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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

AKORDAI IR DISONANSAI 
MASKVOJE

Maskvos rengtoje pasaulinėje 
komunistų konferencijoje daly
vavo 75 valstybių atstovų. Jos 
metu buvo iškilęs ir Čekoslo
vakijos klausimas. Tačiau ne
ilgai apie tai buvo kalbėta, nes 
Gustav Husak, Čekoslovakijos 
komunistų partijos lyderis pats 
užsipuolė tuos .kurie drįso su
abejoti SovietųSąjungos teise ir 
pareiga okupuojant Čekoslova- 

jji kiją. Jo tvirtinimu, jog tie kurie 
pasmerkė Sovietų invaziją buvo 
tik paviršutiniškai informuoti 
apie gręsiamus jo kraštui pavo
jus. Neminėdamas Aleksandro 
Dubčeko vardo jis vistik įtaiga
vo, kad prieš invaziją jo krašte 
viešpatavo "naivumas ir politi
nis romanticizmas". Taigi su 
šiais mums gerai pažįstamais 
žodžiais buvo, užtikrintas "ko
munistinės brolybės ryšys" 
tarp Sovietijos ir Čekoslovaki- 

f jos.Kinijos klausimas nepraėjo 
taip sklandžiai. Sovietų pastan
gos pasmerkti kinus iššaukė 
aiškų pasipriešinimą. Rumunai, 
italai ir kiti principiniai tvir
tino,kad kiekvienas kraštas turi 
turėti pilną laisvę ir įgyvendin
ti komunizmą pagal to krašto 
sąlygas ir papročius. Kaip ir 
buvo spėliota prieš konferenci- 

I ją,Kremliui nepavyko suvaidin- 
ti dirigento rolės.

KREMLIAUS PATAIKŪNAI 
ĮSIGALI PRAHOJE

Maskvinės linijos šalininko, 
dabartinio partijos sekreto
riaus Husak pavaduotoju pa -t 
skirtas senas marksistinės-le- 
ninistinės mokyklos atstovas 
Lubomir Strougal. Jis buvo net 
ketveris metus stalinisto No
votny vidaus reikalų ministeris 
ir yra laikomas itin paklusniu 
Maskvos tarnu.

POPIEŽIUS PAULIUS VI ŽE 
N EVOJE

Pirmą kartą nuo 1518 metų , 
katalikų popiežius apsilankė 
protestantų tvirtovėje-Šveica- 
rijoj.Atvykęs į Pasaulinį Baž
nyčių Tarybos suvažiaviman, 
kuriame dalyvavo per 235 neka
talikiškų bažnyčių atstovų, jis 
dar apsilankė ir ILO (Tarptau
tinės Darbininkų organizacijos) 
susirinkime.Tai buvo septintoji 
Popiežiaus Pauliaus VI išvyka 
po to, kai jis tapo popiežiumi 
prieš šešis metus.

MIRĖ KARDINOLAS JOSE F 
BERAN

Š.m.gegužės mėn. mirė Pra
hos arkivyskupas kardinolas 
Josef Beran. Jis 1951 metais 
komunistų buvo išleistas iš ka
lėjimo, ištremtas iš Prahos, ir 
nuo 1956 metų gyveno Vatikane . 
Sovietiniuose kalėjimuose kar
dinolas išbuvo 14 metų ir 4 me
tus nacių Dachau koncentraci
jos stovykloje. Kardinolo skry
bėlę arkivyskupas Beranas ga
vo 1965 metų vasario mėn. 22 d .

GUSTAV HUSAK

AUSTRALIJOS LĖKTUVNEŠIS 
SUSIDŪRĖ SU JAV NAIKINTOJU

SEATO laivynų pratimų metu 
Pietinėje Kinų jūroje australų 
lėktuvnešis Melbourne susidū
rė su JAV laivyno naikintoju 
Frank E.Evans ir pastarąjį per
skėlė pusiau. Priekinė naikin
tojo dalis paskendo su 77 jūri
ninkais.Išgelbėti 199 įgulos na
riai.Nei vienas lėktuvnešio įgu
los narys nenukentėjo. Po šio 
nemalonaus incidento pratimai 
buvo sustabdyti. Pažymėtina, 
kad šis australų lėktuvnešis jau 
buvo du kart susidūręs su kitais 
laivais. Prieš penkeris metus 
jis paskandino australų naikin
toją Voyager ir tuomet žuvo 82 
australai jūrininkai. Australi
jos laivyno ministerija dėl ava
rijos kaltina amerikiečių karo 
laivą. Susidūrimas įvyko gie
drią naktį, esant puikiam ma
tomumui ir ramiai jūrai. Abu 
karo laivai turėjo moderniau
sias navigacijos priemones.

JAV-ių užsienių reikalų se
kretorius William Rogers nusi- 
skundęs, kad valdininkas, kiek
vieną rytą reguliariai atrepor- 
tuojąs jam užsienio naujienas , 
niekad nieko gero jam neprane- 
šąs. Į tai valdininkas atsakęs: 
"Pone sekretoriau, gerų žinių 
paprastai niekad nebūna, nebent 
tokios blogos žinios, dėl kurių 
mes negalime būti apkaltinti. 
Pavyzdžiui, mus pasiekė žinia , 
kad Aswan pylimas Egipte esąs 
prakiuręs".

ATS. GEN. P. G. GRIGORENKO 
SUIMTAS

Gen. Grigorenko jau kurį lai
ką buvęs skaudžiu rakščių 
Kremliaus valdovams, pagaliau 
suimtas .Anksčiau jis buvo skel
biamas esąs beprotis. Dabar gi 
tvirtinama, kad jis darbavęsis 
prieš socialistinės tėvynės 
saugumą ir šmelžęs komunistų 
partiją bei jos vadus. Kaip ži
nia, gen. Grigorenko kategoriš
kai pasmerkė Čekoslovakijos 
užėmimą ir pareiškė, kad jam 
esą gėda būti Sovietų sąjungos 
piliečiu.

VIETNAME TEBEKOVOJAMA
Pastarųjų savaičių metu gar

sieji JAV žaliųjų berečių (Green 
Berets) daliniai nuožmiose ko
vose prarado apie 7 00 vyrų už
muštais,sužeistais arba dingu
siais be žinios. Tuo pat metu 
žuvo apie 950 priešo karių. Iš 
viso Vietnamo karo metu jau 
vra žuvę daugiau amerikiečių 
K^riųnegu Korėjos intervenci
jos kovose.Korėjoj žuvo 33,629 
amerikiečiai kariai. Įsidėmėti
na,kad žuvusių,sužeistų ir din - 
gūsių JAV - ių karių skaičius 
Vietnamo kovose jau prašoko 
žuvusių, sužeistų ir dingusių 
karių skaičių pirmojo pasauli
nio karo metu: 257,515 vyrų ir 
moterų. Tokiu būdu Vietnamo 
karas aukų skaičiumi yra tre
čias JAV-ių istorijoje-jis seka 
po antrojo pasaulinio ir po civi
linio karo. Šiuo metu Vietname 
kovoja apie 550,000 amerikiečių 
ir apie 800,000pietų vietnamie
čių karių.

JAV PRADEDA TRAUKTIS IŠ 
VIETNAMO ?

Praeitą savaitę JAV prezi
dentas Nixonas, po pasitarimų 
su Pietų Vietnamo prezidentu 
Nguyen Van Thieu, pareiškė, kad 
pradžiai JAV ištrauksiančios 
25,000 vyrų. Kadangi Vietname 
yraapie 538,000 Amerikos-ka
rių, tai suprantama, jog šitokiu 
mostu jis nepatenkino nei Šiau
rės Vietnamo, Maskvos nei sa
vųjų "peacenikų".

SOVIETŲ BOMBONEŠIAI TIES 
NEWFOUNDLANDOKRANTAIS

Tik dabar pranešta,kad gegu
žės mėn.!4d. apie 90 mylių nuo 
Newfoundland krantų, pasirodė 
sovietįnių bombonešių jungi
nys. Kanados naikintuvai juos 
tuojau pasitiko ir palydėjo per 
savo oro erdvę. Pasitiko juos 
taip pat JAV-ių karinės aviaci
jos naikintuvai. Sovietiniai lėk
tuvai buvo pirmiausia pastebėti 
Islandijoje ir Grenlandijoje 
esančiųjų radaro stočių. Kaip 
pranešime sakoma, sovietų 
bombonešiai Kanados teritori
jos neperskrido ir neparodė jo
kių priešiškų kėslų.Panašus in
cidentas įvyko prieš metus lai
ko, kai sovietų kariniai lėktuvai 
buvo prisiartinę apie 50 mylių 
nuo Newfoundlando krantų.

KETURIŲ DIENŲ DARBO SA
VAITĖ

Amerikoniškoji ekonomija 
vis sparčiau artėja prie keturių 
darbo dienų savaitės. Jau įsiga
lioja net įstatymai, pagal ku
riuos,vidury savaitės išpuolan- 
čios nedarbo dienos yra nuke
liamos į pirmadienį ar penkta - 
dienį, kad.tokiubūdu susidary - 
tų trijų dienų laisvi s avaitgar- 
liai. New Yorke elektros kons
trukcijos darbininkai, priklau
są savo unijai, jau dabar tedirba 
tik 5 valandas per dieną. Unija 
turi 10,000 narių.

Warren E. Burger

NAUJAS JAV AUKŠČIAUSIOJO 
TEISMO VYR. TEISĖJAS

Warren E.Burger vienbalsiai 
senato patvirtintas vyriausiu 
aukščiausiojo teismo teisėju. 
Kaip žinia, jis paskirtas buvu
sio teisėjo Fortas vieton,pasta
rąjį privertus pasitraukti dėl 
įvairių nešvarių kyšinių machi
nacijų.

SUSIKIRTIMAS DĖL VĖLIAVŲ
Nicoj e, Prancūzl j oj e .įvykusio 

Tarptautinio Knygų festivalio 
metu, Ottawa! ir vėl teko susi
kirsti su Quebecu dėl vėliavų. 
Ginčas prasidėjo, kai federali
nės Kanados valdžios atstovai 
pareikalavo puebekiečių nusi
imti savo provincinę vėliavą, 
kabojusią valstybinių vėliavų 
tarpe. Vieton jos buvo iškelta 
Kanados tautinė vėliava.Quebe- 
kiečiai dėl to įteikė protestą Ni
cos miesto burmistrui.

KALBŲ LYGYBĖ ?
Į Union Nationale vadus kan

didatuojąs švietimo ministeris 
Jean-Guy Cardinal šiomis die

nomis lankėsi angliškai kalban
čio Montrealio priemiesčio sa
vo partijos mitinge ir tenai vi
sos savo rinkiminės kalbos me
tu nepasakė nei vieno žodžio 
angliškai.Kai vienas iš jo par
tijos veteranų Lloyd Jack pa
prašė ministerio pasakyti nors 
kelis sakinius ir anglų kalba iš 
salės pasigirdo pasipiktinę bal
sai: " Klausk prancūziškai! " 
Ministeris įsikišo užtikrinda
mas, kad Quebece abi kalbos 
esančios lygiateisės. Pasakęs 
tai, jis ėmė vėl kalbėti. . .pran
cūziškai. Beje, Lloyd Jack pui
kiai kalba ir prancūzų kalba. 
To,deja,negalima pasakyti apie 
paties ministerio anglų kalbos 
sugebėjimus.

MONTREA LIO BEISBOLO KO
MANDAI NESISEKA

Šiais metais Amerikos beisr 
bolo lygoje žaidžianti naujoji 
Montrealio komanda Expos iki 
šiol savo šalininkams daug 
džiaugsmo nesuteikė.Šiuo metu 
pralaimėjusi jau 20 - tas rung
tynes iš eilės ji randasi lente
lės apačioje. Neatrodo, kad ji 
greitai galėtų iš ten aukščiau 
pakopti, nes įvairūs nesutari
mai tarp žaidėjų ir administra
cijos sunkina trenerio darbą ir 
neleidžia komandai geriau susi- 
žalsti.

EXPOS mandfaris Grant

MAN AND HIS WORLD PARO
DAI GRĄŽINAMAS INTERNA

CIONALINIS POBŪDIS
Birželio mėn. 12 dieną trečią 

kartą atsidarė vartai į šv. Lau
ryno upės salas, ant kurių išsi
statę paviljonai ir vėl kvies 
tūkstančius žiūrovų, lankytojų, 
turistų iš viso pasaulio. Kaip 
atrodo, šių metų paroda bus 
šaunesnė už pernykštę ir ne
daug kuo menkesnė už EXPO 67 . 
Jean Drapeau svajonė išsipildo: 
sąmoningai grąžinama šių metų 
parodai internacionalinis jos 
charakteris, atsisakant per
nykščio siauro provinciškumo. 
Ispanija,Meksika, vėl Čekoslo
vakija ir Sovietų Sąjunga atida
rė savo tautinius paviljonus. 
Užsienio paviljonuose tarnau
tojomis vėl bus tų kraštų mer
ginos su savo tautiniais rūbais . 
Pabrėžiami ir Iškeliami ir vėl 
tautiniai ypatumai. Ypatingai 
skoningas Čekoslovakijos pa
viljonas, įsikūręs buvusiam C 
PR - Cominco pastate. Ispanija 
savo eksponatus parodys buvu
siam Skandinavijos paviljone. 
Sovietai Išstatė 1600 vaikų pie
šinių buvusiam Šveicarijos pa
viljone. Visai naujai pertvarky
tas Afrikos Tautų kompleksas: 
Africa Place. Iš tiesų, reikia 
sutikti su plakatuose skelbiamu 
šūkiu: Dar vis šauniausia pa
roda pasaulyje!
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VIENAS KRAUJO LASAS BŪT TAVE 

NUPLOVĘS...

( Kelios citatos it naujos Jono Aisžio knygos “Milford gatvės elegijos“)

Jonas Kossu Aleksandravi
čius,Jonas Kuosa Aleksandriš- 
kis, Jonas Aistis-tai vis vienas 
ir tas pats poetas. Skaitėme jo 
eiles gimnazijos suole, vėliau 
universitete rašėme apie jo ly
riką,dar vėliau,išeivijoje,skai
tėme ir jo eiles, ir jo straips
nius, ir jo prozą. Jei visi sutiko 
ir sutinka, kad Jonas Aistis yra 
vienas iškiliausių mūsų poetų , 
tai dalis tautiečių nevisuomet 
sutiko ar sutinka su jo sampro
tavimais apie lietuvius ir Lie
tuvą. Naujoji straipsnių knyga, 
be abejo, taip pat susilauks sa
vo kritikų. O tačiau verta pasi
klausyti ką jisai kalba. Verta ir 
net būtina mums pažvelgti į sa
ve nevisuomet pro ružavus aki
nius.Kaip tik taip Aistis ir žvel
gia. Pasiklausykime vienos ki
tos citatos:

"Kai nugirstame ar skaitome: 
lietuviai tokie, lietuviai anokie , 
tai yra beveik taisyklė, kad tai 
sako ne vokietis, ne prancūzas, 
ne anglas,ne lenkas, o lietuvis 
ar ekslietuvis.Ne aš.netne ieš
mininkas, bet lietuvis. Tai yra 
savos rūšies kompleksas, pa
lietęs visą tautą.Reikia pasaky
ti, kad tai toli gražu ne šių die
nų reiškinys. Gal jame reiktų 
ieškoti net pačios pagrindinės 
mūsų nutautimo priežasties. 
Tasai procesas prasidėjęs ke
liais šimtmečiais (jei ne kelio
lika šimtmečių!) prieš vadina
muosius istorinius laikus. At
rodytų, kad dabar,bent tėvynė
je, lietuvių nutautimo procesas 
bus sustojęs arba sulėtėjęs iki 
minimumo. Svetur nutautimas 
yra natūralus, ir niekas jam at
sispirti negali. Čia tame proce
se kalba nueina į antrąjį planą. 
Ne taip,kaip savame krašte, kur 
pirma ateina svetima kalba, o 
tiktai tada svetimi papročiai ir 
būdas. Svetimame krašte pro
cesas eina priešinga kryptimi: 
pirma žmogus netenka atsineš
tinių papročių ir galvojimo, o 
paskui ir kalbą praranda. Kaip 
piktžolės gamtoje, taip ydos 
žmonėse yra daug gajesnės.dėl 
to blogos tautinio charakterio

IR GERAI, IR BLOGAI... 
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos pažiūras ar nuomonę. Laiškai gali būti trumpi
nami. Anoniminiai pasisakymai nebus spausdinami.

Red.

DAUGIAU DĖMESIO JAUNIMUI
Mokyti ir patarti suaugusius 

žmones labai sunku. Bet nuomo
nę pareikšti dėl vieno ar antro 
reikalo gali kiekvienas ben
druomenei priklausantis narys.

Šiuo kartu reiškiu savo nuo
monę dėl parapijos vadovų vei

pusės turi tendencijos ilgiau iš
likti" (15 psl.)

"Aną dieną pokalbyje imu ir 
sakau: Antanas Kniukšta Lietu- 
vai padarė daugiaunegu bet ku
ri ministerija bu visomis žiny
bomis. Biurokratas žiūri į ma
ne ir galvoj a: bet tiems poetams 
ir sąmojo nestinga! Kaip galima 
kėsintis į valdininkų sritį ir 
kompetenciją! Jais visas gyve
nimas sukasi. " (18 psl.)

"Prieš penkiolika metų, var
tydamas senus Romuvos kom
plektus,užtikau vieną savo seno 
bičlūlio-piūvininko sonetą, ku
riame, be kita ko, radau šį sa
kinį: "Lietuva, o gal tu esi tų, 
kurie šiandien, kaip žiurkės, 
kasasi po tavo pamatais'.'.. Ma
ne šiurpas nukrėtė,prisiminus , 
kaip jis man vienam iš pirmųjų 
skaitė tas eiles,kai dar jis pats , 
nei kas kitas nė svajote nesva- 
jojo,kad tai gali kada nors įvyk
ti ar atsitikti...

Dėl to šiandien pats save 
klausiu: o kaip tie, kuriuos aš 
ir kiti garbiname išgamomis , 
išdavikais, parsidavėliais, ma- 
skolberniais ir kitais tolygiais 
epitetais... Kas jie? lietuviai 
ar ne? Ar ir jie turi kokį nors 
tėvynės meilės jausmą, ar tai 
tik mums vieniems prieinama?’ 
Piestu stoju prieš tokią nešva
rią mintį, šventvagystę ir here- 
ziją! Bet kaip jie patys, tie mū
sų išgamos ir maskolbernlai, 
savo pačiose sielose ir širdies 
gelmėse galvoja?... Ir labai 
bijau,kad jie lygiai galvoja, kaip 
mes, kad tėvynės meilės mono
polis jų vienų rankose. .. " (54 
- 55 psl.)

Ar nevertėtų apie šiuos saki
nius ramiai ir nuoširdžiai pa
galvoti? Ar nevertėtų paklaus
ti savęs: Kaip gi, iš tiesų,yra? 
Su kito nuomone ar nuomonėm 
nebūtinai reikia sutikti, bet iš
klausyti jų tikrai naudinga. Tad 
ir siūlome "Milfordo gatvės 
elegijas" (išleido NIDA) atsi
versti kokį ramų vasaros vaka
rą ir pasiklausyti ką Jonas Ais
tis nori mums pasakyti.

Henrikas NAGYS

kimo krypties ir sukoncentra- 
vimo-jėgų darbų, lėšų lietuvy
bės baruose.

Emigracijoje parapija yra 
lietuvybės tvirtovė.

Dažniausia parapijų vadovy
bė siekia, kad parapijonys būtų 
geri, pareigingi krikščionys ir 

po mirties būtų gražiai palai
doti.

Šalia religinių pareigų trem
ties lietuviams yra ir kitų pa
reigų, kurios turi eiti lygiagre
čiai su religinėmis. Tai lietu
vybės išlaikymas, jaunosios 
kartos suorganizavimas ir jos 
paruošimas pakeisti visose sri
tyse, senąją kartą.

Visas dėmesys ir lėšos turi 
būti sukoncentruotos jaunosios 
kartos išugdymui.

Kai kas sako,kad senoji karta 
turi viską; laikraščius, namus , 
turtus,bažnyčias, kapines. Apie 
senąją kartą daugiausia rašo
ma,kalbama, jiems pataikauja
ma, kad jie būtų patenkinti ir 
gyvi,ir numirę. Jiems lenkia- 
masi, nes jų rankose pinigai, 
turtai, aukos. Tad jų ir laikosi 
visos parapijos namai, laikraš
čiai.

Nuo dabar aš siūlau visą pa
grindinį dėmesį sukoncentruoti 
į jaunąją kartą; vaikus, jaunuo
lius, studentus. Visi turi pa
gerbti visur ne praeityje dir
busius veikėjus ,bet dabar vado
vaujantį jaunimą.

Sakysime, "T. Žiburiuose "la
bai dažnai rašoma apie lietuvių 
kapines. Dabar net įnirusiems 
pastatyta lietuvių koplyčia (už 
30,000 ar daugiau). Gražu pa
gerbti mirusius, bet neužmirš
kime ir jaunų gyvųjų. Kai jauni 
be laiko išmirs lietuvybei, tai 
irtos visos kapinės bei bažny
čios liks tik žolėmis apaugę pa
minklai, kurie kieno nors atei
tyje bus užarti arba paimti 
miesto globon.

Toronto lietuvių parapijos 
labai daug dirba lietuviškumo 
išlaikymui, bet jei dar daugiau 
parapijos ir organizacijos dė
mesio skirtų jaunimo proble
moms, pastatant jiems namus , 
dar būtų geresni rezultatai, ku
rie prailgintų parapijų egzis
tenciją šimtui metų.,4 1 J. KARKA 
Toronto, Ont.

--------- — --------- i

St. Catharines lietuviška ko
lonija nepasižymi nei skaičiu
mi,nei aukšto rango asmenybė
mis, bet lietuviškoje spaudoje 
jos esybė gan dažnokai pasi
reiškia.Gal šis reiškinys ir yra 
vienas iš gerųjų: pirma, spau
dos puslapiai užpildomi, ko re
daktoriai, dažnokai, net pagei
dauja; antra, 'tam tikrais atve
jais, liekame net pavyzdžiu ki
tiems.

Priklauso tik kaip ir apie ką 
yra rašoma. Mes turime likti 
dėkingi lietuviškų laikraščių 
redaktoriams už suteiktą progą 
viešai išsiaiškinti tai, ko kita
dos mes neišdrįstam asmeniš
kai vienas kitam į akis pasaky
ti.

Imkime pav.kad ir šį iš mūsų 
kolonijos S.Z.^NLinr.21 pasisa
kymą. Visai šventą tiesą S. Z- 
nė mums primena, kad lašas 
amžių bėgyje ir kietame granite 
žymę palieka.

Kur ir ką korespondentai pa
rašo apie St. Catharines šešta
dieninę mokyklą, tai yra jųjų 
reikalas, bet yra tikras faktas , 
kad mūsų šeštadieninė mokykla 
veikė be jokios pertraukos, iki 
paskutinės dienos ir tas gavosi 
tik dėka mūsų darbščios ir
energingos apylinkės valdybos.

S. Z - nė ir vėl rašo... "ligi 
dabartinių veikėjų rankos jos 
nesugriovė", atseit šeštadieni
nės mokyklos. Sunku pasakyti, 
kokius veikėjus jinai turi ome
nyje tai rašydama? Bet jei šiuo 
atveju ji meta šešėlį apylinkės 
valdybai, tai ji šauna pro šalį , 
kad tik išvengus atsakomybės .

Visiems yra puikiai žinoma , 
kad apylinkės valdyba mokyklos 
tikrai nesugriovė, o tik S. Z-nė 
ir jos giminaičiai, neleisdami 
savo vaikų į mokyklą, labai no
rėjo, kad mokykla sugriūtų.

Bet,deja,gavosi visai atvirkš
čiai, pasikeitus mokytojams, į 
mokyklą atėjo grupė naujų mo
kinių iš mišrių šeimų, kurie

| Amerikos Lietuvių Taryba |
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS

Septintasis Amerikos ųiętu- 
yių įcongresąs įvyks 1969 m. 
rugpjūčio 30, 31 įr rugsėjo 1 
dienomis, Detroite, Statler Hil
ton viešibutyje.

Kongresą šaukia Amerikos 
Lietuvių taryba. Kongreso šei
mininkai Detroito Lietuvių or
ganizacijų centras.

Amerikos Lietuvių tarybos 
statute pasakyta kad kongre
sai šaukiami... “pademonstruo
ji. Amerikos lietuvių .vieningu
mą kovoje už Lietuvos išlaisyi- 
ihnaą, pareikšti padėką už <pa- 
rjtmą, pasišakytf dėj JAV ve
damos politikos Lietuvos išlais
vinimo reikalu, aptarti pasiruo
šimą specialiai akcijai reika
laujančiai plačioąiag visuomenės 
įsijungimo bei- paramos. Kon
gresas išklauso Alto valdybos 
pranešimus ir teikia sugestijų 
ALT ateities darbams”. Nuo

BIRŽELIS
Prieš trisdešimt metų Sovie

tų Sąjunga susitarė su nacių 
Vokietija pasidalyti Rytų Euro
pos valstybių teritorijomis, ir 
Raudonoji Armija netrukus 
okupavo Lietuvą, o Kremlius 
čia tuojau pat pastatė savo oku
pacinę valdžią. Tai ryški agre
sija, kurios sovietai negali pa
neigti ir nuslėpti nuo laisvojo 
pasaulio akių: ji įrašyta juo
džiausiai į pasaulio istoriją.

Sovietų Sąjunga nusavinda
ma ūkius, namus, įmones, san
taupas, religinių bendruome
nių maldos namus ir jų turtus, 
paneigdama pagrindines lais
ves ir teises, tuojau griebėsi 
persekioti ir naikinti Lietuvos 
gyventojus. Nekalti žmonės bu
vo suiminėjami, kalinami, žiau
riai tardomi, tremiami ir žudo
mi.

Lietuvių tautos naikinimas 
tęsėsi ištisus metus, kol tarp 
abiejų santarvininkų prasidėjo

anksčiau į mokyklą ateiti netu
rėjo progos.

Š. m. gegužės mėn. 31 d. St. 
Catharines mieste vyko gražus 
tautybių festivalis. Šimtai jau
nuolių ir suaugusių įvairiaspal
viais drabužiais paradavo St. 
Catharines miesto gatvėmis. 
Neatsiliko ir lietuviai. Mūsų 
grupė labai gražiai atsispindėjo 
savo spalvingais tautiniais dra
bužiais.

Šalia studentų ir mokyklinio 
amžiaus jaunuolių, žygiavo su
augusios moterys ir vyrai. Bet 
visų nustebimui S. Z-nės ir jos 
giminaičių jaunimo ne tik kad 
nebuvo parado eisenoje, bet nei 
gatvėje, nei arenoje, laike tau
tybių meninio pasirodymo, jų 
nesimatė.O čia jiems tikrai bū
tų buvę kas įdomaus pamatyti.

Užbaigai, S. Z-nė pasiūlo ra
šantiems į spaudą, pirmiau pa
simokyti rašyti. Pasiūlymas 
geras ir naudingas visiems, bet 
tik reikia išlaikyti taktą. Šį rei
kalą labai gerai nušviečia tos 
pat dienos "NL" puikus veda
masis "Nuosavi Snobai", kur 
tarp kitko patariama, nei vie
nam neįpulti į pakeltnosių luo
mą.

Su gilia pagarba
IRGI VAIKŲ TĖVAS

Prašau paaiškinti, kodėl NL 
antraštę spausdinate mažosio
mis raidėmis ? Kai visi Kana
dos dienraščiai spausdina ant
raštę dldžiosioihis’ raidėmis'?’ 

Andriui A L'EŠA USKAS 
Brampton, Ont.

Netiesa! Yra labai daug lei
dinių visam pasaulyje, kurių 
antraštėms naudojamos tik ma
žosios raidės. Kuo gi mažosios 
raidės prastesnės už didžią
sias ? RED. 

Lietuvos okupacijos pradžios 
šis kongresas yra . septintasis. 
Jame bus įžvelgt? 7lietuvių tau 
tos padėtį, išnagrinėta Lietuvos 
laisvinimo darbo sąlygos, keliai 
įr būčiai ir aptarta Amerikos tie 
tuvių tarybos veiklos uždavi
niai.

Visų lietuvių organizacijų (su 
stvienljimų, draugijų, klubų, 
sambūrių ir radio) atstovai 
kviečiami kongrese dalyvauti. 
Kongreso atstovus sudaro:

a. visi Amerikos Lietuvių Ta
rybos centro nariai,

b. centrinės, bendrinęs orga
nizacijos siunčia po 6 atstovus,

c. ALT skyriai bei organiza
cijų bendrieji komitetai atski
rose vietovėse siunčia po 6 at
stovus,

d. vietinės draugijos, klubai, 
kuopos ibei centrinių organizaci

karas. Vien tik 1941 birželio 
14-15 buvo suimta daugiau kaip 
34,000 gyventojų ir ištremta į 
Sibirą. Rusiškojo bolševizmo 
siautėjimas, jo žiaurybės, įvyk
dytos Lietuvoje, buvo vienos 
žiauriausių žmonijos istorijoje. 
Sovietų Sąjunga, 1944 vėl oku
pavusi Lietuvą, dar su dides
niu įnirtimu sunaikino apie 
400 tūkstančių nekaltų tautos 
aukų.

Mielieji lietuviai! Su didele 
širdgėla ir giliu liūdesiu prisi
mindami okupanto žiauru - 
mus, labai pagarbiai minime 
1941 t&utos sukilimą, nors ir 
trumpam atstačiusį Lietuvos ne
priklausomybę, ir 1944-1952 vi
suotini ginkluota nasinriešini- 
mą, siekusį vėl atstatyti Lietu
vos nepriklausomybę.

Todėl, lenkdami galvas so- 
vlėtlriio genocido aUktfms it žu- 
vusiems kovoje už tautos lais
vę pagerbti, visi kaip vienas 
ryžkimės kovai su okupantu, 
kad veikiau lietuvių tauta at
statytų valstybinę nepriklauso
mybę.

Siekimas tautos laisvės ir ko
va dėl jos tejungia mus visus 
bendfan Lietuvos laisvinimo 
darban.
Vyriausias LlėtuVoš Išlaisvini

mo Komitetas
New Yorkas
1969 gegužės 28.

SUGRĮŽO dr. A. GERUTIS

Sugrįžęs iš Amerikos, pa
siuntinybės patarėjas dr.A. Ge
rutis gegužės m. buvo nuvykęs 
į Romą ir aplankė Lietuvos Di
plomatinės Tarnybos Šefą mi- 
nisterį Stasį Lozoraitį, su ku
riuo tarėsi einamaisiais reika
lais. Pasitarimuose taip pat da
lyvavo Pasiuntinybės prie Va
tikano sekretorius Stasys Lozo
raitis jun. ir Romos radio pra
nešėjas Kazys Lozoraitis.

Dr. Gerutis taip pat aplankė 
pasiuntinį prie Vatikano,minis
ter į Stasį Girdvainį. 

*******
Medicinos daktarė Jonė Pe- 

čiulionytė Ciuriche pradėjo 
praktiką bendrosios ir vaikų 
psichiatrijos specialybėj. Dak
tarė yra generolo M. Pečiulio- 
nio, dalyvavusio partizanų ko
vose prieš sovietų okupaciją, 
duktė.

* Kompozitoriaus J. Gaide
lio mokinių koncertas Bostone 
įvyko Tautiniuose Namuose ge 
gūžės 25 d.

Padėka
Mirus mūsų mylimai mamytei o. o. Konstancijai Adomaitie

ne iz nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atsilankė Šermenyse, 

užsakė Sv. Mišias ir atsiuntė vainikus ar gėlės. Taip pat musu; 
gili padėka visiems dalyvavusiems laidotuvėse, palydint 

velione j amžino poilsio vietų.

Nuliūdę duleros su šeimomis.

jų skyriai siunčia po 1 atstovą 
nuo kiekvienų 10 narių.

e. laikraščių redakcijos ir lie
tuvių radijo programos siunčia 
po 3 atstovus.

Visos organizacijos prašomos 
jau daibar atstovus išrinkti ar 
paskirti.

Kongrese dalyvauti kviečiami 
ir svečiai — visa patriotinė lie
tuvių visuomenė.

Kongreso informacijos, vieš
bučio kambarių užsakymas ir 
visos žinios gaunamos Alto 
centre adresu: Lithuanian. 
American Conncil, Ine., 6818 
South Western Ave., Chicago, 
.Illinois 60636. čia prašoma siųs 
ti sumanymus, pasiūlymus, at
stovų pavardes bei adresus, au
kas ir kt.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Valdyba

Jaunieji Krikščionys 
Demokratai prieš 
Sovietų Sąjungą

Ryšium su Čekoslovakijos 
okupacija ir Sovietų Sąjungos 
imperialistiniais siekiais Tarp
tautinės Jaunųjų Krikščionių De
mokratų Sąjungos Pasaulinis 
Komitetas visoms JKD Sąjun
goms ir spaudai išsiuntinėjo se
kantį pareiškimą.

“Tarptautinė Jaunųjų Krikš
čionių Demokratų Sąjunga, pri
ėmusi dėmesin masinių demon
stracijų, ypač jaunųjų darbinin
kų ir studentų sukurtą naują si
tuaciją, Čekoslovakijoje, nukreip
tą prieš Sovietų įgulas, cenzūrą, 
rinkimų panaikinimą ir sovieti
nės spaudos platinimą, bei ly
giai desperatišką Karolio' uni
versiteto stud. Jan Palach ir Pil- 
seno jaunuolio darbininko Josef 
Hlavaty aukas, bei kitas tra
giškas demonstracijas, pareiš
kia savo giliausią pasipiktinimą 
imperialistine Sovietų Sąjungos 
intervencija Čekoslovakijoje ir 
visišką solidarumą čekoslovakų 
jaunimui bei visai tautai. Ko
mitetas kreipiasi į viso pasaulio 
tautas, ypatingai visus krikščio
nis demokratus, imtis revoliuci
nės iniciatyvos panaikinti oku
pacijoms, kurios priverčia to
kį jaunimą kaip čekoslovakų, au
koti gyvybes; už savo teises, ir 
tai XX amžiuje, kuris turėtų bū
ti progreso ir laisvės amžius. Ko
mitetas su pagarba sveikina Če
koslovakijos jaunimo moralinį 
nusistatymą ir drąsą, kurių vie
ninteliai ginklai prieš Sovietų 
tankus ir raketas yra tikėjimas 
į laisvę, demokratija, ir tiesą”.

(KDI)

MOKYT.STASYS BARZDUKAS , 
PLB valdybos pirmininkas, da
lyvaus mokytojų studijų savai
tėje rugp. 17-24 d. Dainavoje ir 
praves pašnekesius tautinio bei 
visuomeninio ugdymo klausi
mais.

• Bostono Dramos Sambū
ris gegužės 11 dieną labai sėk
mingai suvaidino trumpų vei
kalų spektaklį. šio Dramo’s 
sambūrio režisierė ir vadovė 
yra artistė Aleksandra Gustai- 
tienė.

TAUTOS FONDO
reikalams paaukojo $5.00 Anta
nas Kenstavicius, kuriuos Van- 
couverio T.F. skyrius persiuntė 
T.F. Atstovybei Kanadoje.
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gintaro“ ansamblis OTTA WOJE
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Tautinių šokių, lietuvaičių 
tautiniais drabužiais, chorų ir 
kitokių pasipodymu tenka vi
siems ir apydažniai matyti, vis 
tik kiekvieną kartą įsigyvename 
ir praradimo nusmelkimą, ir 
dar didesnį bendrumo priklau
symo džiaugsmą ir prakilnumą. 
Tenai, scenoj, vien balsų skam
bėjimas teikia estetinio pasige
rėjimo ir žavi liaunų liemenė - 
lių ir grakščių kojų judesiai, - 
tai mano protėvių kartų gran
dies buitis ir manoji širdis gie
da sutartinę, ir mano sesės nuo 
Praamžių atlieka tautos gyvatos 
ritualą.

Šį kartą ir liaudies ansamblis 
ir jo pasirodymas buvo kiek ki
tokie.Ir gal reikėtų pridėti, kad 
vietinės radio stotys ir TV Ta
bloid iš anksto apie jį paskelbė . 
Dviejuose sostinės laikraščiuo
se, "The Journal" ir "Le Droit" 
įdėjo Gintaro nuotraukas ir bū
simo jaunimo koncerto aprašy
mą; kad koncertas vyks Tauti
nės Bibliotekos naujuose rū
muose, kur grindys ir sienos 
marmuru išklotos ir auksu iš
dabintos, kur šalutinėse salėse 
nuolatos vyksta meno parodos .

Aktas sprogstančio pumpuro 
jaunimo ansamblis! Tai vaikai 
tėvų, kurie dar UNRRA stovyk
lose šoko, dainavo, ar dar vai
kais būdami, čiurlioniečiams 
plojo.Atvykę į šį kontinentą, jau 
patys kūrė chorus, sambūrius , 
ansamblius, institutus, institu - 
cijas-ir pirmąjį lietuvybės dai
gą į kietą dirvą sodino. Tai mū
sų tautinės kultūros elito atža
lynas.

Jei tas gausus,40 asmenų an
samblis, it tos margos gėlės 
daržely darnia ranka susodin
tos, po uždegančio žodinio įva
do vien keletą eilėraščių pade
klamuotų tokia gryna lietuviška 
tarsena-žiūrovų gausios katu
tės išreikštų dėkingumą už tau
tinio sentimento atgaivinimą.

"Gintaras" gi mus daug kuom 
žavėjo, o labiausiai-senų liau
dies instrumentų muzika. 
Lumzdeliai, vamzdeliai, birby
nės nukelia mus į Vinco Krėvės 
"Dainavos Šalies Senų Žmonių 
Padavimų" kerdžiaus ir pieme- 

I nėlių rytą; mergaičių kanklės 
gi mena man žilabarzdį vaidilą , 
bajoraičių menės sutemose.

Priaugantį jaunimą,ypatingai 
mažose kolonijose, toks kon
certas labiau patraukia prie 
lietuviško veikimo nei vyres
niųjų nuolatiniai raginimai. Per 
Krašto Tarybos suvažiavimus 
vis girdime Vakarų srityse la- 

R. Kunnopuu nuetratikas•GINTARO" m«rgoieit( kvartetu

biauišblaškytų tautiečių pagal
bos šauksmą-jaunimas nutols- 
ta-nutautėja. "Gintaras "bei kiti 
panašūs ansambliai ten nuvykę 
tikrai vakariečiam entuziazmo 
siūbtelėtų.

Liaudies instrumentų muzika 
ir senobinės dainos-sutartinės 
šiuo metu yra vertingiausias 
lietuvių liaudies vaidybinio me
no eksponatas, nes iš visų etni
nių grupių kol kas mes vieni 
įvedėme liaudies instrumentų 
muziką į savo scenos pasirody
mus (visos Kanados ir Ontario 
FolkArts Council suvažiavime 
buvo iškelta liaudies muzikinių 
instrumentų reikšmė vaidybi
niam liaudies menui ir raginta 
įvest juos į liaudies meno sce
ną). Kaip vieninteliai iš emi
grantų, išleidę savo enciklope
diją, pasistūmėjome kultūros 
pakopoje, taip pat ir kaip vie
ninteliai atgaminę senus liau
dies muzikinius instrumentus 
ir atgaivinę šių dienų vaidybinį 
liaudies meną-senobinę liaudies 
muziką, senobinę dainą, sutarti- 
nę-palypėsime dar viena pakopa 
aukštyn.

"Gintaro" įkūrėjas, jo-vado- 
vasir jo siela-Zigmas Lapinas 
pats pagamino kankles, birby
nes, vamzdelius ir lumzdelius; 
pats jais grojo ir jaunimą mokė 
groti,mokė muziką mylėti.Apie 
Zigmą Lapiną pasakytina, kad 
jis muzikai gyvena, ir it tas vi
duramžių meisteris savo pro
fesijos-meno,išmokė savo mo
kinius .vaikus ir jiems perduo
da savo meistriškumo paslaptis 
Klausant Algio Lapino puikaus 
solo birbynės grojimo, birbynių 
kvarteto-Algio ir Andriaus La
pinų, A. Jaugelio, R. Ališausko- 
R.Vaupšo ir G.Nagio lumzdelių 
pamėgdžiojimo,ir lyginant jį su 
pirmuoju pasirodymu prieš 2 
metus, atsiekta daug.

Tą patį talentų paveldėjimo 
principą reikėtų pritaikinti ir I.
Kličienės vadovaujamam kvar
tetui. Lindos ir Dalės Blaūz- 
džiūnaičių, Virginijos Muraus
kaitės ir Jolės Andruškevičiū- 
tės balsai skambėjo darniai. 
Užbaigos visų atliekama "Lie
tuva brangi" tikrai įspūdinga, 
anot vienos studentės: "Pasiju
tau esanti laiminga ir išdidi,kad 
priklausau savo tautai, kad lie
tuvė esu".

Tautinių šokių vadovės, p. H . 
Lapinienės, 3 liaudies šokiai 
buvo darniai įpinti į nuotaikingą 
muzikos,dainos ir poezijos py
nę."Malūnas" dėl greito tempo, 
ryškesnių figūrų ir trumpesnės 
.tąsos stipresnį paliko įspūdį. 

Šokiui, ypatingai liaudies, kur 
gražumą sudaro savitos formos 
išreikštos ryškiais, išbaigtais 
judesiais-reikia tinkamos erd
vė s. Erdvė s gi vidutinio didumo 
scenoj, kur visas ansamblis tu
rėjo išsitekti, tikrai trūko ge
resniam šokių pristatymui.

Pastebima dar viena ansam
blio ypatybė-gera organizacija, 
naujoviškų metodų pritaiky
mas. Darbo bei sričių pasi
skirstymas -organizacinė .tech
nikinė dalis atskirta nuo meni
nės; ją tvarko dr. Petras ir p. 
Irena Lukoševičiai. Programa 
gerai suplanuota, scenos vyks
mas dinamiškas .jaučiama stip
ri vadovo ranka ir meniškas 
scenų apipavidalinimas.

Iki šiol visus parengimus 
ruošėme vien sau. Jau turime 
kuom ir kitiem pasirodyti. Pa- 
ruoškime liaudies instrumentų 
muzikos koncertų kanadiečiam. 
Reikėtų pradžioje paaiškinti 
apie pačius instrumentus,jų se
numą,apie liaudies muziką, se
nobines dainas. Pasisekimas 
garantuotas - jis priklausys tik 
nuo pasiruošimo. Manding, kad 
po kelių metų Kanados bei Ame
rikos naujoviškose, ištaigingo
se salėse gros birbynės, kank
lės, skrebalai, tabalai, švilpos , 
dauditos, ožragiai, lakanorių 
dūdos, manibarkos. Skambės 
sutartinės, mergaitės mins li
nelius, berneliai oželiais šoki
nės.

Gal ir kuris mūsų tautinių 
šokių pasidarys populiarus vie
tos jaunimo tarpe.Izraelio šokį, 
kuris tik prieš keletą metų pa
sirodė šio krašto scenoj ,jau šo
ka kitos etninės grupės,© jauni
mas šoka jį salėse, kaip valsą . 
Meniškai stipri grupė padaro 
savo šokį, na, žinoma, ir... re
klama daug prisideda.

Kanadiečiam, mūsų svečiam 
patiko margos, besikaitaliojan
čios scenos, šokiai, ypatingai 
greitesnio tempo, bet didžiau
sias įdomumas, tai tie liaudies 
muzikiniai instrumentai, anot 
jų,ta savotiška muzika. Pasige- 
dom programų.Mums lietuviam 
tas koncertas brangus tautiniu 
sentimentu, taip norėtųsi dar ir 
dar klausytis, lyg tolimų tėviš
kės aidų, lyg matyti grįžusią 
vaikystę, lyg ir pačiam dainuoti 
subatvakary paežerėj. .. Bet ir 
geriausi dalykai baigiasi.Ir lai
kas ir užbaiga buvo artistiškai 
parinkti.

Geros sėkmės,brangus "Gin
tarai"!

Dr. Marija RAMŪNIENĖ

IŠKYLA PAS DAILININKUS 
TAMOŠAIČIUS

Šeštadienį,gegužės 24d., To
ronto skautės ir draugininkės 
nuvažiavo aplankyti menininkus 
ir lietuviškos tautodailės žino
vus p. Tamošaičius. Ši buvo 
mums ypatinga iškyla. Atvyko
me laimingai ir p. Tamošaičiai 
mus labai šiltai pasitiko. Turiu 
prisipažinti, kad iš pradžių p . 
Tamošaičių gyvenvietė man pa
sirodė kaip du nedažyti ūkio na
mai ir natūralūs, žole apaugęs 
kiemas.Bet reikia tik koją įkel
ti į bet kurį pastatą-į studiją ar 
į gyvenamąjį namą ir tuoj pat 
turi burną išsižiojęs stovėti Ir 
stebėtis grožiu. Visos sienos 
yra iškabintos pono Tamošaičio 
ar ponios Tamošaitienės kūri
niais.Kur nėra dažytų paveiks
lų, ten kabo austi kilimai ir au
diniai. Du kambariai yra pripil
dyti įvairaus didumo staklių ir 
audinių. P. Tamošaičiai labai 
kantriai mums nežinovėms pa
aiškino jų tapybos ir audimo 
metodus ir net išmokino daryti 
aukštaitiškas pintas juostas. Su 
p. Tamošaitienės lengvu aiški
nimu, mes visos išmokome pin
ti juostas per dešimt minučių . 
Vos nę vos atsiplėšėme nuo 
grožybių studijoje ir nuėjome į 
gyvenamąjį namą, kur buvome 
labai nuoširdžiai pavaišintos . 
Po to p. Tamošaičiai parodė 
mums jų rinkinį senoviškų lie
tuviškų priejuosčių, juostų ir jų 
didelį Europos tautodailės kny
gyną. Ilgai grožėjomės senovi
nių juostų ir priejuosčių raštais 
ir spalvų derinimu, o ponų Ta
mošaičių pasakojimų galėjome 
klausytis dienį ir naktį.

Po kiek laiko nuėjome į jų4 
vasarnamį prie šv. Lauryno 
upės.Ten sukūrėme ugnį ir iš
sikepėme dešrelių. Likusią po
pietę apžiūrėjome vasarnamį. 
Ypač mums patiko jų akmeni
mis išmūryta virtuvė ir žavėjo 
visur dideli langai. Apžiūrėjo
me ir jų visą sodybą, kuri šiuo 
metu baltuoja nuo trilium gėlių . 
Prieš saulėlydį, nors ir buvo 
labai gaila atsisveikinti ir pa
likti, turėjome pajudėti Toronto 
link.Visos nutarėme, kad pasi
taikius progai, vėl norėtumėm 
grįžti ir pasigrožėti p. Tamo
šaičių darbais. Važiuodamos 
atgal, dalinomės įspūdžiais ir 
galvojom, kad lietuvių tauta yra 
laiminga,turėdama tokius žmo
nes, kaip p. Tamošaičius, kurie 
išsaugojo tokį tautodailės turtą 
ir negaili laiko, nei kantrybės 
pasidalinti savo žiniomis su 
mumis jaunesniais.

Sesė IRENA B.

SUDBURY, ONT
GRAŽI VEDYBINĖ SUKAKTIS 

Šių metų gegužės 18 dieną, 
mūsų žvejų-medžiotojų sporto 
klubo nariai Petras .ir Marytė 
Venskevičiai savo vasarvietėje 
"French River", mažame arti
mųjų prietelių būrelyje pami
nėjo savo 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Pp. Venskevi- 
čialyra žinomi ne tik Sudburio 
lietuvių kolonijoje kaipo ben

druomenės veikėjai ,bet yrapasL 
reiškę lietuviškoje veikloje ir 
plačiau. P. Venskevičius labai 
sumaniai ir darbščiai pirmi
ninkavo mūsų Sudburio lietuvių 
bendruomenėj .M. Venskevičie- 
nė keletą metų mokytojavo šeš
tadieninėje Tumo Vaižganto 
lietuvių mokykloje ir buvo iš
rinkta į Krašto tarybą, kur at
stovavo Sudburio lietuvius.

Smarkus gegužės mėn. lietus 
visus svečius gal ir ilgokai iš
laikė prie vaišių stalo. Įspūdin
giausi žodį tarė pats sukaktu
vininkas P. Venskevičius, pri
mindamas mūsų pavergtos tė
vynės kančias,kur prieš 25 me
tus susitiko ir susituokė su Ma
ryte.

Sūnus Staselis, dėkodamas 
tėvam, sakė, kad niekuomet ne- 
užmiršiąs savo darbščiųjų tėvų 
ir lietuvybės.Sporto klubo var
du sukaktuvininkus sveikino 
klubo pirmininkas S.Krivickas .

DALYVIS

Sault St. Marle, Ont
AUKSINIS JUBILIEJUS

Balys ir Marija Švilpai bir
želio 1 d. iškilmingai atšventė 
50 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį .Abu pasižymi dideliu kuk
lumu, todėl visoj kolonijoj yra 
gerbiami. Taigi ir jubiliejaus 
proga buvo gražiai pagerbti.

Katedroje kolonijos kapelio
nas atlaikė lietuvių kalba jubi
liejines mišias. Netik jubilia
tams, bet ir gausiem dalyviam 
buvo malonu kalbėti progai pri
taikintas maldas. Naujai susi
tveręs mergaičių choras gra
žiai pagiedojo vadovaujant Lai
mai Motiejūnaitei.

Tuoj po pamaldų gražus bū
relis tautiečių susirinko ponų 
A. Motuzų rezidencijoje. Ten 
buvo gražiai paruošti stalai 
staigmenai - banketui. Per vai
šes buvo pasakyta daug kalbų ir 
palinkėta sulaukti deimantinio 
jubiliejaus. Į kalbas atsakė abu 
jubiliatai labai dėkingi visai ko
lonijai už taip gražiai suruoštą 
staigmeną. Balys Švilpa kvietė 
visus būti vieningais, nes gyve
nimas yra taip trumpas, nors 
jie ir turėjo laimės ilgėliau pa
gyventi. Nors linksmoj aplinkoj , 
bet buvo susijaudinimo ašarų , 
nes ir vienas ir kitas jubilia
tas yra daug liūdnų dienų per
gyvenę: Marija pirmutinė buvo 
ištremta į Sibirą, o Balys po 
daug vargo pasiekė Vakarus.

Sėkmingai paruoštos vaišės 
-tai mūsų nenuilstamų moterų

darbas. Joms vadovavo Jadvy
ga Gasperienė. Pobūvio mode
ratorius buvo A. Vanagas.

E.Skardienė, KL Fondo įga
liotinio Šiaurės Ontario sričiai 
J.Skardžio žmona, po gerai pa- 
vykusios operacijos, sugrįžo Į 
namus.

PEMBROKE 
PASTOGĖJE

Negalima praeiti pro šalį ir 
nutylėti Ontario prov. prie Ot- 
tawos upės Pembroke miesto , 
kuris turi apie 18. ° 00 gyv'; ’.ftP1 
nuo Montrealio-235 mylios.

Prieš keletą savaičių buvau 
pakviestas į vestuves.Su p. Jur- 
jonais ir žmona vykome maši
na per Kanados sostinę link 
Pembroke.Kelionė buvo laimin
ga; besišnekučiuodami, paste
bėjom, kad jau esam atvykę pas 
p. Trautaimienę.

Nuvykome į bažnyčią. Pajau
niai apsirengę Kanados karališ
kosios policijos uniformomis , 
kadangi jai ir jaunasis Stewart 
Ellis priklausė.

Po visų bažnytinių apeigų vy
ko vaišės.Dviejose salėse buvo 
svečių apie 300. Nors lietuvių 
toje apylinkėje gyvena tik apie 
keliolika šeimų, bet visi daly
vavo. Daug buvo atvykusių iš to
limesnių vietovių: Čikagos,To
ronto,Ottawos,Montrealio ir kt.

Pokylį pravedė jaunosios Re
ginos brolis Petras Kišįkis. No
riu paminėti iš klebono kalbos, 
kad naujai atvykę pp. Kiškiai į 
šį kraštą, nemokėdami kalbos 
ir neturėdami draugų, pajėgė 
puikiai įsikurti ir juos pažįsta 
visas miestukas,kaip darbščius 
ir pavyzdingus žmones. Vėliau 
kitoje salėje,vyko linksmoji da
lis, šokiai ir troškulio marini
mas.

L. Bakūnas, žinodamas, kad 
esuNL Bendr. valdybos narys , 
užsiprenumeravo N. Lietuvą. 
Davė $ 10 ir sakė, tegul likutis 
bus aukoms. Po to išsitraukė 
antrą $ 10 ir sakė, tegul lietu
viškas žodis nemiršta. Būda
mas tautiškų pažiūrų jis žino , 
kad "Nepriklausoma Lietuva" 
gerbia kiekvieno įsitikinimus ir 
leidžia bei prašo iš visur rašy
ti ir pasisakyti .padiskutuoti ki
tų nuomones. Jeigu būtumėm 
visi tokie kaip p. L. Bakūnas, tai 
ir mūsų spaudos egzistencija 
būtų kitokia.Taip pat nuoširdus 
ačiū už. auką p. George Evans $ 
5 ir užsiprenumeravusiam laik
raštį p. Žolpiui ir $ 10 auką.

H. ADOMONIS
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JŪRATĖ IR KASTYTIS
Man bebūnant Čikagoje teko 

iš arčiaulpažinti ir Čikagos lie
tuvių kultūrinį gyvenimą, kuris 
yra toks įdomus, o dar labiau 
įvairus.Gal iš visų ten man te
kusių dalyvauti parengimų pats 
įdomiausias ir didžiausią įspū
dį palikęs buvo modernaus ba
leto pastatymas Jūratė ir Kas
tytis.

Jeigu sakau modernaus, tai 
reiškia, kad ten nebuvo to, ką 
mes esame įpratę matyti klasi
kiniame balete. Pradedant nuo 
rūbų, muzikos, šokio ir pačio 
pastatymo .viskas buvo taip mo
derniška, nauja, gal kiek neį
prasta, bet tuo labiau įdomu. 
Nebūdama kompetetinga duoti 
pilną šio pastatymo kritiką, no- 
riutrumpai pasidalinti su "Ne-
priklausomos Lietuvos "skaity
tojais savo įspūdžius iš Jūratės 
ir Kastyčio baleto.

Dar prieš atsidarant scenai , 
Dariaus Lapinsko diriguojamas 
simfoninis orkestras išpildė 
įvedamąją muzikinę dalį, kuri 
publiką paruošė pirmajam 
veiksmui. Pirmoji scena-Balti- 
jos pajūris. Vienišas Kastytis 
traukia tinklą. Pasigirsta vilio
jantis balsas iš jūros, išpildo 
solistė Aldona Stempužienė.Ant 
šydo, kuris skyrė publiką nuo 
scenos pasirodo šokančių Jūra
tės ir Kastyčio siluetai filme . 
Filmas ir fotografija atlikta Al
gimanto Kezio,S. J.Kastytis lie
ka užburtas. Nei motina, nei 
linksmai bešokantis jaunimas 
nepajėgia jo atitraukti realy- 
bėn.Į pirmo veiksmo galą pasi
rodo Jūratė-(Birutė Nagienė). 
Kastytis apsvaigintas Jūratės 
artumu, šoka valtin ir vėliau 
dingsta jūros bangų verpetuose .

Antras veiksmas pyksta jū
ros dugne. Šokėjų judesiai, ap
ranga, filminiai efektai ir mu
zika žiūrovą bematant nukelia į 
jūros gelmes-į Gintaro Rūmus . 
Trečiame veiksme žiūrovas 
pergyvena Jūratės ir Kastyčio 
tragediją. Leono Barausko de
klamuojamos baladės eilės"Bet 
susirūstino smarkus Perkū
nas". .. susimaišo su triukš
mingu griaustiniu. Žaibas per
kirto salę, griuvo gintaro rū
mai. Šokėjai viesulo ir bangų 
mėtomi blaškėsi scenoje, suda
rydami tikrą chaosą. Kaip vis
kas aprimo,Kastyčio kūnas bu
vo išmestas į krantą. Perkūno 
kerštas įvykdytas.

Šio spektaklio pastatyme gal 
didžiausia ir atsakortningiausia 
našta teko Birutei NagieheL ku

rios rankose buvo choreografi
ja,šoke jų paruošimas ir pačios 
įsijungimas Jūratės rolėje.Visi 
šokėjai, įskaitant Kastytį-(GS- 
rry Gilbert) yra Toronto uni
versiteto modernaus šokio an
samblio nariai ir jų mokytoja 
yra Birutė Nagienė. Šokėjai sa
vo partijas atliko nepaprastai 
gerai, išbaigtai ir su profesio
naliniu kruopštumu. Neabejoti
nai iš visų išsiskyrė Birutė Na
gienė Jūratės rolėj. Jos grakš
tumas, judesių koordinacija, ir 
tiesiog akrobatiškas lankstu
mas jai neabejotinai suteikė 
pirmaujančią vietą. Galbūt trū
ko tik vieno, tai kad jos rūbai 
turėjo būti labiau skirtingi nuo 
kitų šokėjų aprangos.

Algimanto Kezio, S. J. sukur
tas filmas ir skaidrės buvo tiek 

efektingos,kad kartais žiūrovas 
neatskirdavo tikrą šokėją nuo 
filmo. Muzikas Darius Lapins
kas, kur i o atsakomybei buvo vi
sas spektaklio pastatymas, la
bai tinkamai pritaikė. Juozo 
Gruodžio muziką ir gerai koor
dinavo paskirų grupių veiklą, 
įjungdamas savo vadovaujamą 
Lietuvių jaunimo teatrą. Mano 
manymu, tik dėka Birutės Na- 
gienės ir Dariaus Lapinsko, šis 
lietuviškas baletas, parašytas 
muz. J.Gruodžio pagal Maironio 
baladę "Jūratė ir Kastytis", iš
vydo scenos šviesas.

Jeigu taip įvyktų, kaip teko 
nugirsti,kad spektaklis gali bū
ti pakartotas Toronte, siūlyčiau 
niekam nepraleisti progos ir jį 
pamatyt/.

Z. PIEČAITIENĖ

NERINGOS KOPOS

rėsi kalavijo, tačiau, netekęs;jėgų, krito ant žemes. 
Aš matydavau, kaip, chorui kartojant paskutinius 
žodžius, vokiečių kalbos mokytoja Zemlianskaja nu
sibraukdavo ašarą.

Grycajus, nuolankus, ramus, neturtingas žmoge
lis, ar tai dėl neapdairumo, ar tai dėl slapto pritari
mo revoliucijai, per plauką vos neišlėkė iš gimna
zijos. Revoliucinei dainai, gedulingam maršui „flo- 
rn6ume čpaTbH, bsm Beųnbiii noKOfi" jis pritaikė 
žodžius iš „CMepTb nojiKOBO/ma"—„ne Ghji čapačan 
nepe,n cMyrabiM hojikom" ir ėmė mokyti tą maršą mus 
klasėje. Kilo skandalas, tačiau mokytojas laimingai 
išsisuko.

Marijampolės gimnazija turėjo ir savo mokinių 
orkestrą. To orkestro tradicijos senos. Žinome, kad 
ir Vincas Kudirka dalyvavo gimnazijos orkestre, ir 
vienoj ano meto nuotraukoj matome jį orkestrantų 
tarpe. Orkestro dirigento pavardės mano laikais ne
prisimenu. Žinau vien, kad jis buvo žydas. Kaip cho
ro dirigentas Grycajus turėjo dukrelę solistę daini
ninkę, taip šitas turėjo tokio pat amžiaus sūnų 
solistą smuikininką. Mes stebėdamiesi sekdavom jo 
sugebėjimus. Aš muzikos nesimokiau ir orkestre ne
dalyvavau. Tam reikėjo turėti instrumentą arba 
gauti valdišką iš gimnazijos. O tai buvo nelengva. 
Pagaliau dalyvauti chore ir orkestre aš nebūčiau nė 
ištesėjęs, ypač kad, be gimnazijos, dainavau dar ir 
lietuviškame miesto chore. Kad aš negalėjau moky
tis muzikos, ypačiai skambinti fortepijonu, gailiuosi 
ir lig šiolei. Vėliau šiek tiek susivokiau muzikos teo
rijoj, išmokau elementariai lengvų dalykėlių pianinu 
ir vargonais, tačiau tai dar ne muzika. Didžiuliai 
žmogaus genijaus kūrybos lobiai pasilieka nepriei-,, 
narni tam, kuris nesugeba jais pasinaudoti tada, kai 
siela to reikalauja. Muziką mėgsta jaunimas, nes gir 
di joje džiaugsmo, meilės, gyvybės pilnumo, džiaugs
mo ir liūdesio išraišką. Tačiau, ir metams bėgant, 
dvasiniam gyvenimui gilėjant, garsų sąskambio, mu
zikinio emocijų išreiškimo pasiilgimas taip pat yra 
gyvas ir intensyvus.

Yra žmonių, linkusių į vienatvės būsenas. Santy
kis su aplinkiniu pasauliu, su gyvenimu, su žmonė
mis kad ir nenutrūksta, tačiau nebetenka dvasios 
džiaugsmą skatinančio poveikio. Vienišo žmogaus 
sieloje, it paskendusiame į jūros dugną rūme, susiau
rėja kasdienybės interesų skritulys, tačiau jame pa
sireiškia keistas prieštaringumas: gyvenimo triukšmo 
ir net jų atgarsių vengimas ir kartu jo pasiilgimas. 
Vienišas žmogus kažko vengia ir kartu ilgisi to, ko 
vengia. Šitokioj sielos būsenoj muzika tampa tinka
miausia ir atitinkamiausia tai būsenai išraiška ir nau
jų išgyvenimų veiksniu. Ji yra turtinga, įvairi, veiks
minga ir vis dėlto neperdaug konkreti vientulystės 
svajų palydovė. Gilėjant dvasiniam žmogaus gyve
nimui, žodis pasirodo kaip nepakankama ir netobula 
priemonė išreikšti sudėtingoms emocijoms ir išgy
venimams. Žodis savo prigimtim yra susietas su idė
jomis, su proto veikla, o jausmai, emocijos nori 
reikštis tiesiogiai ir laisvai ir taip pat tiesiogiai, lais

Mielai prisimenu vokiečių kalbos mokytoją Zem- ’ 
lianskają — gana dar jauną, gražią, aukštą moterį 
našlę. Jos sūnus taip pat lankė gimnaziją. Patvirkę 
mokiniai skleisdavo apie ją visokių nešvankių kal
bų bei anekdotų. Rodos, kad ji Marijampolėj kurį 
laiką gyveno ir po pirmojo pasaulinio karo.

Galiu suminėti dar tris savo mokytojus, kurie tu
rėjo šį tą bendra su meno sritim. Tai dainavimo mo
kytojas ukrainietis Grycajus ir du paišybos moky
tojai, kurių pavardžių nebeatmenu. Visų jų pamokos 
būdavo „linksmos". Per dainavimą galėjai bliauti 
ožio balsu, kas tau patinka, o per paišybą peckioti 
visokias neįmanomas figūras. Dainavimo mokytojui 
nesisekdavo suvaldyti klasė. Tik kai išdykėliai ir 
triukšmadariai išbėgiodavo, galėdavom pasimokyti 
dainuoti. Aš esu dėkingas Grycajui, kad jis supažin
dino mane su pirmaisiais muzikos elementais — na
tomis, taktais, tempais. Jis išmokė, kaip ranka žy
mėti taktą. Jis mano mostą vadindavo muzikaliu. Jis 
skatindavo įsiklausyti į muziką.

— Išgirdę miesto sode grojant orkestrą,— kalbė
davo jis,— jūs stenkitės įspėti taktą ir kaip jį išreikš
ti ranka.

Jis vedė gimnazijos chorą, išmokydavo gražių 
rusiškų ir ukrainietiškų liaudies dainų, kurias dai
nuodavom per gimnazijos vakarėlius, o kartais ir 
viešuose koncertuose. Grycajus turėjo gražią dukry
tę, gal kokių 8—9 metų, su geru balsiuku. Chore ji 
dalyvaudavo kaip solistė. Atsimenu vienos ukrainie- 
tiškos dainos posmą. Solistė užtraukdavo:

Peči goret i pylajet, Svinia dveri vystavliajet

O choras imdavo priedainį:

Otož gore, olož gore, Bidnaž moja golova.

Publika su entuziazmu plodavo ne tiek chorui, kiek 
mažajai dainininkei. Kitas choro solistas buvo in
spektoriaus sūnus, stambus aukštesniųjų klasių jau
nuolis, dainavęs sultingu baritonu. Jis su choru at
likdavo rusų herojinę, romantinę karo dainą:

Hog 3eAeHOK> paKuroū 
PyccKuū Ha noAe ac^koa 
H k rpygu, lurtiKOM npoBurou, 
MegHbiū Kpecr cboū npuxcuMaA.

Choras pianissimo minoru kartodavo paskutinę eilu
tę. Tekstas pasakojo, kaip plūdo kraujaš karžygiui 
iš žaizdos, o aplinkui jau suko varnai, kaip vėl pra
sidėjo žiaurus mūšis, kaip pakilo sužeistasis ir stvė

vai, betarpiškai bendrauti su kito žmogaus dvasiniu 
gyvenimu. Tai tegali atlikti muzika jai vienai būdin
gomis meninėmis priemonėmis. Tos priemonės yra 
labai sudėtingos dideliuose instrumentų ansambliuo
se, bet jų pakankamai turi ir vienas instrumentas. 
Žmogui, kuris nevaldo jokio instrumento, jį pava
duoja io paties balsas ir balsų ansambliai chorai. 
Štai dėl ko ir aš pats, neturėjęs galimumo įsisavinti 
jokio instrumento, nuo mažens, kiek aplinkybės lei
do, uoliai dalyvaudavau choruose ir lig šiol chorinę 
muziką mėgstu. Marijampolės gimnazija buvo pir
moji mano kaip choristo mokykla.

Kai ką bendra su menu turėjo ir paišybos pamo
kos. Mano pirmasis paišybos mokytojas stengėsi iš
mokyti švariai smailu pieštuku retušuoti. Jis atsineš
davo ant atskirų lapų spausdintų gėlių ir reikalau
davo, kad mes tiksliai jas nukopijuotume. Man tas 
darbas sekdavosi, gaudavau penketukus. Antroje' 
klasėje už paišybą man paskyrė dovaną — pastelinių 
dažų dėžę, tačiau nepamokė, kaip jais naudotis. Be 
to, paaiškėjo, kad aš daltonikas — neskiriu kai kurių 
žalių atspalvių nuo raudonų ir rudų, violetinių nuo 
mėlynų. Taip tie dažai ir išsibarstė. Antrajam moky
tojui mūsų retušavimas nepatiko. Jis reikalavo stam
bių, drąsių štrichų, pabrėžtinai išryškintų šešėlių. Ta
čiau mes savo ruožtu jo metodo nesupratome. Kai 
jis kartą, norėdamas pataisyti mano piešinį, subraižė 
jį savo buko pieštuko stambiais štrichais, visa klasė 
nusprendė, kad jis mano darbą pagadino. Tačiau do
vana man buvo pripažinta ir trečioje klasėje. Tik 
kadangi tais metais mūsų klasė dalyvavo kažkokia
me mokinių streike, tai visokios dovanos buvo pa
naikintos.

Paišyba man atimdavo nemaža laisvalaikio va
landų namie. Čia prisidėdavo dar kitas mano pomė
gis — pjaustyti piūkleliu, „lobziku“, iš plonų lentučių 
rėmelius, dėžutes ir kitokius menkniekius. Aš nesi
gailiu tiems darbams praleistų valandų. Vis dėlto 
tai buvo estetinio lavinimo formos, žymiai našesnės 
ir tauresnės, negu dabartiniai futbolai bei krepšiniai, 
kurie lavina raumenis, lenktyniavimo azartą fizinėj 
srity, o dvasią, estetinį jausmą palieka užgožtą, nu
stelbtą primityvių prigimties instinktų.

Paišyba mažiau mane traukė negu muzika, nes ir 
visas gamtos, pasaulio priėmimas vyko manyje ne 
vizualinėj regybinių formų, o garsinėj, emocinėj 
plotmėj. Apie tai dar turėsiu progos kalbėti vėliau.

Apie savo lektūrą Marijampolės gimnazijoj pra
leistais metais nedaug ką galėčiau pasakyti. Ji nebu
vo gausi nei įdomi. Susidomėjimas literatūra, kaip 
individualiniu sielos poreikiu, tais metais many dar 
nebuvo pabudęs. Skaičiau, ką visi to amžiaus gim
nazistai skaito — daugiausia nuotykių romanus: Main 
Ridą, Kupetį, Žiul Vemą. Kiti grobstydavo ir, net 
per pamokas įsikišę į suolus, ryte rydavo krimina
lines, detektyvines, pigiomis serijomis leidžiamai 
knygiūkštes — Pinkertonus, Serlok Holmsus. Vieną 
kitą skaičiau ir aš, tačiau į tą lektūrą neįsitraukiau. 
Grožinė literatūra man buvo žinoma tiek, kiek to 

reikalavo mokslo programa. Išmokome atmintinai 
nemaža Puškino ir Lermontovo eilėraščių. Ir po šiai 
dienai atsimenu abiejų „Pranašus". Kalėm Gogolio 
„HyneH Jlnenp", skaitėm kai ką iš „Mirusiųjų sielų", 
kai kuriuos apsakymus, kai ką iš Turgenevo, nuo
trupų iš L. Tolstojaus. Man teko baigti tiktai keturias 
gimnazijos klases, taigi programa nebuvo turtinga.

Aš manau, kad tuo metu nei Marijampolės gim
nazijoj, nei niekur kitur ęarinėj imperijoj nei mora- | 
linio, nei estetinio, nei pilietinio auklėjimo nebuvo. 
Mokytojai, kaip ir kiekvienoj kitoj įstaigoj, jautėsi 
esą tarnautojai, „činovnikai", už tam tikrą atlygini
mą einą valstybinę tarnybą, dėstą pagal programas 
tam tikrą dalyką — ir daugiau nieko. Gimnazijos va
dovybė žiūrėjo vien, kad tiek mokytojai, tiek moki
niai būtų ištikimi, „blagonadiožni", carui ir jo vy
riausybei ir kad neįvyktų viešų nusižengimų, skan
dalų, preš viešąją moralę, religiją, kad mokiniai 
šventadieniais vaikščiotų kas į cerkvę, kas į bažny
čią, kas į kirkę, kas į sinagogą. Sučiuptus nusikal
tėlius bausdavo, nors priežiūra buvo pavesta tik U 
tikybų dėstytojams. Nei šioj, nei kitose srityse pa
reigos supratimas nebuvo diegiamas. Daugelis ir 
pačių mokytojų širdies gilumoj nepritarė nei impe
rijos režimui, nei mokymo įstaigų disciplinai, į viską 
žiūrėjo atlaidžiai, liberaliai. Buvo susidariusi sistema, 
icokia susidaro visur, kur dvasia, siela, asmenybė 
pavergiama rutinai, netekusiam orumo bei pasitikė
jimo autoritetui, negyvai nuostato raidei,— kur slo
pinama dvasinė iniciatyva ir individualiniai jauno 
žmogaus polėkiai.

Marijampolės gimnazistų gyvenime po išviršinio 
padorumo skraiste ėmė brinkti moralinio negalavi
mo votys, kurių viena kita sprogo viešu skandalu. 
Jau pradedant 3-čiąja klase, lytinio jaunuolių bren
dimo metais, pasirodė tam tikro palaidumo bei ne
saikingumo reiškinių. Mieste stovėjo carinės kariuo
menės garnizonas, kurio jauni oficieriai anaiptol 
nerodė gero elgesio pavyzdžių. Kur yra paklausa, 
ten atsiranda ir pasiūlymų. „Prekė" ir pasiūlymai ta
po žinomi ieškantiems ir šiaip smalsuoliams. Ne 
vienas jaunuolis su įtarimu žvilgčiojo į miesto pa
krašty aukšta tvora aptvertą sodą ir namą. Draugai 
vieni kitiems pasakodavo nešvankius anekdotus, 
nuotykius, rodydavo pornografinius vaizdelius. Jų 
būdavo paprastų ir spalvotų. į spalvotą vaizdelį žiū
rėdamas, iš sykio nieko įtartino nepamatysi. Tik 
pažiūrėjus pro raudoną ar žalią stiklą, .išryškės por
nografinis jo turinys. Man esant ketvirtoje klasėje, 
nusišovė vienas klasės draugas, turtingas lenkuo
jančių tėvų sūnus, tur būt, apsikrėtęs venerine liga. 
Tais pačiais metais atsitiko kitas skandalingas įvykis. 
Vėlgi mūsų klasės draugas, kaimiečių tėvų vaikas, 
po velykinės visiems privalomos išpažinties iš baž
nyčios parsinešė komuniją. Jį pašalino iš gimnazijos, 
įvykis plačiai nuskambėjo, sukeldamas kaimo žmo
nėse siaubą ir nepasitikėjimą mokykla ir mokslu.

Bus daugiau.

! <
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MIKE
ANTANAS BENDORIUS

Pr. Visvydas

SĄŽINES VAIRUOTOJĄ!

Netikėtai,nuo širdies smū
gio, mirė mokslininkas - geo
grafas Antanas Bendorius, ku 
ris pastaruosius dešimtmečius 
gyveno Brooklyn, N. Y. Jis 
mirė gegužės 19 d., Luteronų 
ligoninėje.

Velio'nis gimė 1904 metais 
Giraitėlių kaime, Lazdijų vals
čiuje. Mokėsi Seinų gimnazijo
je, Vytauto Didžiojo universi
tete ir tobulino žinias Karaliau 
čiaus ir Berlyno universitetuo
se. Vėliau dėstė geografiją 
Kauno ir Klaipėdos gimnazijo
se, Pedagoginiam institute ir 
kitose mokyklose. Jis buvo A- 
kademinio Turizmo sąjungos 
steigėjas, Lietuvos Geografi
jos draugijos ir Lietuvos Foto 
Mėgėjų sąjungų aktyvus vei
kėjas.

Antanas Bendorius visada 
buvo aktyvus lietuvių visuome
niniame darbe ir palaikė ry
šius su svarbesniomis patrio
tinėmis organizacijomis. Anta
nas Bendorius yra parašęs vi
są eilę vertingų mokslinių dar
bų.

Palaidotas Brooklyno Cyp
ress Hills kapinėse. Liko žmo
na Antanina, sūnus Paulius ir 
dukros — Aušra, Jūra ir Ra- 
mūnė.
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NE L’OUBLIEZ PAS 
LA CROIX-ROUGE 

AGIT EN 
VOTRENOM

Neseniai buvau įsibėgėjęs , 
žūtbūt, skiepyti savyje laikme
čio dvasią. Bet kaip ? Skaityti 
knygas, laikraščius, žurnalus ? 
Lankyti naujausius filmus ir 
vaidinimus ? Dalyvauti "love- 
in" sueigose?

Bet juk visa tai, išskyrus "lo- 
ve-in"ašdaraunuo pat pirmų
jų dienų Amerikoje'. Kar
tais einu pasižiūrėti pikantiško 
avangardinio "šedevro", kur 
moters kūno detalė yra rodoma 
iš kitokio taško. Žiūriu ir so
cialinius dokumentinius filmus, 
kur nešvari ir skurdi gatvė 
tampa dar skurdesnė, kai f ii - 
muotojai savo ekstazėje primė
to visą kapą alaus skardinių ir 
krūvą nuorūkų. Ne be pagrindo 
jautrioji poetė Vitalija Bogutai- 
tė, pamačiusi tokią lūžtuvę, ra
šo: "Mūsų vaikai žaidžia nuo
rūkom gatvėj".

Kaslink žurnalų, aš juos apy
tikriai visus pavartau pietų per
traukos metu,įbėgęs į Commer
ce City biblioteką. Neužmirštu 
ir "Popular Electronics" ir to 
liuksusinio "Horizon", į kurį 
rašo pesimistų istorikas Arnold 
Toynbee.Tačiau, pasirodo, viso 
to nepakanka, norint įsigyventi 
į tą ritmą, kuriuo pulsuoja, anot 
Šilbaprio, giliai galvojantis 
jaunimas.

Todėl nutariau dar kartą įs
toti į mokyklą. Pasirinkau ne 
garsųjį Berkeley, kur anuomet 
dėstė Elridge Cleaver, bet mū 
sų apylinkės "nepasiturinčią" 
East Los Angeles kolegiją, ku
rią daugiausia lanko meksikie - 
čiai, lotynų kilmės jaunuoliai ir 
negrai.

Ta kolegija tikrai gali di
džiuotis savo pastatais ir sta- 
dijonu. Administracinių rūmų 
sieną dengia įspūdinga ryškia
spalvė mozaika. Už erdvios 
aikštės, papuoštos žalia veja , 
gėlynais, krūmokšniais ir pal
mėmis, atsiveria moderniška 
dviaukštė biblioteka.Į abi puses 
tiesiasi pastatai su aulėmis, la
boratorijomis .biologijos ir ge
ologijos eksponatais, mikros
kopais, teleskopais. Žodžiu, XX 
amžius'. Už bibliotekos dunkso 
dailus Dailės fakultetas su ak
toriaus Vincent Pyice vardo ga
lerija. Kitoje pusėje Mažasis 
Teatras ir akustinis pastatas 
kamerinei muzikai. O didžioji

Roscoe auditorija, kurioje ma
čiau didingą Purcell operą "Di
do ir Enėjas", gali sutalpinti 
virš tūkstančio žiūrovų.

"Čia yra tikras rojus", pasa
kiau sau, pirųią kartą patogiai 
įsitaisęs bibliotekos minkšta
suolyje su Spengler'fo "Unter- 
gang dės Abendlandes".

Šalia kelių anglų literatūros 
kursų paėmiau ir Antropologi
jos Įvadą. Ilgą laiką antropolo
gija mane vilioja. Dėstytojas 
buvo vos trisdešimtį metų pra
šokęs vyras, asketiškas, jud
rus .greitakalbis. Per pirmą pa
skaitą įsitikinau, kad jo tikslas 
yra ne vien antropologija. Jis 
troško įskiepyti savo pasaulė
žiūrą klausytojams.

Prieš kiekvieną paskaitą jis 
būtinai įsileisdavo į laikmečio 
kontroversines problemas. 
Prasidėdavo vienpusiškos dis
kusijos.Labiausiai tekdavo py
los respublikonams ir konser
vatyvių pažiūrų žmonėms. "An
tropologas", išvanojęs deši
niuosius, visus laikmečio var
gus ir kivirčus suvesdavo į vie
ną vienintelę priežastį, būtent, 
į vakarų civilizacijos nesiskai
tymą su primityvių žmonių iš
mintimi. Technologinė pažanga 
jam nedaug ką reiškė. Medici
nos bei sanitarijos laimėjimai 
buvo ne ką geresni už burtinin
kų ir šamanų metodus.Į mokslą 
apskritai jis žvelgė su nepasiti
kėjimu. O ką jau bekalbėti apie 
Vietnamo konfliktą-jis fanatiš
kai gynė Viet Cong poziciją, 
kartodamas jų reikalavimus .

Liepė jis mums perskaityti 
kelias knygas, liečiančias eski
mų ir indėnų gyvenimą bei pa
pročius. Ypač jis išskyrė knygą 
"Sun Chief", kurioje Hopi gimi
nės indėnas Talayesva iš Grai
bi (Arizona) pasakoja savo gy - 
venimą. Jis vaizdžiai piešia 
ritualus, šokius ir jų prasmę . 
Tačiau iš autobiografijos irgi 
paaiškėja, kad Talayesva yra 
alkoholikas ir narkotikų varto
tojas .Knygos redaktorius už jo 
pasakojimą moka doleriais, to
dėl ir kyla abejonė, ar visos de
talės yra jau taip teisingos. 
Ypač tie pagyrūniški nuotykiai 
su moterimis, kai lytine poten
cija giriamasi ištisais pusla
piais.

Mūsų dėstytojas į tuos nuo

tykius žiūrėjo kaip į mokslinės 
svarbos faktus indėnų dvasi
niam pasauliui atkurti. Susiža
vėjęs Hopi primityvia buitimi, 
antropologas ėmė mus įtikinėti, 
kad toks nekaltas gyvenimas 
žymiai praneša mūsų vergavi
mą technologijai. Niekas dėl to 
su juo nesiginčijo. Visi nujautė , 
kad jam patinka indėnų meska
linas, kurio paragavus spalvin
gesnis tampa akiratis.

Kitą semestrą pataikiau į 
Amerikos istorijos klasę, ku
rioje dėstė lipšnaus veido dr . 
J.H. Jo paskaitų stilius priminė 
"Time" žurnalo lakoniškus ir 
sarkastiškus straipsniukus. 
Profesorius gniauždavo istori
nius įvykius ir iš jų šaipydavo
si. Jis sutaršė Monroe doktriną. 
Amerikiečių laikyseną Meksi
kos ir Lotynų Amerikos atžvil
giu jis pavadino imperialistine. 
Granto administraciją įmetė į 
sukčių gūžtą. Pietiečiams nepa
sakė nė vieno gero žodžio. Pa
gal tradiciją, pasišaipė iš Coo
lidge ir Harding laikotarpio. 
Tik FDR jis paliko tobulybės 
soste.

Klausėmės išsižioję, net 
juokdamies ,nes J.H .nešiojo už
antyje aruodą istorinių anekdo
tų.Ir meksikiečiai, ir negrai ne 
kartą stebėjosi,kaip mikliai tas 
profesorius moka visą mokyk
linę Amerikos istoriją apversti 
aukštyn kojomis ir taip pakra
tyti, kad norom nenorom balta
veidis žmogus pasidaro "gobšus 
ir negeras".

Ir dabar, kai skaitau laikraš
čiuose apie suirutes universi
tetuose, apie ginkluotų juodųjų 
aktyvistų reikalavimus, apie 
mokslo administratorių padlai
žiavimą anarchijai,visiškai ne
sistebiu įvykiais.Profesoriai to 
patys norėjo. Praslinko jiems 
tos šiltos dienelės, kai jie galė
jo visų gerbiami ir klausomi 
dėstyti savo pasaulėžiūrą ir 
šaipytis, iš tų, kurie kitaip gal
voja.

Teks dabar pasiklausyti ir 
jaunesniųjų "sąžinės vairuoto
jų" išminties .Anekdotus pakeis 
riebūs išsireiškimai. Juk auklė
tiniai irgi nori šį bei tą pasaky
ti apie civilizaciją ir šaukti 
drauge su jaunu poetu Lou Lip- 
sitz: "The hell with universi
ties'. "
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YRA IR tokiu reklamu...

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS 
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS. 

Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti privilegija iam- 
linti Lietuvos varda 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 KankinitĮ koplyčios kūrėjų tarpe.

Aukas siųsti adresu: LITHUANIAN MARTYR^’ CHAPEL FUND.

Premier Kosygin, we’d like 
to give you a Free tuxedo.

Frankly, Mr. Kosygin,'ynur tailor 
should be exiled. What he dues to your 
clothes shouldn't be done to anyoife 
except Joseph Stalin and maybe not 
even him.

Your kind of clothes do not make 
you look jolly.

Now we, at Alter Six, are peas el til, 
capitalistic tailors Trying to make a 
buck here and there. Outfitting people 
with happy clothes. 1.ike our fancy 
colored informal formats. Our 
good-looking dinner jackets Our natty 
accessories.

We make clothes that make people 
smile at you.

time someone smiled at you ?
So we would like to give you one , 

of our deluxe tuxedos, ora nice dinner 
jacket. (With a pair of matching 
formal trousers.) Free.

It is first of all, very stylish and very 
comfortable. It is also stain resistant so 
if you spill a little vodka on it, who will 
notice? It is colorful enough so you can 
review parades and be seen by all the 
people. And it is sturdy enough fora 
villa on the Crimea, somewhere after 
you retire. (Which, after all, may come 
at any minute.)

And you can pick from seven 
gorgeous colors. Rust, dark blue, light 
blue, gold, burgundy, green, 
or black.

Or, lor you, we'll 
make it up in red.

(Per s p ausdinta iš "Dirvos", balandžio 25 d.)

2701, W. 68 St.Chicago, III. 60629, USA.

LIETUVIŲ RASINĖ 
CHARAKTERISTIKA

Dr. Algirdas Budreckis

Koks yra lietuviškas ti
pas? Eilė mokslininkų, pra
dedant su kunigaikščiu 
Piotr Kropotkinu, apibūdi
no lietuvius kaip ’’aukštą, 

c ilgagalvių, mėlynakių bei 
geltonplaukių tautą”. Ir 
šiandien daugelis skaito 
vįršminėtą apibūdinimą tei
singu. Esą, lietuviai pri
klauso prie nordikų arba 
šiaurinės porasės. šitoks 
charakterizavimas kilo 19- 
to šimtmečio gale iš balto
sios rasės rūšiavimo j tris 
padalinius, atseit porases: 
viduržemiečių, alpinu bei 
nordikų. Bet kiek vadinamų 
lietuvių priklauso prie nor
dikų kategorijos? Kiek mė
lynakių ir geltonplaukių pa
sitaiko pas- lietuvius? Tik
rai, mažiau kaip pas skan
dinavus ir net pas latvius. 
Dvidešimto amžiaus antro- 
pomorfologai yra kritiškes
ni ; prie aukščiau minėtų po- 
rasių jie dar prideda juos
tinės kultūros, dunojiečių, 
pabaltiečių ir kitas porases. 
Archeologijos ir lingvisti
kos atradimai aiškino, kad 
lietuvių protėviai, t. y. ais
čiai arba baltai, turėjo san
tykius" su senobiniais so- 
miais ir gotais. Jau istori
niais laikais, aisčiai dalinai 
susigiminiavo su norman- 

dais bei slavinais (krivi- 
čiais). Kitaip sakant, rasi
niu atžvilgiu, lietuvių pa
dermės neišliko rusiškai 
grynos, nors jos, palyginus, 
buvo izoliuotos nuo tautų 
bei porasių judėjimų ir su
simaišymų.

Kalbant apie rasę, nori
ma čia išvengti mokslininkų 
statišką-dinamišką kontro
versiją, kaip pvz.: tarp E. 
Fischerio (’’rasė yra turin
tieji bendrus, žinomus ge
nus, kurių trūksta ki
tiems”) ir T. Dobžanskio 
(’’rasė yra vyksmas”). Ta
tai, mūsų tikslui panaudo
kime sekančią definiciją: 
rasė yra skiriantieji požy
miai arba sutartas maždaug 
vienodų požymių būrys. Ra
sę nuo rasės atskirti imami 
šie ryškūs kūno požymiai: 
ūgis, liemens ir galūnių san
tykis, kaukolės ir veido san
tykiai, odos, plaukų, akių 
pigmentacija, plaukų ving
rumas ir kūno plaukuotu
mas ir kraujo skirtingumas.

Panaudodami tuos požy
mius, bandykime apibūdinti 
lietuvių fizinę charakteris
tiką ir nustatyti jų porasę.

Ankstyvus baltai turbūt 
buvo nordikai (šiaurinė po- 
rasė), sudarydami kokį 
nors mišinį tarp neolitinių 

dunojiečių ir juostinės kul
tūros žmonių. Tačiau, baltų 
protėviai nepaliko aiškių 
skeletalinių liekanų nuo ži
liausių laikų, kuriomis ga
lėtume patvirtinti šitą prie
laidą.

Išskyrus Hesch tyrinėji
mus pirmojo pasaulinio ka
ro belaisvių tarpe, antropo
metriniai šaltiniai apie lie
tuvius yra pasenę ir neto
bulus (žr. Jono Barono 
straipsnį ’’Kantropologii li- 
tovskago plemeni” (Mask
va, 1902) ir Julian. Talko- 
Hryncewicz, ’’Charakterys- 
tyka fizyezna ludow Litwy 
į Rusi” (Krokuva, 1893) ir 
’’Mieszkancy Wilna w dru- 
giej polowy XVI i poeząt- 
kow XVII stulecia” (Kro
kuva, 1907). Visvien, jie 
įrodo, kad lietuvių viduti
niškas ūgis buvo du centi
metrus žemesnis už latvių 
ūgį pagal 1874-83 m. rusų 
gyventojų surašinė j i m u s 
(žr. I. Brennsohn, Zur An- 
thropologie der Litauer) ir 
pirmojo pasaulinio karo 
duomenis (žr. Hesch). Jei 
lietuviai išsivystė kartu su 
latviais, jų dabartinis ūgio 
vidurkis būtų 168 arba 169 
cm. Nežiūrint žemesnio 
ūgio, lietuviai turi plates
nius pečius ir šlaunis už lat
vius, ir šitie skirturųai di
dėja kūno proporcijos in
dekse. Sprindis yra kartu 
absoliučiai relatyviai trum
pesnis pas lietuvius (rodik
lis — 105,6 cm.). Lietuvių 
liemuo yra ilgesnis ir alkū
nės sekmentas trumpesnis. 

Užtat, kūno sudėjime lietu
viai dažnai priklauso prie 
drūto sudėjiminio tipo, o 
latviai prie liesno išilginio 
tipo.

Galvos ir veido matavime 
lietuviai skiriasi nuo latvių 
tik sagitaliniuose ir verti
kaliniuose matmenyse; lie
tuvio galva yra trumpesnė, 
jos vidutinis ilgis yra 188 
mm. Nors kefalinio indekso 
vidurkis per 88 mm., veido 
pločiai atitinka latviams. 
Nors viso veido ir viršinio 
veido aukščiai yra milimet
ras mažiau kaip pas latvius, 
lietuvių veido indeksai rodo 
polinkį į euriprosopiją. No
sis pas lietuvius yra truputį 
trumpesnė; nosies tarporbi- 
talinis skersmuo platesnis. 
Matuodamas nosių tarpor- 
bitalinius skersmenis, 
Hesch rado 31 riim. ir 34 
mm. pavidalus. Pirmasis pa
vidalas (31 mm.) buvo šiau
rinis, pastarasis buvo rytų 
baltiečių arba neodunojie
čių.

Pigmentacijos atžvilgiu 
yra mažiau geltonplaukių 
pas lietuvius kaip pas lat
vius. Tas pats, kas liečia 
odos, plaukų ir akių atspal
vių pigmentaciją, nes 70 
nuošimčių lietuvių turi tam
sesnę už von Luschan kate
goriją #1-10 odą, ogi tik 46 
nuošimčiai latvių priklauso 
prie šios kategorijos.

Tamsiai rudi plaukai (Fi
scher #4-5 kategorijos) ran
dasi pas 40% Hesch lietu
vių pavyzdžių, o tik pas 
21% latvių pavyzdžių. Iš li

kusių plaukų atspalvių, 
pilkšvai šviesūs dažniausiai 
pasitaiko, ir tamsiausias 
pilkšvai šviesus atspalvis 
(Fischer #26) yra dažniau
sias atvejis. Kitų antropo- 
metrų serijos be skalių es
mėje sutinka su Hesch da
viniais, bet priskaito prie 
lietuvių 7% juodųjų arba 
t a m s i a p laukių. Lietuvių 
daugumas turi maišytas 
akis; tik 10% turi šviesias 
lėlytes (Martin #15-16), 
kurios dvi kategorijos su
daro 25% latvių. Tuo tarpu, 
tamsiaakių lietuviuose yra 
tik 3 nuošimčiai. Aplamai, 
lietuviai nėra tokie šviesa- 
plauKiai, kaip suomiai, es
tai, lybai bei latviai, kad 
galėtume juos vadinti skan
dinamų tipais; tačiau, lietu
viai yra linkę į šviesumą. 
Lietuviuose yra variantų 
apylinkėse.

Talko-Hryncewicz straip
snis ’’Szlachta litewska” 
(1912 m.) nušviečia luomi
nius (bajorų ir valstiečių) 
fizinio tipo skirtumus. 1912 
metais ponijos ūgio vidur
kis buvo 172,8 cm., valstie
čių buvo 164,8 cm. Talko- 
Hryncewicz net rado mažą 
p i g m e ntacijos skirtumą: 
bajorija turėjo rudus plau
kus ir mėlynas akis, o vals
tiečiai buvo šviesiaplaukiai 
su maišytam arba tamsiom 
akim. Bajorų galvų dydis 
buvo didesnis, bet galvų, 
veidų ir nosių formos buvo 
vienodos.

Kaip ir latviai, veik visi 

įeina j tiesaplaukių katego
riją. Trys nuošimčiai lietu
vių turi garbanotus plau
kus, o žemaičiuose garbano
tieji sudaro septynis nuo
šimčius. štai įrodo, kad juo 
toliau rytuosna, juo tieses
ni plaukai. Aukštaičių bei 
žemaičių tarpe, kaip ir pas 
latvius, garbanoti plaukai 
esą blondiniai arba šviesiai 
rudi.

Galvos ir kaktos formų 
tyrinėjimai rodo, kad lietu
viai panašūs į latvius; tik 
lietuviuose dažniau pasitai
ko apskritesnės galvos ir 
platesnės kaktos. Nosinė 
šaknis lietuviuose dažnai 
nebūna aukšta, kaip latviuo
se. Tačiau tebėra mažas 
skirtumas nosių platume. 
Nosies tiltas yra šiek tiek 
platesnis pas lietuvius ir 
profilėje pasitaiko didesnės 
įgaubtos ir išgaubtos kraš- 
tinybės. Nosies smaigalio 
riestumo atvejis yra pas 35 
nuošimčius, tikrų riestano- 
sių yra 22 nuošimčiai. Išva
da, jog lietuviai turi dvigu
bai tiek riestanosių, kiek 
turi latviai. Bendrai pa
ėmus, kraštimybių dažnu
mas lietuvių tipuose yra di
desnis už latvių, štai parodo 
lietuvių nosių formų dides
nį įvairumą.

Nors abiejų (tautybių lū
pų storumas skaitosi vidu
tiniškas, lietuvių lūpos yra 
plėvėtai storesnės ir daž
niau išverstos negu latvių. 
Dideli skirtumai randasi 
akių vokuose; nors 55 nuo

šimčiai latvių turi išorinę 
raukšlę (kvoldą), tik 17 
-nuošimčiai lietuvių ją turi. 
Baltų smakro pavidalas 
dažnai būna platus ir aps
kritas. Lietuvių skruosti
kaulių išsikišimas toks pat 
kaip ir latvių. Nors morfo
loginiu atžvilgiu lietuviai 
aiškiai mažiau panašūs į 
suomių tipo rytų baltiečius, 
kadangi pas lietuvius yra 
daugiau eliptinių ir mažiau 
stačiakampių veidų.

Lietuviai irgi skiriasi nuo 
latvių tuo, kad jie mažiau 
gauruoti krūtinėje, ranko
se ir kojose. Tik 25 nuošim
čiai lietuvių turi vidutiniš
ką ūsų tankumą pagal pa
prastus europietiškus mas
tus, ogi barzduotum© pro
porcijos smakre ir skruos
tuose nupuola ligi 17 nuo
šimčių ir 10 nuošimčių pa
gal europietiškų vidurkį. 
Baltų nepaprastas kūno pli
kumas (retaplaukuotumas), 
kurį vaizdžiai atstovauja 
lietuviai, visiškai diferen
cijuoja šitą padermę nuo al
pinu kilmės vidurinės Eu
ropos apskritgalvių (bra- 
chikefalų).

Lietuvių tautybė sudaro 
rytų baltiečių porasės šaką. 
Rytų baltiečių porasė ski
riasi nuo neodunojiečių ir 
susidaro iš grynų aukšto 
paleolito palikuonių su juos
tinės kultūros bei neoduno
jiečių mišiniu. Lietuviai 
konstatuoja atskirą nuo ki
tų Baltijos jūros rytų kran
tų gyventojų rūšį.

5 psl. ♦** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** N r. 25 (1152), 1969 m. birželio men. 18 d.



NIAGAROS PUSIASALIS........ ...
MALO'; .Al KVIEČIAME VISUS I ST. CATHARINES

jonines!
Birželio mėn. 28 d. Denis salėje,

Lake - Carlton gatvių kampas, prie pat QEW.
-11 1_ 111 I 1-1
A A A A A A A A A

“ŽYDINTIS VASAROS VEJAS“

G. Veličkos 2- jų veiksmų muzikalinė pjesė. Pradžia 6 vai.

HAMILTONO PASTATYMAS.
*** /★** ***

Taip pat: nuo 2 vai. p. p. toje pat salėje bus
• LIETUVIŠKU VEIDU IR VAIZDU PARODA!
• LIAUDIES DIRBINIU PARODA!

★★★ ***

Vakare: • JONU PAGERBIMAS!
• SENOSIOS KARTOS LIETUVIU PAGERBIMAS !

★ ** ***

Šokiai, žaidimai, loterijos, bufetai ir visa kt.

PALAIKYK LIETUVIŠKĄ JAUNIMĄ!

Rengėjai.

"ŽYDINTIS VASAROS VĖJAS"
Šitokio pavadinimo gražią lie

tuvišką muzikalinę 2-jų veiks
mų pjesę matysime per Jonines 
St. Catharine j. Tai Gasparo Ve
ličkos lietuviško kaimo spalvin
go gyvenimo pavaizdavimas . 
Ten yra visko: džiaugsmų,liū
desio ir, žinoma, lietuvi ško liau
dies grožio, sąmojaus ir veiks
mo.

Veikalas dar ne viskas. Rei
kia jį pastatyti, bet kas gali ge
riau tą padaryti, jei ne tokia ak
torė, kaip p. E. Kudabienė, ku
rios šeimos, tėvų ir tėvelių 
scenos darbo tradicija štai pa
siekė net jaunąją kartą: ponios 
dukrelė vaidino bene vyriausią 
vaidmenį, ir kaip vaidina!

O "Gyvataras"? Pasiekęs 
lietuviucentrus.net Paryžių ir 
kitus Prancūzijos miestus ? 
Vadovaujamas talentingos p. G. 
Breichmanienės, tas meno vie
netas .priduoda visai lietuviškai 
veiklai judesio, grožio, linijos . 
Šiame veikale "Gyvataras" taip 
pat reiškiasi labai gražiai ir 
įdomiai.

A .Paulionis mūsų krašto pats 
populiariausias solistas, muzi
kas, žmogus. Jam vis ad visi plo
ja klek tik gali. Jo vedamas 
"Aušros Vartų" parapijos cho
ras yra pagarsėjęs tokiu daina
vimu, koks lietuviui yra labai 
mielas girdėti: gyvas, aiškus , 
galingas.

Taip esant, yra aišku, kodėl 
šis veikalas,Hamiltono lietuvių 
pastatytas, buvo taip entuzias
tingai sutiktas mūsų spaudos ir 
visų tų, kurie tą veikalą matė . 
Neužmirškite birželio 28 die
nos! KOR.

SVEIKINTINAS BUFFALO LIE
TUVIŲ SUMANYMAS

Jei prie Kanados Nigara pu
siasalio prijungsime dar JAV- 
Niagara pusiasalį ir Buffalo 
apylinkes, tai gausis apie 25-30 
mylių radiusas .kuriame gyvena 
jau net kelių kartų lietuviai 
ateiviai.

Viena iš didesnių lietuviškų 
kolonijų šiame rajone yra St. 
Catharines miestas, toliau seka 
Welland-Port Colborne, Niaga
ra Palls, On . , Niagara Falls , 
JAV ir Buffal > m. pati mažiau
sia lietuvių .« aičlumi.

Dar yra g i-okas skaičius ir 
pavienių šeimų, išsimėčius 
plačioje apylinkė j e. Taip kad vi
sus susumavus, tikrai gai ’ųsi 
virš tūkstantinės mūsų tai. - 
člų.

Iš senųjų ateivių ka->- 
didžiausia skaičiumi b 
gara Falls, JAV, liet.k< ja. 
Kitados šios vietovės lietuviai 
buvo gausūs -veiklūs ir net gr “ -•

čiąbažnyčią pasistatė. Bet lai
kui bėgant, vyresnieji iškeliavo 
amžinybėn,jaunoji karta nutau
tėjo, o iš jaunųjų ateivių čia tik 
vienas kitas atklydo. Nežiūrint 
to, kad dauguma iš jaunosios 
kartos kalba silpnai, o kiti ir 
visai nebemoka lietuviškai, bet 
susitikus su jais, - visuomet ir 
net su pasididžiavimu pabrėžia , 
jog jie yra lietuviai.

Nors skaičiumi ir maža Buf
falo lietuvių kolonija, bet labai 
energinga ir veikli. Tenka pa
stebėti, jog Buffalo koloniją su- 
daro,daugumoje, aukšto mokslo 
žmonės.

Kad neliktume bent be mora
linio tarpusavio ryšio, kaip kad 
atsitiko su dauguma vyresnės 
’'artos lietuvių, tai Buffalo lie- 

viai ir ėmėsi iniciatyvos su
daryti bendrą iš artimiausių 
apylinkių atstovų komitetą.

Tokio komiteto tikslas ir būtų 
koordinuoti bendro pobūdžio 
lietuvišką reprezentaciją tarp 

♦ ♦ *

kitataučių.Gi tuo pačiu,būtų pa
laikomas kontaktas tarp lietu
viškų organizacijų bei pavienių 
šeimų, besirandančių plačioje 
apylinkėje.

Taip pat būtų labai gražu, kad 
įvairių minėjimų proga bei di
desnių parengimų atvejais, mes 
surastumėm, pakviestumėm ir 
atatinkamai priimtumėm vy
resnės kartos lietuvius ateivius 
ir jųjų jaunimą. Viena iš tokių 
progų gali būti šiais metais bir
želio mėn. 28 d. rengiamos Jo
ninės St.Catharines mieste.Te
ko nugirsti, jog Joninių rengėjai 
jau ir yra numatę šiais metais 
atatinkamai pagerbti senosios 
kartos lietuvius, parengiant 
jiems specialiai skirtą stalą. 
Tat visi į talką prie bendro- 
lietuviško darbo. KORESP.

ARTĖJA ŠAUNIOS VESTUVĖS
Ponų Bellūnų ūkis prie Vel- 

lando nuo senai ne vieno lietu

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai
 Toronto 3, Ontario. —

MOKAME 
%už depozitus 

%/or, už Šerus

(Reportažas iš Toronto)
Vienas vyras beveik nepaten

kintas prasidedančia vasara. 
Jis sako greta sėdinčiam kai
mynui, kad dabar nebebus taip 
patogu Paramoje atlikti banki
nius reikalus, nei bus įmanoma 
ateiti į Penktadienio Alutį pasi
kalbėti su pažįstamais. Kai tik 
oras kiek pagerėja, kai daugiau 
sušyla jis po darbo, kiekvieną 
penktadlenų susideda į mašiną 
savo šeimą ir traukia prie eže
ro visam savaitgaliui.

Jo bendras įsipila iš bonkos 
alaus ir pasiteirauja prie kokio 
ežero kaimynas važiuojąs ? 
Kaip ten toli esą?

Bičiulis atsako, kad jie va
žiuoją prie Georgian Bay, į 
Springhurst vasarvietę.Tai esą 
apie 80 mylių iš Toronto. Ten 
esančios smėlėtos pakrantės 
beveik primena mūsų Palangą. 
Vasarai ten persikelia ir abi 
torontiškės parapijos,kad atos
togaujantieji turėtų kur pasi
melsti.

Alų pylęs bičiulis nustemba 
dėl tokio didelio atstumo. Tuo 
labiau, jeigu ten važiuojama 
kiekvieną savaitgalį. Jis žinąs 
lietuvių, kurie esą įsikūrę daug 
arčiau,prie Simcoe ežero. Jiem 
tereikia važiuoti tik apie pusę 
tiek kelio. Jis ir pats kartais ten 
patraukiąs praleisti savaitgalį. 
Tuo pačiu jis aplankąs Kryla- 
vičius, Šmigelskius, kurie ten 
turi savo motelius, ir grįžta pa
ilsėjęs kaip niekur. Žinodamas 
tokią netolimą vasarvietę, jis 

vio yra vadinamas "mūsų Lie
tuvių Namai". Tik tie "namai" 
nemaži, neretai čia rengiamos 
šio krašto lietuvių gegužinės , 
tik žinoma, ne pp. Beliūnų nau
dai,o to,kas tą gegužinę rengia. 
Svetingiems šeimininkams be
lieka tik malonumas matyti pul
kus lietuvių žygiuojančius per 
margaspalvių žiedų laukus.

Skautai irgi šio ūkio laukuose 
kartais stovyklauja.Reikia kam 
gėlių-prašom. Reikia medelių, 
šakų vainikams-eik ir skinkis , 
kaip kad Lietuvoje.

Retai kokia lietuviška veikla 
apseina šiame krašte be pp. Be
liūnų, ir ta veikla visad lydima 
malonios šypsenos ir geriausio 
optimizmo.

Kaip tėvai, taip i r vaikai, t iks - 
liau sakant-du sūnūs,kaip ąžuo
lai,savo lietuvybės darbo palai
kymui yra gerai žinomi, tiek 
Wellande,tiek Hamiltone ir dar 
toli, toliau. Tai vieno šių sūnų- 
Jeronimo vestuvės greitai ir 
įvyksta šiame krašte. Busimoji 
žmona-Gražina Sakaitė.

Taip, tos pačios Gražinos ma
ma seniau pagarsėjusi ir popu
liari solistė.P-lės Gražinos tė
velis vienas žymiausių Buffalo 
lietuvių veikėjų.

Tat linkime saulėtų dienų 
jaunavedžiams!

KORESP.

KLVS Ramovė, Niagara pu
siasalio skyr. visuotinas narių 
susirinkimas įvyko š. m. gegu
žės mėn.24 d. skyr.p-ko p. J. 
Alonderio namuose.

Kartais tenka nugirsti nusi

S. MEŠKUITIS

iNKKTffttS
nesutiktų niekur toliau važiuoti. 
Jis žinąs net keletą tautiečių , 
kurie turėję savas vasarvietes 
prie tolimesnių ežerų, bet jas 
išsipardavę susispietė čia pat, 
prie Simcoe. O žinomas vers
lininkas ir visuomenininkas , 
vienas iš pirmųjų tos idėjos 
puoselėtojų, vienas iš pirmųjų 
pasistatęs vasarnamį prie Ge
orgian Bay, vėliau įsikūrė prie 
Simcoe. To buvo dar maža. Jis 
čia užpirko nemažą žemės plu
tą ir .išparceliavęs,pardavė at
skirais sklypais.

Tai klausydamas prie Geor
gian Bay vasarojąs tautietis nu
sišypso ir .išgėręs savo alų, pa
siklausia ar jo bendras nekal
bąs apie dr. Kaškelį ? Tam pa
tvirtinus, jis toliau sako, kad 
pereitą savaitę jis buvo susiti
kęs, jis kalbėjęsis su tuo darbš- 
čiuoju Verslininkų S-gos pirmi
ninku. Dr. Juozas Kaškelis sa
kėsi stebėjęs ilgesnį laiką kaip 
mūsų lietuviai nenoriai buriasi 
prie arčiau esančio Simcoe 
ežero.Tai matydamas jis nuta
ręs grįžti atgal prie Georgian 
Bay. Prie Collingwood jis nu
pirkęs didžiulį ūkį, kurį išpar
celiuos ir pardavinės atskirais 
sklypais.

O kad tai esąs neblogas Kaš- 
kelio pirkinys-ji s galįs tai pats 
patvirtinti, nes pagal rinkos 
kainą panašūs sklypai pereitais 
metais ten kainavo $ 2000.-. 
O šįmet tie patys sklypai jau 
yra perkopę per $ 5000. -

S. MEŠKUITIS

skundimų, kad mūsų organiza
cinis gyvenimas silpnėja, narių 
mažėja ir pan. Pas mus gi, bent 
tuo tarpu,yra visai atvirkščiai. 
Kasmet mūsų skyrius priauga 
vis keliais naujais nariais.

Tat ir šį kartą mūsų skyriaus 
susirinkimas buvo labai gausus 
nariais. Ir renkant skyr. valdy
bas,mums niekad nestinga kan
didatų ir niekad neteko rinkti 
korėspondenciniu būdu,kaip kad 
kitur esti.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD-OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

USfMJANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONE

tt

tt

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8125

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiu) ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliržas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 22 D iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS. 15 ROSEDALE ST.. 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 2H«-5'J<J9. o po BIRŽELIO 
22 D. tiesiai į vila AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šis/ gražiausia ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

DUODAME 
mortgičius ir asmenines 
paskolas iš 7!6 %

KASOS VALANDOS: kasdieną nuo lOval, iki 3 vai. p 
p.£sskyrįjsrseknriadienius. Pirmadienį ir penktadie
ni vakarais nuo 4 vai. 30 mln. iki 8 vai. 30 min. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p.M

1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723

DĖMESIO!
Vasaros metu Prisikėlimo para
pijos spaudos kioske NL savait
raštis nebus pardavinėjamas ir ji 
nusipirkti galima bus tik The 
Times Cigar L Gift Store, 1212 
Dundas Street West.

• Tautinių grupių savaitė — 
“tarptautinis karavanas“ Toron
te rengiama birželio 26-30 die
nomis. Dalyvauja 33 vienetai. 
Tai bus lyg ir tautinių grupių 
paroda, kurioje kiekviena jų 
įrengs savo paviljoną ir pavadins 
miestų vardais. Lietuvių paviljo
nas bus įrengtas Prisikėlimo sa
lėje ir vadinsis Vilniumi.
> Inž. Virgilijus Sičiūnas ir Ty- 
rūnė Girdzijauskaitė susituokė 
birželio 7 d. 'Jaunoji, Tyrūnė 
Girdzijauskaitė, prieš trejetą me
tų atvyko iš okupuotos Lietuvos 
pas tėvą į Torontą. Karo metu, 
tėvui pasitraukus į vakarus, ma
ža Tyrūnė liko pas sirguliuojan
čią motiną, kuriai mirus globojo 
teta. Trėmimų metu ji su tetos 
šeima buvo išvežta į Sibirą ir ten 
išbuvo 10 metų. Kanadoje Ty
rūnė greit sutapo su lietuvių 
jaunimu, įsijungdama į “Varpo’5 
chorą. Gražus vestuvinis poky
lis įvyko “Inn on the Park” sa
lėje.
• Baigė universitetą. Iki šiol tu
rimomis žiniomis, Toronto uni
versitete humanitarinius moks
lus baigė bakalauro laipsniu: An
tonija, Liudvika Petrulytė, Elena 
Sabaliauskaitė, Elaine Gloria Ur
bas. Medicinos fakultetą baigė: 
Romas Staškevičius, Stasys Šal
kauskis.
• Gailius Skrinskas, medicinos 
studentas, vasaros atostogų dar
bui išvyko i Nigeriją.
• Gail. sesuo B. Zarembaitė, dir
busi kurį laiką šv. Juozapo ligo
ninėje ir gilinusi savo specialy
bės studijas, pasirašė dvejų mė
tų sutartu dirbti Nigerijos ligo
ninėse.
• A. P. Ledai birželio 7 d. savo 
namuose Islingtone artimųjų 
tarpe atžymėjo 15 metu vedybų 
sukaktį.
• A. a. Veronika Steponaitienė, 
59 m., po sunkios ligos mirė 
birželio 8 d. Šv. Juozapo ligoni
nėje.

Dienotvarkei sklandžiai ir 
greit išsibaigus, pasižiūrėjome 
gražaus filmo, o paskiau sekė 
tradicinė kavutė. Labai įdomi 
staigmena įvyko,-paaiškėjo, jog 
tą pat dieną išpuola pp. Alonde- 
rių vedybinė sukaktis. Ta proga 
susirinkusieji užtraukė malo
niems šeimininkams Ilgiausių 
Metų ir puikiai pavaišinti skirs
tėsi į namus.Maloniems šeimi
ninkams priklauso visų nuošir
di padėka.

RAMOVĖNAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** >. N r. 25 (1 152) 1969 m. birželio mėn.18 d. tfi'

lietuviucentrus.net


HAAAlgl-LTOM
Geriausia taupyti Ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

Kredito Kooperatyve “TALKA” 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL 52S-0511.

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas

Nemokamas pilnas čekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers Čekius ir money orderius 

UFtikrintas ind&lii| saugumas 
Kapitalas vir? $ 1,600,000.00

MOKAME ųL

Depozitus 5%
Darbo valandos: širus 5 5%
Pirm. 9 JO—5 v.pdP. T • . jt * s-yAntr. 9.30-—5 V.p>p. Terminuotus indelius o /o
Tret 9.30—5 v’ p.p. SKOLINAME:

p“1“1-." '“x

9—1 V.p.p. Nekiln. turto paskolos ii 9%

Liepos Ir rugpiuclo menesiais sestadienials uždaryta.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lietuvių Šeštadieninės mokyklos mokytojai: Sėdi iŠ kairės: K. PorėŠtytė, 
B. Juozapavičienė, K. Mileris, prel. dr. J. Tadarauskas, J. Mikšys - vedėjas, A. Mikšienė, M. Kvedarienė, 
Stovl:K. Norkus, A. Mikalauskas, G. Repšienė, B. Antanaitienė, L. Stungevičienė ir J. Krištolaitis. 
Trūksta: A. Volungienės, S. Slavinskienės Ir D. Balsienės. Nuotrauka A. Juraičio.

MOKYKLOS JUBILIEJINIŲ 
METŲ UŽBAIGA

Vysk.M.Valančiaus liet, šeš- 
tad. mokykla šeštadienį, gegu
žės 31 d. užbaigė savo 20-tuo- 
sius mokslo metus. Į iškilmes 
buvo atvykęs PLB švietimo ta
rybos pirm.A.Rinktinas ir KLB 
švietimo komisijos pirm.L.Ta- 
mošauskas .Mokslo metų užbai
ga buvo atžymėta pamaldomis 
A V bažnyčioje, kur parap. kle
bonas prel. dr. J. Tadarauskas 
pasakė mokyklos jaunimui gra
žų pamokslą. Per mišias abitu
rientas Eduardas Adomauskas 
gražia lietuvių kalba paskaitė 
lekciją, o devintokas Alfredas 
Keliačius su abituriente Jūrate 
Gimžauskaite atnešė kunigui 
mišių aukai duoną ir vyną. Jau
nimo C. salėje įvyko iškilmin
gas mokslo metų užbaigimo ak
tas, kur mokyklą baigusiem pa
žymėjimus įteikė pats KLB 
švietimo komisijos pirm. L.Ta
mošauskas. Jis sveikino išsiri
kiavusią 15-kos jaunų tautiečių 
grupę su mokyklos diplomais , 
primindamas,kad pasauly kiek
vienam gyviui yra duotas ins
tinktas gintis nuo savęs sunai
kinimo. Žmonija visą laiką buvo 
atpažindinama tautybėmis, o tų 
tautybių šeimoj esame ir mes 
lietuviai. Tad ar nenatūralu 
kiekvienam lietuviui kovoti dėl 
savos tautybės išlaikymo? Tik
tai protiniai pasimetęs žmogus 
nori pasidaryti sau galą. Vieną 
laiko periodą, kur išgyvenome 
savo tautinio išlikimo krizę, 
lietuvis menininkas įamžino 
"Vargo Mokyklos" skulptūroje. 
Ateity turės atsirasti kitas lie
tuvis menininkas, kuris atatin
kamai atžymėtų ir šitą lietuvių 
tremtinių mokyklą. Dar kalbėjo 
skyr. mokyt. Aid. Volungienė , 
KLB apylinkės pirm.Alf. Juoza
pavičius ir Tautos Fondo atsto
vas Ot. Stasiulis, kuris abitu
rientus ta proga apdovanojo 
auksiniais Vyčio ženkliukais , 
palinkėdamas tą ženkliuką vi
sada išdidžiai nešioti savo at - 
lape, o Lietuvą-savo širdy. Mo
kyklą baigė: Eduardas Ado
mauskas, Saulius Balsys (I-mu 
mok.),Roma Borusaitė, Giedrė 
Breichmanaitė,Kazys Deksnys, 
Audrė Gimžauskaite, Jūratė 
Gimžauskaite (II-ramok.),Ma
rijus Gudinskas, Dalia Navic
kaitė, Irena Parėštytė, Andrius 
Stonkus, Vitas Stukas, Kęstutis 
Šeštokas (III-čiu mok.), Ramū

nas Šnluolis ir Danutė Šopytė .
Mokytojams diplomus įteikė 

PLB švietimo tarybos pirm. A . 
Rinkūnas.Šiais švietimo ir šei
mos metais taryba yra atkrei
pus dėmesį į lietuviško švieti
mo darbuotojus ir mokytojams, 
išdirbusiems tremtyje bent tris 
metus, bus išduodami atžymė- 
jimo lapai. Pas mus jų gavo 
daugelis, kadangi per 20 metų 
mokyklos gyvavimą jos moko
masis personalas yra keitęsis. 
Prie šito laiko dar yra pride
damas mokytojavimo laikas ir 
Vokietijos stovyklose. Tie at- 
žymėjimo lapai yra dviejų rūšių 
-3 metų ir 20. Dvidešimt metų 
ir daugiau atžymėjimo lapus 
gavo: mokyklos ved. J. Mikšys

(25 mt.), Ant. Mikšienė - Gra- 
jauskaltė (25 mt.), St. Slavins
kienė (20 mt.) ir A.Mikalaus
kas (20 mt.). Išdirbusių 3 metų 
atžymėjimus gavo: M. Kveda
rienė (18 mt.), B. Antanaitienė 
(13 mt.),K.Mileris (11 mt.),VI. 
Kezys (9 mt. ),J.Ryckis (8 mt.), 
B. Juozapavičienė (7 mt.), J. 
Krištolaitis (7 mt.),A. Pliurie- 
nė (6 mt.), J.Narušienė (6 mt.), 
D. Balsienė (5 mt.), Kęst. Nor
kus (5 mt.), T. Falkauskas (5 
mt.),Ant.Mingėla (5 mt.),Ald. 
Volungienė (4 mt.), J. Stanius 
(4mt.),E.Gudinskienė (3 mt.) , 
St.Juozapavičius (3 mt.) ir St. 
Domeikienė (3 mt.).

PLBšvietimo tarybos pirm. 
A.Rinkūnas pasakė, kad Hamil-

tonas yra pirma vietovė, kur 
tokie pažymėjimai jau įteikia
mi. Priminė, kad dar kiti pana
šūs diplomai yra paruošiami ir 
mokyklų globėjams.

Nuo mokyklos įsikūrimo pra
džios-1949 m. rudens ligi šiol 
yra atliktas didelis mokyklos 
plėtimo ir gerinimo darbas. Jei 
tą mokyklą įkūręs parap. klebo
nas prel.dr. J. Tadarauskas ta

da tenkinosi tik dviem klasėm 
ir dviejų mokytojų talka, tai 
šiandien mokykla jau turi de
šimt klasių ir dvylikos mokyto
jų kadrą. Mokykla vis tobulėja: 
ateina dirbti naujosios kartos 
mokytojai,įvedami nauji moky
mo metodai, atsiranda vis ge
resnių mokymo priemonių. Da
bar ji geriau laikosi ir finan
siškai iš surenkamo mokyklos

mokesčio ir paramos parap. 
klebono, bankelio "Talka" ir 
Bendruomenės. Jei mūsų kolo- , 
nijoj dar yra lietuvių šeimų, ku
rios neranda reikalo leisti savo! 
vaikų į šeštadieninę mokyklą , 
su gailesčiu mes tokius galime 
pavadinti palūžusiom šakom 
dar sveiko mūsų lietuviško me- . 
džio. K. MILERIS

UETJVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

C F MB
BANGA 1410. 10:00 VALANDĄ VAKARO

TEL. 669-8834.

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

(M. RUTKAUSKO)
• Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų darbus.
e Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.
e Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40

arba Nr. 20. Atvožiavg neapsiriksite I

.•STOTIv

Programos vedėjas L. S t a n k e v I d i u s

601 St. John Road, TEL. 695-3883

POINTE CLAIRE , QUE .

Dr. Birutė Clplijauskaitė, dėsto is
panų kalbą Wisconsin univ. Madisone. 
Studijavo Montrealio universitete, kur 
1956 m. gavo magistro laipsnį. Dokto
ratą įsigijo Bryn Mawr kolegijoje. 
Kaip stipendijantė daug laiko praleido 
Ispanijoje, gilindama studijas. Savo sri
ties klausimais yra daug rašiusi. Pra
ėjusiais metais buvo pakelta į pilnas 
profesores; 1969-70 metais pakviesta, 
kaip vizituojanti profesorė skaityti pa
skaitų Tuluzos univ. Prancūzijoje.

i *

APOLLO 10-to ASTRONAUTAS TOM STAFFORD LIUDO 
STANKEVIČIAUS SEIMOS TARP E, EXPO - 67 VIZITO METU

‘Radio. ~faxi
Savininkas Alfonsas Vi skontai

SPECIALIOS KAINOS:
• Krikštynoms, vestuvėms ir Iaidotuvėms.
» I tolimesnes u$miesčio ir kito miesto vietoves.

SKAMBINKITE, 
iŠ visų vietų LaSalėje. 

TEL. 366-8300 

— visos 24 valandas.

LaSalle hito Specialist lleg’d. TEL

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASINAS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. SAV. G. DESROCHERS.

(Priešais NL redakcijų)

Univelial Cleaner* &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.1 

239 FOURTH AVENUE 
(of Willington St.)

Windsor
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

1205 CHURCH AVENUE. VERDUN. P.Q.

Tel. 768-6679.

Savininkai: A. Kersys, P

'allot*
Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visų kitų namų apyvokų.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 ritė
tu patirti, šiam darbe, Turinti naujai įrengtų 
moderniškiausių drobužių apsauga (storage) 
ir greitų,patarnavimų,.

Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

HIGHLAND AUTO BODY
611 Lafleur Ave. ,L AS AL L E Tel. Buss. 366 ■ 7281 
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir. J. Zavys 365-3252

Lietuviams nuolaida.

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas

a Dunlop padangos ir baterijos

-)

JOES BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS •

TEL: 524 - 0209

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

Jettė & frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

DĖMESIO!
papigintos šviežios dešros, vietoj uz švara 85 et. • 
parduodama po 65 et.

• Papiginti minkšti gėrimai: Gurds ir Orange didelėmis 
bonkomis, vietoj 42 et. uz 2 bonkas — parduodama po 
29 et. . t

f Taip pat alus visą rūsitį. (Nuolaidos be pristatymo).

GERIAUSIA DOVANA 
savo vaikams, vaikaičiams yra tokia, ku
ri: vienkartinė, nesenstanti, nepakeičia
ma, neįkainuojamo, individuali, origina
li ir nuoširdi.

Visos informacijos ir pavyzdys - atsiun
tus $1.00 išlaidoms padengti (užsisakius 
atskaičiuojamo).

Rašyti: “NL“ administracija, c/oM.G. 
7722 Gėprge Street, 
LaSalle 690, P.O.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. sIaUČIULIS

547 Lafleur Ave., La Salle (650) P. Q.

TEL. 366-3884

Daromos (.vairios durys, langai, vir
tuvės kabinetai ir kiti įvairūs medžio 
dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC. “
LIETINI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbinių, fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kita, kaip geometri- 
n*s figūros. Tokį, darbų žymiai pa
lengvina geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos. Tamsta nie
kuomet nebūsi nei meistras, nei for-- 
manas. Tai kodėl nesusipazinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet ne
vėlu.

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

Viena pamoko 2 dol. 50 centų, tai
gi uz 15 dolerių Tamsta įsigysi žl- 
noĮlmg, kurį mokiniai mokyklose, pa- 
prastai įsigyja per dvejus metus.

5. Kriaučiūnas
38, Prospect Hill, 
Swindon, Wilts, 
England.

BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 61ėme Ave.. LaSalle

K E LE I
536 Broadway,
So. Boston,Moss.

02127 USA.

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:

Durys, langu rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris , cementas, 
B.P. išdirbiniai , cementas'ir let.

VIS
Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 

sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai
tyti. Kodėl ?
„ Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesjbijo teisybės ra
šyti. Teisingomis žiniomis is^visur ( daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gerą var
dą ir pasitikėjimą

Keleivis duoda ir teisinių patarimą jame rasite gražių ap
sakymų bei eilėras'c'iu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $5.00.

Jau galima gauti --- 1969 --- metų Keleivio Kalendorių. —- Kaino $ 1.00.

SĖJA Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

Redaktorius Grožvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111.60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

7 psl. ***• NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai
• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimai

• Apkainavima s nemokama s

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

LASALLE 366-0330
DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

LAURENT DAIGNEAUtt 
President

• 7635. BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUĖBEC

'ony j

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

TEL. 525-8971.

'K.ĄcMĄr T/S

Il'

T. Laurinaitis

B.B.C
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

Ac'^U/VAS 3891 St.Lawrence Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4-9098

ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri (galiota oriimti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokesti,.

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

ABC turi dideli pasirinkimo, (vairių gėrybių siuntiniams, --- aukščiausios kokybės ir žemiausia kaina!!!

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

ABC turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams ( Lietuvą: U Z Vi KAI NO S (50% NUOLAIDA) 
Vi šokiausios rūšies maisto pavytdžiai ir šimtai 
kitokios rūšies maisto produktų, Šokolado ir 1.1.

Prašykite katologo.
Šitos kainos įskaitant: produktus, 
muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1. 
Jūs nemokėsite nė vieno cento 
daugiau!

NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 

SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas — 100 % pasitekinimas!

*** N r 25 (1152),. 1969 m. birželio mėli. 18 d.

110 sv. cukraus ....$ 15.50
110 sv. miltų 21.50
110 sv. ryžių$25.00
22sv. taukų... ....$ 12.70



PABALTIEČIAl PAMINĖJO 
IŠVEŽIMUS

Praeitą ketvirtadieni Montrea- 
lyje buvo paminėti birželiniai trė
mimai. Dominion Square,prie pa
minklo, buvo padėtas vainikas, o 
iškilmingas aktas ir meninė dalis 
Įvyko Muzikos Instituto salėje.

Pagrindine kalbą pasakė dr. H. 
Nagys. Meninėje dalyje labai pui
kiai pasirodė sol. Gina Capkaus- 
kienė. Latvius reprezentavo vyru 
choras “ Junda“ , o estus - jungti
nis moterų choras.

"BALTIJOS "STOVYKLAVIETĘ 
PARĖMĖ:

Po$ 20. J. Gražys, A. Jurgu
tis, A .Kllčlus, R. Knystautas, J. 
Petrulis, V. Piečaitis, P. Povi
laitis ir V. Žižys.

‘.'LITAS " BUS UŽDARYTAS 
antradienį .birželio mėn. 24 d. , 
bet bus atidarytas tarpušventy- 
pirmadienį.

"LITO" EKSKURSIJOS į Upper 
Canada Village išvykimo laikas 
pakeičiamas iš 7 vai. į 8 vai. 
ryto. Ekskursija įvyks birželio 
21 d. šeštadienį, aplinkraštyje 
paskelbta tvarka.Grįžtama 8-tą 
vai.vakare. Pr. R.

• Šiuo metuMontrealyje vyksta 
didelis bibliotekininkų suvažia-

ANSAMBLIO TĖVŲ SUSIRIN
KIMAS

"Gintaro" tėvų pasitarimas, 
įvykęs š. m. birželio mėn. 10 d. 
NP Seserų namuose, sutraukė 
Mbntrealiui neįprastai gausų 
skaičių tėvų.

I. Lukoševičienė plačiai ir iš - 
samiai nušvietė praėjusio se
zono veiklą,išvykas bei ateities 
planus.

Piniginę apyskaitą patiekė G. 
Zabieliauskienė.

Ateinantiems metams balsa
vimu nustatytas mokestis 3 do
leriai mėnesiui už vieną vaiką 
ir 5 doleriai už du ar daugiau .

{.naująjį komitetą išrinkti: I. 
Lukoševičienė, E. Kerbelienė, 
AJBlauzdžiūnas.Vl.Drešeris ir 
A. Ališauskas.

Revizijos komisijon: S. dau
gelis, K.jAndrųškevičius ir J. 
Žurkevičius.

Numatyta š .m.gruodžio mėn. 
7 d. "Birbynės" ir "Gintaro" 
jungtinis koncertas Toronte ir 
1970 m. vasario mėn. išvyka į 
Hamiltoną "Gyvataro" 20-ties 
metų sukaktuvėms.

Susirinkimo metu kelis kar
tus buvo pabrėžta, kad tėvai, 
leisdami vaikus dalyvauti an
samblyje ar vaikai dalyvauda
mi .niekam nedaro malonės.No
rint ko nors pasiekti, reikia vi
siems sąžiningai dirbti.

Vadovų vardu kalbėjęs Z. La-
Jaunavedžiai - Jonė ir Vytautas St aŠkai

Englewoodas visai kitas pa
saulis. Pp. Paulių gražus 2-jų 
aukštų didelis namas moder
niškai įrengtas. Visi kambariai 
išpuošti gėlėmis ir aplink na
mus visur gėlės, dideli medžiai 
ir vaisų krūmai.

Didžioje salėje sienos pa
puoštos paveikslais, kuriuos 
jaunieji gavo dovanų nuo mon- 
trealiečių svečių. Tai mūsų iš
kiliųjų dailininkų Galdiko, Re
meikos, Bukausko, Bagdono ir 
kitų.

Laisvai tilpo 6 apskriti sta
lai,prie kiekvieno po 10 svečių. 
O jų čia buvo iš visų kraštų: - 
Iš Montrealio pp. G. J. Zabie- 
liauskai, B. J. Niedvarai, p. G. 
Šimaitienė; iš Venecuelos p.VI. 
Staškevičius su ponia ir sūnum; 
iš Detroito V. Staškevičius; iš 
Bostono dailininkas Laurinai
tis su ponia,B.K.ir St. B. Tows- 
kiai ir kiti giminės, kurių nesu
žinojau pavardžių.Iš New Yorko 
jaunosios brolis V. Paulius su 
ponia, pp.Vilgaliai, jaunojo se
sutė Staškutė ir brolis Vladas . 
Visų nepažinau, bet tai buvo 
daugiausiai lietuviai inžinieriai 
su poniomis, jaunojo draugai , 
nes ir jis pats inžinierius.

Turėjo atvykti į vestuves iš 
Cleveland© jaunojo sesutė Ire
na su vyru D. Mašiotu, bet be
siruošiant vestuvėm staiga su
sirgo ir buvo išvežta ligoninėn .

Po $16. -: D. Baltrukonis ir P. 
Rudins kas.
Po $ 15. -: J. Ladyga.
Po$10.-:P.Beleckas,A. Blauz- 
džiūnas, S. Danatis, A. Dasys , 
M.Gaputytė,J. Jurgutis, Iz.Ma- 
llška,P. Lukoševičius, V. Pėte- 
raitis.M. Šimkus ir J. Valiulis . 
Po $ 5. -: J. Dalmotas, P. Kaz
lauskas, J. Kirkilionis, J. Pe
traškevičius, H. Renke, O.Sit- 
kauskas,K.Stirbysir J. Vaitku- 
tis.

Su šiais įnašais daugumas šių 
rėmėjų baigė mokėti "Baltijai" 
savo 5-kių metų pasižadėjimus. 
Mes tikimės, kad jie ir toliau 
nepamirš "Baltijos" nebaigtų 
planų ir dar neišmokėtų skolų.

Už paramą visiems didelis 
ačiū.

"BALTIJOS" KOMITETAS

vi mas. Dalyvauja apie 2,000 da
lyvių. Tarp jų yra ir dvi lietu
vės čikagietės: Nijolė Pupienė 
ir Gražina Juodelienė.

pinas pasidžiaugė,kad dauguma 
jaunimo entuzijastingai dirbo, 
o tėvai padėkojo vadovams už 
pastangas bei kantrybę.

• Trečioji "Baltijos" talka įvy
ko birželio mėn.7 ir 8 dienomis. 
Buvo iškirstas visas miškas 
numatomiems atlikti aikštės 
praplėtimo ir kitiems žemės 
darbams. Talkoje dalyvavo R . 
Otto, P. Montvila, J. Ladyga, P. 
Rudinskas, G. Adomonis ir R . 
Rudinskas, taigi beveik visi tie 
patys,kurie dalyvavo ir pirmo
se dviejose talkose. Tenka ap
gailestauti, kad taip mažai tėra 
mėgstančių gamtą ir bendruo
meninius darbus.

Iš numatytų atliktų darbų be
liko tik medžių praretlnimas 
aplink nakvynių namukus .plaus
to padarymas ir akmenų išrin
kimas iš antrųjų maudyklių. Se
kančią talką numatoma organi
zuoti šio mėnesio gale, kartu su 
skautais vyčiais, kurie yra pa
siryžę įsirengti krepšinio aikš
tę ir atlikti paskutinius paruo
šiamuosius stovyklavietės dar
bus.

Visiems talkininkams didelis 
ačiū. Pr. R

Ramunė Kudžmaitė - Bulotienė ši pavasari 
baigė Sir George Williams Universitetą,‘humanita^ 
rinių mokslų fakultetąfBA laipsniu. Studijavo psi
chologiją. Ramunė buvo visad aktyvi mūsų jauni
mo organizacijų (ypač skaučių) veikėja ir puikiai 
rašo bei kalba lietuviškai.

• E. A. Balys atsikėlė iš Pem
broke į Montrealį ir čia dirba 
kaip konstrukcijų inžinierius .

• Rūta Kalvaitytė šiuo metu 
lanko Vakarų Kanadą. Calgary 
ji dalyvavo pusbrolio Trautri- 
mo vestuvėse.

• Išvykusi j Rygą, Latviją^. 
Jokubauskienė, kuri savo sesu
tę nebuvo mačiusi virš 40 metų.
• Juozas Urbanavičius su Žmo
na yra išvykę 5 dienoms i Lie
tuvą- Vilnių-

AR ŽINOTE, KAD
‘NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS" SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pakvietimus 
Vizitines ir padėkos korteles, ii 
vairius blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvietimus, mir 
ties atve ju užuojautos laiškus, vi 
Šokius finansinius pranešimus,ix. 
kus su adresais, Žurnalus, laik
raščius ir kt.
Adresas: 7722 Georae Street.

LaSalle (690) Mtl. f>.Q 
Canada.,

Sun Life Building 
Suite 2001 

Tel. 866-1359

M, A,$t POPtERAITIS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C.,F.lj.C.S. (s) 

CHIRURGINE PRAKTIKA KREIPTIS T E L. 931-3275.

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

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

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street W.
Room 600

Tel.-866-8235, namų 488 - 8528.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys. ,

Tel. 932-6662; namu 737-9681.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

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

advokatai

Į. P. Miller, ba, b.c.i
Suite 205

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

NOTARAS

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

K AILILL SIUVĖJAS

6396;Bannantyne Verdun, Mon treat

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

(Storage}
Tel. 767-6183.

IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Buvusi montrealietė Jonė 

Paullūtė, dabar gyvenanti su 
savo tėveliais Englewood,N./J. , 
sukūrė lietuvišką šeimą su Vy
tautu Staškum.

Gegužės 10 d. 2 vai. Šv. Kazi
miero bažnyčioj, Patersone, N. 
T’, juos sutuokė kun. Al. Dabu- 
šis.Jungtuvių metu giedojo at
vykusi iš Montrealio, Liet. 
Valst.operos solistė E.Karde
lienė, buvusi Jonės dainavimo 
mokytoja.

Pamergė buvo montrealietė 
G. Šimaitienė; pajauniu-jauno jo 
brolis VI. Staškus, o jaunutės 
pamergės-Pauliūtė ir Vilgaly- 
tė.

Vestuvinė puota vyko Paulių

Nuotrauką V. Maželio

puikioje rezidencijoje, Engle
wood rajone, tikram parke. Čia 
pat didelis miškas, teka upelis , 
daugybė aukštų didelių ir žy
dinčių medžių,visur pilna gėlių, 
namai dideli, moderniški ir 
gražūs. Vaikščiojau tomis pui
kiomis gatvėmis ir jaučiausi, 
lyg esu gražiame kurorte. Ne
galima buvo įsivaizduoti,kad ne 
taip jau toli nuo čia, randasi dl- 
dysai New Yorkas,kur taip daug 
dangoraižių, fabrikų, dūmų, 
triukšmo ir didieji keliai, iš
rangyti tiltai, pilni važiuojančių 
mašinų, ir taip daug juodų žmo
nių iš kurių gali gauti per ausį, 
jeigu į juos kiekatydžiau pažiū
ri. (Taip mane perspėjo drau
gai, kai vaikščiojau New Yorko 
gatvėmis).

• Zina Piečaitienė praleido apie 
du mėnesius Čikagoje gilinda
ma savo studijas montesorinia- 
me vaikų auklėjime. Praktiką 
atliko amerikiečių vaikų na
muose "Ronald KnoxMontesso- 
ri School". Visą laiką buvo glo
bojama didelės Montesori auk
lėjimo puoselėtojos Domicėlės 
Petrutytės ir gyveno pas buvu

sią montrealietę ponią Luciją 
Navickienę.

Nors būdama nepaprastai ap
sikrovusi darbu dar rasdavo 
progos aplankyti visus žymes
nius lietuvių parengimus, kaip 
operą Dana, baletą Jūratė ir 
Kastytis ir kt.Grįžus į Montre
alį tolimesnį mokinimąsi tęs 
korespondenciniu būdu.

Telefonu buvo pranešta,kad ne
atvyksta, nes labai sunkiai ser
ga.

Tuoj išskrido lėktuvu į Cle- 
velandą jaunojo sesuo ir brolis 
VI. Staškai.

O kai mes baigėm veselloti, 
apie 12 vai. nakties, telefonas 
pranešė, kad Irena Mašiotienė 
mirė.

Didžiai nuliūdę svečiai skirs
tėsi namo,o jaunieji,vietoj vyk - 
ti į Jamaicą, padarė rezervaci
jas lėktuvu į Clevelandą.

Taip liūdnai,taip nelaimingai 
baigėsi vestuvinė puota.

Bet visą vakarą nuo 5 vai. 
svečiai nenujautė nelaimės.Bu
vo visi linksmi, gėrė šampaną, 
vaišinosi nepaprastais skanu
mynais, dainavo, šoko, ir vis 
jiems buvo dar "kartu".

Tėveliai Pauliai nepagailėjo 
nieko, kad tik būtų viskas kuo 
iškilmingiausiai. Jaunieji gra
žūs,linksmi ir laimingi išgyve
na savo pirmąją laimingąją die
ną abu kartu...

Duok Dieve, kad ta laiminga 
diena tęstųsi Jūsų visą gyveni
mą! To linkėjo visi Jūsų draugai, 
kartu su Jumis dalindamiesi 
Jūsų didžia laime, to linki nuo
širdžiausiai Jums ir

E. KARDELIENĖ

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO Vf' A ,

ADRESAS: 1465 De Seve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766-5827.

MOKA UZ:

DEPOZITUS 
ŠERUS (numatyta) 5.5% 
TERM.IND. I'metoms 7.% 
TERM.IND. 2 * 7.25%
TERM.IND. 3 ' 7.25%

Nemokam*: gyvybės draudimas 
Iki $2,000 Šerų sumos.

5.0%
DUODA paskolas:

1 ASMENINES IŠ 9.% 
NEKILN. TURTO iŠ 8.5% 
Įskaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis palūkan o m i 

: (pradedant 6.5%).

ADAMONIS INSURANCE AGENCY* INC

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma- 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis • 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s-|pirmadieniai s, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais^nedirbama vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugseio('15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ I I

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

S-tot "DtF iir. 752D

PROVINCIJOSE

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

Telefonas 727-3120

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec o ir Ontario

VISU RŪSIU DRAUDIMAS

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

6695 —• 35th Avenue, Rosemount, 
Montreal, 409, p.q.

ALBERTAS NORKELIUNAS , B.A. C.S.C., I.B. 727- 3120.
NAMU:

‘ 271-5758.

TEL. 769-8831

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG -^TRUCKS

4475 BANNANTYNE AVE., 
VERDUN, QUE.

8psl.\-* *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA •** N r. 25 (1152), .1969 m. birželio mėn. 18 d.

USED CARS
I year guarantee 

Kreipkitės į 
. LEO GURECKA5
Sales Manager’s AsdEffant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Teh namų 366- 25481
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