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įvykiu apžvalga
DIDELIS CEKOSLOVAKŲ 

LAIMĖJIMAS
Čekoslovakija kovą lai- 

mėjo.Sovietų Sąjunga-to- 
tališkai pralaimėjo. Šie 
įvykiai toli pralenkia vi
sus kitus laimėjimus ar 
pralaimėjimus. Tai yra 
epochinės reikšmės įvy
kiai.

Čekoslovakijos vyriau
sybės pirmininkas Černik 
laimėjimą Bratislavoje 
pavadino "Proto laimėji
mu". Bet tai yra daugiau 
negu proto laimėjimas . 
Visų pirma tai yra "be
protybės pralaimėjimas',' 
pralaimėjimas smurto, 
grubios iki nachališkumo 
prievartos pralaimėji
mas. Tai pradžia naujos 
gadynės ne tiktai sovieti - 
joje,bet ir visoje žmoni
joje.Nes Bratislavos nu
tarimai visų pirma pa
veiks visus Maskvos sa
telitus,paveiks visas ko
munistines partijas Va
karuose ir negalės nepa
veikti pačios vergų impe
rijos - visos Rusijos su 
jos pagrobtomis tautomis 
ir jų valstybėmis,neteku
siomis nepriklausomybės 
ir laisvės.

Negalima nesistebėti 
čekoslovakų nusistatymo 
aiškumu ir kietumu jo 
siekiant.

Apie tris mėnesius 
Maskva įžūliausiu būdu 
prievartavo čekoslova- 
kus.apstačiusijos sienas 
didžiulėmis karinėmis 
jėgomis.Kai tas nepavei
kė, karines jėgas, ir dar 
sumobilizuotas satelituo
se,įvedė į Čekoslovakijos 
teritoriją. Čekoslovakai 
nieko nenusigando.Ir sa
vo nusistatymą vykdė vie
šai pasisakydami visai 
žmonijai. Svetimas kari
nes jėgas privertė išsi
kraustyti iš Čekoslovaki
jos teritorijos. Nors ir 
išvestos iš Čekoslovaki
jos, jos demonstratyviai 
akiplėšiškai buvo pasta
tytos prieš Čekoslovaki
ją. Čekoslovakai visi, kaip 

vienas,pasisakė už sava
rankiškus veiksmus, už 
savo laisvę ir nė per 
žingsnį nenusileido.

Pagaliau atėjo Bratis
lava. Čia Maskva sumo
bilizavo visas savo jėgas 
ir pakvietė savo satelitus 
kurie iš savo sostinių ir 
iš Varšuvos siuntė Čeko
slovakijai ultimatyvinius 
reikalavimus kapituliuoti 
prieš Maskvą.Bet Bratis- 
lavojeįvyko "stebuklas": 
visi Maskvos satelitai ir 
padėjėjai priėmė... čeko
slovakų principus: kiek
viena tauta bei kiekviena 
valstybė tvarko savo gy
venimą pagal savo nusi
manymą ir pagal savo 
reikalus! Atseit:ne pagal 
Maskvos reikalavimus . 
Taigi,čekoslovakai įtiki
no ir visus satelitus, ku
rie pataikaudami Mas
kvai, pasirašinėjo Mas
kvai palankius ultimatu
mus Čekoslovakijai. Be
je, ne visi satelitai, nes 
Rumunija atakoj prieš 
Čekoslovakiją nedalyva
vo, ir atvirkščiai, Rumu
nijos prezidentas ir kom
partijos pirmasis sekre
torius Ceauchescu,drau
ge su Jugoslavijos prezi
dentu Tito, visą laiką 
stipriai palaikė Čekoslo
vakijos apsisprendimą, 
kuris Bratislavoje buvo 
buvo vainikuotas visuoti
ne Čekoslovakijos perga
le. Ir totališku Maskvos 

Rusijos ir Čekoslovakijos kompartijų lyderiai: L.
Brežnev ir A. DubČek, kurie vykdo gretinimo politiką.

pralaimėjimu. Pasirodė , 
kad Maskva perdaug 
trumparegiška-ji net sa
vo satelitų gerai nesu
prato. Reikėjo tiktai če- 
koslovakams aiškiai ir 
tvirtai išdėstyti savo te
zes, kaip visi Maskvos 
satelitai atsidūrė "prie
šo” pusėje: nuėjo su Če
koslovakija, ne su Mas
kva!

Bratislavos "Proto lai
mėjimas'■'•nepaprastai di
delės reikšmės laimėji
mas. Jis atveria tautoms 
kelius į savarankiškumą, 
į laisvę. Jis iš esmės pa
kerta totalistinį Maskvos 
kolonializmą.Jis tautoms 
suteikia vilčių gyventi ir 
kilti. Jis neliks be teigia
mų pasekmių ir Pabaltijo 
tautoms ir mūsų Lietu
vai, kuri kenčia vieną 
sunkiausių okupacijų.

Pabrėžtinas dar vienas 
įdomus momentas.Slova
kai su čekais ilgokai ne
sutarė ir jų tarpe visą 
laiką reiškėsi tam tikro 
laipsnio separatizmas. 
Bet akivaizdoje bendrų 
reikalų, akivaizdoje ben
drojo likimo perspekty
vų, jie visi broliškai su
sitarė kaip protingi ir 
kultūringi žmonės ir vei
kė kaip viena tauta visu 
pajėgumu.Todėl ir laimė
jo.Savo reikalus išsiaiš
kins savo tarpe, jeigu bus 
kokių nesutarimų, ar ko
kių nuomonių skirtumų. 
Tai irgi proto laimėji
mas, nemažiau svarbus 
negu Bratislavoje.

Žinoma, Rusijos pa
vergtųjų tautų kelias į 
laisvę labai ilgas ir ne
paprastai sunkus, ką pa
tvirtina ši milžiniška če- 
kova, pareikalavusi mil
žiniško atkaklumo ir ne
paprastai didelės vilties 
ją laimėti, bet vis dėlto 
tai yra nepapoxta! dide
lis laisvės laimėjimas , 
iškėlęs viltingų perspek
tyvų. Čekoslovakai verti 
didelės pagarbos!

NAUJOJI POPIEŽIAUS
ENCIKLIKA

liečianti gimdymų kont
rolę, sukėlė skirtingų 
nuomonių ne tiktai kitati - 
kių eilėse, bet ir pačių 
katalikų tarpe.

Enciklikoje apie gim
dymų kontrolę Popiežius 
neįnešė nieko nauja, ypač 
neįnešė nieko,kas pasku
tiniais laikais yra laimė
ta mokslo srityje. Tuo 
tarpu mokslo srityje yra 
daugnauja, kas nesiprie
šina senam katalikų baž
nyčios nusistavymui-ne
užmušti gyvybės,-bet iš- 
išrasta priemonių,kurio
mis galima kontrolė. Ka
dangi Popiežius Paulus 
VI pasisakė ir prieš nau
jus mokslo laimėjimus , 
tai tas ir sukėlė encikli
kos kritiką. Ypač, kad ne
paprastai greitas žmoni
jos daugėjimas iškelia la
bai rimtas problemas , 
ypač mitybos, kai milijo
nai žmonių miršta badu. 
O Popiežius pasisakė 

prieš spaudos pabrėžtą 
Vadinamą "piliulės" nau
dojimą, kuriuo gyvybė ne 
užmušama, bet tiktai įs
pėjama, sukontroliuoja
ma.

Iškeliamas ir kitas en
ciklikos aspektas. Popie
žius didelį veiksmingumą 
parodė siekdamas krikš
čionių vienybės. Kadangi 
kai kurios krikščionių ti
kybos yra daug toliau nu
ėjusios gimdymų kontro
lės liberalizacijos pras
me, tai Popiežiaus enci
klika,abstinentiškai užsi
daranti senųjų pažiūrų 
rėmuose, negalinti pasi
tarnauti bažnyčių susiar
tinimui.

Ir katalikų tarpe yra 
būgštaujančių, kad enci
klika galinti paęitarnauti 
nuomonių skirtumams 
pasireikšti ir tūloms ne- 
santaikoms,nes yra visa 
eilė dvasininkų,kurie yra 
pasisakę už liberališkes- 
nį gimdymų kontrolės 
sprendimą. Ypač gi pa
brėžiama, kad enciklika 
nepajėgs sulaikyti "piliu
lių" naudojimo, nes nau
dojimas jau perdaug gi
liai yra įleidęs šaknis 
nors daugelį ištikimų ir 
dogmatiškai nusiteikusių 
katalikų tas pastatys į la
bai keblią sąžinės atžvil
giu padėtį.

Atrodo,kadangi šia en
ciklika Popiežius nieko 
nauja nepasakė, išskyrus 
"piliules", kurios sukelia 
kontraversiją, tai ši en
ciklika kol kas nebuvo 
reikalinga,ypač kai moks
las daro pažangą, o baž
nyčia nuo mokslo nenori 
atsilikti.

R.M. Nixon Respublikonų 
JAV prezidentinis kandidatas

KAS NAUJA KANADOJE
NAUJOJI KANADOS VY
RIAUSYBĖ PLANUOJA 
DIDELIUS DARBUS

Naujoji Kanados vy
riausybė, vadovaujama P. 
E. Trudeau, pasiryžusi 
duoti Kanadai ekonominio 
vystymosi didelį šuolį 
pirmyn.Tuo tikslu vyksta 
kabineto pasitarimai, ku
riuose svarstomi nauji 
planai.

Kanados visuomenėje , 
kuri šį kartą nepaprastai 
parėmė liberalus,yra di
delės viltys, kad Kanada, 
nepaprastai didelis ir ne
paprastai turtingas kraš
tas, tikrai žengs didelį 
žingsnį pirmyn ir Kana
dą paskatins naujiems 
laimėjimams. 
UŽPLANUOTI DU DIDE
LI AERODROMAI

Susisiekimo ministeris 
Hellyer pranešė spaudai,

KANADOS PAŠTININKAI
SUSITARĖ

Kanados paštininkai 
streiką pradėjo liepos 18 
d.Kai šalių derybų vado
vui teisėjui Rene Lippė 
nesisekė derybas baigti, 
min.pirm. ,P. E. Trudeau 
įspėjo:jeigu nebus susi
tarta per 24 valandas, tai 
jis šauks ministerių ka- 

29, bus ne mūsų kaltė tad 
mieliems skaitytojams lin
kime taurios kantrybes

bineto posėdį ir valdžia 
pati likviduos streiką. Šis 
paskatinimas tiek dery
bininkus paveikė, kad jie

Gen. Postmaster E. Kierans, susitarimui tarpininkas
J. R. Lippe ir paštininkų unijos prezidentas M. Perreault. ■

kad Kanadoje, visų pirma 
Montrealyje ir Toronte 
bus pastatyti moderniš- 
kiausi aerodromai, kurie 
galės priimti moderniau
sius ir didžiausius lėktu
vus.

M ontrealio aerodromui 
-orinio susisiekimo uos
tui - pastatyti numatyta 
nuo 200 iki 300 milijonų 
dolerių.

Toronto aerouostas,dėl 
kurio dar nėra visiško 
išsiaiškinimo, nes šitie 
uostai statomi federali- 
nei ir provincijų vyriau
sybėm susitarus, tuo tar
pu numatomas praplėsti, 
bet taip, kad jis visiškai 
atatiktų visus moderniš- 
kiausio aerouosto reika
lavimus.
DIDELĖS KATASTROFOS

Per tą laiką,kada strei-
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susitarė, išskyrus Montre 
alio centrinio pašto siuntu 
pervežėjus, su kuriais dar 
vyksta tarimasis ir todėl 
pilnai veikia tik I-mos kla
sės paštas.

Šios savaitės NL nr.3O
-31Jšleidžiamas normaliu 
laiku ir jei skaitytojus ne -
pasieks laiku, kaip ir paš
to streikui prasidėjus nr.
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LABAI BLOGAS LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIS

Aiškėja viena žiauri 
tiesa: Lietuvai ir lietu
viam nėra didesnių prie
šų, kaip patys lietuviai. 
Lietuvoj šią tiesą patvir
tina visokį okupacijos pa
tai kūnai-įsiteikėjai .skun
dikai, bestuburiai, nejau
čią savo tautos garbės ir 
visokį savanaudžiai pre
kiaują savo sąžine tautos 
ir tėvynės nenaudai ir ne
garbei. Juo blogiau, kad 
okupacijos, kuri labai 
žiauri, sąlygomis su jais 
kova beveik neįmanoma. 
Tat šitie lietuviai ir yra 
didžiausi Lietuvos prie
šai. Bet nemažiau keista, 
kad ir už Lietuvos ribų 
pasitaiko kenksmingi; 
Lietuvai reiškinių ir net 
autoritetingi; įstaigų var
du. Šitą teigimą geriau
siai įrodo naujausias pa
čių lietuvių mokslinės įs
taigos - Lietuvos tyrimo 
instituto-vardu išleistas 
etnografinės Lietuvos že
mėlapis.Neteisingesnio , 
nelogiškesnio, tiesiog- 
nesamoningesnio T,ief .že
mėlapio, išleisto pačių 
lietuvią,nesu matęs.

Bendrai,plačioj i lietu
vių tremtinių, pabėgėlių 
ir išeivijos visuomenė 
Lietuvos apimties ir ribų 
klausimu visiškai dezo
rientuota ir jokio supra
timo neturi.

Lietuvos mokyklose, 
ypač pradžios mokyklo
se Lietuvos geografija 
buvo dėstoma labai siau
rai ir neteisingaįapimant 
tiktai tas sritis, kurias 
nepriklausomybės laikais 
Lietuva valdė. Lietuvos 
Steigiamojo Seimo nuta
rimas, kad Lietuva atsta
toma etnografinėse ribo
se,buvo visiškai užmirš
tas, apleistas ir suigno- 
ruotasjlietuvių tautos va
lia, reikalaujanti Lietu
vos etnografinėse ribose, 
nebojama,paneigta. Šitokį 
Lietuvos supratimą ir 
aiškinimą dipukai moky
tojai išvežiojo į visus 
kontinentus ir visur pa
skleidė per mokinius ir 
jų tėvus. Taip buvo dezo
rientuoti lietuviai esą už 
Lietuvos ribų Lietuvos 
apimties ir jos ribų klau
simu.Ir ši dezorientacija 
per lietuviškas mokyklas 
tęsiama ir toliau. Tęsia
ma visuose kontinentuo
se: tęsiama JAV ir Kana
doje.

(Skliaustuose pažymė
siu: Viename JAV ir Ka
nados mokytojų bei švie
timo vadovų susirinkime 
Toronte, iškėliau Lietu
vos Steigiamojo Seimo, 
kaip tautos valios reiškė

jo, rezoliuciją, reikalau
jančią Lietuvos etnogra
finėse ribose.Kilo tiesiog 
skandalas,nes mokytojai 
tokio nutarimo nežinojo. 
Po to bandžiau pats daryti 
etnografinės Lietuvos že
mėlapius, prispausdinau 
jų ir bandžiau siuntinėti 
mokykloms ir mokyto
jams, bet veltui: kas gi 
paklausys eilinio mokyto
jo ir dar žurnalisto nuo
monės ? Bandžiau dėstyti 
Montrealy vykusiuose 
mokytojų kursuose. Vis
kas be pasekmių. Ir šian
dien ir Montrealio ir To
ronto mokyklose Lietu
vos geografija dėstoma 
nebojant Lietuvos etno
grafinių ribų, nebojant 
lietuvių tautos valios, pa
reikštos Lietuvos Stei
giamojo Seimo, pasisa
kiusio už Lietuvą etno
grafinėse ribose).

Prie lietuvių visuome
nės dezorientavimo pri
sidėjo kai kurie diploma
tai,ar buvusieji diploma
tai įtaigodami, kad girdi , 
reikia laikytis "sutarti
mis pripažintų ribų',' -ne
priklausomybės laikais 
turėtų Lietuvos ribų.Tai
gi, ir kai kurie mūsų di
plomatai prisidėjo prie 
lietuvių dezorientavimo 
Lietuvos apimties ir ribų 
klausimu.

Šia prasme dar neuž
mirštas mano susidūri
mas su VLIKo pirminin
ku Vaclovu Sidzikausku, 
atsakiusiam į Lietuvių 
Enciklopedijos paklausi
mą,kaip gi d abar padary
ti Lietuvos žemėlapį:- 
laikytis "sutarčių nusta
tytos Lietuvos", nors tų 
sutarčių iš pirmosios 
dienos jas pasirašiusios 
kitos pusės nesilaikė ir 
nesilaiko. (Bet tai buvo 
mano reakcija, o kur gi 
nuomonė visuomeninkų, 
valstybininkų, mokslinin
kų? Po to buvo visiška ty
la. ..).

Dabar antras mano su
sidūrimas su VLIKu tuo 
pačiu klausimu, nes nau
jai išelistasis žemėlapis 
dar daugiau sumaišys ei
linio lietuvio Lietuvos 
apimties ir ribų suprati
mą.

Gerai,žinoma,kad nau
jo žemėlapio išleidimu 
paneigtas buvusio VLIKo 
pirmininko,V. Sidzikaus
ko,teigimas laikytis "su
tarčių nustatytos Lietu
vos", bet nepaprastai 
keista,kad kaip aiškinime 
prie žemėlapio "Lietuvių 
Dienose" J. Andrius tei
gia, jog žemėlapio studi
jos dar nebaigtos. Jei stu

dijos nebaigtos, tai kam 
reikėjo neišbaigtą žemė
lapį leisti? Nes toks ne
išbaigtas žemėlapis-tik
ras Lietuvai skandalas .

Kaipgi galima buvo iš
mesti iš lietuvių tautos 
etnografinių ribų prūsus , 
galindus ir juotvingius ? 
Tai gi yra nesiskaitymas 
su istorine tikrove ir tie
sa. Juk visiškai neginči
jami dalykai, kad prūsai, 
galindai ir juotvingiai bu
vo lietuvių tautos šakos , 
daliniai. Netgi Rusijos 
mokslų akademijos isto
riko V. T. Pašuto knygoje 
"Lietuvos valstybės susi
kūrimas" (obrazovanije 
litovskogo gosudarstva) 
plačiai rašoma apie prū
sus, galindus ir juotvin
gius, kaip apie lietuvius . 
O jau ką besakyti apie 
mūsų daugelio keikia
muosius dabartinės Lie
tuvos istorijos rašytojus, 
parašiusius 3-tomų Lie
tuvos istoriją,K. Jablons
kį, J. Jurginį ir J. Žiugž
dą, kurie nepalyginamai 
jautresni ir atsakingesni 
istorinei tiesai,negu mū
sų instituto daktarai, is
torijos profesoriai ir kiti 
žinovai. Šitam palygini
mui dedami Instituto ir 
Lietuvos istorikų išleisti 
žemėlapiai (Lietuvos iš 
pirmojo tomo).

Atrodo,kad mūsų insti- 
tutininkai išmetė iš etno
grafinės Lietuvos ribų 
prūsus, galindus ir juot
vingius, nes neturį tvir
tesnių duomenų.. . Bet gi 
yra K. Būgos kalbiniai 
duomenys, mūsų archeo
logų dr. J. Puzino ir dr . 
M. Alsekaitės-Gimbutie- 
nės (šios net iš po antro 
pasaulinio karo laikų) 
darbai.Kur jie ? Jų ir pa
vardės neminimos.

Kita vertus, rytinėms 
riboms nustatyti tyrimo 
sąlygos nė Įdek negeres
nės, negu vakarinėms, o 
vis dėlto Institutas rado 
ir pagrindą ir kriterijus . 
Kodėl jis nerado to Lie
tuvos vakarams, kuriems 
duomenų yra per akis ? Ir 
netiktai savo,bet ir kita- 
taučių-rusų, lenkų ir vo
kiečių. Kaip gi tat taip 
lengvapėdiškai galima 
buvo išbraukti iš etno
grafinės Lietuvos ribų 
prūsus, galindus ir juot
vingius? Tai yra didžiau - 
šia nesąmonė! Ypač, kad 
visi Lietuvos buvusieji 
kaimynai-rusai,lenkai ir 
vokiečiai-ne tiktai pripa
žįsta, bet ir nė kiek nea
bejoja, kad prūsai, galin
dai (gyvenę tarp prūsų ir 
juotvingių) ir juotvingiai 
buvo lietuvių šakos ar 
gentys,kuriuos-prūsus ir 
dalinai galindus sunaiki
no kryžiuočiai, galindus 
dalinai lenkai ir rusai ir 
juotvingius rusai, daug 
darę karo žygių prieš 
juotvingius. Tai gi yra 
neginčijami istorijos fak
tai. Lietuvos, Rusijos , 
Lenkijos ir Vokietijos is
torikai šita žino, tiktai 
mūsų institutininkai ne
žino ar nenori žinoti. Kur 
dar toliau beeiti į nesą
mones ?

Ir kodėl nepasinaudoti 
Lietuvos istorikų nusta
tytais duomenimis ir jų 
nubraižytu vakarinių ir 
pietinių ribų žemėlapiu. 
Juk tuo mes tiktai palai
kytume Lietuvos ir jos 
ateities reikalus. O mūsų 
Institutas pasielgė at
virkščiai. Kažkoks fata
liškas nesusipratimas.

Atrodo, kad Institutas 
leisdamas žemėlapį, tu
rėjo tikslą pasisakyti ,ko-
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LK MINDAUGO Š.KUOPA 
Tradicinė gegužinė įvy

kusi liepos mėn.28 d. p. 
Pr.Skruibio vasarvietėje 
Pointe Fortune praėjo 
pasisekusiai. Į gegužinę 
suvažiavo per 50 automo
bilių. Be kas metai nuola
tinių šaulių rėmėjų, daly
vavo nemažai Montrealio 
lietuvių ir svečių iš To
ronto ir JAV.Gausus jau
nimo dalyvavimas įnešė 
jaunatviško džiaugsmo ir 
gyvumo.

Šauliu gegužines momentai: dovanų įteikimas šaudymo laimėtojams, gegužinės publika, potn. a 
senovės Lietuvos karys prie gaivinančio gėrimo statinaites jaunimui ir vėliavos paKcnnm .

Į gegužinę iš Toronto 
atvyko ir joje dalyvavo 
Kanados Šaulių Rinktinės 
valdybos pirmininkas St. 
Jokūbaitis su žmona ir 
dukrele, kuris buvo pa
kviestas oficialiai atida
ryti gegužinę vėliavos 
pakėlimu. LK Mindaugo š. 
kuopos valdybos pirm.Ig. 
Petrauskas trumpu žo
džiu pasveikino atvyku
sius, pakvietė Rinktinės 
pirmininką tarti žodį, ku
ris suglaustai apibudino 

gegužinės lietuviškų tra
dicijų išlaikymo reikšmę, 
kuris sujungia; glaudesnį 
nuoširdesnį bendradar
biavimą.

Didelį ir įdomų dėmesį 
sukėlė ypač jaunimui ins
cenizuoto senovės Lietu
vos kario pasirodymas , 
su dovanomis ir šaltu 
gėrimu.Kario insceniza
ciją vykusiai atliko A.Sut- 
kaitis .sunkią gėrimų sta
tinaitę atnešė K. Kiaušas 
ir V.Sušinskas.O A.Mylė 

atnešė maišą dovanų, ku
rias išdalino jaunimui.

J. Šiaučiulis trumpai 
apibudino senosios Lietu
vos kario reikšmę. Vyku
sia naujove pasirodė se
sių šaulių paruoštas už
kandžių stalas su įvai
riais užkandžiais bei 
karštomis dešrelėmis, 
kurią sumaniai tvarkė š . 
M.Kasperavičienė. Dide
lė ir puiki loterija, kurią 
paruošė taip pat sesės 
šaulės,vadovaujamos sk. 
pirmininkės š.J.Jukonie- 
nės, kuri davė gražaus 
pelno.

Prizinis šaudymas ir 
virvės traukimas taip pat 
praėjo su dėmesiu. Prizi
nio šaudymo laimėtojais 
geriausiai sušaudę liko:— 
K. Mickus - 1 vieta, Ma
kauskas jnr.-2 v. , A.Ro- 
binson-3 v.,Račinskas-4

Nukelta i 3 psl.
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PASTABOS PRIE GEOGRAFINĖS

LIETUVOS ŽEMĖLAPIO

Etnografinė Lietuva apima tuos 
plotus, kurių gyventojai tarpusavy
je susiję bendrais rasės, kilmės, 
tautybės ir kultūros ryšiais.

Etnografinės Lietuvos autochto
nai sudaro bendrą tautinę grupę dėl 
jų tarpusavio bendravimo, bendros 
istorijos ir kultūros sąmoningumo 
Remiantis istorijos, demografijos, 
kalbotyros ir tautybės sąmoningu
mo duomenimis, galima apytikriai 
nustatyti lietuvių tautos etnografi
nę sieną.

Prie Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto sudarytas Lietu
vos Tyrimo Institutas, išvesdamas 
Lietuvos rytines, pietines ir vakari
nes etnografines sienas, rėmėsi is
torikų Z. Ivinskio, J. Jakšto, S. Su
žiedėlio ir geografo K. Pakšto stu
dijomis, be to, — A. Budreckio ir 
M. Gelžinio referatais. Taip pat 
buvo atsižvelgta į Lietuvos Vakarų 
Sienų Komisijos pirmininko M. 
Brako ir Lietuvos Rytų Žemių Ty
rimo Komisijos pirmininko S. Laz- 
dinio pareiškimus.

Rytuose ir pietuose, kol nėra 
baigta nuodugnūs etnografiniai sie
nų tyrinėjimai, paremti kalbiniais ir 
etnografiniais duomenimis, tuo tar
pu tenka imti pagrindu Lituania 
Propria sienas, išvestas 1566 metais. 
Tose srityse vyravo lietuvių kalba ir 
papročiai. Už Lituania Propria sie
nų vietomis pasiliko ir lietuvių gy
venamų plotų, kaip pvz.. Dysnos ir 
Naugarduko srityse, tuo tarpu, pvz., 
Sokolkos ir Balstogės sritysesrityse 
lietuvių ir jotvingių elementas buvo 
suslavintas.

Vakaruose politiškai siena vesti- 
na Potsdamo linija. Įjungiant Gel
dapę ir Ungurą iki Girduvos. Išve
dant šią sieną buvo atsižvelgta į a) 
A. Bezzenbeirgerio lietuvių kalbos 
1882 m. linija, b) Lietuviškųjų pa
rapijų linija, Totznerio paskelbta 
1902 m., kuri liečia 1717-1719 m. 
vakarinę lietuviškų parapijų ribą ir 
c) Lietuviškų namų tipų riba, išves
ta Wilhelmo Pesslerio 1908 m.

Čia spausdinama^ sumažinta ko
pija žemėlapio, kuriame yra išbrėž
tos Lietuvos etnografinės sienos, 
nustatytos minėto Lietuvos Tyrimo 
Instituto; reikia manyti, kad išsa
mus tų sienų aprašymas bus pada
rytas paties to Instituto narių ir pa
tiektas plačiajai visuomenei susipa
žinti ir padiskutuoti jų tikslingumą, 
kas būtų labai svarbu prieš prade
dant ruošti naują Lietuvos žemėla
pį, specialiai skirtą lituanistikos 
mokykloms. J. Andrius

Padarius šio žemėlapio klišę ir 
atspaudus kopiją, pastebėtos šios 
klaidos:

parašyta: Kruonys, Panemuniai, 
Fraujenburas, Marijenburas, Biržą 
ež., o turi būti: Kruonis, Panemu
nis, Frauenburgas, Marienburgas, 
širvenos ež. — Galimas daiktas, kad 
skaitytojai pastebės ir daugiau klai
dų.

Atkelta iš 2 psl.
kia turėtų būti ateities 
Lietuva. Bet ir tokiam at
vejui, koks reikalas buvo 
atsižadėti prūsų, galindų 
ir juotvingių? Atsižadėti 
todėl, kad jie sunaikinti ? 
Tai yra labai blogas pa
grindas ir didelis paska
tas daryti taip,kad ir lie
tuvių Lietuvoje neliktų. 
Taip Lietuvos okupantas 
ir daro. Visos jo jėgos 
nukreiptos į tai, kad kaip 
nors lietuvius suslavintų, 
nesvarbu ar surusintų, ar 
sulenkintų, ar sugudintų. 
Nė vienos lietuviškos mo
kyklos atplėštose nuo 
Lietuvos rytinėse srity
se, priskirtuose Gudijai , 
nėra, kai lietuviškų mo
kyklų caro laikais ten bu
vo Vidžiuose,Pelekuose , 
Apse, Brėslaujoje ir ki
tur. Taigi lietuviškųjų 
genčių sunaikinimo argu
mentas atsisakymui tų 
sunaikintųjų lietuviškųjų 
šakų Lietuvai labai ne
naudingas. Jeigu ir pripa
žįstama, kad prūsai, ga
lindai ir juotvingiai su
naikinti, tai koks reikalas 
jų atsisakyti ?!

J. Andrius "Lietuvių 
Dienose", iš kur paimtas 
ir Instituto išleistasis et
nografinės Lietuvos že
mėlapis,sako, kad mokyk
loms bus išleistas atski
ras žemėlapis. Dabar ir 
kyla klausimas, koks gi 
bus tas žemėlapis, jeigu 
jau ir paskelbtame taip 
beatodairiškai nesiskai
toma su istorine tiesa?Ar 
ir mokykloms bus "nura
šyti" prūsai, galindai ir 
juotvingiai ?

Manau,kad niekam ne
valia žaloti istorinę tie
są. Vytautas Didysis, ve
dęs kovas su kryžiuočiais 
dėl prūsų, kryžiuočiams 
rašė reikalavimą: aš rei
kalauju Lietuvos iki Osos 
upės (dešinio Vyslos in
tako), nes tai yra mano 
protėvių ir tėvų žemė. 
Dabar ne tiktai Osa iš
leistame žemėlapyje ne
pažymėta, bet ir prūsai 
"nurašyti" išmesti iš et
nografinės Lietuvos ribų! 
Tai yra nesiskaitymas su 
istorine tiesa, su istori
niais faktais!

Gerbiamieji, apsigal
vokite!

J. Kardelis.

P. S. J. Andriaus brai
žytame žemėlapyje klai
dų daug, bet ne jos šiuo 
atveju svarbios. J. K .

3PSL.
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v. ir L. Girinis-5 v., ku
riems įteiktos dovanos. 
Prizinį šaudymą sėkmin
gai pravedė kuopos šau
dymo sekcijos vedėjas š. 
Pr.Dikaitis,St. Vyšniaus
kas ir A. Žiūkas.

Virvės traukimą lai
mėjo J. Lukošiūno grupė 
prieš L.Girinio grupę, su 
nemažesniu įdomumu bu
vo sekamas moterų vir
vės traukimas,kurios pa
sirodė neblogiau už vy
rus.

Jūrų šaulių paruoštos 
valtys plaukiojimui dėl 
vėjuoto oro nebuvo pilnai 
išnaudotos.Pilną pasise
kimą turėjo gerai veikęs 
baras,kurį tvarkingai ve-t 
dė P. Ražanas ir Račius- 
kas.Muziką,kaip kasmet, 
tvarkė A. Kalvaitis ir be 
suminėtų asmenų tarny
boje dirbo: š. Urbonavi
čienė, V. Dikaitienė, J.

Strelienė, St. Reutas, J. 
Jurgutis, P. Gabrys ir J. 
Zavys.

KUOPOS IŠVYKA
Rugpjūčio 3-4 dienomis 

gražioje Ig.ir H. Petraus - 
kų vasarvietėje prie St. 
Luise ežero įvyko dalinė 
kuopos šaulių išvyka, ku
rioje dalyvavo per 30 as
menų. Ta proga buvo pa
gerbtas kuopos valdybos 
pirmininkas Ignas Pe
trauskas jo vardadienio 
proga, pasakyta gražių 
linkėjimų ir įteikta dova- 
nų.Išvykoje apsilankė CV 
įgaliotinis Kanadai J. 
Preikšaitis su ponia ir 
Kanados Šaulių Rinktinės 
valdybos pirm. St. Jokū
baitis su šeima, kuris vi
są savaitę praleido atos
togas gražioj H.ir Ig. Pe
trauskų vasarvietėj.

Puikus oras ir graži 
gamtos aplinka išvykos 

dalyviams suteikė daūg 
retai pasitaikančio malo
numo. J. Šiaučiulis.

JIE MIRTI NEBIJOJO
1947 m.rugsėjo mėn. 24 

d.netoli Veiverių Dauno
ro sodyboje, slėptuvėje 
apsupti NKVD, žuvo Tau
ro apygardos, Birutės 
rinktinės partizanai :Sur- 
vila, Vaidila, Grafas, Šer
mukšnis ,Anbo ir Montvi- 
la-jiepatys susisprogdi
no. Jų lavonus NKVD nu
gabeno į Veiverių mies
telį ir pametė turgaus 
aikštėje.

1946 m.balandčio mėn. 
pabaigoje kautynėse Kė
dainių apskrity 3000 en
kavedistų puolė 70 Lietu
vos partizanų, kurių kau
tynėse krito 12, o rusų- 
108.

1946 m. Tauro apygar
dos partizanai Vabalas ir 
Gegužis,bolševikų apsup
ti, garbingai kovojo iki 

pąskutinio šovinio. Jų ne
tekę, sužeisti,granatomis 
susisprogdino, bolševi
kams priartėjus. Jų lavo
nus bolševikai nuvežė ir 
pametė Garliavos mies
telyje. Juos nuvežti pri
vertė Gegužio tėvą ir
brolį, kurie jų neišdavė .

Didž. Gefb. EUGENI JAI LUKOŠIENEI 

ir visai jos šeimai, mirus jos mylimai motinai 

Viktorijai K a v a I i ū n i e n e i, 

nuoširdžiai užjaučia
E. ir J. Kardeliai.

A.A. M. M E K Š R I Ū N I E N E I mirus, 

jos vyrų miela STASĮ MEKSRIŪNĄ ir 

artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Kibirkščių ir Vilgalių šeimos.

1945 m.gegužės m.Kal
niškių miškelyje įvyko 
Kalniškių kautynės tarp 
Lietuvos partizanų ir ru
sų. Per kelias kautynių 
valandas partizanai su
naikino per 400 priešų. 
Pasitraukė su lengvais 
nuostoliais .Nukelta į 5 psl
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KULTŪRIVi^LOVIKA
JUBILIEJINIS MEDALIS JAU GALIMA GAUTI

4rljo5 ę,
VEDA D R. GUMBAS

Lictuv.ų Fondo vardu išleidžia- Prie kiekvieno medalio pri
mas specialus sidabrinis medalis jungtas jo aprašymas lietuvių ii 
Lietuvos valstybės atstatymo oO 
metų sukakčiai paminėti. Medalio 
projektas — LF valdybos vykd. vi- 
cepirm. ir reikalų vedėjo Antano 
Rėklaičio pastangų ir darbo rczul 
tatas. Medalio išleidimą finansuoja 
LF tarybos narys dr. Balys Poškus.

Medal.s — trijų serijų: 1-ji serija 
su karaliaus Mindaugo galva, 2-ji 
— su Vytauto Didžiojo galva ir 
3-ji — su atkurtos Lietuvos valsty
bės trijų prezidentų galvomis. Ant
roji medalio pusė visoms trims se
rijoms vienoda: Vytis ir Gedimino 
stulpai. Abiejose medalio pusėse 
yra atitinkami įrašai ir datos, kurios 
pažymi jubiliejinę sukaktį ir Lietu
vos karalijos 1251 • 1795 metų fak
tą. Žodžiu, medalyje atvaizduoti di
dingi ilr ryškiausi Lietuvos istorijos 
tarpsniai.

Projekto reikalu buvo atsiklausta 
nuomonės mūsų menininkų, istori
kų. diplomatų, lituanistų, numizma
tikų. Gen. Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis davė naudingų patarimų 
medalio reikalą sprendžiant. Meda
lio škicus braižė Antanas Beteška. 
Medalio kaldinimui buvo atsiklaus
ta ir gauta pasiūlymų iš Vokietijos. 
Šveicarijos, Japonijos ir JAV kalyk
lų. Viena JAV kalykla pasiūlė pa
lankiausias sąlygas, ir su ja susitar
ta medalius kaldinti.

Tuo tarpu nukaldintas tik 3-sios 
serijos medaliai.

Kitos medalių serijos bus užsa
kytos, kai trečios medalio serijos 
pardavimas - platinimas bus gerokai 
įpusėjęs.

anglų kalbomis. Medalio tikslas — 
išgarsinti plačiu mastu laisvajame 
pasaulyje Lietuvą, jos nepriklauso
mybės paskelbimo 50 metų sukak
ties proga.

Pirmoje eilėje medaliai norima 
paskleisti amerikiečių bei kitatau
čių tarpe šiame krašte šiais jubilie
jiniais metais. Medalio skleidimo- 
platinimo talkon kviečiami mūsų 
Didplomatijos tarnyba, Vlikas, Al
tas, PLB, organizacijos, lietuvių pa
rapijos, biznio įstaigos bei įmonės 
ir pavieniai asmenys. Be to, meda
lis bus platinamas - pardavinėja
mas per amerikiečių bei kitų kraš
tų numizmatikų tinklą.

Sį medalį turėtų įsigyti ir kiek
viena lietuvių šeima sau ir savo 
vaikams, kaip brangų prisiminimą 
tėvynės Lietuvos jos atkūrimo 50 
metų jubiliejaus proga. Norintieji 
įsigyti medalį sau, savo vaikams ar 
nupirkti ir padovanoti amerikie
čiams bei kitataučiams, turi užpil
dyti tam tikra formą ir užmokėti 
$10. °)

Los Angelėse medalį galima įsi
gyti LAV administracijoje — 4364 
Sunset Blvd.. L. A.

Lenino rajono 9-ji namų valdyba taip papuolė 
gyventojų kiemus Tiesos gatvėje Nr. 13 dvokian
čiomis konservų dėžėmis ir kitomis grožybėmis, 
kad net lango nepravers).

n . Puolia Vilnių, kad net žiba
Paimtais Šluota Nr.12. Devinta namų valdyba

Kiniečių patarlės ir priežodžiaiIlI-sios Tautinių Šokių Šventės Šokėjų atstovai, V. Smieli suskaitė ir Edv. Modestas, 
pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę padėdami vainiką prie Jaunimo Centre, Čikago
je, esančio Žuvusiems užLietuvos laisve paminklo. Nuotr. L. Kanto- Kančiausko

MĮSLĖS

valandų metuose. Jei sėkmingai iš
einama programa, tai tik dėka tėvų, 
kurie suranda laiko padėti savo vai
kams namuose. Pagirtinas ir tėvų 
lietuviškas pareigingumas, vaikus 
šeštadieniais į mokyklą vežiojant 
net iš labai tolimų vietovių. Moky
tojų ir mokinių darbą žymiai pa
lengvina nauji pritaikinti programai 
vadovėliai ir pratimai, kurie yra vis 
tobulinami. Lietuvių Fondui pare
miant šį svarbų reikalą. Neseniai 
mokykla užsisakė Kanados LB 
Švietimo Komisijos paruoštas litua
nistinėms mokykloms skaidres, ku
rios bus naudojamos ateinančiais 
mokslo metais.

Šiemet mokykloje dirbo 8 moky
tojai. Vaikų darželį, į kurį priimami 
4-5 metų vaikučiai, vedė D. Razu- 
tytė. I-mą skyrių mokė A. Balsienė; 
II-trą skyrių — O Gustienė; IH-čią 
skyrių — A. Raulinaiticnė, IV sky
rių — O. Razutienė. Aukštesniuose 
skyriuose, pradedant V-ju ir bai
giant IX-ju, mokė E. Dambrauskai
tė. J. Puškorienė ir I. Medžiukas, 
mokyklos vedėjas. Tikybos mokė 

JUBILIEJINIO MEDALIO (IlI-sios serijus) UŽSAKYMO LAPELIS vyresniuose skyriuose kun. dr. A. 
Olšauskas, žemesniuose — seselės 
kazimicrietės Agnietė ir Jacintą.

Mokyklos išlaikymu rūpinosi tė- . .
vų komitetas: pirm. J. Jodelė. ižd. 'klausimais. (M.j

(Pavardė, vardas, adresadr. F. Palubinskas ir sekr. R. Bra- LIETUVIAI
zaitienė. Klebonui prel. J. Kučin- AMERIKOS VAKARUOSE — 
giui leidus, lit. mokykla nemokamai

°) Kiekvienas medalis turi savo 
numerį, kuris turi būti užrašytas 
tam asmeniui, kuriam medalis do
vanojamas ar įteikiamas. Susidaręs 
iš medalio pelnas numatomas pa
skirti Lietuvių Fondui.

Kas medalį gaus arba kam jis bus padovanotas

naudojosi parapijos mokyklos as
tuoniomis klasėmis. Mokykla išlai
koma tėvų, mokant jų visuotiname 
susirinkime balsavimu nustatytą 
mokestį. Dar šiek tiek pajamų gau
nama iš mokyklos parengimų, iaip 
pat mokyklą parėmė: LB Los An
geles apylinkė — $50.00. Long 
Beach Lietuvių klubas — $25.00 
ir Lietuvių Kredito kooperatyvas— 
$65.00. kuriuos įteikė į iškilmes at
silankęs koop. pirm. A. Kiršonis.

Išėjusiems nustatytą kursą ir ke 
liamiems į aukštesnį skyrių moki
niams buvo įteikti pažymėjimai. 
Sveikinimo kalbas pasakė LB Ta
rybos narys Bernardas Brazdžionis. 
Liet. Kredito koop. pirm. A. Kiršo
nis ir Tėvų komiteto pirm. J. Jo- 
dele.

Visas mokytojas tėvų komitetas 
apdovanojo gėlėmis. II skyriaus 
mokiniai, paruošti mokyt. O. Gus
tienės. padeklamavo vieną Bern. 
Brazdžionio eilėraščių. Mokyklos 
choras, vedamas O. Razuttenės. 
akomponuojant J. Puškorienei. pa
dainavo keletą dainelių. Iškilmės 
baigtos giesme "Marija. Marija". 
Po to, tėvų komitetas suruošė mo
kytojams vaišes, per kurias pašilai 
ta mokyklos programą liečiančiais

DR. TUMĖNO BRANDOS 
KURSAI

Kas medalį užsako

Šiemet, Lietuvos lais
vės kovų metais,A. Čepu
lis iškėlė mintį, kad būtų 
prisimintas kultūrininkas 
dr. J.Tumėnas ir jo bran
dos kursai. Šiai minčiai 
pritarė Tumėno našlė 
prof. Vanda Tumėnienė 
M. D. ir visa eilė buvusių 
Tumėno kursų dėstytojų 
ir kursantų.

Dr. J.Tumėnas buvo ki
lęs iš Zarasų krašto, iš 
mažens buvo nesveikas, o 
baigęs 4 klases ir nesuti
kęs eiti kunigų seminari
jos neteko tolimesniam 
mokslui tęsti materiali
nės paramos. Tumėnas 
vargo, uždarbiavo pamo
komis,bet baigė gimnazi
ją ir universitetą.1905 m.

Kai kalnuose nėra tigro, ir šunbezdžio- 
nė — žvėrių karalius!

Jei nėra proto, tai akys — tartum skylės 
sienoje.

Jeigu rytą, pasodinai medį, negalvok, 
kad vidudienį jis duos šešėlį.

*• Šuo, visą gyvenimą pratupėjęs su gran
dine, medžioklei netinka.

Ugnies į popierių nesuvyniosi.

Siunčiama $ ............ už .......... medalių.
į ■ ■ -

Data ..... ...............................
4 —ušA . • a •

P. S. Jei užsakoma ne vienas medalis, bet daugiau, tai tuo atveju prie 
sakymo lapelio prijungiamas visų gavėjų sąrašas (pavardės ir adresai)

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE —

L. A. LITUANISTINĖ MOKYKLA BAIGĖ 19-tus METUS

Birželio 9 d. tuojau po sumo Los "Šeima ir lituanistinė mokykla 
Angeles Šv. Kazimiero lit. šeštad. yra dvi pagrindinės lietuvybės išlai- 
moKyklos mokytojai, mokiniai, jų kymo institucijos", kalbėjo mokyk- 
teveual ir svečiai rinkosi į parapijos ---*
salę, kurioje, sugiedojus Tautos 
himną, mokyklos vedėjo įvedamuo
ju žodžiu buvo pradėtos mokslo 
metų užbaigimo iškilmės.

Užsakytojo parašas

Dusetuose įsijungė į re
voliucinį sąjūdį, o jį caro 
žandarams nuslėpinus.su 
svetimais dokumentais
pabėgo užsienin, kur 1907 
m.susipažino su medici
nos studente Vanda Min-

los vedėjas, toliau jis pasidžiaugė 
gražiu tėvų ir mokytojų bendradar
biavimu, auklėjant jaunąją kartą 
sąmoningais lietuviais. Vaikai šešt. 
mokykloje praleidžia tik apie 100

gailaite,kuri tolimesniam 
gyvenime jam labai daug 
padėjo. Jų jungtuvės įvyko 
1912.V.2 d. Prancūzijoje. 
Dabar prof. Tumėnienė 
savo vyrą yra įamžinusi 
Lietuvių Fonde,įnešdama 
jo vardu $ 100. -

Los Angeles Lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo aktas. Už stalo rn 1014 m C'vo-
sėdi mokytojai (iš kairės): D. Razutytė, O. Gustienė, A. Balsienė, O. Ra- JUmendS lyi'i m. ure-
zutienė, mokyklos vedėjas I. Medžiukas, Bern. Brazdžionis, svečias, svei- nobliO Universitete gavo 
kiną kaip Liet. Bendruomenės Tarybos ir Lietuvių Fondo Tarybos narys. °
A. Raulinaitiėnė, E. Dambrauskaitė ir Puškorienė. fil. dr. laipsnį, O 1915 m_j_

Ženevos universitete pri
vataus docento teises.1918 
m., grįžęs Lietuvon, kurį 
laiką dirbo švietimo mi
nisterijoje, vėliau moky
tojavo,buvo mokytojų se
minarijos direktoriumi 
ir kviečiamas profeso
riauti universitete, bet 
matydamas didelį Lietu
voje mokytų žmonių trū
kumą, Kaune įsteigė sa
vus brandos kursus,kurie 
veikė nuo 1920 iki 1937 m. 
ir išleido 12 abiturientų 
laidų, išduodami per 400 
brandos atestatų.

Dr.Tumėnas nesirūpi
no medžiaginiais reika
lais, bet kad tik kuo dau
giau tautiečių galėtų gauti 
aukštesnį mokslą. Išlei
džiamuosius savo kūri
nius kursantams išdaly
davo nemokamai. Labai 
vykusiai mokėdavo pa
rinkti mokytojus ir, kaip 
gen. Stasys Raštikis pa
stebėjo "Kursuose vieš? 
patavo tikras tolerantiš
kumas ir demokratinė 
dvasia".

WasMykoiahTs
Sukilėliai1’11™
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Visą kelią ligi namų ji negalėjo atsikratyti sunr 
kiomis mintimis. Ji dabar prisiminė ginčus su bro
liu — vienu du ir dalyvaujant Viktorui. Jai Aleksand
ras būdavo griežtas ir žiaurus, o ginčydamasis su Vik
toru stačiai nesitverdavo savo kailyje. Į jaunąjį Sur
vilą brolis žiūrėjo iš aukšto, su panieka, laikė jį be
veik išsišokėliu kaimiečiu, smulkiu šlėktele, „razno- 
čincu" ir jautė, kad Viktoras su tokia panieka žiūri 
į jį, pasipūtėlį oficierių, dykinėtoją, tėvynės priešą. 
Aleksandras buvo griežtai priešingas sesers ir Survi
los vedyboms. Jis buvo pasiryžęs žūt būt prie tų ve
dybų neprileisti. Taigi ir politinis, ir šeimyninis nesu
tarimas stumte stūmė Aleksandrą Viktoru atsikratyti. 
Prisimindama visa tai, Jadvyga grimzdo į sielvarto 
bedugnę. Kokia gėda, koks pažeminimas!

Vidurys geležinis, 
Aplinkui medinis, 
Veja lininis.

(Ratelis)
Kai stoviu — 
IlgUi pastoviu, 
Kai bėgu — 
Gerai priedu, 
O nuo galvos 
Plaukus raunuos.

(Ratelis)

Aš į šiuos kursus-V 
klasę, įstojau 1927 m. ir 
po 4 mokslo metų-1931 m. 
gavau brandos atestatą. 
Nors aš mokydamasis il
gesnį laiką važinėjau po 
Kaimo miestą autobusų 
konduktoriumi, bet mano 
geriausias klasėje drau
gas buvo majoras A. Kra- 
šinskas,su kuriuo visus 4 
metus sėdėjau viename 
suole.

Šie kursai karininkams 
padėdavo gauti aukštes
nius laipsnius,© puskari
ninki ams -karininko .Ma
no laidoj buvo pusk.Drau- 
gelis.kurs gavęs brandos 
atestatą, netrukus buvo 
pakeltas į leitenantus .vė
liau į kapitonus ir buvo 
garsus Lietuvos karo 
aviacijos lakūnas. Visa 
eilė valstybės tarnautojų 
pristatę brandos atesta
tus, būdavo pakeliami į 
į aukštesnes kategorijas.

Švietimo ministerial 
Bistras,Čepinskas ir kt. 
dr.Tumėno kursus mora-

Nukelta į 7 psl.

Rytojaus dieną ji atlankė Mackevičių. Su dideliu ką Vilniaus generalgubernatoriui Nazimovui, su ku- reikalu pravartu būsią turėti pagalbininkę. Be to, 
dėmesiu išklausė kunigas jos pasakojimo apie Vik- riuo jis buvo pažįstamas asmeniškai. Ponas Skrods- mergiotei naudinga būsią pamatyti didelį miestą. Kas 
toro suėmimą ir samprotavimų apie jo išvadavimą, kis, kaip paprastai, žiemos vakarais dėstė pasjansą, žino, kokių reikalų gali atsirasti šiais neramiais lai- 
Mackevičius buvo įsitikinęs, kad jokios pastangos Paskutiniųjų dvejų metų išgyvenimai jį regimai su- kais.
Survilos neišgelbės ir kad nereikia nei laiko, nei jė- gniuždė. Plaukai dar labiau išbalo, žandai apdribo, Prieš išvažiuodama į Vilnių, ji dar kartą atlankė 
gų eikvoti visokiems Viktoro nekaltumo įrodinėji- akys nebeteko žvitrumo. Kad ir gražiausią moterį Mackevičių. Kunigas labai susidomėjo ta kelione. Su- 
mams arba malonės prašymams. Nesigailėdamas Jad- sutikęs, ponas Skrodskis jau nebesitempdavo, kaip sisiekti su Vilniumi jam atrodė būtinai reikalinga, 
vygos, jis atvirai, stačiai dėstė savo mintis: anksčiau, nebekeldavo galvos, neberaitydavo ūso, ne- Kokios naujausios žinios apie sukilimą Lenkijoje, ką

— Jei kartą pakliuvai į paerzinto lokio nagus, ne- besvaidydavo iš po juodų antakių viliojančių žvilgs- yra nutaręs Revoliucinio Judėjimo Komitetas Lietu-
ieškok pasigailėjimo! Kaltas ar nekaltas, o juo labiau nių. voje, ką mano Kalinauskas? Atsakymą į šiuos klau-
kaltas. Valdžios akimis žiūrint, Survila kaltas! Yra Taigi ir dabar, susijuosęs šiltą chalatą, įsivyniojęs simus galėjo parvežti Jadvyga. Mackevičius davė 
žinomi jo ryšiai su Peterburgo revoliucionieriais. Aš i pledą kojas, susigūžęs krėsle, prie dviejų žvakių jai Kalinausko adresą ir parašė laiškelį, kad šiai mo- 
neabejoju, kad žandarai susekė jį platinant valdžios šviesos, eilutėmis ir krūvelėmis dėstė kortas, spėlio- teriai jis gali būti visiškai atviras.
draudžiamus raštus. Dar klausimas, ar jis neturėjo damas, kankins jį šiąnakt podagra ar ne. Žiūrėkite, pana Jadvyga, — išleisdamas Skrods-
santykių su Potebnia, Jaroslavu Dombrovskiu ir per- Įėjus dukteriai, atidėjo į šalį kortas, pasiruošęs kytę, kalbėjo Mackevičius. Jūs vykstate į Vilnių 
nai vasarą Modline sušaudytais karininkais Arngold- klausyti, ką ji pasakys. Jau žinojo, kad Viktorą Sur- ne vien savo asmens reikalu. Stenkitės kuo daugiau- 
tu. Slivickiu, Rostkovskiu. vilą suėmė ir išvežė į Vilnių ir kad duktė vakar va- šia pamatyti, išgirsti, sužinoti. Jūs esate drąsi, pastabi

— Aš manau, kad Viktorą įskundė mano brolis žinėjo į Klevus. Gaila ir jam Viktoro. Duktė, tiesa ir suprantate padėtį. Aš jumis pasitikiu ir daug iš jū-
pačiam generalgubernatoriui. verta kilmingesnio vyro, tačiau materialiniu atžvil- sų laukiu.

Ir ji pakartojo visa, ką žinojo apie brolio ir Vik- giu ir Survila — nebloga partija. Graži būtų buvusi
toro santykius. pora. Aleksandras, jeigu tai jo darbas, nedorai pasi-

Mackevičius klausė jos susidomėjęs ir susirūpi elgė. Visa paguoda, kad sūnaus išdavikiško darbe jūsų neužvilsiu. Mus jungia bendras kovos už laisvę
nęs. niekas negali įrodyti. Nazimovo kanceliarija, jei ii reikalas.

— Visko galėjo būti. Gal jį įskundė ir Aleksand- taip būtų, paslapties neišduos. Vis dėlto bajoriškas 
ras. Juo blogiau. Jei taip, tai pavojus pakibo ties hoiioras verčia poną Skrodskj kaimyną gelbėti.
mūsų visų galvomis. Viktoras ir su manimi palaikė Jis ramiai klauso ilgos dukters kalbos, kol paga-

Kunigo žodžiai ją sujaudino.
— Dėkui už pasitikėjimą, kunige. Tikiuosi, kad

Ji išėjo, kietai paspaudusi jam ranką.

Paskui ji ėmė mąstyti apie Viktorą, apie jųdviejų 
meilę, apie bendrą gyvenimą. Tai turėjo įvykti vė
liau, audrai jau praūžus, o kol kas abudu buvo pasi
ryžę aukoti jėgas kovai už tėvynės laisvę. Taip, Jad
vyga buvo pasiryžus, tačiau dabar, kai pirmas smū
gis krito ant mylimo žmogaus, visuomeniniai reikalai 
nejučiomis ima blankti, užleisdami vietą susirūpini
mui dėl Viktoro. Visokių sumanymų kyla jos galvo
je. Reikia prašyti tėvą, kad jis rašytų generalguber
natoriui, reikia, kad kas nors darytų pastangų Peter- nepavyks jo išgelbėti, bet ji savo pareigą atliks. Be 
burge, reikia pačiai vykti į Vilnių, o pirmiausia to, ji gaus leidimą su juo pasimatyti.
pasitarti su kunigu Mackevičiumi.

Jis dinasi dėl kitų reikalų. jo suimti. Vyskupas gali jį uždaryti į vienuolyną. Ta
in- Rytojaus rytą jis sėdo rašyti laišką Nazimovui. Il-čiau staiga to nepadarys. Jis visados turės laiko pa

gal rašė. Suplėšė kelis juodraščius, kol pagaliau va-sprukti į miškus, surinkti sukilėlių būrį ir pradėti 
in- kare laiškas buvo švariai perrašytas, įdėtas j voką irveikti Su ginklu rankoje. Taip, reikia pradėti veikti,

Išleidęs Skrodskytę, Mackevičius galvojo, ką jam 
santykius. Ir aš gaudavau iš jo nelegalių spaudinių, liau jos sielvartas pradeda jaudinti ir jį. Susijaudini-dabar pirmiausia daryti. Jis neabejojo, kad yra žan- 
Ir jūs, pana Jadvyga, padarykite pas save kratą. mo jis nevengia. Jam net malonu nusimanyti, kad darų budriai sekamas. Laimei, jis priklauso vysku- 

Iš Mackevičiaus Jadvyga išėjo nepaguosta. Jos štai jis turi jautrią širdį, atjaučią kitų nelaimę ir jau-pui. Be vyskupo žinios generalgubernatorius nelieps 
pasiryžimui gelbėti Viktorą kunigas nepritarė, 
kalbėjo apie pareigą, aukų būtinumą, asmeninių 
teresų išsižadėjimą.

— Gera jam kalbėti, kai jo paties asmeniniai
teresai nepaliesti. Nedaug jis jų ir turi,— su kartėliu raudonu laku užantspauduotas Skrodskių giminės ant reikia įskelti pirmą kibirkštį, nuo kurios įsiliepsnos 
mąstė Jadvyga apie tą atsilankymą.— Jis kunigas, ki-spaudu, kurį vartoti tik jis vienas savinosi sau teisę gaisras! Ilgai laukti nebegalima. Eina jau antroji va- 
taip jis nė negali kalbėti. Meilės jausmai jam nesu- Laiško dukteriai neskaitė, tik žodžiu pasakė, kad pa- sario pusė. Dienos ilgėja, sniego beveik nėra, žiema 
prantami. rašęs kuo geriausiai ir Viktorą Survilą pavadinęs sa- minkšta, kaip reta, tuoj prašvis pavasaris. Vyrai, ku-

Atlankyti Viktorą Vilniuje ji neatsižadėjo. Gal ir vo busimuoju žentu. rie mokėsi vartoti ginklą, nekantrauja. Belaukiant
sklinda visokių paskalų, krinta nuotaika. Pradžioje 

Po dviejų dienų Jadvyga išsiruošė į Vilnių. Su sa-kovo reikia pradėti. (Bus’ dau iau.)
Tą patį vakarą ji ryžosi prašyti tėvą parašyti laiš- vimi ji paėmė ir Nastę. Tokioj Kelionėj ir tokiu* ' us augiam •
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stovykla Baltijos vasarvietėje.Ateitininkuv

MOKSLEIVIU ATEITI
NINKŲ STOVYKLA BAL

TIJOJE
Ruošiant, stovyklą yra 

visokių kliūčių, kurias 
reikia nugalėti. Yra tėvų, 
kurie sako, kad vaikai jų 
pačių viloje,prie ežero, 
gali daug ramiau ir pato
giau atostogas praleisti; 
kiti bijo vabzdžių; kiti 
iš nerangumo nenori tu
rėti pasiruošimų; reikia 
vaikus nuvežti, reikia 
parve žti .Pr ii eis kime, kad 
visa tai tiesa,ką tėvai sa
ko. Stovyklų nauda yra vi
siškai kitoje srityje: jau
nimui yra labai sveika 
gyventi savo tarpe, susi
pažinti su kitais, kurie iš 
toliau atvažiuoja, pagy-

FotoJ. Venckaus, SJ. 
venti lietuvių tarpe, susi
pažinti .susidraugauti ,net 
prie viens kito simpati
jos pajusti. Jeigu kiti vy
rai vėliau, jau pabaigę 
mokslus, veda kitos tau
tos mergaites, beveik vi
sados teisinasi,kad nera
do lietuvaičių. Bebūnant 
stovyklose,kur suvažiuo
ja jaunimas iš įvairių 
miestų,net kraštų (JAV, 
Kanados) pamato berniu
kai, kad yra puikių ir gerų 
lietuvaičių, o mergaitės 
pamato,kad yra berniukų 
rimtų,tvarkingų lietuvių. 
Taigi,garbė tėvams,kurie 
savo vaikus leido į sto
vyklą, garbė ir dėkingu
mas tiems, kurie ruošė 
tą Baltijos stovyklą.

Stovykla prasidėjo lie
pos 13 dieną, šeštadienį ir 
pasibaigė liepos 21 dieną 
sekmadienį po pietų. Buvo 
20 berniukų ir 21 mergai
tė.Jų amžius nuo 7 iki 16 
metų.Stovyklos kapelionu 
būva T. Gediminas Ki- 
jauskas S. J., lietuvių jė
zuitų provinciolas. Orga
nizavo,dirbo ir plušo Sės. 
Margarita su Sės. Cecili
ja,kuri augo Australijoj, 
atvyko iš ten, kad įstotų į 
Nekalto Prasidėjimo 
Kongregaciją Putname, 
Conn. Stovyklos vadovės 
buvo ponios Aldona Mor
kūnienė .Julija Adamonie- 
nė; berniukams padėjo 
Paulius Kolyčius, E. Juo
dis ir Linas Giriūnas, ku
rie parodė daug iniciaty
vos ir draugiškumo savo 
jaunesnėms draugams.

Stovyklos ekonomas 
buvo P. Styra, kurio rū
pesčiu visi buvo sotūs.

Visi be galo yra dėkin
gi šeimininkėm-virėjom, 
kurios .nežiūrint karščio, 
virė, triūso, rūpestingai 
sukdamosios apie krosnį, 
puodus ir stalus, kad tie 
brangūs berniukai ir 
mergaitės būtų sotūs ir 
visados gardžiai pavalgę. 
Tos garbingos šeiminin
kės buvo ponia Žitkienė

ir ponia Girdžiuvienė.
Programa buvo įvairi. 

Pirmas vakaras vadinosi 
Linksmavakaris, kuriam 
vadovavo ponia Morkū
nienė -, tai buvo tautiški 
ir visokį bendri šokiai. 
Antras vakaras: Pasakų 
Laužas. Tas pasakas pa
dėjo austi Ses.Margarita. 
Trečias vakaras buvo Li
teratūros vakaras, kurį 
vedė ponia Adamonienė. 
Vaikai turėjo lietuviškai 
skaityti mūsų rašytojus , 
deklamuoti.Ketvirtas va
karas daugiau religinis: 
Jaunimas keliauja su 
Kristumi,tai jau buvo T . 
Kijausko suorganizuota 
kelionė .Vakarinės Mišios 
prie ežero kranto buvo 
įspūdingos. Penktas va
karas : stovyklos sporto 
olimpiada, kuri labai 
linksmai praėjo. Šeštas 
vakaras Lietuvos 50 metų 
paminėjimo laužas. Sek
madienis : išvyka, su pro
grama: Dainų pynė, savo 
kūrybos įnašas.

Vivant se^uentes. Visi 
taip darykim. Suaugusieji 
burkime jaunimą, tada 
jaunimas nuo mūsų ne
bėgs.

Šįmet ypač buvo page
rintos stovyklavimo są
lygos. Buvo įvesta elek-

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

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

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

Canada .

Jette & frere Itee
Plumbing & Heating kontraktori us

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengi~~

• Apka inavima s nemokama

140-2e AVENUE** f r
LASALLE JOO-UJ30

tra.Indams plauti turėjo
me šiltą ir šaltą vandenį . 
Gėrimo vandens turėjom 
šįmet apsčiai ir niekad 
nepritrūko. Dėkingi lieka 
visi stovyklautojai ir va
dovai p. P. Rudinskui.

J. Venckus S. J.
MONTEVIDEO 
LIETUVIAI 

ir šiemet birželines su
kaktis paminėjo tik savo 
tarpe, bet ir Urugvajaus 
spaudoj bei radio prane
šimuose.

Lietuvos atstovas A. 
Grišonas ispaniškai ir 
lietuviškai iškėlė radio 
pranešimuose lietuvių 
tautos gedulo prasmę, - 
pradedant 1940 metų įvy
kiais.

Dienraščiai EI Pais.La 
Manana,EI Dia, o taip pat 
ir Lietuvos bylai visada 
atviras ispanų kolonijos 
organas EI Diario Espa- 
nol savo komentaruose 
Baltijos valstybių trage
diją pavaizdavo taip, kad 
net komunistų partijos 
organas El Popular neiš
kentė nepasiskundęs,gir
di,iš kai kurių diplomati
nių misijų ta pati tauta 
vis dar diriguojanti anti- 
sovi etinę propagandą
Urugvajuje. (Elta) 
URUGVAJAUS LIETUVIŲ 
tautinių šokių ansamblis 
Gintaras, prieš išvykda
mas į tautinių šokių šven
tę Chicagoj,aplankė Mon
tevideo burmistrą gene
rolą B. Herrerą, kuris 
gintariečiams davė gražų 
rekomendacinį laišką 
Chicagos burmistrui ir 
įdavė atvežti jam Monte
video miesto herbą. (E).

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

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

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

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

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3^2 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyri škam kostiumui , 
3J6 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškinei, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies .my 
kojinių— $75.90.

VASARINIS 1968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3/6 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arba moterį Šk as nai loninis I ietpalti s 
— $75.00.

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

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

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

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

Atkelta iš 3 psi.
1945 m.rugpiūčio mėn. 

pradžioje, Palių pelkėse 
įsitvirtinusius Lietuvos 
partizanus, rusai NKVD- 
istai apsupo ir apšaudė iš 
patrankų.Taikli buvo par

tizanų ugnis. Gerai žino
dami pelkės takus,jie pa
sitraukė, sunaikindami 
apie 200 rusų. Partizanai 
neteko 17 kovotojų.

AGENTŪRA

389 1 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P.Q.
Tel. VI 4- 9098

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

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

* ABC turi didelį pasirinkimą įvairią gėrybią siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina! 11

0 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UŽy2 KAINOS(50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. fniltų 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžią ........S 25.00 Jūs nemokėsite nė viena centą 
20 sv. tauką... $ 12.70 daugiau!

79 ir 81 St. Zotique St. E., 

Montreal, tel. CR7-0051.

Užeikite į ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
išvengsite skubėjimo.

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

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

109? Clark Street /prie Dorchester/. Montreal, P.Q.
TEL: 861- 3032,
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

Telefonas 7 6 8 - G 6 7 9

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

UniveTAal CleaneTA & Tjailo'tA
o Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius,
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Tel. 525-8971

3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS

ĮVAIRIOS
MAŽAMEČIAMS
PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q.

to

T. Laurinaitis

ME 7-brn

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY.1NC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. Ville Lašale.

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

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. M O N T R E A I., QUE. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PA I. TAMS,SUKNELĖMS IR Š IL K INE S - Brocade 
&Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M IR O , N A 11.0 N 1N TU IR ŠILKINIU SKARELIU, 
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 CH.KAUFtfANAS, buvęs audinių fabriko* L, i tex* vedėjas Kaune.. Laisvai kalba 
lietuviškai.

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR 

DIRBTUVĖ — GARAŽAS
Atliekami Įvairūs automobilių taisymo ir dažymo darbai: 

Infra red & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai

Padangos žemiausiomis kainomis 
ir baterijos.

611 b Lafleur Avė. LASALLE
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

I

Lietuviams nuolaida.

Tel. Buss. 366-7281-

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

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

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

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

Jeigu keliatės į JAValstybes, 
apsigyvenkite amžinai žaliuojant 
Čioje ir šiltoje Kalifornijoje.

Į Informacijas teikia ir padeda i- 
ilkurti

JOHN KUTRAįfflM

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galią 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 pažeistų 
audiniu gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams ivykdi.vo hemorojų 
susitraukimas.

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

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

Dabar B i o- Dyne galima gauti 1 
epalo bei lazdelės formose " Pre- • 
aration H“ vardu. Prašykite viso 
e vaistinėse. Pinigai bus gražinti! 
ei nebūsite patenkinti. 
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Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- JI l-i Ji A * * 
SIAME TORONTO LIETUVIU PARAfVIA 
KREDITO KOOPERATYVE _________

MOKAME ,
;5% už depozitus 
5’/2% už šėrus

KAPITALAS virš

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p„ išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 112!) Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas T,E 2-8723

SVEIKATOS KLINIKA- Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

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

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

su gydymu ir t. t.
Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryt* 
iki 1 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto Iki S vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALCZA

DIANA
DROPS

COUGHS 
CATARRH 

COLDS

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

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

Kainuoja $2.00 butelis mūsų vaistinėje.
LUSCOE PRODUCTS LIMITED
559 Bathurst Street, T oronto4, Canada.

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

POKALBIS. ..
Du piliečiai kalbasi 

apie pavasary įvykusius 
rinkimus ir apie besi
tvarkančią Bendruome
nės Tarybą. Bet jų nuo
monės nesutinka dėl pa
čios tarybos apskritai.

Kiek ankštoje, vasari
nėje eilutėje įsispraudęs 
keleivis sako, kad turint 
tokius reprezentantus 
kaip mūsų konsulas, kaip 
mūsų darbštusis klebo
nas, jokie bendruomenin- 
kai nesą reikalingi. Kal
bant vien apie tą kunigą 
galima neabejotinai tvir
tinti, kad jo rankose yra 
visi mūsų lietuviškų rei
kalų siūlai. Tie siūlai, 
tartum nenutrūkstama gi
ja eina ir į Ontario par-

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

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

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

Namų CR 9- 6166.

lamentą.ir į miesto tary
bą,ir į viešos tvarkos da
botojų įstaigas.Nekalbant 
apie bendrus ar visuome
ninius aspektus ši pasta
roji gija mums esanti 
naudingiausia kasdieni
niuose reikaluose.Nors ji 
daugiau susijusi su eili
niais,bet be pašalinės pa-

gelbos nesisprendžian- 
čiais reiškiniais. Kaip 
užgriuvus kokiai nelaimei 
atsiradus namuose ne
santaikai,ar prasižengus 
eismo taisyklei. Šiuo pa
staruoju atveju ypač nau
dinga kai kokį savaitgalį, 
kiek daugiau truktelėjus 
ir įvažiavus į pakelės ne
laimę.Kur gi tokiu atveju 
besikreipsi,kur pagelbos 
beieškosi,jeigu ne pas tą 
geradarį,kuriam ir laiko 
visuomet užtenka ir už
statui reikalingų lėšų ne
trūksta. Tuo labiau nu
kentėjusiam vietinę kal
bą nepergeriausiai ker
tant, o jis dvasiškis, jis 
žino visus klaidžiųjų pra
ėjimo takus. Prisilaiky
damas magiško siūlo ne
laimingas, stikleliuose 
apsiskaičiavęs tėvynai
nis,sėkmingai išsikapsto 
iš tos beviltiškos būklės . 
Ir vietoj nepramatyta 
Valpurgijos naktį leidęs 
su mėlynosiais individais 
su miesto vagišiais,dė
kingas pilietis sveikatin
gai pagiriojasi nuosavo
je, padorioje pastogėje. 
Greičiausia nebegalvo - 
damas net suspėti į pa
maldas,kur tą sekmadie
nį, kaip tyčia evangelija 
kalba apie paklydusią,bet 
prie kaimenės grįžtančią 
avį.

Nors antrasis, tamsią 
eilutę dėvįs bendrakelei
vis irgi įvertina klaidžio
jančias aveles ganantį 
dvasininką, bet jis nenu
sileidžia rinktos Ben
druomenės svarbai. Jo 
manymu Bendruomenė 
esąs tikrasis mus apjun
giantis vienetas. Ben
druomenė esanti toji ne
pailstanti, kuo nors kil
nesniu švytinti, iš mūsų 
pačių išplaukianti spiri
tus movens.Tai esąs mū
sų 'pačių rankom, mūsų 
norais sukurtas autorite
tas, kuris sielojasi tais 
pačiais siekiais, gyvena 
tom pačiom problemom. 
Kaip mes galėtumėm iš
sireikšti, kaip mes galė
tumėm pasirodyti plates
nėse sferose, jeigu ne sa
vuoju,rinktu organu ?Pa- 
galiau, kad ir savo tarpe 
ar koks reikalas, ar mi
nėjimas, ar lėšų organi
zavimas, vis žinai su kuo 
turi reikalą. Kaipo vieną 
būdingą pavyzdį, tamsios 
eilutės savininkas pami
ni neseniai išleista infor
macinę knygą apie Kana
dos lietuvius. Toks leidi
nys mums buvęs seniai 
reikalingas,o jeigu ne su
burtos jėgos, to niekuo
met nebūtume padarę.

Šviesios eilutės vyras 
pripažįsta knygos reika
lingumą, jos reikšmę ir 
svarbiausia jos skoningą
jį išleidimą. Bet tuo pačiu 
jis sako leidinį esant toli 
gražu nuo mūsų skelbia
mo reprezentacinio lei
dinio. Pavyzdžiui jam 
prisimena vienas, nese
niai miręs mūsų veikėjas 
Augustinas Frenzelis,ku
ris knygoje nebuvęs ne tik 
plačiau neaprašytas, bet 
tinkamiau net nepaminė
tas. Velionį jis jau anks
čiau pažinojęs ir apie jį 
daug gero patyręs ne tik 
iš ankstyvesniųjų, bet ir 
iš vėlesnių ateivių.

Dėl to pasakymo tam
sios eilutės keleivis keis
tai šypteli. Prašnekęs jis 
atsargiai paliečia bičiulio 
naivumą. Tuo pačiu jis 
stebisi ano nepakankama 
orientacija,© gal nepatei
sintiną nežinojimą, kad 
velionis buvęs už"savųjų" 
ribos. Nežiūrint velionio 
kilnios asmenybės, ne

skaitant jo suglobtų tau
tiečių, j o atkviestų naujų
jų ateivių, bolševikų už
grobtos tėviškės meilės , 
jis turėjęs liberališkas 
pažiūras. O kaipo toks, jis 
negalėjęs naudotis ben
druoju populiarumu. (A. 
Frenzelis buvo socialde
mokratas ir už jokios ri
bos jis nebuvo. NL red.).

Dėl pastarosios nuo
monės šviesiai apsiren
gęs vyras tuoj pat išreiš
kia savo abejonę.Dar dau
giau, jis pasako netikįs 
bičiulio samprotavimu. 
Toliau kalbėdamas jis iš
veda klausimu, jeigu ve
lionis buvęs ne "savas", 
kodėl tautiečiai ilgiausia 
mašinų vilkstine palydėjo 
į lietuviškas kapines. Ko
dėl prie jo kapo sakė kal
bas organizacijų atsto- 
vai?Nežiūrint net laidoji
mo evangelikų apeigomis, 
kapinėse dalyvavo ir jo 
anksčiau paminėtas kun. 
P. Ažubalis. Čia, tas po
puliarusis kunigas paša - 
kė ne tik turiningą kalbą, 
bet kaip paskutiniam at
sisveikinimui su savano
riu kūrėju,paragino ir vi
si sugiedojo Tautos Him
ną. S. Pranckūnas.

-- Tai dar neviskas. Turė
jau aš baiminimosi ir kitose 
srityse. Aš baiminausi dėl 
cholesterolio, atominių kritu
lių, dėl Kinijos komunistų va
do Mao, apie trukumų pas mus 
ligoninių, cigarečiųkenksmin 
gumų.. . Ir dar nebaigta. .Man 
galva sukosi dėl nuolat kalba
mos The Pili (atseit tabletes) 
dėl smunkančios mūsų mora
lės, dėl žmonių populiacinės 
eksplozijos etc. etc.

-- Man sunku būdavo sulaul 
ii, ypač pirmadieniais, laikra
ščių išeinant iš spaudos ir VASAROTOJŲ DĖMESIUI!
kildavau - beveik - benritrūks Geriausiai pailsėsit per atostogas ganiajame CAPE COD kurorteDuaavau oeveiK oepntruKS LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETES VILOJE
tąs kuo baimintis. Tad, pats AUDRONE
stengdavausi išrasti kuo bai- 87 East Bay Rd. Osterville, Cape Cod, Mass 02655. Tel. 428-8425 
n';I,;:44- naiiunidavauxi <]»’•! < i- Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 22 d. ir jau DABAR priima- imitės. Dcuiuniuavdusi ue, i..i. mi užsakymai Kreiptis į E. Jonsoną, 15 Rosedale St., Boston, Mass, 
siškio požeminio tunelio kri- 02124, tel. 288-5999, o nuo birželio 22 d. tiesiai į vilą Audronė —

. . v, . «. Mrs. Marija Jansonas, Osterville Cape Cod, Mass 02655.zės, pasireiškiančių negero- Visi maloniai kviečiami ir laukiami.

BAIME TURI DIDELES 
AKIS...

Antraštėj užrašyti žodžiai - 
tai lietuviškoji išmintis. Ištik 
rują baimė turi dideles akis. Ji 
plačiai, daug ir toli mato. Tary. 
turn atspėdamas šios logikos min
ti, Toronto dienraščio“ Daily Štai1 
nuolatinis kolumnistas Gary Lau 
tens parašė humoreską, užvardi 
ntą“ This man is beyond help“,at 
s eit, rašoma apie žmogų, kuris 
besirandąs už pagalbos ribų. Tas 
mintis, kaip itin būdingas, atpa
sakojamoj formoj, perduodu lie 
tuviams skaitytojams. Pr. Alš.
- - Jūs tik klausykite manęs, 
daktare! Ą,š stengiausi būti nor
maliu žmogum, kaip ir visi Įriti. 
As baiminausi dėl Vietnamo,dėl 
vėžio ligos,dėl ‘ hausing“ (prie- 
glaudinių) problemų indėnams 
ir 1.1.

vių Britu ekonomikoj ir kt.
Baimindavausi ir del De jai; 

lies, Goldvvaterio, Johnsono 
irkitų, o toji baimė- mane jau 
imdavo tik beskaitant laikraš
čių antraštes (headlines).

Baimindavausi dėl erdvės 
užkariavimo, dirbančių mote
rų, taip pat - nedirbančiųjų. 
Be to, Doris Day filmai užkliū
davo mano dėmesį ir daug, o 
daug kitų dalykų bei proble
mų, atsitinkančių nūdienos 
laikotarpy,..

Ir tai atrodydavo, 
neužtektinai...

--Jšikalbėjau sau kaltės kom
pleksų, kad aš dar nepakan
kamai viskuo rūpinuosi, nepa
kankamai viskuo baiminuosi. 
Pasijutau- tarytum pąteviu 
būčiau tuose visuose reika
luose.
-- Taip, daktare! Aš buvau 
visiškai normalus žmogus. 
Jei ne visiškai-tai bent pa
kankamai normalus žmogus, 
kokių jūs galite sutikti visur.

- AŠ niekad nesibaiminda
vau mažiau kasdien, kaip 18 
valandų. Kartais tai tęsdavo
si 20 ir net 22 valandas.

- Tačiau, pagaliau, kažkas 
atsitiko.

- Vienų dieną-nei iŠ šio, 
nei iš to- tariau sau,kad aš

-- Pagaliau, aš praleisdavau 
nemigo naktis sukdamas sau 
galvą, ar reikia paaugliams į- 
vesti seksualinį švietimų, ar 
ne, ar reikia juos leisti prie 
balsavimo urnų, ar ne etc.
-- Aš baiminausi ir sukau 

galvą dėl civilinių teisiųneg- 
rams, del atominės bombos ir 
daugelio kitų reikalų. Rašiau 
piktus laiškus laikraščiams 
dėl Yorkvilles paauglių išdai
gų, del Metro Toronto valdo
mosios sistemos ir kitokius-

pats - gyvenu, palyginti, gana 
gerai, pats kraštas, kuriame 
gyvenu, taip pat verčiasi ne
blogai ir kitos problemos ne- 
tokios baisios. Tad,nutariau; 
geriau nesibaiminti, o ... ką 
nors dirbti.

- Pradžioje aš galvojau, 
kad tai esanti tik tam tikra 
fazė, kuri greitai praeisianti.

- Tada jau aš baiminausi 
tik kokį 15 minučių kasdien 
- ir kas atsitiko?

K C M U N I Z M
Jei karą,pasauliniu ir , 

galų gale,atominiu mastu 
įsivaizduodami fanatikai 
pradės vadinti "socialine 
revoliucija" ir, ko gero, 
pavers į religinio kulto 
dalyką,nuo to dalykai ne
pasikeis. Socialinė revo
liucija, kaip matome, yra 
daugiau griaunanti, negu 
karai.

Taip"komunizmas-ka
ras "i r "komunizmas-ato
minis sunaikinimas", de-

A S - K A R A S 
vusias Vakarų laisvas 
valstybes,surizikuos pa
naudoti galutinį triuški
nantį smūgį, atominę jė
gą, paęioje pradžioje.

Nors Mao sako, kad 
Maskva jau nukrypo nuo 
savo programos-pas auli
nės revoliucijos, bet iš 
veiksmų atrodo kitaip. 
Pastoti kelią komunizmui 
Vakarai dar neišmoko.

Sąryšyje su šiuo, pra
vartu pažvelgti į Tolimų -

kitokiausius.
- Taip, daktare, aš buvau 

normalus žmogus,koks be 
galėjau būti.

- Pasitaikydavo darbovietė 
se krizė, būdavo ruošiamasi 
išeiti į streiką. Aš vėl - nak
timis neužmigdavau, galvoda
mas apie tai. Keldavausi anks 
ciausia rytais ir vis galvoda
vau apie tą darbininkų ir dar
bo krizę. Aš baimindavausi 
dėl šėrų rinkos svyravimų, mū 
sų plentų nelaimių, Expo ir 1.1.

- Mane baimė imdavo dėl van

- Gi ilgainiui ir tos 15 mi- 
čių visiškai pranyko. Kartais 
aš besibaimindavau net visą 
rytmetį...
Persimainymas

(transformation).
- Aš pasiekiau net tokią pa 

dėtį, kad džiaugdavausi sa
vais vaikais ir jų charakterių 
visai nebeanalizuodavau. Pra
dėjau žiūrėti tokius filmus, 
kurie mano mintyse jokių efek 
tų nepalikdavo. Pagaliau, aš 
nutveriau pats save netgi... 
besišypsantį ir (gal net neti-

mokratinių kraštų nela
boji propaganda iki šiol 
lygybės ženklų pastatyti 
neišmoko. Su tokia ener
gija, kokia komunistinis 
propagandos aparatas 
žmonijai įkala į galvas 
formulę: kapitalizmas- 
karas .Vakarai įtikinti ne
moka.

Barzdočius Marksas 
buvo įsitikinęs, kad so
cializmas subręs ant ka
pitalizmo medžio, o’jpro- 
letarinė revoliucija" pri
nokusį vaisių užbaigs ak
tu-nupiovimu.Toliau seks 
jau sekančių gentkarčių 
darbas.

Leninas ir jo apaštalas 
Stalinas ir Mao, įžiūrėję 
tokios keistos vaidybos 
netinkamumą,tą veiksmą 
-aktą pakeitė į šaltą krau- 
jišką, žiaurios priespau
dos ir teroro, techniką.

Į nubrendimo stebuklus 
netikėdami, kapitalizmo 
medį nutarė nukirsti ir 
tik tada, į krauju palais
tytą žemę, pasėti savąją 
sėklą. Stalininė komunis
tinė "laboratorija", per 
gana trumpą laiką, su- 
konstruavo ir išaugino 
totalinės diktatūros vai
sių. Veltui mus gąsdina 
alternatyva: "raudonas ar 
lavonas". Tik kopūstgal- 
viai netiki, kad tolimes
nėje pasekmėje komuniz
mas ir yra mirtis.

Aiškiaregiu ne mano 
galvai būti, todėl ir ne 
pretenduoju. Tik visiems 
jau gali būti aišku,jei Va
karų laisvasis pasaulis , 
koks jis pasiliko nuo II 
Pas. Karo pabaigos, bus

jų ir arabų Rytų įvykių 
panašumą-karą Vietname 
ir Izraelio pasieniuose.

Vietname amerikonai 
įstrigo,karą norėtų baig
ti.Komunizmas užintere- 
suotas,kad karas ten tęs
tųsi.Šio krašto nelaimin
gų gyventojų gerbūvis ko
munizmui nesvarbus. Dėl 
jo gyventojų "komuniz
mas ar mirtis" alterna
tyvos nėra. Komunizmas 
jau neša jiems mirtį. Ka
ras Vietname ir yra to 
pasaulinio karo dalis, ku
rį veda komunizmas .Kaip 
mažas šiaur. Vietnamas 
išdrįstų prieš JA Valsty
bių galybę priešintis, jei 
tai nebūtų puolančiojo ko
munizmo priekinė pozici- 
ja?Kosyginas aiškiai pa - 
sakė: "Taip,mes juos ap- 
rūpinom ginklais Jr toliau 
duosime viską,kas reika
linga".

Po karo prieš arabus , 
Izraelis taipogi įstrigo, 
viską norėtų baigti, bet 
jam to neduoda. Karas 
yra reikalingas tiems 
(aiškiai maskoliams),ku
rie jį veda arabų vardu. 
Arabus Izraelis apmuštų, 
bet ne tuos, kurie stovi jų 
užpakaly.Palestinoj, kaip 
irVietname-toji,kuri dėl 
taikos nori derėtis, t. y. 
nori taikos, yra visų ata
kuojamoji pusė.Kaip čia, 
taip ir ten, atakuojančioji 
pusė taikytis atsisako. 
Nėra Izraelio pripažini
mo,dėl taikos nėra ir be- 
tarpiij derybų. Nėra tai
kos be derybų,nėra dery
bų be abipusio pripažini
mo.

dens užteršimo (water pollu
tion), dėl kaskart didėjančio 
kriminalistų skaičiaus, dėl 
negrų reikalų Alabamoje, dėl 
jų teisių balsuoti etc.

- Nebuvo neįprastas daly 
kas praleisti man valandą - 
kitą begalvojant apie mūsų 
priemiesčių vaizdo atnaujini
mą, eskimų problemas irk't.

Pagaliau, aš dažnai klaus
davau pats savęs, kaip mes 
turėtume i Šri šti prancūzų prob
lemą Kanadoje ir, galiausiai, 
baimindavausi, ar Kanada pa
ti kada nors ras savo indenti 
tetą pasaulio valstybių tarpe, 
ar ne ...

Tikėsit manim ar ne? ..
-- Daktare, aš duodu jums 

žodį, kad aš buvau toks pat 
protingas ir normalus, kaip 
ir jūs esate...

kėsite) besikvatojantį. Val
giau- ką norėjau, skaičiau- 
taip pat ką norėjau.
Ir taip praėjo savaitės - aš 

niekuo nesibaiminau. ]\.fanęs 
neėmė jokia baimė netgi ta
da, jei aš galvodavau apie 
Čiang Kai - lieką, Ronnie, 
Reagan, Martin Luther King 
ar Steven Truscott.

- Aš pasakiau pats sau: 
peklą su visomis baimėmis!

- Tada aš patyriau, kad pri
valau ieškoti profesonalinės 
pagalbos, nes pajutau - pasi 
ekęs patį dugną. . .
- Daktare, ar negalėtumėt 

manęs padaryti vėl normaliu 
žmogum, kad galėčiau vėl 
baimintis, viskuo rūpintis, 
kaip ir visi kiti normalūs 
žmonės - a?

Pr. Alšėnas.

tik defenzyvoje, tai mas- Izraelio ir Vietnamo 
koliškasis komunizmas , situacija visai panašios . 
toliau žygiuodamas,prieš
pakrikusias .nusipolitika- K.M. Juozas Šarūnas.

AR ŽINOTE K> RAŠO

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

K EI EI VI žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasūsakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gėrį vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir lt: 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, Mm*. 02127, USA.

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

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

BANKELYJE "TALKA" 
birželio mėnesį piniginis 
judėjimas buvo gana gy
vas. Išimta iš bankelio 
nemažos pinigų sumos . 
Matant, kad pinigų vertė 
krinta ir ore jaučiamas 
netikrumas piniguose, 
žmonės neranda reikalo 
taupyti,o sutaupytus pini
gus bando investuoti. To- 
dėliai, birželio mėn. ba
lansas tesiekė tik 1, 585 , 
754.31. Jis bent kiek su
mažėjo už praėjusio mėn. 
balansą.Šėrai sudarė $ 1, 
028,528.19 .indėliai $ 470 , 
403.30. Narių skaičius- 
1131,indėlininkų-336,sko
lininkų - 334. Asmeninių 
paskolų išduota $ 426 , 
726, 84,ipotekinių-$ 737 , 
320. 88. Pelno per šiuos 
metus turima $ 31. 008. 
88. Bankelis turi pakan
kamai pinigų patenkinti 
paskolų pareikalavimus . 
Kiek sunkiau su morgiči- 
nėmis paskolomis. Jų iš
davimas varžomas atitin
kamo procento turimo ka
pitalo. Užtai, visi norin
tieji gauti morgičines pa
skolas prašomi įsiregis
truoti į eilę raštinėje, nes 
toms paskoloms nevisada 
užtenka leistų pinigų, ir 
pirmieji užsiregistravę 
gauna jas anksčiau. Pa
skolų sąlygos ir malonus 
lietuviškas patarnavimas 
visada turi būti akstinu 
kreiptis į savąjį bankelį, 
ypač dabar kai kitur yra 
sunku gauti paskolų.

Šio mėnesio Valdybos 
posėdyje buvo paskirta 
$ 100.00 šokių grupei"Gy- 
vataras" kelionės išlai
doms į Prancūziją, kur 
"Gyvataras" atstovaus 
Kanadai ir kartu garsins 
lietuvių vardą. Tame pat 
posėdyje nutarta duoti $ 
25.00 ir Hamiltono ateit. 
moksleivių kuopai sto
vyklavimo reikalams . 
Kaip matote, "Talka" be 
anksčiau skirtų nemažų 
sumų lietuvybės reika
lams kaskart vis paskiria 
metų eigoj, atsirandan
tiems lietuviškiems rei
kalams atitinkamas pini
gų sumas.Iš kur lietuviš
kos organizacijos gautų 
paramos .jeigu ne iš mūsų 
pačių ir mūsų organiza- 
cijųTUž tai, tiesiog keis
ta, kad dalis dar lietuvių 
nėra lietuviškų bankelių 
nariaisl Remkime viens 
kitą visomis galimomis 
priemonėmis, nes visi 
kiti yra nesuinteresuoti 
remti lietuvius.

Jau yra prirašytos pa
lūkanos prie depositų 
sąskaitų ir kiekvienas at
vykstantis į bankelį yra 
prašomas atsinešti savo 
indėlių knygeles, kurios- 
na bus atžymimos palū
kanos ir kas norės-galės 
tas palūkanas pasiimti. 
Bendrai,' bankelis prašo 
visų narių,vykstant į raš
tinę pasiimti nario kny
geles,kuriose įrašai būtų 
sutikrinami su knygų įra

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

šais,nes vis dažnai pasi
taiko,kad tie įrašai skir
tingai,nes nariai atvyks
ta bankeliu be nario kny
gučių ir atliktos operaci
jos negali būti atžymimos 
knygutėse.

Gegužės mėnesį mirė 
bankelio narys Ansas Re- 
jeris. Užuojauta jo gimi
nėms.

Junkimės ir laikykimės 
vienybės per bankelį 
"Talka". E. S.

STUDENTŲ ĮTAKA 
KRAŠTUI

Kiekvienam krašte be- 
simokslinantis jaunimas 
yra krašto pažiba. Kuo 
daugiau jaunimo siekia 
aukštuosius mokslus, tuo 
kraštas skaitomas kultū
ringesnių ir ekonomiškai 
stipresniu. Susipratusi 
studentija, kartais vaidi
na didelį vaidmenį ir 
krašto administracijoje. 
Ne retai priversdama da
ryti pakeitimų krašto įs
tatymuose,jei jie reikia
mai netarnauja kraštui.

Sekant spaudą, tenka 
rasti įvairiuose kraštuo
se studentų veiklos at- 
garsių.Vienur organizuo
ta studentija teikia para
mą krašto administraci
jai savo gerais patari
mais. Kitur patys nežino 
ko nori ir kelia rūpesčių 
netik universitetų admi
nistracijai, bet ir krašto 
administracijai.Kaip pav. 
Raud. Kinijos studentija, 
pasivadinusi "raudonai
siais sargais',' baigia pri
vesti kraštą prie kruvinų 
žudynių-revoliucijos. In
donezijos studentai .parar 
gavę komunistinės Sukar
no administracijos sko
nio,persiorientavo į žmo
niškąją pusę ir netik re
mia dabartinės demokra
tinės administracijos 
darbą, bet reikalauja iš 
šaknų sunaikinti krašto 
kirminą su Sukamo pry- 
š akyj e, pri vedusį kraštą 
prie tarptautinio ir ūki
nio bankroto.

Kokį pavyzdį duoda JA 
Valstybių ir Kanados stu
dentai, tarptautinė j e plot
mėje? JAV-bėms vedant 
pasipriešinimo kovą 
prieš atslenkantį 20-jo 
amžiaus kolonializmą,šių 
kraštų studentija veda di
džiulę propagandą prieš 
Vietnamo karą.Reikalau- 
jasustabdyti Š. Vietnamo 
bombardavimus ,neva už- 
stojant nekaltus gyvento
jus.Tačiau jie nemato ki
tos pusės. Kodėl jie ne
reikalauja Ho ČiMinhne
siųsti savo žmonių į pie
tus? Juk ten juos pasitin
ka savo kraštą sauganti 
ginkluota jėga. Taip pat 
HoČiMinhbe pertraukos 
siunčia savo nekaltus gy
ventojus į neišvengiamą 
mirtį ne savo teritorijoj. 
Garbinga žūti beginant 
savo kraštą ar gelbstint 
silpnesnį jį, jį užpuolus . 
Tačiau baisiai negarbinga 

mirti ten,kur tavęs nieks 
neprašo ir nenori. O kiek 
tarptautinis komunizmas 
paaukojo gyvybių sveti
mose žemėse,bębandydar 
mas jas prisijungti sau? 
Šito JAV-bių ir Kanados 
studentai nežino, ar kaž
kodėl nenori žinoti. Kad 
jiems susidarytų švie
sesnis akiratis, siūlyčiau 
šių kraštų studentams, 
sueiti į artimesnį kontak
tą su Indonezijos studen
tais, kurie gal atvertų 
jiems akis,geresnei tarp
tautinei orientacijai. In
donezijos studentija yra 
gražus pavyzdys dauge
liui besimokslinančių 
trumparegių.

Džiugu,kad 1 ietuviškoji 
studentija yra dar tiek 
pavyzdinga, kad vengia 
talkininkauti šių kraštų 
studentijos daugumai ir 
stengiasi jiems parodyti 
sveiką teisybę. V. P.

SUDBURY,
KL FONDOĮGALIOTINIO 

VIZITAS
Birželio 30 d. Š. Onta

rio KL Fondo įgaliotinis
J.Skardis lankėsi Sudbu- 
ryj.kur buvo globojamas 
savo bendraklasės Ange
lės Baltutienės ir jos vy
ro Leono.

Susipažinimas su tau
tiečiais ar senų pažinčių 
atnaujinimas prasidėjo 
tuojau po lietuviškų pa
maldų,kurias laikė vieti
nis kapelionas ir naujasis 
KLB Tarybos narys kun . 
A. Sabas. Aplankyta pp. 
Venskevičių ir pp. Griš
konių šeimos (abeji paža
dėjo KL Fondui po šimti
nę! )i r ligoninėje gulintis 
žuvininkų bei medžiotojų 
d-jos p-kas Stasys Kri
vickas, kuris jau sveiks
ta. V-bos p-ko p. Staškaus 
rezidencijoje teko susi
pažinti su garsiuoju To
ronto dainininku p. Veri- 
kaičiu, kuris buvo vietos 
ap. valdybos iškviestas į 
Dominijos dienos proga 
čia ruoši amą tautybių pa
sirodymą. Pas pp. Baltu
čius vaišėse KL Fondo 
įgaliotinis atnaujino pa
žintį ir turėjo progos pla
čiau išsikalbėti su vieti
niu korespondentu J. Kru
ču ir neseniai sugrįžusiu 
iš Montrealio ligoninės 
buv.ap.v-bos p-ku J. Ba- 
taičiu.

Pačios didžiausios Sud- 
burio naujienos, tai se - 
kančią (Dominijos) dieną 
ruošiamas tautybių pasi
rodymas, kuriame mū
siškiai turėjo gausiai ir 
šauniai pasirodyti, o vie
tinė vadovybė, ypatingai 
p. Staškaus ir p. Glizicko 
asmenyse, į šį darbą 
įtraukė daug vietinių pa
jėgų.

Pp. Venskevičiai prade - 
jo žuvavimo sezoną, Su
gaudam! 62 svarų eršketą 
("sturdžių"), tuo pasida
rydami nevainikuoti Sud- 
burio žuvavimo karaliais.

Nors vietinis KL Fondo 
įgaliotinis A.Raškevičius 
dar tebeserga, bet Š. On
tario įgaliotiniui retkar
čiais šią turtingą ir vai
šingą koloniją pajudinant 
ir padedant puikiems tal
kininkams , kaip Stasys 
Jackus, Klemas Žukaus- 
kas,Poderių šeima ir ki
tiems , tai reikia tikėtis , 
kad ligi galo metų Sudbu
ry jeigu nepirmaus visoje 
Kanadoje, tai bent pra
lenks Sault Ste. Marie ir 
Kanados Lietuvių Fondo 
(to didžiausio ateityj lie
tuvybės bei lietuviškumo 
palaikymo ramsčio!) rei
kalai čia stovės taip aukš-

O

VANCOUVER, B.C.

Klubo laikinasis komitetas ir klubo Valdyba: sėdi iš kairės: 
Juozas Smitas, Feliksas Valys, Juozas Raudonis. Stovi: Jonas 
Macijauskas, Henrikas Tumaitis, Leonarda Beržinskienė, Liu
das Lesnaitis ir Vincas Skabeikis.
BRITŲ KOLUMBIJOJE 

įsisteigė ir veikia lietu
vių Medžiotojų ir Meške
riotojų klubas. Per trum
pą laiką gražiai repre- 
zentavos Vancouverio ir 
jo apylinkės lietuviams.

Galima pasakyti, jog 
toks klubas Vakarų Kana
doje jau seniai buvo pa- 
geidautinas.Vieništo su
prantama, jog iš aktyves
nių lietuvių, beveik visi 
yra klubo nariais. Kaip 
žinome, Britų Kolumbijo
je yra geriausios sąlygos 
sugauti didžiąją "lašišą" 
(salmon) arba sumedžioti 
didžiulį briedį.

Visuomenė gausiai at
silanko į mūsų parengi
mus. Ypatingai gražiai 
buvo suruoštas pirmas 
Vancouverio "Margučių 
balius'.'Jau seniai nema
tėm taip meniškai išmar- 
gintų margučių,už ką dė
kojame klubo narei Tere
sa! Česnaitienei ir Algiui 
Bubniui.
tai, kaip prie įvažiavimo 
į Sudburį ant uolų aukštai 
iškeltas "nikelis1' (pėnk- 
centis). ■ '

Šios korespondencijos 
autorius mano, kad Sud- 
burio ir kitų kolonijų tau
tiečiai netiki komunisti
nio "Gimtojo Krašto" 
propaganda ir melais,kad 
"vaduotojai" (atseit, už 
Lietuvos laisvę darbuoto
jai) nori už $ 100. 000 nu
pirkti dabartinę Lietuvą, 
o pusė surinktų pinigų 
yra prabaliavojama...Būk 
tai viena ponia pasakojo 
apie balius, posėdžiais 
vadinamus... Sakė .puikus 
restoranas, šampanas, ir 
ko tik ten nebuvo... Taip 
rašoma (ištikrųjų šmei
žiama! ) š. m. gegužės 
mėn. 30 d. "Gimtajame 
Krašte", o visiems KLF 
nariams žinoma, kad pa
vyzdžiui, KL Fondo įga
liotiniams niekas net ke
lionės ar kitokių išlaidų 
neapmoka. Ar galų gale , 
apsimoka su komunisti
niais vergais ginčytis , 
nes juk jie rašo tai, ko jų 
"vyresnis brolis" (oku
pantas) įsako rašyti, o 
jiems tikslas pateisina 
priemones. Korespond.

SAULT ST. MARIE
"DRĖGNO" MIESTO 

NAUJIENOS
Turime drėgną ir vė

soką vasarą, tačiau ra
šant šią korespondenciją, 
atrodė,kad jau oras pra
dėjo taisytis. Nežiūrint 
nepalankaus oro, apylin
kės paežerės ir paplūdy- 
miai (pliažai) yra pilni 
žmonių-vietinių ir iš ki
tur atvykusių turistų,dau
giausia amerikiečių.

Tuo laiku, kada beveik 
visoje Kanadoje dėl alaus 
bravorų štreiko yra jau
čiama savo rūšies "saus - 
ra", mūsų miestas yra 
"drėgnas", nes čia pilnu

Be to, suruoštas na
riams varžybinis žvejoji
mas. Deja, pasitaikė ne
geras oras. Tikimės, jog 
kitą kartą būsime laimin
gesni.

Pirmą kartą Vancouve- 
ry buvo suruoštas Joninių 
laužas. Beveik visi Įdubo 
nariai atsilankė su savo 
šeimomis, draugais ir 
pažįstamais. Su dideliu 
malonumu žiūrėjom, kaip 
mūsų jaunimas poromis 
šoko per liepsnojantį lau
žą. O sulaukę 12-tos vai. 
nakties ieškojom "papar
čio žiedo" Visiems turint 
gerą nuotaiką skambėjo 
lietuviškos dainos, Baliui 
Vileitai pritariant akor
deonu.

Tikimės,kad klubas to
limesnėje ateityje išvys
tys savo srityje dar di
desnę veiklą, nes klubo 
narių skaičius sparčiai 
auga, o tuo pačiu ir arti
nas laikas klubo krikšti- 
noms. Klubo Valdyba.

tempu veikia vietinis 
bravoras "Dorans", kuris 
vis dėlto įvedęs suvaržy
mus ir neparduoda dau
giau 2 dėžių.

Hamiltoniečiai Zita ir 
Pranas Šakalai,vykdami 
į tautinių šokių šventę Či
kagoje, pakeliui keletai 
dienų buvo sustoję pas 
savo draugus E.J.Skar
džius ir E.Chinienę. Šiais 
metais jie išnaudojo atos
togų laiką susipažinimui 
su įdomybėmis,kurių tar
pe buvo ir garsusis $ 100 
milijonų Mackinac tiltas 
(JAVpusėje, apie 50 my
lių nuo čia) ir labai turis - 
tų mėgiama Mackinac sa
la su istoriniais muzie
jais ir kitomis senieno
mis.

Prieš porą savaičių iš 
Toronto lankėsi tautietis 
Stasys Prakapas su šei
ma, kuris čia stengėsi su
derinti savo biznio reika
lus ir atostogų malonu
mus.

Tautietis Vinslovas Jo
nas su šeima iš Wawos 
daugiau kaip savaitę laiko 
čia atostogavo.

Paskutiniais statisti
niais duomenimis savai
tinio atlyginimo vidur
kiu mūsų miestas stovi 4 
- toje vietoje Kanadoje . 
Pirmoje vietoje Sarnia 
($ 136,64), antroje-Sud
bury ($ 130. 04), trečioje 
-Welland ($ 125.11) ir mū
siškis S.S.Marię-$123.64.

Neperseniai "Drauge" 
patalpintoj koresponden
cijoje apie mūsų miestą 
šių eilučių autorius buvo 
pavadintas žurnalistu!

Ši nereikšminga smulk
mena, vis dėlto gali su
kelti kai kurių asmenų 
pavydą ar pyktį,primena 
juoką apie buvusios Len
kijos kariuomenę, kuria
me sakoma,kad į karinin
kus iš mandagumo reikia 
kreipus pavadinant juos
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Skyrių veda skautininkas L. Eimantas
1496 Mardell Place,’London, Ontario, Canada
SKAUTŲ SUKAKTUVINIAMS 1968 METAMS 

LABAI NAUDINGI 
SKAUTIŠKI LEIDINIAI

Šie - 1968 metai, kaip 
sukaktuviniai, paliks 
kiekvienos skautės-skau- 
to atmintyje neišdildomų 
žymių. Sąjungos auksinę 
sukaktį atsiminti padės 
daug ir naudingi leidi
nį ai.Labai rekomenduoti
na kiekvienam įsigyti štai 
kas:

l.Stovykklų vakarai, ku 
riuos paruošė Brolijos 
Vadijos vadovų lavinimo 
skyriaus vedėjas s. A . 
Saulaitis. Leidinyje telpa 
daug įvairios medžiagos 
laužams bei mūsų skau
tiškiems savitarpio pa
rengimams. Tikrai iki 
šiol dar tokio leidinio ne
turėjome.

2. Dainuok, linksma jau- 

vienu laipsniu aukščiau...
Kadangi tiek šiam ko

respondentui, tiek visiem 
mūsų kolonijos tautie- 
čiam"Draugo" korespon
dentas - mūsų kolonijos 
lietuviškų sielų ganytojas 
-yra žinomas kaipo tikrai 
kukli,švelni ir labai tole
rantiška asmenybė, kurio 
veikla ir geri norai jau
čiami nuo pat jo atvyki
mo, tai šį reikalą pava
dinkime gražiu juoku ir 
apie tai pamirškime.

Korespondentas

DETROIT
AR NE PERMAŽA 

PAGARBOS?
Sakydavom, kad mes 

lietuviai savo mirusius 
pagerbti ir palaidoti gra
žiai mokam.Tačiau,atro
do, daugiau pagarbos tu
rėjo būti,kai liepos 10 d . 
Detroite,Mich., tragiškai 
mirė (auto katastrofoje 
žuvo) kun. Bronius Dagi
lis, gimęs 1908. VIII. 14 .

Buvo tai šviesi asme
nybė: ilgametis gimnazi
jų kapelionas, pavyzdin
gas kunigas ir lietuvis . 
Atvykęs Amerikon ilgiau
siai ir nuoširdžiai dirbo 
Detroito lietuvių tarpe ir 
labai daug triūso bei pa
stangų įdėjo į jaunimo 
stovyklos "Dainavos "įkū
rimą bei vis pažangėjantį 
jos vystymąsi.

Kun.Br.Dagilis yra iš
sitaręs,kad jei jis mirtų, 
norėtų būti palaidotas lie
tuvių kalba atliekamomis 
apeigomis. Deja, šis mi
rusiojo noras buvo pa
neigtas ir paneigimas a- 
tėjo iš jo konfratro-kun.
K. , Dievo Apveizdos pa
rapijos klebono Detroite. 
Tiesa, šioj parapijoj jau 
neliko lietuviškų pamal
dų,nors bažnyčios klebo
nas ir yra lietuviškos kil
mės, čia gimęs lietuvių 
imigrantų ainis. Lietu
viškai jis pakankamai ge
rai mokąs.Tai gi, šis kle
bonas tvirtai pareiškęs , 
kad už mirusį šv. mišios 
ir egzekvinės apeigos 
bažnyčioje būsiančios tik 
angliškaiirvisai nekrei
pė dėmesio į nustebusį 
lietuvį vyskupą ir arti 60 
kunigų,atvykusių į laido
tuves. ..

Didžioji lietuvių kolo
nija Detroite taip pat ga
lėjo gausiau palydėti kun. 
Dagilį jo paskutinėje že
miškoje kelionėje į ka
pus. .. 

nyste, kurią paruošė ir 
išleido akademinis skautų 
sąjūdis. Tai graži dainų 
knygelė; joje telpa per 
200 įvairių dainų tekstų .

3. Religinė programa 
skautams. Jau galima 
gauti šią knygelę dabar . 
Ją stropiai paruošė skau
tų dvasios vadovai: v.s. 
kun.J. Vaišnys, s. kun. V . 
Cukuras ir s. kun. J. Pa
kalniškis.Kaina tik 50 et.

Galima įsigyti ir labai 
gražius skautiškus uni
forminius diržus su lie
tuviškomis sagtimis.

Patogiausia visus čia 
minimus leidinius buvo 
galima įsigyti V tautinėje 
stovyiloj
stovykloj.Bet tatai gali - 
ma nusipirkti ir kiekvie
na gera proga. L. E-tas .

Skaudu širdyje ir sle
giančių jausmų kupina 
krūtinė! Nejaugi lietuvy
bės išlaikymo kelyje mes 
turime nuryti karčią ir 
negydančią piliulę, įbru
kama savųjų rankomis ?

Pradedame jau nebe
suprasti vieni kitų. Tur 
būt jie jau užmiršo, kad 
gerasis Dievulis supran
ta ir lietuvių kalbą.. .

L. Damulis .

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
LAISVĖS TARYBA 

paskelbė manifestą tų 
valstybių laisvės atstaty
mo reikalu. Manifestas 
grindžiamas priminimu 
fakto, kad 1940 metais - 
Baltijos valstybės tapo 
sovietinės Rusijos ir na
cinės Vokietijos sąmoks
lo aukomis. Viena są
mokslininkų šalis nu
bausta Niurnbergo teis
me, iš Vokietijos atimta 
viskas, ką tų nusikaltimų 
keliu buvo įgi jusi ;bet kita 
šalis - sovietinė Rusija, 
nepaisant,kad vyriausias 
sąmokslų kūrėjas Stali
nas ir pasmerktas, įgy
tuosius grobius tebelaiko 
savo valdžioje. Manifes
tas kaltina Sovietų Sąjun
gos vyriausybę už tarp
tautinio nusikaltimo prieš 
Baltijos valstybes įvyk
dymą ir jo tęsimą iki 
šiol. (Elta).

Atkelta iš 4 psl., 
liai rėmė, bet buvo ir to
kių,kurie bijojo inteligen
tų pertekliaus. Nors šie 
kursai išsilaikė savo lė
šomis, be jokios valdžios 
paramos, bet kai kas ne
galėdavo pakęsti šios 
laisvos mokslo įstaigos 
ir apie ją platino įvairius 
gandus.

Mano laikais šiuose 
kursuose mokytojavo:dr. 
Tumėnas, kun. dr. Juška , 
O.Pūdymaitis M. D. , Spi- 
ridavičius, Baronienė, V. 
Tumėnas,J. Grabauskas , 
V. Viliamanskaitė, J. Pe
trulis, Č. Kontrymas.G. 
Pūdymaitis,Kezys ir kt. 
Išleidžiamuose egzami
nuose švietimo ministe-< 
rijos atstovu buvo inž. St. 
Čiurlionis. Atestatus pa
sirašydavo ir švietimo 
ministerijos departa
mento direktorius su re
ferentu.

1935 m.šiems kursams 
buvo atimtos valstybinės 
teisės, dėl ko 1937 m. jie 
buvo likviduoti.

Stepas Paulauskas.



8PSL./ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. rugpiučio 14 d. NR.30 - 31 (1 106 -7 )

Padėka i
Tuo pačiu metu,kai Ka

nadoj prasidėjo paštinin
kų streikas,mane apnyko 
ligos.Teko atsidurti ligo
ninėj,būti operuojamam. 
Šios nelaimės metu iš 
draugų,artimųjų, bičiulių 
esu patyręs daug užuo
jautos ir paramos, už ką 
nuoširdžiausiai turiu pa-< 
dėkoti.

Pirmiausia mano nuo
širdžiausia padėka Dr. 
Jonui Šemogai,kuris,įdo
miu likimo sutapimu,ma- 
ųe sėkmingai gydo nuo 
pat Kauno laikų,per trem
tį ir dabar Kanadoje. Kai 
Lietuvos okupantas mane 
išmetė iš "LŽ" dienraš
čio redakcijos, tą pačią 
dieną tiesiai iš redakci
jos pirmosios pagalbos 
nuskubėjau į Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus ligo
ninę, kur Dr. J. Šemogas 
su prof. Dr. V. Kanauka 
man padarė dvi operaci
jas. Tremtyje nors ir 
skirtingose vietose gyve
nome, vis Dr. J. Šemogas 
rasdavo progų mane ap
lankyti ir padėti taisyti 
mano sveikatą, kuriai vis 
atsitikdavo pasekmių. 
Montrealyje jis man lai
mingai pataisė sveikatą 
jau kelis kartus po nelai
mių ir katastrofų, ir da
bar ne tiktai sutvarkė, bet 
ir ištyrė ir davė patari
mų bei nurodymų,kaip tu
rėčiau eiti į gyvenimo 
saulėlydį. Dr.J.Šemogui 
būsiu visada labai dėkin
gas.

Nuoširdžiai dėkoju Pr. 
Paukštaičiui nuvežusiam 
į ligoninę ir Vyr. Sės . 
Margaritai atvežusiai iš 
ligoninės, ir daugeliui

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir 
Ketvirtadienį 
Antradieni 
Penktadienį 
Treči adieni

2 - 4; 7 -9 pm.

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

mielų lietuvių draugų ir 
bičiulių,kurie lankė ligo
ninėje,atnešė gėlių ir do-, 
vanų: V. ir J. Giriniams , 
D.ir K.Smilgevičiams, J. 
ir P. Lukošiūnams (Sei
melio pirm.), L ir P. Lu
koševičiams,Mykolo Lu
košiaus šeimai, Kleb. T . 
K. Pečki ui,SJ,Dr. J. Venc
kui, SJ, Vyr. Sės. Marga
ritai ir Sės. Cecilijai (iš 
Australijos), J. Šarapnic- 
kui (iš St.Catharines),Ig. 
Petrauskui, V. ir A. Dau- 
gelavičiams, P. Dumčiui 
(iš Australijos), B. ir J. 
Lukoševičiams .radio ve
dėjui L.. Stankevičiui; 
sveikinusiems ir pareis- 
kusiems užuojautos tele
fonu: J. Audėnui (iš New 
Yorko), O. Indrelienei (iš 
Toronto), O. ir A.Raci- 
borskams (iš Čikagos) , 
Gyvataro vedėjai Poniai 
Breichmanienei(iš Mont- 
realio aerodromo), vyks
tančiai su ansambliu į 
Europą,ir visiems, kurie 
šiuo ar kitu būdu pareiš
kė užuojautą, domėjosi 
ligos eiga telefonais ir t. 
t. Kai kurie iš suminė tųjų 
atsilankė visomis šeimo
mis, bet aš, būdamas li
gonis, nesugebėjau visų 
pasižymėti vardais. Ačiū 
visiems.

J. Kardelis.
DLK VYTAUTO KLUBO 
buvęs barmonas Ant. Skrups- 
kis yra miręs. Nuoširdi užuo 
jauta io dukrai, NL spaudos 
baliaus siu metą karalaitei,, 
ir visai jos šeimai. NL.
• Mirusi Viktorija K aval i ū- 
nienė- Kryžanauskaitė, kuri 
palaidota per Aušros Vartą 
parapiją.
• Mirusi M. MekŠriūnienė,
Stasio žmona, kuri palaido
ta per Sv. Kazimiero parapi
ją____________________
VEDYBINIS SKELBIMAS

Ieškau gyvenimo draugės, 
kad būtų šiek-tiek pasiturin 
ti. Aš esu 45 m. amžiaus, tu 
riu nuosava narna ir nuolati 
ni darbų. Rašyti:

P. Pigaga
274 King Street W., 
Ingersoll, Ont. Canada.

REGINA I. VASILIAUSKAITĖ 
šiais metais sėkmingai pa
baigė St. Marie of the Springs 
kolegija Columbus, JAV ir i- 
sigijo Bachelor of Arts diplo 
ma. Regina yra buvusi mon- 
trealietė, aktyviai dalyvavo 
skautų organizacijoje ir bai
gusi Rosemonto Liet. Šešta
dieninę mokyklą 1960 m.išvy 
ko į JAV. Pasiryžusi studi
jas tęsti toliau.

NUMATOMA GEGUŽINĖ
Lietuviai kariai veteranai 

yra nutarę surengti geguži
nę rugpjūčio 25 d., Skruibiu 
vasarvietėje, Pointe Furtune. 
Gražiosios Ottawa upės kran 
tuose gros šauni muzika, nu
matyta saldžių ir karčių ska
numynų bufetas ir veiks tur
tinga loterija.

Visiems ramovėnams prime 
narna, kad gegužinės metu 
turėsime pasitarimą- susirin 
kinta.

Visa lietuviškoji visuome
nė maloniai kviečiama i ge - 
gužinę atsilankyti.

V a 1 d y b a.

namu 366 - 9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA

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

Namų tel. MU 1-205 T

Jr.A.O.,JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11 ■ 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namu 737-9681

ov.GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

BAIGIASI ATOSTOGŲ 
SEZONAS

Buvęs labai gražus laikas, 
atostogaujantiems davė pro
gą iš Montrealio išvykti to
liau ir taip pat iš tolimesnių 
jų vietovių nemažai mūsų tau 
dėčių lankėsi Montrealyje. 
NL-vai atostogaujant nete
ko daug tokiu užrašyti, bet 
yra žinoma, kad buvo išvykę 
i JAV-bes Žižių, Zabielia 
usku, Jaugeliu, Lukšių, Ha- 
risonų, Oscilit, Maciku šei
mos. H. Adomonis su šeima 
buvo išvykę net į Kanados 
Vakarus, Iva Girdžiūtė i Bar 

j ............_ beados salas, Lilija Urbana
mieras Gudžiūnai. Vaišės vy viČiūtė i Europa, Janina Ado 
ko prisitaikant jaunojo pusės ~ “ r'1 1 
svečiams, bet už tai jauna
sis sveikinimą, ir padėka at
liko lietuvių kalba pirmąją 
( nors tai skaitė iš rašto ).Da 
lyvių svečiu buvo apie 200 
asmenų. Jaunavedžiai poves
tuvinei kelionei išvyko i JAV.

NIJOLĖS GUDŽIŪNAITĖS 
su Richard M. Gray sutuoktU| 
vės jvyko šeštadieni Šv. Ka
zimiero bažnyčioje irvaišės, 
Victoria Hali, kurias suruo
šė jos tėveliai Anelė ir Kaži

monienė, p. Peteraitienė nu- 
skridusios i Lietuva ir 1.1. 
Lankėsi: Vizgirdai J. ir M. 
iš Aurora, III., Jokūbaičiai 
is Toronto, Giedraičiai iŠ 
Hamiltono ir kt.

Atkelta iš i psl. 
kuojant Kanados pašto 
tarnautojams negalėjome 
išleisti "Nepriklausomos 
Lietuvos", įvyko kelios 
didelės katastrofos.

KostaRikos salėje ne
tikėtai išsiveržė senas 
užgesęs vulkanas-ugni
kalnis. Besiveržianti ug
ninė lava padarė daug 
medžiaginės žalos apy
linkės gyventojams. Toje 
nelaimėje žuvo apie 200 
žmonių.

Kita didelė nelaimė at
sitiko Filipinų respubli
koje, kur įvyko žemės 
drebėjimas, kuris sosti
nėje sugriovė namų ir po 
jų griuvėsiais žuvo taip 
pat keli šimtai žmonių.

Žemės drebėjimas pa
sireiškė ir Japonijoje.

• Slusnys Justinas su sūnum 
iŠ Detroito lankėsi Montrea- 
lyje ir parodoje, kurie svečia 
vosi pas dede F. Skruibi.

LIET. GENERALINIO 
KONSULATO

New Yorke paieškomi as
menys.
Antanaitis Antanas, gim. 
Pa vidau j o km. , Tauragės 
apsk. ; Bagdonas Jonas ir 
Pranas, broliai, gim. Pa
ežerių km., Skaudvilės 
vi. .Tauragės aps. ;Bakš- 
tys Jonas, kil. iš Antapu- 
šinės km. , Viduklės vi. , 
Raseinių aps., gim. 1910 yra buvęs Lietuvos konsulas,Jgu- 
mt. , į JAV-bes atvykęs 
1950-1951 mt. ;Bartašius, 
Jonas ir Juozas,gim.Eze- 
liškiųkm. .Skaudvilės vi. 
Tauragės aps. ; Glebavi
čius Juozas, Mykolo sū
nus; Klivečka Jonas,gim . 
1914 m. JAV-se, gyveno 
Vilniuje, vėliau Panevė
žyje, dingo 1950 metais .
Kundrlšiūnas Jonas (Klun- 
chen John), gim. Upeliškių 
km.,Vabalninku par. Bir
žų aps. ; Laurutytės, bro
lių Igno ir Tadeušo duk
terys, Lietuvos okupaci
jos pasėkoje atsidūrusios 
Vakaruose,ieškomos pa
likimo reikalu. Šimkevi- 
čiūtė Vanda iš Šilalės (Va
levičiūtė iš Kretingos; 
Žekas Petras ir jo brolis 
gimę Šilagaliu km. Pane
vėžio par.,turėjo seserį 
Kotryną Žekaitę-Kliveč- 
kienę.seni ateiviai, gyve
nę Chicagoje.

Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti:

Dr. Martyno Anyso knyga 
“Senprūsių laisvės kovos” jau 
atspausta Čikagoje ir pasiekė 
prenumeratorius. Ji yra premi
juota 1964 m. Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugijų centro val
dybos Montrealyje, išleista Ma
žosios Lietuvos Draugijos Čika
goje. Kalbą lygino B. Babraus- 
kas, atspaude “Draugo” spaus- 
tuvė. Autorius dr. M. Anysas 

bernatūros patarėjas ir Klaipė
dos krašto direktorijos narys, 
šiuo metu jis gyvena Toronte ir 
ypač domisi istoriniais klausi
mais. Turi parašęs knygą apie ...
praeityje pasižymėjusias Lietu- do-Edmundo Miliausko jungtu 
vos moteris; numato išleisti su vės įvyko birželio 29 d. šv. Jo 
skautų pagalba. no Kr. par. bažnyčioje.

Dr.P.MORKIS
dantų gydytojas
Vakarais ir. JeJtadieniais 

pagal susitarimu.

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

Raštinė: LE 4-4451

Kristinos Dimskytės ir Arvy

M,AtS, P0PICRM7IS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c).

Ch ir u r į in ė praktika
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

3550 Cote Des Neigęs Rd., Suite 720.

KREIPTIS TELEFONU 931 - 3275.

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

Suite 205

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

DĖMESIO Ll ET UVI AMS

Lietuviu apgyventoje vieto
vėje P ai angoje, minimaline kai 
na parduodama vasarvietė, kuri 
yra pušimis apsuptoje vietoje- 
- Laurention kalnuose.

Skambinti 677 - 593 1

5330 L’Assomption Blvd 
Tel. 255 ■ 3535.

NOTARAS

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

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866-13 59

Sav. J. Adomonis • Adams

Namu tel. 747-9000

6636, Clark St. Montreal
( prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEK AME DARBUS:

Electric Welding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric ,
ir kitus

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183.

Steering Service
Wheel Alingment

T une- up
Clutch- Brakes

KARAS VIETNAME
Karas Vietname tęsia

si ir kol kas nematyti, 
kada jis gali pasibaigti. 
Taikos derybos, vykstan
čios Paryžiuje, neduoda 
jokių taikos numatymų. 
Hanojaus atstovai težino 
vieną reikalavimą: Ame
rika turi kapituliuoti,- 
tiktai tada galima būsią 
derėtis dėl taikos. Taip 
aiškėja ta tiesa, kad Ha
nojus reikėjo veikti tada, 
kada buvo galima lengvai 
susitarti,onedabar, kada 
Hanojus aprūpinamas 
Maskvos ir Pekino gink
lais, o žmonių juk jiems 
visiškai užtenka ir Hano
jus dėl jų nė kieknesivar- 
žo.

JAV prezidentas John- 
sonas pakartotinai krei
pėsi į Maskvą ir Varšu-

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

voje derėjosi su Pekinu , 
bet Maskva interesuota, 
kad JA V ir toliau eikvotų 
jėgas Vietname, o Peki
nas visiškai nutraukė pa- 
sitarimusir iš Varšuvos 
atšaukė Pekinan savo ats
tovą.

Maskva ir Pekinas da
bar žiūri,kaip JAV vyks
ta prezidento priešrinki
minė kova, kurioje Viet
namo klausimas,nors Ei- 
senhoweris pasisakė už 
Johnsono politiką,vis dėl
to vaidina pirmaujančią 
rolę. Kas laimės rinki
mus: kapituliacijos šali
ninkai, ar pasisaką už ka
ro tęsimą.

ŽINIOS TRUMPAI
• Tito paleido išgalėjimo 
buvusį savo padėjėją Dži- 
lą ir leido jam išvykti į 
užsienį.
• Dr. Blaibergas, kuriam 
Pietų Afrikoje įdėta antra 
širdis, buvo susirgęs 
plaučių uždegimu,bet pa
sveiko.
• Daugelyje vietų yra pa
daryta širdies persodi
nimo operacijų. Tokių o- 
peracijų yra padaryta 
Montrealyje.Edmontone , 
ir tai sėkmingai.
• JAV išbandytas milži
niškas lėktuvas, pakeliąs 
300 keleivių ir bendrai- 
275 tonų svorio sunkumų .
• Čekoslovakijos libera- 
lizacija Vakarų Europos 
komunistų eilėse sukėlė 
naujų susirūpinimų .Pran
cūzijos ir Italijos komu
nistai kelia mintį susitar
ti su Amerikos komunis
tais dėl liberalizacijos .

ARTIMŲJŲ RYTŲ 
PROBLEMA 

tebesitęsia neišspręsta 
ir nebesprendžiama, nes 
Maskvos palaikomi Ara
bai, Izraelio nepripažįs
ta,laiko jį sunaikintinu ir 
dabar deda visas pastan
gas ardyti Izraelio gyve
nimą iš vidaus: organi
zuoja diversantus, kurie 
daro užpuolimus Izraelio 
viduje bei tose srityse , 
kurios Izraelio užimtos .

Izraelis, žinoma, gina
si, ir vyksta karas. Nuo
lat vyksta susišaudymai 
per Jordano upę, per Su
eco kanalą ir net orinės 
atakos. Ir nėra išeities , 
nes Arabai sėsti už dery-

bų stalo, ką Izraelis pa
kartotinai siūlo, nesutin
ka.
• Tito būdamas Pragoję pa
reiškė visišką pritarimą Če
koslovakijos liberalizacijai 
ir pasakė, kad tarp Čekoslo
vakijos ir Jugoslavijos dabar 
nusistatę geriausi santykiai.
• Rumunijos vyriausybė už
protestavo, kad nebuvo pa 
kviesta į Bratislavos susi
rinkimą ir Maskvai paruošė 
memorandumą, kuriame sako: 
jeigu Maskva nori išlaikyti 
Varšuvos susitarimo sąjungą 
tai neturi teisės kištis Į ki
tų Valstybių reikalus. Ceau
sescu atvyko į Pragą.
• Eisenhoveris po 6- to šir
dies priepuolio jau pradeda 
sveikti.

Top beauty Miss Brazil

LAIKRODININKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA IK RO DŽIUS I R J U V E LY RU S ,

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

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:

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

Nemokamos gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros šėrą 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 vai andos: 1465 De Seve St., sekmadieniai:: 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. Dieno - penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. Vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7

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

BANGA

TEL. 669-8834.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER STOTĮ

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

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 statybq vykdo ištisomis gatvėmis 
naujoje La Sallėje-

e Namai - Duplex ir Fourplex ■ sau ir 
investavimui.

e Namq kainos neaukštos, labai lemu 
imokėjimu ■ S 1090 - galima įsigyti 
gralius ir vertingus namus.

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

ar žinoma, kad
’’NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, prJcvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietimus, nirti.es atveju ui- 
nejautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

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

A. J, Norkeliūnas
Commi ssioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, fkamp. St. Zotique)

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

LaSalle Restaurant
15 - je metų pagarsėjęs “ smoke meat1 

gaminio patiekalu.

TELEFONAS

366 - 0754

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

nirti.es
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