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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

ko,draugams ir priešams,kokia 
triumfališka toji kelių valandų 
viešnagė iš tiesų buvo.

Gėdingų Čekoslovakijos įvy
kių metinės buvo plačiai pami
nėtos viso laisvojo pasaulio 
spaudos. Buvo prisiminta kaip 
brutaliai ir neatsižvelgiant į 
betkokias pasekmes sovietiniai 
tankai sutriuškino Dubčeko ban
dymą nors kiek suhumaninti- 
Maskvos stiliaus socialistinį 
režimą.Prieš metus paaiškėjo , 
kad Kremlius paniškai bijo ir 
mažiausios laisvės pragiedru
lio, nes toks plyšys raudonojo 
kalėjimo lange lengvai gali tap
ti laisvėjančios aušros ugnim. 
Dar labiau sovietiškieji vadovai 
bijojo, kad bet kokia pastanga 
sudemokratinti despotizmą sa
telitinėse valstybėse gali už
krėsti ir pačios Sovietų Sąjun
gos piliečius ieš koti daugiau 
laisvės ir pačioje "didžiojoje 
tėvynėje". Tad viena iš broliškų 
respublikų tapo klastingai ir 
skubiai sutvarkyta: užčiauptos 
burnos laisvėjančiai spaudai, 
radijui ir televizijai, iš darbo 
atleisti visi Dubčeko šalininkai , 
grąžinti į svarbius postus buvę 
stalinistiniai prisiplakėliai,ku
rie nieko savo šalyje nedrįsta 

SovietiĮ tankams Įsiveržus Prahon, Čekoslovakai mėgino susisiekimo priemoaėmisužblokuoti miesto gatves.

daryti, neatsiklausę Maskvos 
leidimo. Čekoslovakijoj buvo 
grąžinta garsioji PaxSovietica, 
kuri yra visais atžvilgiais pa
naši į kapinynus: mirę yra vi
sad taikūs ir nebegali protes
tuoti.

Po Nixono apsilankymo Ru
munijoje buvo balsų, kurie tei
gė, kad Maskva žiūrinti į šią 
kelionę abejingai. Kaikurie re- 
porteriai net sakėsi įmatą to Londonderry jos persimetė į 
vizito konspiracinį pobūdį, bū- sostinę Belfastą ir į visą eilę 
tent, kad Maskva ir Washingto- . kitų mažesnių miestų-ypač Ai-
nas dėlei to esą is anksto susi
tarę ir kad tai esą dar vienas 
ženklas kaip Maskva gerinasi 
JAV-ėms, išgąsdinta geltonojo 
pavojaus Azijoje. Jeigu tai tie
sa, tai neaišku kodėl Maskva 
taip isteriškai reagavo Rumu
nijos komunistų kongrese ir ko
dėl dar šiandien Maskva šnai
ruoja į Bukareštą? Kiekvienu 
atveju, visi supranta, kad kelia
mos Nixonui ovacijos ir tiesiog 
triumfališkas jo sutikimas buvo 
iš tikrųjų ovacijos demokratijai 
ir laisvei ir Vakarams. Eilinis 
rumunas bent tokiu būdu norėjo 
parodyti,kad jo šalis nenori bū- 

ti Maskvos satelitu, nenori būti 
varinėjama raudonarmiečio 
buože, bet trokšta būti pati sau 
šeimininku.Pasirodė spaudoje , 
beje,pavėluotai ir nuotraukų iš 
Nixono vizito Bukarešte ir jos 
vaizdžiau už visus žodžius sa-

JAV-biu Nixon ir Komunijos Ceausescu

Tuo tarpu Šiaurės Airijoje 
riaušės,prasidėjusios savaitės 
pradžioj protestantams minint 
laimėtų kovų prieš katalikus 
sukaktį, vis dar tebevyksta. Iš 

rijos respublikos pasienyje. Į 
pasienį laisvosios Airijos res
publikos kariuomenės daliniai 
sutelkė visą eilę lauko ligoni
nių, kad sužeistieji airiai kata
likai, atbėgę iš anglų valdomos 
šiaurinės Airijos teritorijų,ga
lėtų būti gydomi ir globojami. 
Šiaurės Airijon jau atvyko ang
lų kariuomenės daliniai palai
kyti tvarkos. Charakteringa,kad 
patys šiauriečiai airiai ima ma
žiau paisyti religinių skirtumų 
ir vieningai kovoja su britų 
simpatikų policija. Labai gali
mas dalykas, kad šios kovos 
vėl,įsiliepsnojusios dėl fanatiš

kos religinės neapykantos,išsi
vystys į airių kovas prieš bri
tus, niekaip nenorinčius pasi
traukti iš jų valdomos šiaurės 
Airijos teritorijos. Slaptoji Ai
rijos respublikos armija,ke - 
liasdešlmt metų vedusi neat- 
laidžiąkovą prieš britų okupa
ciją, vėl atgijo ir kviečia savo 
narius kovon.Airijos ministeris 
pirmininkas teisingai pastebė
jo,kad šie neramumai prasidėjo 
todėl, kad savo laiku Airija bu
vo neteisingai padalinta į dvi 
dali: laisvoji respublika, kuria 
sudaro katalikų dauguma, ir 
šiaurinė sritis su protestantų 
dauguma. Airija taip pat krei
pėsi į Jungtines Tautas,prašy
dama atsiųsti į neramumų ži
dinius Jungtinių Tautų dalinius. 
Didžioji Britanija tuo labai ne
patenkinta ir tokiam sumany
mui priešinasi.

Britu karinės pajėgos įspėjamojo 
alarmo metu, kataliku ir protestantu 
muštynėms vykstant Airijoje.

Daugelį neramumų ir tragiš
kų įvykių iššaukusi liūdno garso 
Berlyno gėdos siena, kurią so
vietai pastatė,padalindami Ber
lyną į dvi dalį, švenčia aštuonių 
mėtų sukaktį. Toji sukaktis bu
vo paminėta pasaulio spaudoje, 
prisimenant visą eilę faktų. 
Taip, sakysim, oficialiom ži
niom,prieš sienos pastatymą,iš 
Sovietų valdomos rytinės Vokie
tijos pabėgo į Vakarus 2 824 000 
žmonių! Vien per paskutinį sie
nos statymo mėnesį į Vakarus 
pabėgo virš 30 000 Rytų Berly
no ir Vokietijos gyventojų. Tai
gi, 15 pėdų aukščio siena, išve
džiota įmantriausiais elektri
niais įtaisais ir aliarmo siste
momis, saugoma šunų, minų, 
kulkosvaidžių ir šarvuočių, tu
rėjo sulaikyti vokiečius nuo bė
gimo iš komunistinio rojaus į 
supuvusius Vakarus. Šiandien 
jau kalbama,kad Brežnevas .no
rėdamas bet kokią kaina įrody
ti amerikiečiams savo gerą va
lią (ir, žinoma, drebėdamas dėl 
kiniečių-rusų karo galimybės),

Prancūzijos min. pirm. Chaban Delmas ir pre z. Pompidou nusilenki' savo frankui, 
ji, nuvertindami.

žadąs įsakyti pavaldiniui Ul- 
brichtui,senam stalinistinio su
kirpimo Rytų komunistinės Vo
kietijos valdovui, šią gėdos sie
ną nugriauti. Bet bent 170 kryžių 
netoli sienos ,žymį nužudytų pa
bėgėlių mirties vietą, liks am
žinais sovietinės vergijos liu
dininkais.

O Kinijos - Sovietų Sąjungos 
pasienyje prieš kelias dienas 
įvyko vėl didelio masto susi1- 
šaudymas .Jis buvęs .vakariečių 
spaudos tvirtinimu,pats aršiau
sias ir kruviniausias .Abi pusės 
apie incidentą mažai kalba. Ki
niečiai pranešė trumpai, kad 
sovietai, įsiveržę tankais į Ki
nijos liaudies respublikos teri
toriją, nužudė daug Kinijos ka
rių. Po kelias dienas trukusių 
kovų, rusai buvę išvaryti. Tuo 
tarpu, sovietai tepranešę, kad 
Kinijos pasienyje esančiose te
ritorijose, ypatingai Kazachs
tane, skubiai įrengiamos slėp
tuvės. Neoficialiai iš Maskvos 
ateina žinios,kad bent 30 kinie
čių žuvę, o sovietai praradę du 
užmuštais ir septynis sužeis
tais. Washingtonas,iki šiol gana 
skeptiškai žiūrėjęs į galimą Ki
nijos-Sovietų Sąjungos konflik
tą,dabar jau visai rimtai svars
to tokio galimo ginkluoto susi
rėmimo galimybes.

APOLLO 11 astronautams,iš - 
ėjusiem iš karantino, New Yor- 
kas suruošė didžiausią miesto 
istorijoj "ticker-tape" paradą. 
Keli milijonai žmonių kėlė to
kias ovacijas ir metė tiek po
pieriaus juostų, kad visi trys 
astronautai sakėsi esą giliai 
sujaudinti tokio entuziastingo 
sutikimo. Astronautai Arms
trong, Aldrin ir Collins buvo 
tūkstančio dignitorių su prezi
dentu Nixonu ir viceprezidentu 
Agnew priekyje, pasitiktijprie 

Anatoly Kuznecov Londone.

New Yorko miesto rotušės ir 
vėliau prie Jungtinių Tautų pa
stato. Armstrong, stovėdamas 
prie vėliavų, reprezentuojančių 
Jungtinių Tautų narius-pasaulio 
valstybes, padėkojo už priėmi
mą visiems,kreipdamasis į su
sirinkusius kaip į "planetos že
mės atstovus".

Vakarų spauda dar vis tebe
rašo apie sensacingą vieno pa
čių populiariausių ir iškiliau
sių sovietų rašytojų pabėgimą 
į Vakarus. Tai Anatoli j V. Kuz
necov, š.m. liepos mėn. 30 d . 
Londone pasiprašęs Didžiosios 
Britanijos politinio prieglobs
čio. Jau spaudoj e buvo paskelb
ti trys atviri laiškai-partijai,- 
vyriausybei ir rašytojų draugi
jai, kuriuose rašoma apie mo
ralinį ir fizinį terorą, tebesiau- 
čiantį Sovietijoje. Kuznecovas 
laisvajame pasaulyj buvo žino
mas daugiausiai kaip Babi Jar 
autorius, kur rašoma apie žydų 
žudynes .naciams okupavus Ki
jevą.Apie šio priemiesčio žydų 
masines kapines yra rašęs ir 
poetas Jevtušenko. Abu rašyto
jai protestavo prieš sovietinės 
vyriausybės tylą - tos kapinės 
nėra atžymėtos jokiu paminklu 
ir apleistos. Pastaroji Kuzne- 
covo Įmyga "Ugnis" buvo ypa
tingai aštriai kritikuojama par
tijos ir rašytojų draugijos pa
tikėtinių.

Ministeris pirmininkas Tru
deau įsakė sustabdyti betkokias 
vyriausybės išlaidas. Televizi
jos pranešime visiems Kanados 
gyventojams Trudeau pranešė 
apie 11 nurodymų, išsiuntinėtų 
visoms vyriausybėms sakoma, 
kaip sudaryti 1970-71 metų są
matas. Planuojama taip pat su
mažinti valdinėse įstaigose tar
naujančių skaičių.Tai vis fede
ralinės vyriausybės kova prieš 
gręsiančių infliaciją.
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Broliškas džiaugsmas. kai 
sielos visų pakyla ir švinta 
Pasauli o pa jaut a. kuri tampa 
ateinančių gadynių gelmė; 
| ją praėjusių pavasarių 
vilkstinė ištemptom burėm 
plauke 
liepsnojančių pradučiu kana
lais, per ju >das marias, 
per juodas marias 
kurių bedugnėse žvaigždėm 
lydėjo ramios Ir sustingu* 
Šio# pievos.

Uoka r Brezina (IMS-19391

Jūs visi Silezijoje, jsldšmė* 
kll.
Ar Petras. »r Povilas ar kl
iokiu vardu.
Apsikalkit krutiną plieno šar
vu
Ir šaukšte tūkstančius atakai.

Jūs visi Silezijoje - ir jums 
seksu.
Kurie Šiandien valdote ka
syklas
Ateis dar diena, pilna ugnies 
ir dūmų.
Diena, kai mes su jumis at- 
siskaitysimt

Peter Bczruė 0M7-IB&0)

Dviejų Čekoslovakijos poetų 
ir eilės ir likimu Ateina gal
von Šiandien, k* i vigam pasau
lyje ir pačioj čeknilovakijoj 
minima gėdinga sovietinės ar
mijos invazija, užgesinusi pa
skutine laisvės ugnį- Otokar 
Brezina atstovauja intelektua
liai seniai subrendusią ir visoj 
Europoj pažintą ir gerbtą Če
koslovakiją.Tai nuo Šimtmečių 
patintama Bohemijos ir Vora- 
vijos karalių gentis, valdžiusi 
nevieną sostą.Tai slavų kultū
ringiausioj! tauta.įstengusi su
derinti slavų jausmingumą Ir 
cntuziasmą su germani Akuoju 
racionalumu Ir sąžiningumu. 
Tai Žmonės stovėję(kaipIr mū
sų protėviai) ant didžiojo kelio 
iš Vakaru į Rytus ir ii Rytų | 
Vakarus ir todėl kamuoti viso
kių pavergėjų Ir netikrų lals- 
vintojų. Tai, pagaliau, auksinis 
Europos miestas Praha, miestų 
miestas, kur šimtmečiais ge
riausi ir gabiausi Europis ar-

c hi tekiai amatininkai Ir meni
ni*'kai išlenkę nuostabius tiltus. 
Iškėly rūmu*, kalė statulas tr 
išliejo paminklus.

Peter Be* ruč gi atgl <rv »uja tą 
Čekoslovakiją, kuri kovojo už 
socialinę lygybę ui savo tautos 
lizinę ir moraline gyvastį. už 
pilkuosius Itmors.Bezručbuvo 
lygiui toks put patriotas ėstos . 
toip Brezina. nors sovietinei 
sistemai valdant, ji* buvo ap
šaukiąs pirmuoju socializmo 
kūrėju Čekoslovakijoj. Kteus 
pajuokai Ta prasme Jis mums 
primena DuWeką.kuris taip p»t 
stengtai sujungti socialistine 
sistema su bumam*mu. Soči*- 
lietine sistemą, žinoma.ne va
karietiškąją. bet rytiną. Mas
kvos tariamąjį sociali* mą.ltor- 
barizmą. kuris nes įmaišo su 
bumam t mu. tolp derva su me
dum.

šiandien abiejų čekrsl Traki- 
jų nebėra. Nėra senosios aris
tokratiškosios Ir imrlrksualio- 
slos. nes jos negalėjo pakęsti 
sovietinės sistemos nei valan
dos. Ji tai jau seto*1 pademons
travo pasauliui, tol girti ne
mokšos sudaužė Rusijos mu
ziejų. bažnyčių ir rūmų meno 
vertybes, sudegino ir Išmekino 
savo pačių istoriją rsudonar- 
miclišku stropumu ir bukumu. 
Nebėra tačiau ir kltot čstoslo- 
v aki jos, los. kuri dar norėjo iŠ 
letunisUDės ir stalinistinė* 
maišaties susikurti nors Žmo
gišką soči alls tinę -tegul ir Mas
kvos diriguojama iš toliau -san
tvarką. Bet ir lo nejstengė Dub- 
ėek atlikti SU savo jaunais drau
gais. kaip lygiai sukilėlio Be»- 
ruc balsas tapo netik ne sočia - 
lietinio rraJiimo šauklio balsu . 
bet nauju kvietimu kovon. Š| 
kartą betgi ne prieš toki kasyk
lų įvinrli. bet pačią stambiausią 
buožę ir išnaudotoją žmonijos 
istorijoje-Sovietų Sąjungą.

Ir tokiu būdu Čekoslovakija 
Šiandien yra vėl vieninga. It vėl 
visi čekoslovatoi. išskyrus ke
letą parsidavėlių, sukandę dan
tis laukia tos valandos, kai ateis 
atsiskaitymo valanda . 
Ir .Dieve, Jiems padėk.

Henrikas NAGI'S

SKUBĖKIME PRANEŠTI

•; '-1-

IR GERAI, IR BLOGAI 
(laiškai mums)

>ninh» nrbuitnai a/»«at au/« 
paiiUran ar naomaaę. Lai.iiai gali Mti trumfu • 

"««*». pa»i»ui>mai nebūt »pautJtnarnĖ
Krrf.

žodžius dėl tų klaidų
Periodinėje spaudoje visur Ir 

visada yra klaidų. Daugiau ar 
mažiau. Jeigu jų NL pasitaiko 
nemažai, tai pasižiūrėkim ko
dėl.

Redaktoriaus pareiga būtų

1 *•!.

GERBIAMIEJI,
Neseniai N L vienas asmuo 

skundėsi.kad NL esą daug klai
dų. Nors jis savo pavardės ir 
nedrįso parašyti, bet šiuo at
žvilgiu Jis teisus.

Norėčiau ir aš pridėti kelius

visus rašinius ištaisyti ir lik 
tada perduoti rinkėjui. Deja* tai 
daroma Uk dalinai. NL redak
toriai laikraščiui gali pašvęsti 
Uk savu laisvą laiką, nea kas
dieninę duoną jie turi atsidirb
ti kitur ir kitu darte. Taigi, jei 
jie galėtų pašvęsti )41ną laiką 
laikraščiui-tų klaidų butų daug 
mažiau.Gerai.kad dar rinkėjas 
nusimano kiek lietuvių kalboje 
ir jis gali dal) klaidų ištaisyti. 
Tačiau tų klaidų butų daug ma
žiau.jeigu mažiau jų darytų pa
tys rašinių autoriai.

Jeigu tautų dydi s betų matuo
jamas pagal gimtosios kalbc»« 
mokėjimą, tai lietuvių tauto* 
nebūtų.Gal butų k<ta* n >re gm - 
us (tribe..Mammi, bet jokiu be
du ne tauta. Jeigu iŠ visų mūsų 
<r*P* betrt 3^ motoMąi lietuvi* - 
kai rašyti, tai ir redaktoriam* 
būtų žymiai lengviau. Hutų ma- 
Uau klaidų, butų ir laikrašti* 
daug įdomesnis.

Kas gi Ue ”P“? Tai dldel< 
grupė žeminių, rašančių i talk- 
raščiua. atimančių redaktorių, 
visą laiką.

I’lrfflojc eilėje yra taip rod, 
samieji ■pctr<<r*dščikai’*. ku 
riesavo laiku studijavo iMr* 
grade. Maskvoj ar kur kitur, bet 
lietuvištoi dar neiš moto. Gal
voja slavištoi.tendo rašyti Ue 
tuvi i tol J*v*.;. paleidžia m . 
kad taksai mlanto boa metam* 

pakelti. ..**
Čia redaktoriui reikia aata - 

oy* perrašyti. O kiek tokių a* - 
kinių viaome rankraštyje?

Antro) vietoj eina poJltiton 
tai"’ i»r pMitlkleriaF“). Imtp 
kartą ar du per metus Mlaris 
parašyti kokią n«r* p<4lUz<; 
studiją". Toje studijoj*'” nėr x 
oeijctaų (akių, nei jokių (rody
mų. nei polietai ŠaJUaiai. CM . 
žmogus užsimanė psraAyU.st 
•įsėdo tam Ukro) tauto) ir ui 
tū minučių yra ’’polium* 
strai ponia”.

Kitas poli U kotu SS rčius vi
sa gerkle, kad Lietuva turi MU 
ouo Vyslos iki Kijevo. Pairi*- 
(iškurnąs didel s.Tačiau rašy
bos aiŽtalgiu-autorius. atrodo. 
yra bielo-uasą. .

Ką su lokiu straipsniu daryti 
redaktoriui ?

Toliau eina‘'prteeuorlai .ku
rie. toip taisyki*, vengi* ką 
nors rašyti iš savo sritie*, tari 
tas ima sau absoliučiai sveti* 
mos temos ir l*d» Jau hr pasl- 
gallėjimo tos nors *todena.*r.

Seto pagyrūnai”. Jie arte 
giriasi palys, arte giria savo 
sėbrus. Jeigu Jis priklausė ko
kiam nors būreliui, grupei tai 
aprašys tos grupės "tsutiof 
reikląTalp.tarytum toks VLIK- 
aa. A I Taa -valkų darželi ai. pa
lyginant su "mūsų miestelio 
veikėjais”. Jeigu darė geguži
nę. tai Ji praėjo "sėkmingiau* 
šiai ". Jeigu Ji buvo jo sėbro (ap
moję. tai rašo: ".. .gražiausioj 
(armoj Kanadoje..."

Po pagyrūnų seka "plepiai”*
NN važiuoja vieną sekmadie

ni i svečius kelloliką mylių. 
Kitą dieną jau rašo lai kr a šus 
savo įspūdžius; kaip važiavo, 
kokiu greičiu, kur benzino pir- 
ko.kalpakunką pervažiavo, kaip 
pavargęs buvo pasodintas prie 
slalo.ką gėrė .tark valgė .ką val
gė ir L t. ir t. L Gaila, kad skai
tytojams neįdomu, kur tas ko
respondentas po vaišių ėjo. kiek 
padėjo...

Su tais plepiais redaktoriui 
visada reikia prakaituoti.

Neužmirštam ir "peckelių”. 
Ot. gaunamas rankraštis, kurio 
tik kelintas žodis galima iš - 
skaityti. Priedo: braukinėjimai, 
taisymai ir prierašas - "Prašau 
nieko netaisyti ir netrumpioti".

Še. tau ir blyneliai!

Taigi, čia atkreipiau dėmes) 
| gaunamus rašinius turinio at
žvilgiu. Buvęs redaktorius iŠ 
tokių rankraščių rinkdavo ką 
nors vertingesnio60 ar daugiau 
valandų per savaitę!

Etimologijos ar sintaksės 
klaidoms taisyti reikia ne Uk 
laito, bet ir geležinės kantry-
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"t.Ufml!) blrilmo Vo. 
ŠMijuj* l»44!9W melai*" 

•urvdaguotaa Gautoji 
medžiaga «udtir*tyla j kr- 
turis* dali* Pirmoje dalyje 
•utalpžnu valkų darželių 
aprašai, antroje — pradžios 
m*ū»ykiu. trečioje — pro- 
gimiUMijų bei gimnazijų, o 
ketvirtoj* — *pev (alinių m«. 
kykhj ir kursų. Surinkta 
daug fotografijų. 

Šiuo metu 
rankraščio kalbą. 
ė» men. * (duryje 
U* bu* a įduot A* 
ši* 600 puslapių 
(rišta* kietai* virte] lai*, 
turėtu kainuoti apie S-9 
dd Kad leidėjui paadkrtų 
tiršto didi* ir kad pt*mume- 
ratavai būtu galima įdėti į 
leidinį, manantieji pirkti *j 
teidiri. prašomi nedpldant 
prarūkti Kultūrai Remti 
Draugijai. 7«26 «ų, l'lsr*- 
mont Avė. (hkagn. III.

Pinigų nesiųatL Su- 
mokėsite, kai gausite kny. 
r*

**»««« v f a* KgnssUdL tUMMTAk 
M** SMudsM ėtau*. €O-*. C **••*.

peržiūrima 
Rugpiū. 

rankrnš* 
leattjui. 
leidinys.

ORGANIZACIJŲ OEMESIU!

Atrenka Lietusiu Tarybos 
vaidyba pertvarko ir papildo J* 
AV lietuviu organizacijų karto
teką VaJd*,b# prato visas orge- 
nixoeija* pranešti »»vo adresu* 
ALT'©* valdytei adrevu Lithu
anian Amer <-an Council. Inc.. 
MH# So We*tern Ave, Chica
go. Ill

Organizacijų *dreaai ALTai 
reikalingt ne lik glaudrtniems 
damam organizuoti informacijo* 
centrui

bės.Kitą kartą (išgalvoji, ar ne 
gerai būtų.įci šeštadieni ilų mo
kyklų mokiniai Kalėdų ar gim
tadienio proga,padovanotų savo 
tėveliams lietuvišką gramatiką 
Ir sintaksę.

Kodėl gi ncsulietuvintl lietu
viškos inteligentijos?

O gal įsteigti Jai irgi šešta
dieninę lietuvišką mokyklą?

Tiesa.dar yra paskutinė gru
pė -prasčiokėliai.Tai papras - 
ti. kuklus žmonės, kurie tikrai 
nėra baigę nei gimnazijų, nei 
universitetų.Jie parašo papras
tas korespondencijas, pažymė
dami, kad rašo taip, kaip gali, 
nes nėra kam kitam rašyti .To
kių žmonių niekas nepajuokia, 
bet Jų raštai taisomi ir naudo
jami pagal galimybę.

Deja, tie žmonės nepreten
duoja J lietuviškos išeivijos 
elitą, norinčiu išsireikšti lie
tuviškoje spaudoje lietuviškai.

J. GEDVILĄ 
Moūtrealis.

įrašu juostą paprašė Vyrls»*itt*| 
jo StoMUtento perduoti jų Vy*4 
riausiajm vadm •*Ltol tik M 
ŠlMsti ii Europe*. : W

Su malonumu tėte stebėti
mstve* krantą sk8lau)a»čla«o*:Į 

_ _ „ * tHhrrr^vj^Ctoią jūros dieno*;
yra. jaunesniųjų skautų storyšda šventę -pmtdą .rungtynes it to*,. 
Ir ji buvo sėkmingiausi a per vi- ° "* *** ~
aus septyniua statyk] avim* rie
tus.

Ve* musų jaunieji išsiskirstė.. 
tuoj įsikūrė skauč ių-skautų 
vyki auto jai kurių suaidfcrė arti 
trys Šimui. Jie Tomuvan atry
to iš Toronto.Hamihoto* L«m- 
don.Niagaroa pUBiStolio, Tiad- 
aoroir net pusšimtis iš Detr«- 
to.Stovyklai vadmavo s. K. Ba
tūra. o mio rugpjūčio 3 d. -pa
skutinei savaite;-s. Stanienės.

Stovyklautojų nuotaika tikrai 
pakili.darbai ir skirti progra
miniai uždaviniai jiem* ryto 
sklandžiai .dainai visur juos ly
dint. jaunystei ir dlįaugsrr<w 
spindint jų veiduose. Vakarinės 
prsmogoe-licpsnuojanU laužau - 
linksmi, žaismingi, malonūs, ttr 
rlnlngl ir taip mieli j»anoj -lie
tuviškai širdžiai.Kai delno pa
id aus i. kai p sekas i ir ar patinka 
čia pagyventi, atsakoma lyg iš 
anksto susitarus * man patinto

i Romuva.nes ji miela ir sava.
Romuvon atsilanko daug sve

čių bei skautų vadovų.II tx4imes 
Chicago* atskubėjo net Vyriau
sias skautininkas v. «. Vladas 
VijeikJa ir Brolijos Vadi jos Jū
rų skautų skyriaus vedėjas J. v . 
s.Bronius Juodelis.Kadangi Vy
riausioji Skautininke yra išvy- 
kusi lankyti Anglijos ir Europos 
skaučių, Romuvos darbščiosios 
stovyklautojos-juostų ir tauti
nių raštų audėjos - gražiai nu
austą su specialiai dedikuotu

T -TOJI VA&ARO6 STOVYKLA 
ROMUVOJE

Aią vasarą Romuvoje pradėt* 
stovyklauti liepos mėa. IM. 
Pirmąją savaitę, j*. B. Poškai 
Ir S. V»StoAi<«j<r>cJ vadovaujant, 
vyto paukštyčių ir vilkiukų, tta

mišką sportą. Vėlų vatorą tetw 
jo vadovo naujo jūrų pąntonti* ■ 
ninto Gortn iapcdingas iŠodžM* -;

Visos tris tovMtes skaučių- 
•kautų dvasinius reikalus »p*j: 
tamaws.lam.Sl.Kulte*.tas )»• | 
drums ir nualsinu* aksutų
vykių tojwllonau* -> rugpjūčio 3* 
d.tėklimingnm pamaldom atvy
to prelatas J. Tada r austos ii; 
Hamiltono. Do psmaidų vyto di- ■; 
d žioji - litai mingojl sueifa ir ; 
parodos.

Gyvendami, gamtos priogtotep- 
tyje • toutzs -tai labai prašmin-1 

C*i ff*li i gyvendinti vieną a*w 
nmstMą -skautas gamtos ir gS**- ' 
valių draugas, mažutis p«*
vyzdėtls.Kas vasarą .kai Rote*- J 
va Algi ja. turbūt iš artimesnės . 
gyvenvietės atklysta vienišas 
kažkieno šunelis. Šį tortą jis . 
tunų skaučių lepūnėlis, o ta* 
šunelis tikras gyvasis sidabras;'' 
visur Jo pilna. Bet Jis tur tet 
mėgsta ir pakovoti: Romūvte / 
ml&te jis. matyt. užUtoei|.o 
šis 'taip toteulė šuneliai 
kad keiiteika dyglių taip glUta 
Įsmigo, Jų nehegsU'W* W 
ištraukti. Atrodė, kad Uk veto- • 
rinaras JJ gali }«gydyli. Skauto# 
tuoj surinko kiek pinigų ir nu
vežė net už 40 mylių j v<»U rl - 
nare, kabinetą. Veterinaras pa
darė operaciją" ir iš aksučių 
honoraro neėmė, ^uenlis vėl ne | 
honoraro neėmė, tunelis vėl ' 
netrukus šokinė jo. o stouU-s 
džiaugėsi. L. Ž>TAS

I—*-** ■>*■>—mwii.nn •*, , ^Iįi.1..^^..„r■ !! ■!
iiPAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS >i8

dabartine proga nepasikartos.
Mums šster gyvenantiem* ♦enk# nspsaikeržąfsmb pnvHsgijs »em*.: 

kinti Lietuvos veido ir jos toskitav otn.tnnn« lietevišitS Log’ f t i#, 
Pstro botililtoie, Romoje.

Tepti ii* dorbo dalininku laiko jeu no 3o»ą beliko 
Kviečiom* visu* Įtmtmti sava ir savsąu *ar<lus L»* 
twos Kankiniu koplyčios kwejy tarpe.

■ ■?
Aulos siusti adresu LITHU*MA» **«•'. YL$‘ PUMK

2731, *. it St.C-.coyo, HL USA.

i
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TAIP LENGVAI PRŪSIJOS 
NEATSIŽADAMA

Dr .A.Geručio ątr.perskaičius .

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
Kelios dienos Michigano platumoje

1969 gegužės 21 d. "Dirva"pa- I 
skelbėdr.A.Geručios straipsnį! 
persispausdino "Nepriklauso
ma Lletuva"liepos 16 d. antraš
te "Rusinimo pavojus Lietuvai".

Skaitom: per "100 metų Lie
tuva buvo tokių burliokų pri
teršta", kurie, betgi, nesudarę 
Lietuvai mirtino pavojaus. Ma
nau, 100 metų per kuklus skai
čius, nes rusų-okupantų Lietu
vos burliokinimas, t. y. rusini
mas pradėtas anksčiau. Dauge
liu atvejų rusų išvežtųjų lietu
vių vieton būdavo atgabenami 
kolonistai rus ai, lietuvių vadin
ti-pravardžiuoti burliokais ,nes 
jie beveik be išimčių būdavo 
apsileidėliai, mušeikos .plėši- 
kauto j ai .prievartautojai .vagys, 
baisiai nešvarūs, žodžiu - pilni 
rusiškos "kultūros" skleidėjai 
Lietuvoje. Gaila, jie nepriklau
somos Lietuvos laikais nebuvo 
pasiusti iš kur atvykę.

Lietuvių tauta neturėtų pa
miršti,išsižadėti tų gausių lie
tuvių, per daugelį metų išvežtų 
ištremtų į Rusiją. Juos reikia 
stengtis surasti, grąžinti atgal 
į Lietuvą. Lietuvių trėmimą į 
Rusiją varė caro rusai, komu
nistai rusai jį tebevykdo kito
kiomis priemonėmis, skirtin
gais pridengimais. Visais atve
jais pirmoje eilėje rusai sten
gėsi naikinti kultūringus,pažan
gius, savo tėvynę Lietuvą my
linčius, dėl jos kovojančius, ją 
ginančius lietuvius. Likusiųjų 
šventa pareiga juos surasti, 
jiems padėti, grąžinti net ir jų 
anūkus, gentkarčius.

Šitai taikintina ne vien rusų , 
kaip okupantų, atžvilgiu.

Prūsija pradėta vokietinti 
XIII a.

Minėtam straipsny dr. A. Ge
rutis rašo: "Kas kita buvo Prū
sų Lietuvoje, kur po didžiojo 
maro buvo prisodinta kolonis
tų,daugiausia germaniškos kil
mės žmonių. Jau iš Kristijono 
Donelaičio "Metų" patiriame, 
kokie buvo anais laikais tokio 
kolonizavimo padariniai".

Tegalima spėlioti, apie kokį 
marą dr. G. galvoja. Marai ne
buvo vien Prūsiją ar Lietuvą 
apnikę, kaip kai kurie mūsų 
mokslininkai, raštininkai linkę 
įtaiguoti.Apie 1348 m. iš Azijos 
atneštas maras išsiplėtė po vi
są Europą, kurioje tada žuvo 
apie ketvirtadalis gyventojų, 
kaip rašoma Lietuvių Enciklo
pedijoj. Taip pat pasibaisėtinai 
mirtingos maro epidemijos 
siautė Europoje XV, XVI, XVII 
amžiuose ir vėliau. Apie marą 
(Pestis, Black Death, Oriental 
Plague) nesunku rasti žinių 
įvairiomis kalbomis knygose.

Maras jokiu būdu nepateisina 
Prūsijos ar Lietuvos koloniza
vimo.

Ne vien iš Donelaičio "Metų" 
patiriame apie kolonizavimo 
padarinius. "Metai" rašyti ne 
kolonizavimui atvaizduoti, be 
to, jie parašyti XVIII a., kai 
Prūsijos kolonizavimas pradė
tas XIII a. ir jis varytas baisiai 
kruvinai, net žudant, naikinant 
vietinius gyventojus.Romos im
peratorius Friedrichas II - sis 
1223 kovo 12 d.pasirašė, jog vis
kas, kas yra pasaulyje,turį pri
klausyti Romai, taigi ir prūsai, 
visiškai nežinodamas koks tasai 
kraštas, kas ten gyvena, kur jo 
ribos.Dr.M.Anysas savo "Sen- 
prūsių laisvės kovos" 117 psl. 
dėl to pasisako: "Šio rašto tu
rinys yra didžiausia veidmai
nystė, kuri tuomet nors buvo 
įrašyta viešame imperatoriaus 
dokumente".

Noriu pridėti,kad nemažesnė 
veidmainystė pasirašyta 1945 
metais Potsdame, Prūsiją lai
kinai "pavedant" administruoti 
slavams,nieko neduodant teieė- 
tiem šeimininkam lietuviam.

Argi dr.A. Gerutis gina Prū
sijos suvokietinlmą ?

Jo straipsnyje skaitome: "19- 

to šimtmečio pabaigoje ir ypač 
20-tojo šimtmečio pradžioje ne 
vien tiktai tiesioginės koloniza
cijos poveikyje, bet ir dėl dau
gelio kitų priežasčių, ties ku
riomis mes šioje vietoje nega
lime sustoti .Mažoji Lietuva jau 
buvo suvokietinta, jog kai po 
pirmojo pasaulinio karo atsira
do proga apsijungti abiem lie
tuvių tautos dalims, tai ano me
to alijantai,kurie savaime mum 
nebuvo priešingi,ryžosi atskir
ti nuo Mažosios Lietuvos tiktai 
menką dalelytę, būtent, Klaipė
dos kraštą. Likusis Mažosios 
Lietuvos plotas, alijantų nuo
mone, buvęs jau taip suvokie
tintas, jog būtų, anot jų, nepatei
sinama jį atskirti nuo Prūsijos . 
Paprastai įprasta kaltinti len
kus,esą jie savo intrygomis su- 
kliudę didesnio Mažosios Lietu- 
vos ploto atskyrimą nuo Vokie
tijos. Šiuo atveju istorinės tie
sos vardan tenka konstatuoti, 
kad lenkai dėl to buvo nieko dė
ti".

Net nesinori tikėti, kad taip 
pesimistiškai, beveik priešlie- 
tuviškai.gali rašyti toks asmuo, 
kaip dr. A. Gerutis. Bandysiu 
nusakyti, kodėl:

1. Nesutinku su autoriaus mig
dančiu paliūliavimu, jog lietu
viai nesipriešindami turi sutik
ti suXIX ir XX a. kolonizavimo 
pasėkomis Prūsijoj.

2. Šiaurinė Prūsijos dalis,ku
rią tedrįsta autorius minėti są- 
vo straipsnyje, ją vadindamas 
Mažąja Lietuva,dar nebuvo taip 
suvokietinta, jog ją be niekur 
nieko sutiktume palikti tokiems 
ar kitokiems okupantams.

3. Po I Pasaulinio karo, deja , 
nebuvo sudaryta reikiamų pa
stangų prie Lietuvos prijungti 
bent šiaurinę Lietuvos dalį. 
Taip, įvairiose valstybėse lie
tuvių suvažiavimai rašė atitin
kamus raštus, net siuntė dele
gatus, bet to, deja, dar buvo per 
maža.

4. Net II Pasaulinio karo me
tu ir tuoj po jo lietuvių visuo
menė neparodė reikiamos kul
tūrinės nei politinės atsakomy
bės Prūsijos žemių prie Lietu
vos teisėtam prijungimui-grą- 
žinimui.

5. Iš to išeina, jog alijantai, 
deja,buvo priešingi bent Mažo
sios Lietuvos prijungimui prie 
Lietuvos, nes įvairios lietuvių 
pastangos jų nepakreipė tieson. 
Jei alijantai būtų už susijungi
mą, šiandien Tvankstėje (Kara
liaučiuje) lietuviai profesoriai 
dėstytų universitete,būtų lietu
viškos gimnazijos, mokyklos , 
veiktų kitokiausia lietuvių kul
tūrinė darna visoje Lietuvai 
priklausančioj teritorijoj. Tada 
ir okupantų įtaka būtų kur kas 
mažesnė.

6. Klaipėdos kraštą alijantai 
atskyrė nuo Vokietijos ne dėl 
meilės lietuvių tautai ir ne dėl 
to, kad tenai taip pat buvo daug 
lietuvių kilmės žmonių. Tai jie 
padarė bausdami Vokietiją. II 
Pasaulinio karo išdavos buvo 
dar skaudesnės Vokietijai.

7. Klaipėdos kraštą alijantai 
neatidavė Lietuvai. Jo prijungi
mui lietuviai sukilo 1923 sausio 
15 d., žuvo 20 partizanų-sukilė- 
lių, neskaitant sužeistų. Tebesu 
nuomonės,sukilimą laimėję lie
tuviai turėjo visą Klaipėdos 
kraštą prijungti prie Lietuvos , 
kaip neskiriamą Lietuvos dalį, 
bet ne kaip autonominį gabalą.

8. Kaipdr.A.Gerutis gali ra
šyti, jog alijantų nuomone,Mar
žoj! Lietuva būtų nepateisinama 
atskirti nuo Vokietijos ir pri
skirti prie Lietuvos. Manau vi
siškai priešingai: nepateisina
ma bent Mažąją Lietuvą nepri
skirti prie Lietuvos’’

9. Kažin kodėl dr.Gerutis pa- 
šoksta ginti lenkų. Anot dr. G. 
"paprastai įprasta kaltinti len- 
lenkus'.'Neprisimenu atvejo,kad 
lietuviai be reikalo būtų kaltinę

KUR ŠVIEČIA TABOR FARMA 

IR LIETUVIU NAMAI
Kiekviename kampelyje beke

liaudamas surasi vis ką nors įdo
maus ir naujo. Michigano valsti 
joje netoli Paw Paw ežero yra 
Govert miestas. Jis švarus ir tvar
kingas, kaip ir visi provincijos 
miestai, o nuo miestelio į šalis 
skleidžiasi nedideli ūkiai. Bet į- 
domiausia tai, kad šis miestelis 
ir apylinkės ūkiai apgyvendinti 
išimtinai juodukų. Kai didžiuo
siuose miestuose juodukų rajonai 
panašūs į laužynus ir šiukšly
nus, tai Covert miestelis atveria 
visai kitokį vaizdą, kad ir juodo
sios rasės žmonės moka tvarkin
gai gyventi. O jie čia ir ūkinin
kauja ir skina vaisus pas kitus 
ūkininkus, nes tai didžiųjų sodų 
kraštas.

Plačiuosius Michigano sodus 
lenkdamas, pasieki Tabor farmą 
— lietuviams gerai pažįstamą 
buy. J. Račiūno vasarvietę. Vos

lenkus ar kitą tautybę. Negi dr . 
Gerutis turi dokumentų,iš kurių 
matytis, jog lenkai nuoširdžiai 
stengėsi bent Mažąją Lietuvą 
priskirti prie Lietuvos, ne vien 
I-jo,bet ir II-jo Pasaulinio karo 
pasėkose.

Kovokime bendrai prieš im
perializmą,Europos kolonializ
mą.

Kaip skaitėme, savo straips
nyje dr.G.ištisai palaiko sveti
mųjų negatyvią laikyseną Lie
tuvai turinčios priklausyti Prū- 
f įjos reikalu.Ar nebūtų tikslin
giau ir lietuvių tautos atžvilgiu 
teisingiau net ir eiliniuose 
straipsniuose ginti Prūsijos 
priklausomumą Lietuvai,o ne jį 
paneigti, net įtaigojant, kad ki
taip neišeina, kaip visiškai nu
rašyti tąjį svarbų teritorijos 
gabalą svetimiesiem. Pabaigo
je dr. G. siūlo sudaryti bendrą 
frontą su nerusiškomis tauto
mis, kurioms gręsia rusiškas 
imperializmas.

Stengiantis sudaryti tokį 
"frontą" popieriuje, visų pirma 
reikia deramai pastatyti lietu
vių tautos reikalus, kurių dalį, 
daugiausia vakarinės Lietuvos 
atžvilgiu, čia trumpai suminė
jau.Po to eiti glaudesnėn veik- 
1 on.Negalėčiau tvirtinti, jog ei
lė metų veikianti panašios rū
šies organizacija Assambly of 
Captive European Nations ir 
dar pora panašių siektų atsta
tyti Lietuvą teisingose žemėse. 
Jos, berods, tenori atgauti že
mės gabalą būsimai nepriklau
somai Lietuvai, nesiekdami de
ramos teritorijos,maždaug ten- 
kindamiesi visokių rūšių apkar
pyta Lietuva. Esantis bendra
darbiavimas toli gražu nepil
nas, keistinas, plėstinas.

1968 kovo 28 d. "Laisvoji Lie
tuva" nr. 6 (1023) paskelbė len
kų organizacijos Free Eagles 
Organization, Inc., P. O. Box 1313, 
Hartford, Conn.,USA .kreipimą
si į lietuvius, minė j o ir kita lie - 
tuvių spauda. Iš jo galėjo atro
dyti, lenkai siekia glaudesnio 
bendravimo su lietuviais ir ki
tomis rusų pavergtomis tauto
mis.Ir ką į tai lietuviai? Nagi, 
nudavė negirdį, nematą, lenkų 
naujai ištiestos rankos. Bandy
damas mėgsti pokalbį, jų lei
džiamam leidiniui "Ku Wolnos- 
ci"nr. 13,1968 m. ir nr. 22,1969 
metais paskelbiau straipsnius, 
kuriuose suminėjau kai kuriuos 
pageidavimus (jei ne sąlygas) 
lenkams Jei norėtų nuoširdžiau, 
artimiau bendradarbiauti su 
lietuviais. Argi jų dr. Gerutis 
neskaitė ?

Reikia bendradarbiauti su vi
sais, kurie supranta lietuvių 
tautą, linki jai gero, nepriklau
somybės. Tokių yra įvairiose 
tautose. Bendradarbiauti neat
sižadant lietuviškos teritorijos, 
neatsižadant pagrindinių lietu
vių tautos principų.

Algirdas GUSTAITIS 

įsukę? į kiemą, pamatai naują 
tvarką: pastatai nieseniai nudažy
ti spindi visu šviesumu, pastaty
ta nauja virtuvė aptarnauti 230 
.vasarotojų, tiesiasi naujų me
džių alėjos, tik nebėra to, kuris 
farmoje tiek metų šeimininkavo, 
kuris pasitikdavo ir išlydėdavo 
kiekvieną svečią ar vasarotoją, 
kuris per paskutinitis kelerius me
tus vadovavo ir visp. laisvojo pa
saulio lietuvių šeimai. Taip, ne
bėra čia Juozo Račiūno. Bet su 
tokiu pat šypsniu mus šiandien 
pasitinka J. Bačiūnų įpėdinis, da
bartinis farmos savininkas inž. V. 
■Adamkus su .žmona. Einam į di
dįjį svečių kambirį. Nuo sienos 
pagarbiai žvelgia meniškas J. 
BačiūnO portretas, pieštas Aus
tralijoje gyvenančio dail. Meš
kėno.- Kitoje sienoje J. Rimšos 
paveikslai. Tai Adamkų šeimos 
aukštai gerbiama!; ‘dailininkas, 
Kai į Šį kambarį užsuka J. Ba- 
čiuno našlė ir sustoja prie savo 
vyro portreto, ji gailiai pravirks
ta. Prisimena praeitį, kuri jau ne
begrįš. O inž. V. Adamkus sa
vanoriškai pasiryžęs tęsti kai ku
riuos J. Bačiūno įsipareigojimus: 
pvz. šiais metais jis finansuoja 
Pasaulio lietuvio leidimą ir jam 
tai atseis apie 2,000 dol.

Rezoliucijos ir trofėjai
Kun. J. Kubilius, neoficialiai 

sužinojęs, kad a.a. J. Bačiūnas 
naujojo Jaunimo centro staty
bai paliko 3,000 dol., patenkin
tas, išeina į golfo laukus kibti 
savo mėgiamo sporto — golfo. 
Inž. V. Adamkus gi mane įsiveda 
į savo kabinetą. Tai nauja įstai
gą,,peš J. Bačiūno laikais tokio 
darbo kabineto nebuvo. Čia pama 
tau originalą rezoliucijos Nr. 40, 
kurią kovo 12 d. priėmė Illinois 
senatas prisiminti J. Bačiūnui. 
Rezoliucija baigiasi žodžiais: ”... 
Mes liūdim netekę to konkretaus 
žmogaus ir reiškiame giliausią 
užuojautą šeimai ir tūkstančiams 
lietuvių bei jo draugų”.

Ant inž. V. Adamkaus stalo 
guli ir kita rezoliucija, priimta 
Illinois senato Vasario 16 d. pro
ga. Šią rezoliuciją jis greitu lai
ku perduos Lietuvos konsului.

Šalia šių oficialių dokumentų 
matome ir eilę trofėjų, skirtų inž. 
V.. Adamkui už suorganizavimą 
krepšinio išvykų į P. Ameriką ir 
Australiją. Viename tų trofėjų 
skaitau {graviruotus žodžius: “Su 
padėka už žygį Lietuvos garbei 
Australijoje. Lietuvos Pasiunti
nybė JAV”. O tokių ' trofėjų čia 
visa eilė ir tai. liudija, kad nau
jasis Tabor farmos šeimininkas 
lietuviškoje veikloje eina savo 
pirmatako keliais, ko miręs ąžuo
las dar gyvas būdamas labai pa
geidavo.

Apie biznį čia nėra daug kal
bų. Vasaros sezonui vietos užim
tos, vasarvietė pilna. įvairiems 
darbams pasamdyta eilė lietuvių 
studentų, nes lietuviams visada 
pirmenybė. Kita žinia - į vasarvic 
tę artimiausiu laiku užsiprašę 
linois sen. Lanigan irCook Caoun 
ty respublikonų vadas Kuchars- 
ki. Ko jie. atvyks, galima nu
jausti: greičiausia, pasiūlyti kokį 
naują postą inž. V. Adamkui, 
kuris per praėjusius rinkimus į- 
rodė didelį populiarumą gautų 
balsų skaičiumi.

Tabor farmoje visada pamatai 
ir vieną juodą žmogų — Viktorą 
Savėną. Per dieną prižiūrėdamas 
golfo laukus, jis būna nuo sau
lės tiesiog pajuodavęs. Bet pasi
rodo, kad tas malonus jurbarkie
tis prižiūri ne vien tik Tabor 
farmos, bet ir eilę kitų Michigan 
valstijos golfo laukų. Kaip matė
me, lietuviai veržlūs įvairiose 
srityse ir kur tik jų nerasi.

Apie fizinę ir dvasinę duoną
St. Joseph mieste gyvena inž. 

Juozas Karklys su žmona Elvyra 
ir sūnumi Rimu. Abu Karkliai - 
pedagogų vaikai. Juozo Karklio 
tėvelis pedagogas K. Karklys mi
rė lygiai prieš 10 m. Chicagoje, 
o Elvyros motina R. Kriaučiūnie
nė mokytojauja Donėlaičio ir 
Marquette Parko lit. mokyklose. 
,v Mums su kun. J. Kubiliumi 
vos įžengus į gražią Karklių re
zidenciją St. Joseph pakraštyje, 
Elvyra tuoj paklausė, ar mes at- 
vežėm juodos duonos iš Chica- 
gos, nes apylinkėje jos nėra.

Praleidus visą vakarą iki nak
ties gilumos šiltuose Karklių na
muose, kun. J. Kubilius, negalė-

Kordobos lietuviu jaunimas veikiantis prie Susivienijimo Lietuviu 
organizacijos Argentinoje, 6-ojo skyriaus.

Kordobos lietuviai prie Argentines išlaisvintojo gen. San Martin paminklo.

Nuotraukos P. Ozinskio.

damas atsidžiaugti patirtomis 
nuotaikomis, vis kartojo: “Ma
tai, kokia tai lietuviška šeima, 
kiek daug tuose namuose lietu
viškos dvasinės duonos”.

Nors gyvena*ami toliau nuo 
lietuviškų centrų ir lietuvių, Kar
kliai sugeba savo sūnų Rimą, 11 
m. amžiaus, išauginti tikru lietu
viu. Jis lietuviškai kalba be ak
cento, rašo straipsnius ir eilėraš
čius “Draugo” vaikų skyriui, gra
žiai piešia ir yra tikrai žvitrus 
bei apsukrus berniokas. Ir kai jis 
mums atnešė aplanką iškarpų iš 
lietuviškų laikraščių su savo kū
riniais, pamatėm, kad jam' lietu
viškoji kūryba yra ne prievartoSj 
bet širdies vaisius. Ir, kaip mi
nėjom, visa tai vyksta toli nuo 
lietuvių gyvenant, bet palyginus 
jauniems tėvams sugebant per
duoti savo sūnui tai, ką jie pa
veldėjo iš savo tėvų, pedagoginį 
kraitį suskrovusių Lietuvoje. Jie 
sūnų vežioja į Donelaičio mokyk
lą ir lietuvių skautų sueigas, nors 
gyvendami už 100 mylių nuo 
Chicagos.

Inž. J. Karklys yra padaręs iš
radimų ir tai kompanijai atneš 
apie 5 milijonus dol. pelno per 
metus. Bet šio krašto inžinierių 
tokia jau dalia, kad jų išradi
mai ir pelnas priklauso kompani
joms. Ir dar vienas įdomus reiš
kinys, patirtas šioje šeimoje. Auk
štesnės klasės amerikiečiai, kaip 
įmonių vadovai ar bankų prezi
dentai, provincijoje, jaučią garbę 
bendrauti su europiečių šeimo
mis, nes jie Europą laiko kultū
ros lopšiu. O kiek yra mūsiškių, 
kurie gėdinasi savo kilmės.

VI. Rmjs
" Draugas“ nr. 144

Lietuviai Vokietijoj
Kaip Bonos-Koelno lietuviai 

šventė Gegužės Pirmąją
PLB Vokietijos Krašto Val

dybos Informacijose gegužės 31 
d. žinioje iš Koelno rašoma:

Susirinkimas su programa
Ne raudonomis vėliavomis ne

šini rinkosi gegužės l Bonos- 
Koelno apylinkės lietuviai Niehl 
priemiesty, o tautinėmis nuo
taikomis pasipuošę. Nesuvažia
vo darbininkai proletarų praei
ties apverkti, o lietuviškos vei
klos metams gaires smaigsty
ti. Rinkosi Niehl parapijos sa- 
lėn žymi dalis kiolniečių, šlie
josi prie jų svečiai iš Wupper- 
talio ir net iš lietuvių centro — 
Romuvos. Organizatoriai apgai
lestavo, kad nepasirodė taurūs 
veidai iš Duesseldorfo, Aache- 
no ar kaimynės Belgijos. O kvie
sti buvo visi.

Svečias kun. J. Dėdinas pamal
dų pamoksle kvietė negausius 
maldininkus dėkingai prisimin
ti anuos proletarų vadus, kurie 
vedė varguomenę į šiandieninę 
gerovę. Jei šiandieniniai “pro
letarai” susirinko Koelne “au
luoti” automobiliais, o ne api
plyšusiais autais, jauskime pa
dėką aniems drąsiems 19-20 a. 
proletarų vadams, kurie nepaisė 
“mėlyno kraujo establishmen- 
to”, o raudonu krauju laistė 
spartėjančią varguomenės pa
žangą j socialinį teisingumą. Jei 
šiandien Vakarų Vokietijos dar
bininkas sunkiai išsprendžia 
mįslę — nuomuoti butą su gara
žu ar centralšida, dėkokime dar
bininkų revoliucionieriams. Jei 
šiandien “Kapitaen” vežimo ka
pitonas — fabriko sargas — ne
įstengia apsispręsti vykti atos
togauti prie Juodosios ar prie 
Viduržemio jūros, dėkokime pro
letarų masėms, kurios prakaito 
jūroje statė mūsų patogystas,... 
Skystai susirinkusiems katali
kams vargonavo kilnus evangeli
kas muzikas Valteris Banaitis, 
kone katalikiškcsnls' už masę 
taip vadinamų “mišių išpažinė
jų”.

Niehl prarapijos klebonas dū
šios žmogus: “šekit raktą, tvar
kykitės salėje kaip išmanot!” 
Nedaug taip pasitikinčių kitos 
tautos ateiviais > Ir tvarkėsi ais
čiai salės mūruose užgirtinai, 
užgerdami šventei pritaikintų 

skysčių ir pasipuošę tradicinėmis 
spalvomis bei nuotaikomis.

Koelno apylinkės pirmininkas 
stud. K. Dikšaitis (Bonn) atsta
tydino ligšiolinę valdybą, ir iš
rinko tokios sudėties naująją: 
pirmininkas K. Dikšaitis, sekre
torius J. Jasulaitis (Wupperral), 
iždininkas A. Makutėnas (An- 
dernach). Revizijos komisijoje: 
A. Kalfeldas (Toenisheide) ir 
M. Kiužauskas (Koeln). Jauni
mo sekcijos vadovai bus suras
ti vėliau, nes tame susirinkime 
apgailėtinai stigo jaunimo.

Mažiausias dienos lietuviukas 
pagerbė atvykusias mamytes 
— mat, tą dieną švęsta ir Moti
nos diena. O po to Vasario 16 
gimnazijos direktorius V. Nat
kevičius savo žodyje pasidžiau
gė Koelno veikėjais.

Direktorius minoriniais tonais 
dėstė apie varguolę gimnaziją, 
kurią remia ir vokiečių spauda, 
ir aukštosios įstaigos, ir Ameri
kos aukotojai, tiktai ožiuojasi 
savieji, ypač išprusintieji ir in
teligentai. Nevyniodamas šven
tiškai! popierin Vokietijos “ba
jorų” pridūrė, kad lenkmetis dar 
nesibaigęs: kas svetima, tas in
teligentui lietuviui patrauklus 
miražas. Gimnazija esanti ste
buklas, bet reikalingas nuolati
nio palaikymo. ,

"Naujienos“ n r. 131.
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Naujos, 1911 m. Kėdainių ap
skrityje gimusio žymaus lenko 
poeto,Česlovo Milosziaus kny
gos pavadinimas anglų kalba 
skamba' ativeRealm:A Search 
for Self-Definition: paieškoji
mas, kas esu. Autorius sako: 
"Mano šaknys rytuose-tai aiš
ku. Nors išaiškinti, kas esu, 
sunku ir skausminga, bet turiu 
pabandyti".

Anglų kalba, turbūt,daugeliui 
lietuvių prieinamesnė, negu 
lenkų, todėl Miloszio knygos 
vertimą, Doubleday leidyklos 
išleistą New Yorke 1968 m. 
(300 pusi. , $ 5. 95) ne vienam 
bus įdomu, smalsu perskaityti. 
Miloszius tarytum, yra mūsų 
amžiaus Mickevičius, anuomet 
drąsiai skelbusio: "Litwa, oj- 
czyzna moję, bet Litwa tikre
nybėje jiems ne istorijon atei
nančio lietuvių valstiečių 
sluoksnio Lietuva.

Mintis šiai knygai, sako, gi
musi nore "artimiau europie
čius supažindinti su Europa". 
O kaip geriau pavaizduoti rytų 
europietį, jei ne savo gyvenimo 
pasakojimu ? Tačiau,čia ne tie
sioginė autobiografija. Sako: 
"Esu savininkas, taip sakant, 
naujos akies, tarytum žiūrono , 
pro kurį tuo pačiu sykiu matai 
ir įvairius pasaulio kraštus ir 
visus istorijos laikus. Man la
biau, negu mano amžininkams 
tenka šita akimi žiūrėti, nes 
buvau mėtomas iš vienos civi
lizacijos kiton, iš spūsties į 
atoslūgį ir vėl atgal. Nauji pa- 
patyrimai neištrynė senųjų, 
o šiuos matau ne vieną kitą

TUVA LENKUI

T U I

dengiančius. Šitokia tikrovė 
spaudžia mano gimtinį Europos 
užkampį sieti netik su visu 
sausžemiu, bet ir su visų mūsų 
amžių. Taigi imu tirti, arba, 
tiesą pasakius, keliauti į mano 
širdies, bet ir, ne mano vieno , 
praeitį".

Kelionę pradeda žvilgsniu į 
lietuvių tautos senovę. Sako: 
"Per daugelį šimtmečių, ku
riais valstybės kilo ir griuvo 
Viduržemių pajūriu, o nesu
skaitomos žmonių kartos pali
kinėjo išdailintus pasismagini
mus ir palaidumus, mano gim
toji žemė buvo neišbrendamas 
miškas, kurio pakrantes gal tik 
keli vikingų laivai atlankydavo . 
Ji stovėjo už kompaso ribų ir 
buvo labiau pasaka negu tikro
vė. Tiesą pasakius, bet kroni- 
ninkai maža dėmesio tekreip
davo mažuliui Iškyšuliui, kurį 
šiandien randi, pirštu į žemė
lapį braukdamas, nuo Kopenha
gos pradėjęs šiaurinės Vokie
tijos ir Lenkijos krantais.

Atstumas išvažinėtų kelių 
gimtinei padėjo būti vienu la
biausia nuo visko atskirtu kraš
tu,kuriame pats laikas, tarytum 
lėčiaubėgo negu kitur. Tačiau , 
Platonui dialogus rašant, mano 
tėvynė jau buvo įėjusi į tarp
tautinę prekybą. Tai čia buvo 
gaunami pramatomo gintaro 
gabalėliai su sustingusiais 
vabzdžiais viduje. Gintaras 
mainais ėjo iš rankos rankon , 
per pirmaprades tauteles, o 
sausžemiu net gana toli nuke
liaudavo - Dniepro upe, pavyz - 
džiui, iki Juodųjų jūrų-pasiek- 

damas senovės Graikiją. Ar
cheologai savo kasinėjimuose 
jį rasdami, pateikė mums gali
mybę nustatyti svarbiausius 
tuos ilguosius iš šiaurės į pie
tus kelius, kuriais pas mus 
ateidavo ir kai kurie to meto 
žalvario ir geležies amžių iš
dirbiniai.

Tai buvo vieninteliai ženklai , 
kad Baltijos miške gyventa. Vi
duramžiams baigiantis, miško 
gyventojai pasidarė skandalu 
krikščioniškai Europai. Kai vi
siems rūpėjo plėsti tikrąjį ti - 
kėjimą, o svarbi tema karžy
giškai dainai ar pasakai buvo 
kova prieš netikėlius,nenuos
tabu, jei kraštas, į kurį Evan
gelijos žodis dar nebuvo pra
siskverbęs, kėlė baimę ir pri
mindavo neatliktą pareigą. To
dėl Europa susilaukė savo in
dėnų,kurie nuolatos pasivaidin
davo dažnu ginkluotu puolimu , 
netikėtai pasirodydami ir ne
tikėtai pranykdami į neišbren
damą.

Kaimynams slavams jų kalba 
buvo nesuprantama, o technika , 
jei spręsti tik pagal jų ginklus , 
buvo žemesnė negu priešų. Jų 
kilpinės, ietys ir oda aptempti 
skydai turėjo gintis prieš šar
vus, tačiau greitumas manev
ruoti trūkumus išlygindavo.Šia
me laikotarpyje atsirado šiom 
gentim ir bendras vardas: Lit
wa, reiškia, lietuviai.

Kokiu laipsniu jie vadintini 
puslaukiniais ar laukiniais,sun
ku nustatyti,nes išlikusieji raš
tai turi nepriteklių, be to, rašy
ti bešališkumu nepasižyminčių 
krikščionių.Atrodo, turėjo gana 
painią tikėjimo organizaciją, su 
dvasininkų hierarchija. Pa
laipsniui plotus plėsdami, jie 
susiorganizavo valstybę, Len
kas Mozūrijos kunigaikštis 1226 
metais pasikvietė talkon prieš 

lietuvius gintis teutoniškųjų 
Kryžeivių ordiną ir leido apsi
gyventi srityje, kurią vėliau va
dino rytų Prūsija. Nuo tada lie
tuvių vyriausipriešai buvo įvai
rių vakarų Europos kraštų rite
riai, kurie dažnai atrodė it tan
kai, o virš šarvų dėvėjo baltus 
ploščius su juodu kryžių.

Tas viskas buvo labai seniai, 
bet Europos bendroje sąmonėje 
išliko atmintis kovų su paskuti
niais Europos pagonimis. Tie
sa, ji miglota, bet ryški kai ku
riuose mūsų laikų katalikų ka
tekizmuose. Pavyzdžiui, dviejų 
vokiečių teologų, Pieperio ir 
Raskopo Christenfibel knygoje 
skaitome: "Šiuo antruoju tarps
niu, Bažnyčios prieglobstin atė
jo nauji žmonės. Tryliktu šimt
mečiu pradedant, vokiečiai ri
teriai kovojo ir grūmėsi vakarų 
Europos parubežiu už imperiją 
ir Bažnyčią. Jie užkariavo prū
sus, kovoj o su lietuviais, ir įlin
do Latvijon bei Estijon".

Čia verta iškelti, kad gimimo 
vieta dažnai nesutinka su kitur 
prisilaikomomis nuomonėmis . 
Tautos tragedijos, net seniau
sios, išlieka, nes jas įamžina 
dainos, patarlės ir viskas, kas 
perduodama iš lūpų ausims, o 
vėliau virsta tautos literatūros 
turi niu.Tokiu būdu,vaizdas apie 
tamsybėse paskendusį tolimą 
kraštą,į kurį pasišventę misio
nieriai drįso įžengti, dviejų vo
kiečių teologų protuose tiekįsi- 
šaknijo,kad rado vertu jį skelb
ti greta šventojo tikėjimo tiesų .

Bet,vaiku augant, man peišta 
visai kitoks paveikslas. Krikš
čioniškoji misija, tikrovėje, at
rodė buvo žmonių žudymas , 
smurtas ir plėšikavimas. Per 
ilgus metus juodas kryžius buvę 
simboliu aršesnio negu maras 
pikto. Visos mano simpatijos 
linko garbingiems "laukiniams','

Pasaulinio garso mokslininkas, medicinos mokslų daktaras 
Zigmas Januškevičius (sėdi), Kauno universiteto medicinos 
fakulteto dekanas, savo darbo laboratorijoje. Kaipo širdies 
ligų specialistas jis jau kelis kartus lankėsi JAV.

kurie gynė savo laisvę ir žino
jo, kodėl gynė, nes kur tik rite
riai pergalėdavo, ten pasistaty
davo pilis ir vietinius gyvento
jus paversdavo vergų kaimene , 
prakaituoti ordino naudai.

Knygos, kurios pasakoja anų 
pagoniųkaržygiškumąir minė
jo gerai žinomas vietas, pateko 
į mano ir mano jaunų draugų 
rankas, kada pavidalinosi mūsų 
pirmieji įspūdžiai, todėl paliko 
gilų sieloje įspaudą. To skaity
mo vaisius buvo polinkis nekęs - 
ti ideologija dangstomo smurto 
ir kritiškai sverti menamųjų 
"civilizacijos nešėjų" teisini
mą.

vyt. Sirvydas

SI kbits OPERACIJA 
VILNIUJ

Balandžio 14 Vilniaus klini- 
kinėjte ligoninėje buvo atlikta 
sudėtinga širdies operacija — 
pakeisti trys sutrikę širdies 
vožtuvai. Operacijos metu šir
dis buvusi sustabdyta ir pava
duota dirbtiniu kraujo apyta
kos varikliu 80 minučių. Ope
racijoje dalyvavo 25 specialis
tai, vadovaujami prof. Algiman
to Marcinkevičiaus. Operacija 
buvo padaryta Vincui Kiude- 

. liui, elektrdsuvirintojui iš Gilio- 
girio kaimo, Plungės fajono. Li
goniui 40 metą ąnūfiaųs.

• Stasio Dariaus, žinomo mū
sų transatlantinio lakūno dieno- 
laštis yra išlikęs ir saugomas 
Kauno valstybiniame muzieju
je. Jis apima 1,932-1933 pietus, 
taigi pasiruošimo skristi laikotar
pi-

Brian B E E DH AM

KOMUNIZMO KRIZĖ
(Laisvai verte Vacys Zižys)

<§><§><§><§> <§»<§><§><§><§><§>

<©> Kas darosi su komunistais?
Čekoslovakijos invazija sukrėtė 
visą žmoniją.

<©> Prieš. įžengiant rusų tankams, dau
gelis galvojo, kad komunizmas, nors 
ir pamažu, darėsi liberalesnis - de- 
mokratlškesnis.

<§> Prahoje sutriuškintas liberalizmo 
bandymas pavertė tokias viltis 
bergždžiomis.

■§> !Čia bandoma įrodyti, jog kaltės ten
ka ieškoti daug giliau.

® 1917 m. Rusijoje gimusi valdymosi 
sistema nepajėgia vadovauti nūdie
ninei - moderne i ekonomijai.

® Jivienodai negali nei sudemokra'ėti. 
Pagaliau nurodoma, kad komunizmo 
krizės paslaptis glūdi pačios siste - 
mos nelankstume - nesugebėjime 
keistis.

<§> <§> <§> <§> <§> <§>
Ankstyvas 1968 me‘ų rugpiūčiožl dienos rytas bus, 

tikriausiai, istorikų prisimenamas kaip vienas svar
biausių šio šimtmečio antrosios pusės įvykių.Dauge
liui žmonių šis rytas buvo lemiamas.Ne vien tik čekų 
ir slovakų svajonės bei viltys tapo palaidotos, bet ir 
daugelio kitų tautų visame pasaulyje. Tų, kurie bandė 
tikėti,kad tie šeši prieš invazijiniaimėnesiai buvo lyg 
kokia nauja pradžia,lyg demokratiškesnės komunizmo 
formos užgimimas. Formos, kurioje Markso idealai 
būtų suderinti su pagarba ir pačiai laisvei.

Čia,štąi,ir glūdi rugpiūčio21 dienos svarba.Čekos
lovakija yra mažas kraštas - 14 milijonų gyventojų. 
Plotu nedidesnė už Piet- Vietnamą. Tik šaltakraujiš
kai traukiant pečiais,tegalima atsakyti į klausimą: po 
kokių rėžimų ji užbaigs šį šimtmetį? 1968 metų pra
džioje Antonin Novotny,vienas iš paskutiniųjų rytų Eu
ropos stalinistų, buvo priverstas atsistatydinti. Pir-

miausia,jis turėjo atsisakyti Čekoslovakijos komunis
tų partijos vadovavimo, o vėliau ir krašto prezidento 
pareigų, Per 20 metų Novotny ir Jo pirmtakūnai valdė 
pačiu nepakenc ramiausiu būdu visoje komunistinės Eu
ropos dalyje.Bet galop, net ir jo sėbrai atsisuko prieš 
jį patį ir pakeitė nauju vadu, švelniu ir šiek tiek ner- 

Rugpiūėio 21-oįi tokias viltis sužlugdė.

4 psl. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *“

vuotu, reforma'•.oriumi/kilusiu iš Slovakijos/-Alek
sander Dubček.

Tikrumoje, Dubček neįvykdė jokių radikalių refor
mų .Sekančiuose rinkimuose, kaip ir buvusiuose po 1948 
m.-tų, būtų tebebalsuojama už vienintelį kandidatų są
rašą ir vadinamąjį parlamentą vėl tebevaldytiį komu
nistinė "dauguma". Dėl verkiant reikalingų ekonomi
nių reformų dar vis buvo tebesiginčijama užkulisiuo
se. Ir,kaip paprastai, viską nuspręsdavo partija o ne 
parlamentas.

Tačiau vienas labai svarbus pakeitimas tapo įgy
vendintas. Varžtai veržę žodžio laisvę spaudoje,tele
vizijoje ir viešuose susirinkimuose buvo pašalinti. 
Ėmė reikštis kritika prieš Novotny ir net Sovietų Są
jungą. Kaip tik dėl to liepos 29 dieną rusai pasikvietė 
Dubčeką ir jo draugus j Cierna "pasitarimams," Vė
liau sekė rugpiūčio 3 dienos susirinkimas Bratislavo
je, kuriame jau dalyvavo dauguma Europos komunistų 
vadų. Atrodė, kad buvo susitarta,nesDubčekpažadėjo 
apribotiČekoslovakų naujai atrastą žodžio laisvę. Ta
čiau apriboti Dubček'ui nesisekė: gal jis nebepajėgė, o 
gal net ir nesistengė?Kiekvienu atveju, rusai liko ne
patenkinti. Na, o rugpiūčio 21 - ir atsitiko’.

Kai 1956 melais rusai užėmė Vengriją,jie buvo be
veik teisūs sakydami,jog Vengrijai grėsė kontrarevo- 
liucija. Nes ir pati naujoji Vengrijos valdžia skelbė, 
jog ji pasitrauksianti iš Varšuvos apsigynimo pakto. 
Bet 1968 metais Čekoslovakijai panašus pavojus negrę- 
sė.Pats Dubček užtikrino pasitiksiąs lojaliu Varšuvos 
paktui. Jis buvo pasiryžęs išlaikyti komunistų partiją 
dominuojančioje pozicijoje. Vistik rusai pasiuntė Če- 
koslovakijon ketvirtį milijono karių, nes toji maža 
valstybėlė užsigeidė padaryti keletą pakeitimų,nors 
jie tebūtų tolygūs konservatorių pakeitimui į darbie- 
čius/Anglijoje/arba respublikonų j demokratus /JAV 
valstybėse, /

Štai dėl ko šis rusų elgesys ir liks prisimintinu ir 
vienu iš svarbiausių šio šimtmečio antrosios pusės 
įvykių. Jie panaudojo savo "veto", bijodami, kad Čekos
lovakija galinti tapti naujos evoliucijos avangardu ir 
galop sudemokratinti net ir patį komunistinį pasaulį . 
Toks rusų sprendimas pritrenkė ne tik čekoslovakus , 
bet ir visus tuos, kurie vylėsi, kad vieną dieną komu
nizmas suliberalės. T^d, geriausiu atveju, panašios 
viltys tapo atidėtas, o blogiausiu atveju, net ir visiš
kai palaidotos.

BUS DAUGIAU.

* N t. 34 (11E1), m- lugpvitio d.



Janina Degutytė.

Kasandra
Pasakyčiau,
kad vidunakčiais iš ežerą dugno 
Iškyla balti žirgai
ir lekia Juodom eglynų viršūnėm 
kaip debesys, —

bet niekas nepatikės.

Pasakyčiau: 
pro pilkus rūkus 
prasišviečia laivai ir bokštai., ( 
Ir po lietaus kaskadom 
pilkapių akmenys dyla.. ■ 
(užkasti giliai po žeme — 
išsaugoti!
šiaurinio dangaus švytėjimą). 

Bet niekas nepatikės.
Kažkur Mėnulio tarpukalnėm 
vaikšto mūsų šešėliąi.
O Žemės upokšniai 
'įteka Į medžius ir Į mus, 
Pasakyčiau:
švintant skamba viso pasaulio 

varpinės.
Ir saulė akimirkai akmeni nuo 

tavęs ntkehi
Bet niekas nepatikės.

RASTA PIRMOJI LIETUVIU 
MEDICININE KNYGA

Saltykovo-ščedrino bib
liotekoj Leningrade atrasta 
pirmoji Lietuvoj išleista me
dicininė knyga. Tai 1584 m. 
Vilniuje išleista ’’Comenta- 
riola Medica et Physica ad 
aliquod scripta“ (lietuviškai 
būtų ’’Medicininiai bei fizi
kiniai aiškinimai ir kiti raš
tai). Knygos įvadas pasira
šytas mediko Simo Simo- 
niaus. Tuo tarpu nieko kon
kretaus nepatirta apie au
toriaus tautybę, išskyrus tai, 
kad jis buvęs karaliaus ir 
didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Stepono Batoro irimų 
gydytojas.
LIETUVOS MENININKAMS 
PASKIRTOS PREMIJOS

R. Antiniui premija paskirta 
už skulptūras “Už ateitį”, “Skaus
mas”, “Kanklininkas”, “Nepa
laužiamoji”, “Dūdorius” ir ‘Eg
lė, žalčių karalienė”. D. Banio- 
niui už vaidmenis teatre ir fil
muose. J. Čiurlionytei už veikalą 
“Lietuvių liaudies dainų melo
dikos bruožai”. J. Paukšteliui už; 
trilogiją — “Jaunystė”, “Nete-" 
kėk, saulele” ir “Čia mūsų na
mai”. O J. Marcinkevičiui ir H. 
Vancevičiui už “Mindaugą”: vie-

SIMONO DAUKANTO MIRTIES 100-SIOS METINES

Vincas Grybas (1890—1941) Simano Daukanto panlinklas Papilėje
Nuotr. P; Karpavičiaus

Papilės kapinėse akmeniniame antkapyje yra 
iškaltas užrašas: „Ateivi, minėk sau, jog čio
nai palaidotas Simonas Daukantas — pirmas 
iš tarp mokytų vyrų rašytojas senovės veikalų 
Lietuvos, Žemaitijos ir kitų naudingų knygelių. 
Jis per savo gyvenimą lt vargo pelė be pa
liaubos triūsėjo vienutiniai žemaitiškai rašyti 
dėlei naudos vientaučių“. Šiemet sukanka 
100 m. nuo šio lietuvių kultūros veikėjo ir

nam už parašymą, kitam už su- 
režisavimą.

Kitos septynios premijos pas
kirtos už mokslo ir technikos sri
čių darbus. Tik dvi tos premijos 
nedalomos, o kitos pasidalintinos 
tarp trijų, viena net tarp septy
nių autorių. Vienas iš apdovano
tų trejetų yra Vilniaus “širdinin
kai” — širdies bei kraujagyslių 
gydytojai—chirurgai: A. Marcin
kevičius, L. Laucevičius ir Ch. 
Kibarskis. Premijuoti ir trys Vil
niaus miesto istorijos autoriai:, J. 
Jurginis, V. Merkys ir A. Tauta
vičius. Į septynias dalis dalinama 
premija yra už keturis Lietuvių 
literatūros istorijos tomus.

Vadinamųjų lenininių preifci'r 
jų šitmet Lietuvoj niekęs tfejjto4- 
vo.

NUMATOMAS KONCERTAS 
CLEVELANDE

Solistės Juzė Krišto- 
laitytė- Daugėlienė ir Al
dona Stempužienė dai
nuos Tėvynės Garsų ra
dijo valandėlės dvide
šimtmečio sukakties ban
kete, kuris įvyks sekma
dienį, spalio 12 d. šv. 
Jurgio salėje. Daininin
kės atliks lietuvių kom
pozitorių dainas ir due
tus iš pasaulinių operų. 

mokslininko mirties. Simonas Daukantas buvo 
vienas žymiausių XIX a. pirmosios pusės lie
tuvių kultūros veikėjų. Pagrindiniai Daukanto 
veikalai priklauso istorijos mokslui, tačiau jis 
paliko kelis tautosakos srities darbus, keletą 
grožinės literatūros vertimų bei sekimų, daug 
pamokomojo praktinio pobūdžio knygelių, va
dovėlių, domėjosi kalbos mokslo klausimais, 
rašė žodynus.

S. Daukantas gimė 1793 m. spalio 28 d. Kal
vių sodžiuje, dabartiniame Skuodo rajone, ka
rališkų valstiečių šeimoje. Jo tėvas, kaip ir 
senelis, buvo eigulys ir turėjo sklypelį žemės. 
1816 m. įstojo į Vilniaus universitetą, studi- 
java istoriją, kurią tuo metu dėstė profesoriai 
J. Lelevelis, J. Danllovičius. Be istorijos, S. 
Daukantas domėjosi ir literatūra, ypač antikos 
veikalais.
Baigęs universitetą ir 1825 m. gavęs teisių 
magistro diplomą, jaunasis istorikas stengėsi 
dirbti ten, kur galėtų prieln prie Lietuvos isto
rijos šaltinių. Kurį laiką jis dirbo Rygos gene
ralgubernatoriaus raštinėje, o nuo 1834 m. 
Petrapilyje, senato raštinėje, kur galėjo prieiti 
prie „Lietuvos metrikos“. Per 16 intensyvaus 
darbo metų Petrapilyje S. Daukantas parašė 
beveik visus savo Lietuvos istorijos darbus. 
Išleido vadovėlius ir kitas šviečiamojo pobūd
žio knygeles. Pablogėjus sveikatai, išėjo į 
pensiją ir, M. Valančiaus kviečiamas. 1850 m. 
sugrįžo į Lietuvą. Apsigyvenęs Varniuose, 
dirbo įvairius Valančiaus pavedamus darbus. 
Po nesutarimų su Valančiumi išsikėlė iš Var
nių ir gyveno čia pas vieną, čia pas kitą 
pažįstamą. Paskutinius trejus savo amžiaus 
metus praleido Papilėje. Mirė 1864 m. gruod
žio 6.
Dar studijuodamas universitete, S. Daukantas 
parašė Lietuvos istoriją, pavadinęs jq „Dar
bais senųjų lietuvių ir žemaičių“ (1822).
Kiti S. Daukanto istoriniai veikalai: „Istorija 
žemaitiška“ (1838), „Būdas senovės lietuvių 
kalnėnų ir žemaičių“ (1845), „Pasakojimai 
apie veikalus lietuvių tautos senovėje“ (1850). 
Deja.tuo metu jie buvo neprieinami skaityto
jams, nes tik vienas „Būdas“, — daugiau 
etnografinio pobūdžio veikalas, — tebuvo Iš
spausdintas, S. Daukantui gyvam esant.
Be minėtų istorinio, etnografino pobūdžio 
veikalų, jis yra išleidęs su filologia ir peda
gogika susijusių darbų. Šių darbų imtis Jį 
skatino tas pats troškimas šviesti liaudį jos 
gimtąja kalba. Tikėdamiesi suorganizuoti lie
tuviškas vidurines mokyklas, Vilniaus univer
siteto auklėtiniai suskato rengti joms vado
vėlių. Keletą parašė ir S. Daukantas. Atsižvelg
damas į tai, kad lotynų kalba mokykloje tuo 
metu buvo laikoma svarbiu dėstomu dalyku, 
S. Daukantas išleido lotynų kalbos gramatiką 
„Prasmą lotynų kalbos" (1837) ir crirestom- 
ja „Epitc historlae sacrae“ su žodynė..u 
(1838). Pradinei mokyklai jis parengė elemen- 
torir „Abėcėlę lietuvių kalnėnų ir žemaiti 
kalbus“ (1842).

kRem 
VE/DRoDZ/AI

KARTAIS MENKESNIO LABIAU BIJOMA
Pelės, visą laiką krebždėdamos. trukdė tigrui 
miegoii. Nebeiškentęs jis prie savo guolio pa
kabino užrašą: „Čia gyvena Tigras - Katino 
brolis . Pelės, tai perskaičlusios, spruko kur 
beimanydamos.

AIRIJOS RIAUŠES: AŠ TIKIU I DIEVA LABIAU NEGU TU i

PO ANTAUSIU — PLATĖJANTI PRARAJA.

tašydamas lietuviškai įvairių sričių veikalus, 
3. Daukantas turėjo sudaryti daug naujų 
žodžių mokslo sąvokoms reikšti, kurti lietuvišką 
■nokslo terminiją. Nemažai naujų terminų rei
kėjo, rašant istorijos veikalus, bet dar dau
giau jų teko sudaryti, rašant gramatiką, nes 
iki tol lietuvių kalbos gramatikos buvo rašo
mos vokiškai arba lotyniškai. Vien minėtoje 
lotynų kalbos gramatikoje ir lietuviškame ele
mentoriuje randame apie 150 fonetikos, mor
fologijos ir skyrybos terminų. Iš S. Daukanto 
sudary j gramatikos terminų Ir dabar »ar.,o- 
jami: daiktavardis, būdvardis, laipsnis, sudur - 
tinlal žodžiai, sudurtiniai laikai, kalba daly) 
ir kt. Daug naujų žodžių S. Daukaitės y.t, 
pavartojęs ir kituose savo (ypač Istorijos, et
nografijos! darbuose. Iš jų į literatūrinę kalbą 
įėjo tokie dariniai: akivaizdus, auka, aukuras, 
daigynas, karyba, karvedys, laikrodis, opa, 
prekyba, vaistininkas, vietovė Ir kt.
Dabar, praėjus šimtmečiui nuo šio žymaus 
švietėjo mirties, išryškėja jo nuopelnai, ug
dant nacionalinę lietuvių kultūrą. S. Daukanto 
asmuo nusipelno žmonių pagarbos už nepa
prastą pasiryžimą dirbti dėl liaudies švieses
nės ateities.

VIDURIO - R

VALSTYBIŲ FRDER 
*****************************

★★★ ★★★

Eilė mažų bei vidutinio dy
džio Europos tautų, kaip estai , 
latviai, lietuviai, baltgudžiai , 
lenkai, ukrainiečiai, čekai, slo
vakai, vengrai bei rumunai gy
vena tarp dviejų savo skaičiu
mi didelių tautų; vokiečių iš va
karų ir rusų-didžiarusių iš ry
tų.

Istorijos bėgyje per šimtme
čius su pertraukomis šios tau
tos kovojo už savo laisvę su 
tais dviem didžiūnais - vokie
čiais bei rusais. Tose kovose 
šioms tautoms dažniau teko 
tiems dviems didžiūnams pra
laimėti ir būti vieno ar kito 
mažesnėj ar didesnėj priklau
somybėj. Taip buvo todėl, kad 
šios mažos bei vidutinio dydžio 
tautos retai kada sudarydavo 
koaliciją-sąjungąprieš tuos du 
didžiuosius. Kiek sėkmingiau 
priešinosi ir ilgą laikotarpį iš
silaikė Lenkijos - Lietuvos su
jungtos su Gudija bei Ukraina 
dvilypė jungtinė valstybė, su 
bendru karalium ir didžiuoju 
kunigaikščiu viename asmeny. 
Žiūrint į praeities šimtmečių 
palikimą atrodo, kad visoms iš
vardintoms dešimčiai Europos 
tautų reikalinga jungtis savano
riškai į modernią federacinę 
valstybę, kuri apimtų plotą nuo 
Suomių įlankos šiaurėje iki 
Balkanų kalnų- Juodųjų jūrų pie
tuose ir nuo Oderio - Dunojaus 
upių srities vakaruose iki Dono 
upėę srities rytuose.

Y T Ų EUROPOS

ACIJOS PROBLEMA

Mums dar gyvenant Vokieti
jos stovyklose, tarpe šių tautų 
veikėjų - politikų kartais buvo 
keliama bei svarstoma galimy
bė-planai sudaryti Vidurio-Ry
tų Europos Federacinę valsty
bę. Iš tų neperdaug giliai bei 
plačiai vestų svarstymų,dėl ka
rą laimėjusių alijantų, ypač So
vietų Rusijos nepritarimo, nie
ko neišėjo. Iš esmės Europos 
dabartinį sutvarkymą padiktavo 
S. Rusija, alijantams mažai 
prieštaraujant.Tačiau Europos 
sutvarkymas buvo ir bus kei
čiamas. Nieko nėra amžino. 
Taigi,svarstyti bei planuoti to
limesnei ateičiai galima.

Žinoma, dešimčiai įvairių tau
tų susitarti yra nelengva, ypač 
prisimenant, kad istorijos bė
gyje jų tarpe buvo daug ginčų , 
nesutarimų ir tarpusaviu karų . 
Tačiau žiūrint plačiau, atrodo , 
kad geopolitinės šių dešimties 
tautų sąlygos diktuoja jų vado
vaujantiems politikams svars
tyti ir dėti pastangų, kad vieną 
kartą susitarti.Dešimties tautų 
-valstijų-štatų (kaip JAV-se), 
federacinė valstybė .turinti apie 
120-150 milijonų gyventojų, būtų 
pajėgi atsiSĮjirti milltarine pa
jėga ir sujungtai Vokietijai iš 
vakarų ir sumažėjusiai Rusijai 
(Didžlarusljal)iš rytų .nežiūrint 
kokia pas judvi būtų socialinė 
santvarka. Eiti prie Federaci
jos toms dešimčiai tautų dik
tuoja ne tik geopolitinės sąly

gos, bet ir jų valstybinio sava
rankiškumo atstatymo ir išlai
kymo žymiai didesnės galimy
bės (šansai). Kitaip paskirai po 
vieną veikdamos ar mažais su- 
sigrupavimais, pav. estų, latvių; 
ir lietuvių maža federalinė 
valstybė (sumoje viso apie 6 
mil. gyventojų) šiais valstybių 
galiūnų (super-power) laikais , 
nepriklausomybei atgauti ar ją 
išlaikyti galimybės labai maža, 
o greičiausiai ir visiškai nėra. 
Taip atrodo atviromis akimis 
žiūrint į šių laikų politines 
perspektyvas.Būkim realistai , 
nustok<m būti svajotojais poli
tikoj.Niekas mums laisvos Lie
tuvos ant padėklo nepateiks.

Paskutiniu laiku tų dešimties 
tautų kai kurie politikai bei 
šiaip veikėjai atgaivino idėją ir 
atnaujino pastangas Vidurio - 
Rytų Europos federacinei vals
tybei kurti.Kaip iš lenkų ir kitų 
tautų spaudos tenka pastebėti , 
prasidėjo žymus suartėjimas 
lenkų su ukrainiečiais, lenkų su 
čekais ir slovakais, lenkų su 
vengrais, lietuvių su estais ir 
latviais, o kai kur ir lietuvių su 
lenkais ir ukrainiečiais. Daug 
kur sukurtos bei kuriamos miš
rios dviejų ar trijų tautų susi
artinimo draugijos bei daromi 
bendri pareiškimai draugingu
mo dvasioje.

VIDURIO-RYTŲ EUROPOS 
FEDERACIJAI KURTI PAS
TANGOS AUSTRALIJOJE 
Vidurio Rytų-Europos Fede

racijos reikalu tolimoj Austra
lijoj Sydney spalių mėn.6 d. 1968 
m. lenkų namuose susirinkę 
įvairių tautinių grupių veikėjai 
sutarė ir įsteigė Organizacinį 
komitetą V.R.Europos Federa
cinei Tarybai Australijoj su
kurti. Tuose pasitarimuose da

lyvavo ir Australijos Lietuvių 
B-nės Krašto Valdybos įgalioti 
atstovai.

Lapkričio 23 d.1968 m. tų de
šimties tautinių grupių atstovai 
vėl susirinko ir sudarė Vid. - 
Rytų Europos Federacinę Ta
rybą (Council) Australijai. Ši 
Federacinė Taryba aptarė jos 
pagrindinius veiklos nuostatus 
ir išrinko mišrią (įvairių tautų) 
teisininkų komisiją įstatams- 
konstitucijai ir jos darbo tai
syklėms paruošti.

Kelių mėnesių bėgyje teisi
ninkų komisija paruošė virš 
minėtus įstatus Tarybai ir jos 
darbo tvarkos taisykles (rules).

Birželio mėn. 21 d. 1969 metų 
dešimties tautinių grupių Fede
racinė Taryba vėl susirinko ir 
apsvarstę, kiek pataisę, priėmė 
V.R. Europos Federacijos Ta
rybos Australijoj įstatus-kons
tituciją ir vidaus darbo tvarkos 
taisykles, viskas anglų kalba . 
Tame susirinkime Federacinė 
Taryba išsirinko ir savo vaduo- 
muosius organus. Be to, numa
tyta vėliau rinkti eilę įvairių 
komisijų bei komitetų.

Į Federacinės Tarybos Aus
tralijoj į prezidiumą išrinkti: 
pirmininku p. J. Dunin-Karwic- 
ki (lenkas), vietinio savaitraš
čio Sydney redaktorius),
I vicepirmininkas p.J.Denysen- 
ko (ukrainietis, čia baigęs tei
sininkas),
II vicepirmininkas p. E.Aavik 
(estas),
gen. sekretorium p. P. Lansky 
(čekas),
sekretoriaus padėjėjas p-lė J. 
Dunin-Karwicka (lenkė), 
gen. iždininkas p. Vyt. Patašius 
(lietuvis, ekonomistas, čia ga
vęs Commerce degree).

Taip pat išrinkta ir Revizijos 
komisija iš 3 tautybių atstovų 

ir auditorius-lenkas.
Federacinės Tarybos atsto

vai-nariai pilnai supranta, kad 
kelias į V.R. Europos valstybių 
federaciją nėra lengvas,nusė
tas daugybe visokių kliūčių ir 
ilgo laiko reikalaująs. Iki bus 
prieita iki taip svarbaus spren
džiamo politinio akto-sprendi- 
mo, sujungimo į Federacinę 
valstybę tokį didelį skaičių tau
tų, kultūrų, tikėjimų, juos ski
riančių ekonominių interesų 
(ypač svarbu čia XX amžiuje) , 
reikia pašalinti eilę visokiausių 
kliūčių. Pirmiausia išrišti bei 
suderinti šimtmečiais tarpusa
vyje padarytas skriaudas, pav . 
lenkų mums teritoriniu atžvil
giu, arba pav. ukrainiečiams ir 
panašiai.Reikia sudaryti tarpu
savio supratimo ir susipratimo 
atmosferą,tolerancijos ir savi
tarpės pagarbos nuotaiką.

Visokie esamieji bei galin
tieji ateityje kilti tarpusavi gin
čai; teritoriniai, ūkiniai ir ki
tokie, turi būti svarstomi ir 
sprendžiami taikingais pasita
rimais bei susitarimais, turint 
galvoje visos Federacijos In
teresus pirmoje eilėje, bet ne
patenkinimą paskirų tautų šo
vinistinių ambicijų. Jokiais at
vejais negali būti prileistas 
tarpusavio ginčų išrišimas .pri
metant jėgos pagelba vienos pu
sės valią kitai. Šių pagrindinių 
principų prisilaikymas yra pa
grindas tokios Valstybių Fede
racijos gyvybei.Kitaip Federa
cijos priešai, ypač du didieji 
kaimynai,Federacijos tarpusa
vio ginčus panaudos savo nau
dai ir Federacijos žalai ar net 
išardymui.

Šiuo metu Federacinės Tary
bos pagrindinis uždavinys yra 
pačios Federacijos idėjos iš
platinimas visame pasaulyje. 

Kaip žinome, visame pasaulyje 
gyvena dešimtis milijonų išei
vių kilimo Iš tų pavergtų tautų . 
Vien mūsų lietuvių laisvame 
pasaulyje gyvena arti pusantro 
milijono.

Federacijos Taryba pirmoje 
eilėje yra pasiryžusi platinti tą 
idėją išeivių tarpe Ir stengtis 
gauti palankumą pasaulio įval- 
rlų organizacijų tarpe.
Norime įtikinti ir pasaulio di
desnių valstybių politikus, kad 
tokia Vidurio - Rytų Europos 
Federacinė Valstybė bus gyvy
binga. Pavyzdys-mažoJi Šveica
rija,kur keturios tautos kalban
čios įvairiomis kalbomis gerai 
sugyvena ir turi aukštą gyveni
mo lygį.

Artimiausiu laiku Federaci
jos Tarybos Australijoj pirmi
ninkas p. J. Dunin-Karwicki iš
vyksta į JAV-bes .Angliją, Pran
cūziją ir Italiją, kur žada už- 
megsti ryšius su įvairių tautų 
exllų vadovaujančiais politi
kais, Numato apsilankyti ir pas 
mūsų VLIKo pirmininką p. Va
liūną.Taip pat numato susiriš
ti ir su Pavergtų Tautų Orga
nizacija (ACEN).

Kaip teko neseniai patirti 
Londone jau egzistuoja analogi
nė V. R. Europos Federacijos 
organizacija.

Iš artimiausių darbų Federa
cijos Taryba Australijoje nu
mato suorganizuoti ir pritrauk
ti prie darbo įvairių tautų aka
deminį jaunimą.

Išvadoje matome, kad net 
Australijoj pavergtų tautų vei
kėjai kelia ar atgaivina naują 
idėją ir rūpinasi bendrai susi
tarę savo pavergtų tautų išsi
laisvinimu ir ateitimi.Atrodo, 
šiuo pavyzdžiu turėtų pasekti 
politikai ir kituose valstybėse.

V. SENULIS
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Žvilgsnis iš Helikopterio į “ Man and His World" 1969’' , Montrealyje.

KELI ŽODŽIAI APIE BUVUSĮ 
ANATOLIJŲ KUZNECOVĄ

P erspausdiname iš Vilniaus “Tiesos“ nr. 181, rugpiūčio 7 d. Boriso Polevojaus kerštaujanti 
pasisakyma rašytojo Anatolijaus Kuznecovo adresu, kuris, kaip žinome pasiprašęs,politinio prie
globsčio Anglijoj'-. pn šiuo straipsniu dar pridėtas Rašytoju sąjungos prierašas. “Tiesa“ persi- 

'spausdinusi iš “ Litaraturnaja Gazeta“. NL skaitytojams turėtu būti Įdomūs ši e pasišakyįriai tuo, 
kad matosi kaip sovietijoje jaudinamasi “vienos avelės“ praradimu, nes jos pasprukimas išgelbė
jo ją nuo panašaus kitu likimo, kurios ju šalies teismo pasmerkimu jau “ganosi koncentracinėse 
Sibiro ganyklose, NL.

Praėjusią savaitę Anglijos 
radijo stotys paskelbė žinią, 
kurią mes, tarybiniai litera
tai, iš pradžių palaikėme laik
raštine „antimi”. Viena iš tų 
„ančių", kurias imperializmo 
propagandininkai laikas nuo 
laiko paleidžia į eteri ir į 
laikraščio puslapius, mėgin
dami apjuodinti tarybinę vi
suomenę. Iš tikrųjų, buvo 
sunku patikėti, kad rašytojas 
Kuznecovas, išvykęs į Lon
doną į kūrybinę komandiruo
tę, staiga nutarė nebegrįžti 
j Tėvynę. Kilo mintys, kad 
prieš neprityrusį keliautoją 
įvykdyta provokacija, kad jis, 
galimas dalykas, susirgęs psi
chiškai. Galvojome: juk ne
gali žmogus vilkėti vienu me
tu dviem kailiais! Kažkaip 
buvo sunku įsivaizduoti.

Bet, deja, šie pranešimai 
pasitvirtino. Iš propagandinio 
triukšmo, kilusio ryšium su 
Kuznecovo vardu, ėmė ryš
kėti tie tamsūs, nematomi jo 
veido bruožai, kuriuos jis rū
pestingai slėpė ne tik nuo 
savo skaitytojų, bet ir nuo 
savo pažįstamų ir artimųjų. 
Dabar aišku: įvykdyta išda
vystė, viena iš niekšiškiau- 
sių. Jis perbėgo į socializmo 
priešų stovyklą, išdavė visas 
savo knygas, visus principus, 
kuriuos ne kartą skelbė.

Pi įsiminkime faktus. Metų 
pradžioje Anatolijus Kuzne- sakoja anaiptol 
covas atėjo į žurnalo „Ju- žurnalistams, taip pat raštiš- 
nost" redakciją su kūrybine 
paraiška, kurioje buvo pasa
kyta, kad dabar karščiausia 
jo literatūrinio gyvenimo sva
jonė yra noras parašyti ro
maną apie RSDDP Antrąjį su
važiavimą, apie mūsų parti
jos gimimą, apie jaunojo V. 
Lenino veiklą. „Tai sudėtin
gas darbas, reikalaująs išnag
rinėti daug bibliografinės me
džiagos. .. — rašė Kuzneco
vas. — Be to, reikia nuvykti 
j Londoną. Ten niekad nesu 
buvęs. Kad parašyčiau gyvą, 
gyvenimiškų detalių kupiną 
romaną, turiu pats ten pabū
ti. Pamatyti namus, kuriuose 
gyveno Leninas, vietas, kur 
jis susitikdavo su žmonėmis, 
visas tas sales, patalpas, bib
liotekas, kurios yra susiju
sios su Leninu ir su RSDDP 
Antruoju suvažiavimu".

. Redakcija priėmė šią pa
raišką, išmokėjo rašytojui 
avansą ir tarpininkavo TSRS 
Rašytojų sąjungai, kad jis 
būtų nusiųstas j šią koman-

kvėpuoti Londono iv bibliote
kos oru, kuriuo kvėpavo Le
ninas, aplankyti Halgeto ka
pines ir pastovėti prie Karlo 
Markso kapo, kur stovėjo Le
ninas prieš išvykdamas iš 
Londono.

Ir štai žinia iš to miesto: 
Anatolijus Kuznecovas nuta
rė nebegrįžti į Tėvynę. Iš 
straipsnio laikraštyje ,,Deili 
telegraf" mes sužinome, ką 
gi Kuznecovas veikė pirmąją 
dieną, atvykęs į Anglijos 
sostinę. Pasirodo, jis tuojau 
pat nuskubėjo į Soho rajo
ną, kur sutelktos Londono iš
tvirkavimo vietos, ten links
minosi, žiūrėdamas striptizą, 
o paskui panoro „susirasti 
prostitutę. . Štai kas vyko, 
prieš Kuznecovui pasirodant 
Flitstrite, „Deili telegraf" re
dakcijoje.

Šitaip žmogus parodė tą sa
vo bruožą, kurio iki tol nie
kas nematė, bet kuris, tik
riausiai, sudaro jo tikrąją es
mę.

O kaip gi su romanu, apie 
kurį jis tiek pasakojo savo 
kolegoms, už kurį gavo ne
mažą avansą žurnale ir lei
dykloje? Pasirodo, jis pareiš
kė, jog ši tema jo nedomina 
ir paraišką jis pateikęs tik 
tam, kad galėtų atsidurti ka
pitalistiniame pasaulyje.

Įsismaginęs Kuznecovas pa- 
nenaiviems

Taupyk ir skolinkis PARAMA
PIRMUTINIAME IR DiDŽl,..ISIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE,--------------------------------------

KAPITALAS VIRŠ TRUtį su puse milijono doleriu.
, ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. — • — Telefonas LE 2-8723

MOKA 
,5% %uz depozitus 
15% už Šerus 
6% % už 2 m. term. dep.

I MA 
l/i% už asm. paskolas, 
7/2% už mortgičius

K ĄSOS VALANDOS: kasdiena, nuo 10 vai. iki 3 vai. p Į 
p.fl s skyrus sekmadienius. Pirmadieni, ir penktodie - J 
nį vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ( liepos ir 
rugpiūčio menesiais šeštadieniais uždaryta).Toronto 3, Ontario. — e— T-L.L—.. LL ,

Įvairūs siuntiniai ir dovanos į—L<"''iią' E,,iio' ilk,<".n°ir-------------------- --------- ------- ----------------------- 1 U. S. S. R. paprastu bei oro pasti.
DOVANOS:

Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra smul 
kus aprašymas ir paaiškinimai. Plikinėtos kainos yra galu
tines.

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

JBE MUITO 
įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motociklai, dviračiai, SKalbiamosios mašinos, siu 
vairiosios ipapthos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1!>M svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
e Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą
o Musu ištaiga labai daug patarnavo ir pasiruosusi patarnauti ateityje. .

LIETUVIŲ IŠTAIGA
> A L T I C E X P O RT I N G C O.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ČN'T.

Telefonas LE 1 - 3098
Savininkai A. ir S. KALI ZA

DARBO VALANDOS: pirmadieniais
— penktadieniais nuo 9 vai. ryto 

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

Lietuviškoje Springhurst vasarvietėje vardiniu proga pasveikinti 
Šv. Jono parapijos kunigai. Kairėje kun. J. Staskevičius, vaiku 
stovyklos kapelionas, dešinėje kieb, kun, Petras Ažubalis. Jau 
Įprasta, kad maždaug apie Petrines vasarotojai po pamaldų taip 
susirenku prie klebonijos vasarnamio. Viduryje p Pusvaikis ir 
p. Lapienė.

3-5 vai.p. p. PLGS darbo po
sėdis bei naujos valdybos rinki
mai,

8 v. vak, korporacijų bei at
skirų kursų pobūviai,

Gydytojų žmonų valdyba yra 
numačiusi įdomią programą po
nioms laike suvažiavimo.

Kanados Lietuvių Gydytojų 
dabartinė valdyba: dr.A. Pace- 
vičius-pirmininkas, dr.A.Lu- 
kas-Užupis - vicepirmininkas, 
dr. A. Saulus-vicepirmininkas , 
dr.A. Dailidė-iždininkas, dr. J.
Vingius-sekretorius.

DnB. NAUJALIO natūralaus gyčv- 
mo sveikatos kl inika ( metus gilinės gy
dymo mokslą ir praktika atlikęs įvairio
se ligoninėse) pilnai veikia ir priima 
pacientus nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., 
460 Roncesvalles Avė. T o r o n t o, Ont., 
Tel. LE3-8008.

Be to, kas neisigiįote lietuviu kalbo
je Dr. Naujalio išleistos knygos • kaip 
apsisaugoti nuo širdies priepuolio, tol 
prisiuntus 2 dolerius gausite paštu 
knygele 11 Pažink savo'širdį ir padėk jai” 

0 Judita ir Eugenijus Čuplins- 
kai susilaukė sūnaus Women’s 
College ligoninėje. Paeiliui bu 
ve bendruomenes Toronto apy
linkes pirmininkais. Čuplinskai 
jau augina Dariu 4r Vytautą 3 ir 
Indrę vienų metų.

* Arturas Paulaitis dirba Ryer- 
sono institute kaip vyriausias 
bibliotekos direktorius. Anks
čiau jis buvo Toronto viešosios 
bibliotekos tarnautoju, kuri lai
ką gyveno Windsore.

Birbyniečiu dėmesiui I Prade
damas pasiruošimas Lietuvių 
Dienai. Kviečiami visų "Birby
nės” dalyviai rugpjūčio 25, pir
madienį, 7.30 vai. vakaro rink
tis pas seseles rėpeticijai. Bus 
repetuojama ištisą savaitę kas 
dieną. E. A.

jo mokslinėje medicinoje"-mo- 
deratorius dr. J. Valaitis.

Dalyviai: dr. Mr. Yčas-"Kas 
naujo genetikoje",

dr. V. Pavilanis - "kas naujo 
virologijoje,

dr.A. Butkus-"kas naujo ar- 
teriosclerozėje",

dr .V. Vaitkevičius-"Kas nau
jo onkologijoje".

Vakare Sutton Place viešbu
čio didžiojoj salėj vyksta Kon- 
certas-balius .Dainuoja solistas 
Stasys Baras, akompanuoja p. 
Skrinskaitė-Viskontienė.

Sekmadienį, rugpiūčio 31 d. :
10 vai. ryto-pamaldos,
2 vai. p. p. prof. dr. J. Puzino 

paskaita "Medicina Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijoje",

PASAULIO1R AMERIKOS LIE
TUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIA

VIMAS TORONTE
Šių metų rugpiūčio 30-rugsė- 

iš jo 1 d. Kanadoje, Toronte, Suttonjūs žadėjote vesti, grįžęs
Anglijos, gėdysis jūsų vardo, . x, . . n__ _ _
o labiausiai nesutaikinamais Place viešbutyje-955 Bay Str . 
jūsų priešais visam jūsų am- įvyksta septintasis Pasaulio ir 
žiui liks geriausių jūsų kny- . „ . . , , .
gų, kurių išsižadėjote, hero- Amerikos Lietuvių gydytojų s u- 
jai. važiavimas.
nat AnkaatoPlJŪS apsirikote’ Paprastai suvažiavimai vyks- 

Borisas POLEVOJUS takas du metai ir šis suvažia
vimas yra pirmasis Kanadoje.

Suvažiavimo programa yra 
seka ti:

11 v. - 2 v. p.p.registracija,
2.v.pp.-5.30 suvažiavimo iš

kilmingas atidarymas ir moks - 
linės paskaitos -1. Inž. dr. Kul- 
pavičius-"AnalogiaArtis Vita
lis", 2.Simpoziumas-"Kas nau-

Bet ne, tai ne beprotis. Tai 
žmogus, tiksliai apskaičiavęs, 
kad Anglijos spaudoje atsi
ras žmonių, kurie pasirengę 
suvalgyti savo petnešas, kad 
tik pavyktų pateikti skaity
tojui kokią nors apstulbinan
čią antitarybinę sensaciją. Tai 
pasigailėjimo vertas mėgini
mas suvaidinti idėjinį kovo
toją, užmaskuoti nuo anglų 
inteligentijos savo išdavystės 
esmę, sudaryti apie save kaž
kokią romantišką aureolę.

Bet iš to nieko neišeina. 
Kiekvienas jo prasimanymas 
rodo, kokia niekinga jo sie
lelė. Kas gi Anglijoje neži
no, kad tarybiniai rašytojai 
laisvai keliauja po visą pa
saulį tiek kaip turistai, tiek 
kaip korespondentai, tiek 
įvairiais visuomeniniais rei
kalais, kad slėpti savo kūri
nius, užkasti juos žemėn gali 
nebent beprotis. O Kuzneco
vo esmė išryškėja, visų pir- T| v • 1 .
ma sugretinus jo pareiški ^01111 AtSllieptl

Vakarykštis Kuznecovas ra
šė: „Pasaulis žengia j komu
nizmą, ir mes turime siekti 
būti su tikros komunistinės 
sąmonės žmonėmis, kitaip gė
da ir nešlovė mums".

Šiandien Kuznecovas jau 
nebetiki socializmo idėjomis, 
jų išsižada, viešai prakeikia
savo praeitį. Dar daugiau, jis terimis gyvenusi Chicagoje. 
rašo neįtikėtinai ciniškai:' 
....... atsakingai pareiškiu, kad
A. Kuznecovas buvo nesąži- JAV-bėS 1949 
ningas konformistas, bailus 
autorius. .. Išsižadu visko, kas 
buvo išspausdinta A. Kuzne
covo pavarde". Jis netgi išsi
žada savo pavardės ir prašo 
nuo šiol vadinti jį pagal 
prancūzišką manierą — „A. 
Anatoliu".

Sunku Įsivaizduoti, ko ti
kisi šis Judas.

Štai jau du tūkstančius me
tų žmonija neužmiršta, kad 
pirmas 30 sidabrinių savinin
kas, baigdamas išdaviko kar-

Kaip buvo pranešta TSRS 
Rašytojų sąjungos valdybos 
sekretoriate, š. m. liepos 31 d. 
A. Kuznecovas už Tėvynės 
išdavimą, socializmo reikalo 
išdavimą ir už politinį bei 
moralinį dviveidiškumą paša
lintas iš Rašytojų sąjungos.

(„Llteraturnaja gazeta")

Lietuvos Generalinio Konsulato, 
New Yorke paieškomi asmenys:

SIMONAITIS, Ignas, iš Lietu
vos išvykęs 1944 metais, gyveno 
Vokietijoje, į JAV-bes atvykęs 
1948-49 metais. MUSTT^PORTAS

BURBIENĖ (BURBA) Marija, 
atvykusi į JAV-bes po antro 
Pasaulinio karo, su trimis duk-

kuose pareiškimuose spaudai, 
kad jis buvęs priverstas lai
kyti savo rankraščius ne na
mie, ne rašomajame stale, bet 
užlituotus stiklainiuose, ku
riuos naktimis, girdi, užkas- 
davęs žemėje. „O, kiek duo
bučių išrausiau, užkasdamas 
savo kūrinius, — rašo jis. — 
Paskui kelis mėnesius ieško
davau tų duobučių, iškasda- 
vau iš žemės rankraščius, fo
tografuodavau juos į juostą 
ir vėl užkasdavau". Paskui, 
kaip jis pareiškė, jis užsiu
vęs negatyvų filmus į švtfrko • jerą, pats įkišo savo galvą Į 
pamušalą ir išvežęs į užsie
nį. Dar labiau įsismaginęs, jis 
toliau pareiškia, kad jeigu 
jam nebūtų pavykę išvykti į 
Angliją, jis būtų pasirūpinęs 
naro aprangą ir peržengęs 
Tarybų Sąjungos sieną jūra. 
Ne ne, aš nejuokauju, taip 
jis ir rašo, tikriausiai, tikė
damasis, kad jo skaitytojai 
ir klausytojai anglai neskaitė 
Gogolio „Bepročio užrašų" ir 
nežino Aksentijaus Poprišče- 

diruotę. Degančiomis akimis vo žodžių: „Šiandien — di- 
jis paskui pasakojo kolegoms džiausios šventės diena! Is- 
apie norą pamatyti namus, panijoje yra karalius. Jis at- 
kuriuose gyveno Leninas, pa- sirado. Tas karalius — aš".

SVECIULIENĖ-BANIONYTĖ,
Magdalena, iš Tursučių kaimo,
ttvytusU -Š-AMERIKOS PABAL- Pavieniai, klubams nepri

gyvenusi Detroit Mich T ECIV IR ETUV Ų PR Eklausą sportininkai bei SALF-s ’“ AUGLIO LE' GVOS1OS ATI.E-ASS-gal nepriklausą grupės dėl
SAMATUROVAS Leonas, 53 TIKOS p RJ:E-ybĖS Įvyks smulkiu Informacijų prašomi

m.a., atvykęs i JAV-bes po II . . „ _ , ‘
Pasaulinio karo rugsėjo 6, Toronte, Ont. kreiptis į A .Malinauską ar į ar-

„ ,r . , , ,. . , . Ūmiausią sporto klubą.
ŠILINGAS, Jurgis, s. Jono, Varžybos vyks šiose klasėse

kil. is Nendrinių kaimo, Sasna- jauniams ir mergaitėms. B (14— Lietuviu pirmenybėm klubai 
vos vals, Pilviškių parap., Ma-15m.); C (12-13m.); D (10-llm.) varžysis dėl dr.A. asvyčiope- 
rijampolės apsk. įr j? (žemiau 10 m.). Teinamosios taurės, įsteigtos

SVARINSKAS, Juozas, Vokie- 1969 m. S. Amerikos lietuvių 1967 Pereitų metų laimėto- 
tijoje gyvenęs “Gražinos” stovy- pirmenybės bus išvestos iš pa- jas-cieveiando LSK Žaibas .

baltiečių varžybų, todėl dalyva- Netik klubafn priklausą spor- 
URBONIENĖ-REPEČKAITĖ, v^mas šiose varžybose yra at~tininkai, E>et ir neorganizuotas 

Valentina, d. Petro, gimus 1914 vitas visiems lietuvių, latvių ir jaunimas kviečiamas šiose var-

BUTKUS, Jonas, atvykęs į 
metais, gyveno 

Detroit, Mich., jo ieško brolis 
gyvenantis Australijoje.

GRICIUS, Valerijonas, kilęs iš
Darbėnų, Kretingos apsk.

GEDIMINAS, Pranas, kilęs iš 
Skirsnemunės miestelio, Jurbar- 
ko vals, dabar gyvenantis Aus- 0Je Luebecke. 
tralijoje, prašo atsiliepti gimi- 1 
nes ir pažįstamus.

KAIRYS, Alfonsas, kilęs iš,m- sPalio 1 d- Giedraičių kaime, estų sportini kams. Dalyvių žybose dalyvauti. Kiekvienoje 
Prauslių km., Ukmergės apsk.,'Turėjo du Sūnus ir vieną dukrą, skaičius neapribotas. Lietuviai iietuviškoje kolonijoje yra pa- 
senas ateivis, gyveno Boston, 1944 m. pasitraukė i Vokietiją, dalyviai privalo būti atlikę 1969 kankamai sportiškai nusiteiku- 
Mass. vėliau imigravo į JAV-bes. m.ŠALFASS-gos metinę regis-slųberniukų ar mergaičių. Be-

NARKUS, Antanas, kunigas, VYŠNIAUSKAS, Juozas, kilęs traciją. lieka tik iš sportui prielankių
kilęs iš Mažeikių apsk., buvęs iš Gavaltuvos kaimo, Sasnavos _ - asmenų pusės imtis inlclaty -
Budrių parapijos klebonas. vals., Marijampolės apsk. Lietuvių dalyvių registracija vog>

. taškomieji arba apie juos H. sporto klubus ar Tvarkaraštis Ir varžybų vieta
Ižas, sūnus Petro, teisininkas, nantieji maloniai prašomi atsi- asmenis ai rugpiū lo 28 > bus paskelbta vėliau.

1 ’ šiuo adresu:
jas, niekad nedovanos iH*-venęs Vilniuje, 1944 metais pa- Consulate General of Lithuania r\ A’ Mahnauskas-63 Hewitt ŠALFASS-gos C. VALDYBA
vystės. Jūsų motina ir jūsų sitraukė j Vokietij Conaulate Genėral of Mhuaal»Ave'. , Toronto 3, Ont. Tel. (416)
sūnūs, ir busimas vaikas, ku-1 , . ’ vel‘au ar 41 West 82nd Street kqi got?
rį pagimdys moteris, kurią VY*0 I JAV-bes. New York, N.Y. 10024. ° 1 *

kilpą, pririštą prie epušės ša
kos. ..

... Mūsų pasaulyje, socia
lizmo pasaulyje, jūs, buvęs 
Kuznecova!, pats kartą ir vi
siems laikams išsibraukėte iš 
tarybinių ir rusų rašytojų są
rašo. Jiems jūs visiems lai
kams mirėte, nes mūsų liau-| 
dis, įvykdžiusi pirmąją pa-i REPEČKA (GAIŽUTIS) Juo- 
saulyje socialistinę revoliuci-l n . . . . . ,
ją, apgynusi didžiausiame ka- ,, u> r
re savo Tėvynę ir savo odė- 1920 m. Utenos apsk., gy- liepti:
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HAMILTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių
Kredito Kooperatyve "TALKA”

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

Nemokamas pilnas £ekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers Čekius ir money orderius 
U* ikrintas indėliu saugumas 
Kapitalas vir£ $ 1,600,000.00

MOKAME UZ:

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.

jPenkt. 9.30—8 v.p.p.
pešt. 9—1 v.p.p.

Depozitus 
* 
S6ru s
Terminuotus indelius

SKOLINAME:
Asmenines paskolas iŠ 
Nekiln. turto paskolos ii

5% 

5 5%
6,5%

10%

9 %

Liepos ir rugpiučio menesiais šeštadieniai* uždaryta.

SLA 72 KUOPOS GEGUŽINĖ

S LA 72 kuopos ruošta gegu
žinė A. Padolsklo sodyboje lie
pos 6 praėjo sėkmingai. Jo so
dyba užleidžiamą lietuviškoms 
organizacijoms už mažiausią 
atlyginimą. A. Padolskis,nors 
ir būdamas pensininku, skaito 
keletą savaitinių laikraščių ir 
dienraštį.Seka politiką, džiau
giasi laisvojo pasaulio lietuvių 
laimėjimais.

Į gegužinę svečiai iš Londo
no, Hamiltono, St. Catharines , 
Paris,Brontforto ir kitų mies
tų pradėjo rinktis 2 vai. p. p. 
A. Kaušpėdas, svečių malonu
mui, davė per garsiakalbį į 
magnetofono juostą įgrotą nuo
taikingą muziką.

Akrobate Rosalinda Vass SLA 72 kuopos gegužinės programos atlikimo metu.

Rašančiam teko susipažinti 
su Stasiu Matulioniu, Mohawk 
Motei,769 ColborneSt.E.Brant
ford, Ont. savininku. St. Matulio
nis netrukus įruoš savo motely
je modernišką maudymosi ba- 
seiną.Vasaros metu daug lietu
vių iš Kanados ir Amerikos va
žiuoja per Brantford; kodėl ne
sustoti poilsiui pas St. Matulio
nį , nes lietuviams yra nuolaida 
už kambarius ?

Gegužinėje jaunimo buvo ma
žokai, todėl sporto varžybos ne
beįvyko. Gegužinėje Savokaičių 
anūkė - Rosalinda Voss iš Ha
miltono išpildė programą, at
likdama solo keletą kūrinių su 
lazdele.Pirmą kartą teko tokią 
programą stebėti. Rosalinda 
pasirodė kaipo nepaprasta ak
robatė. Už savo meną festiva
liuose yra laimėjusi aukso ir 
sidabro medalių. Kitais metais 
SLA gegužinėje Rosalinda irgi 
dalyvaus su savo menu.

SLA darbščiosios narės: p. 
D. Dauginienė ir V. Burdinavi- 
čienė paruošė loterijąir laimės 
keliu:
su bil. nr. 449 radio tranz. lai
mėjo Rita Zubrickaitė, nr. 1249 
foto aparatą A. Rimkienė,nr. 
595 sieninį laikrodį J. Girevi- 
čius.nr. 543 $ 20 laimėjo Miss 
R.Clarkson,nr.960$ 10 teko V. 
Burdinavičienei ir nr. 375 $ 5 
- G. Melnikui.

Prie SLA gegužinės pasise
kimo prisidėjo D. Dauginienė iš 
St. Catharines, hamil toniški ai 
V. Bagdonas, E. Bikinas ,pp. Bur- 
dinavičiai, J.Kažemėkas,S. Bak
šys, S. Pilipavičius, J. Butkevi
čius, A. Kaušpėdas, F. Rimkus 
ir kiti.Be to,daug prisidėjo prie 
gegužinės pelno padidinimo pp. 
Dauginu iš St. Catharines paau
kotas loterijai foto aparatas,pp. 
Burdinavičių iš Hamiltono sie
ninis laikrodis ir F. Rimkaus 
radio-trazistoris.

J. ŠARAPNICKAS

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

£ F MB
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.
• Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 

arba .Ir. 20. Atvažiavę neapsiriksite I

•STOTI

Programos vedėjos L. Stankevičius

Savininkas Alfonsas Viskantas.

SPECIALIOS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• I tolimesnes uimiesčio ir kito miesto vietove:, i

LaSalle luto Specialist Keg’d.

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

SKAMBINKITE, 
iš visu vietų LaSalėje. 

TĖL. 366 - 8300 

-- visas 24 valandas.

TEL: garažo 366-0500 
namų - 366- 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

SAV. u. DESROCHERS.

Universal Cleaned & TjailoiJ
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(oi Wellington St.}

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

Windsor Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, kerpėtus, 
sopkas ir visq kitą namu apyvoka.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me-" 
tu patirti šiom darbe Turinti naujai įrengta 
mot-?rni sk i ausi a drebuziu op sauga (storage) 
ir greita, patarnavimą..

Sovfninkai: A. Kers*ys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

1205 Church Avenue. Verdun. P.O

Tel. 768- 6679.

Baltic Woodwork Co
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS 

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

TEL. 366- 3884

dirbini ai.

BELLAZZI-LAMY INC. ™
LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbinių, fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kita, kaip geometri- 
r'S figūros. Toki, darbo, zvnuoi pa
lengvino geometrijos žinojimas. No- 
žinodamas geometrijos. Tamsta nie
kuomet nebusi nei meistras, nei fero
monas. Tai kodėl nesusipazinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet no
velų.

Per sesias pamokos (rastu) Tams
tai suteiksiu geometriner žinias, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
■ evargi ndamcs Tamstos aksiomo
mis ir teoremomis.

Viena pamoka 2 dol. 50 centų, tai
gi uz 15 dolerių Tamsta įsigysi ži
nojimu kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įskyla per dvejus metus.

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

BOIS DE CONSTRUCTION
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6l.m» Ave.. LaSalle

ĮVAIRI MčDŽlO STATYBINE MEDŽIAGA:

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

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

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

Keleivis duoda ir teisinių patarimų, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik 5 5.00.

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

536 Broadway, 
So. Boston .Mass. 

02127 USA.

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

Redaktorius Grožvydos Lazausko*.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111.60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

7 psl.

HAMILTONO LIETUVIU 
MEDŽIOTOJŲ IR ŽUKLAU- 
TOJU PRANEŠIMAS

Hamiltono Liet. Medž. Ir Žu- 
klautojų klubo šaudykloje Lie
tuvių Dienos proga bus praves
tas mažojo kalibro (22) ir mo
linių balandžių (trap) tarpklu- 
binės irindividualinės šaudymo 
varžybos: a) mažojo kalibro 
varžybos bus pravestos rugp. 
mėn. 30 d. nuo 10 vai. iki 3 vai. 
p.p. b) Molinių balandžių var
žybos-rugp. mėn.31 d.nuo 9 vai. 
iki 2 vai. p. p.

Lietuvių Dienos rengėjai pir
moms trims vietoms skiria tris 
vertingas dovanas.

Rugsėjo mėn.13-14 d. ruošia
ma žvejybos išvyka į šiaurę.

Norintieji dalyvauti, regis
truojasi ir teiraujasi pas P. Zu- 
bą, tel. 545-5933. Valdyba .

• DIANA PLIURAITĖ — Ontario 
provincijos stipendininkė. Tai ne
paprasto mokslinio talento mergai
tė, kuri, lankydama Scott Park gim
naziją ir paskutiniu metu Hamilton 
Collegiate Institute, savo klasėje vi
sada būdavo pirmoji, nežiūrint, kad 
besimokydama dar turėjo ir darbą. 
Ji yra priimta j McMaster universi
tetą, kuris jai yra paskyręs $2160 
stipendiją. Rudenį ji pradės -čia stu
dijuoti bendrąjįį kursą, o vėliau 
pereis į medicinos sritį. Hamiltono 
lietuviai gali didžiuotis jaunoj 
lietuvaitės laimėjimais.

ST.CATHARINES,
ONT

GABIOS LIETUVAITĖS
Tai Birutė ir Aldona Bogušy- 

tės-K. Bogušio dukros. Vyres
nioji, Birutė, studijavo Brock 
universitete kalbas ir baigė 
mokslą geriausiais pažymiais. 
Ji išvyko Amerikon, į India
ną universitetą,Bloomington m. 
studijuoti rusų kalbą. Ji pasiry
žusi siekti Master laipsnio.

Aldona Bogušytė Dennes Mo
res gimnazijoj.il skyrių baigė 
pirmąja mokine. Ji turi didelių 
gabumų ir muzikoj.Groja akor
deonu ir gitara. St. Catharines 
mieste ji yra viena iš stipriau
sių akordeonisčių. Šiais metais 
muzikos festivalyj laimėjo an
trą vietą ir dalyvavo Amerikoje 
Ohio valstybės muzikos festi
valyje. Aldona Bogušytė akty
viai dalyvauja ir išpildo pro
gramas lietuvių ruošiamuose 
minėjimuose. Sėkmės Bogušy- 
tėms moksle ir muzikoje.

J. ŠARAPNICKAS

KANADOS LIETUVIU DIENOS

PROGRAMOS DALYVIAI

• Oyvataro“ šokėjai praeitu metų išvykoje • Europoje.

Fotografijos godo, 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.

LAURENT DAIGNEAULT
President

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

CORONET 
CHARGER 
DODGE 

---------------------------------------------- CHRYSLER 
AUTOMOBILE INC/VV • CAMION 

------- DODGE
7635. BOUL LASALLE 

LASALLE. QUEBEC

1 — ^7- D.,1aLA>i amzJ • Alu«- minkšti gorimai ir visok: maisto produktai.JOG S DUTCnGr cna k^roccry o Prltyrąs.vležlu Ir rūkytu lietuvi*ko«koniod«»rų
gamintojas.

J. LAURINAITIS n~nn Pristatymo* greita* ir sąžiningas i namus, sales
1918 Frontenac Street, M o n t r e aI, P.Q TEL: 5 2 4 - 0 20 9 vilose miesto dalyse.

TEL. 525-8771.

■' • 4.V*. <

- PORTRETAI ■ VEDYBOS • KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai
• Garinių priemonių pardavimas ir jręngimcJL^-

• Apkainavimn s nemokama s*36“-'

LASALLE 366-0330

'ony 5
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

A.B.C.
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

* 4 U fir A S

MMFI

T. Laurinaitis

3891 St.Lawrence Blvd

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

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

ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kurių pilna pasitikėjimo turi jau 14-ka. neto.

ABC turi dideli pasirinkimą. įvairiu gerybių siuntiniams, ... aukščiausios kokybes ir žemiausia kaina!!1

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

kBC turi SP ECI-IUS maisto produktus siuntiniams i Lietuva: U Z Vj K AIN 0 $ ( 50 % NUOLAIDA)
Vi sakiausios rūšies maisto oavyzdšiai ir šimtai 
kitokios rūšies maisto produktų, šokolado ir 1.1. 

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

NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas-*- 100 % pasitekinimosl

110 sv. cukraus .... 5 15.50
110 sv, miltų ........ $21.50
110 sv. ryšių.........$25.00
22 sv. taukų......... $ 12.70
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PENKIOLIKTOJI KANADOS LIETUVIU DIENA HAMILTONE.L!

RUGPIŪCIO 29, penktadienis

7.30 vai. vak. Kanados lietuviu jaunimo suvažiavimo dalyviu registracija ir paskaita Jaunimo Centre, 58 Dundurn St. N.
8 vai. vak. dail. H. Žmuidzinienės parodos atidarymas Vilniaus Aušros Vartų parapijos salėje, 58 Dundurn St. N.
9 vai. vak. jaunimo susipažinimo šokiai Jaunimo Centre.

Akt. D. K u d a b a i te.

RUGPIŪCIO 30, šeštadienis 
***************** *******
9.30 vai. ryt. jaunimo suvažiavimo tęsinys Jaunimo Centre,
10 vai. ryt. mažojo kalibro šaudymo varžybos Hamiltono lietuvių medžiotojų ir žūklautojo Šaudykloj,
3.30 vai. p.p. jaunimo simpoziumas, rezoliucijų priemimas Jaunimo Centre,
7 vai. vak. didysis Lietuviu Dienu susipažinimo vakaras Wentworth Curling patalpose, 2100 Main St. W.,

RUGPIŪCIO 31, sekmadienis 
**************************
12.30 pamaldos lietuviams katalikams St. Mary’s bažnyčioje, 56 Mulbery St. Mišias laiko ir pamokslų sako vysk. V. Brizgys, 
2 vai. p.p. pamaldas lietuviams evangelikams Šv. Trejybės bažnyčioje, Victoria ir King St. E., laiko kun. A. Žilinskas,
5 vai. p.p. Kanados lietuvių Dienos akademija - koncertas Westdale Collegiate auditorijoje, 700 Main St. W. Pagrindinis 
kalbėtojas dr. H. Nagys. Meninę programa atliks Metropolitan operos solistė Lilija Šukytė, G. Breichmanienės vadovauja
mas Hamiltono “ Gyvetaras“ , D. Viskontienės — “ Birbynė“ iš Toronto ir hamiltonietė aktorė D. Kudabaitė.

Kviečiame visus Kanados ir JAV lietuvius dalyvauti šioje mažojo jubiliejaus Sventeje Darbo Dienos savaitgalyje 
Hamiltone.

Kanados Lietuviu Dienos Rengimo 
K omitetas.

MOKA 

uz terminuotus

1 N D Ė L I U S

73X%
PRANO BALTUONIO 
paroda atidaryta Place Bonaven
ture, “ Better Living Centre“ pa
talpose nuo rugpjūčio 6 d. iki 27 d.

Lankymo laikas kasdienvnuo
10 vai. ryto iki 9 vai. vak. Šeš
tadieniais - iki 6 vai. vak. Sėkma 
dieniais uždaryta..

PARDAVIMAS
Labai pigiai • tik uz 7,000 doleriu** 

parduodamas mūrinis, su centraliniu 
šildymu, 4 kambariu namas. Tinkamas 
pensininkams arba mažai seimai.

Skambinti 674*7038.

PASINAUDOKITE GERA PROGA

Ieškomi kelionės Biuro Atstovai *• 
vyrai ir moterys. Turi būti energingi ir 
turinti ryšį su savo tautiečiais bei igije 
pažinčių, kad rimtas kelionės biuras go* 
leti| tarpininkauti jų išvykoms šiame kras 
te ir j užsienius. Mokamas geras procen
tas - komisas. Prašome kreiptis į NL-vos 
redakcija, suteikiant apie save žinias.

Padėka
__ >_ ______ L.____________ _

Už suruoštą man birželio 21 
d. štai gmeną-įkurtuves .nuošir
džiai dėkoju LK Mindaugo šau
lių kuopos pirai. I. Petrauskui 
už gražią idėją, parengimo ak
tyviesiems organizatoriams ir 
darbininkams už jų įdėtą triūsą: 
šaul. A. Kalvaičiui, M. Grinkie- 
nei ir M.Kasperavičienei. Šaul. 
S. Barauskui su ponia ir O. ir V. 
Barauskams už jų ypatingas do
vanas.Visit .13 virš nepaminė
tiems broliams ir sesėms šau
liams. Giminaičiams bei sve
čiams: P.Petroniai,A. Zabukui , 
P.Kumžai su panele, P. Gabriui 
pp.P.Keturkoms, A. Stašaičiui, 
B. Kasperavičiui, A. J. Urbo, a- 
vičiams, J. Jukonienei, S. Po- 
causkui, T. Lauraičiui, p. Grin- 
kui, B. Kirstukui, S.Reutui, V. 
P. Dikaičiams, p. Tekutienei ir 
A.Sutkaičiui už nuoširdžius Iii - 
kėjimus, vaišes ir brangią ko
lektyvinę dovaną.

Jūsų visų parodytas nuošir
dumas ilgai, ilgai pasiliks man 
atmintyje.

Nuoširdžiai Jūsų
Br. BAGDŽIŪNAS

ŽVEJU, MEDŽIOTOJU, IR 
SVEČIU ŽINIAI

Vykstantiems į “ NIDA“ klubo 
gegužinę žinotina, kad norintieji 
dalyvauti žvejių varžybose, is 
anksto, indi vidual i ai, pasirūpina 
laivelius ir kitas priemones.

Varžybos vyks pagal klubo tai
sykles nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
Premijoms yra skirtos taures ir 
dvi premijos iš^MOLSONl' Žvejy
bos varžybų reikalus tvarkys A. 
Žiūkas.

Medžiotojams prisišaudymas 
vyks šaudykloje savais 22 ka
libro šautuvais ir šoviniais, ku
ris nebus premijuojamas.

Kviečiame kas tik gali atvyk
ti, nes tai bus paskutinioji šios 
vasaros gegužinė. ( žiūrėkite 
skelbimą).

“ NIDA“ klubo V -ba.

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

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. loseph Blvd. E. 
(kampus St. Andre į 

tel. 522- /236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street -V.
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488 ■ 8528.

DR. A. 0. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namu 737 - 968 1.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

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

ADVOKATAS Suite 205

Miller, B.A., B.C.L. tek8866-2063°866^2064.

Sun Life Building
Suite 200 1

Tel. 86 6- 13 59

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS 

6396-B an n an tynė Verdun, Montreal

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

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

S-to$ "Dttf* iir. 752D

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec’o ir Ontario

PROVINCIJOSE

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

VISU RŪŠIŲ DRAUDIMAS
6695 — 35th Avenue, Rosemount, I1. Albertas NORKE LIŪNAS, 9. A. C.S.C., i.b. 727- 3120.

I 1 . , v NAMU:
Montreal, 409, p.q. Arvydas RUDZEVIČIUS < a.i.b. 271-5758.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.c.L.

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

(Storage)^

Te/. 767-6183.

TEL. 769-8831

4475 BANNANTYNE AVE.
_ VERDUN, QUE.

Tel: namų 366- 2548

ford USED CARS
1 year guarantee 

Kreipkitės į 

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

DLK VYTAUTO KLUBO 
SPECIALUS SERININKU 
SUSIRINKIMAS

Įvyks šį penktadieni, rugpiučio 
22 d. 7.30 vai. vakaro klubo 
patalpose.

• Klubo pirmasis šių metų ru
dens parengimas numatomas 
spalio men. 6 dienos vakare.

W. LAPENAITIS
dirbęs EDCOconstruction Co. 
atsakingose pareigose, jau da
bar pradėjęs statybos darbus sa
vo vardu. Šiuo metu nemažą sta 
tybą vykdo St Laurent miesto 
rajone.
IŠTEKA VEKTERIU DUKTĖ

Montrealiečiams gerai žinomų 
vasarvietės savininkų Juozo ir 
V. Vekterių duktė Danutė ište
ka už Kevin A. Doherty, kurią 
vestuves įvyks rugsėjo men.
6 d.

• Jonas Adomėnas vasarojo pas 
savo seseri Gudukiene Cape Cod, 
Mass. USA.

® Juozas ir Simon Adomaičiai 
atostogavo Cape Cod, Mass. 
USA.
9 Kazys ir Anelė Gudžiūnai bu
vo išvykę i Chicago, kurioje ap
lankė daug turimų pažistamu.
o Antanas ir R. Pūrai buvo iš
vykę i Ontario, svečiavosi pas 
gimines ir pazistamus. Šia pro
ga aplanke pp. S. Kazlauskus, ku
rie ankščiau yra gyvenę Montrea- 
lyje. S. Kazlauskas šiuo metu yra 
nupirkęs hotelio verslą prie pat 
Windsor, Ont.
• Inž. A. ir E. Aneliūnai susi
laukė trečiosios dukters.

ADRESAS: 1465 De Seve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

M.0 K A UŽ:

EINAMĄSIAS S-tas 5.0% 

ŠERUS t numatyta) 5.5% 

TERM.IND. 1 metams 7.25% 
TERM.IND. 2 “ 7.75%
TERM.IND.3 “ 7.75%

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 žėrų sumos.

GENOVAITĖ PAULAUSKAITĖ 
M ONTREALYJE

Petro ir Sofijos Žiedaitės 
Paulauskų jaunesnioji duktė 
Genovaitė, gimusi Lietuvoj, ba
leto ir dainos meną studijavusi 
Buenos Aires mieste, sykiu su 
savo vyru R. Lozzi jau virš 20 
metų gastroliuoja po Centro, 
Pietų ir Šiaurinės Amerikos 
šalis, ruošdami argentinietiško 
folkloro, baleto ir dainos spek
taklius. Jenny Paulauskas - de 
Lozzi kai kurių šalių plakatuo
se pavadinta - Genovaitė Pau
lauskaitė - baletista lituana.

Skaitlingose spaudos recen
zijose taip pat. Jų sūnus, Wal
ter Lozzi, prieš 12 metų gimė 

DUODA P ASKOL AS:

ASMENINES is 9.% 
NEKILN. TURTO is" 9% 

įskaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 

termino lieka senomis p anomis. 
( pradedant 6.5 % Į.

Kolumbijoje; dabar studijuoja 
Buenos Aires mieste: su savo 
seneliais ir teta Bronislava, 
atostogauja jų tėvų nusipirktoje 
nuosavybėje Mar del Platoje.

Pastebėtina, kad Genovaitė 
Paulauskaitė su Lietuvos pasu 
išskraidė visas Amerikos ša
lis. Tik Peronui nutraukus ry
šius su Pabaltijo šalimis buvo 
sunkumų grįžt Argentinon. Savo 
pilietybę suteikė jai Čilė. Genė 
su savo vyru dirba antri me
tai Montreal y j e. Savo laiškuose 
laiškuose visuomet siunčia lin
kėjimus A. L. Balso štabui.

K. N.

GRAŽUS PAVYZDYS
Š.m. birželio 15-22 dienomis 

Dainavoje, prie Manchesterio, 
įvyko LŠST kultūrinė-ideologi- 
nė šaulių savaitė.Ta proga buvo 
suruošta loterija: originaliniai 
dailininkų paveikslai, knygos ir 
laikraščių 1 metų prenumera - 
tos. Vienų metų "Nepriklauso
mos Lietuvos" prenumeratą 
paskyrė ir paaukojo 8 dolerius 
Bronius Valiukėnas, kuris gy
vena 6447 Norborne, Dearborn 
Hts.Mich. Šį laimikį išlošė S . 
Augonis, 56 Thonus Park, So . 
Boston, Mass.

Red.prierašas: Dėkui ’. Pavyz - 
dys, kuriuo galėtų ir kiti ren
gėjai pasekti.

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais -- treci adi en i ai s ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. V ak arai s-«p irm adien iai s, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsėjo L5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

8 psi. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 34 (1161), 1969 m. rugpiūčio men?20 d.

I
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