ir vaistus 
jam gydyti.Bet priežastis 
nežinoma, tai ir vaistų 
pritaikyti negalima (vai
kėzai gi gudresni už tuos, 
kurie juos tyrinę ja,ir nu
duoda nežiną, kodėl jie 
padeginėja).

Būtų galima dėti vilčių 
į mokyklą, kad pastaroji 
savo. auklėjimo priemo
nėmis nugalės šį chuliga
nizmą. Bet amerikiečiai 
netiki, kad mokykla pa
veiktų savo auklėtinius . 
Čia paaiški keista padėtis 
mokyklose :eilėje mokyk
lų koridoriuose budi poli
cininkai, kad galėtų ateiti 
į pagalbą mokytojams,kai 
pastarieji to šauksis: o 
mokytojams klasėje pata
riama nenusisukti nugara 
į mokinius, kad išvengtų 
netikėto užpuolimo. Štai 
Amerika ir priėjo katas - 
strofądėl auklėjimo sis
temos netinkamumo (o su 
tokia energija patarinėja 
ir drąsina vienas kitą: ta
ke it easy; do not worry; 
our way of life).

Ką gi galėtų duoti šei
ma auklėjimo reikalu?Čia 
laikraštis sako nekalti
nąs tik negrų ir duoda ži
nią iš Washingtono laik

raščio "Examiner',' kuris 
sako štai ką. Šeima Cap- 
son turi namus Virginijoj, 
prieš pat senatoriaus Ro
bert Kennedy namus. Šis 
senatoriaus kaimynas ir 
dėsto savo bodas,sakyda
mas, kad dėl Kennedy vai - 
kų jis neturi ramybės. Jie 
ateina net ir naktį prie 
Copsono namų ir beldžia
si į duris ir langus; laip
tus prie namų apmėto 
šiukšlėmis; nuvertė 
brangų stulpą su iškaba 
prie namų; kartą ant lan
go padėjo sprogstantį 
įtaisą, kurio sprogimas 
labai išgąsdino ponią 
Copson.

Nuo šito laukinio palai
dumo kenčia ir įeiti kai 
mynai.Vietinis laikraštis 
praneša apie pašto dėžu
čių laužymą. Laikraštis 
sako,kad šių. darbų kalti
ninkai nežinomi,bet Cop
son stačiai rodo į tretįjį 
Kennedy sūnų David, ku
riam,jis mano,padeda ki
ti broliai. Jie tai daro pa
prastai 11 -12 vai. naktį; 
bet kartą jie apsireiškė 4 
vai. ryto. Priėjo prie to , 
kad Copson, nustatęs su 
liudininkų pagalba,kad tai 
Kennedukų darbas, norė
damas pagąsdinti, dviem 
tarpais šovė iš medžiok
lini o šautuvo į žemę prie 
pat David kojų. Pastara
sis visus užmetimus at
meta.Ir štai, kai tėvas su 
gimine veda akciją, kad 
taptų pirmuoju valstybės 
piliečiu, jo vaikai taip pat 
veda akciją,kad pakliūtų- 
kur? Ir tai daro aukšto 
valstybininko vaikai ir 
vieno didžiausio multimi- 
lijonierhj anūkai.

New Yorko laikraštis 
baigia šiaip: jeigu tiesa 
ką rašo "Examiner", pri
dėjus prie to dar padegi
nėjimų vakchanaliją-yra 
pilno pagrindo susirūpin
ti ateitimi (iš 11. V. 68 N .

R. Slovo).
***************

Kas mūsų ne aklas ir 
nepersiėmęs pataikūniš- 
kumu amerikonizmui, iš 
pirmųjų metų pamatė,kur 
eina priaugančioji kart?, 
anglosaksinės Amerikos 
kraštuose. Reikalas ne 
gerėja, bet blogėja, nes 
reikia turėti galvoje nar
kotikų, venerinių ligų ir 
kriminalinių nusikaltimų 
augimą tarp jaunuolių. 
Dėl ko taip dedasi-Ame- 
rika,girdi .nežino.O mes , 
ateiviai, žinome: tai yra 
dėl letargo. Amerikos 
šeima, mokykla, bažny
čia, visuomenė drįsta tik 
pabėdavoti dėl tos ar ki
tos negerovės. Bet imtis 
iniciatyvos ir duoti siūly
mų, kaip nukirsti kelią 
blogiui,atitaisyti padary
tą žalą, duoti įstatymų ir 
potvarkių sumanymų, pa
reikalauti esančių įstaty
mų vykdymo, viešai kelti 
konstruktyvinius suma
nymus tautos labui, , an
glosaksinės Amerikos 
kraštų žmonės nesiryžta- 
letargas" Vieno tik jų są
monėje tai jau pilna-įsi- 
ti k j ni mo, kad j i e vi s ką pa - 
daro geriausia. Jie visai 
pamiršo seną dėsnį ir da
bar tapo to pamiršimo 
auka:perdėtas formaliz
mas ir puikybė veda prie 
klaidos.

Pagerėjimas galimas 
ir jo atėjimo vizija atro
do šiaip: Amerika nusii
ma puikybę nuo galvos ir 
padeda ją prie kojų; eina 
pas kitas tautas pasižiū
rėti, kaip jos dirba ir ką 
daro tautos ugdymo rei
kalu; prie geriausio, ras
to svetur, deda savo ge
riausia - ši sintezė gali 
duoti gerų vaisių. *

' Mums gi', ateiviams ', ’ 
nėra ko laukti. Kol įeiti’*- 
apsigalvos, mes turime 
j au ir padaryti ,nes tai pa
daryti mes galime, kol 
dar gyvi tėvai, atsivežę 

vaikus į čia. Čia išaugę 
vaikai, matę tik šiuos 
kraštus .vieni nepadarys . 
O padaryti reikia pilną 
mūsų priaugančios kar
tos auklėjimo kodeksą, 
vykdytiną visu gyvenimo 
platumu.

Jau kyla spaudoj pasi
sakymų, kad mūsų jauni
mą reikia mokyti ne tik 
šokti lenciūgėlius, bet ir 
giliųjų gyvenimo reikalų. 
Ir to reikia imtis tuojau 
dėl to,kad auklėjimo vie
tą mūsij vaikų gyvenime 
užima tuštuma.O kadangi 
gyvenimas tuštumos ne
toleruoja, tai toj vietoj 
įsikuria degeneracija. 
Mes to neturime leisti. 
Pavėlavome penkiolika 
metų,nevėluokime toliau. 
Šis reikalas vertas kuo 
plačiausio ir organizuoto 
dėmesio. Šios gerosios 
pastangos gali tapti pa
vyzdžiu. Laukti gi inicia
tyvos iš kur kitur nėra 
pagrindo. A. N. S .

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojris

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemoroju 
susitraukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (B i o - 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.

DI W I11F Cl/ITItfl (Perlieiimai) buvo daro- DOMMl u VlIIaI imos Praeityje, net popie
žiams ir karaliams, bet

Rašo: J. Venskus, S.J. 
KRAUJO GRUPIU 
(A,B, AB ir O) TĖVAS

(Dr. Karl Landsteiner. 
Šimtmetis nuo jo gimi
mo).

Mes ypatingai gerbia
me trijų klasių žmones: 
šventuosius, mokslinin
kus ir kariškius. Jie visi 
mums yra be galo reika
lingi : vieni praturtina 
mūsų dvasišką gyvenimą, 
kiti atveria mums gam
tos paslaptis, treti neša 
mums laisvę.

Šiandieną visi kalba 
apie kraujo transfuzijas , 
apie kraujo grupes, apie 
Rh faktorių, apie alergi
jas, apie seroterapiją, 
apie antigenus ir antikū
nus.Šiandieną kiekvienas 
žino,prie kokios jis krau
jo grupės priklauso (jei 
dar nežino, tikrai turėtų 
sužinoti) ir net jau jo 
kraujo grupę įrašo į jo 
asmens dokumentus, kad 
atsitikus nelaimei, gydy
tojas negaišindamas lai
ko, tuo j augai ė tų pilti tin
kamą kraują į jo kraujo 
indus. Daugelis net di- 
,džiuojasi,kad turi kraujo 
grupę O ir gali būti uni
versalus davėjas, nes jo 
kraujas tinka visiem, nes 
jo serumas neturi agluti- 
ninų; kitas didžiuojasi, 
kad priklauso prie AB 
grupės, nes jis gali pri
imti kraują visų kraujo 
grupių žmonių.

Kraujo transfuzijos- 

su labai nelaimingomis 
pasekmėmis. Pirmosios 

Itransfuzijos, istoriškai 
patikrintos, buvo jau pa
darytos apie 1600.Jos bu
vo tokios nelaimingos, 
kad Italija, Prancūzija ir 
Anglija įstatymais už
draudė gydytojams tokias 
transfuzijas daryti.

Kas yra tas garbingas 
ir visai žmonijai tiek 
daug nusipelnęs žmogus ? 
Jis vadinosi Karl Land
steiner.Gimė Vienoj 1868 
metais. Jo tėvas buvo 
žurnalistas. Ten baigė 
medicinos fakultetą ir 
dar keturius metus studi
javo chemiją, kas jo toli
mesniam darbui buvo be 
galo svarbu.Tapo univer
siteto profesorius. Visų 
buvo manoma, kad visų 
žmonibį kraujas yra vie
nokis. Landsteineris tuo 
suabejojo. Jis iš vieno pa
imdavo kraujo lašą ir iš 
kito, sudėdavo kartu. Pa
stebėjo, kad kai kurių 
žmonių kraujo lašai su
dėti sukrešėdavo, moks
liškai tariant-agliutinuo- 
davosi, o kitų-ne.

Dr. Landsteineris buvo 
nepaprastai darbštus, tu
rėjo savo valandas labai 
griežtai suskirstęs; tiek 
valandų laboratorijai :nuo 
9 ryto iki 5 vai. po pietų . 
Parėjęs pavalgydavo pie
tus ir kasdien 4 valandas 
vakarais skaitydavo 
moksliškus veikalus. Vi
sas savo naujas mintis, 
pastabas, savo darbus 

gražia rašysena užrašy
davo. Būdamas Vienoje 
(Austrija) ligoninėje pa
darė 3639 autopsijas. Bū
damas patologu ligoninėj, 
jis susidūrė su visokio
mis ligomis. Jis labai ge
rą įnašą padarė į dėmė
tosios šiltinės išaiškini
mą. Nuo 1908 metų be
dirbdamas ligoninėje su
sidūrė su poliomielito e- 
pidemija. Tuo laiku buvo 
gydytojam didelė paslap
tis. Kadangi U gonys yra 
paraližuoti, jis suprato, 
kad ta liga atakuoja ner
vus, kad tos ligos sukėlė
jas turi eiti nervais,moks
liškai tariant yra neuro- 
tropiškas. Jis išimdavo 
per autopsijas šia liga 
mirusių nugaros smege
nis, paversdavo į milte
lius ir įleisdavo beždžio
nėms. Laukia susirgimų, 
bet beždžionės nesuser
ga. Jau žadėjo atsisakyti 
nuo šitokių tyrimų, bet, 
štai pamatė, kad viena 
beždžionė susirgo. Išei
na,kad liga yra apkrečia
ma. Ieško bakterijų, ne
randa. Filtruoja skiedinį 
per tam tikrus filtrus 
(Berkefeld), filtratą įlei
džia beždžionėms.Suser
ga beždžionė, reiškia yra 
virus,kuris sukelia ligą.

Atėjo 1919 metai, pra
laimėtas karas, badas. 
Vieną rytą atsikėlęs pa
matė, kad visos jo tvoros 
aplink namus dingo. Su- 
prato.kad kas nors pavo
gė kurui. Jo moksliniai 
tyrimai sutriko. Atėjo iš 
Olandijos pakvietimas, 
kad jis kaž kokioje ligo

ninėje atlikinėtų papras
čiausius analizus, kaip 
antai šlapumo ir pan. Tai 
yra tas pats,jeigu kas bū
tų pasiūlęs Einšteinui 
dėstyti aritmetiką. Land
steiner sutiko. Jis čia iš
aiškino odos alergijas , 
tai yra tikrumoje kraujo 
ai er gi j ą. A ler gi a y ra grai
kiškas žodis: allos-kitas , 
kitos, ir ergon - akcija 
veikimas: reiškia, įvedus 
kokį proteiną,organizmas 
netikėtai smarkiai rea
guoja. Tokios netikėtos 
reakcijos gali būti pomi
doram,braškėm, žuvim, 
žiedadulkiai ir pan. Jie 
yra visi antigenai,alergi
ja rodo,kad tiems antige
nams organizmas neturi 
antikūnų apsigynimui.

DR. LANDSTEINER Į 
ROCKEFELER-O JNS-

T'TUTĄ
Dr. Landsteiner gavo 

1922 m.pakvietimą vykti į 
New Yorką ir vesti savo 
laboratoriją Rockefelerio 
nstitute.Tai buvo didelis 
jo gyvenime įvykis. Čia 
jis tęsė jau įprastas krau
jo studijas.Atrado,kad A , 
B dar turi smulkesnius 
padalinimus:AĮ,A2 ir pan.

Taip pat ir B turi savo 
smulkesnius padalini
mus, bet tos subgrupės 
transfuzijoms neturi 
reikšmės.Ta A BO sudaro 
tam tikrą kraujo sistefną. 
Be A BO sistemos yra dar 
kitų,pav.MNS,Rh ir pan. 
Kai kurios sistemos turi 
didelės reikšmės, su kai 
kuriomis sistemomis ga
lima nustatyti, ar tas ir 

tas vyras gali būti šito 
vaiko tėvas ar ne, kada 
kyla vaiko išlaikymo klau
simas (alimony).

R h FAKTORIUS
Jau prasidėjo transfu- 

zijų amžius, viskas eida
vo gerai, bet buvo ir ne
pasisekimų. Iš Baltimo- 
rės atėjo liūdna žinia, kad 
viena moteris nepernešė 
transfuzijos, nors kraujo 
grupės atitiko. Dr. Land
steineris vėl dirba su ki
ta problema. Kas atsiti
ko? Nuo 1937 metų jis jau 
turėjo gerą pagelbininką 
dr.A.S. Wiener, kuris irgi 
pagarsėjo.Čiairgi paaiš
kėja Landsteinerio genia- 
liškumas. Abu pradėjo 
leisti ar Įšvirkšti bež
džionių kraują į triušį, 
kad gautų serumą su an
tikūnais pagal antigenų 
rūšį. Dabar žinome, kad 
kraujo raudonas kūnelis 
turi mažiausiai 60 antige
nų. Tuo sužinojo, kad ir 
beždžionės turi be ABO 
sistemos dar vieną iki 
šiol nežinomą faktorių- 
agliutogeną. Kadangi ta 
ypatinga beždžionė vadi
nosi Rhesus (species) , 
todėl tą naują faktorių pa
vadino dviem tos beždžio
nės pirmom raidėm-Rh.

Rh yra įgimtas fakto
rius , 85% yra pozityvūs , 
turi tą faktorių. 15% yra 
negatyvūs.Rh persiduoda 
genais. Negatyvūs gali 
būti vyrai ir moterys.Vy
rai turi abiejų rūšių ge
nus,pozityvius ir negaty
vius. Katastrofįškos pa
sekmės pasireiškia mo
teryje, nes ji nešioja ge

malą ir savo krauju jį 
maitina.

ERYTHROBLASTOSIS 
FETALIS

Angliškai tą liga dar 
vadinama hemolytic di
sease of the newborn.Pri- 
leiskime, kad motina Rh 
negatyvi,reiškiaiš gema
lo įėjęs Rh faktorius vei
kia kaip antigenas. Tėvas 
yra pozityvus. Rh agliu- 
tinogenas yra dominuo
janti savybė, vaikas irgi 
bus pozityvus ir jo agliu- 
tinogenai pateks į moti
nos kraują, ji pradės ga - 
minti vaiko agliutinogeno 
įtakoje galutininus arba 
antikūnus, kurie agluti- 
nuos vaiko kraujo raudo
nus kūnelius. Pirmasis 
vaikas gims nesusirgęs , 
bet kiti susirgs,nes mo
tinos antikūnai jau bus 
stiprūs. Bet gali atsitikti , 
kad tėvas turi be Rh po
zityvių genų, dar Rh ne
gatyvių genų,vaikas bus 
negatyvusir nesirgs.nes 
motina irgi yra negatyvi. 
Dabar paprastai Rh fak
torius yra jau prieš ve
dybas nustatomas.

Šalia savo didelio 
darbštumo dr. Landstei
ner buvo labai nusižemi
nęs ir kuklus žmogus, 
kaip dideliam mokslinin
kui ir pritinka. Kada 1930 
metais gavo Nobelio pre
miją už mediciną, tada 
žurnalistai jį apipuolė. 
Landsteineris atsisakė 
su jais kalbėti, pasiliko 
savo laboratorijoje ir tę
sė savo darbą-nematė 
reikalo gaišinti su jais 
laiko. Parėjęs namo tą 

vakarą, net savo žmonai 
neprisiminė apie tai. Ka
da atėjo telegrama iš 
Stockholm©, tada pasakė 
žmonai tos telegramos 
turinį, kad jam paskirta 
premija.

Parašė labai svarbų 
veikalą, kuris anais lai
kais -1936 metais-turėjo 
daug reikšmės. Tas vei
kalas vadinasi: The Spe
cificity of Serological Re- 
a ctions.Ta knyga jis pra
dėjo naują mokslo šaką: 
Cheminė Imunologija.Su
laukė 75 metų. Birželio 
24 dieną 1943 metais ga
vo sunkią širdies ataką, 
nuo kurios jau nepasitai
sė.

Buvo palaidotas, kaip 
pats norėjo,Nantucket sa
loje. Jo kuklus kapas yra 
jūrų vėjų pučiamas ir 
smėlio apneštas. Ten il
sisi mokslo genijus,žmo
nijos didelis geradaris . 
Ir kiekvienas iš mūsų, - 
kurio kraujas buvo bet 
kada tiriamas .pasinaudo
jo to simpatiško, malo
naus ir gilaus mokslinin
ko nuopelnais.

PRAKTIŠKOS IŠVADOS
Visados yra gera ir 

naudinga nešioti su savim 
su asmens dokumentais , 
su automobilio leidimu 
kokį oficialiai patikrintą 
dokumentą,kur pasakyta, 
prie kokios kraujo grupės 
priklausai ir koks yra Rh, 
ir taip pat, jeigu esi dia
betikas. Gali būti momen
tų gyvenime, kada tokios 
žinios gali būti labai ir 
labai greitai reikalingos.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. liepos 17 d. Nr. 29/1105/

KULTŪRIVĖ^kKOVIKA
LIETUVIŲ KALBOS 

ŽODYNAI
Šį pavasarį buvo baigtas 

didžiausias lietuvių rašo
mosios kalbos žodynas. 
Tai profesorių M axo Nie- 
dermano(Basel-Neuchat- 
tel, Šveicarija), Alfredo 
Senno (Kaunas-Philadel
phia), Franzo Brenderio 
(Kaunas) ir Antano Salio 
(Kaunas - Vilnius -Phila- 
delphia)apie 45 metų dar
bo vaisius - Lietuvių Ra
šomosios Kalbos Žody
nas, Lietuviškai vokiška 
dalis,penki tomai, iš viso 
3316 puslapių, išleistas 
Carl Winter Universi- 
taets Verlag, Heidelber
ge, Vokietijoj. Tik vienas 
prof. Alfredas Sennas , 
pradėjęs tą darbą nuo pat 
pradžios,apie 1923 metus 
(taręsis dėl jo dar su 
prof. Kaziu Būga), tęsėjo 
užsimojimą iki galo.Prof. 
F. Brenderis mirė 1938 
m. , prof. Niedermanas 
mirė 1954 m. ,prof. A. Sa
lys įsijungė į tą darbą po 
prof. Brenderio mirties , 
su prof. Sennu baigė dar
bą iki galo.

Lietuviški žodžiai šia
me žodyne pateikti su 
kirčio bei priegaidės nu
rodymais ir išversti į vo
kiečių kalbą. Žodynas pla
čiai atveria duris į lietu
vių kalbą visiems mokan
tiems vokiškai. Jį dar ga
lima gauti leidykloj. Kai
na apie 400 DM. (apie 100 
dol.).

Kitas didelis lietuvių- 
vokiečių kalbos žodynas 
pradėtas leisti dabar. Jau 
išėjo vienas tomas (775 
psl.), o bus iš viso trys 
tomai .kurie numatomi iš
leisti 1969 ir 1970 metais . 
Leidžiama irgi Vokietijo

je, Goettingene, Wanden- 
hoeckund Rupprecht Ver
lag. Leidimas vyksta daug 
greitesniu tempu, kadangi 
rankraštis galutiniai pa
rengtas, ištikrųjų baigtas 
1944 metais, dar nepasi
baigus Antrajam pasauli
niam karui. Tai Aleksan
dro Kuršaičio"Litauisch- 
Deutsche Woerterbuch- 
Thesaurus Lingua Litua- 
nicae.kurį autorius rengė 
irgi apie 30 metų, nuo 
Pirmojo pasaulinio karo 
pradžios. Darbą baigęs , 
A Kuršaitis netrukus (1945 
m.) mirė.Rankraštis liko 
šeimoje. Sūnus Arnimas 
Kuršaitis pagaliau sudarė 
galimybę tą tėvo palikimą 
išspausdinti, atsisakęs 
nuo finansinės palikimo 
dalies - honoraro, kurio 
normaliai turėtų būti apie 
100, 000 DM (apie 25, 000 
dolerių). Taip tęsiama 
Kuršaičių šeimos tradi
cija. Šio žodyno autorius 
buvo Fridricho Kuršaičio 
brolio sūnus. Fridrichas 
Kuršaitis buvo praėjusia
me šimtmetyje išleistų 
vokiečių-lietuvių ir lietu
vių-vokiečių kalbų žody
nų autorius. (Elta).
SOVIETŲ PROPAGAN - 
DINIS FILMAS
"Niekas nenorėjo mirti" . 
1946 m. politinė drama.

Mažame lietuviškame 
kaime, kurį terorizuoja 
miškuose pasislėpę ban
ditai, s ovietų pirmininkas 
yra užmuštas: tai yra 
penktas dar metams ne
pasibaigus. Kas bus se
kantis trumpalaikis pir
mininkas.Niekas nenorė
jo mirti.Tada bus paskir
tas atgailestaujantis ban
ditas. Bet kaimo priešai 
nesiliaus".

Tokiais žodžiais "Une 
semaine a Paris"(Nr. 1113 
iš 20-28 kovo 1968 m.) 
buvo pristatyti argumen
tai sovietinio filmo, kuris 
buvo rodomas Lotynų 
kvartale,po rodymo la ci
nematheque de Chailot , 
(laike Kosygino vizito Pa
ryžiuj 2 gruodžio 1967 m.) 
irde la rue dTJlm. Filmo 
autorius ir režisorius V . 
Žalakevičius, tarp kita 
ko, vienas iš redaktorių 
"Gimtojo Krašto", skirto 
lietuviams gyvenantiems 
užsieny.Aišku "banditai" 
bus sunaikinti "sovietų 
liaudies", susibūrusios 
apie pavyzdingą komunis
tų šeimą, kuri keršija už 
savo tėvo nužudymą. Kai
mo sovietai gali nieko ne
bijoti.

Siužetas yra surištas 
su Lietuvos ginkluota re
zistencija. "Banditai, fa
šistai irbuvęnaciai", ku
rie teipogi vadinami "na
cionalistais" arba "bal
tais lietuviais" iš tikrųjų 
yra partizanai, kurie ilgą 
laiką kariavo su besikei
čiančiais krašto užpuoli
kais. Rezistencija buvo 
prasidėjusi spontaniškai 
1941 m.birželio 22-24 die
nomis, pažymėtinomis 
šimtais tūkstančių lietu
vių deportacijomis į Sibi
rą.Paskui prieš vokiečių 
okupacija buvo kovojama 
tomis pačiomis ginkluo
tomis pajėgomis, bet de
portacija jau eina nacių 
koncentracijų stovyklų 
kryptim. Rezistencija 
spausdino daugelį pogrin
džio laikraščių, parūpino 
ginklus ir buvo pasiruo
šusi, pirma proga, jais 
pasinaudoti.

1944 m.sovietų armijai 
sugrįžus,buvo didelis pa
jėgių vyrų bėgimas į miš
kus, kur susidarė tikra 
kariuomenė 1945 m. įver

tinama 40,000 karių. Ka
ro pabaigoje, gyventojai 
buvo įsitikinę,kad Vakarų 
galybės privers URSS 
grįžti į savo rubežius.kad 
žūtbūtinė rezistencija tu
rės tik pagreitinti jų at
sitraukimą. Tai buvo daž
nai didelės karinės ope
racijos, kurios išlaisvin
davo ištisus rajonus ir.; 
miestus. Dar 1947 m. 800 
lietuvių rezistentų būriui 
pavykdavo atsiginti nuo 
dviejų sovietų divizijų. 
Bet su laiku, greito išsi
laisvinimo viltys blėso. 
Reikėjo išsaugoti žmonių 
gyvybes. Aprūpinimas 
mai s tu i š ūkininkų pas un - 
kėjo dėl kolektyvizacijos 
ir steigimo kolchozų, ku
riuos rusai stropiai sau
gojo.Kad nugalėtų vidaus 
pasipriešinimo jėgas,so
vietų vyriausybė savo 
okupacines karines pajė
gas krašte ir savo polici
ją turėjo sustiprinti s pec. 
milicija vadinama'Tstre- 
biteliais',' kurie buvo spe
cialiai apmokyti kovai su 
partizanais.Ginkluota re
zistencija užsitęsė iki 
1952 metų. Jos epopėja ir 
didvyriai priklauso le- 
gendarinei lietuvių tautos 
istorijai.

Filmas sukurtas užsie
niui ir jo autorius žino, 
kad Baltų Kraštų klausi
mas vakaruose turi būti 
pristatomas su išimtino
mis atsargomis. Taipogi 
jis niuansuoja tam tikrus 
vidaus propagandos kla
siškus metodus,bet neiš
vengdamas sunkoko mas
kviške išdėstymo būdo 
"narration un peu lourde 
fapon moscovite" (Le 
Nouvel Obsevatteur, 27- 
mars 1968.). Partizanai, 
kurių daugelis lietuvių 
kariuomenės uniformoje, 
skęsta alkoholy, ištvirki
me,banditizme. "Tvarkos 

gynėjai" suprask sovietų 
režimo.yra sąžiningi ūki
ninkai . Spec. kariuomenė s 
"istrebitelių" būrys,sku
biai atvežtas sunkveži
miu, metodiškai atlieka 
saco uždavinį. Filme nė
ra "išlaisvintojos "-rau
donosios armijos parado, 
nei prakalbomis galvani
zuotų minių, nei didelio 
spektakliško komunizmo 
triumfo nugalėjus "bur
žuazinį" kraštą. Nuo Bu
dapešto tokie primityviai 
stebūkliški scenovaiz
džiai nebevartojami. Ko
plytėlė su smūtkeliu pri
kalta prie medžio,kapinių 
mediniai kryžiai artimi 
lietuviškam peisažui, tai
pogi kryžius su lopeta įs
paustas ant šviežiai su
pilto paskutinio sovieto 
pirmininko kapo drums
čia žiūrovo dvasią.

Pagrindinis dalykas, 
kurio nereikia užmiršti 
yra, kad tuo laiku, kai 
vyksta veiksmas, Lietuva 
buvo kariškai Sovietų 
okupuota. Žiūrovas kraš
to, kuris buvo svetimų 
okupuotas ir kuris turėjo 
Vercors, negali būti ap
gautas.

Filmas buvo rodomas 
ne tiktai Paryžiuje, bet ir 
Vakarų Vokietijoje, USA , 
Kanadoje, Australijoje, 
Naujoje Zelandijoje. Vi
sur sukėlė smarkių pro
testų ir pasipiktinimų. 
Elta prancūzų kalba Nr. 2.

P.S. Paryžiuj, kovo m . 
filmas buvo rodytas orig. 
varsijoje-lietuviškai.

Vercors aukštuma Al
pėse, kur prancūzų 3,000 
partizanų du mėnesius 
kovėsi su esesininkais , 
kol tapo išžudyti.

^Trljos Z)WYZ/V#\05
VEDA D R. GUMBAS

Laikas pačiam pradėti
— Teveli, man verkiant rei

ki a pinigu, — praAo sūnus savo 
biznierių tėvą

— Neturiu tiek, kiek tau rei
kia.

-- Pasiskolink kur nors ir 
duok.

-- Juk tu pilnametis, ir jau 
laikas pačiam išmokti skolin

tis.
Katinas kaltas

— Vaikeli, -- bara tėvas,— nė 
tempk katino už uodegos.

- Aš netempiu. Aš tikpaimu 
ji už uodegos, o jis pats tem

pia.

— Namuose turiu tiek darbo, kad 
dalį jo pasiimu į įstaigą

K ompozitorius^B. Budriūnas, dirigentas Taut. Šokių šventėj e

Priežastis

Susitinka du Amerikos gangs 
teriai.

- K a tu veiksi sekmadieni ?
— Eisiu į kalėjimą
- Kaj? Ar vėl įklimpai?
-- Ne. Noriu šventes praleisti 

šeimos ratelyje.

Vincas Mykolą nrs
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Vieną priešpietę į Bagynų dvarą ant sukaitusio 
arklio įšuoliavo kažkoks bernas ir tuojau puolė į rū- gūžtelėjo pečiais: 
mus, kimstančiu iš susijaudinimo balsu šaukdamas, 
kad jį vestų pas paną Jadvygą — jis turįs pranešti 
svarbią žinią. Pasirodžius Jadvygai, jis painiodama
sis ėmė pasakoti, kad šį rytą į Klevus atsidangino 
kažkokie žandarai, krečia rūmus, ponų neišleidžia, o 
ponaitį laiko atskirai, pristatę prie jo sargybinį. Vik
toras vos suspėjęs šūktelėti, kad praneštų apie tai į 
Bagynus.

Jadvyga, išgirdus šią baisią žinią, vos neapalpo iš 
susijaudinimo. Susigriebus tučtuojau liepė paduoti 
lengvąjį fajetonėlį su pora geriausių arklių, sėdo ir 
išbildėjo į Klevus. Įvažiavusi į kiemą, ji pamatė prie 
rūmų didelę dengtą karietą, kokiomis paprastai važi
nėja valdžios žmonės, kelis pabalnotus kariškus ark
lius ir keletą sargybinių, besisukinėjančių po kiemą. sUrVilai šitą įsakymą skaitė. Mums taip pat pavesta 
Vienas su šautuvu stovėjo prie durų. patikrinti pono Survilos kai kuriuos daiktus — po-

Iš pradžių jos nenorėjo leisti į vidų. Tačiau šutei- pjerius, knygas, korespondenciją. O, tai grynas for- 
kusi visą savo pasiryžimą, išdidžiai pakėlusi galvą, jbmalumas! Nieko labai kompromituojančio mes nera- 
nepaisydama sargybinio protestų, įėjo pro duris. Ją dome, nors kai ką turėsime pristatyti pono general- 
pasitiko Steponas — išblyškęs, nusiminęs. gubernatoriaus kanceliarijai,— kaip įrodymą, kad

— Kas čia pas jus, Steponai? — klausė, apsimes- mums pavestą uždavinį atlikome.
dama rami. — jr kas gį grcsia mano sužadėtiniui? — sunkiai

— Blogos žinios, panele. Jau baigia krėsti ponai- valdydamas!, klausė Jadvyga.
čio kambarį ii daiktus. Piie jo nieko neprileidžia. Tur — Aš manau, kad nieko bloga. Preventyvinė prie- 
but, išveš. monė paties pono Survilos labui. Neabejoju, kad jus

Kur tėvai? visus, ponai, jau pasiekė žinios apie sukilimą Lenki-
Cia pat, valgomajame. joje. Mes turime žinių, kad ir šiame krašte yra ne-

Jis atidarė duris. Prie stalo sėdėjo seniai Survilai,maža maištui prijaučiančių žmonių. Gcneralguberna- 
žandarų pulkininkas Skvorcovas, rotmistras, ispravni- loriaus kanceliarija turi žinių, kad, deja, toks yra ir 
kas ir dar kažkoks ponėkas civiliais drabužiais.

Pamačiusi Jadvygą, Survilienė puolė jai į glėbį 
raudodama. Pulkininkas susiraukė, bet, pamatęs jau
ją gražią moterį, pakilo, kaukštelėjo užkulniais ir 

giliai nusilenkė, galantiškai spausdamas ranką prie 
'.rūtinės. Išgirdęs, kad netikėta viešnia yra pono 
Skrodskio duktė, Skvorcovas, prisiminęs anų metų 
atsitikimus, užsibaigusius vaišėmis dvare, pasidarė 
itin meilus. Ir dabar ant stalo stovėjo gėrimų bute
liai — Survilai suspausta širdimi vaišino nekviestuo
sius svečius popiečio kava, vildamiesi, bene palenks 
juos būti nuolaidesniais Viktorui.

Jadvyga greitai suprato padėtį. Ji sėdo šalia pul- Šitas begėdiškas tostas taip sukrėtė Jadvygą, kad — Betgi armijos ir net generalinio stabo olicie- 
kininko, papildė jo stiklelį, paskatino išgerti ir pati J1 vos susivaldė neišmušus stiklo iš žandaro rankos.rių tarpe yra puikių žmonių- ir ne vien lenkų, lie- 
prisilietė lūpomis prie savojo. Tačiau, nugalėjusi savo pasipiktinimą, tarė: tuvių, bet ir rusų.

Kai pulkininko palankumas jai pasirodė užtikrin- — Tad jūs man leisite pasimatyti su savo sužadą- laip, žinau. Ten turi būti herojus aiba niek
tas, Jadvyga ryžosi drąsiam žingsniui. Reikšmingai tiniu ir su juo atsisveikinti? šas! sušuko Jadvyga, staiga įsikarščiavusi,
pažvelgusi į Survilus, ji nerūpestingai tarė: Susirūpinimas ir svyravimas atsispindėjo Skvor- Jųdviejų pasimatymas buvo tiumpas ii ne toks,
- O aš atvažiavau atlankyti savo sužadėtinio, covo veide. Jo žvitrios, primerktos akys įtariamaikokio abudu būul norė^; Juodu varžėsi vienas kito- 
Ponia Survilienė, sulaikydama ašaras, paaiškino: žvilgčiojo čia į ispravniką, čia į ponėką civiliais. JisJ1 nenorėi° atrodyti sentimentali ir grimzti į siclvar- 
-- Pana Jadvyga ir Viktoras pereita rudenį susi- regimai jųjų privengė. Tačiau aniedu laikėsi abejin-^,dėl ^meninio reikalo, jis-vengė ją graudinti, 

v. j L * .. . tačiau ir paguodos žodžiai kliuvo lupose, atrodė ba-ziedavo. Reikalai verte nukelti jungtuves ligi pava-sai- . v , , _ ...
sario. - Matote, panele,-po trumpos tylos prabilonalus ir nereikalingu Tik kai žandaras kyštelėjo gal-

Skvorcovas išgėrė savo stiklelį ir su užuojauta žandaras.-Nuo to momento, kai paskelbiamas orde-Vą pr° ?UriS ir P^neŠė! kad Pamatymas jau baigia- 
J , si, abudu nusmelkė skausmingas nujautimas, kad.ris ką sulaikyti, sulaikomasis turi būti izoliuotas nuo . . , , . . . . .1 .... . . vyksta kažkas baisaus, lemiamo, nepataisomo. Jad-Tnnatiivoc roiir=pasalinių žmonių. , , ... . . ...... . ...Jungtuves reiks vyga raudodama apkabino rankomis Viktoro kaklą,

- Betgi as nesu pašalinis žmogus,—protestavo Q jis lė ją įe giam0nėjo ir bučiavo jos 
Jadvyga.—Aš jo sužadėtinė. . .J lupas, akis, skruostus.

Kaip manote, ponai, ar galime padaryti išimtį — Viktorai, mylimas, kas bus mums? — klausė ji, 
suzadetinei? - kreipėsi Skvorcovas į anuodu. Tie pri- neatsispirdama sielvartingai nevilčiai.
tariamai linktelėjo galvomis. — Nenusimink,— ramino jis, pats nelabai tikėda-

Ir aš taip manau. Prašau, panele. Laiko turim mas savo žodžiais.— Lenkija sukilo, greit sukils ir 
nedaug. Aš pats jus palydėsiu. Lietuva. Galgi man pavyks ištrūkti. Lauk manęs.

Jadvyga, žandarų pulkininko lydima, ėjo į Vik- NetrukuSi mandagiai pasibeldęs į duris, įėjo 
toro kambarį. Prie durų stovėjo sargybinis. Atidaręsgkvorcovas
duris, Skvoicovas pasitraukė. — Man labai nemalonu šiuo momentu eiti savo

Viktoras sėdėjo krėslo, nugara į duris ir susimas-pareigas. Turiu jums pranešti, ponas Survila, kad at- 
tęs žiūrėjo pro langą į tolį. Kai Jadvyga įėjo į kam-ėjo laikas munis važiuoti.
bari, jis nė neatsisuko. Tik pajutęs ant savo peties
jos ranką, pakėlė akis. Ji susmuko ant grindų prie jo

...... kojų. Jis pašoko, sugriebė jos rankas, sodino i krėslą,
patikrinti pono Survilos kai kuriuos daiktus — po- .. . 7 „ . . . , , . . . ‘atsiklaupė salia ir, priglaudęs skruostą prie jos peties,

kuždėjo:
— Jadvyga!.. Brangioji!.. Tai štai kaip mudviem

tenka susitikti...
O ji glostė jo plaukus, pro ašaras vos galėdama

žodį ištarti:
— Viktorai, Viktorai... Kas galėjo manyti, kad 

priešas išraus tave iš kovotojų eilių pirmiau, negu tos 
eilės išeis į kovos lauką.

— Kas man daryti? Kaip ištrūkti iš priešo nagų?|giama- Kieme' Pric durų, laukė karieta. Steponas įver-
— Neįmanoma. Reiktų ginkluotų žmonių. jų tė valizą. Skvorcovas, Viktoras, ispravnikas ir ponė- 

nėra. kas sulindo į vidų. Vežėjas supliekė arklius, ir karie-
Viktoras užlaužė rankas: ta* dundėdama per įšalusią žemę, išriedėjo iš kiemo.
— Pavėlavome. Ak, kaip mes pavėlavome!.. Kas Netrukus atsisveikino ir Jadvyga. Nejauku, tar- 

mane įskundė? Kas išdavė? tum P° laidotuvių, buvo Klevų rūmo kambariuose.
, Staiga baisi mintis kaip žaibas blykstelėjo Jadvy-^4 j* galėjo pasakyti tėvams, kuo juos paguosti? Ji

• -• ........................... jautė, kad už Viktoro nelaimę jie savo širdy kaltina
■ - Kas išdavė? Aleksandras, brolis, štai kas išda-ir Ir Jie nujaučia, kad jos brolis Aleksandras bus

i t rrs c iii outmU i a CTrirl I T/’z-il.-c* Anrrnminirn oel

— Labai apgailestauju, panele.
kuriam laikui atidėti. Vėl tie reikalai jums trukdo,- 
pašaipiškai pridėjo.

— Nieko nesuprantu,— tartum nustebo Jadvyga.
Čia Viktoro motiną neišlaikė. Kukčiodama, pro! 

ašaras vos begalėjo ištaiti:
— Ak, Jadze! Negerai mūsų Viktorui..

tie ponai atvyko jo suimti... išvežti...
Jadvyga aštriai pažvelgė į Skvorcovą:
— Suimti?.. Už ką gi?
Skvorcovas oriai paglostė savo barzdą ir,

kreipęs į Jadvygą, ėmė jai aiškinti:
— Ponas Viktoras Survila suimamas ir išveža

mas į Vilnių generalbugernatoriaus įsakymu. Ponai

. Štai ši-

pasi-

Jaunieji sutelkė visas valios jėgas, nenorėdami 
rodyti žandarui savo jausmų.

Jadvyga ištiesė savo sužadėtiniui ranką:
— Sudie, Viktorai. Jei negrįši, atlankysiu tave 

Vilniuje.
Jis pabučiavo jai ranką ir stipriai paspaudė.
— Sudie, Jadvyga. Lauksiu

dos, kada vėl pasimatysime.
Valgomajame laukė tėvai.

rūsčiai susiraukęs kramtė ūsą.

tos laimingos valan-

Motina verkė, tėvas 
Atsisveikino tylomis, 

tarsi viskas būtų aišku, savaime suprantama, neišven-

ponas Viktoras Survila. Tai štai ponas generalguber
natorius, didžiai vertindamas pono Survilos asmenį ir 
jo gabumus, mano, kad būsią geriau jį izoliuoti šiuo 
pavojingu momentu nuo pašalinių įtakų ir apsaugoti gos galvoj. Ji pašoko kaip įgelta.
nuo jauname amžiuje galimų išsišokimų. Jūs pripa- - ---- --—-----  ------------------ ---------------------------, . . , . „ ,
.. .. -ii., .• .• m- ai įdavęs jų sūnų. Kokia geda! Koks pažeminimas!zinsite, ponai, kad toks išmintingas, tėviškas valdžios ve!.. 1 5 "
rūpinimasis geresniųjų savo valdinių apsaugojimu, — Jadvyga! Ką tu?..— pasibaisėdamas sušuko
yra visai tikslingas. Viktoras.— Tai nesąmonė! Aleksandras nebus taip

Jis baigė pasitenkinęs savo kalbą, paėmė vyno žemai puolęs!
stiklelį ir kreipėsi į Jadvygą. — Ak, tu jo nepažįsti, Viktorai. Nė aš nemaniau,

— Į jūsų sužadėtinio sveikatą, panele! Už jūsų kad jis per kelerius metus bus taip pasikeitęs. Ką pa
būsimą laimę! daro iš žmogaus žema tarnyba! f ■ ' *
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VYTAUTO DIDŽIOJO 

UNIVERSITETO 

MANOGRAFIJA

Kaip spaudoje buvo 
skelbta, Lietuvių Profe
sorių Draugija Ameriko
je sumanė išleisti Lietu
vos universiteto Kaune 
sukaktuvinį leidinį. Tame 
stambiame leidinyj (virš 
500 psl.) bus universiteto 
kūrimosi ir veiklos isto
rija,fakultetų veiklos ap
žvalgos, senesniųjų pro
fesorių ir žymesniųjų 
studentų atsiminimai,stu
dentų organizacijų veiklų 
aprašymai ir įvairių uni
versiteto įstaigų aprašy
mai, o taipogi bibliogra
fija universiteto perso
nalo darbų.

Monografijos medžia
gos paruošimo darbai 
smarkiai pasistūmėjo. Š. 
m.gegužės 5 d. J. E.vys

kupo V. Brizgi o bute įvyko 
redakcinės komisijos po
sėdis,kuriame be šeimi
ninko dalyvavo šie profe
soriai: S. Dirmantas, P. 
Čepėnas, P. Jonikas, J. 
Meškauskas,M.Mackevi
čius,kun. J. Pauperas,J. 
Rugis ir kun. P. Dilys. Iš 
vyr. redaktoriaus P. Če
pėno ir įvairių fakultetų 
apžvalgų redaktorių pra
nešimų, paaiškėjo mono
grafijos redagavimo pa
žanga. Pagrindinis str. 
- Lietuvos Universiteto 
istorija - jau baigiamas 
dr.A.Rukšos rašyti. Kai- 
kurių fakultetų apžvalgos 
jau parašytos ar bus pa
rašytos iki 1-mo rugpjū
čio mėn.Kitij fakultetų jau 
gauti eilės katedrų apra
šymai.Be to turime atsi
minimus prof. V. Tumie- 
nienės ir prof. K. Regelio 
bei prof. I. Končiaus. Įdo

mių atsiminimų atsiuntė 
ir keli buvę studentai. At
siminimų laukiame ir 
daugiau; jie pagyvins 
mokslinį veikalą ir pada
rys jį įdomesniu skaity
tojams.

Į monografijos ruošimo 
darbą be Redakcinės Ko
misijos narių, įsijungė 
buvę Universiteto profe
soriai: dr. K. Krivickas , 
dr. A. Plateris, dr. Z. 
Ivinskis, dr. J. Grinius ir 
dr. J. Girnius. Kaikurių 
pasižadėjusių bendradar
biauti dar laukiama raš
tu.

Norintieji padėti šiame 
svarbiame darbe savo at
siminimais, aprašymais 
arbą nuotraukomis, pra
šomi kreiptis į vyr. re
daktorių prof. P. Čepėną 
adresu: 6015 So. Francis
co Ave ..Chicago,Ill.6 0629 . 
USA.

GYVIEJI PAMINKLAI

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40ŽEM1AU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

VOTERIŠKIEMS KOSTI ŪMAMS, PA L. TA M S,SUKNELĖMS IR ŠILKINES - Brocade 
&Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M1R O , N A II. O N IN TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS C H . K A U F M A N A S , buvęs audinių fabriko ' L i te x* vedėjas Kaune Laisvai kalba 
lietuviškai.

Šiais metais sueina ly
giai 50 metųnuo Lietuvos 
Nepriklausomybės pa
skelbimo akto-1918 m.va
sario 16,kuri datair skai
toma Lietuvos nepriklau
somybės atstatymu, atsi
kračius šimtmetinės ver
gijos pančių. Taigi-Jubi- 
liejiniai metai’.

Visomis progomis mi
nime mūsų tautos per 21 
metus trukusį laisvą ir 
gražų gyvenimą. Nors tai 
buvoneperilgas laikotar
pis, bet galime drąsiai 
didžiuotis tautos dvasiniu 
ir medžiaginių gėrybių 
pažanga, užtikrinančia 
perspektyvas į dar gra
žesnę ateitį.

Tačiau tas, tikros ša
lies laisvės įgyvendini
mas .neapsiribojo vien tik 
Vasario 16 Nepriklauso
mybės kato paskelbimu. 
Reikėjo panaudoti fizinę 
jėgą jį faktinai įteisinti'.

Išbadėjusios maskoliš
kos raudonųjų gaujos vėl 
tada pradėjo plūsti į mū
sų šalį,ir,ginklo pagalba , 
bandė užslopinti brėkš
tančią tautos laisvę, kad 
vėl primestų sovietinės 
Maskvos vergiją. Taigi, 
prieš ginkluotą jėgą iš 
rytų,reikėjo griebtis irgi 
ginklo, kurio kalba jam tik 
suprantamai

Tautos vadų - tuolaiki
nės vyriausybės - šauks
mas "vyrai prie ginklų" 
rado atgarsį visoje Lie
tuvoje.Kai tėvynė atsidū
rė rimtam pavojuje, Kū
rė j ai -s avanor i ai, mobili - 
zuoti kariai, užpildę ka

riuomenės eiles, šauliai 
ir partizanai,-pastojo už
plūstančiam okupantui 
kelią. Nors neskaitlingi 
gynėjai,sunkiose laiko ir 
aplinkybių sąlygose,paly
ginamai menkai ginkluo
ti,bet savodrąsa ir stip
ria tėvynės meilės dvasia 
per gana trumpą laiką iš
valė mūsų žemę nuo vėl 
gręsiančios rusų vergi
jos, ištisa eilė jų paguldė 
savo galvas įvairiuose 
kovų laukuose,kiti vėl dėl 
sužeidimų,neteko sveika
tos,tapo laisvės kovų in
validais. Jų kraujo aukos 
užtikrino Vasario 16 aktu 
paskelbtą Lietuvai nepri
klausomybę.

Pasaulinių kriminalis
tų - Stalino ir Hitlerio- 
konspiracijos ir vėliau 
1939-45 m.karo dėka, o ir 
vakariečių vaikiško žiop
lumo, Lietuva pateko rau
donosios Maskvos vergi- 
jon.To pasėkoje ištisa ei
lė mūsų žmo ųsu skaus
mu širdyse apleido savo 
tėvų žemę-emigravoį už
sienį, į laisvus kraštus , 
pasirinko laisvę vieton 
vergijos,!r,gal būt,vieton 
šalto kapo Sibiro tundro
se. Tame skaičiuje ir 
daugelis karių, kūrėjų- 
savanorių ir laisvės kovų 
invalidų, kuriems dau
giausia gręsė pavojus .

Jei svetinguose kraš
tuose naujiems imigran
tams pavyko per tam tik
rą laiką ir neblogai įsi
kurti gerų ekonominhj 
konjunktūrų dėka,tai sun
kiose sąlygose pasijuto 
čia atsidūrė Lietuvos

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

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

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

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

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3’5 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui , 
3’/2 jardo vilnonės angliškos tnedžiagos moteriškam kostiu- 
mui, 1 terelyno bliuskute, 1 vyriški nailoniniai marškin:ai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies .,uų 
kojinių — S 75.39 .

VASARINIS 1968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 316 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė. 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arbamoteriškas nai'onini s Iietpalti s 

— S 75.00.

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

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

121 HACKNEY RD.. LONDON. E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

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

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

žįstami nustoję minimum 
25% sveikatingumo). Čia 
gi, jie negalėjo išsitar
nauti patenkinamos pen
sijos, būdami be sveika
tos. Reikalinga visuome
nės materiale parama. 
Taigi mūsų pačių pareiga 
tinkamai pasirūpinti jų 
likimu,nes jie savo laiku

Br. Tvarkūnas (4316 N . 
Franklin St. Philadelphia , 
PA. 19140,U.S.A.). Drau
gija rūpinasi jų tiesiogi
niais reikalais medicinos 
ir materialiu šelpimu. 
Lėšos labai ribotos,© jų 
amžiui einant į galą, ma
teriale parama daugiau 
reikalinga (Žiūrėk "Dir-

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

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

9 ABC turi didelį pasirinkimo įvairią gerybią si antiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina! 11

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

Laisvės kovų invalidai. Jų 
sveikatos sustojimo 

-laipsnis kliudė- prisitai
kyti prie naujų sąlygų, 
gauti atatinkamą darbą. 
Lietuvoje jie buvo aprū
pinti pensijomis pagal 
nustotos sveikatos laips
nį. (Lietuvos Laisvės ko
vų invalidais buvo pripa-

sudėjo ant tėvynės aukuro 
savo brangiausi turtą- 
sveikatądėl visos Lietu
vos laisvės ir dėl mūsų 
visų gerovės.

Amerikoje jie yra su
siorganizavę į Lietuvos 
Laisvės kovų karių Inva
lidų Draugiją. Dabartiniu 
metu Dr-jos pirm, yra

UZ'/i KAINOS(50% NUOLAIDA

100 sv. ,cukraus .... S 15.50
100 sv. miltų . .$ 21.50
100 sv. ryžių........ S 25.0,0
20 sv. taukų... .... $ 12.70

Šitos kainos įskaitant: produktus, 
muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1, 
Jūs nemokėsite nė vieno cento 
daugiau!

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

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

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

109? Clark Street /prie Dorchester/. M on t r e al.P.O.
TEL: 861- 3032,
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai '.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAJ 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

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

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

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

namų 366-4203

Telefonas 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys. P. P< trolis. P. Kcištilis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Uniueiial Cleaned & Tjailo'tJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
e Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

‘ Tel. 525-8971

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. Ville Lašale.

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

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio idomi knyga, 

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

Jonas B u r d i k a s
2272 Lavalie, Ville Jacques Cartier, P.Q. 

Canada .

HIGHLAND AUTO BODY
C al e x Gas Bar

DIRBTUVE - GARAŽAS

• Atliekami visu rūsiu išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

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

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

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

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

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209
/ Prie požeminio “METRO“ stoties-- /•

va" gegužės m. 6 d. 1968 
m.).Laisvės kovų invali
dų skaičius greitai mažė
ja. Turimomis žiniomis 
Lietuvoje yra likę vos 
trys. Emigracijoje kiek 
daugiau. Jie yra mūsų tik
ri Nepriklausomybės ko
vų gyvieji paminklai .Ypač 
šiais Jubiliejiniais me
tais reikia juos dažnai 
prisiminti, atatinkamai 
paminėti, pagerbti... Jų 
pasišventimas dėl Lietu
vos laisvės yra nemirš
tamas pavyzdys patrio
tizmo, tėvynės meilės 
mūsų jaunai-priaugančiai 
kartai.

Be tiesioginės mate
rials paramos jiems 
reikalinga moralinė ir 
dvasinė parama-lietuvių 
emigr.periodinė spauda. 
Būtų malonu jiem ir gra
žus gestas, jei su šiais 
jubiliejiniais metais jiem 
būtų pradėta siuntinėti 
periodinė spauda nemo
kamai ("Laisvoji Lietuva" 
jau seniai tai vykdo. J.V.) . 
Kaip teko patirti "Nepri
klausomos Lietuvos"val- 
dyba jau yra padariusi 
tuo reikalu teigiamą nu
tarimą. Sveikintina'.

J. Viliušis - 
Vyčio kryžiaus kavalie
rius.
• International Nickel Co. 
of Canada Ltd. su Indone
zijos vyriausybe pasirašė 
sutartį vienoje Indonezi
jos saloj pastatyti nieke
lio fabriką užl 50mil.dol.

New Brunswick maisto 
dirbtuvės Florencvilleje 
Kanados Raudonajam 
Kryžiui paaukojo 100,000 
svarų specialiai paruošto 
maisto badaujantiems Ni
gerijoje ir apmoka b, 000 
dol. transporto išlaidų.
• Ouebeco premjeras Da
niel Johnson, gavęs šir
dies smūgį, būsiąs per
vežtas gydyti į Montrea- 
lio Kardiologijos ligoni
nę.

apra%25c5%25a1ymai.Be
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Pranys Alsenas
PIRMIAUSIA SUSITAIKINK SU BROLIU...

Šiandien-sekmadienis . 
Ką tik grįžau iš bažny
čios. Prieš pamokslą 
skaitytoj Šv. Evangelijoj 
girdėjau šitokį patarimą: 
"Jei atnešei savo auką 
Dievui ir žinai, kad esi 
susipykęs su broliu, ge
riau padėk auką prie al
toriaus ir pirmiausia eik 
susitaikyt su savo broliu . 
Tik po to atiduok auką 
Dievui,nes tik tada ji bus 
prasminga". . .

Ten pat (bažnyčioj) pa
galvojau: "Ach,kaip tiktų 
šitoks Evangelijos pata
rimas ir mums lietu
viams, gyvenantiems iš
eivijoj, kurie iš tikrųjų, 
pagal tautybę ir prigimtį 
esame kaip tikri broliai. 
O tarp mūsų vienybė, su- SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic | tarimas ir susitaikymas , 

« ypač šiuo,(mūsų kraštui, 
mūsų tautai ir mums) , 

. taip kritišku metu, yra 
begaliniai reikalingi.

Grįžęs iš bažnyčios, 
ryžtuosi sėsti prie rašo- 

♦ mos mašinėlės, rašyti 
1 šiuos žodžius ir klausti 
savęs ir kitų tautiečių iš
eivijoj: "Ar esame susi
taikę su savo broliais?" 

Deja,atsakymas,many
čiau, toli gražu nebus tei
giamas. Daugelis nesame 
susitaikę.Daugelis pyks
tamės,pešamės tarpusa
vyje, intriguojame vieni 
prieš lutus, pavydi m dir
bantiesiems ir darbe pa
sisekimą turintiems,nors 
patys, deja, nenorime nei 
dirbti,nei pasisekimo bei 
naudos iš darbo ir kūry
binio polėkio turėti. . .

Dėl tos, ne dėl kitos , 
priežasties kai kur mūsų 
lietuviški namai (lietu
viškos kultūros židiniai 
svetur)nepastatyti,B-nės 
ir kitų or g-jų valdybosna 
tinkami žmonės neišrink
ti,(todėl irdarbas-org-jų 
veikla trukdoma, stabdo
ma) .visuomeniniai ir kul
tūriniai darbai dažnais 
atvejais merdi, žodžiu 
sakant,tos srities mašina

JEI ESATE GIMĘS
Taupyk ir skolinkis

virš Trijų

■ DUODAME
mortgičius iš 7%

1 asm. paskolas išasm. paskolas iš 7% 
MILIJONŲ DOLERIŲ.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU-- jk JI U JI 
SIAME TORONTO LIETUVIU PAUAfVlA KREDITO KOOPERATYVE f

MOKAME
5% už depozitus
57/2% už šėrus

KAPITALAS
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą norm;) — 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. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai.
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129
Toronto 3, Ontario. •

iki 1 vai. p.p. (liepos ir

Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723

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

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

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

DIANA 
0*0*3

COUGHS 
CATAMH

COLDS 
rtvtftiSMMsa 
HOARMUrSS

ILGIAU LAUKSITE, ILGIAU KENTESITE.
TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.

Imkite DIANA D R O P S- lašus ir tuomet palengvin
site stiprų kosejima’slogoje, krutinės peršalime, šalčio 
krėtime, karsligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimą, biauriam čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite, Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip 
--kaip DIANA D R O P S - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūsų vaistinėje.

ROXODIUM mediciniškas skystis jtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskulu skausmu, nu
garos skausmu, isijos-šlaunies skausmą, uždegimo- 
skausmų pečiuose, rankose, alkūnėse, riešuose, skaus
mingiems nelankstiems pirštų sąnariams, skausmų kojų 
riešuose, keliuose, krutinės persišaldyme, neuralgijos- 
— galvos skausmų, aplinkinio ausy skausmo, veido ar 
sprando skaudėjimo, nuo sužeidimu, nudrėskimu, išnėri 
mo ir patesimo mazguotu venų blauzdose.galvos ir odos 
niežėjimo, pūliavimo, spuogų veide arba visame kūne. 
Pasekmės greitos - minutėmis. ROXODIUM nedegina ir 
neerzina odos. Laikykite atokiau nuo akių.

Kainuoja $2.00 butelis musų vaistinėje.
.. . .LUSCO.E PRODUCTS .LIMITĘD. .......................

5 59 Bathurst Street, T o r o n t o 4, Canada.

ĮVAIRIŲ SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO

BALTIC EXPORTING CO
480 Roncesvalles Ave. Toronto 3, Ont

vasaros atostogoms bus uždaryta nuo

liepos 18 iki rugpjūčio 5 d. ištisai

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

POKALBIS. ..
Smulkaus sudėjimo,bet 

apvalių linijų, kaip gerai 
mielėm atminkyta tešla, 
moteris skundžiasi sku
bančiu laiku ir visuome
nine veikla. Ji visur taip 
dalyvaujanti,taip einanti , 
kad tiesiog nebesuspėjan- 
ti. Todėl nesą nuostabu, 
kad kartais tenka praleis
ti choro repeticijas, o kai 
kada pavėlinti į moterų 
draugijos susirinkimą. 
Prie to dar įvairūs išėji
mai, baliai, vestuvės ir 
paskutiniu laiku užgriuvę 
mergvakarių šoveriai. 
Žmogus tiesiog turįs per
siplėšti visur bebęginė- 
damas, norėdamas visur 
suspėti.

Antroji, kiek vyresnė , 
bet gan geroje formoje 
išsilaikiusi bendrakelei
vė pasigauna už žodžio 
šover ir gėrisi lietuvišku 
solidarumu. Anot jos esą 
labai gražu, kad mes taip 
vieningai ateiname padėti 
ištekančiom mergaitėm. 
O kaip esą naudinga tokiu 
metu ne vien tik gražiais 
žodžiais,bet ir materia
lia pagelba išleisti į nau-

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

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

TORONTO.
Margio vaistinės 11 aukštas.
Tel: įstaigos LE7- 1708,

Namų CR 9- 6166.

ją gyvenimą išeinančią 
sesę lietuvaitę. Jai esą 
ypač įdomus tokių merg
vakarių populiarumas . 
Jin susirenka šimtai mo
terų,o balius,dažnu atve
ju,gaunasi toks ištaikin - 
gas, beveik kaip pačios 
vestuvės.Platesne pažin
čių forma,susižinant vie
nai nuo kitos, daugeliui 
moterų nesant tiesiogiai 
net pažįstamom su jau
nąja. Nežiūrint to, daž
niausiai ne viena kviečia
moji neatsisako dalyvau
ti ir prisidėti prie ren
giamo išleistuvių vaka. - 
ro.

Apvalioji moteris pa
tvirtina. Ji sako, kad tai

esąs ištikrųjų gražus mū
sų išeivijoje įsigyvenęs 
paprotys.Bet ji, tuo pačiu 
apgailestaujanti, kad tas 
paprotys ne visuomet 
puoselėjamas. Mūsų mo
terys nesančios visuomet 
tokios solidarios, ne vi
suomet jos skuba pasiro
dyti savuoju dosnumu. 
Jeigu išteka žinomesnė 
mergaitė, daugiau pasi
turinčių tėvų duktė, tuo
met viskas tvarkoje. To
kiu atveju viešnių tiek 
suplaukia,dovanų tiek su
neša, kad nors vežimu 
vežk. Kaip sakoma toje 
patarlėje,kad bagotam ir 
pats velnias pro tvorą ki
ša. Bet jeigu mergaitė 
mažiau populiari ir dar 
teka ne už sovojo, toks 
"šoveris" praeina negir
domis, arba jo visai ne
būna. Šiuo metu kaip tik 
buvęs vienas panašus at
vejis.Tuo būdingumu.kad 
mergaitė gyvenanti pas 
ne taip jau pasiturinčią 
senelę ir,jai ištekant,bent 
KoKia materiali pagelba 
reikalinga. Bet apie bent 
kokį mergvakarį, apie 
priešvestuvinį apdovano
jimą smulkiajai poniai 
nesą tekę nieko girdėti. 
Dar kas esą įdomu, kad 
jaunosios motina, kol čia 
gyveno,buvo viena iš po
puliariausių,viena iš pa
traukliausių kolonijos 
moterų.O savo laiku, kaip 
dainininkė, solo viešai 
pasirodydavo net scenoj.

S. Prane kūnas.

nevažiuoja reikiamu grei
čiu, bet stovi vietoj arba 
- juda į priekį tik vėžlio 
sparta-labai pamažu. Pa
našioj padėty ilgą laiką 
buvo ir mūsų politinės 
veiklos veiksnių - Vilko , 
diplomatinių pasiuntinių 
ir, galiausiai, - Alto bei 
B-nės .(nors pastaroji nė
ra politinė org-ja),"veži
mas". Ačiū Dievui, šiuo 
kartu tas vežimas išjudė
jęs iš stagnacijos taško 
ir juda į priekį. Veiksnių 
susitarimas pasiektas ir 
veikiama bendrai, nors , 
ne be to,kad nebūtų ir nū
dien tokių žmonių, (svar
biausia -sav- tautiečių) , 
kurie nekaišiotų pagalių Į 
politinių veiksnių vežimo 
ratus.

Bet, ar nereikėtų ir, ar 
ne laikas būtų liautis tai 
darius ?Atsakymas tega
lėtų būti: laikas (ir labai 
pribrendęs laikas'.) būtų 
tai daryti ir padaryti, nes 
kitaip-mesneką kitą da
rome, tik kertame šaką, 
ant kurios patys sėdime. 
Mūsų priešai to ir telau
kia: kad toji šaka, (mūsų 
kertama) .nulūžtų ir ne tik 
mūsiškiai broliai, bet ir 
mes patys pakliūtume į jų 
nagus.

Ko gi, pagaliau, tarpu
savy pykstamės, kodėl ne 
visais .atvejais,nevisada 
ir nevisur surandama 
vienybė, bendra kalba , 
sklandus veikimas etc?

O gi,bent dažniausiai) , 
dėl labai paprastos žmo
nių silpnybės, kuri (jei 
nevaldoma), išauga į be 
galo didelę blogybę, pavy
dą. Žiūrėk, vienas stebi , 
sakysime,kad B-nės pir
mininkas "perdaug popu
liarėja". Jis mato asme
niškai, girdi per radiją 
(lietuviškos valandos me
tu),skaito laikraščiuose , 
jog: Pirmininkas buvo 
šen, buvo ten; susitiko su 
šiuo,susitiko su anuo įkal
bą pasakė vienur,pasakė 
kitur ir 1.1.

-Ahal -pagalvoja besi
klausąs ir beskaitąs, -jis 
jau perdaug "mandras" , 
perdaug prasikiša į prie
kį. Reikia duot jam per 
galvą"—

Ir taip,nei iš šio, nei iš 
to, pradedama intriguoti, 
kiršinti,skleisti kitų žmo
nių tarpe vienokias ar ki
tokias apkalbas, insinua - 
cijas prieš energingai 
veikiantį asmenį, kad jį 
suniekinus,jam pakenkus 
ir pan.Nors tuo tarpu pats 
intrigantas, anaiptol, tų 
pareigij nenorėtų pats 
prisiimti (jeigu ir suge
bėtų jas atlikti),nes tam 
reikia skirti daug darbo , 
laiko,pasišventimo ir net 
.. .pinigų (dažnai mokamų 
iš savo kišenės ir niekie
no negrąžinamų).

Tas pats yra ir su ki
tais veikėjais-kaip visuo
menėj, taip ir Kultūrinėj 
ir politinėj srityse.

Žiūrėk, ir tas žmogus 
jau perdaug uoliai dar
buojasi, sakysime, kad ir 
kultūriniuose baruose:

DABAR PADUOKITE PRAŠYMĄ

SENATVĖS PENSIJAI GAUTI
Padavė prašymą dabar, pirmąjį mokėjimą gausite 1969 m. 

sausio menesi, jeigu tuomet būsite sulaukę 66 melu amžiaus tai 
turėsite teisę senatvės pensijai Kauti.

JEI ESATE GIMĖ 1963
. , . pasiųskite prašymą senatvės pensijai

iries 66 tąjį gimtadienį
Prašymui blankai senatvės pensijai gauti yra gaunami jūsų vietos 

pašto įstaigoje. Taip pat galite prašyti : The Regionai
Director of Old \ge Security, savo provincijos sostinėje

Su prašymo blanku kartu gausite ir brošiūrą, kurioje rasite pilnas 
informacijas apie senatvės pensiją programa ■

GARANTUOTŲ PAJAMŲ PAPILDAS
Kai jtisą senatvės pensija bus pripažinta, jums bus atsiusta 

informacija apie garantuotų pajamų papildą ir kartu prašymo blankas.
Jūs gali būti turite teise gauti papildus kartu su senatvės 

pensija, kuri jums garantuos mėnesines pajamas - mažiausiai $107.10

PRANEŠA JOHN C- M U N R O, MINISTER

THE DEPARTMENT 0F NATIONAL HEALTH AND WELFARE

rašo spaudoj,kuria veika
lus, dirba šeštadieninėj 
mokykloj ir 1.1, -reikia ir 
jam užduoti jei ne per 
galvą pagaliu, tai nors 
spriktu per nosį. . .

Taigi, jeigu ir aš (iš 
tingėjimo ar nesugebėji
mo), negalėčiau tai pada
ryti , te gul nėdį r ba i r jis... 
Ir taip "dafAa^lje galo'^?' 
Tokių sekltų'akyse alsi-" 
randa daug krislų, kurie 
jiems neduoda ramybės . 
Žiūrėk vienas darbštus 
žmogus ruošia mūsų jau
najam atžalynui vadovė
lius,kitas knygas rašo(ir 
joms leidėjus susiranda), 
trečias perilgai laikraštį 
redaguoja, ketvirtas-su- 
augęs būdamas mokslus 
baigia, penktas geresnę 
tarnybą gauna,šeštas-ge
resniu automobiliu važi
nėja ir 1.1, ir 1.1. Reikia 
kaip nors jiems pakenkti, 
reikia juos, bent mažų 
mažiausia, apkalbėti, ap
šmeižti prieš kitus visiš
kai nepagalvoj ant, kad tie 
žmonės,siekdami ko nors 
geresnio, kultūringesnio 
ir kūrybingesnio ne tik 
sau,bet ir visai mūsų tau
tai,privalo dažnai atsisa
kyt,kaip anglai išsireikš
tų "leisure time"-lais
vesnio atsikvėpimo po sa
vaitės ar dienos darbų; 
jiems reikia pridėti prie 
to daug darbo,ryžto ar net 
nemiegotų naktų,nes nie
kas ir niekad jokių dides
nių tikslų neatsiekia ir 
darbų nenudirba-nepridė- 
jęs prie to pats savo di
desnių ar labai didelių 
pastangų.

Tokie vaizdai mūsiškėj 
visuomenėj - tai pavydo 
kirmino graužimasis prie

Kauti šešis menesius

paklausęs: "Ką tau pada
rė blogo Aristidas, kad 
balsuoji už jo ištrėmi
mą?"

Prasčiokas atsakęs: 
"Aristidas man tai nieko 
blogo nepadarė. Bet aš 
vis girdėjau ir girdžiu, 
kad Aristidas ten gero

mūsiškės visuomenės 
kultūrinių,politinių ir ki
tokių veiklos pastangų 
medžio šaknų.

Žinoma,tokie reiškiniai 
- ne vien tik šiandieni
niai. Jie tęsiasi amžių 
amžiais. Čia pat man 
smelkiasi iš pasąmonės

kitur Pada- 
šitoks atsitikimas iš senų “A 
senovės.

Graikijos Atėnų respu
blikos garsus,garbingas , 
ir neužmirštamas valsty
bininkas Aristidas, gyve
nęs 530-468 metais prieš 
Kristų, sėkmingai gynęs 
respubliką nuo išorinių 
priešų, išmintingai ir 
garbingai tvarkęs ir ri
kiavęs viską viduje,kovo
damas su savanaudžiais , 
egoistais, arivistais.. . 
Šiems pastariesiems pa
vykę sukiršinti tautą 
prieš Aristidą. Buvęs su
šauktas susirinkimas, pa
daryti nutarimai (astra- 
kizmai) Aristidui iš tėvy
nės ištremti.Per susirin
kimą, žinoma, pasipylę 
daug kalbų,šmeižtų ir ne
užtarnautų kaltinimų. 
Balsuotojams buvusios 
išdalintos molinės šukės, 
ant kurių norintieji Aris
tidą ištremti turėjo užra
šyt jo vardą ir šukę įmes
ti į urną.

Per šiuos balsavimus 
prie Aristido priėjęs vie
nas apysenis prasčiokas 
ir paprašęs jo,kad ant šu
kės užrašytų"Aristidas".

Aristidas to prasčioko

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje

Ali i—v I—V s. K I F” 87 East Bay Osterville, A I j I J M f J |\J P" Cape Cod., Mass., 02655 USA 
' Tel. (Area 617) 428-8425.
Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom) 
Geras lietuviškas maistas.

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

Cape Cod Mass., Marija Jansonas.
Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir didžiausią CAPE 
COD žalumynuose paskendusią lietuvišką pajūrio vasarvietę.

rė, kiti kitaip, o dar liti
nei šiaip,nei taip. Bet vis 
tik Aristidas ir Aristi
das,ir man tas nusibodo'.'.

Aristidas išpildęs jo 
prašymą, užrašęs savo 
vardą ant šukės. Tokių ir 
panašių balsuotojų atsi
radę daug, ir buvę nubal
suota Aristidą ištremti iš 
tėvynės. Bet jį ištrėmę- 
greitai jo vėl pasigedo...

Daug esama ir šiuo me
tu (i r mūsų tarpe) Aristi - 
do ir prasčiokų rolių vai
dintojų.

Laikas būtų mums su
sitvarkyt ir liautis tokias 
roles (kaip prasčioko) 
vaidinus.Okadto pasiek
tume-pirmiausia turime 
eiti ir susitaikyti su savo 
broliais.
• Graikijoje paskelbta 
nauja konstitucija.
o Canadian Pacific Air
lines, turinti atstovy
bę Amsterdame, atidarė 
savo biurą Varšuvoj Eu
ropos viešbutyje ir tikisi 
daugiauišplėsti orinį su
sisiekimą Kanados su 
Lenkija, iš kurios praė
jusiais metais Kanadon 
atvyko 300 emigrantų ir 
1, 750 turistų.

AR ŽINOTE K> RAŠO

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

K E I E I V Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybes skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasūsakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardą ir pasitikėjimą*
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5.00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių,kai
na $ l.OO. Korespondenciją adresuoti:

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

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAAAIALTOM
Geriausio taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių
Kredito Kooperatyve “TALKA”

21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Kanados Lietuvių Fondas

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

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

"GYVATARO" IŠVYKA 
PRANCŪZIJON

Iš Kanados Krašto Ap
saugos min.gerb.Cadieux 
gautas laiškas, kuriame 
pranešama, kad vedamas 
susirašinėjimas su Ka
nados kariuomenės dali
niais Vokietijoj, sudarant 
"Gyvatarui" sąlygas pa
sirodyti kanadiečiams 
kariams su šio krašto ir 
mūsų tautiniais šokiais . 
Hamiltoniečiai į Paryžių 
numato išskristi š.m.lie
pos mėn.31 d.ir iš ten ka - 
riuomenės pagelba, pa
siekti dalinius Vakarų 
Vokietijoj.

Išvykai aukojo: 
lOOdol.B.Kronas, Hamil
tonas, po $ 25 - Labatts 
Ontario Breweries Ltd. , 
A.Zabulionis,J.Inkratas , 
visi iš Hamiltono; po$ 20 
- V.Miniauskas,Sault St. 
Marie.Z.Pulianauskas.V. 
Saulis,abu iš Hamiltono ; 
po $ 15 - dr. J. Sakalaus
kas, Survey D-ja, B. C. , 
SLA 72 kp. Hamiltono sk. ;

Klaidingas supratimas?
"Metmenų" žurnalo 15- 

tame numeryje tilpo kun . 
Felikso Jucevičiaus 
straipsnis "Idealizmas ir 
realizmas lietuvių gyve
nime". Jau vien dėl že
miau duodamos citatos 
niekaip negalima sutikti 
su kun. Jucevičiaus min
timis. Štai ką jis sako:

"Mano supratimu, lie
tuvių tauta tebuvo laisva 
šiame šimtmetyje tik aš- 
tuonius metus,t.y. nuo 1918 
iki 1926 metų perversmo . 
Nuo 1926 m. tautos laisvė 
vis labiau ir labiau darė
si nelaisve. Ši belaisvė 
(turėtų būt-nelaisvė,LD.) 
išsisakė partijų ir orga
nizacijų uždarinėjimu, 
suvalkiečių sukilėlių ir 
komunistų šaudymu,reži
mo kritikų metimu į ka
lėjimą.

Štai kodėl tautininkai 
turi mažiausiai teisės 
šiandien kritikuoti sovie
tų režimą. Negali šaukti , 
jei tau sviedžia tą patį 
akmenį,kurį taipneseniai 
tu sviedei kitam. .. "

Atrodo, kad šitoks kun. 
Jucevičiaus supratimas 
lyg tampa panašių į nea
pykantos skleidimą ir 
vienybės kovoj už laisvę 
mūsų tarpe ardymą. Kri
tika, ypač pozityvi, leis
tina visiem. Sovietinį re
žimą kritikuoti draudžia 
ir už tai sunkiai baudžia 
tik komunistinės valsty
bės.Sakymas, kad mes tu
rėjome tik aštuonius me
tus (nuo 1918 iki 1926 m.) 
nepriklausomo gyvenimo 
lyg priartėja prie komu
nistinio tvirtinimo, nors 
jie skelbia, kad Lietuva 
nuo 1918 iki 1940 metų iš 
viso neturėjo jokios ne
priklausomybės.

Manau,kad yra negera,

------------------------------------------------i

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

PENKTADIENI, liepos mėn. 26 d. HAMILTONO

JAUNIMO CENTRE RENGIAMOS

GYVATARO IŠLEISTUVĖS
TRUMPA OFICIALI IR MENINĖ DALIS, BUFETAS IR KITOS STAIGMENOS.

PRADŽIA 8 vai. vak ĮĖJIMAS nemokamas

IŠVYKOS KOMITETAS.

po$10-Hamiltono Ateiti
ninkų Sendraugių D-ja,A. 
Kaušpėdas, F. Rimkus,R. 
Prunskus, S. Burdinavi- 
čius, P. Kanopa, K. Nor
kus,F.Krivinskas,D. Stu- 
kas, E.Antanaitienė, K. 
Tamošiūnas, visi iš Ha
miltono, Z. Rudaitis, Či
kaga; po $ 10 - B. Pauža , 
Torontas, dr. S. Kazlaus
kas, M. Krivickas abu iš 
Oakvillės, V. Bačėnas , 
Brampton, J.Šarapnickas, 
St. Catharines.

Be to: po $ 5 - aukojo 
36 aukotojai;po$3-7 au
kotojai; po $ 2.50-1 auko
tojas; po $ 2-53 aukotojai 
ir 24 aukotojai po $ 1. -

Atitaisymas; - Buvo 
skelbta spaudoje, kad au
kojo 10 dol. A. Lenkimas 
iš Hamiltono,turi būti A. 
Jankūnas. Už klaidą poną 
A. Jankūną atsiprašome.

Visiems nuoširdus 
ačiū.Iki š. m.liepos mėn. 
1d. buvo surinkta $ 1588 . 
57.

"Gyvataro" Išvykos 
Komitetas .

neteisinga ir neobjektyvu 
į tautos ir valstybės neto
limą praeitį,ypač po 1926 
m. , žiūrėti vien tik pro 
tamsius akinius. Ne vie
nas lietuvis galėtų rasti 
iš tų 22 metų nepriklau
somo gyvenimo ir daug ką 
teigiamo.Komunistų par
tija per visus 22-jus ne
priklausomo gyvenimo 
metus buvo pogrindžio ir 
nelegali partija.Kas ji to
kia buvo vaizdžiai ir tei
singai nusako ž urnalistas 
Br. Raila "Dirvos" šių 
metų63-čiame numeryj. 
Jis maždaug taip dėste:

"... su nepriklausomy
bės pradžia Lietuvoje iš 
šalies buvo sukurta, dau
giau iš tautinių mažumų 
atskalų speciali partija.. 
Jos tikslas-jėga pagrobti 
valdžią, sugriauti socia
linę Lietuvos santvarką, 
prijungti Lietuvą prie ko
munistinės Rusijos. Tai 
buvo prieštautinė, prieš- 
religinė.priešliberalinė , 
priešdemokratinė .Krem
liaus remiama pogrindžio 
grupė,-pasivadinusi Lie
tuvos komunistų partija. 
Ši negausi, silpna, ypač 
nelietuviška,be visuome
nės atramos ir dėl savo 
komunistinės ideologijos 
lietuviams nejfriimtina, 
grupė visai negalėtų savo 
grobuoniškų tikslų pa
siekti, nors ji tatai visu 
atkaklumu ir nusikalsta
mumu siekė,jei komunis
tinė Rusija nebūtų suma
niusi Pabaltijį pasigrob
ti. .. "

Todėl Nepriklausomos 
Lietuvos visos valdžios- 
krikščionių demokratų, 
valstiečių liaudininkų ir 
tautininkų - netoleravo, 
smerkė ir baudė prieš
valstybinius nusikaltėlius

Atrodo, dar taip nese
niai Gyvataro Išvykos į 
Prancūziją Komitetas 
pradėjo savo darbą,o štai 
liepos mėn. 26 d. penkta
dienį, 8 v. v. jis jau rengia 
mūsų tautinių šokių gru
pei išleistuves,nes liepos 
mėn.31 d. hamiltoniečiai 
išskrenda į Paryžių.

Be abejo,šiuo džiaugs
mingu vakaru norime pa
sidalinti netik su išvyks
tančiais šoke jais,bet taip 
pat ir visais lietuviais , 
kurių duosni ranka leido 
įgyvendinti šį įvykį, pa- 
siunčiant pirmą kartą iš 
šio kontinento lietuvių 
tautinių šokių grupę į Eu
ropą. Tad ir kviečiame 
visus lietuvius į šį atsi

- nelegalios komunistų 
partijos narius. Juk ir nė 
viena pasaulio valstybė 
nusikaltėlių ir išdavikų 
galvų laurų vainikais ne- 
pupšė ir nepuošia, o ko
munistiniuose kraštuose 
net milijonai nekaltų 
žmonių kenčia ir žūsta.. .

Nesinorėtų tikėti, bet 
atrodo, kad kun.Jucevi
čius lyg geistų Lietuvos 
komunistus užstoti ir dėl 
to tautininkų valdžią 
smerkti bei mūsų nepri
klausomybės metus be 
pamato trumpinti. Ši tolų 
supratimą galėtų tik sau 
pasilikti.Daugumai lietu
vių tokios mintys keistos 
ir klaidingos.

Liudas Damulis .

LOS ANGELES
Los Angeles, Calif, su

daryta Lietuvių Rašytojų 
Draugijos 1967 m. groži
nės literatūros premijai 
skirti komisija iš pirm . 
Br.Railos,sekr.Alės Rū
tos ir narių B. Brazdžio
nio, J. Tininio ir Miltono 
Starkaus, nerasdama nė 
vieno ypatingai išsiski
riančio veikalo, nutarė 
Lietuvių Fondo skiriamą 
$ 1, 000. 00 sumą skelti 
pusiau ir skirti dviem au
toriams. Balsavimo keliu 
premijos paskirtos Jur
giui Jankui už dramą Pei
lio ašmenimis ir Juozui 
Švaistui už beletristinių 
atsiminimų knygą Dangus 

sveikinimo vakarą su 
trumpa oficialia ir meni
ne dalimi, gausiu bufetu, 
kukliomis vaišėmis.

Norėdami atsidėkoti 
visiems už finansinę ir 
moralinę paramą, į šias 
išleistuves jokių bilietų 
nebus. Visiems įėjimas 
laisvas. Tik prie bufeto 
galima bus pigiai atsigai
vinti minkštais ir kiek 
stipresniais gėrimais, ,p„ 
po oficialiosios progra
mos taip pat ir pasišokti . ■

Neturime galimybių vi
sų kolonijų KLB-nių val
dyboms,organizacijoms , 
tautiniij šokių grupėms 
pasiųsti kvietimus ir pa
dėkas už jų įvykdytą pini
ginį vajų. Tačiau laukda

debesyse. Kadangi buvo 
pirmam balsavimui pa
siūlyti penki kūriniai .pri
reikė net keturių balsa
vimų, kol išryškėjo lai
mėtojai.

Premijos bus įteiktos 
š.m.rugpiūčio 30-rugsė- 
jo 2 d. d. įvykstančio PLB 
seimo metu New Yorke .

LRD Valdyba.

WINDSOR, Ont
MIRĖ SOFIJA GARBUS

Birželio mėn.ll d. mirė 
Sofija Garbusienė. Velio
nė Sofija buvo gimusi 1914 
metais ukrainiečių šei
moje.1939 metais ištekė
jusi už Kazio Garbaus ir 
nuo 1942 metų gyveno 
Vindsore. Kalbėjo gerai 
lietuviškai ir su savo vy
ru dalyvavo lietuviškoje 
veikloje.Priklausė lietu
vių šv.Kazimiero parapi
jai ir Windsoro Lietuvių 
Bendruomenei (vyras bu
vo Apyl. Revizijos Komi
sijoje).

Birželio 13 d. po gedu
lingų mišių šv.Kazimiero 
bažnyčioj,palaidota Hea
venly Rest kapinėse.

Paliko nuliūdime vyrą 
Kazį, sūnus Gilbert, Ge
rald ir Elton, seseris - 
Louis, Ona, Jean, Mary, 
Michalina ir Genevieve.

P. J.
• Montrealietis, kuris 
prieš kelioliką dienų gavo 
naują širdį, jaučiasi ge
rai. 

mi visų Hamiltone liepos 
26 d.norime viešai padė
koti už darbą ir paramą 
Gyvataro išvykoj į Pran
cūziją.

Dalyvaukime kuo gau
singiausiai, parodydami 
prieš kviestus Kanados 
valdžios , pareigūnus, 
spaudos,radijo ir televi
zijos atstovus, kad esame 
netik sąmoningi lietuviai, 
bet ir lojalūs šio krašto 
piliečiai,pasiųsdami Gy- 
vatarą atstovauti Kanadai 
tarptautiniam festivalyje 
lietuvių tarpe surinktais 
pinigais.

Iškilmes pradėsime 
punktualiai 8 v. v.

Išvykos Komitetas .

padėka

Nuoširdžiai dėkoju 
Windsoro LB Valdybai už 
gėles dėl mirusios mano 
žmonos Sofijos ir per 
Bendruomenės Valdybą 
aukojusiems dėl gėlių: V. 
ir E. Barisams, B. ir L . 
Balaišiams, V. ir A. Čiu- 
prinskams,Šarkiams, Pr. 
ir M. Dumčiams, P. ir B. 
Januškams, A. Juškaus- 
kui.J.ir O. Giedriunams , 
dr. C. ir J. Kurams, A. 
ir B. Kozuliams, D. Kra- 
niauskienei.Pr.ir E. Kai
riams,inž.S.ir dr.D. Nai- 
kauskams, S. ir E. Ra
kauskams, A. ir O. Rudo
kams, Pr. Rudokui, Šva- 
bauskams.Alb.ir V.Taut- 
kevičiams, Ant. ir M. 
Tautkevičiams, E. ir S. 
Zatorskiams ir B. ir E . 
Barisams.

KAZYS GARBUS.

• Rockefelerio centre 
New Yorke ties Japonijos 
turizmo įstaigą sprogo 
nežinomų, bet spėjamų- 
asmenų-kubiečių, padėta 
bomba, kuri padarė pa
statų sugadinimą ir nuos - 
tolių. Kubiečiai baudžia 
tuos,kurie su Castro ve
da prekybą.
• Ispanijoj,Toledo mies
te, mirė 91 metus sulau
kęs kardinolas Pla y De- 
niel,kuris buvo artimiau
sias diktatoriaus Franco 
bendradarbis ir svar
biausias patarėjas.

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS

Šiais metais per pir
mus penkius mėnesius 
Fondas gerokai paaugo - 
gauta įnašų apie $ 10 000, 
bet pradedant birželio 
mėn.įnašai beveik susto
jo ir nei iš vietos.

Ar dėl to kalta Fondo 
Taryba,ar įgaliotiniai, ar 
daugelio įvairiems rei
kalams aukų rinkimas, ar 
pagaliau vasaros metas- 
sunku pasakyti, bet kaip 
ten bebūtų, šiais laisvės 
kovos metais Kanados 
lietuvių Fondas vistiek 
turėtų pasiekti 50 tūks
tančių dol. (Trūksta tik 6 
tūkstančių).

Šio Fondo sėkmingam 
vykdymui neužtenka,kad į 
jo narius stotų su šimti
nėmis tik Algomos ar ni
kelio kasyklų darbinin
kai, tabako farmeriai ar 
Toronto didmiesčio že
mesni tarnautojai, bet 
reikia, kad Fondo narių 
tarpe matytųsi ir Kana
dos lietuvių viršutinio 
sluoksnio atstovai: kon
sulas, daktarai, inžinie
riai, advokatai ir kiti 
verslininkai ir biznie
riai,tada kiekvienas tau
tietis matys, kad visi lie
tuviai eina išvien ir jis 
neatsisakys prisidėti su 
šimtine.

Taip pat ir visos lietu
vių organizacijos, kurios 
nori pasitarnauti lietuvy
bei turėtų surasti įnašą 
Lietuvių Fondui.

Kariai-veteranai, kūrė

VALYMO" SUSTIPRINI MUI PRAHA PRIEŠINGA

Vyriausybė ir partija 
yra priešingos tam kvie
timui,kad pati tauta į sa
vo žinią paimtų valymo 
procedūrą prieš senojo 
režimo diskredituotus 
asmenis.

Toks kvietimas buvo 
paskelbtas keliuose laik
raščiuose ir savaitraštyj 
"Literarni Listy", kurie 
iššaukė gyvą polemiką. 
Šis kvietimas išėjo .iš 
labiausiai "progresyviųjų 
elementų" ir komunisti
nės partijos tarpo.

Kvietime buvo rašoma, 
kad iš esamųjų valdžioje 
organų, čeko - slovakiško 
režimo rimto sudemo- 
kratinimo negalima tikė
tis. Kaip centralinis ko
mitetas nustato partijos 
politiką, taip ir vietiniai 
partiniai komitetai susi
deda iš žmonių, paskirtų 
A.Novotny,kuris šių metų 
pradžioje buvo nušalintas 
nuo prezidento ir kom. 
partijos pirmojo sekre
toriaus postų. 

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.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininku leidinių fondas
Rcdakt ori us Vytautas D i l d u š a s .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

jai-savanoriai ir šauliai 
prisimindami ginklo bro
lius galėtų nors pamažu 
pildyti jau pradėtą "neži
nomo kario" įnašą,kuris 
jau antrus metus guli 
Fonde nepadidintas.

Neseniai įvykusiame 
šaulių suvažiavime To
ronte , pobūvio metu Šv. 
Jono salėje buvo prisi
mintas senovės Lietuvos 
bajoras-karys su midaus 
bačka,bet užmirštas pri
siminti faktas, kaip silp
nai šauliai remia Lietu
vių Fondą. (Iš ten dalyva
vusių 100 šaulių tik 4 
Fondo nariai). Tiesa, ten 
buvo pasakyta daug pa
triotinių kalbų,bet ką da
bar tos kalbos padės?Lie- 
tuvybės palaikymui reikia 
pinigo-ne kalbų.

Kanados valdžia lietu
vių kultūriniams reika
lams ir organizacijoms 
jokių pašalpų neduoda ir 
mums patiems tenka pra
simanyti pinigo. Tam ir 
yra įsteigtas Lietuvių 
Fondas. Jo tikslas yra 
remti Liet. Bendruome
nės pastangas palaikyti 
lietuvybę ne žodžiais, bet 
pini gaiš .Liet. Fondo pini - 
gai laikomi lietuvių ban
keliuose už 5.5%. Nuo kitų 
metų pradžios numatyta 
gauti 7%. Fondui pasiekus 
$ 100, 000, Lietuvių Ben
druomenė kasmet gaus iš 
Fondo apie$ 7. 000. Tokie 
yra Liet. Fondo uždavi
niai ir planai,omes,Liet. 
Bendruomenės nariai,tu
rime remti tų planų įvyk
dymą.

Kvietimas, po kuriuo 
buvo 70-ties parašai,dau
gelio visuomenėj žinomų 
žymių asmenų,vietos gy
ventojams siūlė streikų, 
boikotų, viešos kritikos, 
rezoliucijomis, demons
tracijomis reikalauti dis
kredituotų asmenų paša
linimo.

Po progresyviųjų ele
mentų atakos tuojau pasi
rodė konservatorių kontr
ataka. Vienas iš konser
vatorių skaičiaus - gene
rolas Kodai 70-ties kvie
timą pavadino "priešre
voliuciniu kvietimu".

Kad panašaus apkalti
nimo būdo išvengus, par
tijos sekretorius Alek
sandras Dubček, kuris į 
progresyviųjų "manifes
tą" pradžioje rimto dė
mesio nekreipė, dėl šio 
kvietimo nusprendė užim
ti tvirtą poziciją. Tokiom 
aplinkybėm susidėjus , 
aiškėja vyriausybės ir 
komunistų partijos nusi
statymas prieš "70-ties 
kvietimą". KMJŠ.

1 •?



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

-

1968 m. liepos 17 d. Nr. 29/1105/

LIEPOS MEN. 28 d., SEKMADIENĮ P.S K R U I B I 0 VASARVIETĖJE, Pointe Fortune, P.Q. ĮVYKSTA

KALBANT APIE LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMĄ
ir kultūrinius reikalus, tenka 
konstatuoti viena džiugų fak
tą, kad didesne dauguma mū
sų dvasios vadu, mūsų poli
tinių susigrupavimų ir orga
nizacijų vadų, akyvaidoj mū
sų tautos ir kultūros tėvynė 
je tragedijos, ne be Įtakos ir 
vykstančios šiomis dienomis 
socialinės, bažnytinės ir kul
tūrinės revoliucijos, Įžvel
gę, kad yra pribrendęs reika
las daugeliui reformų ir lie 
tuvių gyvenime. Paminint 
čia tik viena, džiugu matyti, 
kad mes imame vis giliau su 
vokti, jog yra atėjęs laikas 
praplėsti kultūrinio darbo 
lauką. Šiandien nebepasi- 
tenkinama, tik parapijiniu 
partiniu ar grupiniu apsiribo 
jimu.bet at si veri am a plačiau 
viso pasaulio lietuvius ap
jungiančiai Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei, kurios rė
muose galima labai efektin
gai tarti pasauliui kultūrinį 
ir politini žodį,ir tuo pačiu, 
tarti gal lemiama žodį apie 
mūsų tėvynei prarastos lais 
vės sugrąžinimą. Religinis, 
organizacinis ar politinis di- 
ferencijavimasis yra būtinas 
ir reikalingas, kiek jis ska
tina mūsų asmenybių išsi
skleidimą, atseit mūsų dva
sini, kultūrinį ir politinį su
brendimą, mūsų kūribingumą. 
Bet tai gali tapti žalingu ir 
net pavojingu kultūriškai ir 
politiškai, kai nepajėgiama 
peržengti kastos, sektos ar 
geto sąvokų, kai nepajėgia
ma atsverti laiko dvasiai, 
kai tas tampa kūribingumo 
ir vienybės stabdžiu.

Bet dar daugelyje kitu lie
tuviško gyvenimo sričių,mums 
reikalingas netik atnaujini- 
mas, bet ir driščiau pavadin
ti - tremties gyvenimo kūry
biška revoliucija. Mums rei
kalinga ne kritika esamų in
stitucijų, bet daugiau jų pri- 

įDr.J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir n 7 0 
Ketvirtadieni 2 ' 4' 7 pm' 
Antradienį 2 - 4 pin.
Penktadienį 2 - 4; 7 - 9 pm. 
Trečiadienį 7 - 9 pm.

Įle/■•767-3I75; namų 366-9582

taikymas naujai laiko situa
cijai. Mes pasigendame ne 
tiek tikslo, kiek efektyvių 
priemonių, ne veiklos, bet 
autentiškumo. Ypač pasigen
dame autentiškumo. Meski - 
me žvilgsnį tik į mūsų reli
ni, kultūrini ar politinį gyve 
nima.

Neretai vėl paveikslas su
spindi visu savo grožiu irau 
tentiškumu, nugramdžius vaŠ 
ka ir laiko dulkes. Bet lietu 
vių gyvenime vien to nepa
kanka. Reikia kai kurias 
struktūras perstatyti moder
niam laikui pritaikytoj per
spektyvoj. Tai kiekvienos 
autentiškos revoliucijos dės 
nis. Viena sąlyga būtina: ši 
revoliucija negali būti tik 
griaunamojo pobūdžio, nei 
tik negatyvi kritika ar apati
jos pateisinimas, bet joje tu
ri būti kuriamojo entuziazmo, 
sukurti ką nors pozityvaus 
laiko dvasiai. Tokios revo
liucijos nereikia bijotis ir 
tai yra būtinas procesas keis 
tinos situacijos perstatymui.

Bet tokia revoliucija tega
li būti realizuojama tik ben
drom jėgom, tampraus dialo
go atmosferoj tarp jaunosios 
ir vyresniosios kartos, tarp 
jaunatviško entuziazmo su
jungto su autentiškumo ieš
kojimu iš vienos pusės ir pa 
tirtimi paremto subrendusio 
intelekto. Tokioj tik atmos 
feroj, mano nuomone, galima 
kalbėti apie mūsų tremties 
paveikslo sukūrimą naujuo
se, realesniuose ir autentiš 
kesniuose religinio, kultūri
nio ir politinio gyvenimo rė
muose. Tai yra mūsų visų 
uždavinys ir pareiga. Ką mes 
šiandien sukursime, tuodžia 
ugsis ar gėdisis mumis se
kanti lietuviška jaunoji kar
ta.

Tokioje perspektyvoj e mes 
galime suvokti Kultūros at
stovo vaidmenį ir reikšmę.

J. Lukošiūnas 
KLB Montrealio Seimelio 
Prezidiumo pirmininkas.

e F.lenaKaulakienė buvo iš 
vykusi Į Detroitą, pas savo- 
dukteri ir jos šeimą Selenius, 
kurie ankščiau yra buvę mon
tre aliečiai._______________

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

Chirurginė praktika
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

TRADICINE SAULIŲ GEGUŽINE

PROGRAMOJE:

GRAŽUS PASISEKIMAS
NL-vos gegužinė sekma

dieni praėjo su geru pasise
kimu, nes oras buvo geriau
sias koks gali būti šiame 
kontinente. Vieta, pp. F. 
Skruibiu vasarviete Pointe- 
Furtune, P.Q., karštam orui 
labai tinkama. Syderiu me
džių miškas aplinkui aikštę 
ir čia pat Ottawos upės van 
duo, smėliu padengtas pa
kraštys ir 1.1. Matėsi pikni- 
kautoju su mažamečiais vai 
kais, buvo gražaus jaunimo 
bei pačių senesniųjų montre 
aliecių lietuviu. Visi 
naudojosi tokios gražios die
nos vasariškais gamtos ma
lonumais, kiekvienas prisi
taikydamas savo paties pa
togumui.

Si gegužinė buvo antroji, 
nes prieš savaitę skelbtąją 
ano sekmadienio ryto lietus 
daugeli pristabdė, bet ir šio 
je atsilankė nemažai tu, ku
rie nebuvo pabūgę ano sek
madienio lietaus. Mat dauge 
lis NL skaitytoju, rėmėjų ir 
kitu žino, kad spauda yra vi 
su bendras lietuviškas reika 
las ir atsilankymas i bent ko 
kius jos parengimus paremia 
mas ne tik morališkai bet ir 
materiališkai. Tenka pridėti, 
kad šiose gegužinėse atsi
lankiusieji mūsų tautiečiai 
pasigedo NL redaktoriaus J. 
Kardelio, apgailestaudami, 
kad jam tenka laika praleis 
ti ligoninėje.

NL Spaudos B-vės valdy. 
bos žmonės ir administraci
ja dėkoja asmenims, kurie 
aktyviu darbu prisidėjo: A. 
Meceliui, G. Kazlauskienei, 
A. Kalvaičiui, G. Oscilienei,

1 vai. p.p. vėliavos pakelimas
Prizinis šaudymas
Lietuviška muzika
Bufetas ir užkandžiai
Loterija, žaidimai jaunimui ir neskelbiama staigmena L.K.MINDAUGO ŠAULIU KUOPOS VALDYBA

DANTU GYDYTOJAS

Dr. J. MAUŠKA

7396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel. MU 1-205T

3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

KREIPTIS TELEFONU 931 - 3275.

.oJAUGELIENE
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11-12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-9681

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E- 

Tel: 866-2063; 866-2064.

o, v GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

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

NOTARAS

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

Sun Life Building 
Suite 200 7

Tel. 866- 7359

DĖMESIO LIETUVIAMS
Lietuvių apgyventoje vieto

vėje Palangoje, minimaline kai 
na parduodama vasarvietė, kuri 
yra pušimis apsuptoje vietoje- 
- l-aurention kalnuose.

Skambinti 677 - 593 7

dSouįįaul dalo dšody,
6636, Clark St. Montreal

(prie St. Zotique)

TEL: 277-5059, 277-5323

Sav. f. Adomonis - Adams

Namų tel. 747-9000

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodeli'uoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

ATLIEKAME DARBUS:

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

Wheel Alingment
T une - up

Clutch- Brakes

M. Matusevičienei ir kt. Taip 
pat pp. F. Skruibiams ir J. 
Petruliui, kuris savo staty
bos firmos vardu padovano
jo gaivinančio išgėrimo jau
nimui, kuris pramogaudamas 
sužaidė sviediniu. NL.
BENDŽIUTĖ-JASUTIENĖ 
IŠĖJO Į PENSIJĄ

Mokytoja Helena Ben- 
džiutė-Jasutienė.kuri su
lig profesijos tarpe sve
timtaučių, buvo žinoma 
kaipo Mrs. H. Jason, daug 
metų mokytojavusi tarpe 
lietuvių ir prancūzų St. 
Charles Academijoj, kur 
savo laiku jai buvo įteik
tos dvi mokslo premijos 
už prancūzų literatūrą ir 
metodišką mokinimą, 
laisvai vartodama tris 
kalbas, paskutiniuosius 
dešimt metų ji buvo pa
skirta direktorė (Princi
pai)! Father Penny School 
- Ville St. Laurent. Jos 
tvarkos veiklą mokykloj 
pastebėjo "The Gazette" 
dienraščio žurnalistas 
Bill Bantey. Jis į laikraš
tį įdėjo apie mokytoją str. 
ir atkreipė CBC televizi
jos dėmesį.Pastaroji pa
darė mokytojos nuotrau
ką ir tą pačią dieną per 
TV stotį 6, šeštą v. v. bu
vo pasisakymas, kaip iš- 
tikrųjų atrodė "Federali
nės valdžios rinkimai..."

Mr.Patrick E. Griffin , 
Director of Studies, savo 
oficialiame biuleteny ši
taip išsireiškė: "After a 
long and most succesful 
career Mrs. Helęne Ja
son, Principal of Father 
Penny School has decided 
to retire. She has made a 
tremendous contribution 
to education to St.Laurent 
and in Montreal and she

leaves with the best wi
shes of all her associates 
and the many pupils who 
have profited by her ex
cellent direction".

Buvę prie jos ir dabar
tiniai mokytojai suruošė 
jai iškilmingą išleistuvių 
banketą Sky Line Hotelyj. 
Garbės svečių tarpe daly
vavo ir Rev. Father Pen
ny. Mokytojų D-ja įteikė 
jai piniginę dovaną. Mo
kytojai: gražiausią buke- 
tą gėlių, du lagaminus 
(Travelling Suitcases) ir 
daug daug kitų vertingų ir 
gražių atminčiai dovanų 
nuo tėvų ir jos mokinių .

Helenos svajonės pra
deda išsipildyti. Ji saky
davo: kada nors norėčiau 
plačiau pamatyti Kanadą: 
Banff, Vancouver! ir to
liau pasukti į St. Francis- 
ko,Los Angelos. Paskuti
niu laiku jos artimų gimi
niu yra apsigyvenusių 
Californijoje ir Miami 
Floridoje.

Linkime jai laimingai 
praleisti savo poilsio die
nas!

ŽINIOS TRUMPAI
• De Gaulle pakeitė mi
nister! pirmininką, juo 
paskyrė Couve de Mur- 
ville, o buvusį pirminin
ką ruošia savo vieton.
• Liepos 14 d. studentai 
demonstravo su juodomis 
vėliavomis,kuriose buvo 
įrašyta: "Kova tiktai pra
sideda". De Gaulle atsa
kė, kad jie bus sutriuš
kinti ir netvarka nebus 
leista.
• Brešnevas su Kosyginu 
atvyko į Varšuvą, kur su
šauktas Varšuvos pakto 
susirinkimas, bet svar
biausias klausimas - Ce-

VASARĄ
ATOSTOGAUJANČIŲ 

ir uždarbių ieškančių 
moksleivių perteklių ge
rai išsprendė statybinin
kas Petras Jokubauskas . 
Prie statybos darbų jis 
priėmė augalotus ir stip
rius, kaip jaunus ąžuolus , 
pp.Rudžių ir pp. Chvedu- 
kų sūnus. kor.

PRISIKĖLIMO PARAPI JOS 
spaudos pardavimo kioską, 
kuri vedama P. Misevičiaus 
vidurvasarį spauda neparda
vinėja.
* Antanas Sutkaitis su šeima 
išvyko atostogoms j Montrealį 
ir jo apylinkę. Kartu pasiryžę 
aplankyti parodą “ Žmogus ir jo 
Pasaulis“, nes praeitais me
tais dėl susilaukto šeimoje 
prieauglio - dukrytės, Expo 
lankytis negalėjo.

DRAUGAI IR PARTNERIAI
MontrealieČiams gerai žino 

mi: Leonas Gureckas eile me 
tu dirbės Keating Ford Sales 
Ltd. Verdune pardavėju ir 
paskutiniuosius metus Sales 
Manager asistantu, kuris bu
bo kompanijos vardu didelis 
rėmėjas lietuviškiems reika
lams ir Juozas Stankaitis, ku 
ris dirbo manager pareigose 
Talisman Intercontinental 
Club St. Catherine St., abudu 
iš pareigų pasitraukė ir kaip 
partneriai įsigijo „LaSalle 
Restaurant LaSalėje. Si res

toraną, kuris yra išgarsėjęs 
“ smoke meat“ gaminiais ir 
kito maisto gerais patieka
lais, ilgus metus turėjo Juo
zas ir Adomas Jocai. Prieš 
kelis metus Adomui išsikė
lus pastoviai gyventi i Cali 
forai ją jo dalį nupirkęs buvo 
Juozas Trandis, kurie dabar 
jau yra pardavę virš minė
tiems partneriams. Naujieji 
savininkai kviečia visus lie 
tuvius ir ju svečius bei at
vykusius iš tolimesnių vie
tovių į jų vedamą restoraną 
užeiti. Sekite skelbimą.. .

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

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKĄ UŽ:

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

Nemokomas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros Šerą ir 
depozitų sumos .

DUODA PASKOLAS IŠ 9% 

iškaitant gyvybės apdrauda iki 
$ 10,000

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

PARDUODAMI “ ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ BILIETAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

Kasos valandos: 1465 DeSeve St., sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30v 
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. Dieną - penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. Vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. n 
per visus ilguosius savaitgalius.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER C r M B STOTI

BANGA

TEL. 669- 8834.

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

koslovąkijos liberaliza- 
cija,kurios viena Maskva 
negali sulaikyti; pati Če
koslovakija liberalizaciją 
tęsia ir jau jau pritaria 
Vengrija.

• Lenkijoj įsigali vidaus 
reikalų ministeris gene
rolas M.Moczar,didžiau
sias Gomulkos konkuren
tas, savotiškas Lenkijos 
Berija.

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

EDCO CONSTRUCTION CO. LTD.

• Namų statybų vykdo ištisomis gatvėmis 
naujoje La Sallėje-

• Namai - Duplex ir Fourplex - sau ir 
investavimui.

e Namų kainos neaukštos, labai žemu 
[mokėjimu - $ 1000 - galima įsigyti , 
gražius ir vertingus namus.

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

AR ŽINOMA, KAD
’’NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spaisdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
uc jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laiknisčius.

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

TELEFONAS
366 - 0754

Juozas Stankaitis
7633 LaSalle Blvd, ir 4 Ave. kampas, L a S a I I ė j e.

ADAM'S
LaSalle Restaurant

15- je melų pagarsėjęs “ smoke meat 
gaminio patiekalu.

Leonas
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