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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Prezidentas Pompidou

gaulizmas be generolo
DE GAULLE

Sunku yra įsivaizduoti Pran
cūziją be generolo de Gaulle 
jos priešakyje, Matyt jau buvc 
įprasta tą kontroversinę bei 
kaprizną asmenybę sutapatinti 
su pačia Prancūzija.Taigi ne
lengva bus tikėtis ir pilno gau - 
lizmo be paties de Gaulle. 
Georges Pompidou,nebūdamas 
tautos herojumi, negalės val
dyti tuo pačiu būdu Kaip jojo 
pirmtakas .Jam teks pasikliau
ti dažnesniais ekspertų patari
mais .Jau priešrinkiminės kom
panijos metu Pompidou naudo
jo, dvi temasrcontinuite et ou- 
verture/tęstinumas ir pradžia 
kažko tai naujo./Pirmoji už - 
tikrino senus lojalistus, o ant
roji viliojo antigaulistus,kurie 
balandžio mėnesį buvo tarę sa - 
vo lemiamąjį "ne". Supranta
ma, kaipo kandidatas, Pompi
dou kirtį dėjo po tuo' 'ov ertur d'. 
Tačiau kiek jis sugebės ir kiek 
jis norės, po laimėtų rinkimų 
dar tai prisiminti-parodys tik 
ateitis. Ateitis, žinoma, paro
dys ir kiek laisvės, teisingu- 
mobei pastovumo turės ir pa
ti Pompidou Prancūzija. Tęs
tinumo ir švieženos kryžkelė
je atsidurs tiek vidaus tiek ir 
užsienio politika. Jau dabar 
Prancūzija turi smarkokai su
krusti. Atrodo, datd bus sunku 
išvengti franko nuvertinimo. 
Tai teks ko gero atlikti dar 
šiais metais. Reikės tinkamo 
pasiruošimo. Neaiškus yra ir 
profesinių sąjungų spaudimas.

"A BIT TOO LARGE FOR ME"

Ką teks veikti jei jos ir toliau 
reikalaus IO% algų pakėlimo , 
ypač kada krašto visa ekono
mija ima šlubuoti? Santykiai 
su JAV, Sovietais, Vokietija 
Anglija ir kitais kraštais tu - 
rėš būti pagrindinai peržiūrėti. 
Reikės daug kur grįžti prie lo- 
giškesnės elgsenos,nes šį kar
tą bus sunku versti kaltę už
sispyrusio generolo vardan. 
Šiuos ir daugelį kitų klausimų 
be abejo, turėjo galvoje Pom
pidou skirdamas pirmąjį savo 
minister} pirmininką bei suda
rydamas visą ministerių kabi
netą t rodo, kad jis prisiminė 
tą rinkimuose akcentuota:con- 
tinuite et ouverture.Nes jis ir 
pasirinko ministerių pirminin
ku Jacgues Pierre Michel Cha- 
ban-Delmas, kuris labiausiai 
ir tinka tai dvigubai rolei. Jis 
dar jaunai bei gražiai atrodo , 
kad lengva ir užmiršti jo 54
metus bei ilgalaikią gaulistiską 
linkmę JDar vokiečių okupaci
jos metu labai aktyviai pasi- 
reikšęs rezistencinėje kovoje, 
Chaban-Delmas paskutiniuo
sius 11 metų sėkmingai vado
vavo gaulistų partijai žemes
niuose parlamento rūmuose. 
Jis turi tą sugebėjimą sėkmin
gai manevruoti politinėje dir
voje. Praeityje jis visadkrt- 
tiškuose momentuose būdavo 
nuošalėje, bet vėl išdygdavo 
kai dalykai pasitaisydavo.Gal 
del to kai kas jį vadina lankš- 
čiuoju dviveidžiu. Įdomus ir 
Iministerių kabineto sąstatas: 

užsienio - Maurice Schumann, 
f inansų-Giscard d'Estaing, že
mės ūkio - Jacgues Duhamel, 
švietimo - Olivier Guichard, 
krašto apsaugos - Michel De- 
bre,teisingumo m in .Rene' Ple
ven ir mažiau reikšmingesni- 
Fontanet, Fanton,Vivien irki-t 
ti. Iš visko galima pramatyti 
lėtą transformaciją Prancūzi
jos užsienio politikoje.-mažiau 
svarbos bus skiriama vadovau
jančiai rolei ir daugiau ekono- 
miniui sustiprėjimui. Prancū
zija turi išdirbti naujus eko
nominius planus,jei ji nori at
gauti savųjų pasitikėjimą ir 
svetimųjų pagarbą. Tikrumoje
ji turi tokius planus ir suma
niai įgyvendinti. Tada tik pa
aiškės ir naujos valdžios pa
sisekimas. O tas " tada "jau 
čia pat-ko gero dar šį rudenį.

(vž)

TARPTAUTINEI KOMUNISTŲ 
KONFERENCIJAI PASIBAIGUS

Kas buvo įdomiausia neseniai 
komunistų konferencijoje ? Visi 
neutralūs stebėtojai sutinka, 
kad įdomiausia buvę tai, jog 
pirmą kartą sovietijos is
torijoje Pravda (net pirmame 
puslpayje!) atspausdino viešą 

, Kremliaus vadų kritiką, kurią 
savo kalbose pareiškė kaikurie, 
koja kojon nebeiną, užsienio ko
munistų partijų vadai. Ir tos jų 
kalbos buvo atspausdintos,ne
praleidžiant nei žodžiol Tokiu 
būdu Sovietų sąjungos piliečiai 
pirmą kartą išgirdo, kad patys 
komunistai yra ne tik pasipik
tinę Čekoslovakijos okupacija, 
bet taip pat nenori aklai klausy
ti Kremliaus. Buvo net tokių , 
kurie viešai gynė komunistinę 
Kiniją. Taip,pavyzdžiui, Rumu
nijos komunistų partijos vadas 
ir valstybės prezidentas Nico- 
lae Ceausescu pareiškė,kad ru
munai nenori pasmerkti raudo
nosios Kinijos, nes sovietų ki
virčas su kinais jų nedominąs . 
Dar griežčiau kalbėjo didelės 
italų komunistų partijos dele
gacijos vadovas Enrico Berlin- 
guer, ne tik nesutikęs su Kini
jos pasmeramu, bet taip pat 
atsisakęs betkokio Maskvos va
dovavimo kitoms komunistų 
partijoms. Jo tvirtinimu šian
dien nebesą vienos partijos, ku
ri galėtų diktuoti kitoms. Visos 
komunistų partijos esančios sa
vistovios ir turinčios elgtis sa
vo nuožiūra. Šveicarijos ir Aus
trijos komunistų delegacijos 
viešai pasmerkė Sovietų mili- 
tarinę intervenciją Čekoslova
kijoje. Kritiškas buvo ir Aus
tralijos komunistų delegatas. 
Bent virš dešimties delegacijų 
nepasirašė visų komunikato 
punktų, o kelios atsisakė ant to 
nutarimo iš viso pasirašyti. 
Taigi Maskva nebėra visų ko
munistų tvarkytoja ir po šios 
neskanios konferencijos turės 
gerai apsigalvoti ar begali eiti 
pirmykščiu keliu. Labiausia 
Maskvos viešpačiai,žinoma,bi
jo, kad toks vienas jų linijos 
kritikavimas gali atsiliepti pa
čios Sovietų sąjungos viduj Ir 
iki šiol tylėjusieji gali imti vis 
garsiau reikalauti sau daugiau 
teisių.

BFRTRAND PERGALĖS 
REIKŠMĖ IR PASEKMES.

Prieš maždaug dvi savaites 
Jean - Jacgues Bertrand buvo 
išrinktas nauju Union Nationa
le lyderiu.Tai turėjo tikrumo
je dvilypę reikšmę .Pirmoje ei
lėje jo laimėjimu tapo palai
dota Maurice Duplessis lai
kais populiari politinio patro
navimo sistema. Pagrindinis 
oponentas Jean Guy Cardinal, 
švietimo rninisteris, kaip tik 
ir propagavo, kad reiktų atirrti 
iš civilinių valdžios tarnauto
jų teisę daryti sprendimus ir 
juos perduoti politikieriams. 
Nors ir kaip patrauklus su tuo 
susijęs kyšininkavimas, vis - 
tik nerado daugumoje pritari
mo. Antroji pergalės reikšmė 
gludi tame,kad ji davė naujų 
vilčių pačios Kanados vieny
bei.Ir vėl pagrindinis oponen
tas tas pat Cardinal buvo la
bai patrauklus į separatizmą 
linkusiam partijos sparnui . 
Nors J.G.Cardinal niekad ne
tvirtino esąs separatistu , ta
čiau jo kaikurie vieši pareiš
kimai kėlė pakankamo įtari
mo . Vistik tai nepagelbėjo. 
Renkant partijos lyderį visa
dos atsiveria įvairios "žais- 
dos",kurios nesiduoda lengvai 
užgydomos. Padaryti pareiš
kimai nebūna taip lengvai už
mirštami. Taigi pradėti viską 
iš naujo būtų parankiausia 
skelbti naujus provincinius 
rinkimus. / Nors rizikuojant 
pralaimėjimu/.Ekspertai ima 
kalbėti apie spalio mėnesį. O 
opozicijos vadas Jean Lesage 
su visais liberalis tik trina 
rankas iš džiaugsmo ir ilge
sio sugrįžti į valdžios sostą.

Komunistų konferencija Maskvoje

SCHREYERS

KO NIEKAS NEPRANAŠAVO 
MANITOBA I

Kai Manitobos premjeras 
Walter Weir išvedė savo kon
servatorius į provincinius rin
kimus niekas nė spėlioti nedrį
so,kad jis susilauks rimto pa
sipriešinimo iš provincinių li
beralų. O apie naujuosius de
mokratus tebuvo išsireikšta, 
kad jai vadovauja naujas lyde
ris kažkoks tai E d Schreyer, 
Po rinkimų laikraščių pusla
piai buvo pilni nuotraukų ir 
rinkumų detalių.Galutiniai re
zultatai: NDP - 28, Konservą - 
toriai - 22, Liberalai - 5 ir So
cial Creditistai bei nepriklau
są po-l.Taigi nieko neliko kaip 
Naujai Demokratų Partijai su
daryti valdžią. Jų lyderis,Fd 
Schreyer yra 33 metų amžiaus 
politinius mokslus baigęs ir 
tik prieš dvi savaites tapęs 
partijos lyderiu. Tarp kitko, 
prieš rinkimus provincijos 
parlamento sąstatas buvo se
kantis: Konservatoriai-31, Li
beralai - 13, Nauji Demokra - 
tai - 12, ir SC-1. Taip pat tarp 
kitko, prieš rinkimus konser
vatorių lyderis aiškino,kad jis 
skelbiąs rinkimus norėdamas 
sužinoti ar žmonės pritaria jo 
vedamai plitikai konstitucijas, 
šiaurės eksplotavimo, Nelson 
upės elektros jėgaines, žemės 
ūkio.taksavimo ir švietimo iš
laidų kontrolės atžvilgiu. At
rodo , kad kai kuriems iš tų 
punktų rinkėjai tikrai neprita
rė.

ČILĖ ATPIRKS JAV VARIO 
KASYKLAS

Kaip pranešė Santiago ra
dio ir televizija Čilė susitarė 

WEIR.

su Anaconda kompanija .kurios 
centras yra New York’e atpilk- 
ti iš pastariosios visas josiot 
Čilėje esančias vario kasyk
las.Anaconda yra viena iš di
džiausių vario gamintojų pa
saulyje. 61% viso vario kaip 
tik ir buvo pagaminama Čilės 
kasykloseįšissusitarimas, ga
lima sakyti,buvo lyg ir padik
tuotas, nes Čilės valdžia būtų 
vistiek jas suvalstybinusi.

PERU NACIONALIZUOJA 
CUKRAUS PLANTACIJAS

Peru valdžia,po spalio mėn. 
nacionalizacijos International 
Petrolium Co.,tęsia savo už- 
sibrėštą socialinį lyginimą.Šį 
kartą nacionalizuoja ir dalins 
žemę ūkininkams .Kaip prane
ša Associated Press, Peru 
cukraus plantacijos buvo la
bai didelės ir išimtinai priva
čių , daugumoje , užsieniečių 
valdomos.Pa vyzdžiui viena vo
kiečių šeima valdė plotą net 
Šveicarijos ir Belgijos dydžio.

Princas Charles š.m. liepos mėn.l d. 
apskelbtas princu (prince of Wales).

1



neprik ausoma
LITUANIE INDEPENDANTE *** INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation’de la Lituanie ! Loyautė au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

“Second class mail registration number 1952 “

Leidžia spaudos b-vė "nepriklausoma Lietuva"
Vyriausias redaktorius dr. Henrikas Nagys.
Vyt. redaktoriaus pavaduotojas Vacys Žižys.
.Administratorius ir technikinis redaktorius Pranas Paukštaitis.

TEL. 366-6220
2122 George Street LaSalle, Montreal-• Quebec — Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:
Kanadoje............................$7.50 Can ad a...............  $ 7.50
JAV ir Pietų Amerika. . , $ 8.00 USA & South America.. $ 8.00
Visur kitur.........................$8.50 Other Countries .... $8.50
Atskiras numeris.............. $0.25 Single copy........................$0.25

Adresu pakeitimas 25 et. (siusti prie prenumeratos arba pašto ženklais) 
Ilgalaikiai skelbimai, susitarus, gauna iki 50% nuolaidos.

Šv. Antano Gimnazija 1968 * 1969 mokslo metais, Kennebunkporte, ,daine, USA.

KAI KALBĖDAMI KASAME

SAU K A

Kaip jau, deja, minėjome-pa- 
tarė jų, teisėjų pas mus su kau
pu, o tų, kurie tuos patarimus 
turėtų įgyvendinti kasdien ma
žėja. Kaskart labiau panašėjam 
į tas patetiškas armijas, kur 
generolų daugiau negu kareivių.

Konkrečiai kalbant,šis veda
masis yra nekrologas vienin - 
tėtei lietuviškai gimnazijai 
Šiaurės Amerikoj. Prieš kelio- 
liką dienų Lietuvių Pranciško
nų provinciolas Tėv.dr. L.An- 
driekus pranešė išeivijos lie
tuviams,kad Šv. Antano gimna
zija Kennebunkporte,Maine,kitą 
rudenį nebeveiks. Ji uždaroma 
todėl, kad lietuviai tenai vis 
mažiau ir mažiau ja tesidomi, 
o mokinių skaičius kasmet ma
žėja. Vienuolis kunigas apie tai 
pranešęs yra mūsų poetas. Ži
nau,kokia sunkia širdimi jis ši - 
tuos žodžius parašė spaudai. 
Poetui lietuviškas žodis yra ir 
liks jo žmogiškos lemties da
lim. . .

Visaip buvo rašoma ir kal
bama apie Šv. Antano gimnazi
ją. Ji susilaukė nemažiau pik
tos ir niekuo nepagrįstos kri
tikos .netgi šmeižtų,kaip ir Va
sario šešioliktosios gimnazija 
Vakarų Vokietijoje. Kaikurie 
mūsų demokratinės ('.) kryp
ties laikraščiai atrodo viso
kiais būdais tiktai ir siekė šių 
institucijų likvidacijos. Ką gi- 
tikslas atsiektas: viena gimna
zija jau mirė. Antrosios li
kimas taip pat nuolat kaba ant 
plauko.Kalbėdami ir kalbėdami 
ir kalbėdami apie savo jauno
sios kartos išsaugojimą lietu
vybei, atrodo pamiršome arba 
nepastebėjome,kad tos moksli
nės institucijos, kurios tą mūsų 
kalbėjimą gal ir galėjo pavers
ti tikrove, kovoj a prieš neišven
giamą slinktį duobėn. Kai tas 
pats, mūsų jau minėtas, Tėv .

*** **** ***

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.

R ed.

ANGLOSAKSIŠKOJI DOMINACIJA tyvusis strateginis elitas, suside
Ontario provincijoje gyvenantiejidantis beveik iš vienu anglosaksu, 

aiškiai matome, kad visokias auks- Visai Kanadai atatinkamos studi- 
čiausias valdiškas vietas užima ang-jos nėra, bet per paskutiniuosius 
losaksai, nors pav. Toronto miesto mėnesius įvyko gana charakteringi 
vieną trečdali gyventojų sudaro ki- įvykiai, kurių didvyriu yra pašto 
tos etninės grupės. Toronto metro- ministeris Eric Kierans, kas neabe 
polijoje iŠ didžiausiųjų firmų 325 jotinai yra anglosaksiško strategi- 
direktorių yra tik 13 žydų, 5 iš Vid. nio elito veiklos rezultatas.
Europos ir 2 italai. Etniniu grupiu spaudos sąjun-

Politikoje, mene, komunikuri- gos atstovai min. E. Kieransui pa
joję ir kitose svarbiausiose srity- teikė toki memorialą. 1) Etninių 
se Toronte yra susiorganizavęs ak- grupių spauda palengvina imigran

P U S . . .

Leonardas Andriekus, lankyda
mas lietuviškąsias kolonijas , 
įrodinėjo ir maldavo leisti vai
kus Šv. Antano gimnazijon, jo 
balso,atrodo,neišgirdo net tie , 
kurie šiaip jau skelbiasi esą 
uoliausi krikščionybės bei sa
vosios bažnyčios gynėjai. Tuo 
tačiaunenori me smerkti nei 
vienos kurios grupės savųjų 
tautiečių.Vis i esame vienodai 
kalti,kad nesugebėjome ištiesti 
savo Tėvams Pranciškonams 
pagelbos rankos ir išlaikyti lie
tuviškosios gimnazijos. Mūsų 
išeivijos istorijos puslapiuose 
1969 metų birželis bus dvigubas 
juodasis birželis.

O tačiau norėtųsi šiam ne
krologui prirašyti viltingą pa
baigą. Kažkaip nesinori tikėti , 
kad, padėjus visas pastangas , 
šią gimnaziją nebūtų galima dar 
išsaugoti.Kad ir penkias minu
tes po dvylikos tupėtume su 
telkti visus resursus ir su
kviesti visus tuos, kurie lietu
višku švietimu domisi ne tiktai 
prakalbų arba apsikoliojimų 
metu,ir bandyti rasti kokią nors 
išeitį. Esame gi sudėję nema
žas sumas visokiems kitokiems 
užsimojimam-argi pritrūktų jų 
tokiam gyvybiniam reikalui ?

Jei tačiau, Šv. Antano gimna
zijai tikrai lemta bus užsidary
ti, neatsižvelgiant į jokias pa
skutines pagelbos pastangas , 
tada tikrai būsim išeivijos lie
tuviškosios kultūros fronte pra
laimėję pačią svarbiausią ko
vą. Ir visiems mums, kurie jau 
kelioliką metų dirbame šešta
dieninėse mokyklose,kurie me
tai po metų susirenkame, dis
kutuojame, leidžiame vadovė
lius, knygas ir rūpinamės savo 
gimto žodžio gyvastimi, bus ne 
tiktai sunku tai jauniesiems pa
aiškinti, bet ir gėda pažvelgti 
jiems į akis.

Henrikas NAGYS

tams įsijungti i kanadiško gyveni
mo stilių. 2) Visa etninė spauda 
nėra paremta bizniu ir išlaiko tik 
iš etninių grupių pagelbos. 3) Paš
to tarifu pakėlimas smarkiai padi 
dino spaudos išlaidas. 4) Etninė 
spauda prašo, kad vietovėse iki 10, 
000 gyventojų, skaitytų kaip vieti 
ne, t.y. kad būtu apmokama už per 
siunčiama svori, bet ne už kiekvie 
na egzempliorių. 5) Ministeris buvo 
painformuotas, kad daugybė spaufe- 
diniu tšHiauja labdaros akcijai: 
rinkliavai invalidams, našlaičiams, 
seneliu namams ir 1.1. 6) Pranešta, 

kad dėl virš paminėtu priežasčių, 
mažesnių etninių grupių spauda prį 
valės susilikviduoti.

Kaip memorialas, taip ir pavie- 
nios asmeniškos intervencijos i 
min. E. Kierans, nepadarydamos  ̂
jokios įtakos, atsimušė kaip žir
niai i sieną, dėl ko etninės gru
pės jį laiko savo priešu.

Toliau vis daugiau aiškėja, jog 
min. pirmininko Trudeau genialie
ji sumanymai, ministęriu, kaip pav. 
E. Kierans, sutorpeduojami, nes 
visuomenė jiems niekis.

K.M.J. Šarūnas, 
Hamilton, Ont.

Dovanokite, kad Jums laiką truk 
dau. (Nesusigaudau savo piniginė
je atskaitomybėje. .. Panašu, kad 
Jūs man laikrašti siunčiate skolon? 
Malonėkite apie tai man atsakyti 
čia pridedamame atvirlaiškyje.

Šiaip Jūsų administruojamą 
laikrašti gaunu tvarkingai, bet ne 
anksčiau kaip į 14-tą arba 18 die
na po jo išleidimo. Retkarčiais pa
sitaiko, kad gaunu du numerius iš 
karto. Aišku, tai yra pašto kaltė,bet 
laikraščio prenumeratorių augimui , 
tas nemažai kenkia. -

Buvo sušlubavęs mano širdies 
muskulų veikimas. Ligoninėje pagu
lėjau net 22 paras. Dabar, pamažu 
sveikstu namuose. Gydytojo specia 
listo nuomone, rugpiūčio mėnesio 
pradžioje vėl galėsiu grižti i darba.

Tam kartui ! Jus gerbiantis !
A. Kenstavičius, 

Boston Bar, B.C.

Dėkojame už rūpestingumą. Deja, 
retenybė NL prenumeratorių šeimoje, 
kad nebūdamas skolingas rūpintųsi pre 
numerates apsimokėjimu. Dažniau su - 
tinkama priešinga aplinkybė, kad būda
mi skolingi, nedaug arba visiškai dė
mesio nekreipia j mūsų priminimus ap
simokėti. NL.
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Mokslo ir kūrybos 
dienos

1969 metų lapkričio 
26-30 dienomis Chicago- 
je įvyks išeivijos lietu
vių Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumas, kuriame 
dalyvaus lietuviai moks
lininkai ir aukštąjį moks
lą baigę profesionalai.

Pagrindiniai šio sim
poziumo tikslai yra ke
turi. Pirma, sudaryti są
lygas mokslinį darbą dir
bantiems lietuviams
mokslininkams ir profe
sionalams tarpusavio
žinių ir nuomonių pasi
keitimui mokslinėje, pro
fesinėje bei kultūrinėje 
srityse. Antra, supažin
dinti lietuvių visuomenę, 
ypač jaunąją kartą, su 
išeivijos lietuvių moks.- 
liniu bei profesiniu pa
jėgumu ir mokslininkų 
bei profesionalų atsieki- 
mais. Trečia, visuome
nei duoti vertingų ir įdo
mių paskaitų iš mokslo 
bei kultūros pasaulio. 
Ketvirta, apsvarstyti
Pasaulio Lietuvių 
Mokslo Draugijos stei
gimo galimybes.

Simpoziumo progra
mą organizuoja lietuvių 
mokslininkų iniciatorių 
grupė. Simpoziumą glo
boja ir finansinę atsa
komybę neša JAV Lietu
vių Bendruomenės Cent
ro Valdyba. Įvairius tech
niškus rengimo darbus 
atlieka JAV LB CV su
daryta techninė rengi
mo komisija: pirm. Br. 
Nainys, kun. J Borevi- 
čius SJ, dr. E. Ringus, 
A. Augaitis, D. Tallat- 
Kelpšaitė, V. Kleiza, 
P. Žumbakis ir V. Ka- 
mantas. Komisijos ad
resas: Bronius Nainys, 
6804 So. Maplewood 
Avenue, Chicago, Ill. 
60629.

Programos komisijos 
bei iniciatorių sąstatas 
yra toks: prof. dr. Al
girdas Avižienis, prof, 
dr. Vytautas Vardys, 
prof. dr. Marija Gim
butienė, dr. Arvydas 
Kliorė, dr. Romualdas 
Kriaučiūnas, dr. Elo
na Vaišnienė, prof. dr. 
Rimas Vaišnys.

Iniciatorių ir progra
mos komisijos adresas: 

■ Prof. dr. Algirdas A.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

Amerikos Lietuvių Taity- 
ba kviečia visų JAV lietuvių 
organizacijų atstovus daly
vauti Amerikos lietuvių 
kongrese, kuris įvyks 1969 
m. rugpiūčio 30 — rugsėjo 
1 dienomis Detroite.

Organizacijos, kurios ne
gavo atskirų kvietimų kon
grese dalyvauti, taip pat y- 
ra prašomos paskirti atsto
vus, nes ALTos valdyba ne
turi visų lietuvių organizaci
jų adresų. 

♦ ♦ ♦

Amerikos lietuvių ' kong
rese mielai sutiko, dalyvauti 
garbės nariais šie’ įžymieji 
JAV politikai:

senatoriai Everet McKin
ley, Dirksen, Thomas J. 
Dodd, William Proxmire ir 
Hugh Scott ir kongresmanai 
Henry C. Schadebei'g ir Cle
ment J. Zablocki iš Wiscon- 
sino, Anchor Nelson iš Min- 
nesotos. Roman C. Pucins- 
ki, Frank Annunzio, Ed
ward J. Derwinski iš Illi
nois, Daniel J. Flood, James 
A. Byrne, John H. Dent iš 
Pennsylvanijos, Thomas J. 
Meskill, John S. Monagan, 
William L. St. Onge iš Con
necticut ir Charles W. Sad- 
man, Jr.. Eduard J. Patten, 
Charles S. Joelson, James 
J. Howard iš New Jersey.

PRAŠO PADĖTI

’’Tėvynės Sargo“ redak
torius dr. Domas Jasaitis 
renka medžiagą naujam vei
kalui apie vokiečių nacių ir 
bolševikų įvykdytus žiauru
mus Lietuvoje. Jis ruošiasi 
ypač išsamiai aprašyti žydų 
naikinimą, o taip pat pa
vaizduoti, kiek lietuviai yra 
padėję žydams, rizikuoda
mi savo, gyvybei’'Saugoti 
vaiku-iV suaUgUSi*U.

Veikale numatoma }MaJ 
čiau paliesti ir 1941 m. bir1 
želio mėnesį komunistų vyk
dytus trėmimus į koncent
racijos stovyklas Sibire.

Autorius prašo visus lie
tuvius jam padėti, atsiun- 
čiant tuos išvežimus vyk
džiusiu, žydus gelbėjusių ir 
išgelbėtojų vardus, pavar
des ir tautybę o taip pat ir 
tų įvykių vietoves šiuo adre
su : Dr. D. Jasaitis, 220 No - 
Seventh Ave., Mount Ver
non, N.Y. 10550.

Avižienis, School of En
gineering and Applied 
Science, University of 
California, Los Ange
les, Calif. 90024.

— IV Dainy šventėje (1971 
m.) .dalyvauti jau užregistravo 
— Kun. Br. Jurkšas Prisikėlimo 
parapijos chorą, Toronto, Cana 
da, muz. Petas Armonas Lietu
vių Meno ansamblį “Dainavą”, 
Chicago, Ill., muz. V. Mamai- 
tis Šv. Petro ir Povilo parapi
jos chorą, Elizabeth, N. J., 
muz. Alg. Kačanauskas Apreiš
kimo parapijos chorą, Brooklyn, 
N. Y. ir “Rūtos” ansamblį, N. 
J., kun. Justas Grabauskas Šv. 
Juozapo parapijos chorą, Bing
hamton, N. Y., muz. Jonas Bei- 
noris, šv. Andriejaus parapijos 
Šv. Cecilijos vardo chorą, New 
Britain, Conn., ir kun. Leonas 
Zaremba Aulšros Vartų parapi
jos chorą, Montreal, Canada. 
Užsiregistravusiems chorams 
jau siunčiama muz. Br. Budriu 
no kantata “Lietuvos šviesos 
keliu”. Būtų gera, kad ir kiti 
chorai, kurie nori dalyvauti IV 
Dainų šventėj, galimai greičiau 
registruotųsi. Tuomet iki 1969 
m. rūgščio 1 d. galėtume kan
tatos gaidomis aprūpinti. Cho
rai, laiku gavę ga idas, iki Lietu
vių švietimo ir šeimos metų pa
baigos dar galėtų suspėti kan
tatą išmokti ir koncertų bei mi
nėjimų progomis savo vietovėse 
padainuoti ją visą, vieną ar dvi 
jos dalis. Chorai registruojasi 
šiuo adresu: muz. Petras Armo
nas, 4538 So. Hermitage Ave., 
Chicago, Ill. 60609.

ALT ATSTOVAI 
KALIFORNIJOJE

Birželio 15-16 d.d. ALT 
pirmininkas inž. E. Bartkus 
ir sekretorius dr. Vladas Ši
maitis buvo nuvykę į Los. 
Angeles susitikti su Pacifi- 
ko pakrančių lietuvių orga
nizacijų veikėjais ir pasi
tarti ALT kongreso reika
lais

IŠĖJO NAUJAS 
’’PRANEŠĖJAS”

Lietuvių žurnalistų Są
jungos leidžiamas biulete
nis ’’Pranešėjas”, turėjęs 
didelį pasisekimą, šiomis 
dienomis išėjo Nr. 2, kuria
me CV pirmininkas V. Alan
tas apžvelgia sąjungos ei
namuosius reikalus, ižd. V. 
Selenis rašo apie sąjungos 
piniginį stovį, prisimenama 
mirusieji nariai. Be to, 
spausdinama anketa dėl 
žurnalistų k o n f e rencijos 
šaukimo.

Norintieji gauti Pranešė
ją kreipiasi į V. Selenį ad
resu : 31532 Groesbeck
(M97) Hwy, Fraser, Mich. 
48026.

• Lietuvių Moksleivių 
Sporto šventė, kuri LB Mar
quette Parko apylinkės bu
vo pravesta birželio 14 d., 
pasibaigė pakilusia nuotai
ka. Visi jaunuoliai, laimėju
sieji bet kurioj sporto šako
je, buvo apdovanoti taurė
mis ar medaliais. Dalyvavo 
279 moksleiviai sportinin
kai, kurie varžėsi lengvoje 
atletikoje: krepšinyje, tink
linyje ir futbole. Varžybose 
tvarka buvo pavyzdinga.
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Vyskupas Antanas Deksmys

MOTYVU VYSKUPO HERBAS
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Lobyje buvo daugiau kaip 
700 XVI amžiaus lenkiškų 
ir lietuviškų monetų. Žilins
kas tuoj pat pranešė apie ra
dinį Trakų istorijos muzie
jui ir perdavė lobį atvyku
siam į vietą, muziejaus dar
buotojui“.

PO PIETŲ KRYŽIUM
---------------- VL. RADZEVIČIUS ---------------

(Vysk. Antano Deksnio konse
kracijos proga)

Kai šios mintys bus atspaus
tos "Nepr. Lietuvoj", be abejo
nės, mūsų naujasis vyskupas 
Antanas Deksnysjau bus įšven
tintas ir bus po konsekracijos 
iškilmių, nes ta didžiulė šventė 
įvyks š.m.birželio 15 d. Šv. Pe
tro katedroje, Belleville, Ill.

Prieš akis, ant stalo, guli 
kvietimas, kviečiąs dalyvauti 
tose, retai lietuvių tarpe pasi- 
taikiančiose iškilmėse, kvieti
mo priede - taip pat kviečiama 
atvykti į naujojo vyskupo ponti- 
fikalines Šv.Mišias, laikysimas 
padėkos Dievui vardan, jo ligi 
šiol klebonautoj bažnyčioj East 
St.Louis,III. , po kurių kleboni
joj esąs ruošiamas priėmimas . 
Tai įvyksią birželio 22 d. , ruo
šė jas-parapijos k-tas.Dėl ilgo
kos kelionės ir dėl kitų kasdie
ninių rūpesčių, nei vienoj, nei 
kitoj vietoj neteks dalyvauti, tad 
ryžtuosi apie šias iškilmes bent 
ką parašyti.

Kvietime nurodyta, jog nau
jasis vysk. A.Deksnys,D.D. ,Ph . 
D.skiriamas tituliariniuLavel- 
lumo vyskupu, su pavedimu rū
pintis dvasiniais Europos lie
tuvių reikalais. Rašoma, jog 
konsekracijos iškilmėse daly
vausiąs Apaštališkasis Vatika
no delegatas JAV-bėms vysk. 
Luigi Raimondi ir konsekrato- 
riai vyskupai: Albert R. Zura- 
weste ir Vincentas Brizgys.

Maloniausias vaizdas lietu
vio širdžiai, tai, pasakyčiau, 
kvietimuose atspaustas naujojo 
vyskupo herbas, sukurtas dail. 
V. K. Jonyno su 
viškų motyvų, 
mūsų judrusis 
ir redaktorius 
šitaip aiškina:

Naujo lietuvio vyskupo Antano 
reikalams, vyskupiškasis herbas,

Deksnio, paskirto Europos lietuvių 
sukurtas dail. V. K. Jonyno.

daugybe lietu- 
Tuos motyvus 
laikraštininkas 
dr. J. Prunskis

Centre esanti Aušros Vartų 
Dievo Motina-išryškinanti nau
jojo vyskupo prisirišimą prie 
lietuviškomis formomis reiš
kiamos religijos; kairėje at
vaizduoti Gedimino stulpai-pri- 
mena meilę Lietuvai ir lietu
viškoms tradicijoms bei ženk
liną vyskupo norą išvien dirbti 
su mūsų patriotine lietuvių kar
ta; dešinėje -Šv. Liudviko her
bas, kaip skautų lelija, rodanti 
susirūpinimą jaunimu, pamili- 
mąhumaniškumo principų-tar - 
nauti Dievui, Tėvynei, artimui. 
Centriniame lelijos lapelyje - 
Vyčio kryžius, primenąs lietu- 
viišką ryžtą, besistengiant tuos 
principus nešti gyvenimam Vir
šuj -stilizuotas lietuviškas kry
žius .akcentuojąs , kad gyvenime 
dominuojanti vieta skirtina ti
kėjimui, besireiškiančiam kū
rybingomis tautos formomis . 
Visas herbas vainikuotas stili
zuota hierarchinio bryliaus 
forma su nukarusiais lietuviš
kais kutosais,primenant ištiki
mumą Lietuvos Bažnyčiai-.Apa- 
čloje-šūkis: "Caritas numpuam 
excidit,nusakąs naujojo vyskupo 
pasirinktą veiklos būdą: (Meilė 
kuri niekada negęsta).. Žinoma, 
herbo prasmės ir simbolių aiš.- 
kinimas galėtų būti ir šiek tiek

kitoniškas, taip lygiai - gal ir 
dail. V.K. Jonynas, projektuoda
mas ir kurdamas herbą-galvojo 
bent kiek kitaip, bet bendrumo- 
je,žvelgiant ypatingai į ryškiuo
sius herbe atvaizduotus lietu-

viškus ir tautinius simbolius , 
gal daugumai asocijuotųsi šito
kios mintys, bešiūrint į naujojo 
vyskupo herbą. (Prie šio raši
nio jungiu ir herbo atspaudą)., 

Pr. ALŠ.,

Eltos Informacijos
LIETUVIAI KARIAUJA UŽ 
RUSIJĄ KINIJOS PASIENYJ

Usurio upės įvykiai ir jų
poveikis Lietuvos gyventojams

Niekas šiuo metu Lietuvoj 
taip šiurpiai neprimena priklau
somybės rusams, kaip kinai. Iš 
Maskvos sklindantieji gausūs 
pamokymai, raginimai, įsakai ir 
reikalavimai jau įprasta, neiš
vengiama kasdienybė. Bet žinia 
apie rusų susirėmimus su kinais 
Usurio upės salose sukrėtė dau
gybę (Lietuvos žmonių net šiur
piau, negu Čekoslovakijos įvy
kiai. Ir tada nemaža buvo pa
šauktų nuo kasdieninio darbo 

. vykti “kažkur”, bet buvo tiki
ma, kad labai daugelio nešauks, 
ir kad čia nebus rimto susirė
mimo. (Nors buvo vienas kitas 
ir iš Čekoslovakijos karste grį
žęs...)

Pergyvena karo su kinais 
grėsmę

Karo su kinais grėsmė pergy
venama žymiai stipriau. Visi 
spėja, teisingiau pasakius — ži
no, kad tuo atveju bus daug pa
šauktų ir reiks eit 'ginti svetimų 
reikalų begalinėj tolybėj... Čia 
tai jau kain 'niekad buvo pasi
gesta nepriklausomybės nuo ru
sų.

Grėsmė, kad gali tekti palikti 
net ir šiltesniąsias rusų priklau
somybėj įgytas vietas ir eit gal
vų guldyti už kažkokias nežino
mas žemes (iš kurių Lietuvon 
pr’klydo ir prisiveisė tūkstan
čiai abuojų usūrinių šunų!), pa
sidarė ryškiąj akivaizdi, kai 
laikraščiuose pasirodė tenai jau 
žuvusių pavardės.

Už tą reikalą tikrai Lietuvoj 
niekas nenori mirti. Visi baimin
gai sekė, ar nepamatys pažįsta
mų pavardžių sąrašuose. Tuo 
tarpu lietuviškų pavardžių žu
vusių sąrašuose nebuvo. Bet lie
tuvių, nusiųstų saugoti Kinijos 
pasienio yra.

Lietuviai Kinijos pasieny
Apie tai buvo, lyg ir netyčia, 

prasitarta “pasieniečio dienos” 
(gegužės 28) proga. Gal ir ne 
visai netyčia. Kaip tik šiemet 
“Tiesa" reportažo tai dienai pa
rengti savo fotokorespondentą 
Vytautą Žemaitį nusiuntė į tą 
pasienį, į Damanskio salas Usu
rio upėj... Ir jis rado, kad tas 
salas “ilgą laiką saugojo” ir “ne 
kartą išprašė kinų kareivius iš 
mūsų žemės’’ kapitonas Jonas 
Steponavičius. Pasisekė jam, ventojas Vaclovas Žilinskas 
nes jau perkeltas kažkur prie buvo bebaigiąs arti daržą, 
Baltijos kranto. j0 plūgas išjudino iš vietos

Bet ir dabar korespondentas nedidelį plokščią akmenį, 
iš Vilniaus, vos tik pasisuko, be- Po. juo buvo rastas molinis 
matant susidūrė su būriu lietu- ąsotis, pilnas pažaliavusib 
v?ų. saugančiu tą “rusų žemę”, sidabrinių monetą._______

VOKIEČIAI STATO VILNIUJE 
FABRIKĄ

Elta praneša, kad viena 
Vokietijos firma apsiėmė 
pastatyti . Vilniuje medžio 
apdirbimo kombinatą. Sta
tybos vertė esanti apie 30 
milionų markių ($7.5 mik).

REALUS PAREIŠKIMAS

Lionginas Šepetys, vy
riausias kultūros reikalų ad
ministratorius Lietuvoje mi
nistro titulu, pareiškė, kad

’’Lietuvių nacionalinės 
kultūros šaknys siekia labai 
toli. Net jeigu paseksime 
kiekvieną jų giją, pasiekusią 
mus nuo Mažvydo ir Done
laičio laikų, nuo Vilniaus u- 
niversiteto suklestėjimo ir 
Žemaičiij romantikų pakili
mo metų, nacionalinio sąjū
džio ir pirmosios lietuvių 
dailės parodos, lengvai pa
stebėsime kiekvieno kultū
ros reiškinio ir meninės indi
vidualybės klasinį aspektą, 
konkrečiuose istorinės rai
dos etapuose sutapusį su pa
žangos ar reakcijos tenden
cijomis“

’’Dėl to lietuvių tarybinės 
kultūros fondu galima lai
kyti ir tai, kas pažangaus, 
liaudiško buvo sukurta bur
žuazijos valdymo metais. 
Mes turime paimti taip pat 
ir tai, kas gero ir pažangaus 
yra lietuviškoje emigracijo
je“...

Sutiko karininkų, seržantų ir ei
linių. Štai keletas pavardžių lie
tuvių, saugančių “tėvynę” ties 
Usurio krantais: Vytautas Gri
garavičius (devyniolikmetis jau 
nuolis, Boriso Bogdanovo, rusų 
karininko, įsakančia ranka siun
čiamas “žarijų semti”), Stasys 
Latkauskas iš Alytaus, Jonas 
Repečka iš Ukmergės, Valerijus 
Rainys iš Raseinių, Zenonas 
Bružinskas iš Rietavo... Tai tik 
vienoj užtvaroj. Ir tai dabar, 
kol karo žiežirbos dar tik kada 
nekada blyksteli.

LIETUVIŠKAS MIDUS 
GARSĖJA

“Tiesa“ praneša, kad Stak
liškių midaus gamyklos direk 
torius A. Sinkevičius gavo iš 
Maskvos “autorinių teisių“ pri 
pažinimą “Lietuviško midaus“ 
receptui. Šis midus (tik neaiš 
ku, ar Sinkevičiaus, ar “didžio 
sios tėvynės“ naudai) esąs už __________
patentuotas JAV, Anglijoj ir slapto sąmokslo esmę, o pasiuntė šiuos specia-eilę pasitraukusių". 
Japonijoj.

ILGAIS PLAUKAIS IR
SU GITAROMIS
“Važiuojant Nemenčinės 

linkui, — rašo Tiesa birželio 
11 d., — yra vietovė Šilas. Ap
link du nedidelius ežerus ošia 
miškas. Apeini šias vietas ir 
suskausta šiitlį. Liūdnai atro
do apsvilinti kai kurių pušų 
kamienai. Gražuolėms eglėms 
peiliu iškirstos gilios žaizdos, 
styro sulig žmogaus ūgiu nu
kirsti medžių strampai. Dažni 
svečiai čia — ilgaplaukiai, gi
taromis nešini jaiinuoliai“.

SLEPIAMA BIČIULYSTE SU HITLERIU

LINCO TEISMAS SPAUDAI
Tarp Australijos lietuvių tai vienur tai kitur 

kartas nuo karto atsiranda saujelė triukšmadarių, 
kurie pradeda kirsti šaką, ant kurios patys sėdi. 
Jie pasisavina teisę kalbėti visos bendruomenės 
vardu ir jos titulu besidangstydami, stato įvairių 
dažnai ir visai absurdiškų reikalavimų. Paskuti
niu laiku po vieną tokią grupelę randame Melbour
ne ir Adelaidėje. Šiandien abi jos vykdo linčo teis
mą bendruomeninei spaudai. Ypač įdomu, kad re
tas iš šių "teisėjų" prenumeruojasi lietuvišką laik
raštį. Kas lietuviškoj spaudoj rašoma, jie patiria 
tik atsitiktinai iš savo kaimynų. Bet tai nekliudo 

' jiems šaukti: mes neskaitysime bendruomenės laik
raščio! Taip ir norisi galvoti, kad jiems pakanka 
vien veltui gaunamo "Tėvynės Balso".

Ieškodami šalininkų, tie neskaitantieji "skaity
tojai" visai nesivaržo su priemonėmis, naudoja ap
gaulę ir šantažą. Pats už save kalba šitoks patikrin
tas faktas, paremtas apgautos adelaidiškės lietuvės 
mokytojos ir veiklios visuomenininkės ponios V.U. 
pareiškimu: neseniai ji buvo paklausta, ar jai patin
ka V. Radzevičiaus rašiniai "Mūsų Pastogėje". Ga
vęs teigiamą atsakymą, klausėjas paprašė ponią U. 
tai patvirtinti savo parašu ir moteriškė pasirašė po 
tekstu, jo neskaitydama. Naivus pasitikėjimas. Tik 
vėliau ji sužinojo, kad pasirašė skundą prieš "Mū
sų Pastogės" redaktorių V. Kazoką, tvirtinant, kad 
jis esąs viešai nusistatęs prieš Adelaidės lietuvius 
ir bendruomeniniame laikraštyje leidžiąs vien Ra
dzevičiui kalbėti. Parašus tam skundui iniciatoriai 
rinko beveik tris mėnesius, bet, nežiūrint klastos ir 
apgaulės, jiems tepavyko surinkti vos 23 parašus, 
kurių daugumą sudaro lasininkai.

Ta pati sąjūdinė grupė prakišo pernai į Krašto 
Tarybos atstovus kelis savo šalininkus, kurie Tary
bos suvažiavime linčiavo patį laikraštį, jo redakto
rių ir bendradarbius. Čia be kitų buvo išskirtas ir 
Melbourne gyvenąs nuolatinis "M.P."bendradarbis, 
kuris savo feljetoninius reportažus pasirašinėdavo 
Rapolo slapyvarde. Kadangi Krašto Tarybos atstovų 
dauguma į šiuos puolimus nekreipė dėmesio ir nepri 
ėmė jokių rekomendacijų, spaudos linčiuotojai dabar 
panaudojo Krašto Valdybos pirmininko^ S. Narušio 
apsilankymus Adelaidėje ir Melbourne. Šįkartąpir
mininkui spausti buvo pritaikytas paprasčiausias 
šantažas: jeigu nepašalinsi mums nepageidaujamų 
bendradarbių, organizuosime "Mūsų Pastogės" boi
kotą! Melbourniškiai spaudė, kad atstatytų Rapolą, o 
adelaidiškiai ėjo dar toliau: atstatyti V. Kazoką!
' Tokiai makalynei esant, melbourniškis Rapolas 

pats pasitraukė. Savo laiške "Mūsų Pastogės" skaity 
tojams jis rašo: "Vyriausias teisėjas, pasišaukęs 
perdavė man teismo sprendimą: nerašyk daugiau Ra 
polai, arba rašyk tik komplimentus... Geriau bėgti,

Komunistų istorikai minėjo spaudoje paskelbnes Paga^ įsakymą rašyti nesugebėsiu '. Ir Rapolas 
tuo tarpu gana sėkmin-tas priežastis ir pridū-iš "M.P." pabėgo. Kalbėdamas Rapolo nulinčiavimo 
gili slepia, nuo Lietuvos rė, kad reikėjo padary reikalu redaktorius "Mūsų Pastogės' 22 nr. š.m. 
žmonių, kaip prieš 30 ti galą visoms intri^bi^elio 9 dienos rašo: "Atrodo, kad demagoginė ir 
metų jų vadai buvo susi goms, kuriomis Angli-hiP°kritin^ pusė laimėjo, atsikratydama savo sąži- 
bičiuliavę su Hitlerio kli ja ir Prancūzija ban- n^s balsu ir net visuomeniniu varikliu, kad hipokri. 
ka. Jaunesnieji bei pus- dė pasėti nesutarimą irtinio galvojimo ir nusistatymo potvynis baigiaužhe 
amžiai net.savo ausimis nepasitikėjimą tarp Vo-ti visą mūsų bendruomenę. Visi iškilesnieji asme- 
ima nebepasitikėti, iš- kietijos ir Sov. S-gosnys, ypač spaudoje, vienas po kito šalinami, nes jų 
girdę, kad toks dalykas Baltijos valstybėse. atviras žodis, tiesos meilė nelabai derinasi su sab 
buvo. O ir vyresnieji ma "į pasitarimus nauJdžiai sapnuojančių iliuzoriniu pasauliu, drumsčia 
ža ką tegali apie tai joms vyriausybėms su ramybę ir esąs susivienijimo stabdis. Šiandien pa- 
jiems paaiškinti, kadan-formuoti Sovietų vy-sitraukia Rapolas, gal .rytoj, neatlaikęs hipokritų 
gi anuo metu nesuspėjo riausybė, be ten akredispaudimo, nutils Radz us, troškuliu marinamas 
smulkiau išgirsti apieto tuotų sovietų pasiuntinių Dumčius — tai tik ke. /ardai, nekalbant jau apie 
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— užsienių reikalų ko-damas su skaitytojais, nuhnčiuotasis Rapolas pa- 
misaro pavaduotoją De-stebi: "Prisipažįstu kaltu, kad juokiausi, kai kas 
kanozovą, Latvijon —nors, mano manymu, darė kokias bereikalingasko- 
ministrų tarybos atsto- medijas. Kaltas esu, kad šypsodamasis parodžiau 
vą Višinskį, Estijon ---negeroves su intencija jas pašalinti. Kaltas esu, 
Leningrado srities parkad drįsau juoktis, kur galbūt verkti reikėjo (iš kur 
tijos vadą — Ždanovą.galėjau žinoti, kad verkti nedraudžiama?). Kaltas

"Ryšium su Smetonoaesu, kad žodžio laisve tikėjau. Ak, kaltas esu, kad 
pabėgimu ir galimu Lieiš viso laisve tikėjau".
tuvos kariuomenės dali
nių sienos peržengimu 
Molotovas pareiškė, kad 
matyt, Lietuvos siena nė 
ra tinkamai saugojama. 
Dėl to sovietų vyriausy- 

mentas iš tos serijos,ku-bė padės 
riam dar ne 30, o ką tik 
(birželio 17) suėjo 29 
metai. Tai Hitlerio amba
sadoriaus Schulenburgo 
telegrama į Berlyną apie 
tai, kaip Molotovas svei« aiškintis; 
kino Hitlerį dėl Pary
žiaus užėmimo ir ta pro
ga, lyg tarp ko kita, pain
formavo, kad jis irgi ne
snaudė, kad Baltijos 
kraštus pasiėmė... Tele
grama išsiųsta iš Mask
vos birželio 17 naktį 
(Maskvos laiku jau Ival. 
10 min. po vidurnakčio) 
ir Berlyne priimta birže- sakė, kad Raudonoji ar- Smetona pabėgo, gali ir

4 vai. rytą, mija okupuos Lietuvą kariuomenės dalinys iš- 
Schulenburgas pranešė: (įžygiuos į Lietuvą), tai eit (pas tuos pačius vo- 

. ji neokupuos Užnemunės kiečius, su kuriais są- 
- (Marijampolės, Vilkaviš-mokslaujama), tai rei- 

Molotovas pakvietė ma- kio, Šakių ir dalies Kau- kia "padėt Lietuvos vy
ne šį vakarą į savo įs
taigą ir pareiškė Sovie
tų vyriausybės nuošir
džiausius sveikinimus 
dėl vokiečių ginkluotų 
pajėgų puikaus laimėj!- dytis avinėliu nekalčiau 
mo. Po to Molotovas pa- siu, kurs Lietuvos gal ir 

... ......w informavo mane apie so- niekad nebūtų lietęs, jei 
pilnas pažaliavusitr vietų akciją prieš Balti- ne tos anglų ir prancūzų 

‘ jos valstybes. Jis pa- intrigos, kurios galėjo

vėlesnieji įvykiai visai liūs emisarus: Lietuvon 
išstūmė iš dėmesio* ir 
atminties net ir tai, kas 
buvo miglotai girdėta. O 
girdėta buvo tik viešoji 
sąmokslo dalis. Todėl 
suprantama, kad doku
mentų apie tą sąmokslą, 
tegu ir vėlyvas, po 30 
metų, atskleidimas ir 
priminimas, kiek tik vie 
nu ar kitu keliu tą ar ki
tą Lietuvoj pasiekia, yra 
sutinkamas godžiausiu 
susidomėjimu.

Šai dar vienas doku-

***
Redakcija ši strainsni peispausdindama ife “DIRVOS", nori 
pastebėti, kad šios būdingos “ligos" siaučia ne vien tik 
mūsų kontinente, bet ir tolimoje Australijoje.

LIETUVOJE IŠKASAMA 
SENOVĖS PINIGU

Lietuvos laikraščių (iranėv 
Šimu, Vilniuje, kasdami ka
nalizacijos griovį Rasų gat
vėje, darbininkai rado moli
nį puodą su senoviškomis 
monetomis: 1693 m. Nider- 
landų taleriai, Švedijos Ka
rolio XI laikų Rygoje kaltas 
Livonijos šilingas, Jono Ka
zimiero laikų lietuviškas ir 
4 lenkiški šilingai. Radinys 
perduotas Istorijos-etnogra
fijos muziejui.

Vilniškė ’’Tiesa“ paduo
da kitą žinią apie senovės 
pinigų atradimą. Sakoma:

’’Kai Ulbiškių kaimo vy

lio 18 d.

"Labai skubu, Nr
1167, birželio 17 d. -

siimti viską, todėl jiems 
ir nebuvo labai svarbu, 
kad dabar jo nagai už
griebė kiek toliau, negu 
buvo leista. Tačiau, ma
tyt, pakankamai aiškiai 
parodė savo nepasiten
kinimą. Stalinas susirū
pino ir liepė Molotovui 
kaip nors tą vokiečių ne
pasitenkinimą numaldy. 
ti, bet Lietuvos Užnemu

nė, tai Užnemunės žadė- nės vistiek kaip nors vo-
Molotovas lyg ir būtų jo neokupuot, o dabar 

pamiršęs, kad kažkaip atsitiko, kad "ne 
1939 metų spalio 8 d. ra- tyčia" ėmė ir okupavo... 
šė notą tam pačiam Schu-Todėl reikėjo tučtuojau 
lenburgui, kur aiškiai pa- gurast pasiteisinimą:

Lietuvos vy- 
saugoti savo

supykdyt tokius puikius 
bičiulius, kaip Hitlerįsu 
Stalinu... Ir tai tokiu me 
tu, kai Hitleris atrodė 
bebaigiąs triuškinti tuos 
kapitalistinius imperia
listus...

Žinoma, Molotovui ta. 
da reikėjo pameilikauti 
prieš bendrininkus, nes 
ką tik buvo juos trupu-

riausybei 
sienas".

Baltijos 
grobimo metu Molotovui 
teko daug kur ir įvairiai 

matyt, buVo 
taip susivėlęs tuose pa
siaiškinimuose, kad aiš 
kinosi net ir Schulenbur- 
gui, kuris jokių pasitei- tį apgavęs, kai susita- 
sinimų nereikalvo.

valstybių už

buvęs

riausybei sieną sau
got"...

Ir Schulenburgui ir

no apskričių. O 1941 me
tų birželio mėnesį Mo
lotovas netgi prieš savo 
bendrininkų sąmokslinin- Ribbentropui Berlyne bu
kų atstovą stengėsi ro- vo aišku, kad čia Moloto

vas jau sukčiauja. Bet 
tie nekėlė dėl to didelio 
triukšmo, nes jie gi tu
rėjo tada dar slaptą min 
tį vistiek iš Stalino at-

kiečiams nebeatiduoti. 
Liepos 13 dieną Moloto
vas pradėjo derybas su. 
Schulenburgu dėl Lietu
vos Užnemunės. Šis san
dėris buvo baigtas po pu
sės metų, ir baigtas taip, 
kad Maskva dar įpylė į 
Hitlerio karo mašiną pus- 
aštunto milijono aukso 
dolerių. Smulkesnius to 
sandėrio duomenis prisi
minsime kitu atveju.
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IS POEZIJOS RINKINIO

TADA PAMIRŠTAME

Ezra Pound

TRAPUS VAKARAS

Lauretas

ŽYMUS AMERIKIEČIU
POETAS VĖL NAMUOS

Ezra Poud, sulaukęs 84 me
tų,‘nostalgijos vedamas, grį-

Viesulas gavo trecig 
premija

TRAPUS 
VAKARAS

Broliui Jonui

Kai tylime, 
mąstome apie kapinaites už sodo, 
kur ilsis mūs tėvai ir protėviai. 
Kai šypsomės, 
prisimenam lėlėms paskelbtą karą, 
žemėtas jų akis, 
belaidojant "piliakalniuos”... 
Kai kalbamės, 
tai vėjas žiedlapių mums supučia 
devynias kupetas.
Pamirštam, kad tarp dviejų gyvenimų — 
jstrigom...

Dailininkas Romas 
Viesulas, profesoriau
jąs Temple Universi
ty Tyler School of Art, 
Philadelphijoje, 1969 
metais gavo trečiąją 
Guggenheim Fellowship. 
Nuo 1925 metų kai buvo 
įsteigtas Guggenheim 
Fellowships, buvo pa
skirstyta 6800 premijų 
už meną, tačiau niekas 
nebuvo gavęs daugiau 
dviejų premijų, išski
riant tris atvejus:Mauri
ce Lasansky, Rico Leb
run ir vienas Pietų Ame
rikos dailininkas, o da
bar į jų gretą įsirikiuoja 
ir Romas Viesulas.

Pirmąją Guggenheim 
premiją R. Viesulas ga
vo 1958 metais, antrą —

Romas Viesulas

1964 ir trečią dabar.
Be šių Guggenheim 

premijų, R. Viesulas 
1960 m. gavo Tamarind 
Fellowship, o 1962 m. 
Tiffany Fellowship. Vi
sos jos yra pasaulinio 
garso ir aukštai vertina
mos menininkų pasau
lyje.

Romas Viesulas, gi
męs Lietuvoje, baigė 
Freiburge Ecole dės 
Arts et Metiers, vėliau 
studijavo Paryžiuje Eco
le des Beaux Arts, at
vyko 1951 metais į Ame
riką, nuo 1960 metų dės
to Tyler School of Art, 
kur šiuo metu yra pro
fesoriumi ir Departa- 
ment of Printmaking di
rektoriumi.

VASARA

Jau eina vasara KELIONĖ
per uogienojus, per ražienas.
Jau kraunasi į sterblę visą derlių.
Ta išdidi matrona
surankios viską lig paskutinio žiedo... Tepalikai man atminimui 
Ir iškeliaus per kalnus, 
netarus net sudievu.
Tik pakely, sutikus seną lordą, 
geltona skrybėle ir aukso pypke, 
paspaus jam ranką — 
tarytumei Ekebiu majorienė 
vienam iš savo kavalierių.

Tu esi žydintis Rytas, 
kažkur, kažkam 
žemėje pažadėtas.
Kodėl palietei šio tilto atramą 
šalia mano rankos?
Aš ateinu čia 
pažvelgti j saulėleidį, 
atsisveikinti su diena, 
tarytum šermeninėn.. 
"Koks trapus vakaras’ 
Jei priminčiau tau
savo užaugusius sūnus — 
jis sudužtų.
Jei ištartum žodžius, kurių 
nelaukiu — jis sudužtų.
Jei paliestom man ranką —

Jau eina vasara per kalnus, 
jau eina per ražienas...

tik savo lūpų dažą, 
(kaip daugeliui, be ypatingos atrankos). jjs sudužtų ... 
O aš, kaip mirtininkas 
savo stabui, 
dar vis prie durų pravirų 
gėdingai klupau.
Ir laukiu gaidžio giedant 
trečią kart 
... idant prasmegčiau 
su pasmerktais ant amžių..,

Esu metų palydos karalienė, 
nešanti pavasario spalvas 
ant savo delno.
Mano akys juokiasi tolyje, 
kai tavo žvilgsny 
lūžta nekantrumas.
Be tavęs —

. nebūtų šio vakaro trapaus

KOTRYNA GRIGAITYJE
išleido penktąjį savo poezijos rin
kini, pavadintą “Trapus Va
karas“ ( 1968 metais, 108 psl. 
Išspausdino Immacualate Press, 
Putnam, Conn., kaina 3 dol. Ap
lanką piešė Raimundas Graudis). 
Ir šiame rinkinyje, kaip ankstyves 
niuose, Grigaitytė valdo poetini žo- 

__ faf; di lengvai ir įgudusiai. Nėra jos
poezijoje nusibodusių Įprastinių 
prazių, taip nudėvėtu kitų jos kar
tos poečių. Ji vis dar ieško ir nau 
jojoj buityje šviežesnio Įvaizdžio, 
įdomesnio žodyno, naujos temati
kos. Ji neužsikasa kadaise buvu
sių atsiminimų pergrupavimu. Ne- 
sklaido senų albumų. 0 tai, patikė
site ar ne, yra tikrai didelis atsie- 
kimas. Knygos aplankas nupieštas 
autorės sunaus - skoningas, atlik
tas Įgudusios rankos, nors kiek ir 
primena vieną kitą mūsų jau maty
tų viršelių. Tačiau neabejotinai -- 

... geresniųjų. ,v

Revoliucijos įvykius patyriau pirmoje, antroje 
gimnazijos klasėje 1905—1907 metais. Tokio amžiaus 
ne ką tegalėjau suvokti ir suprasminti. Mus, mažuo
sius, buvo pagavusios tik labai bendro pobūdžio 
maištingos nuotaikos prieš „caro valdžią". Mes žino
jome, kad revoliuciją kelia socialistai, kaip žmonės 
juos vadino — „cicilistai", kad jie nori „nuversti 
caro valdžią"—ir tiek. Žinojome, kad jie daužo mo
nopolius, plėšia raštines, muša policiją—„zemskius" 
jr žandarus, kursto dvarų darbininkus nedirbti po
nams. Žinojome dar, kad jie eina ir prieš kunigus, 
prieš bažnyčią, kad kunigai ir davatkos juos keikia, 
visi geri katalikai, parapijonys, jų vengia, o motinos 
jais vaikus baugina. Tačiau apie tikruosius revoliu
cijos tikslus, jos eigą ir socialistų organizaciją mes 
nieko nenusimanėme.

1905 m. revoliucija mums siejosi su lietuviškuoju 
patriotiniu veikimu, su kova už lietuvišką žodį, raš

ant lapelio atbuline rašysena tekstą, spaudėme jį ant širdy, jei teisybė tada nebūtų paaiškėjusi!
kito drėgno lapelio ir tokiu būdu multiplikuotą „pro- Per septynerius Marijampolėje praleistus metus, 
klamaciją" kaišiodavom klasėje ar mėtydavom, kur kiek prisimenu, ar ne keturis kartus keitėme butą, 
pakliuvo. Tačiau neilgai ta agitacija truko. Vieną Gyvenau, žinoma, ne aš vienas, bet su keliais gimi- 
sykį, atėję į klasę, pajutome nepakenčiamą, kvapą naičių ir kaimynų vaikais. Šeimininkavo mums vis 
užgniaužiantį dvokimą. Kažkas paliejo tą, matyt, ta pati mano močiutė — tėvo pamotė. Nedideliuose 
vaistinėje pirktą smarvę, kad sutrukdytų pamokas, kambarėliuose būdavo ankšta, tačiau mes to nejaus- 
Prasidėjo tardymas, mokinių apklausinėjimas, uosty- davom. Kas pritūpęs ant kėdės prie stalelio, kas ant 
mas. Kaltininką greit susekė, nes ir jis pats trenkė lovos, ruošdavom pamokas, erzeliuodavom, ginčyda- 
tuo nedoru kvapu. Jį pašalino iš gimnazijos. Mes, vomės, žaisdavom ar dirbdavom šiaip kokį pamėgtą 
proklamacijų gamintojai, nusigandom, kad ir mūs darbelį — piaustydavom „lobziku“, piešdavom, nusi- 
nesusektų, ir metėm tą pavojingą darbą. rašinėdavom dainas. Vienu metu buvome labai su-

Ir dar vienas įvykis mus įbaugino. Sykį vyrės- sidomėję hipnozės seansais. Hipnotizavimo specia- 
niųjų klasių „revoliucionieriai" suorganizavo gim- listu mūsų tarpe garsėjo vienas, mūsų draugas, atei- 
nazijoje didelį mitingą. Į gimnastikos salę suvarė dinėdavęs pas mus iš kito buto. Parinkdavome vieną 
visus mokinius, atsivedė ir direktorių su inspekto- iš mūsų tarpo, užrišdavome skarele akis, „hipnoti- 
riumi, kad jie išklausytų mokinių reikalavimų. Mi- zatorius" imdavo vieną jo ranką -prie pulso, kuris 
tingo įkarštyje pro langus pamatom — gi stovi raiti nors kitas antrą ranką ir liepdavo hipnotizuojamam 
kazokai su pikėmis ir nagaikomis! Nežinau, kur ir užmigti. Po kurio laiko, gal keleto minučių, tas iš 
kaip mes pasprukome. tiesų užmigdavo. Tada galėdavom jį klausinėti, ko

Vis dėlto dėl revoliucijos teko ir man nukentė- tik norėdavom, jis į viską atsakydavo. Su užrištomis 
ti — juo skaudžiau, kad nekaltai. Aš gyvenau greti- akimis jis skaitydavo atverstą knygą. Jei staiga jo 
mai su savo buvusiu mokytoju Endziulaičiu. Mus rankas paleisdavom, jis susmukdavo arba pargriū- 
skyrė tik sodelis ir neaukšta tvora. Vieną dieną kaž- davo išvargęs. Ne visi tai hipnozės įtaigai pasiduo- 
kas iškūlė Endziulaičiui langą. Aš mačiau, kaip vai- davo. Atsimenu, du mano giminaičiai, broliai, silp-

tą, spaudą — su visu tuo, ką mes buvome girdėję iš kežai vaikė karvelius ir svaidė į juos akmenis. Grei- nos sveikatos vaikai, užmigdavo labai greitai. Manęs
Kriaučiūno ir skaitę lietuviškose knygelėse bei laik- čiausia, kad jie langą ir iškūlė. Aš tą dieną, kaip paties nė karto nepavyko užmigdyti, nors taip pat
raščiuose. Musų veikimo programa dabar praturtėjo tyčia, nėjau į gimnaziją, nes. neturėjau paišybos są- buvau silpnutis. Sako, užmigdavo tie, kurie sugebė- 
tik vienu revoliuciniu šūkiu; „Salin caro valdžią!" siuvinio. Ir štai buvau apkaltintas, kad langą „moky- davo sukoncentruoti mintis į vieną objektą. Ar mūsų
su įvairiais jo variantais. Tuo šūkiu skambėjo visos tojui caro tarnui" išdaužiau aš. Sužinojo apie tai užhipnotizuotieji tiksliai, teisingai atsakydavo į 
revoliucinės dainos, kurių mes uoliai mokėmės, nu- tėvas — ir suliepsnojo baisiausiu pykčiu. Atėjo ve- klausimus, neteko patikrinti. Žinau tik, kad užrišto- 
sirašinėjom ir dainavom Šešupės pakrantėse. Man ir lykų atostogos. Visi mano draugai važiuoja namo, mįs akimis jie skaitydavo knygą. Šį reiškinį gal ga- 
šiandien dar jos skamba ausyse: „Atsisakom nuo se- o manęs niekas neatvažiuoja parsivežti. Aš ryžtuosi iįma paaiškinti tuo, kad ir tie, kurie laikydavo už- 
nojo svieto", „Apy>KHo, TOBapmųu, b Hory", „IlornS- pėsčias pasiekti namus. Pavasario atolydis, neišbren- migdytąjį už rankų, tą patį tekstą matydavo ir jį 
tune čpaTbfl", „riepBoe Man". darni purvynai, o kelio 24 kilometrai. Parklampojau skaitydavo. Tur būt, hipnozės metu matančiųjų skai-

Vyresniųjų klasių, pradedant penktąja, gimnazis- vos gYvas iš nuovargio. Įeinu į pirkią — niekas ma- tymas persiduodavo pajautrėjusiems užhipnotizuo
tai buvo sąmoningesni. Jie jau organizuodavo mitin- nęs nepasitinka, nesisveikina. Visi tyli paniurę, nu- tojo nervams. Nenoriu čia leistis į tolimesnius mūsų 
gus ir juose kalbėdavo. Vakarais, rinkoje, kur nors sisukę. Pareina tėvas piktas, susiraukęs ir ima taip vaikiškų hipnozės eksperimentų spėliojimus. Moks- 
prie žibinto toks revoliucionierius, užsimaukšlinęs kalbėti: ias šiandien visa tai yra išaiškinęs. Aš vien manau,
ant akių skrybėlę, lipdavo ant bačkos ir sakydavo — Kodėl tavęs niekas nesveikina, nekalbina? Tur kad tie užmigdymai galėjo blogai atsiliepti migdo- 
prakalbą, kuri būtinai baigdavosi šūkiu „šalin caro būt, bijosi. Tu čia kaip svetimas. Tur būt, kuo nors mųjų sveikatai. Pabudę jie blogai atrodydavo, jaus- 
valdžia“, „aoaom caMOĄep>KaBne!", o didesnis ar ma- nusikaltai, kad tyli kaip žemes pardavęs! Gal tu davosi pavargę, kurį laiką būdavo kaip nesavi. Anų 
žesnis klausytojų būrys — iš tų pačių gimnazistų, mums jau ne sūnus daugiau? dviejų brolių jau seniai nėra gyvųjų tarpe. Berods,
žydų ir visokio plauko miestelėnų — rėkė „ypa!" Iš tolimesnės kalbos paaiški mano tariamasis nu- jie apsirgo tuberkulioze. Šeimoje ši liga buvo įsiga-

Gimnazijoje vyresnieji organizuodavo streikus, sikaltimas. Imu kaip galėdamas teisintis, dėl ko tą įėjusi. Vyriausiasis brolis, ūkininkas, iš pažiūros vy- 
mokytojų, ypač vyresnybės, boikotus. Koks buvo jų dieną nėjau į gimnaziją, kaip žulikučiai karvelius ras kaip ąžuolas, mirė džiova. Sesuo, jau suaugusi 
tikslas, kokie keliami reikalavimai, aš dabar neprisi- vaikė... Tėvas patiki, atlyžta. Jam palengvėja, kad mergina, ateidinėdavo pas močiutę, sirgdama džio- 
menu. Greičiausia, kad ir tada nežinojau. Neiti į pa- 1° sūnus galgi dar nenuėjo blogais keliais, nepasi- va. Sykį jai prasimušė kraujas per burną. Girdėjau 
mokas — ir tiek! O einančius tramdyti ir vaikyti davė cicilikams, nepamiršo dievo. Po švenčių išsi- sakant, kad „pribėgo pilnas bliūdas". Netrukus ji 
namo. Čia jau kiek pasireiškė ir mano „revoliucin- aiškino tą klausimą ir su Endziulaičiu, kuris, matyt, mirė.
gumas". Gatvėse aš, berods, netramdžiau einančių Ji galutinai nuramino. Audra nuslinko, iš mano jaut-
į pamokas mažųjų, nes buvau nedrąsus vaikas, užtat rios- vaikiškos būties debesys išsisklaidė, bet aitrios Visa tai, ką aš čia pasakoju, vyko mažame vieno 
su dviem patikimesniais draugais sumanėme rašyti nuosėdos, kartėlis širdyje pasiliko ilgiems metams, kambario ir virtuvėlės butuke. Jį aš atsimenu geriau 
„proklamacijas", agituoti už streikus ir bauginti Tokia jautri vaiko siela dėl patirtos neteisybės, ne- už visus kitus. Netoli bažnyčios, dviejų gatvių kam- 
einančius į pamokas. Cheminiu pieštuku rašydavom užtarnautos bausmės! O kokia žaizda būtų likusi pe, stovėjo mažas, iš lauko baltintas, į žemę sugniu-

žęs namelis. Jis priklausė našlei Lipinskienei ar La
pinskienei, kuri ten gyveno su dviem dukromis, o 
kitą namelio dalį išnuomodavo. Mūsų močiutė įsikū
rė virtuvėlėje, o mes, bene penki mokiniai, kamba
rėlyje. Kaip mes ten sutilpdavom, aš dabar neišma
nau. Bet mes buvome patenkinti. Tais metais aš 
buvau antrojoj gimnazijos klasėj. Visą laisvalaikį 
atsidėdavau paišybai. Ar tai draugų patariamas, ar 
pats sumaniau nusipiešti Lietuvos kunigaikščio Ge
dimino paveikslą. Tokie paveikslai, išleisti bene 
Amerikoje, puošė ne vieno patriotiškai nusiteikusio 
lietuvio butą. Gediminą aš gavau pasiskolinti ar tai 
iš Kriaučiūno, ar tai iš Gustaičio. Mano uždavinys 
buvo tiksliai nukopijuoti originalą. Dirbau atsidėjęs, 
skirdamas tam visą atliekamą laiką, namie pasilik
damas tik aš vienas su močiute.

O močiutė surado sau kitokią pramogą. Kartą aš 
parsinešiau pasiskolinęs Basanavičiaus „Lietuviškas 
pasakas". Močiutė aptiko tas pasakas ir nepaprastai 
jomis susidomėjo. Visą atliekamą nuo ruošos laiką 
ji skaitė pasakas. Ir skaitė, giliai išgyvendama kaip 
kokius gyvenimiškiausius apsakymus. Aš, būdavo, 
užgulęs paišau savo Gediminą ir girdžiu, kaip močiu
tė skaito — čia pašnibždomis, čia pusbalsiu — vieto
mis pritardama, vietomis su užuojauta atsidusdama, 
vietomis baimingai aikčiodama, kitur iš pasibjaurė
jimo net nusispiaudamaf O juk ir ji pati mokėjo dau
gybę pasakų ir, rodos, turėjo suprasti jų nerealumą, 
jų fantastinį pobūdį. Bet ji, tur būt, suprato ir to 
nerealumo bei fantastikos realią, gyvenimišką po
tekstę, jose glūdinčią moralę, išmintį, savotišką liau
diškos buities atsispindėjimą. Liaudis kuria sau. 
Liaudies kūrybos pasaulėvaizdis yra apribotas jos 
pačios interesais, skoniu, psichika. Liaudies kūrybai 
suprasti reikia ją priimti paprastai, naiviai ir nuo
širdžiai — taip, kaip mano močiutė priimdavo pa
sakas.

I Baigęs Gediminą, nusinešiau į gimnaziją parodyti 
draugams. Klasėj kilo tikra sensacija. Vos įėjus ku
riam mokytojui, visi pradėdavo šaukti, kad Myko
laitis turi nupaišęs Lietuvos kunigaikštį. Reikėdavo 
jį parodyti. Kriaučiūnas ir Gustaitis labai jį gyrė. 
Mokytojai rusai žiūrėdavo gana abejingai. Vienas 
draugas man ir sako:

— Ot, kad tu būtum nupiešęs kurį nors carą, 
tada tai būtum išgirtas, išaukštintas. O Lietuvos ku
nigaikštis Gediminas — kas jiems! Gerai dar, kad 
neapkaltina litvomanija ir neištikimybe „samoder- 
ža vijai"!
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Vis dėlto Gediminas man pelnė gabaus piešėjo 
vardą!



z o siais metais i gimtinę ir 
dalyvavo savo buvusio kole- 
džto/Hamilton College/ moks
lo baigimo iškilmėse. Dalyva 
vusieji sukėlė jam ovacijas ., 
Poetas nusilenkė miniai be 
žodžių, nes jis pasižadėjo 
daugiau jokių pareiškimų ne - 
daryti . Grįžęs pasakė savo 
draugams:"Visa, ką turiu pa
sakyti , pasakiau savo eilių 
knygose. Teskaito jas. "Kaip 
žinia, antrojo pasaulinio karo 
metu, Ezra Pound, per Itali
jos radiją, yra padaręs daug 
antiamerikietiškų pareiškimų. 
Už tai 1946 metais jis buvo 
uždarytas į Washingtono psi - 
chiatrinų ligoninę. Kai 1958 
metais iš jos buvo išleistas 
laisvėn, tuojau išvyko vėl į Ita
liją ir ten išbuvo iki šių me
tų. Psichiatrinėn ligoninėn pa
teko savo daugelio draugų už
tarimu, nes, kitu atveju, jam 
galėjo gręsti ilgametis kali
nimas arba net mirties baus - 
mė už savo krašto išdavimą . 
Ezra Pound laidomas visų kri

Pirmieji „Šilainės", tuomet dar bevardės, šokėjai su vadove prieš 20 metų — 19J,9-jų 
vasarą. Iš kairės į dešinę, an t grindų priklaupę: Gražina Griciūtė, dabar Ankienė; 
Danguolė Šeputaitė, dabar Jurgutienė; Ona Polikaitytė, ddb'dr Sirgedienė; ir Alek
sandra Žemaitienė, dabar Andrijauskienė. Antroje eilėje sėdi.' jau miręs, a. a. Vy- 
tautas Tarvainis; Vytautas Grudzinskas; Albina Alilionytė, dabar Atkočaitienė; 
Galina Gobienė; Jurgis Idzelevičius-Idzelis, Aldona Mitkutė, dabar Stašaitienė; ir Ma
rytė Navickaitė, ištekėjusi, bet dabartinė pavardė nežinoma. Trečioje eilėje: akordeo
nistas Klaudijus Bugenis; Henrikas Bankaitis; auto katastrofoj sužeistas miręs a. a. 
Liudas Visminas; Pranas Gobis; Vitalis Alkevičius; ir Mykolas Abarius. Kiekvieno 
jų biografija būtų labai įdomi, o kai kurių — ištisas romanas. Bet šiame mažame, 
kukliame leidinėlyje tegalime jų pavardes suminėti.

tikų moderniosios amerikie
čių poezijos pradininku ir vie
nu jos pagrindinių atstovų.

DAILUS LEIDINYS
Detroito Lietuvių Tautinių 

Šokių grupė "Šilainė" švęąr 
dama savo dvidešimties me
tų sukaktį, išleido vienkarti
nį leidinį, pavadintą "Šilainė 
1949-1969". Leidinį redagavo 
žinomas mūsų žurnalistas ir 
NL bendradarbis Alfonsas Na
kas. Leidinys pasigėrėtinai 
suredaguotas, papuoštas dai
liomis nuotraukomis ir pilnas 
trumpų informacinių rašinių. 
Įdėtas pilnas visų grupės da
lyvių sąrašas , paminėti mi
rusieji ir atspausdintos indi
vidualios visų dabartinės 
"Šilainės"dalyvių nuotraukos. 
Tokius ar panašius leidinius 
turėtų išleisti visos grupės , 
chorai bei ansambliai, nes to
kiu būdu būtų tinkamai .užfik
suota lietuviškoji kultūrinė 
veikla išeivijoje.

RUOŠIAMO LEIDINIO

"Lietuvių Švietimas Vokie
tijoje” ruošiamame leidinyje 
anksčiau buvo pranešta kurie 
turimi aprašai buvusių darže
lių,pradžios mokyklų,progim
nazijų ir gimnazijų.Dar nori
ma painformuoti,kad tame lei
dinyje tilps ir specialinėtš mo
kyklos bei įvairiausi kursai. 
Jau turimi aprašai: Lietuviai 
klierikai Eichstaetto kunigų 
s eminart jojė/kun. A ug. Steig- 
vila /, Lietuvių aukštesnio
ji prekybos mokykla 'Žibinta^'/
J. Varčius/,Lietuvių jūrų mo
kykla Flensburgq/P. Mažeika/ 
Baltijos Universitetas Ham
burge/ prof.dr.V. Manelis /, 
Suaugusių švietimo institutas 
Wuerzburge/dipl. inž. K. Kru- 
likas/.Be čia siminėtų moks
lo įstaigų aprašų yra dipl.inž.
K. Kruliko studija apie profe
sinius atsiėkimus per trejus 
su puse metų. Joje rasime ži
nių apie Tarptautinį Muenche- 
no Universitetą,apie Taikomo-

INFORMACIJA

stos dailės institutą Frleburge 
tr daugybę kitų mokyklų ir 
nuostabiai didelį skaičių į vai-? 
riaušių kursų, ruoštų beveik 
visose stovyklose.

Kad leidėjui paaiškėtų lei
dinio tiražas, kad prenumera
toriai būtų galima įdėti į lei
dinį, manantieji pirkti šį lei- 

dinį,prašomi praneŠtiKultūrat 
Remti Draugijai, 7026 So. 
Claremont Ave., Chicago, III. 
60636, Pinigų nesiųsti. Provi
zoriniais apskaičiavimais šis 
600 puslapių leidinys, įrištas 
kietais viršeliais, turėtų kai
nuoti apie 8-9 dol. /V. L.

VE/DRoDž/AI
“ ŠLUOTA“

NUSIVYLIMAS PALANGOJ
Pušys. Kortos. Smėlis šiltas.
Bangos. Baltija plati.
Naujos lentos. Naujas tiltas.
Gaila — meilė... ta pati.

DARIUS LAPINSKAS IR 
ALDONA STEMPUZIENE
VYKSTA Į EUROPA

Soliste Aldona SteiĄpu- 
žienė ir kompozitorius Da
rius Lapinskas liepos 10 d. 
išskrenda j Vokietija jrekor- 
duoti dviejų naujų plokšte
lių. Su solistę-vyksta jos mo
kytoja operos direktore Car- 
mela Cafafelli, kuri, daly
vaus rekordavimo sesijose.

Nl OBODZR, K.NVGU BIBLIOTEKA

\ ienos Italų filmų stu<li|os direktorius Rlo Košei Is renka nuobodžiausias pasaulio 
kiisųas. Pastaraisiais metais |o biblioteka smarkiai padidėto: knsųų rinkinys pasiekė 
penkia?.enkl| skaičių.

Vienas italų poetas, sužinojęs, jog lt tomų jo raštų rado prieglaudų Kosulio blbllo 
tekoje, bandė nusižudyti.

PREMIJA

Prancūzijoje kasmet skiriama premija už blogiausių moters parašytų knygų. 
Ulbi metais tokia premija Prancūzijos kritikai apdovanojo romana ,.Meilužis penkioms 
dienoms'. Tačiau iš bendros 50 frankų premijos sumos „šedevro" autorei Fransuazal 
Paiturje buvo įteikta tiktai 40 frankų 50 santimų.

Lž likusius 9 frankus 50 santimų buvo nupirkta prancūzų kalbos gramatika, kuri 
iškilmingai įteikta „laureatei".

Vienoje plokštelės pusėje 
bus atlikti D. Lapinsko kū
riniai — koncertinė arija 
Les Sept Solitudes (pagal 
O. V. Milašiaus poemą) ir 
Ainių daiaoa, parašytos pa
gal seną'SEfta lietuvių liau
dies dainas. Antroje plokš
telėje A. Stempužienė įdai
nuos operų arijas drauge su 
pilnu Stuttgarto simfonijos 
orkestru. Orkestrui diriguos 
D. Lapinskas. Plokšteles iš
leidžia Fine Music Records.

Operos direktorė C. Ca- 
farelli drauge su soliste A. 
Stempužiene dar vyks j Mi
laną ir Romą, o komp. D. 
Lapinskas pasiliks, lankyda
mas Vokietijoje ir kitur j-, 
vairius muzikos ir dramos 
festivalius.
MOKYT .A NT. RINKŪNAS, PLB 
Švietimo Tarybos pirmininkas, 
mokytojų studijų savaitėje skai
tys paskaitas apie beskyrinę 
sistemą ir kitais metodologi
niais klausimais.Studijų savai
tė bus š. m. rugp. 17-24 d. Dai

TIKSLI INFORMACIJA

navoje

Kurta j Niujorku atvyko Kentenberio arklvvskupas. Vienas korespondentas jj 
paklausė:

Kų jus galvojate apie Niujorko naktinius klubus?
Arkivyskupas atsakė klausimu į klausimų:

Nejaugi Niujorke r ra naktinių klubų?
Kilų diena pokalbis su svečiu buvo atspausdintas didžiule antrašte: „Arklvvskupo 

pirmasis klausimas: „Ar yra Niujorke naktinių klubų?"

Nepatvirtintais duomenimis, šiuo metu 
Vakarų Vokietijoje gyvena apie 10.000 lie
tuvių evangelikų, čia nepriskaičiuoti tie 
vokiečiai iš Lietuvos bei Klaipėdos krašto, 
kurie jau ir Lietuvoje save laikė vokie
čiais. Šį skaičių sudaro 3-4 tūkstančiai tik
rų lietuvių iš 1941 m. repatrijacijos meto, 
apie 2-3 tūkstančiai tų klaipėdiečių, kurie 
dar nebuvo suvokietėję, apie 1.000 evange
likų pabėgėlių iš Didž. Lietuvos ir apie 

% 4.000 dabar, po 1956 m., atvykusiųjų. 
10.000 suma, matyt, neperdėta. Tai būtų 2 
ar 3 kartus daugiau, kaip lietuvių katalikų 
skaičius Vokietijoje. Taip, turėtų būti apie 
10.000 lietuvių ev., neskaitant prieauglio, 
•bet iš tikrųjų yra gal apie 500 susipratusių 
lietuvių evangelikų, kokie 3.000 abejojan
čių ir svyruojančių ir masė nutautusių ar 
net jaučiančių gėdą pasisakyti, kad kilę iš 
Lietuvos (todėl ir gerbiu tikrus vokiečius 
iš Lietuvos, nes jie neveidmainiavo Lietu
voje, kad nesą lietuviai, o Vokietijoje mie
lai ir pagarbiai atsiliepia apie savo gimti
nę). šio nutautimo išdava: lietuvių ben
druomenę Vokietijoje sudaro beveik tik 
lietuviai katalikai, Vasario 16 gimnaziją 
lanko dauguma katalikų vaikai, veikėjų 

. tarpe tik retą evangeliką rasim, nors galė- 
’ tume visur sudaryti daugumą. Kas dėl to 

kaltas? Kokiu būdu dar galima tą nutau- 
timą pristabdyti?

Svarbiausia lietuvių evangelikų nutauti
mo priežastis yra jų tikėjimas, būtent, 
evangelikų tikėjimas. Tai paradoksas, bet 
tiesa. Daugelio protėviai, atvykę prieš 
šimtmečius iš Vokietijos į Lietuvą, nors ir 
sulietuvėjo, bet tikyba vis tiek neleido pa
miršti, kad jie nėra savo kilme lietuviai. O 
ir kilme lietuviai evangelikai tik neaiškiai 
skyrė evangeliškumą nuo vokiškumo, 
išskyrus tik biržiečius. Nuo lietuvybės 

f juos skyrė tikėjimas, jis neleido šiems iš 
' abiejų pusių fanatiškai tikintiems ir savo 

tikybos pranašumu įsitikinusiems suartėti, 
juoba kad katalikai piktai kratėsi evange
liką, kaip lygus lygų, lietuviu pripažinti. 
Šiuos nemokytiems žmonėms neįveikia
mus barjerus įstengė peršokti tik išsilavi
nę, mokslus išėję, bet kaip tik evangelikai 
— priešingai kitų šalių evangelikams — 
nesistengė savo vaikų leisti į mokslus. Da
bar, patekus Vokietijon, abejojimas tauty
be dar sustiprėjo, vidinis atsparumas vo- 
kiškumui dar susilpnėjo, ypač kad veik vi
si jau 1941 m. įsigijo vokiečių pilietybę ir 
prisiklausė užtektinai kalbų apie savo pri
klausomumą vokiečių tautai. Tikrai, lietu
viu išlikti buvo nelengva, bet vokiečiu dė

tis ne tik kad lengva, bet ir patogu. Ta
čiau dalis tik sunkiai pritapo prie vokie
čių, jų širdis linko į lietuvybę ir joje liko, 
bet jie prisibijo dėl kaimynų.ar dėl perdė
to atsargumo tai viešai pareikšti ir laisvai 
lietuviu jaustis. Bet kaip tik vokiečių vy
riausybė deda pastangas, kad kiekvienas, 
net ir vokiečių pilietis, galėtų savo tautybę 
išlaikyti ir remia savos kultūros plėtojimą. 
Tad bet kokia baimė yra be pagrindo, ma
terialinių nuostolių dėl to neatsiras.

Antras nutautimo kaltininkas yra pati 
lietuvių liuteronų bažnyčia. Tik nepriklau
somybės lamais, issivadavus iš kitų tauty
bių evangelikų vaaovavimo, jai pokario 
metais truKo kunigų ir kitokių darbuotojų. 
Be to, lietuvių eVangeimų Kunigų niekuo
met neuauKe ir netraukia Kokia nors pa
triotinė veiKla, o dar mažiau politinė. Jie 
jaučiasi esą pašaukti Dievo tarnai evange
liją skelbti, o ne specialiai lietuvybe rūpin
tis. žinoma, vienus kunigus kaitinti būtų 
labai pigu, nes jų turime Vokietijoje tik 3, 
ir jie užversti pastoracijos darbais, tad lie
tuvybės išlaikymu turėtų ypač susirūpinti 
Bažnyčios taryoa. Bet ir jai rūpi labiau
siai evangeliškumą išlaikyti, tačiau tuo pa
čiu ji sau duobę kasa, nes, jei nebus lietu
vių, nereiks nė tarybos.

Trečias ne mažesnis, o gal net didesnis 
kaltininkas yra lietuvių bendruomenė. 
Nuo pat pradžių bendruomenė per maža 
atsižvelgė j svyruojančius evangelikus. Ji 
ne tik nebandė jų pritraukti, bet ne kartą 
ir mandagiai visai nepakvietė ir nepaska
tino. Mat, daugumas evangelikų negyveno 
lageriuose, nes turėjo vokiečių pilietybę. 
Jie nesikišo į politikas. Todėl katalikai tik 
save laikė tikrais lietuviais, ypač kad 
evangelikai patys nežinojo, ko jie nori. 
Taip niekas nesurado bendro kelio. Ir ką 
galima daugiau kaltinti: ar išrinktą lietu
vybei palaikyti veikėją, ar svyruojantį, 
blogai informuotą paprastą žmogų? Prasi
dėjus naujai lietuvių atvykimo bangai po 
1956 m., nesirūpinta ir šiais.' Užuot tuoj 
paskyrusi asmenį, kuris apsilankytų bent 
kas savaitę Friedlando lagery ir atvažia
vusius painformuotų ir jiems padėtų Vo
kietijoje įsikurti, ponija ginčijosi Huet- 
tenfelde dėl to, ar šie atvykėliai lietuviai, 
ar vokiečiai, o gal ir komunistai. Čia buvo 
padaryta pati esminė ir neatitaisoma klai-

Lietuviai evangelikai Vokietijoje
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da, nes jei jie pirmaisiais metais būtų už 
visokią pagalbą ir nuoširdų žodį šimterio
pai atsidėkoję, tai dabar dalis jų apie lie
tuvybę nenori nė girdėti. Pirmieji atvyku
sieji tik netyčiomis po ilgesnio laiko suži
nodavo apie kažkokią lietuvių bendruome
nę ar apylinkes, o vėlesnieji iš šių blogai 
painformuotųjų. Net ir dabar dar .tenka 
sutikti žmonių, kurie visai nieko apie tai 
negirdėjo, ir tik maža dalis susigaudo, kas 
yra ta bendruomenė ir kokie jos tikslai. O 
ir savarankiškai įsijungusiems į apylinkių 
veiklą teko nugalėti ne vieną prietaringą 
kliūtį, kol jie buvo pripažinti pilnaverčiais 
nariais. į tarybą ar šiaip į kokias atsakin
gas vietas niekas iš naujai atvykusių ne
kandidatuoja, ne vien tik iš neveiklumo, 
bet ir nepasitikėdami Huettenfeldo darbų 
prasme. Ir dabar šiais žmonėmis dar per 
maža rūpinamasi, nors informacija, veik
lesniųjų apylinkių dėka, ir pagerėjo.

Paklausus, kodėl neįsirašoma į lietuvių 
bendruomenę, tenka nekartą išgirsti, kad 
tai, esą,' tik katalikų bendruomenė. Tą 
įspūdį nelaimingai pastiprino tik vieno- 
no evangeliko, o iš kitos pusės 5 katalikų 
kunigų išrinkimas į Tarybą. Tai įvyko dėl 
to, kad frontininkai ir jų pasekėjai į rinki
mus ėjo po katalikybės vėliava, savo blo
kui suteikdami „Katalikų pasauliečių ta
rybos“ vardą. Todėl katalikai rinkėjai bu
vo lyg ir priversti rinkti saviškius, o evan
gelikai, kurių bendruomenėje yra mažu
ma, rinko vėl savus, bet šie neįėjo į tarybą. 
Jei šis „Katalikų pasauliečių tarybos“ var
das ir nebuvo bloga valia pasirinktas, 
evangelikų atžvilgiu jo pasirinkimas buvo 
labai nelaimingas. Evangelikų tarpe ir vėl 
sustiprėjo įtarimas, kad katalikai norį visą 
valdžią savo rankose suglemžti. Dauguma 
katalikų veikėjų to tikrai negeidžia, tad 
ypač rinkimuose reikėtų religinių terminų 
vengti, nes bendruomenė juk nėra kokia 
religinė organizacija.

Visų minėtų ir neminėtų kaltininkų ir 
priežasčių išdava yra vis spartėjantis 
evangelikų nutautimas, ypač jaunimo tar
pe. Jaunimo tik nuotrupos lieka lietuviš
kos, nes tėvai nepasirūpina perduoti kal
bą. Keista, namuose tėvai kalbasi tarp sa
vęs lietuviškai, nes vokiškai nekaip temo

ka, bet maža rūpinasi, kad vaikai iš ma
žens lietuviškai išmoktų. Paaugus jau per 
vėlu: klausia lietuviškai, tie atsako vokiš
kai. Kad bent kultūrinio palikimo dalį 
bandytų perduoti, bet ir to nėra. Butuose 
nieko lietuviško, nei spaudos, nei dirbinių. 
Jie sąžiningi darbininkai ir geri tėvai, bet 
neturi nei noro, nei sugebėjimo vaikams 
perduoti lietuvybės bent trupinius. Kalbos 
ant pečių dar nė vienas nenešiojo, sako 

. lietuviška patarlė. Turim vienkartinę pro
gą vaikus dviejų kalbų ir kultūrų pastogė
je užauginti, juos dvasiniais turtais apdo
vanoti. Kiek vokiečių mums to pavydi, bet 
mes to visai neįvertinam. Patys savo kul
tūrinį gyvenimą apribojam iki minimumo, 
tai ir vaikai tebūnie tokie — kam jiems 
mokslas, kam kažkoks idealizmas, kurį va
dina lietuvybe? Tėvai nesupranta, kad 
jaunimas trokšta idealų, ir, jų neradęs, ne
tenka vidinės stiprybės ir ieško idealų vi
sokiose paviršutinėse madose. Dejavimas: 
„Mano laikais to nebuvo, jau eina pasaulis 
į galą“ juk nepadės.

Lietuvybės perdavimas svetimame kraš
te vis daugiau ir daugiau tėra įmanomas, 
jį susiejant su išsilavinimu. Tik išsilavinęs 
jaunimas supranta lietuvybės vertę, o kiti 
pasiouoaa apiiiiKos viliojimams. Lietu
viais mes jau negimstam, o'uk savanoriš- 
Kai pasueiiKam šią našią, Jei patys ne
įstengiate vaiKų isleisu i moKSlą, siųskite j 
vasario 16 gimnaziją, ten nusaKytoji blo
ga paoeus nevisai autinKa tiesą, be to, ji 
gėrėja. jau tuoj bus prauetas naujas oen- 
uiauuus statyti, neKa hk moKytojų ir auk
lėtojų problema. įset įsnauaojant visus re
klaminių oei asmeninių pažinčių kelius, 
tikriausiai outų galima rasti porą tinkamų 
mokytojų, o siunčiant tą porą mokinių iš 
7 klases j vokišką gimnaziją, paliekant 
juos gyventi lietuviškam bendrabuty, išsi
spręstų ir knų mokytojų proolema. Žino
ma, tai gimnazijos reikalas, bet šie trūku
mai neturėtų atoaidyti lietuvių savo vai
kus siųsti į lietuvišką gimnaziją.

Bendruomenes bei apylinkių rūpestis bū
tų palaikyti ko daugiau asmeninių ryšių 
su svyruojančiais evangelikais, nes atrodo, 
kad asmeniniai pokalbiai vis dėlto geriau
sių pasėkų atneša. Iki šiol pokalbių kaž
kaip vengta: jei pats neateini, tai ir nerei

kia. Apylinkės turi ir toliai išvengti bet 
kokių politinių kalbų bei zyįių, nes dauge
lis iš evangelikų politiškum^ vengia.

Gal net būtų patartina politiškai nesu
interesuotiems ir dėl lietuvybės svyruo
jantiems, bet šiaip veikliems žmonėms tar
pusavy sudaryti kažką panašaus į „Lietu
vos draugų klubą“, kuris bandytų tausoti 
lietuvių kultūrą, papročius, dainas, litera
tūrą, meną, filmus ir t. t., palaikytų kul
tūrinius ryšius su Lietuva bei bendruome
ne. Juk jie geriausiai galėtų supažindinti 
vokiečių visuomenę su Lietuva. Mes jau 
dažnai 'taip užimti lietuviškom problemom, 
kad apleiažiam Lietuvos garsinimą Vokie
tijoje. Tokiuose klubuose galėtų susiburti 
lietuviai ir vokiečiai iš Lietuvos bei klai
pėdiečiai. Atkristų tautybės problema, 
darbuojantis Lietuvai.

Liuteronų bažnyčios veikėjams reiktų 
daugiau dėmesio ir energijos kreipti į lie
tuvybės palaikymą. Dažnesni kunigų ir 
darbuotojų apsilankymai, pamaldos bei 
kavutės su asmeniškais pasikalbėjimais 
stiprina lietuvius. Reikia žūt būt priruošti 
bent porą lietuvių jaunuolių evangelikų 
kunigais. O po karo dar nė vienas toks ne- 
susirado. Nejaugi neatsirastų tose krikš
čioniškose šeimose jaunuolio, ar jaunuolės, 
norinčių tapt kunigu? Turėtume jau dabar 
jaunesnius darbuotojus ruošti „ pamoksli
ninkais“, Mažosios Lietuvos pavyzdžiu se
kant. Atrodo, tai vienintelė išeitis.

Studentai ir buvę studentai testoja į Pa- 
baltiečių krikščionių studentų sąjungą, į 
ją priimamas kiekvienas krikščionis, neat
sižvelgiant tautybės ir denominacijos. Ji 
yra Pasaulio krikščionių studentų sąjun
gos dalis. Šiai Pabaltiečių studentų sąjun
gai priklauso Anabergo rūmai, kur vyksta 
dažni jaunimo suvažiavimai. Taigi, para
ginkite apsilankyti Annaberge savo vai
kus, čia apsilankymas dar niekam nepa
kenkė. Jei lietuviams evangelikams pasi
sektų nusikratyti tautinių svyravimų ir 
abejonių, abejingumo visuomeniniam ir 
bažnytiniam darbui, ateitis turėtų mūsų 
nebauginti. Sustiprinta evangelikų lietu
vių veikla apylinkėse mus suves arčiau su 
broliais katalikais ir pašalins paskutines 
nepasitikėjimo liekanas, įsijungę į bend
ruomenę, priversime valdybas daugiau dė
mesio skirti evangelikams. Daug kas pri
klauso nuo mūsų pačių.

Artūras Hermann
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MANITOBA LAUKIA

STOVYKLAUTOJU
Yra sakoma, kad tas, kuris 

keliauja - mokosi, Kas metai 
daugelis žmonių išleidžia ne
maža pinigų keliaudami, kad 
pamatytų naujas vietas ir su - 
s įtiktų senus pažįstamus ar 
rastų naujus draugus. Šiais 
metais tokia proga yra Kana - 
dos lietuviškam jaunimui '.
Rugpiūčio mėn. 17-24 d, d. 

yra rengiama stovykla Oak 
Point, Manitoba ir ten sto - 
vyklauti kviečiamas jaunimas 
iš visos Kanados. Oak Point 
yra mažas miestelis prie Wi
nnipeg©. Ten prie Manitobos 
ežero yra 70 akrų žemės 
plotas su keletą pastatų ir vi
sa tai yra Winnipego lietuvių 
parapijos žinioje.

Šiai stovyklai surengti yra 
sudarytas 11 asmenų komite 
tas, kurio pirmininkas yra 
kun. J. Bertasius. Stovyklai 
vadovaus P. Regina, o dvasios 
vadas bus Tėv. St. Kulbis.Da 
lyvaujantiems mokestis yra 
nustatytas: vienam asmeniui 
- 45 dol., dviems - 80 dol. ir 
trims arba daugiau /iš tos pa
čios šeimos / - 1OO dol. Į 
šią sumą įeina ir kelionės bi-

NIAGAROS
Vellando medžiotojų ir meš

keriotojų klubo Lithuanica pa
rengimas 1969 m.birželio mėn . 
7 d. praėjo sėkmingai. Svečių 
dalyvavo iš artimų ir tolimų- 
Kanados ir Amerikos vietovių, 
nekalbant apie vietinius kana
diečius, kurie parengimą kas
met gausiau lanko.

Kaip buvo skelbta, už gra
žiausias kartūno sukneles pre
mijas laimėjo:
I Berzenienė Rona jr. iš Toron
to,
II Baliukienė Joana iš V ei lando,
III Berzenienė Elena iš Wellan- 
do.

Baliaus gražuole išrinkta Ba- 
liukaitė Anita iš Vellando. 100 
dol. laimėjo A. Stankevičius iš 
Port Colborne. Parengimas 
praėjo pakilusioje nuotaikoje .

Su pasitenkinimo šypsniu 
veiduose dalyviai nenoriai skirs
tėsi į namus.

Kitas, jau vasaros, parengi
mas ruošiamas jaunimo globė
jų skautų rėmėjų or-jos, įkur-

De LaSalle
HARDWARE

Wl N N IPEG

Lietuviai prie Manitobos ežero kur ivyks Jaunimo Stovykla.

TORONTO

lietas, nes yra gauta papigini- 
mas iš CNR geležinkelio 
b-vės.

Registracijos lapai bei kita 
informacija gaunama pas:

Rev. J. Bertasius
432 Elgin Ave.,
Winnipeg 2, Man.

arba
Mr. P. Regina
1596 Crediton Pkwy.,
Port Credit, Ont.

Būtų labai gerai, kad regis
tracijos formoš'būtų užpildy
tos ir grąžintos iki liepos 15 
dienos. Winnipego lietuviai, 
kurie labai daug kuo priside

PUSIASALIS
tos 1952 m. Port Colborne, kuri 
apima visą Niagaros pusę. Ji 
rūpinasi mūsų jaunimu kiekvie
nais metais paruošdama aukšto 
lygio parengimus. Šiais metais 
toks parengimas įvyks St. Ca
therines ,bir želio 2 8d .St .Denis - 
parapijos salėje.

Rėmėjų veidai keičiasi, bet 
tikslas ir priemonės įskiepyti 
lietuviškumo dvasią jaunimui 
nesensta, nes jau buvusieji jau
nuoliai papildo rėmėjų eiles.

Nekalbėsiu apie programą-ją
patys rengėjai pranešė. Mūsų 
pareiga,savo atsilankymu rem
ti jų dedamas pastangas auklėti 
jaunimą. J.

LONDON,ON
BAISIŲJŲ BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS
Š.m. birželio mėn. 15 d. Lon

dono mieste pabaltiečiai-lietu- 
viai, latviai ir estai raudonojo 
teroro masinių trėmimų sukak
tį paminėjo labai įspūdingai ir, 

da prie šios stovyklos rengi
mo, visada stengdavosi būti 
vaišingi šeimininkai. Tikimės, 
kad ir šia proga neapvilsime 
nei stovyklautojų, nei kitų ga
mų svečių. Atvažiuojantys čia 
šiaproga,svečiai dėl nakvynių 
bei kitų informacijų gal i kreip
tis pas:

Miss. D. Janušką
4 - 590 Simcoe St., 
Winnipeg 2, Man.

Tad iki pasimatymo Manito- 
boję prie "Ąžuolyne" rusenan
čių vakarinių stovyklos laužų t

Ev.f.

galima sakyti .visai nauju būdu. 
Minėtą dieną 3 vai. p. p. pabalt 
tiečiai,dalyvaujant ir kitų drau
gingų tautų atstovams, gausiai 
susirinko Šv. Povilo anglikonų 
katedron, kurios dekanas K. B. 
Keefe pravedė visą liūdnosios 
sukakties paminėjimą ir atskai
tė atitinkamas maldas.

Pora lietuvių atstovų padarė 
įžanginių paskaitymų, o pa
mokslą pasakė Londono vengrų 
kapelionas-kunigas Eug.Boday, 
kuris pats gerai pažįsta raudo
nąją vergovę, siaučiančią už ge
ležinės uždangos. Todėl jo žo
džiai buvo tikslūs ir gerai su- 

. prantamii.ypač. pabaltiečiams.
Katedros vargonams galingai 

gaudžiant,giesmės,pilnos susi
kaupimo ir rimties, virpino ka
tedros skliautus. Latvių solistė 

|“ Elfreda Udris-Beitans su dide
liu įsijautimu pagiedojo Šuberto
"Avė Maria".

Iš katedros susirinkusieji nu
sikėlė į žemutinę parapijos sa
lę, kur su dėmesiu stebėjo do- 
kumentarinį filmą "Mano Lat
vija". Šis filmas ryškiai atvaiz
duoja raudonosios diktatūros 
primetimą Baltijos valstybėm. 
Taip pat filmas yra labai aki
vaizdus priminimas vakarų pa
sauliui, kad ir čia gali įvykti 
tas pats, jei laisvasis pasaulis , 
vis nepankamai pilnai ir rimtai 
vertins slenkantį komunistinį 
pavojų. DALYVIS

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

KAPITALAS virs trijų MILIJONŲ DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame .iki 85.000 ir MORTGICIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau 32.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki 35.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. — •---- - - - --------------

IMA
7% % uz asm. paskolas 
7/1% uz mortgicius

6% % už 2 m. term. dep.

MOKA 
%uz depozitus 

|S%%t,už Šėrus

Telefonas LE 2-8723

KASOS BALANDOS: kasdieną nuo 10 vol. Iki 3 vol. p 
p4P*kytu«sekmadienius. Pirmadieni Ir penktadie
ni vakarais nuo 4 vai. 30 mln. iki 8 vai. 30 tgln. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.l ( liepos, ir 
rugpiOfio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVAHOS Į — J-.'!’!’* Lo,,ii’ EK,i'°' Uk,,‘-",ą" t__________ - * U. S. S. R. paprastu bei oro pastų.
BE MUITO DOVANOS:

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

Taip pat persiunčiame pinigus, už kuriuos gavėjas gali nu
sipirkti įvairių ąrckių specialiose dolerinėse krautuvėse.

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motociklai, dviračiai, skalbiamosios mašinos, siu 
vamosi«gą£lStaios, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
e Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus {vairius siuntinius iki 19!4 svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę musų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą,
• Mūsų {staiga labai daug patarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
DARBO VALANDOS: ®*rpiadieniaL 

— penktadieniais nne 9 vaL ryto 
Hd 7-vaL vakaro; šešta die nJ-nris 
— ndo 9 vai. ryto ik* 5 vai

S. MESKUITIS

TUBSAMIEGtO ŠMEKTiLĖS
Tursomiegis - tik prasidėjusio tempti vakaro laikotarpis.Pa- 

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

Penktadienio alučio šeiminin
kui, Broniui Mackevičiui, žįs vaka 
ras yra vienas iš svarbiausių. Lie
tuvių Namų didžiojoje salėje jis , 
sukasi kaip vijurkas. Vyras perbė
gės savo amžiaus trečią, dešimtkę 
yra pačiame pajėgume. Savo vidu
tiniu ūgiu ir tiesiu nuaugimu jis 
labai gerai atrodo. Šalia to, jis 
yra pasigėrėtinas fortepijono vir
tuozas. > *

Mackevičius vikriai aptarnauja 
prie baltai padengtų stalelių sė
dinčius svečius. Naujai ateinan
čius jis mandagiai pasitinka, nu
rodo jiems atsisėsti vietas, kuriu 
dauguma< jis pažįsta ir riet svei
kindamasis pamini ju pavardes. 
Kiekvienas, tikėjęsis ar nesitikė
jęs tokio šilto priėmimo, išgirdęs 
savo pavardę, išsiskleidžia plačiai 
šypsenai. Tuo, tarsi pakutenta jo 
savigarba greitu žvilgsniu apibėga 
artimesnius stalelius. Bene teneša 
j o artimiej i bei paŽistąmi, atkreips 
dėmesį,, kad ir jis Štai atėjo pra
leisti vakarų lietuviškoje aplinko
je.

Jaukiąja patalpa, jos išpuošimu 
ir svečių priėmimu, daugiausia ste
bisi svečiai iš Detroito. Jie apsė

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, 0NT. 
Telefonas LE 1-3098 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

dę du sustumtus stalelius arčiau 
prie scenos, stebi visą aplinka ir 
esančia tvarką. Juos atlydėję to- 
rontieČiai jų bičiuliai aiškina, kad 
čia esanti lietuviams populiari už
eiga. Čia esąs įsikūręs irParamos 
bąpkelis. TorontįeČiai kalbėdami 
skundžiasi, kad mūsiškiai vis dąų 
giau išpuiksta ir, išskyrus Šiuos 
penktadieninius alučius, kitais at - 
vėjais savų namų nemėgsta, jų-nei
ma net saviems parengimams.

Gale stalo sėdinti, viena iš mote 
rų, -savo apvaliom, patraukliom li
nijom primenanti tikrą amerikonką, 
gėrisi ant sienos kabančiu Vil
niaus herbu, kuriame vaizduojamas 
Šv. Kristupas su vaikučių ant ran
kų. . Ji ypač patenkinta, 'kad šis 
Vilniaus ir keleivių globėjas nebu
vęs nuimtas nuo sienos, -kaip nese
niai, kad padaręs popiežius, paša
lindamas daugelį šventųjų iŠ pa.- 
šventiojtų vietų. Grįžusi į Detroitą, 
ji susisieksianti su darbščiuoju 
rašto žmbgum Naku. Ji prašysian
ti Alfonsą aprašyti jų kelionę Ka- 
nadon ir paminėti Toronto lietu- 
viu namus, kur tebėra neišgyven
dintas keleivių globėj as Sv. Kris
tupas.

“PARAMA“
KreditoKooperatyvo "Para

ma" šių metų gegužės mėn. 
31d. balansas pasiekė $3, 7OĄ 
590. OO, t. y., per šiuos penkis 
mėnesius paaugo $497,089.00. 
Per tą patį laikotarpį atskiros 
balanso pozicijos padidėjo:de- 
pozltai Ir Šerai $432,674.00; 
paskolos ir mortgičiai $301, 
135.00. Atskaičius visas iš
laidas , pelno susidaro $30, 
385.91 .

Tenka pastebėti, kad "Para
ma", nežiūrint finansinių svy
ravimų, auga Ir stiprėja.Esant 
tokiai padėčiai, Paramos val
dyba nutarė nuo šių metų lie
pos mėn.ld. įvesti dviejų me
tų terminuotų indelių sąskai
tą iš 6f%. Šios santaupos mir
ties atveju nebus draudžiamos 
ir įpėdiniai negaus draudime 
premijos. Dėl smulkesnių in
formacijų prašom teirautis 
Paramos raštinėje.

Paramos raštinė liepos ir 
rugpiūčio mėn. šeštadieniais 
bus uždaryta. Vedėjas.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai nuoširdžiai sveikina sesę Ritą 
Narušytę ir ps. Juozą -Karasiejų, su
kūrusius lietuvišką šeimą. Jų vestu
vėse birž. 28 d. dalyvavo daug skau- 
tų-čių.

• šį pavakarį Tėvų pranęiškonų 
stovyklavietėje N. Wasagoje visiškai 
pertvarkyta sporto aikštė:

•Vyta Liūimaitė ir Osvaldas 
Kušneraitis susituokė birželio 
14 d. Prisikėlimo bažnyčioje.

• Vilasaliečiams gerai linoma krautu-

LaSalle.

SUDBURY, ONT.
MEDŽIOKLĖS IR MEŠKERIO
JIMO KLUBAI IR. .. SPAUDA

Vasaros sezonui prasidė
jus, visi stengias;! nors sa
vaitgaliais apleisti dulkinus 
miestus, trukšmingas darbo
vietes ir leistis į vasarvietes 
miškuose, prie ežerų, žvejoti 
ir poilsiauti Atėjus rudens - 
žiemos sezonui į miškus, me
džioti Kanados miškų didžio
sios gyvūnijos .Tuo tikslu,lie
tuviai beveik kiekviejoje ko
lonijoje turi įsteigę gamtos 
sporto, medžioklės bei žvejy
bos klubus, k. a. Toronte, Ha
miltone, Montrealy, Ošavoje, 
Sudburyje ir kt. Tikslas labai 
gražus ir naudingas ne vien 
kad, gryname ore, gražioje 
gamtoje nraleistas laikas stip
rina sveikatą, bet kartu jun
giamės tautškai , papročių, 
kalbos atžvilgiu, į jungtame ir 
jaunimą, kad nors kiek ilgiau 
galėtume išlikti lietuviais ne- 
ištirpdyti šio krašto svetimy
bių katile.Vienų medžiotojų ir 
meškeriotojų klubų labai gy
va,kiti vegetuoja,treti,tik var
das "popieryje”. Bet gražiau- 

6 psl. *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 28 ( 1 155 ), 1969 m. liepos mėn., 9 d.

šia, kad klubas gerai veikia ir 
visus savo darbus, projektus  ■ , 
lūkesčius įamžina metraščiuo
se ar laikraštėliuose. Ar tai 
nebūtina? Po trumpesnio ar il
gesnio laiko išnyksime, bet 
metraštėliai,laikraštėliai by
los apie mūsų gyvenimo ir 
veiklos paliktus pėdsakus ir 

bus medžiaga tremties istorikui 
, Prieš save turiu gražiai iš

leistą , periodinį laikraštėlį 
"Žuvėdra". Jį leidžia Ošavos 
medžiotojų ir meškeriotojų 
klubas "Ešerys". Atrodytų-tai 
klubo valdybos kolektyvinis 
darbas, bet kiek žinau, tai di
džiausi nuopelnai tenka A.Lu
košiui, valdybos sekretoriui. 
Laikraštėlis gražiai išleistas, 
malonu paimt} į rankas,© kiek 
ten klubo veiklos, ateities pla
nų aprašymų,veiklos kronikos 
ir net bandoma įvesti savos 
meninės kūrybos k, a.eilėraš
čių, aprašymų,feljetonų ir pan, 
Ž luomą pasitaiko ir trūkumų, 
bet kalbos nesklandumų,bet ji 
leidžiantkeliolikos narių klu
bui, tai pilnai pateisinama ir 
suprantama^ o be ta’jis toks 
mielas, savas ir įdomus. At
rodo, kad kitiems medžiotojų 
ir meškeriotojų klubams Oša- 

zos - "Ešerys" turėtų palikti 
gražų pavyzdį.

Sekant ir įdomaujantis me
džiotojų ir meškeriotojų klubų 

: GERIAUSIAI PAILSĖS IT VER SAVO ATOSTOGAS
CĄPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

iFAUDRONE
g JUL 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655
Į Tel. (Area 617) 428-8425
9 ShK • Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai; rami ir Jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliežas 

(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. 288-5999, o po BIRŽELIO 

22 D: tiesiai j vilų AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 22 didžiausią Cape Cod -žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

fl

I

gyvenimu ir veikla spaudos rei 
kalu, teko išgirsti "linksmų " 
pasisakymų .V ienovidutinę vei- 

Nukelta i 7 psl.



HAAA.I LTOK/
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

Nemokamos gyvybes ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnos Įlekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius

UDikrintas indėliu saugumas 
Kapitalas vir? $1,600,000.00

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 930—5 v,p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 930—8 v.p.p.
Šešti. 9—1 v.p.p.

MQKAME UZ:

Depozitus 5%

Sėrus 5 5%

Terminuotus indėlius 6,5%

SKOLINAME:
Asmenines paskolas i* 10%

Nekiln. turto paskolas i? 9%

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais sestadieniais uždaryta.

PRANEŠIMAS L N 
NARIAMS

Maloniai kviečiame Tams
ėtas dalyvauti L N’ Hamiltone 

Akc, B-vės visuotiniame susi
rinkime, kuris įvyks Hamilto
ne 1969 m. liepos 19 d-. 5 vai. 
vakaro PARAPIJOS SALĖJE, 
58 Dundurn str. North.

Šia dienotvarke:
1.Narių registracija.

12.Susirinkimo atidarymas. 
iT3'.Praėjusio narių s-mo pro

tokolo skaitymas ir priėmi
mas.

4. LN V-bos P-ko pranešimas 
ir L N sklypo pardavimo 
svarstymas.

5. LN B-vės įstatų paragrafo 
No. 64 pakeitimo svarstymas 
"Paragrafas 64 .Viena akci

ja turi vienąbalsą.Vienam fi
ziniam ar juridiniam asmeniu i 
draudžiama parduoti daugiau 
kaip penkias akcijas..

PastabaiLN B-vės V-basa- 
vx> posėdyje 1969 na. birželio 
3Od.nutarė septyniais balsais 
vienam susilaikius siūlyti s- 
mui šį paragrafą pakeisti lei
džiant vienam asmeniui įsigy
ti ne daugiau kaip dešimt LN 
akcijų.

6. a/Klausimai.
b/Sumanymai.

7. Sus ir inkimo uždarymas.
Nariai,negalį s-me dalyvau

ti,prašom įgalioti kitą asmenį.
Hamilton, liepos mėn.8d.

LN Hamiltone Akc.B-vės
VALDYBA

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont.

Atkelta iŠ 6 psl.
SUDBURY...

ktą išvystančio klubo keletas 
nai/ių pasiūlė jo valdybai iš
leisti yeiklos periodinį laik
raštėlį savo lėšomis/pirmąjį 
numerį/ - atsakas buvo toks: 
Leiskite,bet prieš spausdinant 
visą medžiagą duosite "per- 
cenzūruoti " klubo valdybai . 

pergyvenus įvairius ir įvai
rių "cenzorių" laikus tėvynės 
pavojų dienos e,šiurpas supur
tė ir graži idėja buvo nužudy
ta. Leiskitė' pacituoti "Žuvėd- 
dra"Nr.3 redaktoriaus žodžio 
ištrauką: -"Argi mūsų klubai 
yra jau tokie menki, kad nega
li bendromis jėgomis per tris 
ar keturis mėnesius išleisti 
laidraštėlio kelių lapų? Visi 
puikiai žinime,kad esame veik
as ir finansiškai stovime ge
rai.

Jei kas manytų,kadlietuviš- 
ka spauda yra taip gaus i, jog ne
verta nė vargti bei gadinti po- 
pieris,tokiems tektų tik palin
kėti - saldžių sapnų, gerai tik 
pagalvokime?

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

STOTIŠEŠTADIENI S PER £ f mb
BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

Programos vedėjos L. StankevičiusTEL. 669-8834.

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

°OINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų darbus.
Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt. 

b Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40
arba Mr. 20. Atvažiavę neapsiriksite !

Paeito
Savininkas Alfonsas Vi skontas

SKAMBINKITE, 
iš visų vietų LaSalėje.

SPECIALIOS KAINOS:
e Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• I tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves-

TEL. 366 - 8300

— visas 24 valandas.

LaSalle Mo Specialist Heį’d.

7717 HUE GEORGE LASALLE, P.Q.
(Priešais NL redakcijų)

TEL: garažo 366-0500 
namu - 366-4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS.

SAV. G. DESROCHERS.

Ltnkėkime ” Žuvėdrai" nus
kristi į kitųklubų teritorinius 
^andenis ir parodyti, kaip gau
domos spausdinto žodž io "žu
velės".

UniueTLal Cleaned &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(at We//ingfon St J

J.Kručas
Windsor

Dry cleaners & dyers co. Ltd. 
1205 church Avenue. Verdun. P.Q.

pranešama apie naują
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančią 
hemorofus

. Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galių su- 

įtraukti hemorojus ir pataisyti 
^sugadintus audinius.

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams Įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

j.-Tačiau visų svarbiausia - rezul
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.

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

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

vaistinėse. T’inigei bus gražinti

Lietuviams nuolaida.

KELETAS VAIZDŲ IS VALLEE BLEUE (Pr. Juodkojo ir Co.), 
PLIAŽO, KURIAME VYKS Š| SEKMADIENĮ “ NEPRIKLAUSO - 
MOS LIETUVOS“ LAIKRAŠČIO GEGUŽINĖ - PIKNIKAS-

NL“ GEGUŽINE ' PIKNIKAS JAU ŠI SEKMADIENI

( žiūrėk skelbimą 8 psl.)
Kviečiame atvykti visus lietu

vius, ypač atostoginiame laikotar
pyje su svečiais, kuriu nemažai 
atvyksta iŠ tolimesniųjų Kanados 
ir JAV - bių vietovių. Kviesdami ne- 
iškenčiame ne priminę, kad be jūsų 
pačią malonumo, kuri rasite atvykę 
i gegužinę-pikniką, suteiksite mo
ralinę ir materialinę paramą spaus 
dintąm lietuviškam Žodžiui. Žino
me, kad daugelis jūsų galite apsi
eiti ir be jo, bet niekada nesutik
site, - kad jis nereikalingas. Tai 
neabejinga tikrove. Todėl atvyki
te visi, skaitytojai ir ne. Iš Montre 
alio ir apylinkių, o ypač kalnuose 
vasaroj autieji, pabendrauti nors ke 
lias valandas lietuviškoje šeimo
je. Atvykimas jūsų laukiamas iš 
pat ryto. Tik vienos valandos ke
lionė iš Montrealio greitkeliu auto 
- route į Laurentian kalnus iki Vai 
David, P.Q. (privažiavus gazolino 
garažus Finair AgenceP.Tremblay) 
prie pat didžiojo kelio kairėje pu
sėje. Galima nuvažiuoti ir busu iš 
bent kurios stoties Montrealyje . 
Pikninkaudami galėsite pasitenkin* 
ti pagal savo pageidavimus: lauko 
išvyka prie geros muzikos ir gai
vinančiais gėrimais, pabuvoti sau
lėje ar pavėsyje, maudytis ežere 
ar nuo tramplyno pašokinėti ( neabe 
jingai, kad atsiras premijų šiam 
vandens sportui).

Tad iki pasimatymo !
NL.

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbinių, fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kita, kaip geometri
nes figūros. Toki, darbo* žymi ai 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 šešias pamokas (rastu) Tams- 
toi suteiksiu geometrines žinias, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
nevargindamas Tamstos aksiomo
mis ir teoremomis.

Viena pamoka 2 dol. 50 centu, tai
gi uz 15 dolerią Tamsta įsigysi ži- 
nojimg, kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

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

HIGHLAND AUTO BODYi

611 Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366 - 7281 

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-32

• Atliekami mechaniniai darbai

* (tores taisymas Ir dažymas

9 Dunlop padangos ir baterijos

Joe's Butcher and Grocery : jSSSSSKSSS-XStS. 
gamintojas.

J* LAURINAITIS 9 Pristatymas greitas ir sąžiningos i namus, sales
1918 Frontenac Street, M o n t r e a I, P. Q TEL: 524 - 0 209 visose miesto dalyse.

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

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

.Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, kerpėtus, 
sopkas ir visa kitą namų apyvoką.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiam darbe.. Turinti naujai įrengtą 
moderniškiausią drobužių apsauga (storage) 
ir greita, patarnavimą.

Savininkei: A. Keršys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Graibus.

Tel. 768-6679.

Baltic Woodwork Co.
V . /....A'.......... - Daromos Įvairios durys, langai, vir-
K. KIAUŠAS ir J. S1AUCIULIS ... , . , , ... •

tuves kabinetai ir kiti i.vairus medžio
547 Lafleur Ave., L a Salle (650) P. Q. dirbiniai.

TEL. 366-3884

BELLAZZI-LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 61eme Ave.. LaSalle

536 Broadway,
So. Boston .Mass.

02127 USA.

TEL. 366-6941

MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

langu rėmai. Izoliacija, Ten - Test,

ĮVAIRI

Durys,
Masonite, statybinis popietis , cementas, 
B.P. išdirbiniai , cementas'ir kt.

VIS
Aišku, ąsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jąu eina 62- 

sius metus. Jį vieni gina, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam negataikauja ir nesjbijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is_ylsur ( daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelne gerą var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duodą ir teisinių patarimų, jame rasite gražiu^ ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $ 5.Č0. ' '

Jau galima gauti — 1969 — metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

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

• Apkainat i s nemokama s

PART 
CORONET 
CHARGER 
PODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
PODGE

LAURENT PAIGNEAULT
President

T^niLF- iNC .

a

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

- PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

LASALLE 366-0330

AUTOMOBILE INC.

7635. BOUL. LA.SA.l-LE 
LASALLE. QUEBEC 

TĖL. 366-7818

A. B. C.
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

TEL. 525-8971.

>9 U/vĄS

T. Laurinaitis

TfS

3891 St.Lawrence Blvd..

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4- 9098

f* mb ■ ■ Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių, laikraštis.
Bes I Leidžia Varpininkų leidiniu fondas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

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

ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kurių pilna, pasitikėjimo turi jau 14-ką metų.
ABC turi dideli pasirinkimo, įvairiu gėrybių siuntiniams, -— aukščiausios kokybes ir žemiausia kainai!!

ABC priima ir pinigus ui kuriuos jūsų gimines gali nusipirkti įvairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje, 

ABC turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams i Lietuva.: L KAINOS(50% NUOLAIDA)
Vi sakiausios rūšies maisto pavyzdžiai ir šimtai 
kitokios rūšies maisto produktą, šokolado i r L t. 

Prašykite katalogo.
Šitos kainos įskaitant: produktus, 
muitų, persiuntimo mokestį ir t.t. 
Jūs nemokėsite nė viena cento 
daugiau! 

NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas — 100% pasitekinimas!

110 sv. cukraus .... $ 15.50
110 sv. miltų 21.50
110 sv. ryžių 9.....$25.00
22sv. taukų..- •••-$ 12.70
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SKAUTAI '“SKAUTES
Vasaros stovykla prasideda lie

pos 20 d. ir tęsis iki rugpiūčio 3 
Visi norintieji stovyklauti

prašomi kuo greičiausiai užsire 
registruoti pas tuntininkus — A. 
Baršauskienę 365-3339 ir V. Pie- 
čaitį - 366-7041.

Vykstant į stovyklą reikia pasi
imti tvarkingą uniformą, lietpalti, 
batus, indus ir rankšluostį, šiltą 
pižamą, miegam aišį su lovele ar
ba matracą, paukštytėms ir vilkiu 
kams tik miegamaišį, tualetinius 
reikmenis, maudymosi kostiumą, 
sportui kelnaites, bliuskutes, il
gas kelnes, megztinį arba švarku
tį, ir prožektorių (flashlight).

Stovyklos mokestis : 1 asmeniui 
$20.- savaitei, dviems savaitėms 
-v$35 ir $2 registracijos mokestis. 
Šeimos, kurios turės daugiau sto
vyklautojų, galės gauti nuolaidas.

Visi stovyklautojai arba ją tėve 
liai rūpinasi transportacija. Sunku

Visi į NL laikraščio GEGUŽINĘ 
kuri įvyks liepos mėn. 13 d.,

S E K M ADIE N I f P R. J U O D K O J O PLIAŽE, PRIE AUT O-RO U T E —

LAURENTIDES KAL NUOŠĖ

ValUe feleue
SKI CENTRE & DEVELOPMENT

VAL DAVID, QUE.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA*.

maras esant, kreiptis į tuntininkus. ——
Iki susitikimo Baltijoj ! 

T untininkai.

D. L. K. VYTAUTO NEPRIKLAUSOMO KLUBO SKOLINTOJAI

“VYTAUTAS TRUSTEES“

S. M. LIEPOS MĖN. 13 d. pp. SKRUIBIŲ ŪKYJE RENGIA

PIRMĄJĄ GEGUŽINĘ
PROGRAMOJE: Smagi muzika

Puikus bufetas 
Turtinga loterija

i Vytautas Trustees
Valdyba.

Jokūbaitis.
Krepšinio aikštelę paruošė 

P.Kličius, A. Kličius, R.Otto, 
P.Montvila, V.Piečaitis ir J. 
Piečaitis. Vandens pompas ir 
elektros prijungimą atliko J . 
Piečaitis, A .Kličius ir V.Pie
čaitis.

Džiugu konstatuoti,kad"Bal- 
tijos" talkininkų skaičius kas 
kartą didėja. Visiems šiems 
"Baltijos" rėmėjams ir tai - 
kininkams didelis ačiū'.

Pr.R.

Į STOVYKLAUTOJŲ TĖVUS.

Šiais metais "Baltija" gero
kai pasikeitė: buvo įsigyti šal
dytuvai, padarytos spintelės 
vaikų indams, padidinta ir nu
pilta smėliu sporto aikštė, į- 
rengta krepšinio aikštelė, pa
darytas didelis maš inoms pas
tatyti sklypas priešais pagrin
dinį pastatą, nužvyruoti takai 
nuo berniukų namuko į aikštę 
ir iš aikštės į maudykles, pa
darytas plaustas maudyklėse, 
iškirsta daug miško ir t. t. 
Atvažiuokite ir įsitikinsite.

Tačiau, atveždami stovyklau- 
tojus,neatvažiuokite tuščiomis 
rankomis . Atsiveskite po 
grėblį ir kastuvą. Mat, aikštė 
po buldozerių reikalinga paly
ginimo. Be jūsų pagalbos sto
vyklautojams tatai tektų atlik
ti patiems arba žaisti akme-

nuotoje aikštėje. Argi tams
tos to norėtumėte?

"Baltija" visiems tiems pa
gerinimams išleido netoli 
$1OOO ir daugiau pinigų netu
ri. Gi keturiose talkose daly
vavo daugumoje tie patys žmo
nės ir iš jų daugiau tikėtis ne
beįmanoma.

Taigi, atvežę savo jaunimą 
stovyklauti, paaukokite "Bal- 
tijai"nors pusę dienos. Tams
tos pamatysite patys,ką gali
ma padaryti bendromis jėgo
mis.

Pr.Rudinskas
Baltijos Komiteto Pirmininkas

PAVYKUSI TALKA
Užpraeitą savaitę įvyko la

bai sėkminga ketvirtoji "Bal- 
tiios" talka.

M.Krauzaantrą kartą dova
nai savo sunkvežimiu iš Mont- 
realib nuvežė maudyklių plaus

tui medžiagą ir pats jį sušvei- 
savo. Jam talkininkavo ir visą 
medžio darbą atliko J.Dalman- 
tas. Geležines statines plaus
tui padovanojo J. Šeidys ir D . 
Rupšys, o kitas metalines da
lis-Montreal Nord "Scrap Yar- 
d'o" savininkai lietuviai bro
liai Miller per M.Krauzą.

Nakvynių namukus sutvarkė 
A .Morkūnienė, V.Biliūnienė ir 
G .Rudinskienė.Plausto,spinte
lių indams ir platformų palapi
nėms dažymo darbus atliko 
jaunieji:Rimas Žitkauskas,Vi
da Ž itkauskaitė, Roma Naruše
vičiūtė, Rūta Danaitytė ir Ri
mas su Linu Piečaičiai.

Mišką apie berniukų ir mer
gaičių namukus iškirto R.Otto, 
P.Montvila ir J. Šeidys talki
ninkaujami Algio Pocausko, To
mo Montvilo ir kitų ankščiau 
paminėtų jaunuolių. Vartams 
stulpus pastatė J.Šeidys ir B.

PRIMINTINA A.A. GAURIŲ 
VASARVIETĖ, ST. DONAT,P.Q.

V

Šiuo kartu vasaroja ir atostogau
ja K. Vilčinskų šeima iš Ottawos 
ir V. Bilevičius su žmona iš Mon- 
trealio.
• Dr. Romas Knystautas buvo iš
vykęs i JAV- bes inžinierių moks
lininkų suvažiavimą, kaipo McGill 
universiteto atstovas.
• Aušros Vartų parapijos klebo - 
nas Tėv. L. Zaremba sugrižo iŠ 
atostogų ir nuo liepos 12 iki 19 d. 
vadovaus moksleivių ateitininku 
vasaros stovyklai Baltijoje.
• Nek. Pr. Marijos seserų veda
mas vaikų darželis užsidaro nuo 
liepos mėn. l<?d, iki rugpiucįo 18 
d. ir Sės: M. Margaritą- Bareikaitė 
ir M.Jonė- Laurinaitytė dirbs,at- 
eitininkų vasaras stovykloje Bal
tijoje.
• “ LITO“ vedėjas Pr. Rudįnskas 
nuo liepos mėn. 7 d. iki 20 d. iš 
vyksta atostogų į savo vasarvietę 
prie Sylvęre .ežero, P.Q.
• Urbonų šeima iŠ Toronto ir dr. 
Saunoris iŠ Lietuvos lankėsi Mon- 
trealyję.

H. Nagys (NL vyr. redakto- • Albertas Norkeliiinas su šeima
niįs) su šeima išvykę j Chicago, atostogas praleisti išvyko į Prince
• Aug. Kuolų dukters Ritos ves- Edward’s Island provinciją,
tuvėse^buvo išvykę montrealieČiai: x
A.. Lymantai, P. LukoŽeviJiai ir * M?
c iz j i- » ir P- Kazlauskiene išvyko vasa-E. Kardębene. J . . . , . ,roti i Laurentides kalnus. . ■
• Lafontaine Park’e vykstanČiuo- . Petras Kizerskis jau ilgesni
se koncertuose, kuriems yra lais- laiką nesveikavo su nugaros skaus 
vas įėjimas, liepos mėn. 29 d. (an-mais ir uždelsimas pasunkino ope 
tradieni) dainuos mūsų solistė G raęiją, įro kurios jau sveiksta na- 
Capkauskienė. mubse.

1

BŪKITE MALONŪS 
atsiliepti, kas nupirkote iZ Jono Karde
lio dailininko P. Augiaus monografiją.

E. Kardelienė
683 Beatty Ave., Verdun, Mtl. P.Q.

KASOS V AL ANDOS: 1465 De Seve St., sekma- , 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis-

LIETUVIU ŠEIMĄ, turinti mažame, 
te, priimtu prižiūrėti kitą mergaitę 
bet norėtų kalbančios lietuviškai 
ir amžiaus 3-4 metų. 
Skambinti 366-8259, LaSalle, P.Q.

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

Visos informacijos ir pavyzdys - atsiun
tus $1.00 išlaidoms padengti (u^sisakius 
atskaičiuojama).

Rašyti: 14 NL“ administracija, c/o M.G 
7722 Oėprge Street, 
LaSalle 690, P.Q.

AR ŽINOTE, KAD

“NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS“ SPAUSTUVĖ 

spcsdina bilietus, pakvietimus, 
Vizitines ir padėkos korteles, t- 
yairius blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvietimus, mir 
ties atveju užuojautos lai skus..vi 
sakius finansinius pranešimus,ūcj 
kussu adresais, iumalus, laik
raščius ir kt.
Adresas: 7722 George Street.

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

\DR,A,S, POPItRMTIS
B.A., M.D., C.M.,M.Sc., L.M.C.C.,F.R.C.$.{c). 

CHIRURGINĖ PRAKTIKA RElPTts 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. Andrėj 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA 1440 St. Catherine Street W.
■Room 600

Dantų gydytojas Tel: 866-8235, namu. 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 5330 L’ Assomption Blvd. 
Tel. 255 - 3535.Dantų gydytota

ADVOKATAS Suite 205

JJP. Millen b.a., b.c.i 768 Notre Dame St. E- 
- Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS iun Life Building

A BERNOTAS, BJL, B.C.L.

Juozas grąžys
KAILIU SIUVĖJAS 

6396-Bannantyne Verdun, Mon tr e a i

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

(Storage^
Te/. 767-6183.,

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

ADRESAS: 1465 De Seve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766-5827.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS!
DEPOZITUS 5.0%
ŠERUS (numatyta) 5.5%
TERM.IND. įmetams 7.%, 

TERM.IND. 2 “ 7.25%
TERJ4.IND.3 • 7.25%

ASMENINES iš 9.%
NEKILN. TURTO IŠ 8.5% 
iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 i'ėrų sumos.

termino lieka senomis palūkanom i s 
(pradedant 6.5%).

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

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

S-tos "UMT w. 752D

nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniai s ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai. '
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s-|pirmadienials, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsėjo|15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec b ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722-3986.

f f

VISU RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

Telefonas 727-3120

ALBERTAS NORKELIŪNAS , B.A. C.S.C., LB. 727- 3120.
' NAMU:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. * 271-5758.

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS ||

4475 BANNANTYNE AVE., 
VERDUN, QUE.

TEL. 769-8831

8 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 28 (1155),.1969 m. liepos mėn. 9 d.

USED CARS
1 year guarantee 

Kreipkite. |
, LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis tits to VOS

769-8831.

Tel: namų 366-2548


	1969-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1969-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1969-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1969-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1969-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1969-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1969-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1969-07-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

