
NH. 30-32 (1 159),, X X V 111 METAI *** *** 1969 m. A 0 UT- A UG U ST ■ R U G P IŪ Č 10 mėn 6(1. *** J-ITUANIE INDEPENDANTE INDEPENDENT LITHUANIA *♦* •** Postage poia at uochine, P.Q.

O G

ichma
S. Mai

Dr. p. Vileišis
PL Bendruomenės Tary

bos posėdyje įvyko pakeitimų. 
Ligšioliniam Tarybos pirminin
kui Juozui Kapočiui dėl ligos pa 
sitraukus iš Tarybos, naujuoju 
pirmininku išrinktas dr. Petras 
Vileišis 1 (Waterbury, Conn.). 
Naujuoju Tarybos nariu į Tary
bą įėjo Vilius Bražėnas iš Stam
ford, Conn.

Trys amerikiečiai astronau
tai (ARMSTRONG, ALDRIN ir 
COLLINS), 1969 metais liepos 
mėnesio 21 dieną 10 vai. 56 min . 
p.p.atsiekė tai,ką žmonija ilgai 
svajojo. Ar mstrong buvo pirma- 
sai žmogus palietęs mėnulio 
paviršių. Aldrin-antrasis. Col
lins tuo tarpu skrido su savo 
erdvėlaiviu aplink mėnulį .NEIL 
A. ARMSTRONG vardas liks 
žmonijos istorijoje, nes jis bu
vo pirmas ai žmogus palietęs 
kojom kitą planetą ir pradėjęs

los ištirtos ir, atrodo, jokių gy
vybės ženklų nerasta nei mėnu
lyje nei Marse, galima kalbėti 
apie šį fantastišką žygį ramiai 
ir paprastai. Labiausiai nuste
bino turbūt visus amerikiečius 
astronautų paprastumas. Jie 
kalbėjo be patoso (įsivaizduoki
me kas būtų daręsi, jei mėnu
lyje būtų pirmieji nusileidę so
vietų kosmonautai... ), lyg visa, 
kas darėsi tebūtų kasdieniš- 
kiausias dalykas. Ir pats nusi
leidimas ant mėnulio, nors bu
vo Armstrong asmeniškai kon
troliuojamas, praėjo dalykiš
kai,lyg tebūtų daugelį kartų at
liktas įprastas bandymas.

Kas toliau? Tą klausimą 
klausia visa žmonija. Atidarius 
vartus į kosmosą, reikia tikėtis 
vis daugiau nepaprastų -žygių. 
Amerikos prestižas pakilo kaip 
niekad iki šiol. Ir nors raudo
noji Kinija bei jos satelitai(pav . 
Šiaurės Vietnamas) savo žmo
nėms amerikiečių žygio nepra
nešė, vis dėlto APOLLO 11 at- 
siekimas neliks be pasekmių . 
Maskva, kurį laiką delsusi, taip 
pat pranešė savo piliečiam apie 
amerikiečių nusileidimą mėnu
liu.Pranešė,žinoma, pilna kar
telio, kad to nepasisekė padary
ti sovietams.

Dar labiau JAV-ės užimpo
navo pasaulį, kai jų erdvėlaivis 
Mariner atsiuntė televizijos 
nuotraukas iš Marso. Ilgai sva
jotoji kelionė Marsan dabar jau 
tampa realybe. Po keletos me
tų žmogus,, atrodo, atsistos ir 
ant šios planetos.Kaipiš pasta
rųjų tyrinėjimų paaiški, Marse 
panašios į mūsų gyvybės nėra.

Solarinė sistema, ilgai domi
nusi žmogų, dabar atsiveria 
prieš mus.Pastarojo nusileidi
mo į mėnulį pasėkos dar neap-

Seštadienio rytas pradeda
mas su jaunųjų menininkų dar
bų parodos atidarymu, kurioj 
yra pareiškę norą dalyvauti 
jau keliolika jaunų talentų. Po 
tobusprof.R.Vaštoko paskai
ta su pldčiusimpoziumu,įkurį 
įsijungs ateitininkų, skautų, 
sporto, tautinių šokių, ansam- 
lių ir studentų organizacijų 
atstovai. Diskusinės grupės 
kalbės apie lietuvių kultūros, 
politikos, mokslo aktualijas. 
Per dienos pertrauką įvyks 
krepšinio irping-pongo drau
giškos rungtynės tarp Hamil
tono ir Montrealio sporto klu
bų. Vakare jaunimas dalyvau
ja bendrame lietuvių susipa
žinimo vakare-bankete,kuria-

KANADOS LIETUVIU DIENA 
HAMILTONE

15-toje Kanados Liet. Die
noje pamatysime Kanados lie
tuvių prieauglį. G.Breichma- 
nas, KLB krašto v-bos atsto
vas jaunimo reikalams,ta pro
ga rengia Kanados lietuviu jau
nimo suvažiavimą, pagal jo 
sustatytą programą jaunimas 
suvažiuoja į Hamiltoną jau 
penktadienio vakarą,rugp.29d. 
kur vyks jų registracija,suva
žiavimo atidarymas ir pasis
kirstymas suvažiavimo dar- 
baisTąpatį vakarą jaubus vie
na paskaita,kurią skaitys da
bartinis KLB krašto v-bos pir
mininkas dr.St.Čepas. Po to 
-susipažinimo vakaro šokiai 
Jaunimo Centre.Čia savo pro
gramą atliks iš Londono atvy
kęs jaunimo ansamblis " Bal-

naują istorijos lapą. Bilijonai 
žmonių visam žemės rutulyje 
sekė ir stebėjo šį amerikiečių 
astronautų žygį. Ir tai yra taip 
pat nepaprastas atsitikimas - 
televizijos kameros perdavė 
visai žmonijai nusileidusių mė
nulyje dviejų astronautų pasi
vaikščiojimą mėnulio paviršiu
je. Jiedu paliko mėnulio pavir
šiuje Jungtinių Amerikos Vals
tybių vėliavą ir įrašą, kad ten 
atvyko ieškodami žmonijai tai
kos.Dabar, kai jau mėnulio uo-

sakomos. Kiekvienu atveju yra 
aišku,kad jos yra žymiai svar
besnės už Kolumbo atrastą nau
ją žemę.Visai teisingai kaikurie 
komentatoriai pareiškė, kad 
1969 metais pradėta nauja era 
žmonijos istorijoje. To mes , 
nors ir būdami liudininkais, ne- 
jaiičiame, bet ši vasara liks 
svarbiausia data mūsų ir mūsų 
žimės istorijoje.
, ' Lyg ir patv’rttr darnas visa 
tai, JAV prezidentas Nixon pats 
asmeniškai pasitiko nusileidu
sius astronautus ir juos pasvei
kino savo tautos ir visos žmo
nijos vardu.

Nixon kelionė po Aziją, įskai
tant Pietų Vietnamą, taip pat 
verta didžiulio dėmesio. Azijos 
kraštai, visai pagrįstai, jaučia , 
kad JAV-ės nepalieka jų vienų . 
Šiek tiek susvyravęs amerikie
čių prestižas, po šios kelionės , 
vėl pakilo. Ypatingai gi entu
ziastiškai sutiko JAV-ių pre- 
zidentąRumunija.Virš milijono 
žmonių kėlė nenutrūkstančias 
ovacijas, kurios, be abejo,iš
reiškė pavergtųjų sentimentą 
Amerikai.Daugelis stebėtojų ir 
žurnalistų klausia kodėl Mas
kva tą apsilankymą leido. Atro
do, kad nuolat blogėjantys san
tykiai su raudonąja Kinija ver
čia sovietus glaudžiau bendra
darbiauti su Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis. Geltonasis 
pavojus, šimtmečiais grąsęs 
Rusi j ai,dabar yra baisesnis ne
gu bet kada.

me yra pasižadėję talkinti 
prie loterijos ir kitų darbų.

Sekmadienį erdvioje West
dale auditorijoj jaunoji karta 
duoda visą meninę programą: 
Metropolitan operos solistė L, 
Šukytė, Toronto liet, jaunimo 
ansamblis "Birbime", vad. D, 
Viskontienės, talentinga akto
rė D.Kudabaitė ir Hamiltono 
"Gyvataro" šokėjai, vad, G. 
Breichmanienės. Vakare sąs
krydžio dalyviai viską užbai
gia laužu.

Ruoškimės rugpiūčio 29-31 
d.d., Darbo Dienos savaitgalį, 
atvykti į Hamiltoną.Paraginki
me ir savo jaunimą dalyvauti 
15-toje Kanados Lietuvių Die
noje.

KLD komiteto inform.

XV- Kanados Lietuviu Dienos rengimo Komitetas. Sėdi is kairės: D. Prunskutė, 
K. Mikšys, A. Matulienė, A. Juozapavičius (pirm.)/ L. Skripkutė, G. Bn 
nas, A. Volungytė. Stov; iš kairės: J. Stonkus, K. Baronas, J. Pleinys 
tinkutė, K. Mileris, P. Lesevičius ir K. Žukauskas Foto: Bella Stud

Ispaniškos kilmės Burbonu princas Juan Carlos, kuri parlamentas parinko 
susimuoju Ispanijos karalium. Dešinėje dabartinis valdovas Franco.

Senator Kennedy jMary Jo Kopechne 

E.KENNEDY NELAIMINGAME 
ATSITIKIME

Kaip žinom, jo vairuojamas 
automobilis nusivertė nuo tilto 
tarp dviejų salų netoli Cape 
Cod ir žuvo kartu su juo tą nak
tį važiavusi Kennedy šeimos 
vyrų rinkiminių kampanijų 
bendradarbė. Juodžiausia šio 
įvykio vieta yra ta, kad jis pa
liko katastrofos vietą nieko ne
pranešęs policijai (policijoj jis 
pasirodė tik sekančią dieną 9- 
10 valandų nuo įvykio praėjus).

Sen. Kennedy nelaimingo at
sitikimo teisinė dalis pasibaigė, 
bet su tuo įvykiu atsiradusios 
politinės pasekmės tik vėliau 
pradės rodytis.
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LITUANIE INDEPENDANTE *** INDEPENDENT LITHUANIA 

už Lietuvos išlaisvinimą! UŽ ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberatiOTi’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. 
Vyr. redaktoriaus pavaduotojas Vacys Žižys. 
Administratorius ir technikinis redaktorius Pranas Prdtfk'Štaitis.

TEL. 366-6220
7722 George Street LaSalle, Montreal-- Quebec •• Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:
Kanadoje........................... $7.50 Canada. , . .................$7.50
JAV ir Piet»( Amerika. . ,$8.00 USA & South Amerięa. $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.
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50 30
Tos dvi skaitlinės mums la

bai daug pasako: viena jų (50) 
yra Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo didžiosios kovos per
galės ženklas, antroji (30) mūsų 
valstybinio gyvenimo sutemų 
pradžia. Prieš penkiasdešimt 
metų (1919) rugpiūčio paskuti
nes dienas Lietuvos kariuome
nė, savo paskutiniuose mūšiuo
se tarp Rokiškio ir Zarasų, bai- 
iš Lietuvos išmušti sovietų 
Raudonąją Armiją. Tos dienos 
laisvoje Lietuvos dalyje švytėjo 
didžiosios pergalės džiaugsmu, 
nes dar prieš kelius mėnesius 
Raudonoji Armija laikė užėmu
si daugiau kaip du trečdaliu 
Lietuvos žemių.

Z ar as ai, Ukmergė, Rokiškis , 
Biržai, Panevėžys, Šiauliai ir 
visa Žemaitija ko ne ligi Kėdai
nių buvo Kremliaus atgabentos 
Raudonosios Armijos terioja- 
mos. Kaunas, Jonava ir Suval
kija bebuvo laisvos likusios. Į 
šį Lietuvos laisvą kampą susi
spietė laikinoji adv. M. Sleževi
čiaus vadovauta Lietuvos vy
riausybė, pasitraukusi iš Vil
niaus. Čia organizavosi pirmie
ji karių savanorių būriai, čia 
posėdžiavo Lietuvos Taryba.

Raudonosioms jėgoms žy
giuojant į Lietuvą ir jos gilumą , 
tada dar nebuvo jėgų, kurios ga
lėtų stipriau pasipriešinti,nes 
Lietuvos kariuomenė vos tik 
buvo pradėta organizuoti, o vo
kiečių kariuomenės pakrikę bū
riai pamažu traukėsi ir traukė
si bolševikams užleisdami vis 
naujas ir naujas Lietuvos vie
tas. Ir tik 1919 m. vasario 8 d . 
netoli Kėdainių menkutė Lietu
vos kariuomenės užuomazga 
turėjo pirmą savo susikirtimą- 
krikštą-su Raudonąja Armija, 
kurios jau į Lietuvą buvo pri- 
gabenta net kelios, kad ir labai 
pakrikusios, divizijos. Šiuose 
pirmuose mūšiuose mums šiek 
tiekpatalkinkavo ir besitraukią 
vokiečių maži daliniai.

Atsikuriančios Lietuvos,tau
tos ir kariuomenės dvasios pra
našumas, tikėjimas pergale, 
laisvės ir nepriklausomybės 
siekimas buvo toks didelis, gi
lus ir nuoširdus, kad per pusę 
metų visos sovietinės karinės 
ir politinės gaujos buvo iš Lie
tuvos išvarytos. Greitai po to 
pasirodė ir reikšmingi tarptau
tiniai padariniai: rugsėjo 19 d. 
Didžioji Britanija pripažino 
Lietuvą de fakto esančia vals
tybe.Tai buvo didžiulis laimėji
mas tarptautiniame fronte.Lai
mėjimas po laimėjimo džiaugs
mo bangomis liejosi po visą 
kraštą.

Rugpiūčio 23 d. sueina tris
dešimt metų (1939) kai Sovietų 
Rusija su Vokietijos Reichu 
(Stalino - Hitlerio kėslai) Mas
kvoje pasirašė sutartį, kurios 
pasekmė, suokalbininkų sutar
ta,, buvo pradėtas II-sis Pasau
linis karas. Jo išvakarėse iš 
anksto buvo abiejų susitarta 
pasidalyti Lietuvos, Latvijos , 
Estijos,Lenkijos,Rumunijos ir 
Suomijos teritorijomis ar jų 
dalimis.

Karas išsisiūbavo. Kai 1940 
m. birželio viduryje vokiečiai 
užėmė Paryžių, Kremlius siun
tė Reichui sveikinimą, kartu 
pasidžiaugdamas ir pasidi
džiuodamas savo nauju grobiu- 
Baltijos valstybių okupacija, 
kuri dar ligi šiolei nepasibaigė . 
Nepasibaigė dėl visai naivaus 
santarvininkų (Amerikos -Di
džiosios Britanijos) Sovietijos 
su jos komunistine santvarka 
supratimo: sovietams buvo ati
duota viskas ką tik jie panoro 
turėti ir ką tik jiems buvo leis
tą užgrobti.Nuolatos buvo jiems 
pataikaujama,o šiandien tas pa
taikavimas jau taip yr-a išsi — 
plėtęs, kad niekas neb- r i sta ne 
tikjėga, bet ir tvirtesniu žodžiu 
pasipriešinti grobikui. "Neer
zink rusų" virto tarptautiniu 
priežodžiu, nors jie laiko pa
vergę keliasdešimt tautų su 
šimtais milijonų gyventojų, o 
patys turi tiek akiplėšiškumo , 
skelbdamiesi laisvės šaukliais. 
"Vagie, kepurė dega'." Tik ši
taip reikia aptarti sovietus ir jų 
užmačiom tarnaujančius kitus , 
komunistinės santvarkos ant 
savo pečių nepatyrusiems.

Vieną kartą gen. K. Skučas , 
keletą metų Maskvoje buvęs 
Lietuvos karo atašė ir paskuti
niu nepriklausomybės metu vi
daus reikalų ministeriu, turėjo 
iš Maskvos parsivežęs ten kur
suojamą tokį priežodį: "Kiek 
Rusijoj yra komunistų?" 'Vie
nas procentas komunistų,keturi 
jiems prijaučiančių ir devy
niasdešimt penki procentai gy
ventojų komunizmą jaučiančių". 
Mums reikia giliai tikėti ir ak
tyviai padėti tiems devyniasde
šimt penkiem procentam gyven
tojų sovietinio komunizmo 
priespaudoj gyvenančių, nes jie 
yra pagrindinė jėga kovojanti 
prieš priespaudą,skurdą ir var
gą ne tik sovietinėje imperijo
je, bet ir už jos ribų, kur tik 
kruvinai jaučiama sovietinė 
valdymo ranka.Dabar jau ten ir 
komunistų yra šiek tiek dau
giau.

J. AUDĖNAS

ntR (fine.
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PASAULIO LIETUVIU
mjaul/o UEr«rm benprvonenee nimf

Bedruomenė
PLB VISUOMENINĖS 

VEIKLOS GAIRĖS

PLB Valdyba, iš eidama iš tų 
tikslų bei uždavinių, kuriuos 
kelia Lietuvių Chartos vykdy
mas ir likimin,iai mūsų rūpes
čiai, savo posėdžiuose aps
varsčiusi bendro darbo būdus 
bei priemones, priėjo prie 
šių išvadų.

Atėjo metas skirti Lietuvių 
Bendruomenei laisvojo pasau
lio lietuvių gyvenime tą vietą, 
kurijai iš esmės ir paskirties 
priklauso.Būdama atvirakiek- 
vienam lietuviui, nes remiasi 
vieninteliu tautiniu pagrindu ir 
tvarkosi demokratiniu būdu, 
Bendruomenė yra natūrali or
ganizacinė laisvojo pasaulio 
lietuvių jungtis, tad būtų idea
lu,kad jos padaliniai veiktų vi
sur bendrajam tautiniam dar
bui dirbti ir lietuviams atsto
vauti.

Iš kitos pusės turim atvirai 
žvelgti į gyvenimą ir skaitytis 
su f aktu,kad taip pat egzistuo
ja ir specialios paskirties mū
sų politiniai bei visuomeniniai 
veiksniai irkiti junginiai.Tiek 
jų,tiek Bendruomenės pagrin
dinis tikslas - nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstaty
mas. Nepriklausomos Lietu
vos atstatymui gi pagrindinė 
sąlyga - tai gyva pati lietuvių 
tauta.Tad tautinės gyvybės iš
laikymas tiek gimtajame kraš
te, tiek svetur yra didysis vi
sų lietuvių rūpestis ir tikslas. 
Tam yra taip pat būtinas poli-
tinių, visuomeninių bei kultūri
nių mūsų siekimų ir darbų de
rinimas .Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė,siekdama mūsų dar
bų darnos, laikosi ir k i tufe 
kviečia laikytis šių principų:

1. PLB remia Nepriklauso - 
mos Lietuvos tęstinumo ats
tovus - diplomatinės bei kon- 
sularinės tarnybos narius, su 
jais lojaliai bendradarbiauja 
ir rūpinasi jų postų išlaikymu.

2. Santykiuose su Vliku PLB 
pripažįsta,kad Vlikas,sudary
tas politinių lietuvių srovių ir 
laisvės kovos sąjūdžių pagrin
du, vadovauja politinei lietu - 
vių laisvės kovai.PLB susita —

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

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

Red.

GERB. REDAKTORIAU,
Jaune vieną kartą esu kitoms 

laikraščių redakcijoms minė
jęs, kad laikas pagalvoti, kaip 
sucentralizuoti daugumą mūsų 
laikraščiųį vieną,didelį leidinį, 
kurio prenumerata būtų kad ir 
$ 15 ar daugiau į metus. Mano 
manymu į jį galėtų įeiti net ir 
toki žurnalai, kaip "Sk. Aidas" , 
"Moteris","Karys" ir kt. Laik
raščio vertė pakiltų labai aukš
tai,redakcinis personalas galė
tų būti geriau ..apmokamas ir 
persiumtimo išlaidos sumažėtų. 
Būtų gera,kad tokiame laikraš
tyje padėkos ir kt. "parapiji - 
niai" skelbimai būtų spausdina
mi priede. Taip pat turėtų būti 
keliolikos puslapių priedas ang
lų kalboje (kad ir vertimai iš 
ten pat esančių lietuviškų str.) 
mūsų,mažai lietuviškai berno - 
kančiam jaunimui ir mišriom 
šeimom, bei kiekvienam, lietu
viškais reikalais besirūpinan- 
čiam.kitataučiui.Gal šitą, anglų 
kalboje skyrių, užpildytų "Li- 
thuanus" prisijungimas. Pana
šų,dvikalbį Iaikraštį"Progressf,' 

riasuVliku dėl bendros veik
los linijos, darbų derinimo ir 
abipusės pagalbos. Organiza
cinį Vliko tvarkymąsi PLB lai
ko jį sudarančių grupių ir jo 
organų /seimo, tarybos, val
dybos/ vidaus reikalu ir jokiu 
atveju į tai nesikiša.PLB ne
numato įsijungti į Vliką kaip 
sudaranti grupė.

3. Atskirų kraštų lietuvių 
bendruomenės taip pat turi ir 
savų politinių organų specia
liai Lietuvos laisvinimu rū
pintis.Natūralu,kad jie palai
ko ryšius su Vliku ir PLB 
Valdyba. Iš kitos pusės Ben
druomenė taip pat siekia su
tarto bei suderintobendradar- 
vimo su kitais politiniais

• • •Aplankęs visas apylinkes Australijoje irgrjzęsj Sydney miestą,kuriame yra 
A.L.B. Krašto Valdybos būstinė,Valdybos p-kasS.Narušis daro pranešimąA.L.B. 
Tarybos nariams ir organizacijų atstovams.
Viršuj desinėje-Sydney apylinkės p-kas.V.Deikus,kaireje-sekretoriusRAlekna.

PO AUSTRALIŠKA PASTOGE 
Ro^o Vincas Kestutis

Palikęs Lietuvą 1944 metų 
rudenį, lietuvis žmogus ėmė 
kurtis Australijoje nup 19471 
metų ir 1969 metai atžymi 25 
metus išeivijoje.

Pradžia buve sunki, bet tai 
jau istorinis dalykas,priklauso 
muziejui ar archyvui.Betgi kai 
kurie dalykai ir šiandien tebe
jaudina kiekvieną. Tai,pavyz
džiui, nepriklausomybės klau
simas, nes Nepriklausomybė 
yra viena svarbiausių laisve 
gyvenimo sąlygų .Ir visais lai
kais ir visose geografinėse vie
tose lietuvis pabrėžia to paties 

su dideliu pasisekimu čia lei
džia ukrainiečiai.

Aš gerai įsivaizduoju, kad 
lietuviškame "susiskaldyme" , 
tai būtų gana sunku įgyvendinti. 
Bet juo greičiau pradėsime, tuo 
anksčiau šitas planas būtų gali
ma įgyvendinti. Tuo tarpu lai
kantis dabartinio-daugelio laik
raščių būdo, mes ne tik prame-
Sime savo jaunimo gretas (ku
riems anglų kalba vis tik yra 
suprantamesnė), kas metai nu
stosime vis daugiau skaitytojų 
ir korespondentų, ir pagaliau 
kiti laikraščiai pradės užsida- 
ryt.Tuo pačiu išsiskirstys ver
tingas ir gabus redakcijos per
sonalas, kuris būtų labai pra
vartus ir naudingas mano, virš 
minėto ,vieno-stipraus laikraš
čio gyvavime.

Gražu pasigirti kitiems, kad 
mūsų etninė grupė turi tiek ir 
tiek laikraščių, bet kaip ilgai 
mes tuo galėsime girtis ?

Daug sėkmės linkintis Jums

E. FEDARAS 
Winnipeg 2, Man. 

veiksniais bei specialių pas
kirčių organizacijomis įvai
riuose kraštuose.
4. Lietuvių Bendruomenė sie
kia tarpusavio susipratimo su 
politinėmis ir visuomeninė
mis lietuvių grupėmis, todėl 
domisi pozityvia jų veikla.
5. Atskirų kraštų lietuvių ben
druomenės artimai susidurta 
su vietiniais valstybiniais or
ganais ir tų kraštų visuomenė
mis.Todėl stengiasi šią aplin
kybę panaudoti Lietuvos lais
vės bylai populiarinti ir tauti
nei lietuvių kultūrai pristatyti. 
Bendruomenių pareiga 'sekti 
periodinę gyvenamo krašto 
spaudą bei kitus leidinius ir 
tinkamai reaguoti į tendencin
gus bei nepalankius pasireiš
kimus,o ypač kovoti su komu
nistinės propagandos kėslais.

6. Lietuvių tautos likimas ar
timai susijęs su kitų pavergtų 
tautų likimu. Todėl Lietuvių 

reikalo vienokį ar kitokį as
pektą ar bruožą. Tai visuoti
nis reiškinys nuo 1944-1969me- 
tų laikotarpyje, ne atsitiktinis 
dalykas Australijos lietuvių 
gyvenime.

Australijos L.B-nė yra kie
kybiškai silpna:skaičius nedi- 
delis-apie 7,5 tūkstančio.Lie- 
tuviškų kolonijų Australijoje 
nėra.A.L.B.apylinkės apima 
tokius dėdelius plotus ir yra 
retai apgyvendintos, jog, pa
vyzdžiui, rinkimų metu lietu
vis negali tikėtis patekti net į 
vietinę savivaldybę .Ir lietuvis 
norėdamas betarpiškai pasi
reikšti krašto politiniame gy
venime, turi priklausyti aus
tralų politinei partijai, atseit, 
"į trūbą nepūtęs jis pieno ne
gaus"... Bet bendrai imant, 
Australijos lietuviai vengia 
vietinių politinių partijų.Ir at
rodo, kad dažnas galvoja, jog 
jis neįstengtų suderinti savo 
bendruomenės reikalavimų su 
krašto politine veikla. Bijoda
mas to - "su kuo sutapsi, toks 
pats patapsi".. .jis tuojau pat 
gvildena tautybės kalus imą. 
Bet iš tikrųjų, nevienam "tau
tybė" yra tik pasiteisinimas . 
Kalbos nemokėjimas,politinis 
nesubrendimas ir aplamai 
abejingumas yra tos priežas
tys, kurios sukelia neviltį ir 
verčia žmogų teisintis. Be to 
nėra paskatinimo,

Kanados Lietuviu Bendruomenės Londono Apylinkės 

pirmininkui ZIGMUI PAULIONIUI mirus, 
žmonai Elenai, dukrai Juanai, sūnui Jurgiui ir 
artimiesiems gilia užuojauta reiškia

Londono Apylinkės Valdyba.

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENES 

Londono apylinkes

pirmininkui ZIGMUI PAULIONIUI 

mirus, jo žmonų, vaikus ir visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame

KLB - nes Krašto Valdyba.

Bendruomenė ieško gerų san
tykių šutų tautų išeivija ir ar
timai bendradarbiauja laisvės 
kovoje.
7. Okupacija mus dirbtinai 
atskyrė nuo tėvynėje likusios 
tautos.Tačiau esame vieni ki
tų reikalingi. Santykiuose su 
gimtuoju kraštu PLB laikyse
ną apsprendžia Lietuvių Char- 
ta,lietuvių veiksnių Clevelan- 
do 1966 sausio 22-23 konferen
cijos susitarimas ir PLB 111 
Seimo nutarimąi.Bendruome - 
nė kviečia liautis šį klausimą 
kelti ginčo keliu vieš urnoje,nes 
jis daugiausia skaldo laisvojo 
pasaulio lietuvių visuomenę ir 
tuo padeda okupan to tikslams , 
Santykiuose su gimtojo krašto 
lietuviais turime pasitikėti 
laisvųjų lietuvių sąminingumu 
bei subrendimu, jų sąžinės 
jautrumu ir tautinės garbės 
suvokimu.

PLB VALDYBA

M. Vilkrfit ienes nuotrauka.

O ką pagaliau slepia tauty- j 
bės sąvoka ? Tautybė yra kul
tūra. O kultūra nėra atsieta 
nuo kaskienybės, bet pati tik
rovė. Tai yisų žmonoj, visos 
tautos kūrybinės pastangos ir 
tų pastangų visuma'.

Taigi, Australijos lietuv’ų 
gyvenime yra jaučiama sude
rinimo stoka.Politinėj ir kul
tūrinėj veikloj pasigendama 
tų institucijų,per kurias poli
tiniai organizuotos bendruo- / 
menės nariams būtų suteiktos 
galimybės, kokių kad siekia 
kiekvienas lietuvis.

Ryšium su Australijos lie
tuvių politine veikla reikia 
pažymėti dviejų Sydney lietu-
vių pastangas. Tai J. Kedžio 
ir J. Vėteikio leidžiamas ir 
redaguojamas anglų kalba 
"News Digest International". 
Tas žurnalas yra gaunamas 
veikvisuode kioskuose ir yra
siuntinėjamas Australijos 
parlamentarams, valdžios 
atstovams ir kt.Žurnalas yra 
griežtai antikomuniątinis ir 
jo įtaka australų visuomenei 
kasmet didėja. Reikta tačiau 
pridurti, kad jis nėra populia
rus lietuvių tarpe. Apskritai, 
nevienam Australijos lietuviui 
politika yra sunkiai suvokiama 
sąvoka, kuri neturi praktinės 
naudos, o atitinka parapinio 
pabūdžio kivirčams, kurie 'ik

Nukelta i 6 p si.
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JIE NEBIJOJO MIRTI
1944 m. gruodžio mėn.l2d. 

L. L. Partizanai, vadovaujami
K. Kalpoko, puolimu; užėmė 
Pandėlio miestelį, kuriame 
laikėsi stipri N.K. V.D.ir is
trebitelių įgula.Partizanai nu
baudė 12 komunistų mirtimi, 
kurie aktyviausiai veikė kartu 
su Lietuvos okupantais rusais.
• 1945 m. pavasarį, Žarėnų 
vl.Kantaučių km.laukuose, ry
šininko pareigas eidamas žu
vo L. L. Armijos kovotojas - 
partizanas Stasys Eidimtas.
• 1945 m.liepos mėn.Pane
vėžio, Žaliosios girioje, tarp
L. L.K.15O partizanų ir 2000 
enkavedistų įvyko aštrios kau
tynės. Besigindami partizanai 
neteko 36 kovotojų, enkavedis
tai 108.
• 1946 m. vienose atkakliai 
žiauriose kautynėse su bolše
vikais netoli Panevėžio į jų 
rankas pateko sunkiai sužeis
tas vieno partizanų dalinio va- 
das.Bolševikai,norėdami iš jo 
daugiau išgauti, nugabeno jį į 
Panevėžio ligoninę, tikėdami , 
jam pasveikus, kankinant iš jo 
išgauti rūpimas paslaptis.

Partizanai, per ryšininkus 
sužinoję savo vado likimą, vie
ną dieną iš stiprios N.K.V.D- 
tų apsaugos jį išvadavo. Jį be- 
vaduojant žuvo vienas bevardis 
L. L. partizanas.
• I946m.gruodžiomėn.24d. 
Giraitėlių km. L.L.K. partiza
nai,netikėta i užklupti susikovė 
su bolševikais,neteko 3-jų ko - 
votojų, bolševikų žuvo 18. Bol
ševikai keršydami už nepasi
sekimą, sušaudė to pat kaimo 
ūkininką Pr. Pujanauską ir jo 
du sūnus.
• 1946 m.gruodžio mėn.24d. 
Trako miške prie Seirijų stip
rus L.L.K.partizanų dalinys 
užpuolė į partizanų gaudymą 
vykstantį bolševikų kariuome
nės batalijoną. Kautynėse žu
vo per 200 bolševikų, L. L.K. 
partizanai neteko 3-jų kovoto
jų.
• 1947 m. nuo okupanto ran
kos,netoli Marijampolės miš
ko bunkeryje, besigindamas 
nuo jį apsupusio priešo, gar
bingai žuvo "Tauro"apygardos 
vadas kunigas J. Lelešius.
• 1948 m.rugpjūčiomėn. ne
toli Salantų nuo istrebitelių 
rankos žuvo L.L.K.partizanai: 
Vincas Kauneckas ir Stasys 
Valinskas.
• 1949 m.gruodžiomėn.31d. 
netoli Salantų Mikytų km. nuo 
bolševikų rankos žuvo L.L.K. 
partizanas Gečas.
to 1950 m. vasarą, Šernelės 
kaime,Sėdos vl.gausaus istre
bitelių būrio apsupti,bekovo
dami žuvo Platelių būrio L.L. 
K. partizanai Petravičius ir 
Serapinas.
• 1951 m. bolševikai sušaudė 
į jų rankas 1950 metais pateku
sį Platelių būrio partizanų va
dą Igną Žabinską.
• I95lm.balandžiomėn.l9d. 
bolševikų apsuptas garbingai 
žuvo L.L.K .partizanas, žurna

šauliu gegužines dalyviai vaidinasi

listas Jonhs Butėnas - nusi
nuodijo.
• 1962 m. spalio mėn. IO d.
Vilniuje N.K.V.D-tai mirties 
bausme nuteisė L. L.K.parti
zaną, Lietuvos kariuomenės 
kapitoną Juozą Ūselį.

MONTREALIO L.K.MINDAU
GO ŠAULIU KUOPOS 

GEGUŽINĖ
Š. m. birželio mėn. 29 die

ną,Kuopos valdyba p.p. Skrui- 
bių ūkyje Ponte Fortune, su
rengė tradicinę šaulių geguži
nę,kuri praėjo gražiai ir sėk
mingai.

Gražus šiltas oras, graži, 
artima visiems montrealie- 
čiams žinoma p.p. Skruibių 
vietovė sutraukė nemažai žmo
nių ypač jaunimo, kurio buvo 
pilna visur: aikštėje ir prie 
upės papludymio, medžio pa
vėsiuose ir prie tradicinio pri
zinio šaudymo.

Buvo suvažiavę per 45 ma
šinos,buvo svečių iš JAV,Otta- 
vos ir Toronto: p.p. Astraus
kai ir Kanados Šaulių Rinkti
nės valdybos primininkas St. 
Jokūbaitis su ponia ir dukrele, 
kuris vėliavos pakėlimo metu 
tarė keletą šauliškų minčių, 
apie senų lietuviškų trdicijų 
išlaikymą šaulių eilėse ir apie 
įvukusią L.Š.S. T. kultūrinės 
savaitės stovyklavietę Daina
voje,kurioje dalyvavo per 300 
dalyvių iš JAV ir Kanados.

Kaip ir kas metai, su dide
liu visų susiįdomavimu vyko 
prizinio šaudymo varžybos sa
vais 22-jo kalibro šautuvais. 
Varžybose dalyvavo virš 20 
varžovų, jų tarpe svečiai iš 
Toronto.

Pirmąją vietą laimėjo se
nas šaulys K. Kiaušas, iš 90 
galimų taškų surinkęs 80. Au
rą ją vietą laimėjo S.Verbic
kas ir trečiąją J.Šiaučiulis.

Moterų, mergaičių grupėje 
laimėtojos tapo: š.p-lė Urba- 
navičiūtė-pirmąją vietą,p. Jo- 
kubaitienė - antrąją ir p.As
trauskienė - trečiąją. Jaunių 
grupėje laimėtojais tapo P. 
Chernis,Zavackas,Makauskas 
ir Babrauskas.

Visiems laimėtojams dova
nas įteikė Rinktinėspirm.St. 
Jokūbaitis ir kuopos valdybos 
pirm. Ig. Petrauskas.Sprendi
mų komisiją sudarė J.Ast
rauskas,St.Vyšniauskas ir B. 
Kirstukas.

Naujovė-iš jaunimo tarpo 
buvo sudaryta jaunimo delega
cija,kurigegužinės rengėjams 
pasiūlė savo sumanymus ir 
pageidavimus daugiau domi
nančius jaunimą.

Rengėjai visą tai priėmė 
maloniam dėmesiui ir į sekan 
čių metų ruošiamos gegužinės 
programos sudarymui pak
viesta jaunimo delegacijos 
vadovai : p-lė Zavackaitė ir 
p. Balčiūnas.

Įdomiai vyko tradicinis vir
vės traukimas, kuriam vado
vavo muzikas A .Ambrozaitis.

Šį kartą be jokių trukdimų 

veikė gera lietuviškų plokšte
lių muz ika,prižiūrima A .Kal
vaičio.

Turtingą loteriją sėkmingai 
pravedė š. V.Dikaitienė ir P. 
Gabrys.Loterijos bilietus pla
tino A. Urbonavičienė, J.Strė- 
lienėjM.Šiaučiulienė, M.Kas
peravičienė ir St.Reutas.

Gerai bufetą tvarkė J. Ur-i 
banavičius ir š.Urbartas.Stro
piai įvąžiavimo įžangą rinko 
V.Sušinskas.

Prizinį šaudymą pravedė 
kuopos šaudymo sekcijos va
dovas Pr. Dikaitis ir St.Vyš
niauskas.

Visa gegužinės tarnyba sa
vo pareigas atliko gerai. Iš
skirtinai gal reikėtų didesnio 
dėmesio vėliavos pakėlimo 
metu tiek iš svečių tiek iš ren
gėjų.

Gegužinė laikytina pavyku
si gera i. Gražiam vakaro orui 
esant, išsiskirstymas į namus 
vyko kartu su saulėlydžiu.

J.Šiaučiulis

TRONTO VT. PUTVIO 
ŠIAULIŲ KUOPA

Kuopa, Jubiliejinių Šaulių S- 
gos 50 m. sukaktuvių proga, 
Lietuvos Laisvės paminklo 
statybai, Šv. Jono lietuvių ka
pinėse iš kuopos kasos paau
kavo $50.

Birželio 1 d. kuopa organi
zuotai dalyvavo koplyčios ir 
paminklo šventinimo iškilmė
se.

• Kuopos šaudymo ekipa ge
gužės mėn.17-18 dienomis da
lyvavo jubiliejiniame Šaulių 
Sąjungos Kanados Šaulių Rink
tinės šventėje Hamiltone. Įvy
kusiose tarpkuopinėse šaudy
mo rungtynėse, dėl Rinktinės 
pereinamosios taurės,laimėjo 
pirmąją vietą. Individualinia
me šaudyme Šaulių S-gos Cen
tro Valdybos ženklui gauti są
lygas išpildė š J. Budre vič ius, 
kuris yra pristatytas apdova
nojimui.

• Kuopos sekretorės R.Dau- 
gėlienės rūpesčiu,kuopa papi
ginta kaina įsigijo elektrinį 
padauginto ją - rotatorių.

• Šaulio ir visuomenes vei
kėjo J. Česėko sūnus Algi rdas 
įstojo į Kanados karo aviaciją.

• Š.m. birželio mėn. 15-22 
d.d.į vykusioje šaulių stovyklo
je "D?.inavoje"dalyvavo 15 kuo
pos šaulių su kuopos pirm.St. 
Jokubaičiu.Įvykusiose stovyk
los šaudymo rungtynėse š.A. 
Navickas laimėjo pirmąją vie
tą ir š. J. Navickienė moterų 
sekcijos šaudyme taip pat pir
mąją vietą.

• Birželio mėn.29d.Rinkti- 
nės pirm.S .Jokūbaitis lankė
si Montrealyje ir dalyvavo 
kuopos suruoštoje gegužinėje.

Š.P.G.

AR GALI M A S BENDRADARBIAVIMAS

SU LENKAIS?

Norint surasti atsakymą į šį 
klausimą,pirmiausia reikia iš
siaiškinti le kų tikslus Lietu
vos atžvilgiu.

Paprastai šnekant, nėra čia 
ko daug aiškinti. Faktai rodo (o 
tų faktų pakankamai), kad lenkų 
tikslas-Lietuvos gyventojų nu
tautinimas ir jų žemių inkorpo
ravimas į Lenkijos teritoriją. 
Tatai yra visiems žinoma, todėl 
nėra reikalo apie tai daug kal
bėti. Aš čia noriu pakalbėti apie 
antrąją medalio pusę.

To paties tikslo siekia ir kiti 
du Lietuvos kaimynai: Rusija ir 
Vokietija.Taigi lenkai (ir sulen
kėję lietuviai) sako: jei lietuviai 
(komunistai) bendradarbiauja 
su rusai, jei lietuviai (nacio - 
nalsocialistai) bendradarbiavo 
su vokiečiais, tai kodėl lietuviai 
(unijonistai) negalėtų bendra
darbiauti su lenkais ? Šio mano 
rašinio tikslas surasti atsaky
mą į šį klausimą.

Tarp lenkų iš vienos pusės , 
o rusų ir vokiečių, iš antros - 
užmačių Lietuvos atžvilgiu-yra 
didelis skirtumas. Lenkija, bū
dama nepajėgi valstybė, žino, 
kad anksčiau ar vėliau ji bus 
atkirsta nuo jūros, nes jos pa
jūrį kontroliuoja didesnė ir ga
lingesnė valstybė. Todėl Len
kija šimtmečiais deda didžiau
sias pastangas prisijungti Lie
tuvą,kad turėtų laisvą priėjimą 
prie Baltijos jūros. Tam tikslui 
pasiekti ji naudojo tokią taktiką: 
nutautinti Lietuvos sritį po sri
ties,paskelbti pasauliui, kad tai 
lenkų apgyventos vietovės ir 
smurtu tas sritis prijungti prie 
Lenkijos.

Nutautnimo darbą jiems pa
lengvino bažnyčios,nes jie (len
kai) atnešė į Lietuvą naująją 
krikščioniškąją religiją. Jų ku
nigai skelbė Lietuvoje krikš
čioniškąją evangeliją. Todėl 
nieko nuostabaus, kad tasai nu
tautinimo darbas jiems gerai 
sekėsi.

Unijos su Lenkija sudarymo 
metu Lietuva buvo imperija 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų - 
Didieji Maskvos kunigaikščiai, 
mokėjo Lietuvai duokles.Lietu
va tuomet buvo didelė ir galin
ga. O kokia buvo Lietuva, kai 
paskutinį kartą po 3-jo Lietu
vos ir Lenkijos padalinimo bu - 
vo inkorporuota į Rusijos teri
toriją? Ogi tik Vilnius, Suvalkai 
ir Kaunas. Visas kitas Lietuvos 
žemes-užvaldytas ir nuosavas- 
pasisavino Lenkija.Štai ką davė 
Lietuvai unija su Lenkija. Pra
žūtį!

O šaindien dar yra lietuvių , 
kurie sako, kad Lietuvos bajo
rai, nors ir kalbėdami lenkiš
kai, buvo geri patriotai ir gerai 
sugyveno su lenkais. Ir taip ra
šo lietuvis, kuris save vadina 
Lietuvos kariuomenės savano- 
riu-kūrėju. Jeigu tie, kurie pa
niekino savo tėvų kalbą ir pa
dėjo lenkams nutautinti savo 
brolius, yra patriotai, tai kas 
tuomet yra nepatriotas ?

Kad politikoj nėra sentimen
tų, kad politikams vadovauja 
šaltas protas ir savanaudišku
mas, tai yra visiems žinoma . 
Bet pavyzdys, šiuo atveju, kad 
Amerika ir Tarybų S-ga randa 
bendrą kalbą, netinkamas. Ar 
vra kada kas girdėies.kad Ru
sija būtų reiškusi pretenzijas į 
Amerikos žemes ir atvirkščiai? 
Tos valstybės viena kitai nepa
vojingos, todėl jos gali flirtuo
ti. To, ką jos daro, mes su len
kais daryti negalime.

Labai lengva pasakyti: kas 
čia tokio,kad nutautino tą ar ki
tą sritį. Žiūrėk, Šveicarijoje 
žmonės kalba ir vokiškai,ir ita
liškai, ir prancūziškai. Austri
joj ž monės kalba vokiškai, Bel
gijoje-prancūziškai. Tai kodėl 
Lietuvoj vilniečiai ar suvalkie
čiai negalėtų kalbėti lenkiškai? 
O vis tik negali, nes kaip minė

jau, jei kuri Lietuvos sritis ima 
kalbėti lenkiškai, tai lenkai tą 
sritį smurtu prisijungia prie 
Lenkijos, tvirtindami, kad tos 
žemės, kur žmonės kalba len
kiškai, priklauso Lenkijai. Ir 
Lietuva neranda pagalbos už
sieniuose, nes kitom valstybėm 
atrodo, kad Lenkija elgiasi tei
sėtai. Jų manymu, Lenkija turi 
teisę prisijungti lenkais apgy
ventas vietoves.Tai ne tušti žo - 
džiai, bet faktai. Lietuva savo 
laiku pralaimėjo bylą dėl savo 
sostinės (!) Vilniaus,Ambasa
dorių konferencijoje ir kitas 
teritorines bylas Tautų Sąjun
goje.

Kovai prieš Lenkiją Lietuva 
nesuranda sąjungininkų, nes ki
toms valstybėms pavojus iš 
Lenkijos pusės negręsia, todėl 
šioje kovoje lietuviai turi pasi
kliauti tiksavo jėgomis.Kas ki
ta su Rusija ir Vokietija. Šios 
dvi kaimyninės valstybės ne
skelbia pasauliui, kad Lietuvos 
žemės priklauso joms. Jos oku
puoja Lietuvą dėl to, kad Lietu
va stovi jų kelyje į didesnius jų 
tikslus. Tą patį jos daro ir su 
kitomis valstybė mis,stovinčio
mis jų kelyje, todėl kovoje su 
šiomis valstybėmis Lietuva vi
suomet turi sąjungininkų,nelai
mės draugų,kas palengvina mū
sų kovas dėl laisvės ir nepri
klausomybės.

Lenkams neužtenka Lietuvos 
teritorijos okupavimo. Jie deda 
pastangas išbraukti Lietuvos 
vardą iš pasaulio istorijos. Iš 
dalies jiems tai pavyko.

Štai, pavyzdžiui, "History of 
the World", išleistoje W. N. 
Weech, Londone, taip rašoma:

.. Lenkija tuomet buvo didelė , 
didesnė negu Prancūzija ir Vo
kietija kartu. . . " O kad ji buvo 
didelė dėl to, kad buvo unijoje 
su Lietuva, nepasakyta nė žo- 
džiė. Kaip jau minėjau, Lietuva 
unijos sudarymo metu,buvo im
perija nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų.

Toje pat istorijoje, po Lenki - 
jos-Lietuvos pasidalijimo tarp 
Vokietijos, Austrijos ir Rusi
jos, sakoma, kad Lenkija užsi
tarnavo geresnio traktavimo , 
nes ji gynė Vakarų Europą nuo 
totorių. Lietuvos vardas ir čia 
nepaminėta, o Lietuva yra vie
nintelė vidurio Europos valsty
bė,kuri įstengė apsiginti ir nie - 
kuomet nebuvo totorių okupuo
ta, tuo tarpu kai Lenkija, Ven
grija,Balkanų ir kt. tautos buvo 
totorių nugalėtos ir trumpesnį 
ar ilgesnį laiką okupuotos.

Toje pat istorijoje pasakyta , 
kaip po pirmojo pasaulinio ka
ro Europoje įsikūrė trys naujos 
valstybės: Lietuva, Latvija ir 
Estiją. Neturinčiam žinių apie 
Lietuvą, atrodo, kad Lietuva, 
kaip valstybė, niekuomet neeg
zistavo, kad tai yra naujas 
"Versalio politikos" padaras.

Dabar patieksiu porą faktų , 
kaip paskiri lenkai kovoja prieš 
Lietuvą individualiai.

Buvęs Tarybų S-gos diktato
rius Kruščiovas mėgdavo lan
kyti užsienius. Po vizito į Šve
diją, kur jis turėjo nemalonių 
priekaištų dėl Lietuvos okupa
cijos, jis įsakė pagyvinti pro
pagandą apie Tarybų Lietuvos 
respublikos pažangą, ypatingai 
pramonės srityje. Apie dvi sa
vaites Maskvos radijas beveik 
kasdien davė žinias apie Lietu

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS 
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS.

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

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

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

vos respubliką. Kai tas žinias 
skaitydavo rusų, vokiečių, ang
lų, prancūzų, ispanų ar kita ku
ria nors kalba, aiškiai buvo ga
lima s uprasti, kad kalbama apie 
Lietuvą. Bet kai tas pačias in
formacijas skaitydavo lenkiš
kai, nebuvo galima suprasti, 
apie kurią Tarybų S-gos respu
bliką kalbama. Kai tiktai kur 
reikėjo ištarti žodį "Litva", 
pranešėjas tai sukosėdavo, tai 
pauzą padarydavo,lyg atsikvėp
damas,tai neva dėl greitumo tik 
pusę žodžio ištardavo. Savaime 
aišku, lenkai tai daro sąmonin
gai, kad pasaulis neišgirstų 
Lietuvos vardo.

Swindono mieste, Anglijoje , 
kur aš gyvenu, yra apie 2000 
lenku. Jų tarpe yra apie 50 iš 
Lietuvos (iš buv. lenkų okupuo
tos). Tenka su jais susitikti ir 
darbovietėj, ir miesto gatvėse , 
ir gėryklose. Per 20 metų ne
girdėjau, kad nors vienas būtų 
ištaręs Lietuvos vardą. Jei pa
klausi, iš kurios vietos, tai, pa
prastai, atsako:"©.. ten užKur- 
zonolinijos. .. "Už kokios lini
jos? Tokia linija dabar neeg
zistuoja". "Nu... Rusija dabar 
ten". .. Tai gal iš Lietuvos? 
"Lietuviai taip sako".. . Jiems 
Lietuva neegzistuoja, nes taip 
įkalė į galvas jų politiniai va
dai ir uždraudė jiems minėti 

. Lietuvos vardą.
Bet visų lenkų darbelius ap

vainikavo jų rašytoja Eva Cu
rie, kuri II-jo pasaulinio karo 
metu parašytoje savo knygoje 
"Journey Among Warriors "iš ■ 
braukė Lietuvos vardą iš lietu
vių poeto A. Mickevičiaus poe
zijos. 283 - čiame tos knygos 
puslapyje ji jau cituoja poeto 
žodžius taip: Tėvyne mano, tu 
esi kaip sveikata. . . Lietuva jau 
nušvilpta. . .

Lenkai bendradarbiavimą su 
lietuviais supranta vienašališ
kai. Jei kalbi lenkiškai, jei pri
pažįsti uniją, jei sutinki su jų 
pretenzijomis į Lietuvą, tai 
bendradarbiavimas galimas. 
Bet toksai bendradarbiavimas 
yra tėvynės išdavimas. Jei kal
bi lietuviškai ir nori būti ne
priklausomas, tai apie bendra
darbiavimą nėra jokios kalbos. 
Tuomet tu jau nebe lietuvis, bet 
"hitleroviec". Kas atsitiktų to
kiam lietuviui, kuris kuriame 
nors seime, suvažiavime ar 
konferencijoje,įžengęs į kalbė
tojų tribūną, lenkų akivaizdoje 
imtų kalbėti lletuviškai?Lenkai 
tuč tuojau jį išmestų lauk.

O kągi jie siūlo lietuviams už 
bendradarbiavimą? Gal nepri
klausomybę? Lenkai niekuomet 
nesutiks, kad Lietuva atgautų 
nepriklausomybę. Jau visą laiką 
jie tvirtina, kad 1920 m. jie pa - 
darė didelę klaidą,užimdami tik 
Vilnių, o ne visą Lietuvą, todėl 
jie lietuviams niekuomet nepa
dės, bet visuomet visur kenks . 
Už bendradarbiavimą, jie sako , 
padėsią Lietuvai išsivaduoti iš 
Rusijos okupacijos, t. y. jie pa
dėsią lietuviams padaryti tai, 
ko jie patys sau negali.

Pagaliau, žuviai nėra jokio 
skirtumo, ar ją čirškina vande
nyje ar svieste.

Trumpai suglaudus,tenka pa
sakyti,kad lietuvis, kuris, žino
damas lenkų tikslus, su jais 
bendradarbiauja, yra tėvynės 
išdavikas. „ _

St. KRIAUCIUNAS

3 psi. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA **!* Nr. 30-32 (1 159), 1969 m. rugpjūčio men. 6 d



JULIUS KAUPAS

D o

A

D

a

D

Margasis arlekinas gi, apsvaigęs nuo laimės, nusky- vertė kelis kareivėlius ant žemės — ir štai gulėjo jie 

Bet aplink juos plūdo vis nauji kareiviukai, žibėdami

JULIUS KAUPAS (1920 —1964) pagal 
profesiją buvo gydyiolas. Medicinos mokslus 
baigę Kaune, kur gimė Ir augo. Tačiau Iš 
Jaunų dienų ypač dotnėlosl literatūra, daile, 
studijavo dar tapybą, filosofiją. literatūrą. 
SonusdlnlLs pradėlo 1942 m.’ Cla spausdi
nama J. Kaulio pasaka yra ypač būdinga Jo 
kūrybai savo fllosofila. Idealais, rašymo ma
niera.

Tamsiam ir tyliam kambary, kurio šaltos sienos buvo 
apdengtos mėlynu aksomu ir išsiuvinėtos ..auksinėm 
Žvaigždėm, vieną naktį sėdėjo keistas ir mįslingas bur
tininkas, toksai senas, kad jo nė vardo niekas nežinojo. 
Nuo aukštų jo pečių kabojo Juodas, voratinklių pilnas 
Apsiaustas, o ant jo galvos žėrėjo įstabus deimantinis 
vainikas. Ilgais ir lūkesčio pilnais pirštais jis vartė seną 
pageltusią burtų knygą.

1 Pagaliau jis surado, ko ieškojo, ir tamsios Jo akys 
sužibo nesuprantama liepsna. Burtininkas užvertė kny
gą. Jis nusišypsojo ir, pakilęs nuo sosto, uždegė, žvakes 
afikso žvakidėse. Po to jis paėmė burtų lazdelę ir, ple
vėsuodamas juodom apsiausto rankovėm, ėmė ore rą
žyti paslaptingus ženklus, tyliai šnabždėdamas burtų 
žodžius.

i Tuomet sunkus marmurinis laikrodis. Iki lol be gar
so stovėjęs ant stalo, pradėjo eiti, džiugiai skambėda
mas švelniais sidabro varpeliais, ir užmigusios gėlės 
paskleidė nuostabius kvapus.

į Ir po to viskas atgijo kambaryje.
: Didelė auksaplaukė lėlė, be žado miegojusi savo 

kėdelėje, atmerkė puikias mėlynas akis ir nustebusi 
apsižvalgė aplink. Ji nedrąsiai nušoko ant minkšto kl- 
limo ir nubėgo per jį savo žvilgančiais bateliais.

Vidury kambario ji sustojo ir dirstelėjo į spalvotas 
gėles, išaustas kilime.

— Kokia puiki pieva! — sušuko Ji, suplojusi ranku
tėm, Ir ėmė šokti, o geltoni jos plaukai pleveno ore, 
ir spalvingi stikliukai mirgėjo jos suknutėje ■■ kaip 
žvaigždės.

Atgijo Ir juokingas arlekinas, pasiūtas iŠ margos 
medžiagos. Visom keturiom išropojęs iš savo kampo, 
jis užlipo ant kilimo ir pažvelgė j šokančią lėlę stik
linėmis savo akimis. Ją išvydęs, jis taip nustebo, kad 
net parvirto atbulas ant popierinės žaislų dėžutės.

— Kokia graži karalaitė! — sušuko jis susižavėjęs. 
Medžiaginė Širdis Iš pat pirmo žvilgsnio užsiliepsno
ki tokie -’fa meile, kad visas arlekinas, būdamas ak
sominis, vos vos neužsidegė.

Tuo tarpu iš žaislų dėžės ėmė brazdėdami lipti maži 
švininiai kareivėliai. Jų skaidrūs šarvai sublizgėjo kam
bary, š ii kaip sidabras.

.— M .ų uralaitė šoka! — sušuko ilganosis karei
vėlių vadas ir, kaukštelėjęs kulnimis, atidavė pagarbą.

nė Iš vazono rausvą chrizantemą ir prisiartino prie <o- ant gėlėto kilimo,' iškėlę kardus, rašaluoti ir sustingę, 
kaęčlos lėlės. r'"'*- - ----------L—

4- Štai mano dovana už nuostabų tavo šokj, — tatėį savo sidabriniais šarvais. Jų priekyje žengė pats arln- 
Ils nevikriai nusilenkęs. x kinai, mirgėdamas spalvotu savo rūbu ir be baimės

tėlė apkabino didžiulę arlekino gėlę abiem rankom mosuodama, kardu. Varlė piktai kvarktelėjo Ir _ metėsi 
k 'priglaudė ją prie paraudusio savo ’veido. arlekinas švystelėjo kalaviju Ir nukirto v.r-

Tuo tarpu ant tamsaus stalo, kuris ramiai snaudė pal
mės šešėlyje, pasigirdo keistas Ir nejaukus burbuliavi
mai Visi nustebo ir, baimės apimti, sužiuro viršun. 
Ten burbuliavo sunki vario rašalinė taip gardai ir su 
tokiu Įnirtimu, kad net aprūdijęs jos dangtelis judėjo ir 
kilrtojosi.

Staiga dangtis ,u trenksmu atsivertė. « rašalinės Iššo
ko. -didelė, pikta, juoda kaip rašalas varlė ir nušuoliavo 
pek stalą. Kur lietė jos tamsios kojos, ten liko drums
ti Mžaluoti pėdsakai. Prišokusi stalo kraštą, ji pažvel
gė! žemyn, ir piktos jos akys sužibo kaip dvi žalios 
ŽBrljOS.

4- Kvarl - sušuko JI, - kokia grąll lėlė! Tu būsi ,T!u,k^e.lėĮ» *ld“n- 'Į, PranYko “rvo, ,a™!n?0’ ~ 
m o žmona, palauk, aš tik žemyn nuo stalo nullp- nėjaukljt žėrėjo ten žalios jos aky, ir kimiai skamb jo 
šiuri — ir ji nmkubėjo per staltiesę. Ieškodama, pro kur P'k,asĮo» juokas. , . • .
čia!žemyn nusileisti. —’ JI tik laukia progų, vėl . išlįsti, žinau! - x

-i- Gelbėk, arlekine, mane nuo tęs baisios varlės! — vienas kareivėlis, kuris dėvėjo akinius ir. dėl to buvo 
sušnabždėjo išsigandusi lėlė, ir mėlynos Jos akys ap- labai gudrūs, -r Ją *•" uždaryti .-tam ,jXojo Tūbj jlS' ėfnešė Itotą’ pašiltų knygą?" (Jatfą ittflau-

’ . . , . , , . , .. , šią, kokio tik buvo kambary, k užvožė urvo angą, o
— Nebijok mes apginsim tave! - sušuko arlekmas Ir knygos užrito dar sviedinį Ir užkėlė gėlių vazoną, 

mostelėjo Tank*. -
Ištikimieji švino kareivėliai klusniai išsitraukė kar- .**" Kova baigtai t tarė ‘kareiviukų vadas ir jsk o 

duš iš makštų, o narsusis jų vadas įsakė griausmingu kalaviją į makštis. — Trimitininke, trimituok pergalės 
balsu: C maršą.

— Statykite pilį iš kaladėlių! Skubiai! Ginsime savo Kareivėliai tuoj subruzdo ir bematant susirikiavo po 
karalaitę iki paskutinio kraujo lašo! du, o jų vadas užšoko ant guminio dramblio. Trimi-

Tuoj visi subruzdo, ir prasidėjo skubus bei įtempxtininkas papūtė į savo dūdą, ir prasidėjo Įstabus pa
tas darbas. Kareivėliai, po kelis sukibę, tik vertė ką- radas nuo pat kambario kampo pro karalaitę Ir 

Jadėlę prie kaladėlės ir kėlė vieną ant kitos, statydami arlekiną — iki pilies.
nepaimamą tvirtovę, o kur patys nepajėgė, ten jiem, Cla, tarp Išgriuvusių kaladėlių, gulėjo šalti Ir sustingę 
padėjo guminis dramblys, kuris buvo pilnas oro 
pūstas ir dėl to labai stiprus.

Pagaliau jie baigė. Ir kaip tik laiku, nes varlė 
čiuožė žemyn, apsikabinusi stalo koją. Ir netrukus 
siekė grindis.

Lėlė su arlekinu Įšoko tvirtovėm Ir kareivėliai, sulin
dę į pilį, pasislėpė tarp kaladžiukių, tik švininės jų 
galvos kyšojo lauke ir dairėsi.- ■ • , , ...-^ —.—.■ -------------- ,------- ------ ,-----  ------

Vartė pamažu prlšlepsėjo prie tvirtovės, palikdama ir apklojo juos gėlėta savo nosine, tarsi lengva vėlia- 
kilime rašaluotas savo pėdas, nuo kurių dvelkė drėg- va. «r 9ail1 ašara nukrilo iš mėlynų jos akių.

kinas, mirgėdamas spalvotu savo rūbu ir be baimės

lėi vieną koją.
'— Valio! — sušuko kareivėliai Ir dar narsiau puo

lė pirmyn.
Varlė pradėjo pamažu trauktis. Iš pradžių ji pasislėpė 

už gėlių vazono, paskui stalo kojos šešėlyje; po to 
žaislų dėžėj, bet galų gale buvo užspęsta | patį kam
bario kampą.

Apsupti! Apsupti varlę! — džiūgavo arlekinas. — 
Paimti ją gyvą ar mirusią!

•'Varlė' gi tik dairėsi piktom akim aplink,‘.ieškodama 
Išeities - ir nerasdama jokio tarpelio pasprukti. -Staiga 
Ji pastebėjo drėgną pelių urvą pačiame kampe. JI tuoj

pri- jų kovos draugai; tik skaidrūs jų šarvai žėrėjo žvakių 
liepsnoje pasakiška šviesa.

Cla eisena sustojo.
— Garbė jums, narsuoliai! — sušuko vadas, nusiėmęs 

kepurę. — Tikrai jūs verti švininio kareivėlio vardo, jūs, 
nepabūgę žūti už savo karalaitę! Pagerbti juos.

Būgnininkas ėmė mušti būgną, ir kareiviukai iškėlė 
Į viršų savo kardus. Karalaitė prisiartino prie didvyrių

jau 
P*'

J. Kapočius serga. LE papildymu 
tomas atiduotas rišyklai

Baigiamuosius darbus buvo šiek tiek 
sutrukdžiusi LE leidėjo J. Kapočiaus liga, 
šiuo metu jis jau paliko ligonine, gydytojo 
priežiūroje sveiksta namuose ir rūpinasi 
LE leidyklos darbais, tarp kurių svarbiau
sias yra lituanistinė enciklopedija anglų 
kalba.

Lietuvių Enciklopedijos papildymų 
(36-sis) tomas jau baigtas spausdinti ir ati
duotas rišyklon; skaitytojus pasieks maž
daug po mėnesio.

Lietuvių Enciklopedijos paskutinysis 
— papildymų — tomas yra-tokios pat ap
imties, kaip buvo paprastai (544 psl.). Jo 
paskirtis dviguba: ir atnaujinti enciklope
diją nauja medžiaga, ir, kiek galint, išly
ginti jos spragas bei paklaidas, kurių bu
vo sunku išvengti šj didelį darbą dirbant 
išeivinėse sąlygose. Todėl papildymų to
mas sudaro neatsiejamą viso LE leidinio 

— tarė dali: kas prenumeravo LE, tuw-pasirūpin
ti ir šio paskutiniojo tomo įsigijimu.

Norint turimąją medžiagą aprėpti 
vienu tomu, rinkta glausčiau ir eilučių 
skaičius puslapyje padidintas, negu anks
tesniuose tomuose, todėl šiame tome duo
ta labai daug medžiagos. Kas liečia bio
grafijas, įvedami nauji vardai, iškilę čia 
ir tėvynėje. Kitų biografijos papildytos 
bent svarbiausiais naujais duomenimis. Pa
tikslinamos biografijos likusiųjų Lietuvoje, 
apie kuriuos savo laiku stokota tikslesnių 
žinių. Be to, papildomai duodamos ir pir
mųjų raidžių, A ir B, Lietuvos vietovės, 
nes ten jos buvo nepatenkinamai duotos. 
Panaudoti ir tie lituanistiniai straipsniai 
(Z. Ivinskio, A. Salio, kun. R. Krasausko, 
prel. P. Jatulio ir kt.), kurie atitinkamuo
se tomuose buvo per vėlai gauti. Nors ap
lamai buvo koncentruotasi į lituanistinę 
medžiagą, yra įvesdinti ir. naujai iškilę 
tarptautinio garso Įvairių sričių vardai.

FILOSOFUOJANTI 
DAILININKĖ

istorijos sūkurį . 
audinyje rangosi 
kaulai, ląstelės, 
įrašai, simboliai, 
Tokie piešiniai la-

Liepos 12-13 dienomis Los 
Angeles lietuviai turėjo pro
gos susipažinti su jauna daili
ninke iŠ Čikagos - Zita Biliū
ną ite-S ode ikiene.

Jos kūryboje dominuoja ne
aprėpiamas detališkumas.taip 
labai mėgiamas šių laikų sim
bolistų. Pavyzdžiui piešinyje 
"Gyvenimo Sintezė", atidžiai 
žiūrint, galima įžvelgti ištisą 
žmonijos 
Tirštame 
raumenys, 
prasmingi 
figūros...
biau tinka šifravimui pro pa
didinamąjį stiklą, negu sienos 
pagražinimui ar grynai kon
templiacijai.

Drobėse vyrauja vaivorykš
tės spalvų raiškumas. S ukaup- 
ta daug nedidelių daržovinių 
formų.skambančiųvitaline jė
ga,daug filosofavimo,Jau vien 
pavadinimais norima lyg ir 
paaiškinti apie ką viskas su
kasi: "Laikas nedaro šuolio", 
"Talkas yra","Metafizinė iš
raiška", "Transmutacija", 
"Erdvės labirintai" ir pan.

Zita Biliūnaitė turi savitą 
stilių, bet manieringą. Ji nus
tebina žiūrovą simbolių tirš
tumų ir aukštos įtampos filo
sofija.Stinga jai erdvės,lyriš
kumo, priemonių ekonomijos, 
paprastumo. Vienas lankyto
jų tikaliai pastebėjo: "Sunku 
alsuoti žiūrint į tokį paveiks - 
lą".

Aš žinau, kaip padaryti! Gretimam kam
bary, už tamsiojo koridoriaus, stovi 

mė ir šaltis. — o šaunusis arlekinas bus mūsų karalius! — vėl puotos stalas su vyno stiklais ir pyra-
Pamačiusi kaladėlių pilj, ji pašaipiai nusijuokė ir ėmė šūktelėjo vadas, ir visi kareivėliai ėmė šaukti: valio! gaižiais, — užlipsim ten ir padarysim

pūsti visa gerkle. Pakilo toks šaltas ir stiprus vėjas,. Nusimovę švinines savo kepures Jiuo galvos, jie Išmeta vestuvių pokylį. Ten pat gyvena ir se-
kad net galingoji žaislų pilis susiūbavo. Vienoj vieloj jas į viršų, o kelios išlėkė taip aukštai, kad Įsmigo nas kunigas, išdrožtas Iš juodo medžio,

i .j __į tamsias kambario lubas ir liko ten amžiams spindėt?— jis galės arlekiną su karalaite su-
Šviesiaplaukė lėlė net aiktelėjo iš baimės ir prisi- kaiP žvaigždės. Nuo tada tie kareiviukai turėjo vien- tuokti.

■ - - - - - ■ i-'-! -—«•»»:-»!. / Visi tam sumanymui pritarė.
Arlekinas gi priklaupė prieš auksaplaukę karalaitę Ir Tuomet arlekinas paėmė lėlę už ran- 

paklausė ar ji sutinka jam Savo ranką atiduoti. kos ir, iškilmingai žengdamas savo me
tėlė paraudo ir virpėdama pasilenkė virš arlekino, daginėmis kojomis, nuėjo kilimu link 

r nuostabūs jos plaukai švelniai nusruvo «nt durM- p1«kuH.u»’ ž-ngsnlavo linkimieji 
1a nėčlu ’ r kareivėliai, tokie narsus, kokių tas

O paskui jj jau skverbėsi 'pro tvirtovės tarpą Ištik'imie- __ Vestuvės bus... vestuvės... — ėmė šnabždėtis žvaigždėtasis kambarys dar niekad ne
it kareiviukai, nebijodami nė galvos padėti už kara- tarp savęs kareivėliai, ir tie, kurie be kepurių, pasikasė uvo >"a ?’• 
’ , j — Mes pasistatysim rumus iš pyra-

M*. »>■-' -« 

niekad juose neužges, — tarė arleki
nas, Ir stiklinės jo akys užsidegė drą
siom svajonėm.

Eisena peržengė kambario slenkstį Ir 
įėjo j tamsų, šalčiu dvelkiantį korido
rių. Čia joks šviesos spindulėlis ne
švietė, nė laikrodžio takšėjimo čia ne
sigirdėjo.

Bet Iš čia buvo matyti puošnus puo
tos stalas gretimame kambary. Ten sto- -------------  ------- . .----- .
vėjo šokoladinių pyragaičių krūvos ir parkrito ant kelių ir priglaudė šaltą lėlės ranką prie 
raudono vyno stiklai, ten pat matėsi ir savo veido.
geraširdis kunigas, kurs šypsojosi ir, — Karalaitė mirė! — tarė jis apsiašarojęs, — ir mū- 
užsilipęs ant saldainių lėkštelės kraš- sų kova baigėsi be prasmės. .4 
to, mojavo jiems savo juodo medžio Tuo tarpu nakties šaltis įsiskverbė ir j karalaitės pa- 
ranka. Jydovus, ir kareivėlių šarvų blizgėjimas užgeso bėga-

Bet toj šaltoj ir šešėlių pilnoj tyloj linėj tamsoj. Sidabriniai laikrodžio varpeliai visiškai nu- 
karalaitė staiga pajuto, kad jos sąna- tilo, ir vietoj džiugaus jų skambėjimo liūdesinga tyla 
rial ima stingti ir kad tamsa ima gesinti įsiviešpatavo žvaigždėtam kambary.
gerą jos širdį. Ir Ji pravirko, be galo ‘ ---------- ------------ —.-.—-r- -i- ima.
išsigandusi: --------- ,

— Aš stingstu, arlekine... ir prade- akyse sušalo į ledo gabalėlius, 
du nieko nebejausti savo širdy... Die
ve, kaip baisu!

Baimės apimtas arlekinas šoko jos r~.‘ -----T* .n • ,gelbėti. Ir visi kareivėliai pribėgo ar-i k’ladėl M Plllei ° lu°das »° aP5iaustaI
. ___ . . ’ <4rtAirA«l Irilimn vmfalinklini< SVCldS.

kaladėlės ėmė byrėti, ir sienoj atsivėrė anga.

glaudė prie arlekino, o varlė tik nusikvatojo ir jau plaukiai vaikšžioti. 
ruošėsi šokti pro tarpą į pilį.

Tada tai suvirpėjo narsioji arlekino širdis!
— Kardą! — sušuko jis, mostelėjęs kepurės kutui — 

Duokite man kardą! — ir, pagriebęs švininį karduką o ilgi ir i_______
| rankas, puolė, apimtas beprotiškos drąsos, pirmyn, aksominių jo pečių.

Julius Kaupas su Henriku Nogiu 1946 metais Tuebingene. J. Kaupas atvykęs i 
JAV -bes gyveno Detroite, kuriame mirė ir ten palaidotas (Velionis iš kaire’s).

Pr. Visvydas

Arlekinas manė, kad jo Širdis sutruks IS skausmo. Jis

Ir arlekinas sustingo, priglaudęs veidą prie lėlės 
rankos, ir ivininiai kareivėliai mirė, Ir gaili ašara jų
Apv JUJWIV I .
Tado paslaptingasis burtininkas pakėlė savo juodas 

akis nuo burtų knygos ir nuiengė tyliais žingsniais 
per kambarį — pro gėlėtą karalaitės nosinę Ir pro 

fyn; jie iitraukė aitrius savo kalavijus, <iriokėsi\iiimu kaip voratinklinis šydas.
pasiruošę ginti karalaitę nuo bet ko- Jis užpūtė žvakes aukso žvakidėse, ir kambarys vėl 
kio priešo iki paskutinio savo atodū-: pasinėrė akloj tamsoj, ir tik švininės kareivėlių kepurės 
slo liet joks priešas nepasirodė. blizgėjo lubose, nušviesdamos mjslingą burtininko vei-

Ir vis dėlto niekas negalėjo karalailel dą, raukšlėtą ir begaliniai seną.
bepadėti: - ji pamažu sustingo ir pa-, jr nk nemirštantis arlekino ilgesys tegyveno tarno 
virto j nuostabiai gražią negyvą lėlę.| lyaigždėtame kambary...

Išsitraukiu seną, 1908/9 m. metų IV klasės grupę- 
folografiją. Kažkokiu stebuklu ji man išliko nesu
naikinta per abudu karus, suirutes, mano bastymąsi 
svetur. Ketvirtoji klasė būdavo reikšminga klasė. Iš 
jos daug kas pasitraukdavo- vieni Į dvasinę semi
nariją, kili šiaip kur nors j šalį. Tad ir mes, baigda
mi tą klasę, sumanėme nusifotografuoti atsiminimui. 
Ne visi čia esame, vis dėlto didžiuma. Vėliau aš ne 
kartą su liūdesiu esu žiūrėjęs Į tą nuotrauką. Su liū
desiu Į ją žiūriu ir dabar. Kur visi tie draugai, kurie 
čia sėdi ir stovi drauge su manim? Vieni anksčiau, 
kiti vėliau išnyko iš mano akiračio — daugelis ir iš 
šio pasaulio. Nebėr vieno iš geriausių mano draugų, 
sėdėjusio su manim vienume suole, K. Avižieniaus. 
Studijavęs Maskvos universitete, jis nežinau kokiu 
būdu pasidarė karininku ir žuvo Maskvoje netrukus 
po pirmojo karo. Nebėr mirusio džiova Kamaičio, 
Sačkaus, Alke virinus. Tik prieš trejetą metų mirė 
Kaune ilgametis mano draugas Petras Šalčius, kurį 
laiką profesoriavęs Kauno ir Vilniaus universitetuo
se. Kai kurie dar gyvena, bet kur įie ir ką veikia — 
nežinau. Dar ir dabar nuvažiavęs į Kauną, Vaižganto 
gatvėj susitinku K. Petruškevičių.. Ketvirtosios kla
sės būrelį gyvenimas per ilgus metus išskirstė, išsi
jojo. Pasikeitė pažiūros, idealai. Kai kurie buvusie-j 
ji draugai esame priešiškose pozicijose. Ne tai svar
bu. Svarbu lai, ar išsipildė ano meto mūsų mokyto- 
jų viltys, kad mes juos pavaduosime, kad mes neiš- bui. Jeigu man atrodo, kad aš kažką keičiau, krei- 
klysime iš gimtosios padangės. Deja, yra visokių. piau, sukau į dešinę ar į kairę, tai pasirodo, kad vis- 

Dar kartą apžvelgiu mūsų grujię su liūdesiu ir kas vyko logiškai, priežastingai. Dažnai atsitinka, 
kartėliu. Jaučiuosi vienas vienišas. Fotografijoje mū- kad ką žmogus keičia, siekdamas savo sugalvoto tiks- 
sų daug. Gyvenime piie manęs nė vieno. Aš ne lo, išeina priešingai jo sumanymui, jo nenaudai. Juo 
sykį esu apgailestavęs, kad nebaigiau Marijampolės labiau, jei kiti tai bando daryti. Man viskas išeida- 
gimnazijos. Į matematiką nesu linkęs, tačiau būtų bu- vo į gera. Ir dar daugiau. Viskas apvaisindavo ma- 
vę naudinga joje pasilavinti. Matematika padeda tei- no dvasią — širdį ir protą — tokiais išgyvenimais, 
singai, logiškai, griežtai galvoti. Ji miklina protą, tokia medžiaga, kuri buvo palanki mano, kaip rašy- 
grūdina valią. Aukštesnėse gimnazijos klasėse būčiau tojo, darbui, vis giliau beįsišaknijančiam mano gy-

geriau susipažinęs su istorija ir su literatūra, būčiau 
geriau pasiruošęs rašytojo pašaukimui. Ir daug dar 
kitokių gerų dalykų būtų suteikęs gimnazijoje įgy
tas brandos atestatas.

Ogi studentiško gyvenimo laisvė ir malonumai! 
Didmiesčio atmosfera! Yra kur paleisti vaizduotę ir 
jausmus! Jau vėliau ir į seminarijos mūrus prasi
skverbdavo dviprasmiškų ir ne visai padorių studen
tiškų dainuškų posmai. Kad ir populiari neapolietiš- 
ka melodija dainuojama „Viera čudnaja moja":

Ectb B CTOAUųe MocKBe
Ogun '■tygHbiu KaapraA,
LIro craHuųeu SoAbiuou nposbiBaercn.
Ot 3apu go 3apu
Auuib 3a>KryT (įionapu,
Tard crygeiiTbi toaboio maraiOTcn.
Eepa Hygiiaa mom, Bepa nygnan.

Slapta pavydėdami, klausydavom per atostogas iš 
vieno kito studento, buvusio gimnazijos draugo, pa
sakojimų apie jų studentišką buitį.

Tačiau kas žino, koks mane būtų ištikęs likimas, 
jei būčiau leidęsis į audringą tų metų gyvenimą, o 
ne į seminarijos sienų užuvėją? Greičiausiai, būčiau 
patekęs į kariuomenę, į karą ir baigęs taip, kaip ma
no draugas Avižienius ir daugelis kitų. Būčiau įsigi
jęs specialybę? Kokią? Juristo, gydytojo, inžinie
riaus? Nė viena manęs nevilioja. O galgi būčiau pa
sekęs Krėve ir Sruoga? Įgijęs gilesnę literatūrinę kul
tūrą, kūrybos uždavinių, metodų supratimą? Tuščia 
spėlioti. Dabar, baigdamas gyvenimą, užbėgdamas į 
priekį šiems atsiminimams, apžvelgęs savo likimą 
nuo Marijampolės gimnazijos ligi šių dienų, tampu 
fatalistu. Mano gyvenimo raida ėjo taip, kaip turėjo 
eiti — pagal kažkokį dėsningumą — ir tai mano la- 

venime.
Dabar, prisimindamas savo gyvenimo kai kurias 

peripetijas, kryžkelius, kur susidurdavo priešiškos 
jėgos, matau, kad aš gerai dariau, nepaisydamas jo
kių momentinių aplinkos veiksnių, kurie kėsinosi ap
saugoti mane nuo iškrypimo iš tradicinio kelio nu
sistovėjusios krypties. Kitaip aš nebūčiau nieko su
kūręs ir paskelbęs. Tiesa, tai pareikalavo kai kurių 
aukų iš manęs ir iš mano artimų žmonių. Rašytojo, 
o ypač poeto, kelias yra vingiuotas ir duobėtas.

Savo atsiminimuose atsisveikinu su Marijampo
lės gimnazija. Joje praleisti ketveri metai mano pa
lyginti ilgokame gyvenime sudaro trumpą laikotar
pį. Tačiau jis yra man brangus ir reikšmingas. Buvo 
žehgti pirmieji žingsniai į šviesą, į mokslą, į pasau
lį ...su neaiškiais, ryto aušioj užsibrėžiančiais kūry
bos akiračiais. Prieš keletą metų, stovėdamas jau 
senatvės angoje, susimąstęs dėl savo gyvenimo ei
gos, o vietomis ją ir poetizuodamas, eilėraščių cikle 
„Septynios dienos" parašiau tokias eilutes, simboli
zuojančias čia mano aprašytąjį laikotarpį:

E įeiti kaip apsvaigęs
l ryto žaroj spinduliuojantį tolį,
Ir tekančia saulę
Pasveikinau alkstančiu lūpų, šypsniu.
Tą dieną buvau kaip garuojanti žemė,
Kurią patekėjusi saulė 
Pažadino sėklą priimti 
Į derlią velėną.

ii. DVASINĖJ SEMINARIJOJ

Sekantis ruošimos! į gyvenimą laikotarpio etapas 
vyko .storomis sienomis nuo gyvenimo izoliuotos 
dvasinės seminarijos įstaigoj.

Baigęs Marijampolės 4 klases, turėjau stoti į Sei
nų dvasinę 'Seminariją. To norėjo tėvai, nesiprieši
nau tam nė aš pats. Dažnai sakoma, kad tėvai vers
davo sūnų būti kunigu dėl materialinių išskaičiavi
mų. Sūnus kunigas, gavęs gerą parapiją, praturtėjęs, 
padės išmokėti seserims dalis, broliams nueiti į žen
tus į gerus ūkius, apmokės tėvų skolas, o senatvėje 
juos priglaus klebonijoje. Ar reikia dar kalbėti apie 

visuotinę giminiu kaimynų ir parapijiečių jiagąrhą 
kunigėlio tėvams!

Turiu pasakyti, kad mano tėvai nors ga! kai ku
lių lokių išskaičiavimų ii luiejo, tačiau ne jie vai
dino lemiamą vaidmenį. Išleisti sūnų į kunigus len
ki'1 idealistinis momentas: tėvu te'liging-miuis, sielos 
išganymas, dievo garbė. Sūnūs. ,di(,:iaiis laikąs 
šventąsias mišias, dalijąs komuiiij.-. U.msąs išpažin
čių, atstovaująs žemėje pačiam d'v.'vvė kas tikin
čiam kaimo žmogui gali būti patt.uukliau, kilniau! 
Tad ir mano tėvai pasiryžo išleisti sūnų Į kunigus, 
nepaisydami nei vargo, nei išlaidų.

Jų pasiryžimui, kaip sakiau, nesipriešinau nei aš, 
nors būčiau galėjęs stojimą seminarijon bent viene
rius metus atidėti. Mat, 4 k’asių dar nebuvau jūlnai 
baigęs, nes turėjau pataisą iš lotynii kaitros. Mano 
klasės draugas Petras Šalčius atkalbinėjo nuo' semi
narijos ir žadėjo, nors ir menką, paramą. Tačiau aš 
šitomis aplinkybėmis pasinaudoti nenorėjau ir nu
tariau rudenį važiuoti i Seinus laikyti stojamųjų se
minarijon egzaminų.

Mano pasiryžimą skatino kiloki sumetimai, negu 
tėvij. Religinis momentas čia vaidino mažiausią vaid
menį. Mane skatino ne religiniai, bet tautiniai ir li
teratūriniai sumetimai. Aš žinojau, kad seminarijoj 
yra rašančių klierikų patriotų, yra lietuvių literatų 
lavinimosi draugija, kurios nariai gauna sjjaudą ii pa
tys joje dalyvauja. Du mano giminaičiai mokėsi se
minarijoje, iš kurių vienas rašė eilėraščius. Tuo tal
pu Marijampolės gimnazijoj moralinė atmosfera ide
alistiškai nusiteikusį jaunuolį tegalėjo pastūmėti į 
nusivylimą arba tokį pat moralinį pakrikimą.

Mano stojimo seminarijon motyvai buvo pana
šūs į romane ^Altorių'šešėly" aprašytuosius Liudo
Vasario stojimo motyvus, tad-čia aš to nekartosiu. 
Šioje vietoje turiu vien pastebėti, kad didelė dalis 
tos medžiagos, kuri tiktų atsiminimams, yra sunau
dota romane. Tačiau ten šalia autentiškų gyvenimo 
duomenų eina ir iš fantazijos sukurtų bruožų — • įvy
kių, scenų, personažų, kaip tai esti kiekviename be
letristiniame veikale. Vienas iš šių atsiminimų [už
davinių) ir bus išryškinti, kas romane yra autentiška, 
o kas sukurta, remiantis tikrove — kad taip galėjo 
būti, nors iš tiesų nebuvo. Daugiau bus.

4 psl. *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** N r. 30-32 (1 159), 1969 m. rugpiūčio mėn. 6 d.
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JUBILIEJINIU METU "TĖVY
NĖS SARGAS"

Nelabai seniai gautas, ilgai 
lauktas,naujas (skirtas jubilie
jiniams Laisvės kovos metams 
atžymėti) "Tėvynės Sargo" nu
meris.

Tai puiki skaitytojui dovana. 
Ilgai laukti-tikrai apsimokėjo , 
nes ypatingai šis - politikos ir 
socialinių mokslų žurnalo nu
meris - sklidinas ypač puikios 
skaitytinės medžiagos.

Žurnalo dabartinis redakto
rius -dr.Domas Jasaitis, kuris , 
išėjęs į pensiją iš gydytojavimo 
kabineto, anaiptol, nemetė 
plunksnos iš rankų ir sėdosi 
redaktoriaus kėdėn. O žinome 
daktarą Domą’i jis buvo ypač 
geras gydytojas,niekad nepails- 
tąs visuomenės veikėjas ir pa
žymėtinai gabus plunksnos val
dytojas • Žodžiu sakant, ką dirbo
- dirbo gerai ir su visišku atsi
davimu darbui. Todėl ir nesi - 
stebime,kad jo redaguotas žur
nalo numeris -pasigėrėtinai pui
kus.

Žurnalas -ištisa knyga, net 22 
puslapiai.Pirmoj,šio puošnaus ,! 
netgi viršelio paauksuotomis 
raidėmis ir paauksuotu plačiu 
kaspinu persi juosusio žurnalo, 
dalyje sukaupta eilė svarių mū
sų tautos istorini/ų dokumentų: 
Liet.Tarybos 1918 m. vasario 16 
deklaracija, Vliko Wuerzburgo 
protokolas, Lietuvių charta 
(kaip Liet- B - nės užuomazga 
svetur),Nepr Atstatymo sukak
ties manifestas, Kriksč. Demo
kratų S-gos deklaracija, Nepr. 
Lietuvos pripažinimo de facto 
ir de jure kalendorius (prel. M . 
Krupavičiaus paruoštas).Toliau
- mintys ir nusiteikimai Lais
vės kovos naujus metus minint 
(redaktoriaus žodis) ir Visuoti

nė žmogaus teisių deklaracija 1 
(teisinin.dr.K.Šidlausko str.).

Šiame numeryje, gana įdomi 
studija duoda interpretaciją, 
kaip papildymą Savo ankstyves - 
nės studijos "Lietuvos konsti
tucijos klausimais", teisininkas 
K.Račkauskas,rašydamas tema 
"Dėl Vasario 16 d. akto teisinio 
pobūdžio", P. Rimtautas rašo 
apie "Sovietinį ateizmą Lietu
voje", Pr. Pauliukonis - apie 
"Prel. M. Krupavičių ir žemės 
reformą", Druidas-apie Čeko
slovakijos tragediją. Be to, P. 
V. rašo apie Vliko pirm. dr. J. 
K. Valiūno ir užjūrio keliones 
ir Dijas-apie Vliko 25-tąjį gim
tadienį.

A. Budreckas nagrinėja III 
PLB Seimą ir jo politikavimą , 
o A. A. Regis rašo apie Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines Čika
goje.

Dr. J'. Eretas pateikia sam
protavimų apie "Politiškąjį 
Pakštą nepriklausomybės lai
kais", ©"Ryškiųjų veidų skyriu- 
je'uprisiminti dr. EI. Draugelis 
(80 m. amžiaus sukakties pro
ga), Ber. Žukauskas (70 įner
tų proga), o nekrologinėj daly- 
prisiminti B. Bizauskas, dr. 
Vyt. Jasaitis, kun.Br. Dagilis ir 
kun. J. Starkus.

Begaliniai įdomi ir istoriškai 
svarbi medžiaga šiame žurnalo 
numeryje - tai "Vlado Jurgučio 
dienos po II Pas. karo".

Ši medžiaga patiekta mūsų 
visokeriopos veiklos veterano 
prel.M. Krupavičiaus. Tai Vla
do Jurgučio laiškai,rašyti prel. 
M. Krupavičiui. Tų laiškų tęsi
nys-bus dar spausdinamas ki
tuose "T. Sargo" numeriuose.

Kitas "Tėvynės Sargo "nume
ris pasirodysiąs š. m. lapkričio 
mėn. Jame būsiąs įvestas Lite-

Man jau pabodo būk tai kom- 
plimentas:"Kaip gražiai lietu
viškai kalba jūsų vaikai". Po 
šimts pypkių, argi galėtų bū-, 
ti kitaip?Geriau,kad tie mie- 
laširdžiai kartais užklaustų 
kitų kodėl jie su savais vaikais 
švebeldžiuoja žargonu,kaip ta 
moteriškė,dar net ir lietuviš
kos mokyklos mokytoja,besis-

ratūros skyrius, kurį tvarky
siąs rašyt, ir literatūros kriti
kas Pr. Naujokaitis.

Čia aprašomam "T. S. " nu
meriui viršelį nupiešė rašyt, ir 
dail. Paulius Jurkus. Pr. ALŠ .

MOKYTOJU STUDIJŲ SAVAITĖ 
rengiama Dainavoje rugp. 17-24 
d.Šios studijų savaitės progra
moje bus lietuvių kalbos, tauti
nio ugdymo,pedagoginiai ir me- 

| todologiniai klausimai.Kviečia
me mokytojus vėl skaitlingai 
dalyvauti. Ypatingai laukiame 
jaunųjų mokytojų. Jiems bus 
teikiamos lengvatos. Registra
cijai ir informacijai kreiptis 
pas J. Tamulį, 7031 So. Maple
wood Avė, Chicago, Ill. 60629 . 
Telef. (312) 925-4076.

ETNINES SPAUDOS GALIA
10 milijonxj amerikiečių skaito 

laikraščius ne anglų kalba

Chicago Tribune šiomis die
nomis talpino įdomų straipsnį 
apie etninę spaudą, tai yra apie 
laikraščius svetimomis kalbomis 
Chicagoje.

Seniausias skaitomas švedų 
savaitraštis Tri hune, išeinantis
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PROPIRSCIAI
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A’. Povilainis

kundžianti savo vaikų nekalbė
jimu gimtąja kalba.

Regis graž ių vardų pora su- 
situokė-Gražina su Jeronimu, 
o vestuvinių pokylio degtukuo
se užrašyta Grace and Jerry, 

į lyg jie būtų Bruklyno jankiai. 
Vardų jau gėdyjamasi ir prieš 
savuosius. Gal gi galvojama, 
kad apsimesti paprastų pa
prasčiau šia is tuteišiais yra 
kilniau.

Jeigu patikėti T. Žiburių 
atpasakojimu David Levy 
straipsnio apie Lietuvą Mont- 
realio dienraštyje, reikėjo 
laukti aštraus mūsų politini. 
veiksnių ar veiksnelių reaga - 
vimo.Nevien laiškais redakci
jai, bet ir ten kur jautriau. Ne 
tai, kad kas ką laikraščiuose 
parašo / tenai niekų visa.da 
daug/, bet kad tokios orienta - 
cijos asmuo sėdi Maskvoje s 
kaipo valstybinioiCBC radio
fono korespondentas .Žydai jau 
visais balsais būtų šaukę "ge- 
valt", oficialiam žmogui bru
taliai pasisakius apie Izraelį, 
o mūsųpolitiniaikomitetaiką?

Kodėl dar ir dabar,ekume
niniais laikais, mūsų spaudoje 
tebediskriminuojama prieš 
protestantiškų tikybųdvasiš - 
kius? Įvykių aprašymuose vis 
sakoma,kadpav.kalbėję "kun." 
P. ir "ev.kun."Z. Jeigu reikia 
būtinai pažymėti tikybą, tai 
kodėl nerašyti ir "kat.kun,."? 
O geriau gal visai nusikratyti 
tų priegaidų? Sakykim "kuni
gas" ir tiek'.

krem 
VE/dRODZ/AI

PRIEŽASTIS
Skaitydanids knygas, aS Įsitikinau, 

sako mokins s, kad daugiau nebebus 
žymių žmonių.

— Kodėl? apstulbusi klausia moks 
loja.

- Nagt, lesė irodlnėjimų Seklokas, 
kiek lik a$> skaičiau biograiiįtį, visut 

pasakyta, kad garsieji žmonės vaikystėje 
ganė banda... Iš kur gi dabar atsiras žy
mieji žmonės, jeigu valkams bandos ga 
nyti nebereikia?

V. KARALIUS

Kai mirti buvo lei. a, 
parašė zuikis testamentą: 
,,Šunims paliksiu gėdą, 
medžiotojams paliksiu pėdas. 
Jei man ko gaila iš tiesų, 
tai tik ausų: 
jos taip pažino vėjus! 
Jas proto korifėjams 
palieku, 
o uodegėlę — 
švelniausią dalį palaikų — 
svajotojams aš palieku.
Lai valo dulkes nuo žvaigždžių — 
pačių stambiausių iš pradžių. 
O baimę, 
tai aišku savaime, 
aš giminingom sielom užrašau, 
po kuo aš ir 

pasirašau."

“ŠLUOTA

PIERRE TEILH

IR E.4C0 L I
ozspi 'Vilrt .......

AIDUOSE / Nr. 8,9, ir IO, 
pasirodė Dr. Antano Maceinos 
straipsniai apie Pierre Teil
hard de Chardin. Jis savo 
straipsnius pavadino Re 1 i g i- 
ja ir Evoliucija .Dar pri
dėjo pastabas ar prierašąKri- 
tinės pastabos Teilhard de 
Chardin pasaulėžiūrai.

Dr. Maceina de Chardinui 
prikiša:"l/kadangi žmogus vi- 
sas/kūnu ir siela/yra kilęs iš 
gamtos, tai jis nėra tiesiogi
nis Dievo kūrinys. 2/nebūda- 
mas tiesioginis Dievokūrinys, 
žmogus neturi Dievo kaipo sa
vo Tu. 3/ neturėdamas Dievo 
kaip savo tu, žmogus negali 
turėti nė religijos kaip asme
ninio santykio su Dievu. 4/ 
evoliucijos Dievas, tad, nėra 
ir negali būti religijos Dievas.

Šitos mintys, kaip pats au
torius rašo, patiko dviem pa- 
sauliškiam : dr. J. Griniui 
/Muenchene/ ir dr. J. Mačer
niui/Buenos Aires’e'/. Dr. 
Grinius rašęs: "Man visai ne
tikėtas ir labai taiklus, gal 
nuostabiai gilus ir kritiškas , 
buvo pasakymas dėl Teilhard 
de Chardin. Po Tavo žodžių 
man dabar aišku, kodėl Baž
nyčia nebuvo davusi savo im
primatur, kol Teilhard de 
Chardin buvo gyvas."Tos pa
čios mintys patikusios ir dr. 
Mačerniui,kuris žadąs panau
doti jas savo ispaniškai para
šytoje knygoje.Bet Dr.Macei
na nenutyli, kad yra ir kitaip 
mąstančių apie Teilhard, kaip 
T.Ambrozijus Prakapas, ku
ris teisėtai kaip kunigas ir te
ologas gali pas išakyti,kas yra 
katalikiška,kas ne./1968, Nr.
8, psl. 337/..
KODĖL TOKIOS SKIRTINGOS 

PAŽIŪROS ?
Darbingiausis Theilhardo de 

Chardin laikotarpis puola į 
tuos laikus, kada popiežiais 
buvo Pijus XI ir PijusXII.Ypa-

J.Venckus S. J.

ARD DE CHARDIN 
U C I . J A

tingai savo griežtumu atsižy
mėjo Pijus XI. Tada ne tik 
gamtininkams,bet ir Šv. Raš
to tyrinėtojams nebuvo lengva. 
Reikia pripažinti, kad Evo
liucija,kokia ji tada buvo dės
toma pasauliečių universite
tuose,žodžiu ir raštu Vatika
ne nebuvo maloni ir todėl ne
priimtina,. Ir šio straipsnio 
autoriui nebuvo leista dėsty
ti evoliuciją vienam filosofi
jos fakultete Madride, Ispani
joje. Niekas tada namanė,Jcad 
de Chardin'o dėstoma evoliu
cija yra kas nors geresnio, tuo 
labiau, kad tą įtartiną mokslo 
šaką dėstė toks temperamen
tingas ir iškalbus profesorius 
kaip Teilhard de Chardin, ku
ris pagal motiną giminiavosi 
su tokiu ugningu ; Voltaire ir 
pagal tėvą su genialiu moks
lininku ir religiniu mistiku 
Paskaliu .Po trumpo laiko Teil- 
hardui buvo atimta katedra , 
buvo pašalintas nuo profesūros, 
nežiūrint tokio didelio pasi
ruošimo ir tokio aukšto titu
lo Ph.D./filosofijos daktaro/. 
Kas tada jam pačiam ir jo Jė
zuitų Ordenui turėjo atrodyti 
kaip didelė nelaimė ir didelis 
pažeminimas,vistik išėjo į ge
rą jo studijoms. Jį išsiuntė į 
Kiniją, kur jis dalyvavo iška
senose, kuriose buvo atrastas 
tas garsusis Sinanthropus 
/kino žmogus/, 193Om. Jis taip 
pat buvo pasiųstas ir į Pietų 
Afriką, kur tyrinėjo ir Au st- 
ra lopithecus ,1936m., ku
ris labiausiai yra panašus į 
šių laikų žmogų ir kuris jau 
vartojęs įrankius. /Australo
pithecus yra iš Pleistoceno, 
kvartero tarpsnio, kuris tę
siasi dabar iki šių laikų per 
vieną milijoną metų./

Nežiūrint viso to,kad Teil
hard de Chardin negavo impri
matur savo raštams,vis tik jis 
savo ordino neapleido,kunigys-
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tės nemetė, ką jam jo kolegos 
ir bendradarbiai kartkartėmis 
buvo patarę padaryti.

Pirmiausiai reikia pasaky
ti,kad Teilhard de Chardin pa
rašė apie 170 grynai moksliš
kų straipsnių iš paleontologi
jos, iš savo specialybės. Tai 
yra originalios moksliškos 
studijos ir labai mokslininkų 
vertinamos. Vatikanas prieš 
tuos raštus niekados nieko ne
sakė,bet įtarinėdavo tuos raš
tus, kurie buvo susiję su evo
liucija.Tiesa, buvo paskelbtas 
Sanctum Off icium'o/Dabar Ti- 
kėj imo ir mokslo Kongregaci- 
ja/1962m.birželio 3Od.Moni- 
tum arba perspėjimas/Actą 
ApostolicaėSedis 54^1962, psl. 
526, kuriame Kongregacija 
perspėja žmones,kad nesivai
kytų naujovinių de Chardin 
mokslų,bet ir tada savaime jo 
raštų nepasmerkė. Tai buvo 
dar prieš Vatikano Tt šus trin
kimą.Paryžiaus arkivyskupas, 
kardinolas Feltin T961m. labai 
išgyrė Teilhard de Chardin 
pavadindamas jo pasaulio vi
ziją nuostabią, žavingą.....vi
suotiną viziją, kur medžiaga 
ir dvasia,kūnas ir siela, gam
ta ir viršgamta,mokslas ir ti
kėjimas atranda vienybę Krife- 
tuje. /Documentation Catholi- 
que 58,1961, psl. 1523/. Mano
me, kad visi tie,kurie Pierre 
Teilhard de Chardin, paverčia 
į her etiką,klaidatikį ar pusiau 
heretiką ar įtartinu tikėjimo 
dalykuose, jam daro skriaudą. 
De Chardin tokio priekaišto 
tikrai nenusipelnė. Kardinolas 
Feltin būtų apie jį nekalbėjęs .■ 
Tai kodėl Roma - Vatikanas 
perspėja žmones? - atsaky
mas: Vatikanas nemėgo Evo- 
voliucijos.

TEILHARD’O DE CHARDIN’O 
TRANSFORMIZMAS

Anglosaksą i kalba apie evo
liuciją, o lotynų kilmėstautos 
vartoja terminą transfor- 
n iz ma s .Visi žinome, kad 
Gamtos ir Medicinos mokslai 
buvo nutolę nuo religijos,ne tik 
nutolę,bet tiesiog piktai nusis-

♦•"•.NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

tatę prieš religiją, ypatingai 
prieš Kat. Bažnyčią. Visi pri- 

: simena Inkvizicijos bylą su
Galilieju.Tailhard de Chardin 
beveik buvo pasistatęs savo 
gyvenimo tikslu suderinti, su
taikyti katatlikus mokslininkus 
su tais,kurie nėra katalikais. 
Toks Sir Julian Huxley labai 
giria de Chardin. Huxley aiš
kiai sako, kad jis de Chardin 
teologijos ir metafizikos ne
galįs priimti, bet biologijoje 
su dideliu malonumu dirbęs 
kartu. /Julian Huxley yra zo
ologas /. Aiškiai pripažįsta, 
kaddeChardin'ui pasisekė su
vienyti biologus su‘teologais 
ir filosofais bendrame darbe. 
/ Julian Huxley įžanga į de 
Chardin'o " Letters from a 
Traveller ./De Chardin išrado 
savo terminologiją, kad nerei
kėtų vartoti scholastinių ter- 
minų:jis niekados nesakys nei 
materia,nei forma,nei anima, 
nei principium vitale, bet psi- 
chizmą, įsisambninimą/cons- 
cience/,pas žmogų self-cons
cience. Vieton Markso trilogi
jos,paimto iš Hegelio:tezė,an
titezė ir sintezė de Chardin į- 
vedadualizmą:pav.elektra po
zityvi ir negatyvi, magnetas: 
šiaurės ir pietų,pas žmogų: vy
ras ir moteris, medžiaga ir 
dvasia .Tie du poliai vienas ki
tą traukia ir susidaro įtampa, 
energija .Klasiško ji senoji evo
liucija ėjo pagal Marksą ir Le
niną Hėgelio trilogijos dės
niais, pagal de Chardin me
džiagos ir psichės arba įsisa- 
monimo dėsniais .Pati medžia
ga tampa psichės pagalba per
sunkta ir kitokią. Vienacelė 
protoplazma jau reaguoja į 
šviesą, į aplinkumą, ko akmuo 
pavyzdžiui nedaro. Visa evo
liucija,visas gyvių tobulėjimas 
eina, taip vadinamo, I'expan
sion de la conscience linija,t. 
y.įsisąmoninimo linija .Kadan
gi įsisąmoninimas yra sujung
tas su nervų sistema, tai evo
liucija eina nervų sistemos 
palaipsnišku išsivystymu.Jis 
tą reiškinį vadinacefalizacijos 
arba ‘ cerebralizacijos pro
cesu, aroa smegenų vystymu-

♦** Nr.30-32 (1159), 1969 m. rugpii 

si. Jau esybės pereina į noos- 
ferą/gr.noos-protas inteligen
cija, sphaira-sritis/-medžia- 
gos aukščiausia egzistencijos 
forma.Evoliucijos pagalba Su
sidaro vis didesnės ir sudėtin
gesnės formos .Atskiri ir skir
tingi elementai centruojasi, 
tvarkingai ir tikslingai jungia
si, kad sudarytų aukštesnę e- 
sybės formą, tai vyksta muta
cijomis, kaip genetikoje sako
ma, staigiu pasikeitimu. Ne
gyva gamta mutacijos keliu 
perėjo į gyvą, gyvulio sąmonė 
pavirto žmoguje į "self-cons
cience" irgi mutacijos keliu. 
Tai yra humanizacija . Žmo
gaus sąmonė yra kitokia negu 
gyvulio.Tik žmogus tegali pa
sakyti: " Aš žinau, kad esu". 
Žmogus gali apie save daryti 
refleksijas. De Chardin visa
dos pasilieka gamtos mokslų 
srityje su visais gamtos 
mokslų tyrinėtojais, jis nesi
leidžia į metafiziką, nes tuo
jau klausimas pereina į vis
iškai naują sritį,kurią jau na
grinėja filosofai ir teologai.

Dr. Maceina iškelia klau
simą , koks tas evoliucijos 
Dievas yra, kad jis nėra kri
kščioniškas Dievas, kad tas 
Dievas nėra nei sutvėrėjas 
nei žmogaus Tu,su|kuriuo ga
lima turėti pagarbos ir mei
lės santikius, kuris būtų rū
pestingas Tėvas. Kitais žo
džiais (tariant, de Chardin'o 
evoliucija’ neįrodo Dievo eg- 
egzistencijos.

Mes skiriame gamtos moks
lus; į įvairias šakas:yra pre
ciziški mokslai, kaip fiziką ir 
matematika . Fizika suveda 
gamtos įvykius į centimetro, 
gramo ir sekundės sistemą ir 
lygtį. Tai yra formulė. Mate
matikos lygtys yra tas pats. 
Ar tu esi didžiausias katali
kas ar didžiausias ateistas, 
tos lygtys yra visiems lygios. 
Yradeskriptyviniai mokslai: 

geogrdf ija, zoologija, biologi
ja, paleontologija. Mes čia 
griežtai skiriame du dalyku: 
faktą arba įvykį. Jeigu tas 
faktas ar gamtos reiškinys
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yra įvairių mokslininkų ir į- 
vairiosė laboratorijose vie
nodai patvirtintas, jis yra pri
imtas ir visų pripažintas.

Antras ir visiškai’skirtin
gas dalykas yra to fakto"aiš- ‘ 
kinimas, kuris pareina nuo 
žmogaus inteligencijos, vizi
jos ir labai daug nuo filosofi
nės ir religinės pasaulėžiū
ros .Jeigu jis yra tikįs ar ne
tikįs,jis gali tuos faktus filo
sofiškai ir religiniai inter
pretuoti, bet tuo jis jau išei
na iš grynai gamtos mokslo 
srities ir pereina į metafizi
ką. Evoliucija Dievą nei tvir
tina nei neigia.Su mikroskopu 
ar mėgintuvėliu Dievo neįro
dysi nei paneigsi, nes Dievas 
per definiciją yra kita dimen
sija ne gamtos mokslo kompe
tencijoje. Evoliucija nei įrodo 
nei neigia, kad Dievas yra 
gamtos sutvėrėjas.Jeiguklau- 
si,tai kaip ta Gamta atsirado? 
Galima atsakyti: Gamta amži
na, tada nereikėjo jos nė sut
verti.

Dažnai kyla klaus ima s,koks 
įsikišimas buvo reikalingas at
skiruose evoliucijos momen
tuose? Pirmas toks kritiškas 
momentas buvo pasauliui atsi
rasti, antras-gyvybei atsiras
ti. Ar Dievas turėjo gyvy
bę atskiru veiksmu,atskiru įsi
kišimu tai daryti ?Kitąs kritiš
kas momemtasfeuvo žmogaus 
'feelf-conscience", -"noos", ar
ba, kiti sakys, žmogaus sielos 
sutvėrimas Ar kiekvieną kar
tą,kada žmogaus gyvybė užsi- 
mezgta, Dievas turi atskirai 
tverti žmogišką sielą? Dau
guma mokslininkų pripažįsta, 
kad,Dievas ab initio m u n - 
d i / nuo pasaulio pradžios/ 
įdėjo į gamtą iš karto visus 
principus, dėsnius ir jėgas, 
kuriais evoliucija vyko ir vyks
ta, viską palikdamas causae 
secundae /antrinėm prie
žastims/. Ir manome,kad Die
vas turėjo evoliucijos atsiti
kime daug daugiau galybės ir 
išminties]] parodyti negu ta
me atsitikime, kada Jis laiks 
nuo laiko turi savo universą 
pataisyti ir papildyti.

I '
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LONDON,ONT.
v IŠ LIETUVIŲ VEIKLOS
S.m.liepos mėn. pirmoje pu

sėje Londono mieste ir tai pir
mą kartą, vyko kelių dienų Fan
tazijos Festivalis, kurio metu 
buvo įvairių sporto bei kitų 
varžybų ar lenktynių, parengi
mų, paradų ar pramogų, daž
niausiai po atviru dangumi.

Savai tgalį-penktadienio vaka
re, gražiame Victoria parke, 
pakilioj Londono lietuvių "Bal
tijos" sambūrio tautinių šokių 
grupė plačiajai Londono mies
to visuomenei davė tautinių šo
kių ir muzikos koncertą.

Mūsų šaunieji šokėjai pasi
gėrėtinai pašoko, ir ypač pažy
mėtini "Našlė, Ožys, Mikitienė, 
Landytinė"-spalvingi šokiai.

Muzikos ir tautinio meno kri- 
tikas/p.Dunn,pristatydamas pu
blikai mūsų šauniąją tautinių 
šokių grupę, klausimų ir atsa
kymų forma gražiai apibūdino 
tautinius šokius. Jam atsakinė
jo p. Lydutė Keraitė.

Fantazijos festivalį surengė 
Londono Chamber of Commer
ce. Kitais metais pažadėta 
įtraukti daugiau etninių grupių . 
Mat lietuviai šiame festivalyje 
padarė labai gerą įspūdį ir su
silaukė labai palankaus įverti
nimo. L. E-TAS

IŠVYKA Į GAMTĄ
Londono lietuvių Šiluvos Ma

rijos vardo parapija per ener
gingą jos komitetą daro įvairių 
pastangų savo egzistencijai už
tikrinti. Lėšij telkimo komisija, 
dažnai paremia mat kitas orga
nizacijas, kaip mokyklą ar jau
nimą.Šiemet vietos skautai ga
vo gražią pašalpą vasaros sto
vyklos reikalams. Mat skautai 
vykstaį "Romuvos" stovyklą,į 
šiaurę nuo Toronto.

Bet parapija galės duoti, kai 
turės iš ko. Todėl š. m. rugpjū
čio mėn.2 d. šeštadienį parapi- 
surengė smagią išvyką į gam
tą-pp. Genčių ūkyje, prie vieš- 
kelio-highwaynr.2,netoli mies
telio-gyvenvietės-Delaware.

Atkelta iš 2 psl.
PO AUSTRALIŠKA PASTOGE .. . 

pagyvina A. L. B-nę. ..
Išgyvenęs svetimoje aplin

koje 25 metus ir "ne vieno pe
čiaus duoną valgęs", Australi
jos lietuvis visgi yra lietuvis. 
Ir kad jie toks yra,pareina nuo 
tų,kurie savo kūrybinėmis; pas
argomis užtikrina tautos toly- 
dyoę,-tiems.kurie iškelia lie- 

De LaSalle
HARDWARE

« Vilasalieiiams gerai tinome krautu-

LaSalle.

viškąkūrybą.O kiekvienas lie
tuvis, kurdamas ar ne v ištik 
sąmoningai puoselėja visa tai, 
kas yra lietuviška. Ir pavyz
džiui,Lietuvių Dienos,bendros 
Australijos lietuvių pastangos, 
apibūdina Australijos lietuvio 
galvoseną. Būdamas politinis 
nykštukas, jis stengiasi paro
dyti savo pranašumą nors tau
tinės kultūros apraiška.Iš da
lies tai yra negatyvi galvosena, 
nes trūksta to politinio aspekto 
ir tuo paneigiamas A.L.B-nės 
vispusiškurnąs. Anta vertus, 
Australijos lietuvis yra realis
tas: jis mato žmones ir daiktus 
tokius,kokie jie iš tikrųjų yra. 
A.L.B-nė yra tokia,kokie yra 
jos nariai. Ir jeigu A. L. Brnė 
neturi svorio politiniame ir 
kultūriniame šio krašto gyve
nime,tai yra tik todėl, kad dau
gelis bendruomenės narių yra 
kokybiškai menki: šabloniški 
savo politinėje veikloje,kūry
biškai nežymūs ir aplama i ne
originalūs. Bet reikia greitai 
pridurti, kad A.L.B-nė, kaip 
tokia/t. y. išeiviams astovau- 
jant valstybę/, sėkmingai vei
kia nuo 1950 metų ir save pa
teisina. A.L.B-nė leidžia ir 
savo savaitraštį "Mūsų Pasto
gę".Iš tikrų jų,nepriklausomo
jo spaudoje bei laisvame žo
dyje glūdi A.L.B-ės stiprybės 
ir silpnybės pradai.Per "Mūsų 
Pastogę" A. L.B-nė pasiekia 
visus lietuvius plačiai išsis - 
klaidžiusius po visą Australi
ją ir tokiu būdu puoselėja iš
eiviuose lietuvybę.Tačiau, kai 
kurie dalykai yra neliečiami- 
tabū.Kai kurie esą kenkia vie
nybei. . .Ir nežiūrint į tai,kad 
lietuvio žmogaus išsilavini
mas bei patirtis reikalauja , 
kad jis galėtų laisvai pasisa
kyti savųjų tarpe, bendruome
nės laikraščio redaktoriaus 
yra verčiamas ieškoti žemiau
sio bendro vardiklio, kas ir 
dvelkia nepasitikėjimu tūlo 
lietuvio išmintimi.

Įsikūręs ir sėslus,Austra
lijos lietuvis pasitiki savo 
sveiku protu ir , jeigu jo pa
saulėžiūra šiandian yra kito
kia, negu 1944 metais, tai yra 
tik savaiminga pažangaNevie- 
nas jaučiasi radęs saugią pas
togę svetimame žemyne. Tū- 
las-Lietuvos nepažįsta.Daž
nas išgyveno užsienyje ilgiau, 
negu Lietuvoje. Bet visdėlto 
dar ir po 25 metų išeivijoje 
susitinka po bendra pastoge - 
A. L. B-nės pastoge...

NEPAPRASTOS VESTUVĖS
Toronte š.m.liepos 5dieną, 

įvyko nepaprastos vestuvės r 
tuo, kad abu jaunieji lietuviai 
pasiekę aukštus mokslus:jau
noji Liuda Kuoląitė medicinos 
daktarė ir jaunasis Raimundas 
Punkrys iš USA mokyklų ins
pektorius ir dar todėl, kad 
jungtuvių ceremonijos vyko 
mažoj Toronto Universiteto 
Hart House koplyčioje ir jas 
įvykdė du kunigai: jaunajam 
kun.P .Ažubalis ir jaunajai gi
minaitis iš USA liuteronų kun.
Dagys.

Koplyčioje tilpo tik jaunų
jų giminės ir todėl iš svečių 
beveik niekas negalė jo jungtu
vių ceremonijoj dalyvauti.

6.30 vakare įvyko ves
tuvinė puota Town and Country 
Balmoral Room.

Labai ištaiginga didelė sa
lė sutalpino apie 300 sukvies
tų svečių, kurie atrodė nepa
prastai gražiai. Beveik visos 
ponios dėvėjo ilgas balines 
sukneles,o jų galvą puošė fan
tastiškos šukuosenos. Vyrai 
vakariniuose drabužiuose at
rodė irgi šventiškai pasipuo
šę. Tie visi tokie gražūs sve- 
čiaibuvone vien torontiškiai. 
Jų buvo iš USA, Montrealio, 
Vindsoro, Hamiltono ir iš ki
tų Kandos miestų.

Kai svečiai susėdo prie 
puikiai servirūotų stalų ir tau
rės prisipildė šampanu, atvy
ko ir jaunieji.Juos pasitiko tė
veliai p.p.Kuolai ir p.p.Punk- 
riai su duona ir druska.

Svečiams plojant atėjo prie 
garbės stalo abu jaunieji ir 7 
poros pamergių su pajauniais.

Iškilmių ceremonmeisteriu 
buvo mūsų žinomas poetas,op. 
solistas ir rašytojas Stasys 
Santvaras iš Bostono.

Jis pakvietė kun. Žilinską 
sukalbėti maldą.Po maldos jis 
pasveikino jaunuosius ir visi 
sugiedojo jiems ilgiausių metų.

StJSantvaras kaip ceremon- 
meistebis buvo labai įdomus. 
Jis skaitė kietuviškų papročių 
vestuvines juokingas oracijas , 
žadėdamas svečius Vaišinti vi
su jaučiu ir duoti tik pusę mu
sės ir šlaunę uodo. Prašė iš
klausyti 99-nių kunigų pamoks
lus ir 320 svečių prakalbų.Vė- 
liau paskaitė savo ir poeto ju
moristo A.Gustaičio sukurtus 
eilėraščius jaunavedžiams. 
Skaitė atsiųstus sveikinimus iš 
Lietuvos, USA,Anglijos,Mont- 
realio ir iš kitur .Kviesdavo iš 
s več ių kalbėtojus ,s veikinto jus. 
Sveikinimų ir linkėjimų žo
džius tarė: kun. P. Ažubalis,

Augustinas Kuolas sveikina ka tik ištekėjusia dukra Liuda. Viduryje jau-' 
nojo tėvelis p. Punkris, dešinėje Matilda Kuolienė.

Sault St. Marle,
Saldžiausios Širdies Kate

droje skambant lietuviškoms 
giesmėms liepos mėn.5d. Vin
cas Žukauskas ir Ona Nowak- 
Čekytė priėmė moterystės sa
kramentą. Kun. Aug. Sabas at
našavo Šv.Mišias,kuriose da
lyvavo gražus būrelis lietuvių 
ir kitų tautų Vinco draugų.

Naujavedžius lydėjo prie 
altoriaus Stasys ir Birutė 
Druskiai, Zigmas Girdvainis 
ir naujavedės puseserė Ona 
Loschka atvykusi iš Brookly- 
no su savo dukrele Elena ir 
motina Teofile.

Bankietas vyko jaukioj nuo
taikoj ukrainiečių salėje.Tarp 
kitų svečių buvo J.Vinslovas 
iš Wawos.

Taupyk ir skolinkis PARAMA
PIRMUTINIAME IR DIDŽIULIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE^............ ................... ......——

KAPITALAS I VIRŠ triju su puse milijono doleriu, 
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGICIUS 

.pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto, 
į VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
BŪSTINE: Lietuvių Namai
Toronto 3, Ontario. —

1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723

KASOS VALANDOS: kosdi 
p.jŲsky^sisckmodienlus. i , ,
n į vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. ( liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

(VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 1 - L"' ią;E? i0 1
c_„ * U. S. S. R. paprastu bei oro pastų.

fiE MUITO DOVANOS:
• ......................... ' • • Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra smul

kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu
tinės.

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

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

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA
DARĖO VALANDOS: pirmadieniais

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

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motpciklai, dviračiai, skalbiamosios mašinos, siu 
vairiosios rjapthos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3,Ū\T. 
Telefonas LE 1 - 3098

Savininkai A. ir S. KALU Z A

Estu “Joekaaru“ vaiku stovyklos atidarymo metu kalba 
Šv. Petro par.liut. bažnyčios kleb. kun. Oskar Puhum. Estų vaiku stovykloje tautinės vėliavos pakėlimo metu.

kun. Dagys, Liet.konsulas J. 
Žmuidzinas, jaunojo tėvas J. 
Punkrys, jaunosios dėdė Al. 
Kuolas ir jos tėvas A.Kuolas.

Pasibaigus sveikinimams , 
kalbėjo jaunasis R. Punkrys 
dėkodamas savo tėveliams už 
išauklėjimą, už išmokslinimą 
ir visiems atsilankiusiems už 
dalyvavimą jų vestuvėse ir už 
dovanas.

Visi kalbėtojai nuoš irdžiais 
žodžiais sveikino jaunąją porą 
ir linkėjo gero sugyvenimo, 
sveikatos ir ilgo laimingo gy
venimo. Visi džiaugėsi,kad 
jaunieji sukūrė lietuvišką šei
mą ir linkėjo eiti visą savo 
bendrą gyvenimą lietuvybės 
keliu.

E. Kardelienė

Ont-
Linkime geros kloties mū

sų mieliems tautiečiams.

STOVYKLAUTOJAI
Šiais metais į T.T.Pranciš

konų vedamą stovyklą Wasa- 
goj iš mūsų kolonijos išvyko 
Aida ir Klara Goldbergaitės , 
Irena Slyžytė ir Zuzana Vana
gaitė. Tikrai pagirtini tėvai, 
kurie siunčia savo vaikus į lie
tuvišką stovyklą.

Kun.Augustinas Sabas pus
antrų metų vikaravęs kated
ros bažnyčioj ir aptarnavęs 
lietuvių dvasinius reikalus, lie
pos 19d. persikelia į Manitou- 
wadge, kur eis klebono parei
gas. RAS.

MŪSŲ BROLIŠKOS ESTŲ 
TAUTOS,

VAIKUČIŲ STOVYKLOJE

Nouširdus ačiū Mrs. Aino 
irMr.E.LaanametSjkurie man 
suteikė galimybę praleisti vie
ną sekmadienį estų vaikučių 
stovykloje.Geriau sakant, da
lyvauti estų vaikučių stovyk
los atidaryme-Stovyklos vieta 
yra tikrai apgalvotai parinkta, 
taip, kad vaikučiai turėtų už
tektinai vietos sportuoti, žais
ti, maudytis ir švariame ore, 
pasisemti sau sveikatos.

Iškilmių metu, gražioje ri
kiuotėje, pražygiavo apie 120 
mums draugiškos tautos vai
kučių.

Invokaciją ir atidarymą 
pravedė ir pagrindinę kalbą 
pasakė labai malonaus būdo ir 
aukšto išsilavinimo dvasiškis 
pastorius Oskar Puhum. Jis 
savo ilgoje kalboje priminė, 
kad gerasis Kūrėjas davė tei
sę turėti laisvę ir nuosavybę 
visiems gyviams ;žvėr laitams, 
paukšteliams ir juo labiau pa
čiam, žmogui. O estams Jis 
davė Baltijos jūros pakraštį: 
kreipdamasis į estišką atža
lyną jis ragino puoselėti savo 
tautos papročius, dainas, žai
dimus, o pačią Estiją prisi
minti rytinėje bei vakarinėje 
maldoje.

Toliau kalbėjo "Joekaaru" 
lietuviškai - kreiva upė, sto
vyklos direktorė Mrs.Kaar- 
man, pabrėždama stovyklos 
reikšmę. Vėliau sekė atskirų 
sporto ir programų vadovų pa- 
s įsakymai.

Malonų sekmadienį baigė
me skania šeimininkių paga
minta vakariene.

Dr. B. Naujalis

• Kęstutis ir Stasė Grigaičiai, 
kurį laiką gyvenę Braatforde, 
nuolatiniam gyvenimui persi
kėlė į lietuvišką vasarvietę 
Springhurste. K. Grigaitis jau 
dirba Victor Lumber Co. ats
kaitomybėje. Springhurste pas
toviai gyvena jau nemaža lie
tuvių.

MOKA
5/j %uz depozitus
5% % už šferus
6% % už 2 m. term. dep.

ieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p 
Pirmadienį ir penktodLe-

30 min. Sės*

IMA
i 7J6 % uz asm. paskolas, 

,7/2% uz mortgicius

GOLFININKU DĖMESIUI

Torontiškiai golfininkai turės 
turnyrais gausią vasarą.Reikės 
stiprokai pasitempti ,kad užbaig
ti su 100%,laimėjimu. Tai įvyk
dyti Torontas turi pakankamai 
geras galimybes.Ir jei visi pa
sistengs padirbėti bei dalyvaus 
turnyruose, tai nėra abejonės , 
kad Torontas gali tapti net gol
fo tvirtove. Toks yra apskai
čiuotas spėjimas ir linkėjimas .

Šią vasarą mes turim apginti 
pernai laimėtą, keturių didžių
jų susitikime, taurę. Taip pat 
reikia atgauti pernai prarastą 
taurę individualiniame turnyre. 
Tie susigrūmimai yra Toronto 
garbės apgynimo reikalas.

Be to, reikia neužmiršti ir 
patį reprezentavimasį pabaltie- 
čių turnyruose. Pernai mes 
pralošėme, o galėjome išlošti. 
Tad kodėl neatstatyti lietuvių 
garbės ? Pabaltiečių turnyrai 
yra komandiniai. Būtų malonu, 
jei žaidėjai neatsisakinėti), bet 
stengtųsi dalyvauti, jei jis yra 
numatytas komandon. Tai mūsų 
visų reikalas. Kiek,ir iš viso, 
ar mes galėsim duoti žaidėjų S . 
A. pabaltiečių turnyrui, žinių 
dar nėra; tačiau Kanados pabal
tiečių turnyre dalyvauti yra To
ronto pareiga.

Šiuo metu yra žinomi šie tur
nyrai, kuriuose atstovavimas 
bei dalyvavimas kaip ir būtinas:
1. rugpjūčio 17 d. S. A. pabaltie- 
člų-vieta Grand Rapids,Mich.
2. " " " 23 d.Toronto "Aušros' 
(open)-Glen Eagles
3. " " "30-31 d.d. S. A. Liet, są
jungos ir tarpmiestinis-Chica- 
goje,
4. rugsėjo 6 d.Kanados pabaltie
čių - Glen Eagles,
5. " " 21 d. Kanados Apygardos 
(Closed) - Hornby Towers.

K. LUKOŠIUS - KSA Vadovas

Dr. B. NAUJALIO natūralaus gydy
mo sveikatos klinika ( metus gilinės gy
dymo mokslo Ir praktika atlikęs ivoirlo 
se ligoninėse) pilnai veikla Ir priima 
pacientus nuo 9 vol. ryto iki 8 vai. vak., 
460 Roncesvalles Avė. T o r o n t o, Ont., 
Tel. LE 3-8008.

Be to, kas neisigijote lietuviu kalbo
je Dr. Naujalio išleistos knygos ■ kaip 
apsisaugoti nuo širdies priepuolio, tai 
prisiuntus 2 dolerius gausite pastų 
knygele “ Pažink savo sirdi Ir padek jai*

6 psl. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ***N r 30-32 (1 15 9), 1969 m. rugpiūcio mėn. 6 d.



H AAAI^LTOM
Geriausia taupyti it skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

■Nemokamas gyvybės ir osm. paskolų draudimas 

Nemokamos pilnas tekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money ordenus

Užtikrintos indėliu sougum.is 
Kapitalas vir'f $ 1,600,000.00

Padėka
Tragiškai žuvus mūsųvienin-’ 

tėliam ir mylimam sūnui,bro-l 
liui ir dėdei-,

A.A.VLADUI SKRIPKUI 
Sudburyje, mūsų mieli draugai 
ir pažįstami atskubėjo su nuo
širdžia užuojauta ir pagalba.

Nuoširdžią padėką reiškiame 
gerb. Sudburio lietuvių koloni
jos klebonui A. Sabui už rožan
čių laidotuvių namuose, jaudi
nančius atsisveikinimo ir užuo
jautos žodžius, karsto palydėji
mą į traukinio stotį paskutinei 
kelionei į Hamiltoną ir gedu
lingas Šv. Mišias.

Buvome sujaudinti Sudburio 
lietuvių nuoširdumu, kurie taip 
gausiai dalyvavo rožančiuje ir

ŠACHMATAI
Mūsų meisteris Povilas 

Tautvaišas gerai sužaidė Chi- 
cagos "21OO"turnyrą,vos pus- 
taškiu atsilikęs nuo laimėtojų 
l-3.Vietas pasidalino:DeFotis , 
W. Martz /Wise./ ir latvis 
Kurklius, Jr. surinkę po 5 ir ■ 
pusę taško. Sekė P. Tautvai
šas ir R.Verber po 5 taškus.

New England Amateur p- 
bėse, Bostone, Kazyz Merkis 
pakrovė 4-2; Streater,Ill. Open 
- Vladas Karpuška pririnko 3 
ir pusę - 1 ir pusę.Dr. Sijdrys 
laimėjo Chess Review 1967 
Postal turnyrą 5-1.

USCF meisteris v.Pal- 
čiaaskas gavo daktaro laipsnį, 
baigęs fizikos mokslus Illinois 
universitete. Liepos 5 d. vedė 
jauną daktarę Aureliją Gin- 
čauskaitę.

U.S. Junior Open įvyksta 
rugpiūčio 1-5.d. d., Bostono 
Northeastern uneversitete .Da
lyvauti gali visi jaunuoliai iki 
21 metų amžiaus. Paskirta 
daug dovanų, pagal grupes ir 
amžių, taigi yra vilčių daug 
kam nugriebti kokį nors prizą. 
Vietos lietuvių šachmatininkai 
žada pagloboti atvykusius mū
sų jaunuolius ir apmokėti už 
juos dalyvio mokestį.Kreiptis 
į Kazį Merkį, 431 E . 7th.St., 
So.Boston,Mass. 02127 
o Nepaprastų dovanų turny
ras. Merrimack Grand Priz & 
New England Open pirmenybės 
įvyks rugpiūčio 30 - rugsėjo 
1 d.d.,Salem,Mass.Prizų fon- 
dan surinkta $5200, t.y.dau
giau negu U.S.Open. 1 v. lai
mėtojui paskirta $1OOO, 2-tra 
$5OO,3-$3OO,4-$2OO,5v.-lOO. 
Klasių prizai : meisteriams 
$125, IOO ; ekspertams $1OO, 
75, 50, tas pat A kl.

Šios p-bės sutraus porą 
šimtų dalyvių. Praeitais me
tais laimėjo didmeisteriai P. 
Benko ir danas B.Larsen.

Kazys Merkis

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo or medxi© 

dirbinių, fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kito, kaip geometri- 
r*s figūros. Toki. darba% žymiai pa
lengvina geometrijos žinojimas. Ne
žinodamos geometrijos, Tamsta nie
kuomet nebusi nei meistras, nei for- 
manas. Tai kodėl nesusipozinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet ne
vėlu.

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

Viena pamoka 2 dol. 50 centt^, tai
gi uz 15 doleriu Tamsta ųsigysi z* “ 
nojimt^, kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

S. Kriauciunas
38, Prospect Hill, 
Swin don, Wilts, 
England.

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treė. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p. 
?ešt. 9—1 v.p.p.

MOKAME UZ:

Depozitus 5%
Sėru s 5 5%
Terminuotus indėlius 6,5%

SKOLINAME:
Asmenines paskolos iŠ 10%

Nekiln. turto paskolas ii 9%

Liepos ir rugpiucio mėnesiais sestadieniais uždaryta.

palydėjo velionį į traukinio sto
tį. Ypatingai dėkojame SLB val
dybai ir velionio draugams už 
puikias gėles ir virš 60 paauko
tų Šv.Mišių. Poniai G. Lumbie- 
nei už pranešimą telefonu drau
gams ir pažįstamiems apie 
staigią velionio mirtį. Ponui 
Juozui Kručui apie puikų ir iš
samų aprašymą spaudoje.

Nuoširdžiai dėkojame Hamil
tono liet, parapijos klebonui 
prel.dr. J. Tadarauskui už ro
žančių, atsisveikinimo ir pa
guodos žodžius laidotuvių na
muose ir bažnyčioje,gedulingas 
pamaldas ir palydėjimą į amži
no poilsio vietą -Toronto kapi
nes. Solistui p. Paulioniui už 
giedojimą gedulingų pamaldų 
metu. Padėjusiems nešti kars
tą p. P. Babinui ir p. Astui.

Dėkojame organizacijoms, 
giminėms ir draugams už pui
kias gėles ir gausias Šv. Mišių 
aukas, už užuojautas pareikštas 
asmeniškai,laiškais ir spaudo
je. Palydėjusįems velionį į baž
nyčią ir kapines, daugelis pra
rasdami net dienos uždarbį.

Ypatinga padėka p. D. Skais- 
tienei, kuri sužinojusi apie mū
sų nelaimę, palikusi savo dar
bą, atskubėjo į namus su rami
nančiu užuojautos žodžiu ir ne
paliko mūsų per visą laidotuvių 
laiką.

Visiems, visiems nuošir
džiausia padėka,kurie dalinotės 
su mumis, mūsų didžiu skaus
mu.

Nuliūdę: motina, seserys su 
šeimomis ir anūkės.

UETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

CfMB
BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

TEL. 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.
e Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 

arba ;!r. 20. Atvažiavę neapsiriksite 1

.STOTI

Programos vedėjas L. Stankevičius

apeivi
Savininkas Alfonsas Viskantas

SPECIALIOS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėm s ir Iaidotuvėm s.
• / tol imesnes užmiesčio ir kito miesto vietove:.

SKAMBINKITE 

iš visu vietų LaSalėje.

TEL. 366 - 83UU

-- visas 24 valandas.

LaSalle Auto Specialist Reį’i.

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

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS

SAY. G. DESROCHERS.

UniveiAal Cleaned & ZJailoU
R. KIRSTUKAS

TEL. 769- 2941.

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington St.)

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

Windsor
DRY CLEANRRB Bt OVERS CO. LTD. 

1205 Church avenue. Verdun. P.Q.

Tel. 768- 6679.

SavTninkai: A. Kcrsys, P.

'olom© visokius drabužius, langų uzuolai- 
Jas, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
topkos ir visą kitą namu apyvoka.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti^ šiam darbe Turinti naujai įrengta 
moderni skiausia drcbuziu opsouga (storage) 
ir greita, patarnavimą,.

Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS Daromo. įvairios durys, langai, vlr-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medzic
547 Lafleur Ave., L o Salle (650) p. Q. dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC. —
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin Av... LaSalle

536 Broadway, 
So. Boston,Mass.

02127 USA.

(VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris , cementas, 
B.P. išdirbiniai , cementas ir kt.

Aišku, ęsate girdėju, kad tai laikraštis, kuris jąu eina 62- 
sius metus. Jį vieni girt.t, kiti peikia, bet visi ji mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam neęataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis iš^visur ( daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duoda Ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis tūri ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $5.00.

Jau golin-a gauti — 1969 -•- metų Keleivio Kalendorių. Kaina S 1.00.

SĖJA Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis 
Leidžia varpininkų leidinių fondas.

Redaktorius Grožvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozos Urbelis
1649 N. Broadwoy, Melrose Pork, 111. 60160 USA.

Prenumerata: JAV i. 1 itur $5.00 metams.

Montrealio Meškeriotojų ir Medžiotoju NIDA" klubo valdyba, sėdi iš kaires J. Ručinskas, 
J. Šiaučiulis, B. Kirstukas (pirm.), A. Mylė (kasininkas), A. Žiūkas; stovi J. Zavys, A. 
Kalvaitis, J. Dalmantas, S. Pocauskas. Trūksta M. Kasperavičienės.

“ NIDA“ klubo valdyba primena, kad žvejybos turnyras ir gegužine rengiama 
s.m. rugpiucio mėn. 24 d. Pr. Skruibio vasarvietėje, Pointe Fortune, P.Q.

Atkelta i£ 5 psl.
ETNINĖS SPAUDOS GALIA. . .

au 93 m. senumu būtu
enk'j Dziennik < hieagoski, lei
džiamas Chicagoje mio 1890 me
tu. Lenkai Chicagoje turi du 
dienraščius (antrasis yra len
kti susivienijimo organas Dzien
nik Zwiazkowy) ir 1 savaitraš
tį ir du dvisavaitraščhis.

Tuoj po lenką seka Chicagos 
lietuviai su dienraščiais “Nau
jienomis”, “Draugu” (kurs pa
sigyrė turįs 10,000 skaitytoju ir 
esąs “lietuvių pasaulinis dien
raštis”) ir — o akybrokšmas 
— lietuviškų burliokų “Vilnis”.

Toliau seka vienintelis vokie
čiu dienraštis Abendpost, vie
nas slovaku Prosveta. ir 1 čeku 
Denni Illasatel. žydu dienraš
tis Daily Forward išsikėlęs j New 
Yorką ir Chicagoje laiko tik sa

vo agentūrą. Panašiai esą iš
sikėlę antras (žydų dienraštis 
Freiheit. italų II Progresso ir ki
niečių China Times.

Iš savaitraščių, dvisavaitruš- 
čių ir mėnesinių žurnalų ne ang
lų kalba pri.skaitomi: čekų 3, vo
kiečių 1, graikų 2, vengrų 2, ita
lų 1, japonų 1. lietuvių 2, norve

gų 1, lenku 2, serbų L ispanų 
7. švedų 1, turkų 1 ir ukrai
niečių 2.

Vengrų laikraščio Amerikai 
Magyar redaktorius leidėjas 
Louis Adam pareiškęs, kad Ame
rikos politikai etninės spaudos 
galios neįvertino ir dėlto daug 
progų pražiopsojo.

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

HIGHLAND AUTO BODY,
611 Lafleur Ave. L A S A L L E Tel. Buss. 366 - 77° J 

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

Lietuviams nuolaida.

• AH iokaiTii mechaniniai darbai

• liores taisymas ir dažymas

a Dunlop padangos ir baterijos

i Joe’s Butcher and Grocery
J. LAURINAITIS

1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q TEL: 524

• Alus, minkyti gorimai ir visoki maisto produktai.
o Prityręs šviežiu ir rūkytu lictuvtžko skonio de<ru 

gaminto jas.
o Pristatymas greitos ir sąžiningas i namus, sala* 

0209 visose miesto dalyse.

Jettė & f r ere Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

LASALLE 366-0330

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji trenkimai

• Garinių priemonių pardavimas ir įrengimai

• Apkainavimo s nemokama s

VDODGE

AUTOMOBILE INC

7635. BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

T. LaurinaitisTEL. 525-8971.

ronu j

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

- PORTRETAI ■ VEDYBOS ■ KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

■■ Jif
LAURENT DAIGNEAULT

President

3891 St.Lawrance Blvd

Montreal 18, P. C.

Tel. VI4-9098

ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri įgaliota priimti siuntinius ir legaliai įtrinkti muito mokesti.

ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kuriu pilną pasitikėjimo turi jau 14-ką netų.

ABC turi dideli pasirinkimo, įvairiu gerybių siuntiniams, --- aukščiausios kokybes ir žemiausia kaina!!!

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

žBl turi SP .Cl '-i .1U S maisto produktus siuntiniams i Lietuva: T. V2 KAINOS (50% NUOLAIDA) 
Vi šokiausios rūšies maisto pavyzdžiai ir įimtai 
kitokios rūšies maisto produktu, šokolado ir i.t.

Prašykite katalogo.
Šitos kainos įskaitant: produktus, 
muitų, persiuntimą mokestį ir t,t. 
Jūs nemokėsite nė vieno centą 
daugiau I .

NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patornavim os — 100 % pas i tekinimas!

110 sv. cukraus .... S 15.50
110 sv. miltų ...........S21.50
110 sv. ryžių........ S 25.Q0
22 sv. taukų,....... S 12.70
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MIELI MONTREALIEČIAI:
Kaip jau buvo minėta anksty

vesniuose pranešimuose, nori
me dar kartą priminti, jog rug. 
7, 8 ir 9 dienomis yra lietuvių 
pasirodymo dienos "Etnic Mo
saic" "Man and His World" pa
viljone.

Iki šiol duoti pakvietimai, per 
mūsų spaudą,radiją ir per baž
nyčią,nedavė didesnio teigiamo 
susidomėjimo, išskyrus keletą 
asmenų.

Minėtomis dienomis, dėka 
keleto nuoširdžių talkininkų,tu
rėsime, tame paviljone, gana 
įdomią lietuviškų exponatu pa
rodą ir rug. 9 d. 5 vai. p. p. tu
rėsime meninės dalies pasiro
dymą, kurią išpildys solistai A . 
Keblys ir A. Paškevičienė, 
akomponuojant muz. J. Smilge
vičiui. Pasistenkime tuo laiku 
kuo skaitlingiau paviljone ir 
programoje atsilankyti.

?1ebetikime, kad šiuo metu , 
kai jus pasieks šis "NL" nume
ris, koks nors mūsų meninis 
vienetas ką nors begalės dau
giau pasiūlyti dėl programos 
papildymo, nors ši proga, gal 
būt,yra viena geriausių pasiro
dyti su mūsų meniniais talen
tais. Kas kuo galite, kviečiame 
visus,kad ir paskutiniu momen
tu prisidėkite ir dalyvaukite, 
ypač rug. 9 d. šeštadienį, jeigu 
jau ne su kokiu nors pasirody
mu, tai nors pasistenkime pa
kalbant mūsų jaunimą, kad to
mis dienomis kuo skaitlingiau, 
apsirengę tautiniais drabu - 
žiais,atsilankytų minėtame pa
viljone. Jaunuoliai ar suaugę , 
galintieji šiam reikalui talki
ninkauti, kurie neturite sezoni
nių parodos bilietų, prašome 
kreiptis tel. 365-5575, kad mes 
galėtume parūpinti neapmoka
mus įėjimo bilietus.

Kas turėtumėte kokių nors 
pasiūlymų šiuo reikalu, nes čia 
yra mūsų visų reikalas, nedels
dami kreipkitės aukščiau duotu 
telefonu,bandysim viską aptar
ti.
KLB Montrealio apylinkės v-ba

So/ Boston, Mass.
Rugpiūčio-Aug. lO-tą įvyks 

lietuviškas pikninkas lietuviš
kam Ramuvos Parke, Brokto- 
ne. Tai bus lietuviškos radio 
programos /Naujoj Anglijoj/ 
3 5 metų sukaktuvinis piknikas.

Programa prasidės 4-tą v. 
po pietų .Programoje dalyvaus 
Bostono Taut.Šokių Sambūris, 
vad.Onos Ivaškienės.Pasiro
dys Indonezijos šokėjai vad. 
A .Celosse. Bus renkama gra
žuolė-"Miss Lithuania of N. 
E."Šokiams premijos gautos 
iš p.Louise Day Hicks. Vaikus 
užimąs klounas. įvairios įžan
gos dovanos. Šokiams gros R 
& M Trio /iki 8 vai. vak./Ska
niausius piknikinius valgius 
gamina Monika Plevokienė ir 
jos pagelbininkės.Bus visokių 
gėrimų.

> Gražuolę rinks ir šokėjus 
premijuos komitetas į kurį 
įeina: J ui i j a A rlausk ien ė ,H en - 
rikas Čepas, Aleksandras 
Chaplikas.Ona Ivaškienė,Juo
zas Kairis ir Gintaras Karo
sas.

Praeitų metų gražuolė pa
nelė Regina Baikaitė, iš So. 
Bostono, įteiks šių metų gra
žuolei jos grožio ženklą. Iš
rinktoji gražuolė taipgi gaus 
So. Boston Savings Bank’o 
puikią statulą ir kitų dovanų. 
Kviečiame nevedusias lietu
vaites nuo 16 metų, dalyvauti 
gražuolių varžybose. Regis
truotis pas Valentiną Mickie
nę, 502 E.Broadway, So. Bos
tone, dabar, arba piknike.

Autobusai išvažiuos iš So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubo 1.30 vai. po pietų ir 
grįž iš pikniko 8.30 vai. vak.

Įžanga: suaugusiems $1.-, 
vaikams - 5O</.
STEPONAS ir VALENTINA

MINKĄ I
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Montrealio “Žmogus ir jo pasaulis" parodoje, Ethnic Mosaic- Mosaique Ethniquc paviljone lietuvišku 
eksponatu dalis. Lietuviu pasirodymo dienos rugpiūcio mėn. 7 iki 10 dienos.

K. ir D. SMILGEVIČIAI IŠKĖLĖ 
SŪNUI VESTUVES

Š.m.liepos mėn.26 d. išpuoš
toje Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje susirinko gausus 
montrealiečių ir svečių iš Ame
rikos būrys.

"Veni Creator". . .nuskambo
jo Aušros Vartų choras ir visų 
akys nukrypo į du jaunuosius 
suklaupusius prie šv.altoriaus .

Ne vieną sugražino į praei
ties prisiminimus, kai Kauno 
Valstybinės Operos solistė Elz
bieta Kardelienė paskleidė širdį 
buriančius "Avė Maria", "Panis 
Angelicus"ir "Begalinis Vieš
paties pasaulis "-lyg Kauno ope
roje, - kažkas komentavo pa
šnibždom.

Dar vienas jaudinantis mo
mentas: jaunoji su gėlių puokš-

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Jurgis Šilumaitis, — 

sūnūs Juozo, gimęs 1923 m. kovo men. 
12 d- Mažintu km. Batakių valšč. Tau
ragės apsk. Ieško Birute Šimaitienė. At~ 
siliepti arba žinantieji prašomi pranešti 
šiuo adresu: Mr. V, Tamašauskas

9 Alpine Avė., Toronto 169, 
Ont. Canada.

PARDAVIMAS
Labai pigiai - tik u z 7,000 doleriu 

parduodamas mūrinis, su centraliniu 
šildymu, 4 kambariu namas- Tink amas 
pensininkams arba mažai šeimai.

Skambinti 674- 7038-

AR, A, S, POP!ĖRAITIS
3.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S. (c).
, CHIRURGINE PRAKTIKA REIPTIS T E L; 931-3275.

seafcTrth medical BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

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

tel. 522- 7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street -V.
Room 600

Tel: 866- 8235, namų 488 - 8528.

DR. A. 0. J A U G E L 1 E N Ė 
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namu 737-9681.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L’ Assumption Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

ADVOKATAS

J. P. Miller, b.a., b.c
Suite 205

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B
Sun Life Building 

m l Saite 2001
.V.L. Tel. 866- 1359

JUOZAS GRAŽY
KAILIU SIUVĖJAS 

6396- Bannantyne 'rerdun, M o n t r e a 1

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

(Storage)!

Tel. 767-6183.

Visi į
DĖMESIO !

NL laikraščio GEGUŽINĘ 
kuri įvyks rugpjūčio mėn. 17 d.

PR. S K R U I B I O VASARVIETĖJ E,

POINTE FORTUNE, P.Q.

te žengia prie Marijos alto
riaus, giedant solistui A. Keb
liu!, ir su džiaugsminga šypse
na atsigręžia jaunieji Kristina 
ir Raimondas Smilgevičiai.

Sveikinimai ir linkėjimai prie 
bažnyčios durų, ir visi susirin
ko iškilmingai puotai Hotel 
Martinipue svetainėje.Dar tru

NL.-.vos siu metų I-sios gegužinės dalyviu dalis, ii kairės: V. Lietuvninkas, svečias ii Chicagos, M. Vapsva su siinum; stovi: 
P. Šukiu seimo ir Pr. Pauk it oi t i s; sėdi: Kuzaitienė su dukra, Vapsviene ir Lietuvninkienė; Toliau stovi: A. Vilimas, L. Girinis 
Ambrasienė, Vilimienė, Kuzovienė su dukra,ir viežnio, S. Milašiene, J. Leknickas ir toliau matosi kiti dalyviai. Gegužine įvy
ko liepos 13 d. Vcdlėe Bleue Ski , Vai David, P.Q. NL dėkoja Pr. Juodkojui bei jo bendrovei už neapmokamo vieta ir kitus pa- 
tarne >us. II-ji ir pagrindinė, kaip kiekvienais metais, gegužine Įvyks Pr. Skruibro vasarvietėje rugpjūčio men. 17 d.

Kviečiame ir prašome montrealiecius ir ottavviečius 
šiai gegulinei laika iš anksto rezervuotis.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“. * Juozas Trandis si: šeima buvo

putį jėgų sutaupęs nuo linksmų 
šokių gausus svečių būrys už
gulė jaunojo tėvelių pp. D. K . 
Smilgevičių namą, ir vėl vai
šės, lyg vėl viskas iš naujo. . .

Vedybųiškilmėn,tarp dauge
lio svečių, iš Amerikos buvo 
atvykę: dr. L. Plechavičius su 
poniairp. K. Smilgevičiaus se

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

moka UŽ:

DEPOZITUS
SERUS t numatyta)
TERM.IND. 1 metams
TERM.IND. 2 u
TERM.IND. 3

Nemokamos gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šerų sumos. 

5.0%
5.5%

7.% 
7.25% 
7.25%

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

jyu/ a Rosemont Blvd.
TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355

S-tos "Eite" nr. 752D Sekr. M. Arlauskaite, tel. 722 - 3 9 86

Telefonas 1 7 27 -3120

VISU Rūšių DRAUDIMAS —
Albertas N 0 R K E L I Ū N A S , 3.a. c.s.c., i.b. 727-3120.

j I 1 . „ v NAMU:

Arvydas RUDZEVIČIUS < a.i.b. 271-5758.

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

USED CARS
? year guarantee

Kreipk, tęs
LEO GUREC/AS 

Sales Manager's Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas

769- 8831.

Tel: narni) 366-2548

suo ponia Miknienė su vyru .
Nepriklausomybės meto sig

nataro anūkui linkime daug lai
mės sukūrus šeimą.

DALYVIS
LANKOSI IŠ LIETUVOS
Giminipakviesta į JAV atvyko 

profesoriaus J.Jurginio žmona 
istorikė Jurginienė Stanislava, 
atvyko trumpam vizitui i Montre- 
alj pas gimines Joną ir Marija 
Leknickiis.
ALBERTUS LIETUVIAI - 
VISUOMENININKAI LANKĖSI 
MONTREALYJE
Kęstutis Dubauskassu žmona iš 
Calgary, N L-vos šėrininko Juo
zo sūnus ir J. ir.M. Karosai iš 
Edmonton. Vieni ir kiti aplanke 
Montrealio “ Žmogus ir jo pašau 
lis“ parodą, N L redakcija ir pa
žįstamus.Išvyko į kitas Kana 
dos ir JAV-bių vietoves.
MONTREALYJE ĮVYKUSIAME 
MEDICINOS DAKTARU 
SUVAŽIAVIME
dalyvavo Dr. J. Valaitis ir Dr. 
Aviža iŠ JAV-bių.

ADRESAS: 1465 De Scvc Street

Montreal 205, Que.

TEL. 766- 5827.

DUODA PASKOLAS:

ASMENINES is 9.%
NEKILN. TURTO is 8.5% 
iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k i 
termino lieka senomis palūkanomis 
( pradedant 6.5% ). .

išvykę i JAV -bes pas žmonos tė
vus ir kitus artimuosius.
* Vizgirdai Justinas ir Juozas su 
šeimomis lankėsi sesers Albinos - 
Styrienė.s šeimoje, kurie jau pašto 
viai gyvena JAV -se.
* Pp. Kuprevičių duktė Robin
son,kuri dabar gyvena Toronte , 
atvažiavo pas tėvus ir vasaroja 
Golden Lake.
* Pp. Adomaičiai išvažiavo į 
Bostoną aplankyti giminių ir 
pavasaroti Cape Cod.
* Ponia Drevinskienė po sunkių 
atvažiavo į Golden Lake į p. 
Balčiūnaitės vasarnamį vasa
roti.
* Ponia Ottienė viešėjo sūnaus 
šeimoje LaSallėje.
* Felė Petronytė buvo išvykusi 
į Ročesterį ir tenai buvo su
ruoštas priešvestuvinis pobū
vis, nes ji išteka už K. Jakubo-

io iš Ročesterio.
* Ponai Si kai iš Toronto lan
kėsi pas tėvelius pp. Tautarus 
ir porą dienų pavasarojo Golden 
Lake.

KASOS V AL ANDOS: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — treči adi en i ai s ir penktadieniai s nuo 7

3907 Rosemount Blvd., tol. 722-3545. Diena.-penk
tadieni ai s nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniai s, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

> P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebecb ir Ontario

PROVINCIJOSE


	1969-08-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1969-08-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1969-08-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1969-08-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1969-08-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1969-08-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1969-08-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1969-08-06-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

