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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

De Gaulle, pasitraukęs is Ptancūiiias respublikos prezidento pareigu.

ATSISTATYDINO SUSISIEKIMO 
MINISTERIS HELLYER

Balandžio mėn.24 d. Kanados 
s usisle kimo m iništėrlš Paul 
Hellyer pasitraukė iš eitųjų pa
reigų,pareikšdamas,kad jis ne
galįs pakęsti Trudeau vyriau
sybės atidėliojimų dėlei jo pa
siūlytosios namų statybos pro
gramos. Hellyer, sutikęs įeiti 
kabinetan, savo pirmuoju rū
pesčiu paskelbė dinamišką ir 
konkrečią programą, pagal ku
rią gyvenamais namais būtų ap
rūpinti mažiau pasiturintys Ka
nados piliečiai. Šiuo reikalu su 
specialia komisija jis buvo ap- 
važinėjęs visą Kanadą, tyrinė
damas vietoj įvairias lokalines 
sąlygas bei problemas.Neprita
rė Hellyer, jo paties žodžiais, ir 
Trudeau federalizmo sampra
tai, kuri siekia vis daugiau at
sakomybės perleisti atskiroms 
provincijoms Jo nuomone,šian
die kaip niekada, Ottawa turinti 
centralizuoti visą vykdomąją 
valdžią ir pati daryti visus 
svarbiuosius nutarimus .

Paul Hellyer.

SOVIETŲ LAIVAI VIDURŽE
MIO JŪROJE

Sekančią savaitę, kai dar 12 
Sovietų karo laivę atplauks per 
Dardanelų sąsiaurį .Viduržemio 
jūroj bus apie 60 sovietinio lai
vyno vienetų .Tokio didelio skai

čiaus dar niekad šioje jūroje 
nėra buvę.Maždaug tiek pat lai
vų Viduržemio jūroje laiko ir 
JAV-bės,nors jų skaičiuje yra 
ir lėktuvnešių,kurių Sovietų są
junga šiuo metu čiadar neturi .

UŽKULISINĖS KOVOS PIETŲ 
VIETNAMO VYRIAUSYBĖJE

Patvirtintomis žinlomis.da- 
bartinls Pietų Vietnamo prezi
dentas Nguyen Van Thieu ir jo 
šalininkai yra pasiryžę atsi
kratyti viceprezidentu Cao Ky. 
Ky,pasižymėjęs pilotas ir avia
cijos generolas, nuosaikesniųjų 
nemėgiamas dėlei savo Labai 
kietos laikysenos Paryžiaus 
pasitarimų metu.Šie sluoksniai, 
paremiami JAV-lų,norėtų Pietų 
Vietnamo vyriausybėje įsileisti 
asmenų,atstovaujančių budistų, 
darbininkų profesinių sąjungų, 
intelektualų ir žemdirbių gru
pes.Tokiu žingsniu tikimasi su
stiprinti dabartinės vyriausy
bės pozicijas ir krašto viduje , 
ir taikos konferencijoje.

AUKŠTI JĖZUITŲ PAREIGŪ
NAI PALIEKA SAVO ORDINĄ

Tėv. Mario Schoenenberger, 
49 metų amžiaus, šveicarų jė
zuitas, neseniai pasitraukė iš 
savo ordino. Jis yra vienas pa
čių aukščiausių šio ordino at
stovų, palikusių ordiną šiame 
šimtmetyje. Jis buvo Romos re
gionaliniu patarėju, jėzuitų rei
kalais , Vakarų Vokieti j o je, Aus - 
trijoje, Olandijoje, Vengrijoje, 
Šveicarijoje ir Pabaltijo kraš
tuose. Tokių patarėjų iš viso 
esama apie 20, kurie savo uži
mamomis pareigomis eina, tuo
jau po keturių generolo pava
duotojų, tiesiogiai prlklausan - 
člų pačiam vyriausiam jėzuitų 
ordino generolui. Pažymėtina, 
kad jis nebe pirmas jėzuitas , 
paliekąs savo ordiną.

PRAHA ĮSPĖJA IRAKĄ
Čekoslovakija įteikė diplo

matinius protestus Suvienytam 
Arabų respublikom, Syrljal ir 
Irakui, įspėdama šias valsty
bes , kad nebandytų išprovokuoti 
karo Viduriniuose Rytuose.Ma- 
noma, kad šis protestas buvo 
įteiktas su Maskvos žinia bei 

pritarimu. Čekoslovakija yra 
viena pagrindinių šalių,teikian
čių ginklų paminėtoms valsty
bėms.Jei pastarosios nekreips 
dėmesio į šį įspėjimą, ginklų 
siuntos galėsiančios būti dras
tiškai sumažintos arba Ir visai 
sustabdytos.

SUĖMIMAI ČEKOSLOVAKIJOJ 
Kai Prahoje Dubčeką keitė į

Husaką, čekoslovakų policija 
suėmė ir tardė bent 894 asme
nis.Iš jų 103 dar ir dabar tebėra 
už grotų.

Sovietu tankai Prahos gatvėje.

ROBERT F. KENNEDY ŽUDI
KAS NUTEISTAS MIRTI

Los Angeles apygardos teis
me jury paskelbė savo sprendi
mą senatoriaus ir "buvusio JAV 
prezidento brolio Robert F. 
Kennedy žudikui Sirhan Bishara 
Sirhan: pirmojo laipsnio žmog
žudystę. Tokiai žmogžudystei, 
pagal Kalifornijos įstatymus , 
numatyta mirties bausmė (dujų 
kameroje) ar kalėjimas iki gy
vos galvos.Sirhan B. Sirhan yra 
gimęs Palestinoje ir tlvrtino 
apklausinėjimo metu,kad žmog
žudystę atlikęs, nes senatorius 
Kennedy esąs rinkiminėje kal
boje pareiškęs, jog JAV turin
čios padėti Izraeliui kovoti 
prieš arabus. Arabų valstybės 
Sirhan atentatą laiko patriotiš
ku žygiu ir platina daugybę at
sišaukimų bei plakatų, kuriuose 
Sirhan pristatomas kaip arabų 
laisvės kovotojas. Sirhan gynė
jai bandė teismą ir jury įtikin
ti, kad Sirhan buvęs psichiniai 
bei emociniai pakrikęs, todėl 
neatsakingas už savo padarytą 
nusikaltimą.Amerikiečių spau
dos tvirtinimu, galutinis Sirhan 
sprendimo vykdymas gali už
trukti dar apie metus laiko, kol 
bus Išnaudotos visos, JAV juri
dinės sistemos numatytos bei 
galimos, gynėjų apeliacijos.

Kennedy žudikas Sirhan su savo advokatais.

Ginkluoti Sovietu okupacines kariuomenes kariai patruliuoja Hraho$ gatvėj.

SOVIETAI APLEIS ČEKOSLO
VAKIJĄ?

Esama pranešimų,kad Sovie
tų Sąjunga planuoja laipsnišką 
savo kariuomenės atitraukimą 
iš Čekoslovakijos dar prieš pa
saulinės komunistų partijos 
konferencijos atidarymą birže
lio 5 Maskvoje. Spėliojama, kad 
tuo bandoma sudaryti palankes
nę atmosferą galimai konferen
cijai tarp Varšuvos ir Šiaurės 
Atlanto pakto narių.

EXODUS
Vienoje austrų policija pra

nešė,kad vienas Čekoslovakijos 
karys sunkvežimiu prasimušė 
per pasienio barikadas ir pa
prašė politinės apsaugos.

EKONOMINĖ VIENYBĖ
Praeitą savaitę Maskvoj bai

gė savo pasitarimus astuonių 
komunistinių kraštų ekonominė 
taryba (Comecon). Be sovietų 
dalyvavo dar ir Bulgarija, Ven
grija, Rytų Vokietija, Lenkija, 
Rumunija, Čekoslovakija ir 
Mongolija.

VOKIETIJA SUSIJUNGSIANTI
Vakarų Vokietijos kancleris 

Klesinger ir vėl atsisakė pripa
žint Rytų Vokietiją,sakydamas , 
kad tokiu žygiu jis tik pripažin
tų esamą Vokietijos suskaldy
mą.

KRIKŠČIONIŠKA VIENYBĖ
Popiežius Paulius VI paskyrė 

dvylikos narių komisiją, kuri 
ateinantį mėnesį Šveicarijoje 
posėdžiaus su panašia protes
tantų komisija. Bus svarstoma 
krikščioniškos vienybės klausi
mas.

MINI-SIJONĖLIAI-VELNIO 
IŠM ISLAS

Kaip tvirtina Pietų Afrikos 
anglikonų kunigas Arthur Sex- 
by,trumpučiukai sijonėliai (mi
ni) esą išgalvoti velnio, kad su
gundyti žmoniją. Jie priklausą 
kūno Ir velnio viešpatijai, todėl 
žmonėms nepriimtini. Kad pa
tvirtinti savo žodžius, šis kle
bonas Išmetė iš savo bažnyčios 
penkias, mini sijonėlius dėvin
čias, moteris.

VIETNAMO DEZERTYRAI 
GRĮŽTA NAMO

58 amerikiečiai, pabėgę iš 
fronto Vietname ir radę laikiną 
prieglobstį Švedijoje, šiomis 
dienomis nutarė grįžti atgal į 
JAV. Grįžimo priežastis neži
noma. Nuo Vietnamo karo pra
džios tokių dezęrtyrų Švedijoje 
esama 244.

KINAI KALTINA RUSUS
Kinijos žinių agentūra pa

smerkė sovietų pagalbą ameri
kiečiams, pastariesiems ieš
kant S.Korėjos nušautą žvalgy
binį lėktuvą Japonijos jūroje.

CHRETIEN PUOLA QUEBECO 
VYRIAUSYBE

Ministerls Indėnų reikalams 
Jean Chretien, kalbėdamas Sa- 
laberry-de-Vallefleld kolegijos 
studentams, patarė Quebeco 
provincijos vyriausybei mažiau 
rūpintis abejotina "polltlpue de 
grandeur" (didybės politika), o 
daugiau duona saviesiems gy
ventojams. Jis išsitarė, kad fe- 
deralinėj vyriausybėj esantys 
Quebeco kilmės ministerial dė
ję visas pastangas,kad naujasis 
aerodromas būtų statomas Que
beco provincijoje, o ne Ontario , 
bet Quebeco reakcija buvusi to
kia, lyg aerodromas būtų stato
mas Ontario.

NAUJA MILOVAN DJILAS 
KNYGA

Buvęs Jugoslavijos komunis
tinės valdžios viceprezidentas , 
vėliau dešimt metų savo draugo 
Tito kalintas už prieškomunls- 
tinesidėjas.MilovanDjllas, kur 
ris šiuo metu gyvena Belgrade , 
išleido naują knygą, pavadinta 

Harvardo studentai demonstruoja ( Slur aprasym<^5 psL)«

"Netobula bendruomenė-Kas po 
naujos klasės" (The Unperfect 
Society-Beyond the New C lass). 
Rytų Europos komunistinės 
valstybės, jo teigimu, lėtai, bet 
neišvengiamai, artėja į demo
kratiją ir išvystys laisvesnę so
cialinę struktūrą. Tuo tarpu, 
pati Rusija, stokodama demo
kratinių tradicijų, žymi ai lėčiau 
slinks panašia kryptimi. Komu
nizmas, Djilas žodžiais, pats 
save pasismaugęs, siekdamas 
neįmanomos santvarkos bei 
bendruomenės. Komunizmas, 
kaip visi despotiški režimai, 
nesugebėjo nei įtikinti, nei sau 
pajungti paprastuosius žmones, 
kurie siekia, pirmoj eilėj, labai 
paprastų, bet natūralių verty
bių. Kaip tiktai todėl komuniz
mas ir ideologiškai, ir praktiš
kai pradeda trupėti, kaip tai ro
do įvairūs tarpusavio nesutari
mai pačių komunistų teoretikų 
bei biurokratų tarpe.

Kanauninkas M. VAITKUS

KAN. MYK. VAITKUS -1968 M . 
MUSŲ LITERATŪROS LAURE

ATAS
Lietuvių Rašytojų draugijos 

tradicinė 1000dol. premija, ku
rios mecenatas yra Lietuvių 
Fondas,už geriausiąją 1968 m . 
knygą balandžio 20 d. Chicago- 
je paskirta lietuvių literatūros 
veteranui, poetui, beletristui ir 
memuarinlnkui Mykolui Vait
kui. Premija rašytojui teko už 
du atsiminimų tomus "Nepri
klausomybės saulėj", išleistus 
Nidoj .Anglijoje.Šiemetinę pre
mijai skirti komisiją sudarė: K . 
Bradūnas-pirm. .P.Gaučys-se
kretorius,ir nariai-N. Jankutė- 
Užubalienėir dr. A. Šešplaukis 
lrdr.P»Kislelius-Lietuvlų Fon
do atstovas.
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GYVA LIETUVA

(Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų
- Savanorių penkiasdešimtme

čio proga)
Šių metų geguiio U dieną Lie

tuvos kariuomenės kūrėjai-sa
vanoriai mini savo priesaikos
- kovoti už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę-sukaktį.Toks 
yra pirmas sakinys redakcijom 
išsiuntinėto rašto, kurį pasira
šo Lietuvos Kariuomenės Kū
rėjų-Savanorių Sąjungos valdy
bos narys Konstantinas Pe
trauskas. Prie rašto pridėtas 
platus ir įdomus apžvalginis 
straipsnis apie Kūrėjus-Sava- 
norius.Pridėtas jis informaci
jai ,kad redaktoriai juo pasinau
dotų ir galėtų, kaip taikliai pa
lydos rašte rašoma, "mūsų pra
degančiai užmiršti visuomenei 
priminti, kad jau laikas žiebti 
mūsų priaugančiajai kartai 1918 
-20 metų savanorių dvasią, nes 
Lietuva kelsis ir jai savanoriai 
vėl bus reikalingi". Kaip mūsų 
šalies istorija nuo dvldešimtb- 
jo amžiaus’pradžios yra prasi- ' norių buvo
dėjus iš kelių tūkstančių asme
nų ryžto ir tautinio susiprati
mo, taip ir savanorių kelias į 
laisvės kovas buvo pradėtas ke
liasdešimties pasišventėlių . 
Tačiau ir vieni, ir kiti žinojo ir 
jautė, kad pačios Lietuvos šir
dis, tai yra,pilkieji žemdirbiai 
yra Išsaugoję netiktai gimtąją 
kalbą ir papročius,bet taip pat 
ir gilų ir gyvą tikėjimą savo 
žemės prisikėlimu-Prlsikėlimu 
iš visų vergovių ir negandų, iš 
baudžiavų ir prispaudimo, iš 
svetimųjų kartuvių,kamčatkų ir 
kalėjimų. Kai 1919 metų sausio 
mėn. 1 dieną savanoriai Vilniu
je, Gedimino kalne, pirmą kartą 

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

’ /“'■'kuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
reaakcuos pažiūras ar nuomonę. Laiškai gali būti trumpi
nami. I noru miniai pasisakymai nebus spausdinami.

R ed.

"LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI"

Mūsų koloniją jau pasiekė 
"Draugo" šių metų premijuota 
knyga (18-tasis konkursinis ro
manas) su labai jau įspūdingu 
pavadinimu - "Liepsnos ir ap
maudo ąsočiai", tačiau kol kas 
visai nepalankiai sutikta kai 
kurių šią knygą spėjusių per
skaityti tautiečių.

Toliau paduosime kai kurių 
nuomonių ir komentarų žiups
nelį :

"Man labiau patiko sov. Lie
tuvoje Jono Avyžiaus parašytas 
ir vėliau "NL" spausdinamas 
kolūkio gyvenimo romanas 
"Kaimas kryžkelėje", negu šis 
Jurgio Gliaudos paskutinis 
"Draugo" premijuotas roma
nas.Nors 5-tąją premiją laimė
jęs, bet matomai rašytojas J. 
Gliaudą jau sensta, o kad jam

iškėlė mūsų geltoną-žalią-rau- 
doną vėliavą ir sugiedojo Lietu
vos himną,tomis apeigomis bu
vo netiktai pradėta Lietuvos 
respublikos istorija, bet ir pir
masis žingsnis į konkrečią ne
priklausomybę. Nežiūrint kaip 
kas bežvelgtų į savanorių ko
vas,negalima abejoti, kad tiktai 
šie vyrai ir moterys, ėmėsi 
ginklo, kai valanda išmušė, at
statė Lietuvą. Jokios politinės 
ar diplomatinės notos, deklara
cijos nieko nereiškia, jei neat
siranda savo šalies žmonių, pa
siruošusių, jei reikia, mirti už 
popieriuje parašytus žodžius . 
Tiesą sakant, tie žodžiai tiktai 
tampa realybe, kai krašto žmo
nės įrodo, jog jie lygiai taip 
galvoja, kaip valstybės vyriau- 
sybėn išrinktieji atstovai.

Nurodoma, kad už narsą, su
manumą, pasiaukojimą bei iš
tvermę kautynėse buvo Vyties 
Kryžiumi apdovanoti 1.422 kū- 
rėjai-savanoriai. Iš viso sava- 

įregistruota 14.939 
vyrai ir moterys.Nepriklauso
mybės kovose žuvo apie 1.300 
savanoriai, sužeista gi buvo 
apie 2.300.Invalidais visam gy
venimui liko 120 savanorių. Sa
vo vėliavose savanoriai buvo 
įsirašę šūkį "TĖVYNĖS LAIS- 
VĖ-MŪSŲ LAIMĖ".

Tai faktai. Jie yra mūsų is
torijos neišbraukiama dalis. Jų 
neturime ir negalime niekad 
užmiršti. Šiandien, kai savano
rių gretos kasmet retėja, prisi
minkime tuos,kurių krauju gyva 
Lietuva ir būkime pasiruošę , 
išmušus kitai lemtingai valan
dai, sekti jų nemirtingu pavyz
džiu.

Henrikas NAGYS

prasčiau sekasi apie kolūkio 
gyvenimą parašyti,tai gal ir to
dėl, kad jis kolchoze niekada 
negyvenęs. .. "

"Šio premijuoto romano jury 
komisija,Išskyrus rašytoją Vy
tautą Alantą yra tolimesnėms 
bei mažesnėms lietuvių koloni
joms visai nežinomi ir nepažįs
tami, o todėl ir nesistebiu silp
noku jury komisijos sprendimu 
ar klaidingu pasirinkimu. .. "

"Draugo"spaustuvės darbuo
tojams už šios knygos įrišimą 
reiktų duoti šlavikų darbas. . . 
304 puslapių knygos lapai įriš
ti tokia tvarka: nuol-mo ligi 33 
tvarkoje, o paskui seka (pusla
pių numeriai): 38,39, 36, 37, 34 , 
35, 40, 41, 46, 47, 44,45,42,43 , 
48, 49, 49,54,55,52,53,50,51, 
56,57,62, 63, 60, 61, 58, 59,64 ir 
65. . .

Ir skaityk tokią knygą, kurios

Lietuvos kariuomenes kūrėjų- savanorių sąjungos Čikagos skyri jus valdyba. Iš kairės: K. Petrauskas- kasininkas, 
J. J areckas - kand., L. Bal žaras - pirmininkas, J. G aidel i s - kand. ir P. Venclova - sekretorius. Foto: V. Noreikos.

Gelbėkime tautos atsparumo pagrindus
BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS 

LIETUVIAI!
— LAISVOJO PASAULIO

Tauta už tėvynės ilgesnį laiką 
gali išsilaikyti tik labai ypatin
gomis sąlygomis. Gyvą pavyzdį 
turime žydų tautoje. Tokios sąly
gos tačiau negali būti naujai su
kurtos, jei jų nėra iš gilios se
novės. Svetur nesunykti stip
riausia pagalba yra gyvas ryšys 
su gyva tauta tėvynėje. Remda
mi tautą tėvynėje, išgyvename 
savos tautos ir tėvynės meilę ir 
taip stipriname svetur esančių 
lietuvių sąmoningumą.

Kaip spaudos draudimo lai
kais lietuviška knyga, iš svetur 
patekusi į Lietuvą, buvo didesnės 
vertės dovana, negu medžiaginė 
pagalba, taip ir dabar religijos 
persekiojimo ir dorovės griovi
mo laikais religinė ir moralinė 
pagalba yra daug svarbesnė už 
medžiaginę pagalbą.

Šiais metais sukanka 10 me
tų, kai per Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos organizaciją 
(Lithuanian Catholic Religious 
Aid) laisvojo pasaulio lietuviai 
stengiamės gelbėti Lietuvoje ir 
kitur rusų vergijoje esančių lie
tuvių religiją ir krikščionišką 
moralę — tą visokios tvirtybės, 
ištvermėj ir vilties pagrindą. 
Padaryta daug gero. Trumpu žo
džiu neįmanoma tai atpasakoti. 
-Stengiamės daryti, ką pajėgia
me.

Bėga laikas, keičiasi žmonės 
— ne tik pavergtieji, bet ir pa
vergėjai. šiems besikeičiant, 
keičiasi ir gyvenimo sąlygos. Gal 
netrukus daug kas pasikeis ir 
Lietuvoje. Mes turime būti gerai 
pasiruošę kiekvienos atmainos 
valandą paremti mūsų tautos re
liginius, dorinius ir aplamai dva
sinius reikalus. Vedami šių tiks
lų. daug svarbesnių už kasdieni
nę duoną ar drabužį, mes šaukia

lipai yra tokioje tvarkoje, kaip 
bov. sąjungoje po revoliucijos.'.'

"Man gaila šio premijuoto 
romano mecenato kunigo B. Su
ginto $ 1000. -, o perskaitęs 
"Liepsnos ir apmaudo ąsočius" 
norėjau uždainuoti kadaise gir
dėtą tokią dainelę:

Eik sau,mergina,nepatinki ir 
gana!

KORESPONDENTAS 
Sault Ste. Marle, Ont.

APIE DLK VYTAUTO KLUBO 
TRUSTEES (SKOLINTOJUS)
Po trijų metų laukimo ir pa

kartotino perspaudą reikalavi
mo Trustees tvarkytojas visgi 
išdrįso šaukti skolintojų susi
rinkimą, kuris įvyko kovo mėn . 
16d. klubo patalpos e. Pagal tvar
ką susirinkimai turi būti šau
kiami kiekvieni metai ir val
dyba perrenkama, bet per pa
skutinius tris metus nebuvo 
šauktas nei vienas susirinki
mas, o į pasitraukusių valdybos 
narių vietas buvo papildomi sa
vo šeimos nariais. Be to, pats 
p-kas, be jokio atsiklausimo , 
atidėjo kapitalo mokėjimą, kas 
yra grynai individualus kiek
vieno skolintojo reikalas.

Susirinkimą vedė p-kas J. 
Vanagas,bet prie įprastos mi
krofonų "ligos" visai nebuvo 
galima ■ girdėti kas ir apie ką 
kalbama.O gal taip ’’turėjo" bū
ti?

Į paklausimą, kodėl neskaito
mi susirinkimų ar valdybos 
protokolai,pirmininkas atsakė , 
kad jie nebuvo rašomi!. 

me visus lietuvius talkon. Jeigu 
turėtume daugiau lėšų, ir dabar 
galėtume daugiau padaryti. 
Mums ypač turi rūpėti ateitis. 
Turime kelių asmenų palikimus 
ateičiai, bet ir tų reikia daugiau, 
kad galėtume efektyviai atsiliep
ti atėjus palankiai valandai. De
rėtų kiekvienam lietuviui skirti 
dalį savo turto dabartiniams ar 
ateities Lietuvos religiniams rei
kalams. Testamente užrašytų pa
likimų bažnyčioms Lietuvoje jau 
neviena nuėjo į rusų bolševikų 
rankas. Mes įspėjame ir ragina
me tokius palikimus atiduoti 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos globai. Žmonija parodo savo 
kilnumą, remdama misijas, skur
do slegiamus ar nelaimės ištiktus 
žmones. Pavergėjas laiko mūsų 
tautą ne tik medžiaginiame skur
de, bet ir griauna tautos gyvy
bingumo pagrindus — tikėjimą 
bei dorą. Gelbėkime savo tautą 
kaip išmanome ir visada atsi
minkime. kad organizuotu darbu 
galime padaryti tai, ko negalime 
padaryti paskirai.

Lietuvių Katalikų Religinės 
šalpos veiklos dešimtmečio pro
ga laikau malonia pareiga padė
koti visiems laisvame pasaulyje 
lietuviams kunigams už jų as
meninę pagalbą ir rinkliavas pa
rapijose, visiems lietuviams už 
aukas ir darbą, skirtą L. K. Re
liginės Šalpos veiklai. Kiek iki 
šiol padėta tautai Lietuvoje, tai 
jūsų kiekvieno ir visų bendras 
nuopelnas.

Dievo, artimo, savos tautos 
meilė ir toliau tegu telkia vis 
platesnes lietuvių mases apie L. 
K. Religinę šalpą (Lithuanian 
Catholic Religious Aid) bendrai 
misijai — gelbėti pavergtos mū
sų tautos dvasinės tvirtybės pa
grindus.

Kartu su jumis besisielojąs 
mūsų tautos likimu —

Vyskupas Vincentas Brizgys

Klubo valdyba buvo pakvies
ta duoti Įdubo padėties finansi
nį stovį, bet,atrodo, buvo užtik
ta nepasiruošus,nes nei K. Gu
džiūnas,nei A. Vaupšas padėties 
stovio nepranešė, tik prašė ne
daryti spaudimo dėl kapitalo 
mokėjimo,nes klubas labai blo
gai finansiniai stovi.

Toliau A. Vaupšas, papildy
damas tolimesnį pranešimą pa
minėjo mokėjimo sunkumus. 
Dėl kapitalo grąžinimo keletas 
narių pasisakė, kad jiems kapi
talas turi būti grąžinamas kaip 
susitarime parašyta. Tokiu bū
du,kas norės gauti kapitalo 5% , 
turės būti išmokėta.

J. Urbonavičius savo kalboje 
davė suprasti klubo vadovybei, 
kad ji ieškotų būdų išeiti iš kri
tiškos padėties. Kaip pavyzdį 
pasiūlė, kad kiekvienas klubo 
narys paskolintų,be įsipareigo
jimų, nors po $ 100. -

Pats p-kas netik palaikė K . 
Leknicko keliamą mintį, "kad 
kapitalas turi kalbėti, bet pa
reikalavo, kad būtų persitvar
koma, kad $ 500, -šėras būtų 
vienas balsas, dabartiniu metu 
paskolos suma nieko nereiškia; 
balsavime gali balsuoti tik vie
nu balsu.

Daug kam pasidarė neaišku , 
kodėl p-kul prireikė tokio pa
keitimo. Prie šių sąlygų Trus
tees nevaidina didelio vaidme- 
nlo, kol klubo valdyba laikosi 
savo įsipareigojimų, bet J. Va
nago tolimesni planai, jau kve
pia paimti pilną kontrolę ir pa
daryti šeimos valdomą klubą, 

nes esant su dauguma balsų ir 
atperkant keletą iš nepageidau
jamų, galima pilnai perimti vi
są klubą ir atrodo, kad čia prie 
to einama.

J. Lesevlčius prieš susirin
kimą bandė kai kuriuos įtikinti , 
kad Trustees neturi blogų tiks
lų,bet išgirdęs iš J. Vanago to
kį reikalavimą, griežtai užpro
testavo ir priminė, kad Vanagas 
be reikalo tą daro ir iš to nieko 
neišeis.

Atrodo, klubiečiai, turėsime 
būti atsargūs,matydami tokius 
planus iš J. Vanago pusės. Juo 
labiau, kad bijoma į Trustees 
įsileisti asmenis, kurie ne prie 
širdies. Kaip, pavyzdžiui, A. 
Norkeliūnas atsinešė į susirin
kimą savo motinos ir sesers 
raštiškus įgaliojimus dėl bal
savimo ir dalies motinos pa
skolos pervedimą, J. Vanagas 
kategoriškai atsisakė duoti A . 
Nokellūnul balsuoti (nors ir 
nebuvo jokio balsavimo!) ir 
pripažinti motinos pervedimą 
dalies paskolos.

Valdybos rinkimų nebuvo,nes 
nebuvo dienotvarkėj tokio klau
simo, tik K. Gudžiūnas ir K. 
Martinėnas pagyrė dabartinę 
"valdžią" ir dėl "geresnio" su
gyvenimo užpylė pamazgų bu
vusiam pirmininkui.

Tokiu būdu, ir vėl Trustees 
vadovybė liko tėvo, sūnaus ir 
žento rankose.

J. PETRULIS 
Montreal, Que.

VASARIO 16-TOS DIENOS MI
NĖJIMO VANCOUVERY ME
TU AUKOJO TAUTOS FONDUI: 
po$20. -J.Macijauskas, J.Kar
tis, 
po $ 15. - P. Vllenčikas.

■PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS 
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS.

Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti privilegija įam
žinti Lietuvos vatda ir jos kankiniu atminima lietuviška koplyčia šv. 
Petro bazilikoje, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau ne daug beliko.
Kviečiame visus Įamžinti savo ir savųjų vardus Lie
tuvos Kankinių koplyčios kūrėjų tarpe.

Aukas siusti adresu: LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND.
2701, W. 68 St.Chicago, III. 60629, USA.

ran

Padėka
Ir prabėgo drauge gyvenimas, kaip sapnas, tepatikdamas 
brangius atsiminimus ir vienuma, širdyje.

Mirus mano mylimam vyrui , 
a. a. Zigmui Piliponiui, nuošir
džiai dėkoju gerb. kun. B. Mika
lauskui už lankymą jo ligoninė - 
je,aprūpinimą šv. Sakramentais 
ir palydėjimą į amžinojo poilsio 
vietą. J. Vyšniauskui už taip 
gražų vargonavimą ir giedoji
mą bažnyčioje.Ramovėnams už 
stovėjimą garbės sargyboje 
prie karsto, už gėles, pasakytą 
kalbą kapinėse,už užbėrimą že
mės iš Lietuvos ant Jo karsto 
ir įteikimą man tautinės vėlia
vos. Liet. St. Catharines Ben
druomenei už gėles ir pasakytą 
kalbą kapinėse, taip pat ir SLA 
kuopai už gėles ir gražų atsi
sveikinimą.

po$ 10. -V. Kulnys, J. Sakalaus
kas,
po $ 9. - A. Baronienė,
po$ 5. -V.Stanulis, J. Gulbinas , 
A .Stallonls.K.Vanagas ,A .Smil- 
gis, J. Raudonis, A. Janušonis, 
A. Bubnys, K. Skrinskas, A. Wl- 
leyto, B. Vlleita,
po $ 4. - L. Klimavičienė, 
po $ 3. - B. Radzevičius, 
po $ 2. - A. Kaulius, V. Kundro
tas,M.Artimavičius, F. Skrins
kas, Z. Kaulienė, W. Ašmonas , 
V.Povilėnas, O.Gulbinienė, P. 
Skučas,J.Gumbel, J.Smitas, V . 
Matutis, V. Skabeikis, A. Venc- 
kuvienė.J. Urbonas, J. Kokulie- 
nė,Pr. Jukna,
po $ 1. - A. Maciulaitis, X. Y. , 
R. Kulnytė.,

Viso $ 183. -pasiųsti Tautos 
Fondo Krašto Atstovybės pir
mininkui St. Banellui.

Ta proga reiškiu didelę padė
ką visiems geraširdžiams au
kotojams. Su pagarba

K. SKRINSKAS 
Tautos Fondo Įgaliotinis .

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:
BAJORŪNAS Jonas,gim.l924m . 
Gaidžioniškių km. , gyveno Jo- 
nyškėlyje, 1941 m. -Vokietijoje . 
BERNOTAS Antanas, Mykolo ir 
Marijonos sūnus.
BERNOTAS Pranas,Antano ir 
Veronikos sūnus,gimęs I914m. 
JAV-bėse.
ČELKUS Juozas, gim. Janutiš- 
kių km. .Ukmergės vi. , buv. Pa
nevėžio Apygardos teismo tei
sėjas.
DAUKŠEVIČIAI broliai; Alek
sandras ir Antanas; seserys: 
Julijona ir Ona Daukševičlūtės , 
Ištekėjusių pavardės nežino
mos. Tėvai gyvenę ir mirę 
Amerikoje.
IŠARA Petras, gimęs Inketrų 
dvare, Molėtų valščiaus.
JUOZĄ PA IT YTĖ Agnieška ir 
jos sesuo Ona, Ju- ‘zo dukterys . 
Ištekėjusių pavardės nežino
mos. Tėvas Juozapaitis Juozas“ 
gyveno Baltimore,Md. , miręs . 
KULIKAUSKAS Jonas ir jo 
žmona Vanda,buvę Skuodo gim
nazijos mokytojai, turėjo dvi 
dukteris, 1944 iš Lietuvos išvy
kę Vokietijon.
PETRAVIČIUS Jonas, kilęs iš 
Vilkaviškio apsk. , 1946 metais 
gyvenęs Greven DP stovykloje 
Vokietijoje.
PRANSKEVIČIUS Vitoritas , 
Juozo sūnus,tėvas gyvenęs JAV.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti:
Consulate General of Lithua
nia
41 West 82nd Street
New York, N. Y. 10024.

Mano gili padėka visiems 
brangiems tautiečiams už pa
reikštas užuojautas, gėles, už 
užprašytas Šv. Mišias, aukas 
vėžio draugijai,už lankymą lai
dotuvių namuose ir taip gausiai 
palydėjusiems Jį į amžinojo po
ilsio vietą.

Nuoširdžiausia padėka vi
siems velionį lankiusiems jo 
sunkios ir ilgos ligos metu, ma
ne moraliai rėmusiems,atsiun- 
tusiems gėles ir piniginę dovar 
ną.

Liūdinti našlė - Aldona Pili- 
ponienė, dukros, žentai ir 
anūkai.

St. Catharines, Ont.

2 psi *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA*** N f. 18 (1 145), 1969 m balandžio mėn.30 d.



MIELI LIETUVIAI BUVĘ 
ŠAULIAI IR KARIAI

Šiais metais sukanka 50m. 
nuo Šaulių Sąjungos įsteigimo . 
1919 metais, sunkaus nepriklau
somybės kūrimosi ir kovų už 
laisvę laikotarpyje,Vi. Putviul- 
Putvinskiui didžiam lietuvių 
tautos patriotui-šaullų sąjungos 
įkūrėjui,kilo mintis įsteigti or
ganizaciją, kurios daliniai būtų 
savanoriškai organizuojami pa
čių gyventojų visose Lietuvos 
vietovėse. Tuometinis organi
zacijos tikslas;padėti Lietuvos 
kariuomenei kovoti su užsienio 
ir vidaus Lietuvos priešais. Ta 
organizacija pavadinta ŠAULIŲ 
SĄJUNGA.

Nepriklausomybės kovoms 
vykstant nemažas šaulių skai
čius žuvo paaukodami savo gy
vybes u’ Tėvynės laisvę. Ko
voms užsibaigus, Šauliai apart 
Karinio parengimo,stipriai įsi
jungė į kultūrinį - visuomeninį 
darbą, organizavo chorus,or
kestrus,sporto šventes,vaidin
tojų grupes,rengė įvairius kur
sus, paskaitas, pasilinksmini
mus. Ragino visus būti gerais 
patriotais ir gerais piliečiais . 
Todėl nenuostabu, kad bolševi
kams okupavus Lietuvą,viena iš 
pirmųjų organizacijų, buvo už- 
daryta-likviduota Šaulių Sąjun
ga. Daugelis jos veikėjų-narių 
buvo areštuoti,terorizuojami ir 
išvežti į Sibirą.

Gyvenant išeivijoje, prieš 15 
metų Šaulių organizacija vėl 
buvo atkurta Kanadoje ir J. A . 
Valstybėse,rasdama savo veik
lai palankų pritarimą visuome
nės tarpe. Praeitais metais įs
teigta ir Kanados Šaulių Rinkti
nė su būstjne-23 Alhambra Avė. 
Toronto 3, Ont. .

50 m.Šaulių Sąjungos įsistei
gi mo garbingai sukakčiai pami
nėti, Kanados Šaulių Rinktinė 
kviečia buvusius šaulius-šaules 
ir karius, pasikvietus talkon 
lietuviškąjį jaunimą jungtis į 
esančias šaulių kuopas. Kur jų 
nėra, imtis iniciatyvos įsteigti 
naujų šaulių vienetus.Tenelieka 
nei vienos lietuviškos kolonijos, 
ypač Kanadoje, kurioje nebūtų 
tos garbingos organizacijos.

KANADOS ŠAULIŲ RINKTINĖ

P. LB. VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS

VLB Krosto v-bos pirm. J. K. V ai i ūnas.

NAUJOJI VOKIETIJOS LIETU
VIŲ BENDRUOMENĖS V-BA

Pastarosios Vokietijos Lie
tuvių bendruomenės tarybos 
sesijos į Kr. valdybą išrinktas 
M.Kiužauąkas.nors ir buvo da
vęs sutikimą raštu,atsisakė į ją 
įeiti. Vietoje jo pakviesta kan
didatė O. Bartusevičienė.

Pirmajame posėdy,įvykusia
me kovo 21 Romuvoje, naujoji 
Kr. valdyba taip pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas-J.K. Va
liūnas, vicepirmininkas-kun . 
Br. Liubinas, iždininkas-J. Ba-

KANADOS SAULIŲ KUOPŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Ryšium su Lietuvos Šaulių 
Sąjungos 50 metų sukaktimi,nuo 
jos įkūrimo, šių metų gegužės 
mėn. 17-18 dienomis Hamiltone 
įvyksta antrasis Kanados šaulių 
kuopų suvažiavimas,kurį Kana
dos Šaulių Rinktinės pavedimu 
rengia DLK Algirdo šaulių kuo
pa.

Suvažiavimas įvyks Jaunimo 
Centro salėje, 58Dundurnst. 
North. , pagal šią suvažiavimui 
numatytą programą:

Gegužės 17 d..šeštadienį,9 v . 
ryto atvykusių svečių sutikimas 
ir registracija Aušros Vartų 
parapijos salėje. 10 vai. šaulių 
šaudymo komandų varžybos 
medžiotojų šaudykloje. 1 vai. p. 
p.krepšinio komandų varžybos . 
Dalyvauja Montrealio, Toronto 
ir Hamiltono komandos. 6 vai. 
30 min. vakare sukaktuvinis 50 
-ties metų šaulių s-gos jubilie- 
linis balius.Baliaus programos 
meninėje dalyje pasirodys LK 
Mindaugo šaulių kuopos scenos 
mėgėjų grupė, kuri suvaidins 
lietuviško kaimo montažą "Su- 
batvakaris", solistas Vaclovas 
Verikaitls ir dailiojo žodžio 
kūrėjas A. Sutkaitis. Šokiams 
gros V. Babecko orkestras.

Gegužės 18 d. , sekmadienį, 11 
vai. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje iškilmingos pamal
dos, kurias atlaikys mons.dr. 
J. Tadarauskas.

Tuojau po pamaldų įvyks už 
Lietuvos laisvę žuvusiųjų šau
lių, partizanų pagerbimas prie 
kankinių kryžiaus. Kuopos,da
lyvaujančios pamaldose ir žu
vusiųjų pagerbime, prašomos 
dalyvauti su savomis vėliavo
mis.

1 vai.p.p.Jaunimo Centro sa
lėje bendri užkandžiai ir kavu
tė.

DLK Algirdo šaulių kuopos 
valdyba maloniai kviečia visus 
Kanadoje ir JAV esančius ir 
buvusius brolius Ir seses šau
lius, kartu su visa lietuviškąja 
bendruomene jubiliejinėje LŠS- 
gos šventėje kuo skaitlingiau
siai dalyvauti.

rasas, sekretorė-O.Bartusevi
čienė ir narys jaunimo reika
lams-A. Šmitas.

Tame pačiame posėdy valdy
ba nutarė vaikų stovyklą šiemet 
ruošti nuo liepos 21 iki rugpiū- 
čio 10. Šiuo laikotarpiu visų 
Fed. Vokietijos kraštų mokyk
los turi atostogas. Vaikų sto
vyklos reikalais rūpintis pa
vesta Valdybos sekretorei O. 
Bartusevičienei.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS TARYBOS SESI

JA KOVO 14-16 D. D.
1968 lapkričio 23 Vokietijos 

lietuviai išrinko į savo Ben
druomenės tarybą 15 atstovų: 
prel.dr.J.Avižą, Itn. J. Barasą , 
mokyt. V. Bartusevičių, MA. , 
tėv.A.Bernatonį.kun. A. Bungą, 
dr. V. Bylaitį, dr. J. Grinių, dr . 
V.Lėnertą, ekon. A. Liųgę, kun . 
Br.Liubiną,teisinin.J.Lukošių, 
gimanz. direkt. V. Natkevičių , 
MA.,mokyt.St.Povilavičių,kun. 
Šarką ir inž. J. K. Valiūną.

Krašto tarybos prezidiumo 
pirmininkas dr. J. Grinius su
šaukė juos sesijos kovo 14-16 
Romuvoje.Atvyko visi Tarybos 
nariai.

“ SUBATVAKARIO“ veikėjas - senovės 
Lietuvos karzygis • Vytautas Sabalys.

LK Mindaugo šaulių kuopos 
scenos mėgėjų grupė, balandžio 
mėn. 20 d. Aušros Vartų salėje 
suruoštam "Baltijos"stovyklos 
komiteto parengime, sėkmingai 
pakartojo lietuviško kaimo bui
ties montažą "Subatvakarls".

Registracija į organizuojamą 
ekskursiją į Hamiltoną tebe
vyksta. Norintieji vykti ir ne 
šauliai, prašome registruotis 
pas kuopos valdybos narius.

Šiais metais Centro Valdyba 
ruošia šaulių vasaros stovyklą 
"Dainavos” stovyklavietėj prie 
Detroito,JAV,birželio 15-22 d . 
d. Dainavos stovyklavietė yra 
gražios gamtos aplinkumoje su 
privačiu "Spyglio" ežeru ir 
tvarkingai įrengtais patogiais 
pastatais.

Numatyta plati įvairi stovyk
lavimo programaReglstracijos 
terminas iki gegužės 7 d.

A® I J © 8
Buvo pateikta 13 punktų die

notvarkė, kuri posėdžių metu 
papildyta dar pora punktų.

Sesiją atidarė Tarybos pre
zidiumo pirmininkas dr. J. Gri
nius. Atsistojimu bei susikau
pimu pagerbti neseniai mirę du 
didieji bendruomenininkai-Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas J. Bačiū
nus ir Vokietijos Lietuvių ben
druomenės prezidiumo vicepir
mininkas E. Simonaitis.

Prezidiumo pirmininku iš
rinktas vėl dr. J. Grinius, vice
pirmininku - tėv. A. Bernatonis 
ir sekretorium - A. Lingė. Bal
sams skaičiuoti išrinkti kun. 
Bunga ir dr. Lėnertas; į rezo
liucijų komisiją-Bartusevičius , 
kun. Liubinas ir Lukošius .

Pranešimus skaitė Kr.valdy
bos pirmininkas J. K. Valiūnas , 
iždininkas J. Barasas, Kontro
lės komisijos pirmininkas J. 
Glemža,Rinkimų komisijos pir
mininkas J. Pauliukevičius, 
Garbės teismo pirmininkas J . 
Lukošius, Kr. valdybos narys 
jaunimo reikalams A. Lingė , 
Vasario 16 gimnazijos kurato- 
rijos pirmininkas V. Natkevi

čius, Tautos fondo Vokietijoje 
atstovybės pirmininkas St. Po- 
vilavičius.

Daugiausia diskusijų sukėlė 
Rinkimų komisijos pirmininko 
pranešimas.Tarybos nariai no
rėjo žinoti,ar nebuvo prasilenk
ta su įvairiais rinkimų nuosta
tais , ar nebuvo suklastota rin
kikų valia. Iš Rinkimų komisi
jos pirmininko atsakymų paaiš
kėjo, jog penkių apylinkių val
dybos, atsisakiusios savo apy
linkėse įvykdyti akivaizdinius 
balsavimus, buvo sudariusios 
tokią padėtį, kad nebebuvo gali
mybės išpildyti kai kurių rinki
mų nuostatų reikalavimų, neno
rint sutrukdyti tų apylinkių na
riams pareikšti savo valią. Iš 
dviejų blogybių pasirinkta ma
žesnė -leista visiems pilnatei
siams nariams pasinaudoti bal
savimo teise. Apie jokį rinkikų 
valios klastojimą negali būti 
kalbų.

Garbės teismo pirmininkas 
paaiškino, kad teismas,nagri- 
nedarnas tris skundus dėl rin
kimų, į šią aplinkybę kreipė 
ypatingą dėmesį.Tik įsitikinęs , 
jog nebuvo rinkikų valios bei 
rinkimų duomenų klastojimo , 
ryžosi pripažinti rinkimus ga
liojančiais.

Nepaisydami paaiškinimų ir 
Garbės teismo sprendimo, ku
ris yra galutinis, St. Povilavi- 
čius ir dr. Lėnertas įteikė re
zoliuciją, kuria siūlė rinkimus 
pripažinti neteisėtais ir Tary
bos sesijai išsiskirstyti. Rezo
liucija atmesta.Už ją balsavo 2 , 
prieš 9 ir 2 susilaikė. Priimta 
kun. Liubino pasiūlytoji rezo
liucija, tarianti, jog Kr. taryba 
nėra kompetetinga spręsti rin
kimų teisėtumo ar neteisėtumo, 
todėl ji negali padaryti jokio 
teisiškai įpareigojančio spren
dimo. Už ją balsavo 11 narių Ir 
tik du prieš.

Vienbalsiai priimta Kr. val
dybos iždininko J. Baraso per
skaityta bei paaiškinta ir Kon
trolės komisijos siūlyta patvir
tinti pajamų ir išlaidų apyskai- 
taąiž 1968 metus 44.734,04 DM 
sumos.

Kr. valdybos iždininkas taip 
pat pranešė ir paaiškino 1969 
metų sąmatą. Ji priimta 66.000,- 
sumos, nors sunku tikėtis, kad 
iš Pabėgėlių ministerijos būtų 
gauta visa prašoma 46.000. -DM 
suma. Todėl nutarta prašyti Kr . 
valdybą sekančiam posėdžiui 
paruošti ne tik 1970, bet ir 1971 
metų sąmatą.

Vasario 16 gimnazijos moki
nių bendrabučio statybos klau
simą pranešė Kuratorijos rei
kalų vedėjas V. Bartusevičius . 
Jis paaiškino, kad senojo ben
drabučio remontai reikalauja 
labai didelių lėšų, o pagrindinis 
remontas kainuotų apie pusmi- 
lijonis DM.Naujojo bendrabučio 
statybos sąmata siekia 1.250.000 
DM. Pabėgėlių ministerija pa
žadėjo skirti statybai 80.000 DM 
kasmet. Tiek pat paprašyta ir 
iš Baden - Wuerttembergo vy
riausybės. Mums patiems teks 
surinkti taip pat 80.000 DM kas
met. Tuo būdu statyba užsitęs 
keletą metų. Pabėgėlių minis
terija siūlo statyti kasmet po 
vieną paviljoną, iš viso kokius 
4-5 paviljonus.Kuratorija ma
no, jogtoks statymo būdas būtų 
nepraktiškas, o dar nepraktiš- 
kesnis būtų naujojo bendrabu
čio, tikriau sakant, bendrabučių 
administravimas,nes pareika
lautų žymiai daugiau personalo. 
Pastatų eksploatavimo išlaidos 
būtų taip pat žymiai didesnės . 
Todėl nutarta naują bendrabutį 
Romuvoje statyti, bet kietai de
rėtis su ministerija, kad ji su
tiktų, jog būtų statoma ne pavil
jonais, o vienas pastatas, susi
dedąs iš kelių atskirų dalių- 
mergaičių ir berniukų bendra
bučių, salės ir kit., kurių sta
tybą taip pat būtų galima išdės
tyti į keletą metų. Dėl statybos 
vykdymo pavesta susitarti Ben
druomenės ir Kuratorijos val
dyboms.

"LITAS" IR LYGA
"Lito" valdyba ir komisijos 

pirmame posėdyje po metinio 
susirinkimo nuodugniai ap
svarstė naujai susidariusią pa
dėtį Lygoje (Quebec Credit 
Union League), kuriai "Litas" 
priklauso.Balandžio mėn. 15 d. 
įvykusiame Lygos valdybos ir 
jai priklausančių kredito unijų 
pasitarime buvo patiektas Pro
vincijos valdžios išdirbtas Ly
gos reorganizavimo planas ir 
naujas biudžetas. Jam patvir
tinti numatoma sušaukti birže
lio mėn. 14 d. specialų Lygai 
priklausančių kredito unijų su
sirinkimą ir atitinkamai pa
keisti Lygos statutą.

Pagal Provincijos valdžios 
atstovo patiektą planą Quebec 
Central Credit Union būtų su
jungta su Lyga. Kredito unijų 
inspektavimo ir veiklos plėtimo 
skyriai labai praplečiami. Kre
dito unijos įpareigojamos laiky
ti naujoje Lygos centrinėje ka
soje ne mažiau kaip 3% nuo tu
rimų šėrų ir depozitų ("Litui" 
$ 75,000) .Atgaivinamas stabili
zacijos fondas, į kurį kasmet 
tektų mokėti 0.1 procento nuo 
šėrų ir depozitų ("Litui" apie 
$ 2,400) iki bus pasiektas 1% 
("Litui" $ 24,000). Lygos namų 
refinansavimui kredito unijos 
įpareigojamos įnešti propor
cingai savo santaupų sumoms 
("Litui" apie $ 10,000). Daugu
mas tų reformų yra geros ir 
priimtinos .tačiau jų įgyvendlnl- 
mui Lygos 1969 m. sąmata turė- gaue kartu su dienotvarke ir
tųbūti padidinta nuo dabartinių 
$ 169,000 iki $ 251,200.

Pagal naują sąmatą "Litui" 
tektų mokėti po $ 1.50 nario 
mokesčio (apie $ 2,000) ir vie
nas šeštadalis procento nuo 
santaupų (apie$ 4,000), kas su
darytų apie $ 6,000 į metus.

Iki šiol Vasario 16 gimnazija 
naudojosi Romuvos sodyba ir 
visais pastatais bei patalpomis, 
išskyrus tik gyven. butus, pasi
rėmusi laikine nuomos sutarti
mi. Aišku, jog yra reikalas tu
pėti pastovią sutartį. Jos turinį 
rūpestingai ir svarstė Kr. tary
bos sesija.Kr. valdybos pateik
tas sutarties projektas buvo 
priimtas su labai nežymiais re
dakciniais pakeitimais.

Vienas svarbiausių darbo
tvarkės punktų buvo įvairių Vo
kietijos Lietuvių bendruomenės 
organų rinkimai.

Į Kr.valdybą išrinkti A. Šmi
tas,M.Kiužauskas,kun.Br. Liu
binas, J.K. Valiūnas, J. Barasas 
ir kandidate O. Bartusevičienė .

{Kontrolės komisiją: J. Pau
liukevičius, G. Šimkevičius, R. 
Tendzegolskis ir kandidatu 
dipl. ekon. J. Matulaitis.

Garbės teismo pirmininku iš
rinktas J. Lukošius, kandidatu 
A. Jasinskas.Garbės teismo na
riais: A.Jasinskas, kun. V. Da
mijonaitis ir kandidatu kun. A . 
Bunga.

Kr.tarybos atstovu į Vasario 
16 gimnazijos kuratoriją vieto
je mirusio E.Simonaičio išrink
tas dr. V. Lėnertas.

Į statutų peržiūrėjimo komi
siją: J. Barasas, J. Lukošius ir 
J. Glemža.

{ politinės veiklos komisiją: 
kun.Br. Liubinas, dr. J. Grinius 
ir dr. V. Bylaitis.

{ Lietuvių fondo atstovybę 
Vokietijoj: V.Natkevičius.MA., 
tėv.A.Bernatonis ir dipl. ekon. 
J. Matulaitis.

Nutarta pasveikinti Vokieti
jos Pabėgėlių ministeriją, 
BALFą ir PLB Valdybą.

Sesijos dalyviai sudėjo aukų 
ant a. a. E- Simonaičio kapo.

Tautos fdndo atstovybės Vo
kietijoje iždininkas J. Matulai
tis rinko aukas Tautos fondui .

Sesija baigta Tautos himnu.

Pridėjus palūkanų nustojimą 
už beprocentines investacijas į 
Lygos namus ir stabilizacijos 
fondą ir mažesnes gaunamas 
palūkanas už indėlį centrinėje 
kasoje,išeitų,kad jau dabar Ly- 
ga"Litul"kainuotų apie $ 10,000 
į metus. Pagal buvusį Lygos 
biudžetą už 1969 metus "Litas" 
mokėjo tik $ 1,849.75 nario mo
kesčių ir $ 875.00 už inspekci
ją, taigi, viso $ 2,724. 75.

Lygos pasitarime, kuriame 
dalyvavo pirm. J. Bernotas ir 
ved. P. Rudinskas, HL1 tas", uk
rainiečiai ir kai kurios kitos 
kredito unijos pasisakė prieš 
pasiūlytą Lygos sąmatą ir mo
kesčius .tačiau atrodo, kad Lyga 
ir Provincinė valdžia žada siū
lomas reformas ir naująjį biu
džetą pravesti. Ryšium su nau
jai susidariusia sltuaclja"Lito" 
valdyba priėjo išvados ,kad "Li
tui" nieko kita nebelieka, kaip 
tik iš dabartinės Lygos pasi
traukti. Kadangi Provincijos 
valdžia pavienių kredito unijų 
nepripažįsta, tai teks pereiti į 
kitą Lygą,kuri tokių didelių pla
nų ir sąmatų neturi.

Galutinoje išvadoje nutarta 
iki sekančio posėdžio išstudi
juoti "Lito" perėjimo sąlygas į 
kitas Lygas ir po to sušaukti 
nepaprastą visuotinį "Lito" na
rių susirinkimą čia suminė
tiems klausimams apsvarstyti 
ir pasitraukimui iš Lygos pa
tvirtinti. "Lito "nariai smulkes
nę Informaciją tais klausimais 

kvietimuį visuotinį susirinki - 
mą, kuris turi įvykti prieš Ly
gos susirinkimą,taigi į gegužės 
mėn. galą.

"LITO" JAUNŲJŲ NARIŲ EKS- 
kurslja šiais metais nutarta da
ryti į Upper Canada Village. 
Tėvai skatinami įrašyti nariais 
savo jaunimą į "Litą", kad jie 
išmoktų taupyti ir kartu pasi
naudotų kasmet "Lito" ruošia
momis ekskursijomis.

BUS IŠVERSTAS QUEBECO 
KOOPERATYVŲ {STATYMAS

Vykdant metiniame susirin
kime pareikštą pageidavimą , 
numatoma išversti ir išsiunti
nėti nariam susipažinimui Que- 
beco Kooperatyvų įstatymą (Sa
vings and Credit Unions Act, 
Chapter 293).Potobus sukvies
tas diskusinis "Lito" narių po
būvis "Lito" statuto klausimu.

PASISKIRSTYTA PAREIGOMIS
"Lito" valdyba ir komisijos 

pasiskirstė pareigomis sekan
čiai: J. Bernotas-pirmininkas , 
P.Petronis-I vicepirmininkas , 
P.Styra-II vicepirmininkas, P. 
Rudinskas-vedėjas ir sekreto
rius ir J. Šlaučiulis -vald. narys 
veiklos vystymui. Kredito ko
misijos pirmininku perrinktas 
S.Kęsgailą, nariais liko V. Pie- 
čaltis ir I. Petrauskas. Revizi
jos komisijos pirmininku per
rinktas Juozas Lukoševičius , 
nariais liko J. Adomaitis ir J . 
Ladyga. Pr. R.

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbinių fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kos kita, kaip goomctri- 
r-s figūros. Toki, darbo. Žymiai pa
lengvino geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos. Tamsta nie
kuomet nebusi nei meistras, nei for-- 
mana*. Tai kodėl nesusipazinti su 
geometrija? Mokyti s niekuomet ne • 
volu.

Per sesias pamokos (rastu) Tams
tai suteiksiu geometrines žinias, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
nevargindamas Tamstos aksiomo
mis ir teoremomis.

Vieno pamoka 2 dol. 50 centu, tai
gi uz 15 dolerių Tamsta įsigysi žl- 
nojimg, kur^rMtkiniai mokyklose, pa
prastai įsigyjb per dvejus metus.

S. Kriaučiūnas
38, Prospect Hill, 
Swindon, Hilts, 
England.

3 psi. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 1 8 (1 145), 1969 m. balandžio mėn. 30 d.
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line tragėdie moderne amėricaine WINDFLOWERS, 
Ii- nouveau film de Adolfas Mekas, qui dirigea le 
classiąue "HALLELUJAH THE HILIS'. Adolfas 
Mekas introduira perso.-neliement son film a notre 
audience.

KULTUKIKE oraio

ADOLFO MEKO FILMAS PA
SIEKIA MONTREAL!

Apmaudu, kad seniai lauktas 
Adolfo Meko filmas "Windflo
wers" turėjo būti demonstruo
jamas ir tai vos vieną sekma
dienį Montrealio kine, kurio 
vardas yra Pogrindis, (Under-

susekto besi slapstant, perse
kiojamo, ir pašaunamo bebė
gant, atvejį ir ritmingą vaizdų 
grandim (kai kurie kadrai pasi
kartoja refrenu,kaip dainoj) su
kuria baladę apie"draft-dodger" 
Filmo fonui sąmoningai paren
kama banaliausia aplinka; net 
bėgimo,slapstymosi scenos ty
čia prailginamos, kad panėšėtų 
į kaubojinę "tikrovę".

Scenario autorius, režisie
rius,muzikinio fono parinkėjas, 
filmo redaktorius, A.Mekas tu
rėjo sunkų uždavinį išvengti 
pertempimo, šaržo, vaizduoda
mas nūdienę JAV tikrovę. Tai 
jam pa vyko. Paskiros satyrinės 
scenos net labai vykusios. Mo-

domi filmą i su suokalbiu už šva
resnį,tiesesnį gyvenimą dažnai 
maža ką turi bendro. Iš tiesų , 
"Pogrindžio kinematografijos" 
terminan telpa bile kas. Ir jau
nųjų bandymai ir eksperimenti
nės filmos, ir vyresnės kartos 
apšvietai skirta dokumentacija 
vadinamoji erotica. Gražiai už
sirekomendavęs savo "Aleliuja 
kalvoms'.'."Adolfas Mekas nėra 
nei pradedantysis filmų srityje , rallnė problema sujaudinusi 
nei, juo labiau, senimo švietė
jas.

Teisingiausias lietuviškasis 
atatikmuo "Windflowers" turbūt 
būtų "Piene,piene, nuostabi gė
lelė". Filmas stebėtinai poetiš
kas,paprastas,nors liečia labai 
graudžią mūsų dienų tikrovę- 
pasyviąją rezistenciją JA V-se . 
Skelbime "Windflowers" vadl- 
namas"a modern American tra
gedy". Panašumo į garsųjį Th . 
Drelser'io romaną, žinoma, nė
ra.

Visiems žinomas posakis: 
"Vieno žmogaus mirtis yra tra
gedija, tūkstančių mirtis-sta
tistika", Savaime aišku, žiūrint 
kieno akimis žiūrima.Adolfas 
Mekas ima paskiro jaunuolio ,

pasaulį ryšium su Vietnamo 
skerdynėmis iškeliama giliai Ir 
meniškai.Jaudinančiai patrlo - 
tiška ."Windflowers" yra neabe
jotinai pacifistinis dokumentas , 
bet taip pat ir giliai asmeninis , 
individualus kūrinys,kaip Wes- 
ker'io dramaturgija jis orien - 
tuotas masių sąmoningumui ug
dyti. Užtat sėkmingai įpinamos 
žinomosios liaudies baladės. 
Muzikiniam fonui, tarp kitko, 
panaudojamos ir lietuvių liau
dies melodijos (3usvarstyk an- 
tela).

Žiūrovai turėjo progos susi
tikti seanso pabaigoj su A. Me
ku ir jo žmona, dainininke. Po
kalbio metu patirta, kad A.Me-

4012 Archer1 Avenue Chicago, Illinois 60632 312 - 847-2441

BALF'O veiklos 245 metų sukakties proga Balzeko muzejuje vyko paroda ir sukakties paminėjimas. 
Organizacijos praeities v e i k I o s i I i u s t r u o to j a i, iš kaires: Stanley Balzekas, Jr., Albinas Dzirvonas, 
Adolfas Baliūnas ir Antanas (Įlaineris.

clnema" grupės atstovu, bet ne
priklausomu gamintoju (Inde
pendentproducer). Jis pats su
kuria savofllmoms scenarijus . 
Nuogybė kaipo tekiajam nesan
ti įdomi, nors budri Ontario 
cenzūra sugebėjo surast ne- 
švankybę"Alelluja Kalvoms L' "- 
plikšis vyras bėgo snieguotu 
lauku. Įdomu,kad ši filmą, labai 
šiltai pasitikta Europoj, Kana
doj liko nepastebėta. Išimtis - 
Kvebekas" Klausinėjamas vie
no jaunuolio A.Mekas daug pa
sakojo apie techninius dalykus 
statant filmą, ypatingai atlie
kant "editing". Užklaustas kiek 
jis artimai bendradarbiauja su 
savo broliu Jonu Meku, Adolfas 
Mekas prisipažino, kad Jonas 
pirmiausiai pamatąs įvykdytą '£ 
darbą. Šią vasarą A. Mekas tuot-JI; 
šias statytiįnuzikinę komediją:

kas nelaiko savęs "Underground "How to be good". V. A. J

RETAS RADINYS VILNIUJE
Apie Vilniuje aptiktą XV 

šimtmetyje statytą namą pla
čiau rašo Korhjaunimo Tiesa 
(vasario 1). Sako, “Žinovų tei
gimu, statinys išlaikęs bent vie
ną renesansinį,- tris ar keturis 
barokinius perdirbimus, porą 
eilinių ’remontų' ir kapitalinį 
perstatymą XIX amžiuje”.

Nepaisant to, yra išlikę to
kių papuošimų, kurie esą ir 
staigmena ir mįslė. XV-XVI 
amžiuose buvo puošiamos baž
nyčios, dar administraciniai pa
statai, bet gyvenamuose ar pre- 
.kybiniuose namuose toki išpuo- 

į Šimai, kaip šiame dabar atras
tajame, esą neregėtas dalykas. 
Esą išlikę daug labai įdomių ir 
vertingų meniniu požiūriu ar
chitektūrinių detalių, ■ bet visų 

žvarbiausia staktų u-msJ nalbrm;
‘JĄtoaštąSi; iretas dalykas 

= sgrąfitinė ornamentacija, sie-
------------------_r.;---------

kianti gilią praeitį. Sgrąfitas 
(sgraffito, lt. — krapštymas) — 
pastatų sienų dekoravimo bū
das. Sieila užklojama keletu į- 
vairaus tinko arba tinko ir da
žų sluoksnių, ir pagal sumany
tą piešinį sluoksniai apnuogina
mi, parenkant norimus reljefo 
bei spalvų derinius. Figūrine 
kompozicija išaiškinama ir ta
pyba, ir skulptūra, šis dekora
vimo būdas, kilęs Italijoje, bu
vo labai mėgiamas Vengrijoje, 
Čekoslovakijoje, paplitęs se
nuose Europos miestuose. Mū
sų krašte sgrafitas kol kas te
buvo plačiau žinomas tik vado
vėlių piešiniuose ir enciklope
diniuose ledynuose, nepaisant 
kelių ornamentų negausiuo
se šio amžiaus pradžios pasta
tuose”.

Todėl toks radinys kol kas 
J esąs vienintelis Lietuvoj. Be to, 
sako, —■

— “Specialistus domina ir 
pastato plytos, kurios žymiai 
stambesnės, nei tos, kurios pa
prastai sutinkamos gotikinio 
stiliaus statiniuose. Jos gerai į- 
silaikiusios ir tokios tvirtos, kad 
stuktelėjus plaktuku, skelia ki
birkštis ir skamba lyg užgauta 
pasaga”.

Namo restauravimo darbai 
būsią pradėti jau šiemet. Bet 
iškyla įvairių keblumų. Pavyz
džiui, kaip pasfgttnifiti patva
rių plytų, tokių, kokias, esą, tik 
prabočiai mokėję taip tvirtai 
“kepti”...

Restauruojant būsianti šali
nama vėlesnių perdirbinėjimų 
padarytoji žala, būsią stengia
masi atkurti vertingiausius, ge
riausiai išlikusius gotikinius 
mūrus ir ypač sgrafitinę orna
mentiką.

— Vladas Stanka-Stankevi- 
čius,.žinomas Lietuvos teisinin
kas, humanistas, Vytauto Di
džiojo ir Vilniaus U-tetų Tei
sių Fakulteto profesorius 1968 
gruodžio 25 mirė Washingtone, 
D.C. Jo vardui įamžinti Wash
ingtone gyveną bendradarbiai 
ir pažįstami suaukojo Lietuvių 
Fondui 200 dol. Visi jo buvu
sieji studentai, o ypač Baltijos 
Universiteto studentai ir bend
radarbiai, kuriem teko velionį 
pažinti ir įvertinti, kviečiami 
savo aukomis šį pradinį įna
šą LF padidinti. LF adresas: 
6643 S. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill. 60629.

ĮDOMI IR VERTINGA KN*(GA
Išleista knyga "Tautini*! rū

bai ir juostų raštai" aprašo pla
čiai ir išsamiai lietuvių mote
rų tautinius rūbus (šios dalies 
autorius yra dali. A. Tamošai
tis, visą gyvenimą rinkęs ir ty
rinėjęs tautinius apdarus) ir 
tautines juostas (skyriaus auto
rė J. Nenortlenė), kurių duota 
apie 100 įvairių raštų. Knygos 
kaina $ 2. 50. Ją galima gauti, 
rašant šiuo ^adresu :-;L; Milu- 
kienė , 111 Grohmans .Lane, 
PLAINVIEW, N. Y. 11803, USA .

5. motinos paveikslas susidarė hybės,

Manios giminėj taip pat poetinių gabumų būta. 
Man esant dar pradžios mokykloje, paivažiavo vie
ną vasarą į tėviškę mamos brolis Vincas Garbus- 
Garbauskas, mokytojavęs Lenkijoje. Atsimenu, kaip 
jis skaitė kažkokius eilėraščius lietuviškai, sakėsi ir 
pats rašąs ir ketino atsiųsti mums pasiskaityti. Ta
čiau negirdėjau, kad butų savo pažadą ištesėjęs. Ii 
iš viso apie jį nieko niekad vėliau nesu girdėjęs. At
simenu dar, kad ano atsilankymo į tėviškę metu rodė 
savo sužadėtinės lenkaitės lotograliją ir ją bučiavo. 
Ar tik nebus šeima ir jo poetinius bandymus nustel
busi. Jaunesnysis motinos brolis Jurgis, kurį jau mi
nėjau, šiaip buvo jautrus poezijai. Jau Tarybų Lietu
voje rašinėjo man „poetinius" laiškus.

Ar pati mama turėjo „poetinę gyslelę", neapsiimu 
spręsti. Ji buvo gera audėją, labai geros širdies ir 
jautrios sielos, tyli, nuolanki, nusižeminusi, visam 
kam rezignuojanti, giliai pamaldi moteris. Ir labai 
teisinga. Atsimenu, man esant Marijampolės piadžios 
mokykloj,— tai galėjo būti apie 1903 -4 metais, - 
fotografas Skrinskas suruošė ligi tol nematytą, ne
girdėtą naujieną kinematografo seansą- kažko
kioj pašiūrėj ar palapinėj. Subruzdo visa Marijam
polė pamatyti tų „dyvų"- gyvų, krutančių paveiks
lų. Mudu su vienu draugu įlindome į tą „salę" nepa
stebėti. Ant ištempto užpakalinėje sienoje balto au
deklo mirgančios virpančios šviesos ruožuose bėgio
jo striukai apsirengusi pana. Pasišokėdama ji siek
davo lubas, kuliais vartėsi per gaivą, mirgėdama 
krito žemyn, ir čia ant rankų ją pagaudavo jaunas, 
kaip mums atrodė, bekelnis vyriškis. Kai aš, parva
žiavęs namo, visa tai papasakojau mamai, ji mane 
rūsčiai subarė, kam aš be bilieto įlindau tų „kome
dijų" žiūrėti.

Matai, vaikeli, tu padarei skriaudą Skrinskui. 
Jam reikia uždirbti, jis iš to gyvena.

Ir sukrapščiusi ji padavė man 10 kapeikų, kad aš 
atsilyginčiau Skrinskui. Deja, aš nealsilyginau ir po 
šiai dienai jaučiuosi nusikaltęs savo gerajai mamai.

Kiek pamenu, ji visados buvo silpnos sveikatos, 
paliegusi, ypačiai sulaukus vyresnio amžiaus, pagnn-. 
džiusi 9 vaikus. Vis dėlto sulaukė 70 metų.

Atlankiau ją jau mirties patale begulinčią. O ne
trukus, tą pačią vasarą, 1938 m. rugpiūčio 11 d., 
lydėjau į Gudelių kapus. Šitos laidotuvės tapo vienu 
iš sunkiausių viso mano amžiaus išgyvenimų. Bet 
apie tai vėliau.

Mano atmintyje i 
ankstyvesniais metais, kai ji dar buvo sveikesnė ir 
stipresnė. Vidutinio ūgio, liesa kaimo moterėlė, (lu
putį linktelėjusi per pečius, įdubusia krūtine, pailgo, 
į smakrą siaurėjančio veido, pilkšvai mėlynų akių, 
tamsiai gelsvų, į dvi kasas pinamų plaukų, ne visai 
proporcingų veido bruožų,— ji nebuvo tikrai graži, 
tačiau simpatinga, maloni. Visados nešiodavo po 
smakru surišamą skarelę, dėvėdavo tamsių spalvų, 
ilgomis rankovėmis švarkelį. Ištekėdama mano mo
lina atsigabeno didelį kraitį — ■ plonų drobių, visokių 
daugianyčių audinių, staltiesių, rankšluosčių, uždan
galų ir pirktinių šilkinių skarelių. Drobes ir audinius 
ji sunaudojo namų reikalams, bet šilkinės skarelės 
taip ir liko dūlėti skrynioje. Motina, kaip ir tėvas, 
nemėgo poniškumo. Ji drovėjosi nešioti šilkinę ska
relę. Kai sykį mano sesuo užsimanė nupirkti atvažia
vusiai j Kauną mamai dovanėlę šilkinę skarelę, 
mama griežtai atsisakė. Kur ji ją dės, kaip ji ją ne
šios? Jai pakanka ir paprastų skarelių. Ištekėdama, 
atsisveikindama su jaunyste, ji, matyt, atsisveikino 
ir su visais, tegu ir nekalčiausiais, gyvenimo malo
numais. Laisvanoriškai pajungė save rūsčiai askezei. 
Senatvėje įsirašė į tretininkes.

Vaikščiodavo ji saikingai, per 
ma. Mus, vaikus, už nusikaltimus 
kiek mokydavo, pati sielodamasi 
daugiau negu nusikaltėlis.

Jaunystėje, mergautiniais metais, mama, sako; 
buvusi gera šokėja, jausdavusi ritmą, taktą, tačiau 
ar ji buvo muzikali, ar turėjo gerą klausą, negalė- dėjęs ir iš tėvo, ir iš motinos. Tėvo šiurkštumą, niū- 
čiau pasakyti. Niekad nesu girdėjęs jos dainuojam rūmą, staigumą, piktumą many yra sušvelninęs 
čios nė giedančios, liesa, vieną dainą ji mėgo niū- motinos nuolaidumas, jautrumas, nusižeminimas. Po- 
niuoti, bet tai buvo ne tiek melodija, kiek savotiškas į rezignaciją, susitaikymą su aplinkybėmis, 
rečitatyvas. O niūniuodavo tą dainą dėl savotiško

' jos turinio. Išmokė ją kadaise siuvęs pas mus „kriau-j. . “ ............ ' .......................................
čius", mamos pažįstamas, berods, kilęs kažkur nuo J".
Daukšių, iš jų krašto. Daina prasideda tokiu posmu:

Sitai išrožijimas, 
Mergelėms patarimas, 
Kurios į stoną eina, 
Sudėjau šitą dainą.

daug neskubėda- 
ne tiek bardavo, 
dėl nusikaltimo

, ramindavo.ar guosdavo. Daina guodžia dar dviem teikiau pagalbos. Tiesa, sesers mokslą univer- 
ir dėl to, kad joje apdainuojami vargai, sielvartai sitete nutraukė antrasis karas, o brolį dėl per menko 
Išreiškiami kaip ir kolektyvo, sudėtinės asmenybės stropumo tėvas atsiėmė iš gimnazijos ir pristatė prie 
Vardu, o išreikšti epasisk aido daugelyje širdžių: štai ūkio darbų. Vargšo tėvo viltys išleisti į kunigus dar 
ne aš vienas keiičiu, sielvartauju — yra ir daugiau 
tokiu. Ir sielvartas tampa lengviau pakeliamas. Ar 
ne tokia, pagaliau, yra ir Visos liaudies kūrybos mo
ralinė prasmė bei reikšmė?

Tačiau mano motiną labiausiai guosdavo, ramin
davo malda. Maldinga nuotaika ją lydėdavo Visur-— 
namie ir kelyje. Ties kiekvienu pakelės kryžiumi ji 
šnibždėdavo maldelę. Vakarais, po visų darbų, vė
liau už kitus eidama gulti, ji, priešseklyčyje atsiklau
pusi prie suolelio, dar ilgai melsdavosi ir narstydavo 
rožančių. Ji priklausė gyvojo rožančiaus" brolijai. 
Atostogų metu aš miegodavau seklyčioje. Atsigulęs 
pro praviras duris girdėdavau, kaip mama meldžiasi. 
Iš jos atodūsių ir šnabždesių suprasdavau, kad tai 
būdavo ne kančios, ne nusiminimo, bet nusiraminimo 
ii susitaikymo maldos, lengvinančios širdį, kelian
čios dvasią. Aš žinojau, kad ir už mane ji meldžiasi. 
Tarsi koks mistinis fluidas iš motinos širdies pasiek
davo ir mano širdį. Aš pats, niekad nepatyręs reli
ginės maldos ekstazes, štai patirdavau motinos mal
dos gaivinančią šilumą. Pagaliau mama baigdavo ir 
tylutėliai atsiguldavo'. Netrukus ir aš užmigdavau 
ramiu miegu.

Grįždamas į paveldėjimo klausimą, galėčiau pa
sisakyti, kad aš savo charakterio bruožų esu p*vel-

vieną sūnų sužlugo.
Kaip vingiavo mano paties literatūrinės veiklos 

ir gyvenimo kelias, skaitytojas iš dalies žino iš kur 
kitur. Kai ką sužinos ir iš šių atsiminimų.

4. PIRMIEJI ŽINGSNIAI GIMTINĖJE

Aš, vyriausias savo tėvų sūnus,' gimiau 1893 m. 
sausio 6 d. Ši data man yra žinoma tik iš motinos 
žodžių, kad aš gimiau per Tris Karalius, saulei te
kant. Mano gimimo sutapimas su Trijų Karalių šven
te ir tolimesnio gyvenimo eigos apmąstymas jau 
dabar, senatvėje, paskatino mane parašyti eilėraštį 
„Sausis", pirmąjį ,,Mano mėnesių" cikle. Tada rašiau:

Legenda sako,
Jogei trys karaliai praėjo netoliese
Nuo rnuno vargano lopšelio.
Gal būt, kad jųjų dovanų
Ta žvarbų sausio rytą
Ir man keli krislai nukrito.
Nes mano priešai ir draugai man sako, 
Kad vien tik gėlės klojasi
Ant mano tako.

kovingumo stoką esu perėmęs iš motinos. Tačiau ly
rinis, poetinis, filosofinis pasaulis, buities suvokimas 
galgi riša mane su tėvo sieloje giliai slypinčiomis 
nuovokomis bei išgyvenimais, kuriems iškilti į pa
viršių trukdė vargingo gyvenimo jungas. Veido 
bruožais aš, kaip ir kiti mano broliai, esame panašūs 
daugiau į tėvą. Kai iš Lenkijos atvažiavo pusbrolis 
Juozas ir aš nuėjau jo pasitikti į Kauno stotį, jis pir
mas mane pažino „iš mykolaitiškos kaktos".

Keistas žodis „išrožijimas"-sutrumpintas barbariz- Mūsų šeimoje, be manęs, literatūrinių gabumų 
mas „išvirožijimas"— reiškia: išaiškinimas, nes visas tdTi dar jauniausieji.._ sesllo Magdutė ir brolis Juo- 
dainos turinys tai ir buvo aiškinimas tų visų vargų,zag Scsuo, bQdama gimnazislė ir sludentė. rajinė)o 
tos sunkios buities, į kurią patenka mergelė, eidama ...... . .. .. ,■ ,„ x x. ...... . , ederascius ir vieną kitą isspausdino jaunimo laikras-
į „stoną moterystes. Kad ta buitis buvo sunki, ge- .......................... ,
riausiai patyrė pati mano motina, silpnasveikatė, ta- tėliUOSe' ° br°'1S jaU dabar' Paskutln‘aisiai8 metai8< 
čiau darbšti, uoli ir sąžininga, dirbusi ne tik namų Parašė Plačius atsiminimus iš mūsų šeimos gyvenimo 
apyvokos, bet ir kai kuriuos sunkius lauko darbus. ir santykių. Liečia ten ir mane. Brolis sugeba lengvai 
Iš „kriaučiaus" išmoktoj dainoj tų visų vargų-bėdų pasakoti, sklandžiai rašyti. Deja, dėl per menko pa«i- 
išskaičiavimas, nupasakotas naiviai, su užuojauta, ruošimo — baigė vos 2 klases Prienų gimnazijoj apie 
vietomis su humoru, tarsi netekdavo savo sunkumo, 1924 m.— nesugeba tinkamai savo gabumų panau- 
buitinio konkretumo, tarsi pakildavo viršum kasdie- doti. Aš pats jaučiuosi kaltas, kad per maža jiem-

Bet ne.
Tai mano motinos dosningos krūtys 
Man davė stebuklingų dovanų, 
Kad aš, mažytis ir silpnutis, 
Lig šiolei nepalūžęs, 
Su degančia širdim tolyn einu. 
Šios žemės mano neįspėtai būčiai 
Nereikalingi buvo man karalių 
Dovanų likučiai.

Gimusį per Tris Karalius, norėjo mane krikštyti 
Karolio — pas mus sako Karaliaus — vardu. Nežinau, 
dėl ko pakrikštijo Vincu — gal kad tas vardas mūsų 
krašte labai populiarus. Metrikuose gimimo data 
įrašyta sausio 13 d. Kai reikėjo stoti į gimnaziją, pa
aiškėjo, kad esu jau „per senas". Mat, daug laiko 
sugaišau Gudelių ir Marijampolės pradžios mokyk
lose. Tada klebonas Sakalauskas, prikalbinėjęs tėvą 
leisti mane į mokslą, lengvai mostelėjo ranka: „Kas 
čia mus kontroliuos", ir išrašė metrikas, kad esu 
gimęs 1894 m. Šita data ir žymima visuose mano do
kumentuose, kol seminarijoj kilo šventimų kunigu 
klausimas. Pasirodė, kad esu metais per jaunas. O 
čia karo metai: reiktų man, baigusiam seminariją, 
stoti į kariuomenę. Tada teko atitaisyti metrikų 
„klaidą" ir grįžti prie tikrosios gimimo datos — 
1893 m. Bus dauįiju.

4 psl. **♦ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** N r. 18(1145), 1969 m. bal andfi o mėn,30 d.



SANTYKIU SU LENKAIS
K

PROBLEMA DABAR
Nenagrinėsiu mūsų santykių 

su lenkais problemų nei mūsų 
ilgos bendros istorijos pers
pektyvoje, nei šio šimtmečio 
pirmos pusės eigoje. Visi mes 
ne tik senojl.net ir jau suaugusi 
vidurinioji karta su šiuo klau
simu esame daugiau ar mažiau 
susipažinę.

Čia noriu tą problemą trum
pai paliesti, kaip ji stovi prieš 
mūsų politikus ir visuomenę 
šių dienų ir ateities politikos 
perspektyvoje. Tam rašinėliui 
mane paskatino mano sūnaus 
nuomonė.

Nepersenai vienas iš mano 
sūnų, jau baigęs aukštąjį moks
lą, pareiškė man maždaug ši
taip:

"Pasakykbei paaiškink man , 
tėte, kodėl mes jaunoji karta 
dar šiandien turime būti prie
šingi lenkams, jų nemėgti ir 
laikyti juos savo priešais?" 
Sako: "Dar galiu suprasti, kad 
jūs, senoji karta, kuri kariavo
te prieš lenkus, ypač dėl Vil
niaus, esate prieš lenkus nusi
statę. Kodėl jūs norite, kad ir 
mes,jaunoji suaugusi karta, tu
rėtume tą patį prieš lenkus nu
sistatymą, kaip jūs?" Sako: 
"Perskaičiau atydžiai prof. Ša
pokos Lietuvos istoriją. Iš tos 
istorijos seka,kad apie 400 me

tų mūsų abi tautos laisvai susi- 
tariuslos, sudarėme bendrą 
valstybę ir sugyvenome neper- 
blogiausiai. Anų laikų Lietuvos 
šviesuomenė-dldlkai bei bajo
rai (pav. Radvilai, Sapiegos ir 
panašiai) bendros valstybės su
dėtyje gynė Lietuvos reikalus , 
rūpinosi jos pažanga Ir ateiti
mi. Nors jų dauguma, ypač vė
lesniais laikais,kalbėjo jau len
kiškai, tačiau buvo geri Lietu
vos patriotai".Todėl jo nuomo
ne "vien dėl Vilniaus ir jo srl - 
ties 1920 metais nuo Lietuvos 
atplėšlmo, kurs tęsėsi apie 20 
metų, turint galvoje:

1.ilgą 400 metų bendros vals
tybės praeitį ir

2. šių dienų politinę padėtį 
mums, t. y. jaunajai kartai,ne
bėra pagrindo tokiam priešin
gam prieš lenkus nusistatymui, 
ir,faktlnai,tas nusistatymas jau 
išblėso".

Turiu pareikšti, kad sūnaus 
žodžiai mane privertė ilgiau ir 
giliau pasvarstyti ir prieiti prie 
jogai nevisai aiškiai suformu
luoto nusistatymo.

Iš tikrųjų, žiūrint į šių dienų 
politinę raidą, mūsų, bent dau
gelio priešingas prieš lenkus 
nusistatymas beturi mažai pa- 
grindoirtodėl turėtų būti,ypač 
mūsų veiksnių, peržiūrėtas bei

Senojo Vilniaus miesto vartai.

apsvarstytas, Ir, man atrodo, 
kardinaliai pakeistas.

Dėl tos mano minties, prašau 
skaitytoją manęs neįtarti, kad 
esu senos unijos su Lenkija ša
lininkas. Buvau kūr. savanoriu 
Ir man asmeniškai teko 1920 
metais kariauti (ne ant pople- 
rio šūkiais "kovoti") prieš len- 
lus. Teko būti ir lenkų apšau
domam Ir į juos šaudyti ir, aiš
ku, padaryti jiems "žmonių 
nuostolių". Teko,deja,ir iš Vil
niaus negarbingai, beveik be 
šūvio, pasitraukti. Tačiau po 
tiek metų-pykčio mažai beliko .

Čia noriu skaitytojui primin
ti,kad politikoje nebuvo, nėra ir 
nebus sentimentų, o žiūrima Ir 
vadovaujamasi politinės padė
ties realybe-lnteresu. Ir Lietu
va ir Lenkija savo laiku sudarė 
bendrą, kad ir dvilypę valstybę 
ne dėl sentimentų,ar kunigaikš
čių meilių, o grynai žiūrint į 
anų laikų politikos realybę-ben- 
drą interesą-tikslą.Arba praei
to karo metu ir p. V. Čiorčills 
ir p. J. Stalinas, nežiūrint prie
šingų sentimentų, buvo sudarę 
sąj ungą žiūrėdami politinės re
alybės, nes jų tikslai sutapo.

Ir šiandien JAV-bės ir Sov . 
sąjunga veda koegzistencijos ir 
net gerų santykių tarpusavyje 
skatinimo politiką, žiūrėdami 
ne sentimentų, o savo krašto 
politinės naudos.

Arba dar "karštas" politinės 
realybės ryškus pavyzdys, kad 
JAV-bės po to, kai Sovietų Są
junga pranešė, kad ji okupuo
sianti Čekoslovakiją, nesikišo 
ir neužstojo,© priešingai, spau
dos žiniomis, pareiškė, kad Če
koslovakijos okupacija tai So
vietų Sąjungos "vidaus reika
las". Rodos, sunku rasti clnlš- 
kesnlo politinės realybės poli
tinio veiksmo.

Man atrodo, kad mūsų visuo
menė, o ypač politikai, turime 
suprasti,kad šaindlen mums su 
lenkais "peštis" ar vesti "šal - 
tąjį karą" yra ne tik nenaudin
ga, bet net žalinga.

Šiandien Lenkija yra nors ir 
po geresnėje, bet analoginėj padė

tyje kaip Lietuva. Mūsų tikslai 
atgauti pilną laisvę ir neprl- 
klausomybę-sutampa.

Todėl mūsų visuomenė turė
tų apsigalvoti Ir žiūrėdama į 
šių dienų politinę raidą, pakeis
ti savo prieš lenkus nusistaty
mą. Politinė realybė diktuoja 
mums būti ne lenkų priešais, o 
priešingai, lenkų sąjunginin
kais. Turime kartu ne tiktai 
su latviais bei estais,bet ir su

lenkais ir kitais pavergtais, 
kaip ukrainiečiai, baltgudžial, 
čekai, slovakai veikti ir politi
koj ir propagandoj išvien.

Turim kartu susitarę veikti , 
"kovoti" už mūsų ir jų tautų 
laisvę.

Mano gyvenamame krašte- 
Australljoj suartėjimas, santy
kių gerėjimas jau prasidėjo.

Taip jau eilę metų jungtinėj 
prlešbolševiklnėj organizacijoj 
su kitomis tautomis kartu dir
ba ir lietuvių ir lenkų atstovai. 
1967 m. spalių mėn. pirmą kar
tą Australijoj lietuvis V. Šlio
geris skaitė Sydney lenkų na
muos lenkų draugijos "Wiedza" 
nariams Ir svečiams (buvo ir 
lietuvių ir ukrainiečių) paskai
tą (tiesa, angliškai) tema "Lie
tuvių - lenkų santykiai". Popa 
skaitos buvo irkorektiškosdls - 
kusljos. Vėliau 1968 m. lapkri
čio 10d. .Sydney lenkams šven
čiant 50 metų nepriklausomy
bės atstatymą, minėjimo iškil
mėse, tarpe kitų tautų atstovų , 
dalyvavo ir lietuvių Krašto val
dybos atstovai. Nuo 1968 m. an
tros pusės lietuvių atstovai da
lyvauja bendrame Vidurio-Rytų 
Europos federalinės valstybės 
organizaciniame komitete. Ten 
kartu dirbama su lenkais. Kaip 
žinoma, Pavergtų Tautų Orga
nizacijoj,New Yorke,JAV, dirba 
ir lietuviai ir lenkai neslpešda- 
ml.Neteko spaudoj užtikti, bent 
neatsimenu, kiek dirbama kartu 
su lenkais JAV-bėse bei Kana
doj.

Šiandien realiai žiūrint į po
litinę veiklą, vien sąjungos su 
latviais ir estais nepakanka. Vi
si pabaltiečial tėvynėje tesuda
ro apie 6 mil. žmonių. Stambia
me politiniame lošime,kurį ve
da "super-power" galybės, kaip
Sov.Sąjunga ir JAV-bės bei an
traeilės valstybės, kaip Vokie- 
tij a, Pr ancūzl j a ,D. Bri tani j a L ei 
kitos mažesnės,pabaltiečlų bal
sas turi, o gal bevelk ir neturi 
svorio-reikšmės.Todėl yra gy
vas reikalas jungtis, eiti į są
jungą su didesnėmis, kautomis 
esančiomis analoginėj ar ne 
daug skirtingoje politinėje pa
dėtyje,kaip mes. Tokiomis tau
tomis pirmoje eilėje yra Len
kai, ukrainiečiai, čekai ir kiti .

Išvadoje siūlau mūsų visuo
menei kaipo realų politikos 
veiksmą nustoti šnairuoti į len
kus ir baigti nesantaiką bei 
"šaltąjį karą" prieš juos.

Priešingai, pradėti žiūrėti į 
juos, kaip į sąjungininkus bei
draugas. V. SENULIS

ĮŽYMUS ŽMONĖS NEKLYSTA
Kartok dlrlRe",as repetavo su orkestru. Jis vis liepdavo 
antino SSo'SE. 1 PaU fra8",entą- Paga"aU PaVargt!S' me,ė 

šiai, — ^aukė jiSValt°rnlStaS nUOlat eroJa vidurinius taktus per gar- 

tnrnū7»Ka ,US’ ~,ncdri»sla> prabilo vienas fleltlstas. — Pirmasis vai- 
tomistas dar neatėjo.
kart Gerai' ~ SllpXk? dlrigentas. — Kai tik ateis, pasakykit jam, 

Jis groja per garsiai. 1 J

GARSŪS ŽMONĖS
Mokslininkas Einšteinas mielai žiūrėjo Čaplino filmus ir visada ža

vėjosi šio ekrano meistro talentu. Kartą jis parašė Čaplinui:
— Stebiuosi Įūsų menu. Jūsų filmą „Aukso karštligė" supranta 

visame pasaulyje, o jūs pats būsite garsiu žmogumi... Einšteinas.
Čaplinas mokslininkui atsakė: \
— Aš jumis dar labiau stebiuosi. Jūsų reliatyvumo teorijos niekas 

pasaulyje nesupranta, bet jūs esate garsus žmogus. Jūsų Čaplinas.

SKRYBĖLĖ IR GALVA
įžymus pasakų kūrėjas Christljonas Andersenas nekreipė dėmesio 

j savo išorę. Jo seną, aptrintą ir vietomis prakiurusį paltą žinojo visa 
Kopenhaga. Kartą gatvėje kažkoks žmogus priėjo prie Anderseno ir pik
tai paklausė:

— Tą pasigailėtiną daiktą ant savo galvos jūs, tdr būt, vadinate 
skrybėlei

Neprarasdamas ramybės, pasakininkas atsakė:
— O tą pasigailėtiną daiktą po savo skrybėle jūs, tur būt, vadinate 

galva?

dr. V.L. Ramanausko ir ponios svečias Clevelande, U.S.A.

Amerikoje turime apie 2,500 
kc legijų ir universitetų s u 6,700, 
000 studentų.Tarp visų univer
sitetų Harvardas išsiskyrė sa
vo senumu (egzistuoja 333 me
tus), savo aukštu mokslu, savo 
tyrinėjimais, savo studentų 
skaičiumi (turi tarp 15 -20,000 
studentų),savo garsiais muzie
jais,savo žymiomis laboratori
jomis ir savo labai liberališko
mis folosofinėmis pažiūromis . 
Universitetas save vadina"non- 
secterian", t.y.oficialiai atsi
palaidavęs nuo bet kokios reli
ginės pasaulėžiūros. Universi
tetas,būdamas liberalus, jautė
si apsaugotas nuo bet kokio stu
dentų nepasitenkinimo, nuo stu
dentų riaušių, nes atrodė, kad 
visi studentijos elementai at
randa laisvės vystyti s. Dabar ti
nts patyrimas parodė, kad ne.

KOKIE STUDENTAI TRIUKŠ
MAUJA ?

Tos riaušės yra organizuo
tos. Jas organizuoja SDS (Stu
dents for Democratic Society) 
ir kita Progressive Labor Par
ty, kuri seka Kinijos vado Mao 
labai griežtą taktiką. Manoma , 
kad visi šitie revoliucionieriai 
sudaro studentijos tarpe ne dau

J. VENCKUS S. J.

giau 2%, bet būdami labai akty
vūs ir paruošti,jie visur vado - 
vauja.Kyla klausimas, kodėl tie 
98% tyli, nesipriešina? Jie ma
no, kad universiteto vadovybė 
turi tiek priemonių ir gali pati 
apsiginti. Be to, valdžia nieka
dos nėra tiek populiari, kad kas 
norėtų ją ginti. Trečia, studen
tai nenori pyktis tarp savęs , 
tuojau įvyktų represijos, kerš
tai, tuojau gautumei vardą "iš
davikas". Geri studentai neturi 
laiko kištis į politiką: turi mo
kytis, daugelis šalia mokslo 
dirba,turi sau užsidirbti pinigų 
mokslui.

Studentų riaušės yra ne tik 
studentų ir profesorių proble- 
ma.betir tų tėvų, kurie tiek pa
stangų dėjo, kad jų vaikas pa
tektų! Harvardą, kur pasirinki
mas yra labai didelis, sunkupa
tekti, bet jei jau patekai ir Har
varde gavai diplomą, tai ateitis 
yra labai šviesi, gal būsi net 
Amerikos prezidento patarėju. 
Tėvai labai kenčia, kad vaikai, 
vietoj studijavę, su policija 
stumdosi ir yra areštuojami. 
Patekai į policijos rankas, tave 
užrašo ir FBI to daugiau nieka
dos neužmirš,nes jau esi "boo
ked". Norėsi gauti aukštesnę 

vi etą,ypatingai valdžioje,tuojau 
atslklaus FBI,kas per tipas esi .

Kas yra tie studentai, kurie 
revoliucijas kella?Kurle moks
lus ėjo Europos kontinente, ma
no, kad tai yra studentai,kurie 
rytoj bus gydytojai, advokatai 
ir pan. Po pradžios mokyklos , 
kuri tęsiasi iki 14 amžiaus me
tų, eina į high school, kuri tę
siasi dar 4 metus. Berniukas ar 
mergaitė jau yra 18 metų. Dabar 
eina į kolegiją, kur mokslas tę
siasi 4 metus. Kolegija jau yra 
tam tikras pasiskirstymas pro
fesijomis: medicina, gamtos 
mokslai .teisė .paskui ekonomi
ja, business administration ir 
pan.Tie visi studentai vadinasi 
"undergraduate students". Pa
baigę jie gauna kokį nors "Ba
chelor" laipsnį. Bendrai ta
riant, tik maža dalis studijuos 
ir eis į graduate school, kur 
gaus Master'S degree ar Ph. D. 
(PhilosophiseDoctor ar M.D.) 
Graduate students retai tedaly
vaus visokiose riaušėse, jų at
sakomybės jausmas yra daug 
didesnis,jie nežais su savo "de
gree'.'Su graduate students uni
versitetas turi nuostolių, jų yra 
palyginti nedaug, per juos ne
daug pinigų įeina,be to jie išlei
džia universiteto pinigų labo
ratorijose komplikuotiem eks
perimentam. Graduate School 
be kolegijų negalėtų gyvuoti.

Nemanykime, kad tik mūsų 
laikų studentai daro riaušes. 

Mes skaitome istorijoje, kad 
studentai jau viduramžiuose 
triukšmavo.Pačioje Amerikoje 
skaitom, kad 1825 m. Virginijos 
universitetas šaukėsi policijos, 
kad apsaugotų profesorių nuo 
"asmeniško pavojaus". Reikia 
atsiminti,kad Amerikos kolegi
jų studentai kokia pora metų 
yra labiau subrendę, negu buvo 
pirmiau, pirmiausiai subrendę 
fiziškai, stiprūs vyrai, gerai 
maitinti; subrendę dvasiškai, 
turi savo automobilius,daug yra 
važiavę,daug matę, yra daugiau 
nepriklausomi nuo savo tėvų, 
patys dažnai užsidirba pinigų , 
turi automobilį-gali išvažiuo
ti su savo "girl friend", paga
liau, jei ir nebaigs kolegijos

1 (Jeigu išvarys), jis gaus lengvai 
darbą.

Reikia pripažinti, kad suau
gusioji generacija dažnai ne
duoda jauniems gero pavyzdžio, 
kuris Inspiruotų pagarbą. Jauni 
ieško naujų formų, naujo gyve
nimo būdo, naujo "self-expres
sion". Jaunimas yra prometie- 
jiškos dvasios.Prometlejus no
rėjo iškovoti iš dievų ugnį. Pro
metlejus kentėjo už tai, bet iš
kovojo ugnį, tą dangišką palaimą 
žemei. Viena mergaitė nesenai 
pasakė: "Jeigu sex yra gražus 
vyresniajai kartai, jis ir mums 
yra gražus". Be jokios abejonės 
Jaunimas yra nusistatęs prieš 
karą, todėl kovoja prieš ROTC 
(Reserve Officers Training 
Corps) universitete.

STUDENTŲ RIAUŠĖS- 
ISTORINĖS PAMOKOS

Vieni mūsų jaunimą labai 
peikia todėl, kad jis nėra toks , 
kokie mes buvom. Kiti jį giria. 
Jį gyrė Nlxonas per rinkimus , 
o Eugene McCarthy jį taip pa
gavo, kad berniukai ir mergai
tės dėl jo nuo durų prie durų 
bėgiojo.Dabartinį jaunimą gyrė 
popiežius Paulius VI. Vieno da
lyko mūsų jaunimas nemėgsta, 
tai veidmainiavimo, daro taip, 
kaip jie mano,nebijodami jokios 
kritikos,ypatingai suaugusiųjų.

Kita pamoka: jaunimas susi
formuoja šeimoje, o ne mokyk
loje, taigi valkas bus toks, kokį 
tėvai jį suformavo.

Yra sakoma, kad kiekvienas 
kraštas turi kas 50 metų per
gyventi karą, ir kas 4 ar 5 šim
tus metų pagrindinai pakeisti 
savo formas. Sakoma, jeigu kas 
nori simboliškai ir trumpai iš
reikšti Liuterio reformaciją, 
gali pasakyti, kad jis nusivilko 
ir pametė sutaną, reiškia seku
liarizavo visuomenę, visuome
nė pasidarė pasaulietiška, atsi
palaidavo nuo bažnytiškų for- 
mų.Apie mūsų laikus pasakys , 
kad mes sekuliarizavome auto
ritetą. Mes vis dar tikėjome Ir 
sekėme, kad pagal šv. Raštą 
'.'omnis potestas a Deo" (kiek
viena valdžia yra nuo Dievo), 
kad autoritetą reikia gerbti, nes 
jis yrą kažin kokia aukštesnė 
forma žmonijos santykiuose. 
Tėvai turi gavę valdžią ant val

kų iš Dievo. Taip yra pasakyta 
Dekaloge, kad valkai turi klau
syti tėvų. Pati moterystė buvo 
laikoma aukštesnė institucijos 
forma: santykiai tarp vedusiųjų 
buvo tvarkomi vidujinės sąži
nės etiniais dėsniais, kurie ne
priklauso nuo asmens valios . 
Santykiai tarp mokinių ir mo
kytojų irgi buvo aukštesnės for
mos: mokytojai yra gavę teisę 
įsakyti, pabarti, pabausti tėvų 
valkus.Daug didesniu autorite
tu buvo laikomas Bažnyčios au
toritetas : vikaras turi klausyti 
klebono,kunigai savo vyskupo ir 
visi turi paklusti šv. Tėvui, nes 
jie nepriklausomai nuo tavęs , 
turi teisę įsakyti, o tavo pareiga 
yra klausyti.

Atrodo, kad mes dabar per- 
gyvenamdidelę permainą: mes 
nebepasltiklme savo instituci
jomis. Žmogus pasidarė labiau 
individualus,ieško pats daugiau 
atsakomybės už savo likimą. 
Kiekvienas pats nori daugiau 
dalyvauti vadovybėje, nori, kad 
vadovybė,kuri įsako,su juo tar- 
tųsl -dlaloguotų, nes Jis mano , 
kad tai reikalauja žmogiškoji 
savigarba. Tai yra studentų 
riaušių giliausioji prasmė. Ar 
tai gerai daroma, ar prastai, 
mes čia to nesprendžiam, mes 
analizuojam realybę. Be abejo , 
kiekviena vadovybė turės atei
tyje daugiau skaitytis su savo 
pavaldiniais ir dalytis autorite
tu su tais, kuriems įsako.
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Hartford, Conn.

Hartford'o studentu žiemos iškilmių savaitgalio komitetui pirmininkavo 
Onutė Krisčiokaitytė ( des'inėje priekyje ).

DR. V. BAZILIAUSKAS
HARTFORDE. Tai tas pats dak

taras, kuris pirmas suteikė pa- 
gelbą ir atgaivino peršautą ir 
mirštantj sen. R. Kennedy. Dė- 
liai šios R. Kennedžiui paslau- 
gos daktaras nepaprastai iš
garsėjo per šios šalies TV ir 
spaudoje. Tur būt dėka šio' 
pagarsėjimo dr. V. Baziliaus- 
kas buvo pakviestas j medika- 
lio direkto'riaus vietą stambio
je apdraudos kompanijoje.

Šiais reikalais daktaras ir at
važiavo j Hartford, Conn., 
kompanijos laikomus ofisus su 
sipažinti su nauju darbu.

Linkėtina daug sekinės jau
nam daktarui naujc’se parei
gose.

•Dr. J. K. Valillnas, Vliko 
pirmininkas, neseniai lankėsi 
Hartforde ir vietos lietuvių vi
suomenei padarė pranešimą ak 
tualiais klausimais.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJA MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančiu 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnč- 
Jant skausmams Įvykdavo hemoroju 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rezul
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
n«,iu.

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

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

SAULT ST. MARIE

Detroit, Mich.
Detroite buvo SLA 200 kuor 

pa, kuri pastaruoju metu pra
dėjo palengva mažėti, nes ne
buvo energingų darbuotojų. A. 
Sukauskas, buvęs didžiulės SL- 
A 352 kuopos pirmininkas, o 
taip pat SLA Centrinis orga
nizatorius, nusistatė šią pa
smerktą nykimui kuopą atgai
vinti. Ir jo darbo rezultatai 
greitai pasiro'dė. Ne tik pati 
kuopa spėjo atgyti ir pradėjo 
stiprėti, bet, A. Sukausko va

dovaujama, ima reikštis ir kul 
tūriniame darbe. Štai gauto
mis žiniomis A. Sukauskas 
SLA 200 kuopos valdybos var
du sumanė surengti didelį kon
certą ir tam tikslui, iš Chica- 
gos iškviečia “Aidučių” ansam
blį, kuriam vadovauja pasižy
mėjusi dirigentė Al. Stephens- 
Steponavičienė. Šis koncertas 
turės įvykti Detroito Lietuvių 
Namuose ateinančio gegužės 3 
dieną.

“If you’d used C-I-L paint 
last time, darling, 
you wouldn’t be 

painting now.”

De LaSalle
HARDWARE

CILUX C-I-U ClLUXa

c,Luxs10’?
Pirkdami Įsitikinsite, kad pigiausiai ir geriausiais 
dažais atliekate savo namų pavasarinius dažymus.

Taip paŲdazymui visos priemonės ir,problemoms 
esontzpatarima».

TE L. 365 0470

Langams stiklai ir jų įdėjimas.
W. THEROUX prop. 
7688, Rue Edouard Street

Taupyk ir skolinkis PARAMA
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE.—-------------------------- —

KAPITALAS vifš trijų MILIJONŲ DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

BŪSTINE: Lietuvių Namai - 1129
Toronto 3, Ontario. — • —

MOKAME || DUODAME
y/4 %už depozitus mortgičius ir asmenines 

už Šerus » paskolas iš 7'/i %
KASOS VALANDOS: kasdien Q, nuo 10 vai* iki 3 vale p 
p.jfsskyjyjs^sekmadienius. Pirmadienį ir penktadie
nį vakarais nuo 4 vai. 30 mine iki 8 vai. 30 min. oes- 
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723

įvairūs siuntiniai ir dovanos i - h : La,vii’ "° uk oin’ir g g U. S. S. R. paprastu bei oro pastų.
JJE MUITO DOVANOS:

Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra smul
kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu
tinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už kuriuos gavėjas gali nu
sipirkti Įvairių prekių specialiose dolerinėse krautuvėse.

įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motociklai, dviračiai, skalbiamosios mašinos, siu 
vainosiąs rpsęmos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitu, prekių.
» Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimų
• Musu Įstaiga labai daug patarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA
EXPORTING CO.DARBO VALANDOS: pirmadieniais

— penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais 
— nuo 9' vai. ryto iki 5 vai. p. p,

ONT.
SĄMONINGAI PRALEISTOS 

NAUJIENOS?
Š. m. balandžio mėn. 2 d. "N. 

Lietuvoje" atspausdintame "ži
nių žiupsnelyje" koresponden
tas K. A. S. .atrodo, sąmoningai 
praleido kai kurias aktualias 
mūsų kolonijos naujienas.

Nors keli mėnesiai praėjo 
nuo š. m. sausio mėn. 12 d. įvy
kusio labai įspūdingo ir audrin
go mūsų tautiečių metinio su
sirinkimo, bet šio paminėtino 
susirinkimo įspūdžiai bei vaiz
dai tebegyvena daugelio mūsų 
tautiečių lūpose ar mintyse.

Labai nevykusiai šį susirin
kimą aprašė "TŽ" korespon
dentas A. V., kažką svaičioda
mas apie įvykusią "kovą" tarpe 
apl.v-bosjj-kolr KLFondo įga- 
litlnio.Tal nebuvo kova, bet ati
dengimas, kuris būtų baigęsis 
"sosto praradimu".Tai neįvyko 
tik todėl,kad dar prieš susirin
kimą daugeliui tautiečių buvo 
žinoma kaip sunku būtų naują 
v-bos p-ką surasti, jei dabarti
nis būtų atstatytas.

Korespondento A. V. kaltini
mai KLB Krašto Tarybai ir K 
LF reikalų vedėjui yra visai be 
pagrindo.KLFondas mūsų kolo
nijoj (skaičiuojant kvotos išpil
dymą procentais) pirmauja vi
soje Kanadoje ir dar daugiau 
fondo narių atsiras ateityje. Šis 
susirinkimas tik sukėlė dides
nį tautiečių susidomėjimą veik
la, o tai įrodė ir didesnis kaip 
visuomet susirinkime dalyva
vęs tautiečių skaičius.

Gali būti,kad korespondentas 
K. A. S. apie šį susirinkimą ne
minėjo, nes jis tame susirinki
me nedalyvavo.Už tai jį galima 
apkaltinti pareigų vengimu ar 
bailumu, o apie susirinkimo ei
gą ir visus įvykius K. A. S. bu
vo tikrai pilnai painformuotas . •

Savo korespondencijoje K. A . 
S.visai nepaminėjo tautietei E . 
S.suruoštą vardinių pobūvį.Dar 
vieną dalyką K. A. S. nepaminė
jo; tai nors truputį pavėluotą, 
bet ir dabar tebevykdomą rink
liavą a. a. J. Kardeliui (ar p. E . 
Kardelienei) paremti. Šią rink
liavą vykdo tautietis Vladas 
Mockus ir paskutiniais davi
niais jau surinkta gerokai virš 
$ 100.-

Kalbant apie rinkliavas, tai 
pati naujausioji mūsų kolonijoje 
pradėta rinkliava yra vedama 
kapeliono kun. Augustino Sabo , 
projektuojamai kankinių koply
čiai Romoje paremti. Be abejo, 
Šioji rinkliava duos gražius re
zultatus, kuriuos gal šiek tiek 
sumažins prieš kurį laiką net 
ilgokai nusitęsęs lietuviškoje 
spaudoje erzelis ir ginčai dėl 
lietuvių koplyčios Vašingtone 
pavadinimo, kas bevelk įrodė ,

REMEMBER
Help Your RED CROSS

TO HELP

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Dr.P.MORKIS
. DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais pagal susitarimg.

1082 Bloor W., Toronto, On t. 
( į rytus nuo Dufferin St. ) 
Raštinė: LE4-4451.

S. MEŠKUITIS

tobsamiegio Imektžiės
Tursomiegis - tik prasidėjusio tempti vakaro laiko tarp i s. Pa

baigus tvartu ruošą, tampa jau per tamsu darbuotis kieme. Tuo 
tarpu esant per anksti degti žiburį pirkioje, vieni eina trumpai 
snūstelti, o kiti, seimininkei trusiant apie ugniakurą, prie ba
lanos ruošiant vakarienę, susimetę pas kaimyną, šnekučiuoja
si, svarsto įvairius reikalus. Panašiai yra Toronte, Lietuvių 
Namuose, kur penktadienio vakarais susirinkę mūsų žmonės 
pasikalba, aptaria bėgamas problemas, išgeria alaus bonką.

(Reportažas iš Toronto)
Prie gretimo stalo sėdįs pi

lietis patenkintas pasakoja savo 
kaimynui kaip, nustojęs rūkyti, 
tapo visai kitas žmogus.Ta pro
ga jis čia ir atėjęs į penktadie
nio alutį pamatyti pažįstamus , 
pasidalyti su jais gera naujie
na* Jis turįs prisipažinti, kad iš 
karto nebuvę taip lengva. Po vi
sų sunkumų,pradžioje jis ir ne
pastebėjęs didesnės permainos. 
Šalia pasiutiško noro rūkyti, jis 
nežinojęs net ko griebtis. Bet 
per Velykas besisvečiuojant, 
nežiūrint padauginto stiklelių 
skaičiaus, sekančią dieną jis 
nejautęs jokių pagirių. Net ir jo 
žmona nustebusi ,kad jis nepra
šęs jokio vaisto atsipaglrioji- 
mui. Dėl to visko jis esąs dė
kingas darbščiajam Toronto 
daktariukui Naujaliul,kuris pa
rašė knygą"Pažlnk savo širdį" . 
Už tai, prie pirmos progos jis 
būtinai padovanos autoriui ge
riausią Asbacho bonką. Tiesą 
pasakius, kai Rūtos leidykla at
siuntusi jam tą knygą jis neat
kreipęs net dėmesio. Pavartęs 
tik ir pagalvojęs kas ten naujo 
begalėtų būti,kuomettuo reika
lu turime tiek daug vietinės li
teratūros, kuomet širdies pa

keitimas yra tapęs kasdieniniu 
reiškiniu.Bet kai jis vieną sek
madienio popietį pradėjęs skai
tyti tą knygą, kai jis įsigilinęs 
į Naujalio aiškinimus, į daktaro 
gyvenimiškus išvedžiojimus , 
jis tuoj supratęs, kad rūkymas 
esąs viena iš didžiausių blogy
bių kenkiančių širdžiai. Po to 
jis nutaręs skirtis su ta smar
ve. Dabar jam atrodo, kad pa- 
lengvėjęs visas gyvenimas. Iš 
ryto esą taip lengva ant krūti
nės, net norisi dainuoti. Svar
biausia, kad nebereikia kosėti.

Kitoje stalopusėje sėdįs kai
mynas įdėmiai klauso bičiulio 
pasakojimo ,0 anam baigus, pri
sipažįsta, kad jis Irgi skaitęs 
tą Rūtos leidinį. Nors tą knygą 
jis laikąs gan naudinga, bet ka
dangi jis nerūkąs, ji nepadariu
si jam didesnio įspūdžio. Tuo 
labiau, kad jis neradęs ten pa
minėtos cibulių reikšmės krau
jo apytakai,© tuo pačiu ir šir
džiai. Jis tai sakąs, nes nese 
niai skaitęs anglų kalboje plačią 
vieno daktaro studiją, kurioje 
buvusi ypatingai pabrėžta svo
gūno reikšmė. Rezultatai ten 
buvę išvesti iš kruopščių tyri
mų, kurių metu paaiškėję, kad 
naudoję tą prieskonį,turėję ma

žesnius kraujo sutrikimus ir 
bevelk jokių širdies priepuolių. 
Ten buvę aiškinama, kad svogū
nas turįs kokią tai ypatybę be 
pasigailėjimo naikinti maiste 
esančių gyvulinių riebalų nuo
sėdas, cholesterol vadinamas. 
O jos ne tik kletlna kraujo ar
terijas, bet Ir visai jas užblo
kuoja, atnešant staigią mirtį .

Rūkyti metęs tautietis susi
domėjęs pasiteirauja apie patį 
svogūną. Koks jis geriausiai 
vartotinas; virtas, keptas ar 
tiesiog žalias ?

Daktaro studiją skaitęs kai
mynas sako,kad ten buvę pami
nėti tik virti ir kepti svogūnai. 
Bet jis pats galvojąs, kad ge
riausia valgyti esąs visai ža
lias. O jeigu prie jo dar yra rū
kytų,pipirais ir druska pabars
tytų, lašinukų ir prie to koks 
stildells - kiekvienas bus svei
kesnis už ridiką.

* Prisikėlimo parapijos klebo
nas Tv. Placidas Barius .neskel
biamų parapijiečių aukomis , 
trim savaitėm išvyko į Šventą
ją Žemę.
* Člkaglečlo Antano Rūkštelės 
atvirutinių Lietuvos prieškari
nių gamtovaizdžių tapinlų pa
roda vyko Prisikėlimo parodų 
salėje balandžio 19 -27 d. d. Šį 
patriotinį įvykį surengė Apylin
kės valdyba. Paveikslai gau
siems lankytojams patiko.
* Pasitraukus dirigentei Daliai 
Viskonti enel,lšlro"Varpo "cho
ras. Dabar Prisikėlimo par. 
choro vad. kun. B. Jurkšas or
ganizuoja jungtinį vienetą, kad 
pasiruošti 1970 Dainų Šventei.

kad su lenkais, kaip su daug di
desne tauta, Vatikane daugiau 
skaitomasi kaip su lietuviais ir 
Vašingtono koplyčiai Aušros 
Vartų pavadinimas neduotas , 
kad tik neįželdus ar neužpyk- 
džlus lenkų.

KORESPONDENTAS

WINDSOR, Ont.
DVIDEŠIMTS PENKERW 

METŲ SUKAKTIS

Birutė ir Petras Januškai, 
Vindsųro Kanadoje gyvento
jai, sulauks vįedybjnio gyveni
mo dvidešimt penkerįų metų. 
Gražus laiko tarpas.

Birutė — Žemaitijos dukra, 
o Petras — Aukštaitijos sū
nus. Neilgas jų buvo gyveni
mas Kaune. Karo audra jauną 
porą jšbloškė iš gimtosios že
mės.

1947 metais jie atvyksta 
į Kanadą ir apsistoja Vinnipeg. 
Vėliau persikelia į Vindsorą. 
Čią gyvendamas, P. Januška 
įsijungia į lietuvių organizaci
jų veiklą, dalyvauja visose or
ganizacijose. Jis taip pat uo
liai reiškiasi ir Detroito lietu
vių organizacinėje veikloje. 
Šiais metais jis išrinktas SLA 
352 kuopos pirmininku.

-Birutė ir Petras Januškai 
išfciigino sūnų Arūną ir dvi 
dukteris — Rūtą ir Birutę.

Birutę ir Petrą Januškas 
pagerbti jų vedybiniu gyveni
mo sukakties proga vasario 
22 d. Detroite susirinko arti 
100 asmenų. Pokylio vadovas 
buvo Stasys Qarliauskas iš Chi- 
cagos, Sugiedota ilgiausių me
tų!

vartom 16 savaičių pašę metų vienas metas
Fotografiją rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, Mus, niežėjimą, sulaiko plauku .slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMOžtikrintal. JIB 8 uncijų 
bonka — $5i50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo- 
Merijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška. 2498 Daugai! Ave. Windsor 12, Ont.

6 psi *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA*** N r. 18 (1 145), 1969 m. balandžio men. 30 d.
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MIKE'S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Rood TEL. 695- 3883

POINT E CLAIRE , QUE .

( M. RUTKAUSKO )

Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto -mašinų darbus. 
Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt. 
Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 
arba Nr. 20. Atvažiavę neap sirik site!_________________________

A
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių
Kredito Kooperatyve “TALKA”

2i MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL 528-0511.
Nemokumas gyvybes ir asm, paskolų draudimas 

Nemokomas pilnas Čekiu patarnavimas 

Parduodame American Travelers Čekius ir money orderius 

Užtikrintas indėliu sougum -s 
Kapitalas vir£ S 1,600.000-00

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 

,Penkt. 9.30—8 v.p.p.
Šeši. 9—1 v.p.p.

JUBILĖJINE ŠAULIU SĄJUNGOS 50 METU 

VENTĖ — BALIUS
18 dienomis HAMILTONE JAUNIMO CENTRO SALEJE,58 Dundurn St. N.
jie jau gaunami : pas šaulius, valdybos narius ir valdybos būstinėje 48

įvyks š.m. gegužes men. 17 ir
Bilietų kaina S 8.00 vienam ir
Holton Ave., tel. 545 -2703.

Baliuje maistas bus Įvairus, todėl yra reikalinga žinoti apytikris dalyvių skaičius jo užsakymui. 

Bukite malonūs Įsigyti bilietus ne vėliau gegužės men. 14 dienos.
PROGRAMA:

Šeštadienį gegužes men. 17 d. 6:30 vai. vak. balius su menine programa:
a) Montrealio Saulių Kuopos meno būrelio montažas “ SUBATVAKARIS“ ,
b) Solisto V. Verikaičio dainos, c) dailiojo žodžio kūrėjas A. Sutkaitis ir 
d) gros šokiams V. Babecko orkestras.

Sekmadienj, gegužes men. 18 d. 11 vai. ryto Aušros Vartų parapijos bažnyčioje iškilmingos pamaldos 
už žuvusius šaulius- partizanus. S v. Mišias atnašaus mons. d r. J. T adarauskas. Po pamaldų J.C. salė
je bendri pusryčiai, visiems tiems, kurie dalyvaus baliuje. Pusryčių metu bus proga pasidalinti šauliš- 
komis nuotaikomis bei Įspūdžiais. Valdyba

♦. ______________________

SLA 72 kuopos visuotinas na
rių susirinkimas įvyks š. m . 
gegu-ės mėn. 10 d. pas SLA- 
veikėjus pp. Burdinavičius, 41 
Park Row S. Susirinkimo pra
džia? v.v. Kviečiame visus na
rius atsilankyti į susirinkimą ir 
aptarti kuopos veiklą. Po susi
rinkimo bus kavutė.

KUOPOS VALDYBA

SOVIETU ĮTAKA EGIPTE 
DIDĖJA

Einant prie A swan'o užtvan
kos statybos pabaigos ir eglp- 
tiškųjų ginkluotojų pajėgų orga
nizavime pagelba,didina,savai
me, ir sovietiškąją įtaką Egip
te.

Užtvankos statybos darbai 
buvo pradėti daugiau kaip prieš 
10 metų ir baigsis už kelių mė
nesių. Vienu tarpu, prie užtvan
kos darbų, dirbo sovietų tech
nikų net ilci 3000. Pagelba nesi
riboja vien tik techniškais pa
tarimais, mašinomis ir staty
bos medžiagomis; sovietai pa
dėjo taipogi organizuoti ir už
tvankos gynybą nuo užpuolimo 
iš Izraelio pusės. Visai nese
nai, ant aukštumėlių, supančių 
užtvanką, buvo pastatytos so
vietinės zenitinės patrankos ir 
radarai. Taipogi atgabentos ir 
išstatytos atskrendančių raketų 
sunaikinimui "žemė-oras".

Nors laivyno grėsmė iš Izra
elio pusės nedidelė, bet Egiptas 
iš sovietų gavo tuziną povande
ninių laivų (aišku, seno tipo) ir 
4 kreiserius (du kreiseriai 
Egiptui buvo parduoti Anglijos 
dar prieš 1967 m. karą). Ben
drai, į laivyno karininkų kadrą , 
Nasseris žiūri įtartinai, kadan
gi į laivyną mielai ėjo visi tur
tuolių sūnūs dar Faruko laikais . 
Aišku, kad manevrų metu, ant 
kiekvieno karo laivo būna so
vietinis jūrų specialistas.

Nors Egipto sferos ir skel
bia, kad su JAR Sovietai neturi 
susitarimų dėl bazių, bet rusų 
karo laivai gali,kada jiems rei
kia,naudotis Aleksandrijos uos
tu.Sovietiniai ekspertai taipogi 
prižiūri ir egiptietiškicms lai
vams dokų statybą.

Laike 1967 m. karo sunaikin
tas ir žydų paimtas apginkla
vimas, jau yra atstatytas. Jei 
šiais metais JAV duos Izraeliui 
viršgarsinius lėktuvus, nėra 
abejonės, Sov. S-ga aprūpins 
Egiptą papildomais ginklais.

Be materialinės pagelbos , 
sovietai stengiasi vadovauti ir 
Egipto politiniam gyvenimui . 
Sovietiniai patarėjai ypač įtiki
nėja,kad nereikia daryti didelio 
triukšmo dėl savo karinių planų 
Ir nesklebti revanšo, viešai ne
gundyti arabiškų teroristų įsi
veržimui į Izraelio teritoriją.

Dėl Vid. Rytų susitaikymo, 
nors Maskvos patiektas planas 
yra vienšališkas, bet rodo, kad 
sovietai nori dar taikos,bet ne 
karo. K. M. J. ŠARŪNAS

Savininkas Alfonsas Viskantas

SKAMBINKITE 

ii visu vietų LaSa/ė/e.

SPECIALIOS KAINOS:
Kri kstynoms, vestuvėm s ir I aidotuvems.

I tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves

TEL. 3 6 6 - 8300

- 24 valandas.

LaSalle Auto Specialist lleg’d.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q.
(Priešais NL redakcija)

i EL: garažo 366-0500 
namų 366 - 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

ATEITININKŲ METINĖS 
ŠVENTĖS PROGRAMA

Šeštadienį, gegužės 3 d. 3. 30 
bendras moksleivių ateitininkų 
susirinkimas parapijos salėje. 
7 vai. vak. Klevelando tautinių 
šokių grupės "Grandinėlės" 
koncertas. Po koncerto jauni
mui šokiai parapijos salėje , su- 
augusiems-Jaunlmo Centro sa
lėje.

Sekmadienį,gegužės 4 d. 11 v. 
iškilmingos pamaldos,,dalyvau- 
-----------------------------------------------

ja visi organizuotai ir su uni
formomis.Renkasi eisenai j pa
maldas 10. 30 vai. ryto į Jauni
mo Centrą. Po pamaldų bendri 
pusryčiai Jaunimo Centre.Tuo
jau po pusryčių iškilmingas po
sėdis,kurio metu bus duodamas

įžodis,sveikinimai ir B. Krokio 
paskaita.Po oficialiosios dalies 
trumpa meninė programJJCvie- 
čiami tėveliai ir visa lietuviš
koji visuomenė skaitlingai da
lyvauti "Grandinėlės" koncerte 
ir sekmadienio iškilmėse . J. P.

SAV. G. DESROCHERS.

Uniue'iAal Cleaners & Oat Lots
Ii. KIRSTUKAS

TEL. 769- 2941.

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.'

Deluxe Cleaners & Dyers Ltd.
117-6th AVENUE.

Lachine, Que.

Sav. P. RUTKAUSKAS

Windsor

TEL. 669 8834.

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR

DIRBTUVE — GA R A Z A S

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius- Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

61 1 b I- afleur Ave. LASALLE 

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571

Tel. Buss.

ir J. Zavys

366 - 7281 

365-3252

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS •

TEL. 637-6727

Viskųpaima is namų ir išvalytus 

pristato.

TEL: 524 - 0209

1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q 
( Prie požeminio r< METRO“ stoties).

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

Šeštadieni s per

BANGA 1410, 10:00 VALANDA VAKARO

• STOTI

Programos vedėjas L. Stankevičius

Atliekami įvairūs automobili:) taisymo ir
dažymo darbai:

iInfra red & Vinyl Tops painting 

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai 
Padangos žemiausiomis kainomis 

ir baterijos.

; dėmesio!
papigintos šviežios dešros, vietoj už švara 85 et. — 
parduodama po 65 et.

♦ Papiginti minkšti gėrimai: Gurds ir Orange didėlėmis 
Lankomis, vietoj 42 et. už 2 bonkas — parduodama po 
29 et.

p Taip pat alus visų rūšių. (Nuolaidos be pristatymo).

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visa, kitą namu apyvoka.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiam darbe. Turinti naujai įrengta 
moderniškiausia drabužiu ap saug a (storag c) 
ir greita, patarnavimą,.

Savi'ninkai: A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.

Jettė & Frere Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

Tel. 768- 6679.

BELLAZZI-LAMY INC
i’OiS D. COūSTK'JCTiON 
•UILDING MATEhlALG

''682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6iėme Ave.. LaSalle

JEDCO"
Construction Co.

Ltd.

f TEL. 366- 6941

(VAIRI MČDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langu rėmai. I zoI i ac i j a, Ten - Test, 

Masonite, statybinis popieris , cementas, 
B.P .išdirbiniai , cementas ir kt.

TEL. 525-8971.

K Rusvas

DART
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER
CAMION 
DODGE

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4- 9098

LAURENT DAIGNEAULT
President

PF

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimci-^

• Apkainavima s nemokama s<5c-
140 - 2e AVENUE JL 11 rt A

LASALLE 3OO“0330
TEL. 366- 3884Baltic Woodwork Co.

K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS Daromos įvairios durys, langai, vir-
tuves kabinetai ir kiti ivairus medžio

547 Lofleur Ave., L a Sal I e (650} P. Q. dirbiniai.

UDODGE

• Visokių namų pardavimas ir išnuomavi
mas La Salioje ( 5^2, 4!/2, 3!4 kambariai).

• Su bendru apšildymu ir atskirai.

• Su virtuves peciurr, šaldytuvu ir be jų.

Skambinti W. Lapenciciui -• 366- 6237. <* Žemos kainos ir n.aži (mokėjimai.

763S. BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC

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

LO~

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus, jį vieni giria, kiti peikia, bet visi ji mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam nepatajkauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is_visur ( daug rašo ir apie dabarti
ni, Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimų.

Keleivis duodą ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu ap
sakomu bei eilėraščiu. Jis tūri ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik 5 5.00.

Jou galina gauti --- i969 metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

536 Broodway,
So. Boston,Mass.

02127 USA.
9

PORTRETAI VEDYBOS • KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

3891 St.Lawrence Blvd.

S
MMi ■ * Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
■■ I JĮ Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

" Redaktorius Grožvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Pork, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV iv kitur $5.00 metams.

ABC yra tik viena kompanija Montrealyj e, kuri įgaliota oriimti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokesti, 

ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kurių pilna, pasitikėjimo turi jau 14-ką metų.

ABC turi dideli pasirinkimo, įvairiu gėrybių siuntini ams, aukščiausios kokybes ir žemiausia kaina!!1

ABC priima ir pinigus už kuriuos jūsų gimines gali nusipirkti įvairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.

XBC turi SPECIALIUS rr.aisto produktus siuntiniams i Lietuva: L'Z '/? K A I N 0 S ( 50 % NUOLAIDA) 
Vi sakiausios rūšies maisto oavyzdžiai ir šimtai 
kitokios rūšies maisto produktų, šokolado ir 1.1.

Prašykite katalogo.
Šitos kainos įskaitant: produktus, 
muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1. 
Jūs nemokėsite nė vieno cento 
daugiauI

NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas --- 100 % pasitekinimas!

110 sv. cukraus .... S 15.50
110 sv. miltų ........S 21.50
110 sv. ryžių...........$ 25.00

22 sv. taukų...........$ 12.70

1 p s I . NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nt. 18(1145), 196,9 ni. balandžio mėn. 30d.



ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORO

DIDYSIS KONCERTAS
ĮVYKS GEGUŽĖS MĖN. 3 DIENA 7val. vok.

1. Choras turi paruošęs nauja repertuaro. Programoje: a/ mišrus, 
b/ vyru, c/ moterų chorai, vedami muz. A. Ambrozaičio.

2. Baletas, kuri išpildys D. Lukauskaitė.

3. Dr. Basanavičiaus skautu vyčiu tautiniu šokių grupe, 
vedama A. SibiČio.

Po programos gros geras orkestras, vyks šokiai 
ir veiks įvairus bufetas.v

įėjimo kaina — $ 2.50.

Jv. Kazimiero parapijos mitrus choras koncerto metu 1968 metais. Vedėjas muz. A. Ambrozoitis, globėjas kun. dr. F. Jucevirflus.
A.V PARAPIJOS KLEBONO 

VARDUVINIS PARENGIMAS
Kaip jau minėjome praeitame 

numeryje,balandžio mėn. 19 d. 
Įvykęs Tėv. L. Zarembos, SJ., 
varduvių parengimas praėjo la
bai gražiai. Sveikinimus prave
dė LK Mindaugo šaulių kuopos 
pirmininkas p. Ignas Petraus- 
kas.Kleboną varduvininką svei
kino: Šv. Onos d-jos pirminin
kė p. Ūsienė, Gyvojo Rožančiaus 
dr-jos pirm. p. Vaiciekauskie- 
nė, Tretininkių vardu p. O. Ma- 
tuzienė.KLM dr-jos pirminin
kė p.Piešinienė, Jaunųjų ateiti
ninkų ir ateitininkių vardu V. 
Morkūnaitė, Moksleivių ir stu
dentų ateitininkų vardu p. Abro
maitytė, Lituanistinių Kursų 
vedėja p.B.Lukoševičienė,Liet, 
šešt. mokyklų tėvų komiteto 
vardudr. P. Lukoševičius, "Li
to" vedėjas p. P. Rudinskas , 
Aušros Vartų parapijos komi
teto pirmininkas p. A. Vaupšas , 
AV par. choro vardu p. H. Cel- 
torius ir "NL" redaktorius dr . 
H.Nagys.AV choras .vadovauja
mas p. M. Roch, atliko trumpą, 
bet labai gerai paruoštą ir me
niškai atliktą, programą.Reikia 
pastebėti, kad A V choras yra 
padaręs didelę pažangą ir šiuo 
metu yra neabejotinai tikras 
Montreallo lietuvių reprezen
tacinis vienetas.

Po sveikinimų į visus susi
rinkusius kreipėsi trumpu ir 
prasmingu žodžiu A V parap. 
klebonas Tėv. L. Zaremba, S J , 
padėkodamas chorui ir visiems 
jį sveikinusiems.

JONAS LEKNICKAS PAKVIES
TAS SPECIALIU NL BENDRA

DARBIU
"NL" redakcija praneša skai

tytojams,kad J. Leknlckas buvo 
pakviestas specialiu aštuntojo 
mūsų puslapio bendradarbiu ir 
ateityje rūpinsis Montreallo 
lietuvių vietine kronika. Prašo-

tis, Kasperavičius ir kiti turi 
aiškių artistinių gabumų.

Loteriją rėmė netik montre- 
aliečial, bet Otavos ir Toronto 
lietuviai bei svetimtaučiai.

Dailininkų paveikslus laimė
jo šie asmenys:
1. R. Bukausko-R. Naruševičiū
tė, Montreal,
2 .V. Lapinienės -L.Stankevičius, 
Duvernay,
3. A.Lymanto-Mrs.I. Lyons, St. 
Laurent, P. O-
4. V.Remeikos-S. Danaitis, Jol- 
liette, P. Q.
5. O. Šablauskienės - K. Lukas , 
Barrington, P. Q.
6. J.Šlaučiulio-O.Juodviršienė , 
Toronto, Ont.
7. A. VazalinSko - Mrs. Wand , 
N ontreal,
8. A.Zubienės-K.Mickus.Mont- 
real-Nord.

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCYIne.,vadovaujama Pe
tro Adamonio, yra gavusi leidi
mą iš Ontario provincijos "Fi
nancial and Commercial Affairs 
Department" duodantį teisę 
verstis apdraudų patarnavimu 
Ontario provincijoje.

Pramatoma aptarnauti persi- 
keliančius į Ontario provinciją 
turimus kiijentus.o taip pat įsi- 
gyjarčius nuosavybes ar, gyve
nančius rytinėje Ontario prov. 
dalyje,stipriau užsiangažuojant 
Ottawoje. la.

Montrealyje Motinos Dienos mi
nėjimas >g-egužės mėn. 11d. 5 

vai. p.p. Aušros Vartų parapijos 
salėje. Paskaitininkas bus “Tė
viškės Žiburių redaktorius kun. 
Pr. Gaida.
DĖMESIO!

Montrealio Lietuvių Žvejotojų - 
Medžiotojų klubo “NIDA“ na
riams: S. m. gegužės men. 5 d. 
8:30 vai. vak. CENTRE PAUL 
SAUVE 4000 Beaubien.Street E. 
Montreal, kviečiamas “ MOLSON“ 
metinis žvejotojų ir medžiotojų 
susirinkimas su turtinga ir gražia 
programa. Dalyvaukime visi.

“Nida“ Klubo Valdyba.
S.L.A. NARIU SUSIRINKIMAS 
gegužės 4 d. tuoj po 10 vai. pa
maldų A.V. salėje. Prašome vi
sus narius dalyvauti.

V aldyba.
PR. PALTUONIO DARBU 
paroda pratęsta iki gegužės mėn. 
5 dienos, Air Canada Lobby.
* Budvilienes ir Asimavičienes 
sesutė iš Vokietijos viešėjo jų 
šeimose Montrealyje.
v Aušros Vartų parapijos choro 
koncertas įvyks gegužes mėn. 10 
d. parapijos salėje.
* Per A.V. parapijų tuokiasi: 
Braknis su L.C. Roberts, V. Pet
rulis su J.L. Holdavvay ir Regina 
Tauteraitė su R.White.

® Stasys Yaspelskis žiemą pra
leidęs Floridoje sugrįžo i namus, 
taip gi ir A. Keblys, kuris tik ne
ilgam buvo išvykęs.
* J. Paznokaitis sirgo ir gulėjo 
Royal Victoria ligoninėje.

• Birutė Vaitkūnaitė- Nagienė 
intensyviai ruošia. Jūratės ir 
Kastyčio choreografij ą repetuo
dama su Toronto Universiteto stu 
dentemis. Malonu, kad ir anglai, 
domisi lietuvių tautosakos siuze 
tais.

Spektaklis įvyks Čikagoje, Ma 
ria High Auditorijoje š.m. gegu
žės mėn. 17 ir 18 dienomis.

♦ Gegužės 3 d. įvyks šv. Kazi
miero parapijos choro koncer
tas-vakaras, kurio pelnas ski
riamas bažnyčios dažymo fon
dui. Prašoma visų montrealie- 
čių atsilankyti į šį neeilinį kon
certą.

Parapijiečiai prašomi paau - 
koti koncerto-vakaro loterijai 
dovanų. Šeimininkės prašomos 
Iškepti ir paaukoti pyragų ir 
saldumynų.Didelis ačiū visiem .
* Klebonas F. Jucevičius grįžo 
iš atostogų ir pailsėjęs toliau 
tęs parapijoje darbus.
* Šv. Kazimiero par. ieško at- 
sakomingo zakristijono. Kreip
tis tuo reikalu pas kleboną.
* Parapijos Taryba vėl išsiun
tinėjo parapijiečiams laiškus , 
kuriuose nurodė savo planus ir 
prašė visų sugebančių ateiti į 
pagalbą daromiems pagerini
mams, nes be parapijiečių pa
ramos nieko naujo negalima pa
daryti.
• Per Velykų šventes susižie
davo p. F .Petronytė su Karo
liu JakuboniulšRochester.N.Y.

• Balandžio 20 d. ponams Ši- 
pellams draugai suruošė įkur
tuves. Į jas buVo atskridusi iš 
Toronto ponia Šapokienė (apsi
stojo pas dukrą dr. Aldoną ir 
žentą V. Šlpelį).
• Pas p. Matulius lankosi dvi 
lietuvaitės iš Brazilijos, p. Ma
tulienės brolio dukros panelės 
Ažuolaitės.
• Pas p. Januškus lankėsi gimi
nės p.Rudokai Iš Bostono,Mass .
• P.Gražienė paguldyta ligoni
nėn sveikatos ištyrimui. Gydosi 
dr. Popleralčio priežiūroje.
• P. Vitienė buvo ligoninėje ir 
jai padaryta operacija. Dabar 
jau sugrįžo į namus ir jaučiasi 
gerai.
• P. Petrulių sūnus susižiedavo 
su anglų, tautybės mergaite.

RAMOVĖ NA I KANADOJE
Lietuvių Veteranų Sąjungos 

"Ramovė"Montrealio skyriaus 
metinisiiarių susirinkimas įvy
kęs š.m.kovo 22 d. , A. Žiūko ir 
ponios rezidencijoj praėjo dar
bingoj nuotaikoj .Valdybos pirm. 
B. Bagdžiūnui dėl susidėjusių 
aplinkybių negalint į susirinki
mą atvykti, susirinkimo posėdį 
atidarė, jo raštu įgaliotas,sky- 
riaus iždininkas A. Kalvaitis , 
pateikdamas net 11-kos punktų 
darbotvarkę.Susirinkimo posė
dį pravedė į dienos prezidiumą 
išrinktas susirinkimo pirmi

ninkas J. Adomaitis. Sekreto
riaus pareigose buvo P. Gab
rys. Tarp kitų darbotvarkės 
punktų buvo gan įdomus mūsų 
skyriaus atstovo, dalyvavusio 
LVS "Ramovė" skyrių atstovų 
suvažiavime, kuri s įvyko 23-24. 
XI.1968 Chicagoje,pranešimas . 
Jį padarė J.Kačergius, papasa
kodamas patirtus suvažiavimo 
metu įspūdžius. Naujai išrinkta 
skyriaus valdyba, vienų metų 
kadencijai, susirinkimo posė
džiui pasibaigus, pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: valdybos 
pirm. -Pr.Keturka, vicepirm. - 
V. Kačergius, ižd. -A. Kalvaitis 
ir sekr. -P. Gabrys. Į revizijos 
k-ją išrinktas R. Simaniūkštis 
ir A. Žiūkas. Be to, susirinki
mas priėmė buvusios valdybos 
pasiūlymą atgaivinti vėliavos 
fondą skyriaus vėliavai įsigyti 
ir pradėti tam tikslui rinkti au
kas. Ten pat susirinkime vėlia
vos fondui A. Stašaitis pažadėjo 
50 dolerių, o A. Sutkaitis sky
riaus iždininkui Aug. Kalvaičiui 
įteikė $ 25 čekį.

Darbotvarkei išsisėmus, nu
aidėjus Lietuvos himno aidam, 
susirinkimo posėdis ir buvo 
baigtas. Po to sekė ponios R. 
Žiukienės paruoštos vaišės.Be- 
sivaišinantramovėnai prisimi
nė kariškas dainas, kurios 
skambėjo iki vėlyvos nakties .

P. G.

rne visų jam pranešti visiems 
įdomias žlnias.J.Leknlckio tel. 
nr.366-8995. Šia proga nuošir
džiai dėkojame J. Leknlckui už 
tokią didelę pagelbą "NL".

DIDELIS PRIEŠ VE STU VINIS 
POBŪVIS

Š.m. balandžio mėn. 19 d. šv . 
Kazimiero parap. salėje įvyko 
didelis ir linksmas priešvestu- 
vinis pobūvis p. Juozui Beniui 
ir p. Jonei Tumaitei. Dalyvavo 
virš trijų šimtų svečių. Priė
mimą paruošė šv. Kazimiero 
parap. choras, nes abu jaunieji 
yra šio choro dalyviai.

"BALTIJOS" STOVYKLOS KO
MITETO SURENGTAS VAKARAS 
-LOTERIJA pralenkė viltis, nes 
nežiūrint,kad ir buvo sekmadie
nio vakaras, susirinko beveik 
pilna Aušros Vartų p-jos salė 
svečių.

L.K.Mindaugo kuopos, Šaulių 
scenos mėgėjų grupė suvaidino 
scenos valzdelį’’Subatvakaris". 
Vaidinimą publikd šiltai sutiko. 
Scenos mėgėjai turėtų ir toliau 
tęsti,pradėta linkme, nes Dlkai-

PARDUODAMAS 

vasarnamis 5 • k ių kambarių su pilnu įren
gimu ir su vidaus apstat/mu. Labai graėio 
je, ant upės kranto, vietovėje ir tik 20 my 
lių nuo Montrealio. vasarvietė yra su 
dideliu žemės sklypu St Dorahty, Que.

Tel. 525- 1526 - JI. Ambrasas.

NUOTRAUKŲ MONTAŽAS IŠ PRAĖJUSIO 
“N L“ SPAUDOS BALIAUS.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO
DR,A,S, POPIERA/T/S
3. A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., 

CHIRURGINE PRAKTIKA
F./?.C.S. (c).

KREIPTIS T E L; 931-3275.

SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E.
(kampus St. Andre) 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1396 St. Catherine Street West 
Suite 419

Tel: 866-8235, namų 681-2051.

Dr. A. O. JAUGELIENE ę
1410 Guy it. pirmas aukštas

Dantų gydytoja 11 - 12 kambarys.
Tel. 932-6662; namu 737- 9681.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

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

4DVOKA TAB Suite 205

JJp. Miller, b.a., n a 168 Notre Dame St. E.
TeĮ. S66-2063; 866-2064.

NOT AR AS

J. BERNOTAS, B.A.
Sun Life Building 

D a ■ Suite 200 1
,, Tel. 866- 1359

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

o Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laike saugojimas

(Storage)^

Te/. 767-6183.6396 B ann anty ne Verdun, Mon t r e a I

ADRESAS: 1465 Dc Seve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827. 

ur A >

moka UŽ:

DEPOZITUS 5.0%
ŠERUS (numatyta) 5.5% 

TERM.IND. I metams 6.5% 
TERM.IND. 2 “ 6.75%
T ERM.IND. 3 “ 7.0 %

Nemokamos gyvybės draudimas 
iki $2,000 ŽėriĮ sumos.

DUODA PASKOLAS:

ASMENINES iš 9.% 
NEKILN. TURTO iš 8.5% 
Įskaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
t erm i no Ii eka senomis palūkanom! s 
( pradedant 6.5 % ).t

KASOS V AL ANDOS: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais -- trečiadieniai s ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai. i
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsejo'15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

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

3907 A Rosemont Blvd.
TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355

S-tos "Litt* nr. 752D

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

FORD
FALCON - FAIRLANE 

GALAXIE - THUNDERBIRD
MUSTANG - TRUCKS

4475 BANNANTYNE AVE., 
VERDUN, QUE.

TEL. 769-8831

8 psi *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 18 (1145), 1969 m. balandžio mėn. 30 d.

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec’o ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaite, tel. 722 - 3 9 86.

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

USED CARS
1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel: namų 366-2548
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