
KARO STOVIS KANADOJE

Kariuomenė saugoja Kvebeką

LIETUVIAI PAGROBĖ 
SOVIETU LĖKTUVĄ

ReuteriO žinių agentūra 
pranešė, kad spalio 15 d. "du 
menamai žydų kilmės asme
nys" pagrobė rusų keleivinį 
lėktuvą su 50 keleivių ir pri
vertė jį nusileisti Juodosios 
jūros uoste Trabzone, Tur- 
kojoje.

AP žinių agentūra kitą die
ną pranešė, kad grobikai bu
vo 46 m. amžiaus "Koreyero 
Bražinskas ir jo 18 m. am
žiaus sūnus nArgedas". Pa
sak agentūros, abu buvo 
ginkluoti pistoletais ir gra
natomis, sužeidė tris įgulos 
narius ir nušovė 18 m. am
žiaus stiudardesę Natašą Kur- 
čerko.

AN-24 dviejų motorų lėk-' 
tuvas pakilo iš Batumio ae
rodromo Gruzinijoje ir skri
do į Suchumį, 1OO mylių 
šiaurės link. 1O minučių po 
pakėlimo lėktuvas buvo pa
grobtas .

Turkų spauda pranešė, kad 
grobikai yra "žydai iš Uzbe
kistano, kurie gyveno Lietu
voje". Vardas "Argedas" 
greičiausiai iškraipytas iš 
"Algirdo". Labai abejotina, 
kad žydų kilmės asmenys taip 
pavadintų savo sūnų.

Sovietai pai-eikalavo abu 
grobikus jiems išduoti. Tur
kų įstaigos pareiškė, kad da
bar yra tyrinėjama, ar abu 
grobikai yra politiniai pabėgė
liai. Jei tai pasitvirtintų, 
jiems būsiančios suteiktos 
asylio teisės.

Tai pirmas sėkmingas so-

KETVIRTĄ VALANDĄ 
RYTO

Spalio 16 d., 4 vai. ryto, 
Kanados federalinė vyriausy
bė Otavoje paskelbė karo sto
vį. Karo stovio įstatymas Ka
nadoje yra panaudotas trečią 
kartą; prieš tat įstatymas bu
vo paskelbtas pirmojo ir ant
rojo pasaulinio karo metais.

Vyriausybė karo stovio 
deklaraciją pasirašė po to, 
kai specialus pasiuntinys pri
statė Kvebeko provincijos vy
riausybės ir Montreallo 
miesto savivaldybės raštus, 
kuriuose pabrėžiama, kad pa
dėtis Kvebeke prilygsta suki
limui.

Kabinetas taip pat paskelbė 
taisykles, kuriomis policijai, 
kariuomenei ir kitoms vals
tybės įstaigoms suteikiamos 
ypatingos teisės. Tuo pačiu 

vietų keleivinio lėktuvo pa
grobimas. Ž inomi keturi ki
ti bandymai sovietų lėktuvą 
pagrobti, kurie nepasisekė,

UPI žinių agentūra spalio 
18 d. lėktuvo grobikus jau va
dina lietuviais. Turkų teisme 
abu grobikai buvo pripažinti 
politiniais pabėgėliais, jiems 
suteiktos asylio teisės ir jie 
paleisti. Tuo būdu sovietų 
reikalavimas juos išduoti bu
vo Turkijos atmestas.

"New York Times" prane
šimu, sovietų ambasadorius 
Turkijoje labai griežtai rei
kalavo Karolį ir Algirdą Bra
žinskus išduoti sovietams, 
grasindamas Turkijos-Sovie
tų Sąjungos santykni blogėji
mu.

Vakarų žurnalistai Turki
joje nustebo greitu turkų 
teismo sprendimu lėktuvo 
grobikus paleisti.

"N. Y. Times" praneša, 
kad Vliko narys Romas Ke- 
zys ruošiasi skristi į Turkiją 
padėti Karoliui ir Algirdui 
Bražinskams. Vliko pirm. J. 
K.Valiūnas pareiškė, kad Ka-, 
rolis Bražinskas už antiru
sišką veiklą prieš daugelį 
metų buvo ištremtas iš Lie
tuvos. Jo 18 m. amžiaus sū
nus Sovietų Sąjungoje studi
javęs aviaciją. 

revoliucinė Kvebeko kraštu- 
tiniųjų nepriklausomybininkų 
organizacija Front liberation 
du Quebeck yra paskelbta ne
teisėta.

Kvebeko premjeras R. 
Bourassa specialių išimties 
stovio teisių iš Otavos parei
kalavo prieš trejetą dienų, 
kai policija vis negalėjo su
rasti pagrobtųjų J. R. Cross 
ir P. Laporte pėdsakų. 
NUŽUDYTAS 
PIERRE LAPORTE

Lygiai tą pačią dieną, va
landą ir minutę, kada prieš 
savaitę Kvebeko darbo ir 
imigracijos ministras Pierre 
Laporte buvo pagrobtas, jis 
grobikų buvo nužudytas.

Teroristai vienai Montrea- 
lio stočiai pasiuntė "komuni
katą", kuriame buvo nurody
ta, kur yra nužudytojo lavo
nas ir kada jis buvo nužudy
tas — spalio 17 d., 18 vai. 18 
min.

Kruvinas ministro lavonas 
buvo rastas bagažinėje to pa
ties automobilio, kuriuo jis 
buvo pagrobtas. Automobilis 
stovėjo St. Hubert aerodro
mo parkavimo aikštelėje. 
Ministras buvo peršautas 
per galvą ir jo riešai buvo 
perplauti.

KARIUOMENĖ 
MONTREALYJE

Kvebeko premjeras R. 
Bourassa spalio 16 d., 2 vai. 
ryto, paprašė kariuomenės 
talkos. Pusės valandos laiko
tarpyje Kanados kariuomenės 
daliniai jau patruliavo Mont- 
realyje, Kvebeko mieste ir 
kitur.

Daliniai sudaro apie pusę 
Kanados kariuomenės pėsti
ninkų, tvirtina Montrealio 
dienraščiai. Kariuomenės pa
truliai Montrealyje tikrina 
praeivius ir automobilius — 
neišskiriant nė policijos au
tomobilių — ant tiltų, saugo
ja valdiškas įstaigas, teismo 
rūmus ir kitus viešuosius 
pastatus.

R. Bourassa spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad ka
riuomenės talka buvo būtinai 
reikalinga, nes žinoma, kad 
teroristai yra paruošę prie
vartos veiksmų plėtros planą, 
be to, turį didelius dinamito 
išteklius, kuriais galį bandyti 
sprogdinti viešuosius pasta
tus.
PASIŪLYMAS 
TERORISTAMS

Bevelk tuo pačiu metu, kai 
buvo surastas ministro P. 
Laporte lavonas, Kvebeko 
premjeras Robert Bourassa 
kreipėsi į J. R. Cross ir P. 
Laporte grobikus su pasiūly
mu juos išskraidinti į Hava
ną, Kuboje, až abiejų imtinių 
paleidimą.

R. Bourassa pareiškė, kad 
Montrealio pasaulinės paro
dos teritorija būtų laikinai 
paskelbtos Kubos konsulato 
teritorija, kuri liktų už
drausta Kanados policijai. 

Grobikai <pu savo imtiniais 
galėtų ten nuvykti. Imtiniai 
parodos teritorijoje būtų Ku
bos konsulo žinioje, o gro
bikai helikopteriais būtų iš
skraidinti į aerodromą, ku
riame jau laukia į Kubą pa
ruoštas skristi lėktuvas. 
Grobikams nusileidus Kubos 
aerodrome, Kubos konsulas 
imtinius paleistų.

Nežiūrint P. Ųaporte nužu
dymo, Kvebeko premjero pa
siūlymas nėta atšauktas ir 
tebegalioja, tikslu išgelbėti 
bent J. R. Cross gyvybę.

MASINIAI
suėmimai

Karo stovio įstatymas poli
ciją įgalino suimti kiekvieną 
įtariamą priklausant ar tu
rint ryšius su teroristinėmis 
organizacijomis ir be teismo 
suimtuosius laikyti 7, atski
rais atvejais 21 dieną.

Tuoj po karo stovio paskel
bimo policija ir kariuomenės 
daliniai pradėjo daryti kratas 
ir nuėmimus.

Iki šeštadienio buvo pada
ryta 174 kratos ir suimta 252 
asmenys, įtariami ryšiais su 
teroristais. Suimtųjų tarpe 
yra teroristų . advokatas R. 
Lemieux ir prof, sąjungų ly
deris M. Chartrand, kuris 
Pierre Trudeau prieš vieną 
dieną pavadino "fašistiniu 
Kanados ministru pirminin
ku".
DŽIUNGLIŲ
ĮSTATYMAS

Kiekviena Kanados vyriau
sybė žino, kad krašte yra 
daug socialinės neteisybės. 
Vyriausybė, kuri nesistengia 
tokios padėties pakeisti gali 
būti teisėtu demokratišku ke
liu per rinkimus iš pareigų 
pašalinta. Teroristai to norį 
pasiekti per prievartą, o to 
jokia vyriausybė neleis ir ne
gali leisti vykdyti, — pareiš
kė Kanados ministras pirm. 
P. Trudeau.

Išpildyti teroristų reikala
vimus ir paleisti politinius 
kalinius federalinė vyriausy
bė paprasčiausiai neturi tei
sės, nes taip pasielgdama, ji

"Dėl kažkokių politinių kalintų atidėti vizitą... keista"

Automobilis, kurio bagažinėje surastas Pierre 
T aporte lavonas.

teisėtumą pakeistų džiunglių 
įstatymu.

Parlamente ministras pir
mininkas pareiškė, kad karo 
stovio įstatymas vyriausybei 
iš tikrųjų duoda per daug tei
sių, bet tai buvęs vienintelis 
veiksmingas būdas dabartinė
je krizėje. Todėl vyriausybė 
karo stovį paskelbė ribotam 
laikui — iki ateinančh} metų 
balandžio mėn.

Opozicijos partijų vadai, 
konservatorių R. Stanfield ir 
naujųjų demokratų T. C. 
Douglas parlamente atkreipė 
dėmesį, kad vyriausybė karo 
stovio įstatymu dabar Iš tik
rųjų turinti pernelyg dideles 
teises.

Naujosios demokratų parti
jos Kvebeko skyriaus pirmi
ninkas R. Morin teroristinės 
FLQ organizacijos tikslus, 
veikos būdą ir filosofiją be 
jokių apribojimų pasmerkė.

JAV DALINIAI 
PASIENYJE?

JAV kariuomenės vadovybė 
atsisakė komentuoti žinias, 
kad JAV daliniai yra su
traukti prie JAV-Kanados 
sienos į pietus nuo Kvebeko.

JAV policija ir pasienie
čiai tikrina visus iš Kanados 
atvykstančius automobilius, 
pirmoje eilėje ieškodami tri
jų smulkiai aprašytų autove- 
žimių, kurie galėjo būti pa
naudoti J. R. Cross ir P.

Laporte pagrobti.
Prie Kvebeko ir Ontario 

sienos patruliai ir policija 
tikrina visus pravažiuojan
čius automobilius. Patikrini
mo kartais tenka laukti iki 
dviejų valandų. 
VIZITAS 
ATŠAUKTAS

Kanados ministras pirmi
ninkas Pierre Trudeau at
šaukė savo vizitą į Maskvą.

P. Trudeau dešimties die
nų viešnagė Sovietų Sąjungoje 
turėjo prasidėti šią savaitę.

PER RADIJĄ
Atsakymas į opozicijos 

priekaištus, kad vyriausybė 
karo stovio įstatymo paskel
bimu gavo pernelyg dideles 
teises, ekonominio vystymo 
ministras Jean Marchand 
parlamente pareiškė, kad 
prieš teroristinę FLQ veiklą 
panaudoti švelnesnes priemo
nes prilygtų nuolaidoms Hit
leriui 1938 m.

"Mes žinome, kad tai orga
nizacija, kuri turi tūkstančius 
šautuvų, bombų ir bent du 
tūkstančius svarų dinamito, 
kurio pakaktų išsprogdinti vi- 
pą Montrealio centrą", pa
reiškė J. Marchand.

FLQ agentai esą įsiskver
bę į svarbias Kvebeko insti
tucijas. FLQ ideologija yra 
siauras nacionalizmas su ra
sistinėmis priemaišomis. 
Atskiros pogrindžio celės, 
krizei prasidėjus, susižinojo 
per radiją. Oficialiai atrody
davo, kad per radiją trans
liuojamos prakalbos, o iš tie
sų tai buvo užšifruoti slapti 
pranešimai, — pareiškė Jean 
Marchand.

Manoma, kad viena prie
žasčių paskelbti karo stovį, 
buvo būtinybė į pagrobtųjų 
ieškojimą ir teroristų sekimą 
įjungti federal inę policiją 
RCMP ir kariuomenę, kas 
normaliom aplinkybėm fede- 
ralinėje santvarkoje nebūtų 
teisėta.

Penkias minutes po P. La
porte pagrobimo visi Mont
realio salos tiltai buvo vieti
nės policijos užblokuoti, ta
čiau net grobikai, nei grobi
kų automobilis nebuvo suras
ti. Vietinės policijos daugumą 
sudaro frankofonai.

<



PANORAMA
KANADA
SUKRĖSTA

Pierre Laporte nužudymas 
sukrėtė visą Kanadą. Visi 
Kanados, Kvebeko ir Mont
real io politikos ir visuome
nės vadai be jokių apribojimų 
pasmerkė teroristus.

Pierre Trudeau, Kanados 
ministras pirmininkas, pa
reiškė, kad jis gėdinasi kaip 
kanadietis, kad P. Laporte 
buvo taip niekšiškai žmogžu
džių gaujos nužudytas. "Ka
nadiečiai šiandieną išgyvena 
labai liūdną savo istorijos 
dieną".

Ir tie politikai, kurie dar 
prieš keletą valandų Otavai 
prikaišiojo, kad karo stovio 
paskelbimas buvęs "per stip
ri" priemonė, po nužudymo 
jau pripažino, kad griežtų 
priemonių griebtasi gal net 
per vėlai.
PRIMENA 
FAŠIZMĄ

Įtakingas Londono savait
raštis "Economist" savo ve
damajame dabartinius Kve
beko "miestietiškuosius par
tizanus" prilygina "tiems 
prieš vieną gentkartę siautu- 
siems fašistams".

SPECIALISTAI
PRIVALO GYDYTI

Kvebeko parlamentas pa
skelbė įstatymą, kuriuo aš- 
tuonias dienas streikavę Kve
beko gydyto jai-specialistai 
privalo vėl gydyti sergan
čiuosius. Įstatymas numato, 
kad nepaklusnieji specialistai 
gali būti baudžiami iki 500 
dol. baudos už kiekvieną die
ną, kurią jie neina savo pa
reigų.

Gydytojų profesinės sąjun
gos ir tų sąjungų vadovybės 
nariai gali būti baudžiami iki 
50 tūkstančių dol. bauda ir 12 
mėnesių kalėjimo.

Kvebeko medicinos specia
listų federacija savo nariams 
liepė grįžti į pareigas ir pa
klusti įstatymui. Sveikatos 
departamentas pranešė, kad 
daugumas gydytojų specialis
tų jau eina pareigas.

DAČININKAI

DAČININKAI...
"Europos lietuvis" aprašė 

londoniškio "The Times" 
Maskvos korespondento Ed
mund Stevens reportažą apie 
Sov. Sąjungos gyventojų tam 
tikrų sluoksnių įprotį įsitai
syti vadinamąsias dačas-va- 
sarnamius. Kas nepajėgus, 
tai pasitenkina kaime sandė
liuku ar trobos kampu.

Bet partijos ir vyriausybės 
žmonės, žymesni mokslinin
kai, rašytojai, aktoriai, įmo
nių direktoriai jau turi va
sarnamius. Apsukrūs net ir 
mažesni tarnautojai įveiktą 
pasistatyti vasarnamius, ypač 
tie, kurie turi reikalų su pre
kyba ir prekių paskirstymu. 
Tai žinoma ir iš Lietuvos 
spaudos.

E. Stevens savo reportažui 
kaip tik ir naudojasi "Selska- 
ja žizn" korespondento pra
nešimu iš Vilniaus.

Vilniškis korespondentas 
pirmiausia minįs dačą-va- 
sarnamį Juozo Šimoliūno, 
Lietuvos vartotojų sąjungos 
prekių paskirstymo centro 
direktoriaus pavaduotojo. Ši- 
moliūnas turįs įsitaisęs mo
dernią dviaukštę vilą, stovin
čią ant betoninių kolonų prieš 
gražų fontaną, Iš antrojo 
aukšto balkono galima šokti 
ir pasinerti čia pat esančia
me baseine. Galima, sako, 
sėdėti sau toje viloje, meš
kerioti ir žiūrėti televiziją. 
Vilos savininkas nei meške
rioja, nei medžioja, bet na
muose turi įsitaisęs kabinetą, 
kurio sienos apkabinėtos me

džiokliniais šautuvais, brie
džio ragais, meškos kailiu ir 
kitokiais su medžiokle susi
jusiais dalykais. Šeimininkas, 
sako, dosniai vaišina ir visa
da pasikviečia reikalingus 
žmones.

Atlikdamas, matyt, paves
tąją pareigą išsiaiškinti, kaip 
čia tie vasarnamiai išauga, 
"Selskaja žizn" koresponden
tas aplankęs kitą panašų da- 
čininką, kuris yra žemės ūkio 
mašinų sandėlio vedėjas. Tas 
jam pasakęs: "Ko tu čia kabi
niesi prie mūsų, vargšų da- 
čininkų? Ar ne geriau tau bū
tų gauti naują puikų automo
bilį? Nerašyk nieko, kaip aš 
gavau medžiagų savo statybai, 
o aš niekam neminėsiu, kad 
tave aprūpinsiu automobiliu".

Pasiūlytas kyšį korespon
dentas nubėgęs skųstis pas 
Vilniaus pirmąjį viceburmis- 
trą Joną Smilgevičių. Bet 
Smilgevičius nebuvęs nusitei-

kęs imtis kokių nors priemo
nių prieš dačininkus. Kaip tik 
neseniai pats viceburmistras 
buvęs priverstas užleisti ki
tam reikalui tą vietą, kur 
stovėjo erdvus jo vasarnamis, 
už tai gavęs didelę sumą pi
nigų ir juos panaudojęs ba
seinui pąsistatyti naujoje vie
toje, kur bus jo vasarnamis.

Korespondento tvirtinimu, 
dabar apie Vilnių tinkames
nėse vasaroti vietose tiesiog 
tirpsta sklypai, nes vicebur- 
mistro pavyzdžiu ir kiti 
miesto pareigūnai stengiasi 
statytis vasarnamius.

TRYS
PAGEIDAVIMAI

J. R. Simanavičiaus pir
mininkaujama Kanados Baltų 
federacija ministrui pirm. 
Pierre Trudeau, jo kelionės 
Maskvon proga, pasiuntė 
raštą, kuriuo prašoma at
kreipti įtakingųjų Kremliaus 
sluoksnių dėmesį, kad baltų 
kilmės kanadiečių santykiavi
mas su savo gimtaisiais 
kraštais nėra normalus.

Ministras pirmininkas buvo 
■paprašytas įtakingų Krem
liaus vyrų paprašyti sutvar
kyti tokias konkrečias sritis: 
sumažinti sovietinius muitus 
dovanų siuntiniams; supa
prastinti ir palengvinti išva^ 
žiavimo iš Sovietų Sąjungos 
formalumus estams, lietu
viams ir latviams, kurie nori 
Kanadoje aplankyti savo gi-. 
mines ir net šeimos narius; 
vadinamuosius kultūrinius 
mainus sutvarkyti taip, kad 
jie nebūtų vienpusiški, bet ir 
Kanados baltiečių knygos, 
plokštelės, spauda ir pan. 
galėtų pasiekti Baltijos kraš
tus lygiai taip laisvai, kaip 
tėvynės kultūrinės vertybės 
gali pasiekti Vakarus.

vardą Virgilijui Kęstučiui No
reikai, Vilniaus operos solis
tui. Anksčiau tam pačiam V. K. 
Noreikai buvo suteikta Lietuvos 
vadinamoji respublikinė premi
ja. E.
MILIJONINĖ PRANCIŠKONŲ 
STATYBA

Lietuviai pranciškonai 
Brooklyne ateinantį pavasarį 
pradės milijoninę statybą.

Pranciškonų 
tėv. 
šiuo 
apie 
apie 
koti 
dar bent 200 tūkstančių rei
kią sutelkti, kad statybą gali-

j privinciolo 
J. Gailiušio pareiškimu, 
metu statybos fonde yra 
300 tūkstančių dolerių, 
1OO tūkstančių dol. au- 

yra pažadėję rėmėjai, o

ma būtų pravesti bent "iki 
stogo uždengimo".

Pranciškonai stato vienuo
lyną ir lietuvių kultūros židi
nį ant sklypo Highland bulva
re, kuris buvo įsigytas už 
200 tūkstančius dol. Tą su
mą pranciškonams paaukojęs 
lietuvis, kuris pageidavęs iš
likti nežinomas, 
liušis, be to, 
"nes {leistume
Mums nei Roma, nei vysku 
pijos nepagelbės".

Tėv. J. Gai- 
nurodė, kad 

į fantazijas.

AR JAU APSIMOKĖJAI 
PRENUMERATĄ ?
Raginimus gauti ir siuntinėti 
nemalonu. . .

Ar JT pateisino 
žmonijos viltis?

Dabar, kai Jungtinės Tau
tos rengiasi savo 25-erių 
metų sukakties iškilmėms, 
labiau nei kada nors sustojam 
ties klausimu: ar JT pateisi
no žmonijos viltis?

Klausimą jau palietė bend
rųjų diskusijų metu kalbėju
sieji diplomatai, bet pati su
kakties dekada nėra skirta 
vien tik gražioms kalboms, 
tostams ar koncertams. Šalia 
retorikos, medalių ir eilės 
kitokių sukaktinių suvenyrų, 
bus ir rimtų studijų, diskusi
jų, kritikų, patarimų.

SUKURTOS PASAULIO 
TAIKAI

Jungtinės Tautos buvo su
kurtos tam, kad, kaip jų 
Chartoje sakoma, "apsaugotų 
žmoniją nuo karo rykštės". 
Ir per tuos savo 25 gyvavimo 
metus jos stengėsi tų tikslų 
siekti. Ar jos jų pasiekė, tai 
kitas klausimas.

Tarptautinė bendruomenė 
yra gana kategoriškai susi
skirsčiusi nuomonėmis. At
rodo, kad visada geriausias 
vidurio kelias. O tie viduryje 
tvirtina, kad, viską susuma
vus, reikia net stebėtis, kiek 
daug ši tarptautinė organiza
cija yra pasiekusi, nepaisant 
to, jog sąlygos ir galimybės 
jai veikti buvo nepaprastai 
ribotos ir sunkios.

Bendrųjų diskusijų metu 
anądien kalbėjęs Venecuelos 
ambasadorius Calvani išsi
reiškė, kad San Francisco 
Charta turinti gimtąją nuodė
mę. Esą, Jungtinės Tautos 
gimė iš karo, pasistačiusios 
tikslu užbaigti karus. Esą, 
nugalėtojai primetė savo tai
ką nugalėtiesiems. Bet, gir
di, nėra tokio dalyko, kaip 
primesta taika. Taika, jei 
tikra, turinti būti bendra.

Ir tikrai. Jungtinės Tautos, 
ar bent jų sumanymas, gimė 
tuo metu, kai Europoje dar 
liepsnojo ’ karas. Žmonija 
buvo išsiilgusi taikos ir, kai 
valstybių atstovai susirinko 
San Francisco mieste ir pa
rengė tarptautinės organiza
cijos Chartą siekti taikos 
pasaulyje ir visiem laikam 
panaikinti karus, kas gi ga
lėjo priešintis?

Ir Popiežius Paulius VI, 
anądien prisiuntęs savo pa
laiminimą ir gana platų pa
reiškimą ryšium su 25 m. 
sukaktimi, pabrėžia JT svar
bumą, tardamas: "Kurgi ki-

tur galėjo tos vyriausybės ir 
tautas susirasti geresnį tiltą 
suartėti; stalą, aplink kurį 
jie būtų galėję susėsti, ir 
tribunolą, kur jie galėtų kel
ti teisingumo ir taikos klau
simą?" Atsakymas, žinoma, 
tik Jungtinių Tautų organiza
cijos forume.

PRARAJA TARP NUTARIMŲ 
IR PRAKTIKOS

Dar ir daugiau pagyrimų 
Popiežius paskyrė šitai 
tarptautinei organizacijai ir 
ją sudarantiems nariams, 
bet jis ir nepataikavo jiems: 
aiškiai pabrėžė, kad žmonija 
puikiai supranta, kokia esan
ti praraja tarp Jungtinių 
Tautų nutarimų ir jų vykdy
mo praktiškame gyvenime. 
Jis dar priminė religijos 
persekiojimą, pabrėždamas, 
kad pasaulyje vis dėlto dar 
daug kur pažeidžiamos žmo
gaus pagrindinės teisės dau
gelyje gyvenimo sričių.

Kanados Lester Pearson, 
anądien apeliuodamas į JT 
nusiginklavimo klausimu, pa
reiškė, kad, "kai Jungtinės 
Tautos nepasiekdavo savo 
tikslo, tai nebūdavo jų kaltė. 
Tai grynai tik vyriausybių 
veidmainystė, norint pabėgti 
nuo atsakomybės, kaltę su
metant Jungt. Tautoms".

Kalbant apie JT pasieki
mus, daug kas pabrėžia, kad 
būtina atsiminti, kokiose są
lygose jos gimė ir dirbo. Kai 
pažiūri į jos sesijos darbot
varkę, kiekvieną kartą matai 
vis didėjantį politinių klausi
mų sąrašą. Iš kur jie? Ogi 
jie susirinko per pastaruo
sius 25-ius metus. Ir jų ne
mažėja, o kaskart daugėja.

Paimkime ir kitas proble
mas, atsiradusias Jungt. 
Tautose ryšium su dekolani- 
zacija, su tautų apsisprendi
mu. su pagalba civilizacijoje 
atsilikus tems kraštams. Jų 
vis daugės, ir JT turės su
rasti sprendimus.

PAREINA NUO
D ©VALSTYBIŲ

Iš praeities jau galima ma
tyti, kad JT sekėsi tik ten, 
kur buvo jos narių bendra
darbiaujama. Jei šio to pa
siekta Konge, Vid. Rytuose, 
Kipre, tai tik jos narių dėka. 
Bet kaip su Vengrija, Čekos
lovakija? Kaip su padėtimi 
Vietname ir bendrai Indokini
joje? Tenai, kur liečia did- 
valstybes ir kur nėra sutari
mo, ir ši tarptautinė organi
zacija nieko negali padaryti.

IR TORONTO
laikraštyje

Prof. James Eayrs 
straipsnį apie baltiškąją tra
gediją, kurį rugs. 14 d. iš
spausdino "The Montreal 
Btar", po dviejų savaičių, 
rugsėjo 29 d., perspausdino 
ir "Toronto Daily Star".

Torontiškis laikraštis 
straipsnį pailiustravo nuot
rauka, kurioje vaizduojamos 
daržovių pardavėjos Rygos 
turguje, o pats straipsnis už
baigiamas šūkiu: "Vive la 
Baltiųue libre".

IŠKELTAS
V. NOREIKA

Rugsėjo 19 d. Lietuvoje pa
skelbta, kad Sov. Sąjungos A . 
tarybos prezidiumas "už dide
lius pasiekimus, vystant tary
binį muzikos meną", suteikė 
SSSR liaudies artisto garbės

Bet vis dėlto per savo 25- 
erius gyvavimo metus JT iš
vengė didesnio pasaulinio su
krėtimo. Ir šitai laikoma JT 
laimėjimu. O kaip — ar ge
riau būtų buvę, jei būtų ka- 
riaujama, o ne’ kalbamasi 
prie stalo?

Apie lietuvių viltis teks 
pakalbėti atskirai. Lietuviai, 
kartu su latviais ir estais, 
prie JT demonstruos spalio 
18 d.. sekmadienį. Gaila, 
kad ne. Jungt. Tautų darbo 
dieną, kada juos galėtų pa
matyti ir Jungtinių Tautų 
diplomatai iš 126 pasaulio 
šalių.
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IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

NESUSIPRATIMAS
AR KAS BLOGESNIO?

Štai, vėl vienas mūsų spau
dos žmonių, aplankęs paverg
tą Lietuvą, -suranda joje nei 

.balto, nei juodo, nei raudono. 
Jis savo rašinyje žegnojasi, 
kad norįs tik parašyti tai, ką 
patyręs ir nesąs vienas tų, 
kuris bijąs, ką gero parašyti. 
Užčiaupėjai burnos nesą ge
resni nei Sovietijoje, nei čia 
Amerikoje.

Lietuvoje jis matęs daug ko 
gero, ką gali paliudyti ir vie
nas kartu su juo buvęs čika- 
gietts kunigas. Kaip galima 
tokiais atvejais tikėtis, jis to 
kunigo pavardės nepaduoda. O 
kad ir paduotų — reikalo ne- 
nusvertų.

Aiškiai galvojančiam lietu
viui pavergta Lietuva palieka 
pavergta. Joje yra ir balto ir 
juodo, kaip ir visame pasau
lyje, bet raudono tikrai ne
trūksta, o šalia to raudono, 
kaip taisyklė, rusiškos oku
pacijos jungo yra kiek tik no
ri.

Kai žmogus nemato savo 
žemės pavergėjo, neįžiūri 
savo tautos priešo — vargu 
begali rūpintis tos tautos rei
kalais ir rašyti apie juos. 
Kiek tai liečia šį laikrašti
ninką, jis iš tikrųjų savo 
krašto reikalus suplaka su 
paties pavergėjo reikalais, ir 
tą visą jis vadina "Sovietija". 
Atseit, ir Lietuva yra tos 
"Sovietijos" dalis, ir ta dalis 
ne blogiau gyvena ir ne ge
riau, kaip kitos dalys, saky
sime, ukrainiečiai, gruzinai, 
kalmukai, rusai ir, žinoma, 
lietuviai. Ko mums tad skųs
tis, jei anie nesiskundžia?

Žinoma, galim kalbėti apie 
bešališkumą, galim sakyti, 
kad lietuviai, nežiūrint prie
spaudos, išreikštos ginklu ir 
gabalu duonos, išlieka vistiek 
lietuviais, bet tas jau nėra 
joks okupanto ruso nuopelnas. 
Klek ant'tos duonos gabalo 
yra užtepta sviesto irgi nič 
nieko mums, lietuviams, ne
pasako.

Nacių okupacijos metu buvo 
nemaža ir rusų, kuriem nieko 
netrūko, tačiau kovojanti So
vietų sąjunga rėkė diena die
non "mirtis vokiškiems fa
šistams ir okupantams", ir 
tai skaitėsi teisinga. Mes tik 
bijome šaukti mūsų žemės 
okupantams, kad mūsų tautai 
yra svarbiausia laisvė, o ne 
duonos gabalas. Kad mes 
esame ne elgetų minia, bet 

lygiai tokia pat tauta, kaip ir 
kitos pasiekusios laisvę.

Šis pasimetęs mūsų spau
dos darbuotojas ir apie laisvę 
jau turi susidaręs savotišką 
standartą. Jam neaišku, ko
kią laisvę mes turime galvo
je, kas ta laisvė yra. Jos net 
perdaug jis mato Lietuvoje.

Štai, Nobelio premija pa
skirta Sovietų rašytojui Sol- 
ženicinul už aprašymą "lais
vės" Sovietų Sąjungoje. Šis 
rašytojas mato ir baltą ir 
juodą, ir, be abejo, raudoną 
ir užtai rizikuoja gyvybę. 
Apie kokios rūšies laisvę, 
kurios lietuvio rūšies laisvę 
kalba tas mūsų spaudos dar
buotojas ?

Kad taip daro ir nori daryti 
mūsų vadinamieji intelektai, 
tai jau yra jų reikalas, čia 
pagaliau kraštas yra laisvas, 
tiek, kiek jis gali būti laisvas, 
bet kad šios krypties žmonės 
mėgina mulkinti mūsų tautą 
— tai tikrai laikas pasakyti 
jiems griežtą — ne.

S. Šetkus

LAIŠKAS
B. GELEŽIŪNUI

Ponas Geležiūnai, "kasgi 
tokio", jei laikraščio pavadi
nime žodis "Lietuva" rašo
mas mažąja "1" raide? Juk 
mūsų įvairūs veiksniai net 
savo oficialiuose raštuose 
Lietuvą vadina provincijos 
terminu "kraštu", tai kodėl 
redaktoriai, lyg paklusdami 
veiksniams, negali rašyti 
mažąja raide? Juk tai, atro
do, yra paklusnumo žymė.

Tad, ponas Geležiūnai, ne
kelk "revoliucijų" prieš re
daktorius, nes kartais gali 
būti pakaltintas tautine neiš
tikimybe. A. Dundulis

ESAME D INA S TŲ 
TAUTA

Vėlgi' spaudos etikos klau
simas. .. Jis toks pat senas, 
kaip sena spauda, ypačiai 
mūsų spauda. Ir (žurnalistų) 
suvažiavime tas klausimas 
buvo gana plačiai diskutuoja
mas. Mums verkiant reikėtų 
surašyti spaudos etikos ko
deksą, bet ir vėl... Kas jo 
laikysis ?

Mes gi esame dinastų tauta, 
ir kiekvienas mūsų turime 
savo "kodeksus". Jei iš to 
kodekso puslapių kyšėtų 
skaudi rykštė, tuomet jis bū
tų labai išganingas mūsų 
spaudos etikai kelti. Aš nesi
ginčiju, kad kodo nereikėtų, 

Let, man rodos, dar daugiau 
kaip kodas reiškia gera valia 
Nebus geros valios, visi ko
dai perniek dabartinėse mūsų 
sąlygose...

...Nei a.a. Kardęlis, net 
Nagys "Nepriklausomos Lie
tuvos" nesiuntinėjo ir todėl 
man sunku palyginti dabarti
nio ir anų redaktorių laikraš
tį, tačiau kiek dabar skaitau, 
"Nepriklausomoji", be abejo, 
priklauso prie pačių pažan
giųjų svetur leidžiamų, mūsų 
laikraščių. Vyt. Alantas

CITATOS
NEDIDELĖ
NEVIENYBĖ

"Draugo" vedamojo auto
rius Al. B. spalio 1 d. savo 
rašinį "Niekinimosi pagun
dos" šitaip pradėjo:

"Nuolat kalbant apie lietu
vių nevienybę, dažnai už
mirštama, kad, palyginti su 
kitais kraštais ir tautomis, 
toji lietuvių nevienybė yra la
bai nedidelė. Beveik visa mū
sų spauda, išskyrus grynai 
komunistinę, pradedant, kaip 
bolševikai pravardžiuoja, re
akcingąją "Laisvąja Lietuva" 
ar liberaliaisiais "Akira
čiais", pripažįsta, kad Lie
tuva yra pavergta, kad mes 
turime kovoti dėl jos išlais
vinimo. Tačiau išsiskiria tik 
metodai, kurie ne vienam ga
li atrodyti ne tik netikslūs,

Geri šiandien ... geresni rytoj

Canada

Tai investavimas, kuris oauga ir auga

7%%
metinių palūkanų 

vidurkis iki jų 
termino

Canada Savings Bonds pagelbės 
jums planuoti iš anksto — žvelgti 
j ateitį. Jie yra populiariausias 
asmeninis investavimas Kanadoj.

Canada Savings Bonds yra lengva įsigyti grynais 
arba įmokėjimų būdu. Jie yra nuo $50 iki 
$25.000.

Canada Savings Bonds yra tikras pinigas, reali
zuojamas betkada. Jie gali būti iškeičiami kiekvienu 
metu pilna jų vertės kaina ir su palūkanom.

Canada Savings Bonds yra saugūs — paremti 
visais Kanados turtais. Jie yra nepaprastai 
saugūs.

Nauji Canada Savings Bonds 
duoda į metus 7%% palūkanų vi
durki, jei išlaikomi iki jų pabaigos.

Už kiekvieną $100 lakštą pir
maisiais metais mokama $6.75 palūkanų, už kiek
vienus sekančius trejus metus — po $7.75 ir paga
liau už paskutiniuosius septynerius metus — po 8%.

Be to; dar galite gauti palūkanų palūkanas. 
Kiekvienas jūsų $100 gali užaugti iki $227.50 per 
vienuolika metų.

Todėl mes ir sakome, kad Canada Savings Bonds 
yra geri šiandieną, o dar geresni rytoju Tai yra 
investavimas, kuris vis auga ir auga.

Įsigykite juos šiandieną per darbovietę, banką arba kitas įstaigas
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Sydnėjaus, Australijoje, LB choras. Dešinėje apyl. pirm. A. Reisgys

bet net tai laisvės kovai ža
lingi.

"Tačiau kai pažvelgiame 
kad ir į Amerikos senatą, 
matome, kad ten nesutarimų 
daug daugiau, net svarstant 
tokius rimtus klausimus, 
kaip karo baigimą Vietname".

ORDINAS , 
STACHANOVUI

65 m. amžiaus Aleksiejus 
Stachanovas pagaliau susilau
kė "socialistinio darbo didvy
rio" titulo, Lenino ordino ir 
Kūjo ir piautuvo aukstnįome- 
dalio.

1935 m. Stachanovas Done- 
co baseino kasyklose per pa
mainą iškasė 102 tonas ak
mens anglių. Tai buvę 14 kar
tų daugiau, negu normali nor
ma. Stachanovą priėmė pats 
Stalinas, geri darbininkai so
vietuose buvo pradėti vadinti 
'"stachanoviečiais", jis buvo 
iškeltas kaip pavyzdys ki
tiems dirbantiesiems. Sta
chanovas penkeris metus stu

dijavo pramonės akademijoje, 
bet karjeros nepadarė, paga
liau buvo pamirštas.

Dabar Stachanovas vėl iš
keltas ir net apdovanotas. Tai 
siejama šu sovietų pastango
mis žūt būt pakelti darbo na
šumą, kuris Sovietų S-je, 
kaip žinoma, yra žemiausias 
pasaulyje.

KITA
PRIKLAUSOMYBĖ

Vilniuje ligšiol veikęs va
dinamasis ministrų tarybos 
Valstybinis radijo ir televizi
jos komitetas pertvarkytas į 
"sąjunginį-respublikinį" — 
tos pačios "ministrų tarybos" 
— komitetą.

Pirmininku paskirtas lig
šiol tas pareigas ėjęs J. Ja- 
nuitis. Pertvarkymas į "są- 
junginį-respublikinį" valsty
binį komitetą reiškia, kad 
Vilniaus pareigūnai turės 
daugiau viršininkų Maskvoje, 
žinoma, ir žymiai daugiau 
laisvės. E'

VIENAIP IR
KITAIP

"Europos lietuvio" prane
šimu, viena lietuvė, atvykusi 
iš Lietuvos atostogų į Londo
ną, Britanijoje, nutarė pasi
likti Vakaruose. Britų įstai
gos jai suteikė leidimą pasi
likti Anglijoje.

Vienas Skotijofs lietuvis iš 
Glasgow, nuvažiavęs atostogų 
į Lietuvą, ten vedė Vilniaus 
universiteto dėstytoją, kuriai 
valdžia leido išvykti į Škotiją. 
SUŠLUBAVUSI 
NIDOS SPAUSTUVĖ

Įpusėtoji rinkti "Septintoji 
pradalgė" vis dar neišeina iš 
spaudos. "Europos lietuvio" 
pranešimu, prieš kurį laiką 
sušlubavusi Nidos spaustuvė 
Londone dar neatstatė savo 
normalios produkcijos. Dėl 
to susitrukdė Nidos knygų 
leidyba.

Ar tavo kaimynas skaito 
Nepriklausoma, į a, ?

AR KADA NORS RIMTAI SVARSTĖTE:

KAM YRA
1

REIKALINGAS
APDRAUDOS

AGENTAS ?
APDRAUDĄ PARŪPINTI? 
SUTARTI SURAŠYTI? 
KAINAS PALYGINTI? 
NELAIMEI ATSITIKUS?

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
CHARTERED INSURANCE BROKER
SAVARANKIŠKAS AGENTAS

3907A Rosemont Blvd., Montreal 36, Que. TEL. 722-3545



NOBELININKAS
NUŠLUOSTYKITE DULKES NUO SAVO LAIKRODŽIU

Ketvirtą kartą Nobelio li
teratūros premija atiteko 
rusui |r trečią kartą Rusijos 
valdžia premijos paskyrimą 
gali laikyti iššūkiu.

1933 m. premiją gavo Iva
nas Buninas, Paryžiuje gy
venęs emigrantas. 1958 m. 
Nobelio literatūros premija 
buvo paskirta Borisui Pas
ternakui, iš esmės nepolittš- 
kam rašytojui, kuriam betgi 
sovietų valdžia uždraudė 
premiją priimti, tačiau kurio 
Sovietijoje iki šiol neišleis
tas romanas "Daktaras Ži- 
vago" Vakaruose pasklido 
milijonais egzempliorių.

Valdiškoji sovietų rašytojų 
sąjunga n.obelįninką Paster
naką išmetė iš narių, o Šve
dijos karališkoji akademija — 
Nobelio premijas teikiančioji 
institucija — gal ir dėl sovie- ' 
tiškosios rūstybės po septy- 
nerių metų Nobelio literatū
ros premiją paskyrė kazokiš
kųjų romanų autoriui Michai- 
liui Šalochovui, ištikimam ir 
paklusniam Stalino ir visų ki
tų Sovietijos valdovų valdiniui 
ir nenuginčijamo talento ra
šytojui.

Šįmet Nobelio literatūros 
premija ketvirtą kartą atiteko 
rusui — Aleksandrui Solženi
cynui. Jo tautietis poetas 
Jevtušenko naująjį nobelinin- 
ką pavadino "mūsų vieninteliu 
gyvu klasiku", o premijos pa
skyrimo rašte pažymėta, kad 
premija skiriama už "tą etiš
ką jėgą su kuria jis tęsė ne
pakeičiamą rusų literatūros 
tradiciją"....

Jo ištikimybė tradicijai yra 
nepaneigiama. Ir amerikietis 
recenzentas H. E. Salisbury

"Aštuoneri metai kalėti": Lub- 
jankos kalėjimas Maskvoj 

Solženicyną pavadino "reikš
mingu devynioliktojo šimtme
čio, romanistu, kuris nuosta
biu būdu staiga iškilo dvide
šimtojo amžiaus antrojoje 
pusėje". Didieji jo romanai 
parašyti tolstojiškoje tradici
joje, kuri Vakaruose po 
Proust ir Joyce jau yra nu
trūkusi.

Solženicynas visuomet tei
gė, kad jis iš principo pasi
sako už sovietinę sistemą. Ir 
jo veikalų potekstėje jaučia
mas tikėjimas "socializmu su 
žmogiškuoju veidu", nors 
kartais gal labiau išryškėja 
jo paprastas žmogiškumas su 
socialistiškais atributais. 
1967 m. gindamasis nuo prie
kaištų, Solženicynas rašytojų 
sąjungai pareiškė:

"Vienokią arba kitokią 
valstybinę santvarką, vieno
kią arba kitokią gėrybių pa
skirstymo sistemą ginti arba 
kritikuoti — nėra rašytojo 
uždavinys. Rašytojas renkasi 
visuotinas ir amžinas temas, 
žmogiškosios širdies ir są
žinės paslaptis, gyvenimo 
sąįytį su mirtimi, žmogišku
mo įstatymus"... Tai su va
dinamuoju socialistiniu rea
lizmu iš ties nieko bendro 
neturi. Jo paprastas, kiek
vienam ir neišprususiam 
skaitytojui suprantamas pa
sakojimo būdas, etiškumas, 
be abejo, ir išpopuliarino jo 
knygas Vakaruose. Tačiau 
dėmesį Solženicynas atkreipė 
savo maištingąja tematika, 
savo esmine kūrybos poteks
te, kurioje taip lengvai iš
skaitomas įsitikinimas, kad 
visa Sovietų Sąjunga vis dėlto 
yra didelis kalėjimas.

Pasak Nobelio premijos 
juri rašto, Aleksandras Sol
ženicynas yra "Lenino revo
liucijos sūnus", kuris šito 
savo "dvasinio paveldėjimo 
niekados neatsisakė". 1918 m. 
Kaukaze gimęs, Rostove prie 
Volgos užaugęs, 1941 m. ma
tematikos ir fizikos studijas 

■ baigęs busimasis nobelinin- 
kas karo metu Leningrade 
vadovavo priešlėktuvinės ar
tilerijos baterijai.

1945.m. jis buvo suimtas, 
kai sovietų karinė žvalgyba

Aleksandras Solženicynas

"Smerš" patikrino jo siun
čiamus laiškus, kur jis Sta
liną kritikavo už menką nu
simanymą strategijoje ir ne
išprususią kalbėseną. Jis 
buvo nuteistas aštuonerius 
metus kalėti.

1953 m. jis buvo paleistas 
su teise gyventi tik Sibire. 
Susirgo vėžiu, bet Taškento 
ligoninėje ligos plėtimas buvo 
sustabdytas. 1957 m. rehabi- 
lituotas, Aleksandras Solže
nicynas Riazanėje gavo tar
nybą kaip fizikos mokytojas 
Čia jis parašė savo pirmąją, 
jį išgarsinusią knygą apie 
Ivaną Denisovičių.

Solženicyną "atrado" libe
ralus rašytojas ir anuometi
nis "Novi mir" žurnalo, re
daktorius A. Tvardovskis. 
Per vieną naktį perskaitęs 
"Denisovičiaus" rankraštį, 
jis iš karto suprato knygos 
literatūrinę vertę ir rankraš
tį pasiuntė tuometiniam 
Kremliaus valdovui N. 
Chruščiovui. Pastarajam, 
kaip tik pradėjusiam kovą su 
"asmenybės kultu", tokia 
knyga pasirodė labai paranki. 
Jis Kremliaus spustuvei liepė 
išspausdinti 20 knygos eg
zempliorių, juos išsiuntinėjo 
politbiuro nariams, o sekan
čiame posėdyje pareiškė: 
"Gera knyga, ne tiesa, drau
gai?". Niekas neprieštara
vo. ..

1962 m. "Denisovičius" bu
vo išspausdintas "Novl mir" 
žurnale. 95 tūkstančių eg
zempliorių tiražas buvo iš
parduotas per vieną dieną. 
Knygos laidos sudarė iš viso 
800 tūkstančių egzempliorių. 
Tai buvo tikras sovietiškas 
bestseleris. Už knygos hono
rarą autorius nusipirko 
"Moskvičiaus" automobilį, 
kurį pavadino "Ivanu Denlso- 
čium"...

1964 m., po Chruščiovo at
statymo, Solženicynas pateko 
nemalonėn. Jo knyga dingo iš 
bibliotekų. Partijos aparičl- 
kai pradėjo apie jį skleisti 
šmeižtus, kartais labai kvai
lus ir neįtikėtinus. Jo nauja
sis romanas "Vėžio palata" 
jau buvo surinkta ir išspaus
dinta, bet tas "Novi mir" nu
meris buvo sulaikytas ir ge
rokai pavėlavęs turėjo būti 
perrinktas.

1967 m. Solženicynas so- 
yietų rašytojų sąjungos su
važiavimo dalyviams išdalino 
atvirą laišką, kuriuo reikala
vo "sovietų konstitucijoje ne
numatytą ir todėl neteisėtą 
cenzūrą" panaikinti. Cenzūra 
esanti kalta dėl rusų litera
tūros nuosmukio, teigė Sol
ženicynas, ir jis nurodė, kad 
rašytojų sąjunga išvirto į 
priespaudos instituciją, kuri 
neleidžia išspausdinti jo ro
manų "Pirmasis pragaro ra
tas" ir "Vėžio palata".

Solženicynas, be to, apkal
tino sovietų saugumą, kad jis 
konfiskavo jo kūrinių rank
raščius ir provokacijos tiks
lais juos išstūmė į Vakarus, 
kur jie buvo išspausdinti.

Į Vakarus pateko ir Solže
nicyno atviras laiškas rašy
tojams, kuris sovietuose ne
buvo išspausdintas. Nežiū
rint to, jis nuprašais paskli
do ypač Rusijos inteligenci
joje. 82 Sovietų autoriai pa
reiškė protestą, kad Solženi
cynas rašytojų sąjungos yra 
išjungiamas iš literatūrinio 
gyvenimo.

1967 m. jam jau teko tei
sintis prieš valdiškosios ra
šytojų sąjungos rabinatą. 
Solženicynas, esą, savo Va
karuose leidžiamomis knygo
mis ir atviruoju laišku tar
naująs sovietų priešams ir 
"buržuazinei propagandai". 
Rašytojas Aleksiejus Surko

vas tarė: "Solženicyno vei
kalai mums daug pavojinges
ni už Pasternako. Pasterna
kas buvo negyvenimiškas, o 
Solženicynas turi gyvą tem
peramentą, yra kovingas". 
Vyriausiasis sovietinių rašy
tojų prižiūrėtojas Konstanti
nas Fedinas pareikalavo, kad 
Solženicynas "atsiribotų nuo 
politinės opozicijos vado 
vaidmens, kurį jam sutelkė 
Vakarai". Tik po to galėsianti 
būti kalba apie leidimą 
spausdinti jo "Vėžio palatą", 
o "Pirmasis pragaro ratas" 
aplamai esąs nespausdintinas,

Penkias valandas trukęs 
tribunolas baigėsi bė išvadų. 
Solženicynas nenusileido. 
"Literaturnaja gazeta" pada
rė .išvadas: "Solženicyno el
gesys buvo aiškiai demago
giškas". "Pravdos" redakto
rius Simjaninas pareiškė: 
"Solženicynas yra šizofrenl- 
kas... Jo kūriniai yra anti- 
sovietiniai"...

Tačiau tas "štzofrenikas" 
nebuvo uždarytas beprotna
myje, nebuvo nė teisiamas,’ 
kaip kiti nepaklusnūs sovietų stingimo laikai, kai jūs Pas-

rašytojai. Matyt, jis jau buyo 
perdaug žinomas Vakaruose 
ir perdaug popuHarus Rusijo
je.

1969 m. jis vis dėlto iš
mestas iš valdiškosios rašy
tojų sąjungos. Lemiamajame 
posėdyje jo paklausė: "Kodėl 
jūs spausdinatės užsienyje?". 
Solženicynas atsakė: "Jūs 
man atsakykite, kodėl manęs 
čia nespausdina?"... Rašyto
jas Markinas vėliau girtas 
pasibeldė prie Solženicyno 
durų,atsiklaupė ir reikalavo, 
kad išmestasis jam spiautų į 
veidą. Markinas posėdyje 
balsavo už Solženicyno išme
timą, neš jam už tai buvo pa
žadėtas naujas butas...

Solženicynas vėl parašė at
virą laišką rašytojų sąjungos 
sekretariatui. Jis sąjungą 
apkaltino statuto pažeidimu, 
kurį įvykdę "akli aklųjų vado
vai". "Nušluostykite dulkes 
nuo savo laikrodžių, jie vė
luojasi", rašė busimasis no- 
belininkas. "Jūs nė nepaste
bite, kad jau rytas švinta... 
Jau praėjo grasinimų ir su- .

t

STEFANIJA RŪKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

TREMTINYS IR ŠUO

Dirbu tolimame kulistane. Arpuojame iškultus 
grūdus. Man šiandien yra geriau, negu kaime alkaniems 
senukams. Išsiverdame aviečių arbatos ir išgeriame 
karšto vandenėlio. Cukraus nėra, o cukrelio visai ne
reikia, nes jo čia niekas nematė. Turtingieji įsideda 
pieno arbatai užsibaltinti. Tai jau didoka prabanga. 
Tremtiniai tokio malonumo neturi. Jiems gerai ir vi
rintas vanduo, kuris sušildo ir maloniai nuteikia, nes 
saugu gerti, nors iš balos pasemtas.

Pagrindinis mūsų maistas — grūdai. Turime prie 
rigos angos susikūrę ugnelę, prie jos pasišildome, išsi
kepame grūdų ir pavalgome. Gera būtų grūdus išvirti, 
bet bijome, kad nepagautų nusikaltimo vietoje. Kepti 
saugiau. Pamatei ’’valdžia”, numetei skardinę plycą 
šalin ir sėdi kaip nekaltas. Kur tau sėdėsi, greičiausia 
bėgi dirbti, nes už sėdėjimą gausi pylos ir prarysi ke
lias matuškas, jeigu dar nepridės ’’litovskaja bliad” — 
lietuviška kekšė.

Amžinai tave bara ir uja: tai mažai padirbai; da
bar karas, tai reikia dirbti už tris; tai vagiate ir val
gote grūdus. Nepasiteisinsi ir nepasakysi, kad be po
ilsio ir nevalgęs žmogus negali našiai dirbti. Įsakyta 
dirbti ištisa parą — tai ir trauk jungą. Bet įvedus tą 
naują tvarką, žmonėms trigubai jėgų neprisidėjo. Dar
bininkai būtų pajėgesni, jei gautų truputį daugiau ir 
geresnio maisto, bet tuo niekas nesirūpina. Valstybė 
reikalauja vis didesnių grūdų ir kitų maisto produktų 
normų. Bet niekas nepaklausia, koks derlius ir kaip 
kolchozas verčiasi.

Vykdome valdžios potvarkį dirbti be poilsio, bet 
niekas neišlaiko. Paryčiais, apsirengę, utėlių kramto
mi, nuvirstame ant plikų narų ir nors kelias minutes 
sudedame akis. Jei patikrina ir atranda miegančius, 
teisinamos. kad neišlaikėme, minutėlei prigulėme ir 
tuojau vėl einame dirbti. Savo kolchozo vyresnybės jau 
ir nebebijome, nes ir jie neišlaiko mus prižiūrėti ir
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nuolat rėkti ’’skarej”. Jie nuolat ragina mus paskubėti, 
nes reikia raginti. Bet ir jie neišlaiko, kartu su darbi
ninkais išvirsta ir užmiega.

Oras kasdien eina vis šaltyn, žemė apdengta storu 
sniego sluoksniu ir vis dar jo prideda daugiau. Visą 
mielą žiemužę čia nebūna jokio atlydžio. Medžiai pasi
dabinę baltomis kepurėmis ir apkibė snieginėmis 
žvaigždutėmis, kaip laisvojo pasaulio kalėdinės eglu
tės. Vai, kaip šalta. Kur dabar pasislėpusi mažytė tai
gos paukštytė kedrovka ir kaip ji nesušąla? Burun
dukui geriau, nes jo kailiniukai šilti. Jis išpuvusiame 
medyje turi gilią drevę ir didelę, minkštą uodegytę 
apsikloti.

Gerai, kad turiu šiltus veltinius. Be jų dabar būtų 
tikra prapultis. Gyvenant svetimose ir mažai pažįsta
mose šalyse, naujo gyvenimo gudrybių reikia moky
tis iš vietinių žmonių. Viena jau sena moterėlė man 
patarė būtinai nusipirkti ar išsimainyti veltinius.

Reikia įsigyti ir rogutes, nes noriu susimalti savo 
rugius. Iki šiol negalėjau susimalti, nes mūsų kaime 
nėra malūno, o iki artimiausio malūno dvidešimt kilo
metrų. Esu jau gerokai nusilpusi ir ant pečių į malūną 
rugių nenusinešiu. Tie mano rugiai man labai didelis 
turtas. Juos turėdama pasiguodžiu ir jaučiuosi turtin
ga. Labai keista, kad tokiame sunkiame gyvenime ir 
nepritekliuose negaila Lietuvoje paliktų gėrybių, nors 
esu apdriskusi ir nuolat alkana. Visada mintyse tik 
palikta mažytė dukrelė ir vyras. Labai noriu, kad jie 
išliktų gyvi. Kartais pagalvoju ir apie likusį šunelį 
Murzių. Gynė jis mane areštuojant, negailestingai puo
lė enkavedistus iv jei vadovus, kurie nurodinėjo tremia
mųjų buveines. Rūpi man prisirišusio prie manęs gy
vulėlio likimas. Einu užsimąsčiusi ir nepastebėjau, 
kaip prie manęs atsirado rudas žemomis kojomis šune
lis, vizgina uodega ir draugiškai nusiteikęs žiūri j ma
ne. Net krūptelėjau ir apstulbau. Ir iš kur dabar atsi
rado mūsų šunelis? Tik gerai pasižiūrėjusi susivokiau, 
kur esu, ir pastebėjau, kad tai ne mūsų Murzins.

Nepavydėtinas čia ir šunų gyvenimas. Neturi jie 
užuovėjos nuo sniego audrų ir žvarbių Sibiro vėjų. 
Niekas jiems būdos nepadaro. Miega šuneliai susirietę 
į kamuoliuką ant suminto sniego takų, kartais inkšda- 
mi glaudžiasi prie namelių sienų. Lietuviška būda tik
rai čia šuneliam praverstų. Sibire niekas neparodo 
žmonėms meilės ir nuoširdumo, todėl ir žmonės čia 
neparodo užuojautos gyvuliukams ir savo artimui.

žiemą Sibire gryčion šunų pasišildyti visai nelei
džia, nes jie, pabuvę šiltame kambaryje, laukan išėję 
tuojau sušąla. Jie sunkią ir ilgą Sibiro žiemą turi iš
kentėti lauke.

Ji

Jei šeimininkas sunkiai verčiasi, tai jo ir gyvuliai 
blogai maitinami, šuneliai Sibire minta tik bulvytėmis. 
Visiems čia ne pyragai.

Užaugusių šunų niekas čia ilgai nelaiko, nes iš 
jų kailių siuva kailinius, kurie yra labai šilti ir saugoja 
nuo sibiriškos žiemos šalčių. Kumštinės pirštinės, pa
siūtos iš šuns kailio, labai šiltos ir neturi pakaitalo. 
Šuninius taukus žmonės vartoja džiovai gydyti. Geres
nę šunieną, slėpdamiesi vieni nuo kitų, suvalgo. Lieka
nas’kiaulėms sušeria, bet tik jau jokiu būdu jų neiš
meta.

Sunkus šunelių gyvenimas Sibire, nes jie nuolat 
dreba ir bijo šeimininko, kad nenudirtų kailio. Jei 
šeimininkui šalta, tai šunelis turi savo kailiu atsakyti.

Čia baisiai sunku ir tremtiniams, nes reikia dre
bėti ir gyventi nuolatinėje baimėje, kad enkavedistai 
dar kartą neapkaltintų ir neištremtų dar toliau į šiau
rę, iš kur tikrai nėra jokios vilties sugrįžti. Jei sovie
tinei valstybei reikia Sibire kirsti taigas ir kurti nau
jas sodybas, tai tuos darbus veltui atlieka šimtai tūks
tančių įvairių tautybių tremtinių.

Taip ir nesuprasi, kam Sibire geriau, tremtiniui 
ar šuniui: abu benamiai, abu alkani ir abudu vienodai 
kaukia ...

BACERSKIŲ MIRTIS

Iš kaimo atėjo Ona Geležinytė. Tuojau apstojusios 
klausinėjame, kas nauja girdisi kaime.

Ji mums pranešė, kad išbadėjusi mirė senutė Ba- 
cerskienė. Ta lietuvė mirė baisiai toli nuo savo tėvy
nės, be savųjų, be kaimynų ir be grabnyčios. Niekas 
jai nepašventins amžino poilsio vietos, nes visi mūsų 
kunigai su vyrais uždaryti koncentracijos stovyklose.

Nebuvo pas ją atvažiavusi ir felčerė, kuri gyvena 
Suchoje kaime. Jai priskirta ir mūsų kaimo gyvento
jus gydyti. Kolchozo pirmininkas turėjo pas ligonę at
vežti felčerę, bet jam stigo žmoniškumo ir jis neatliko 
savo pareigų. Kam rūpintis senute, kuri jau nebegali 
dirbti ir tfiri užėmusi vienoje kaimo pirkelėje kampą.

Taip tyliai ir užmigo senutė. Tik su savo pasku
tiniu atodūsiu, atidavė dvi skaidrias ašaras, dar pri
klausančias šiam nedėkingam pasauliui. Jokių budy
nių. Kolchozas sukalė iš baltų lentų karstą. Geležinis 
su Meinoriumi iškasė duobę, ir suvargęs arkliukas nu
tempė ją į kapinyną. Tyliai mažas būrelis lietuvių pa
lydėjo senutę amžinybėn. Tolimas ir vargingas jai bu
vo tremtinės kelias iš Žemaitijos iki Sibiro. O čia pasi
tiko sunki bado mirtis.

Už'poros savaičių mirė ir Bacerskis. Rytą rado jį 
amžinai užmigusį. Niekas jo jau negalėjo pabudinti. 
Niekas jo neslaugė, negydė, neguodė ir paskutinį mo- 
mentą nebuvo, kas paduotų vandens. Mirė badu. Tai 
baisus žodis. O komunistai badą aptaria:

— Amerikos kapitalistai darbininkus marina badu.
Niekas jam neuždegė žvakės ir nepašvietė tam

siame gyvenimo kelyje, paliekant šios žemės var
gus. Žvakės čia niekur negausi, o iš namų vargu ar 
kas turėjo ją atsivežęs. Tremtiniai jam negalėjo pa
dėti, nes visi dirba laukuose ir miškuose, o kaime būna 
tik svečiais. Visi vos kojas bepavelka, gyvena pusba
džiai ir suka galvas, kaip tą dieną pramisti ir neiš- 
griūti.

Savųjų mirtys mus pritrenkė. Iki šiol mes apie 
mirtį dar nenoromis galvojome. Dabar ji užvaldė mūsų 
mintis. Tarp savęs stengėmės nekalbėti apie giltinę, 
bet visi žinojome, kad esame pastumti po jos dalgiu.

Kaime likusios tik moterys su mažais vaikais, bet 
ir jos visą dieną dirba artimesniuose laukuose, o va
kare grįžusios dar turi apeiti savo ūkelį, aptvarkyti ir 
pavalgydinti vaikus. Namo pareina išvargusios ir nuo
lat susirūpinusios šeimos maitinimo reikalais.

Senukas Bacerskis labai pergyveno žmonos mirtį 
ir jau gaivališkai nenorėjo užmigti Sibire. Vis laukė . 
karo pabaigos. Grįžimo viltis neapleido, jo iki pasku
tinės minutės. Dar karas nepasibaigė, o jau abu že
maičių žemės vaikai mirė ir ilsisi tolimoje Malinovkoje. "

Akušerė Jasinskienė kniubdama ėjo, visus gydė, 
guodė ir kaip galėdama gelbėjo savuosius nuo barš
kančių mirties pirštų. Po metų nuo Bacerskių mirties 
palaidojo ji savo vyrą Mykolą ir šalia jo pati atsigulė, 
kad nebūtų taip nuobodu vienam ilsėtis "Narymo Spin
duly”. Ir tie abu žemaičiai miega Malinovkos kaime, 
Bakčaro rajone. Tomsko apygardoje. O "pasaulinio ' ‘ 
masto parlamentas” J. Paleckis Australijoje žurnalis
tams neraudon.uodamas tvirtino, kad visi grįžo.

Padėjo sergantiems ir Bronė Gintalienė. nors ji 
buvo nėščia ii- jau vaikščiojo paskutines dienas. Pasku
tinėmis nėštumo dienomis ir tremtinių moterų dirbti 
nevarė.

Pradeda pildytis Kremliaus carų planas. Mirę jau 
negrįš ir nereikalaus savo žemės, nereikš pretenzijų j 
savo paliktai) turtą. Tai buvo buožės, parazitai ir iš
naudotojai, bet jų turtas labai reikalingas nusipelniu
siems kompartijos veikėjams ir Kruglodurovų pali
kuonims, mūsų tėvynės okupantams.

Bus daugiau



Sovietų rašytojų sąjungos 
rab(natas.

ternaką išstūmėte".
Ir šitas laiškas pateko į 

Vakarus.
Vakaruose pasipylė pro

testų srautas. Protestavo 
Pen klubas, protestavo eilė 
žinomų rašytojų, pradedant 
Rolf Hochhuth su Guenther 
Grass ir baigiant Arthur Mi
ller su Mary McCarthy. Pro
testavo Bertrand Russell, 
Jean Paul Sartre ir Louis 
Aragon, prancūzų komparti
jos CK narys. Sovietai liko 
kieti. "Litera tuma ja gazeta" 
jam net pasiūlė emigruoti į 
Vakarus.

Solženicynas neemigravo 
ir jis išsilaikė. Jis rašo nau
ją romaną apie pirmąjį pa
saulinį karą. Finansiškai jam 
nėra lengva. Tar iybos jis 
negauna. Jo žmona, buvusi 
chemijos mokytoja, taip pat 
bedarbė. Santaupos baigiasi, 
ir Solženicynas vos praminta 
iš nedidelės pensijos, kurią 
gauna kaip vėžio ligos invali-' 
das.

Gotas L
Daug kas galvoja, jog Lie

tuvai padėti arba net pagaliau 
ją išlaisvinti galima bestatant 
koplyčias Vašingtone ir Ro
moje, rengiant "genocido pa
rodas", rašant rezoliucijas, 
na, ir aplamai politikuojant. 
Atrodo, kad daugumai jų ( o 
daugumai tų mielų lietuvių 
plikės jau šviečia) visai ne
rūpi, ar bus kam tas rezoliu
cijas skaityti netolimoje atei
tyje.

Žinoma, ne visi tokiais di
deliais dalykais užsiiminėja. 
Kiti vaikščioja žeme, kaip 
paprastiems žmonėms ir pri
dera. Jie kvėpuoja kasdieny
bės orą, sielojasi lietuvybės 
ateitimi, nori išlaikyti prie 
savęs jaunimą, jį visomis ga
limybėmis auklėja. Tai prak
tiški, nuoširdūs lietuviai.

Sportas daug kam pasidarė 
beveik keiksmažodžiu arba 
geriausiu atveju — vaikų dar
bu. Gal ne visada taip būdavo 
viešai pasakoma, tačiau buvo 
galima pajausti, kuomet 
sportininkai paprašydavo ko
kios nors paramos. O Vlikas 
ar Altą pirmą kartą apie 
Amerikos lietuvius sporti
ninkus aplamai plačiau iš
girdo, tur būt, tada, kai 
krepšininkų grupė sumanė 
nuvažiuoti į Lietuvą ir. te
nykščiams parodyti, jog iš
eivijoje ne vien tik rezoliuci
jos yra rašomos.

Tokia įžanga pasirašė, kai 
kilo mintis bent trumpai at
žymėti Chicagos lietuvių fut
bolininkus, kurie mini savo 
organizuoto veikimo 20 metų 
sukaktį. Ypač kad ši futboli
ninkų veikla šias eilutes ra
šančiam gerai pažįstama nuo 
pačių pirmųjų dienų, kuomet 
yra tekę būti vienu iš klubo 
steigėjų, jo pirmininku, su 
futbolininkais tūkstančius 
mylių nukeliauti ir apie fut
bolininkų pasirodymus šimtus 
lapų primarginti.

Praeitą pavasarį Solženi
cyną aplankė jo vertėjas į 
anglų kalbą Nicholas Bethell. 
Po ilgų pokalbių su sovietų 
rašytojais, jis priėjo išvados, 
kad jiems galimybė rašyti 
yra daug svarbesnė, negu 
teisė spausdintis. Jiems ne
suprantamas Vakarų rašytojų 
noras kuo daugiau spausdintis 
ir uždirbti. N. Bethell "The 
New York Times Magazine" 
skiltyse balandžio mėnesį ci
tavo literatūrinio Sovietinio 
rabinato narį, "Literaturnaja 
gazeta" redaktorių A. Čai- 
kovskį: "Daug priklausys nuo 
Solženicyno laikysenos atei
nančiais mėnesiais"...

Ateinančiais mėnesiais Va
karuose, ypač Skandinavijoje, 
prasidėjo sąjūdis Solženizy- 
nui paskirti Nobelio literatū
ros premiją. N. Bethell 
Maskvoje susidarė įspūdį, 
kad sovietų valdžios sluoks
niai ypač bijo pasikartojimo 
to įspūdžio, kurį paliko Pas
ternako byla. Nobelio premi
jos suteikimas 'Solže ynui 
būtų tik naudingas.

Dvi savaites prieš nustaty
tą terminą Švedijos karališ
koji akademija paskelbė, kad 
.1970 metų Nobelio literatū
ros premija paskirta Alek
sandrui Solženicynui. Akade
mijos generalinis sekretorius 
Gierow paaiškino: "Šįkart 
mes visi buvome vienos nuo
monės".

Telefono pokalbyje su nor
vegų žurnalistu P. E, Hegge 
Solženicynas pažadėjo gruo
džio 1O d. asmeniškai daly
vauti premijos įteikimo iš
kilmėse Stockholme. "Man 
einasi gerai. Kelionė mano 
sveikatai nekenks", pareiškė 
nobelininkas. Tai bus pirmo
jo jo kelionė į Vakarus, žino
ma, jeigu ji aplamai įvyks...

ietuvoi
Šiandien daug mes kalbame 

apie Lietuvos garsinimą, ta
čiau kas daugiau tą mūsų tė
viškėlę išgarsino, jeigu ne 
sportininkai? Jeigu mūsų po-- 
litikuotojai į kitataučių spau
dą patenka tik retomis progo
mis, jeigu mūsų kultūrininkai 
sušvyti kiek dažniau, tai Chi
cagos futbolininkai ten atsi
randa beveik kiekvieną savai
tę. Kartais, tiesa, jų atžy
mėsimas būna kuklus, ir pa
sitenkinama vien tik "Liths" 
— sutrumpinimas nuo "Lithu
anians" — vardo įrašymu fot- 
bolo rezultatų skyriuje, ta
čiau tai vis dėlto šis tas. Bet 
kitomis kalbomis išeiną laik
raščiai lietuviams futbolinin
kams dažnai skiria nemaža 
vietos, ir lietuvių vardas nu
skamba tūkstantinėje publiko
je.

Šiuo metu, kuomet Chica- 
goje yra apie 15 tautybių, ku
rios turi savo futbolo klubus, 
lietuviai su savo futbolo veik
la įsirikiuoja gal kokioje 
penktoje vietoje, nežiūrint to, 
kad kitos tautybės savo skai
čiumi ir pinigais yra žymiai 
pajėgesnės.

Žinoma, yra liūdnas faktas, 
jog lietuviams reikia verstis 
tik savo žmonėmis. Čia kalbu 
anie faktą, kad lietuviai turi

E. Šulaičlo nuotraukoje; Chicagos "Lltuanlca"

Dallo Vyt. Remeika: "Uostas žiema"

paspirtį telkti grynai iš prie
auglio Dėdės Šamo žemėje. 
Kitos tautybės yra žymiai ge
resnėje padėtyje: į vokiečių 
klubus atvyksta futbolininkai 
iš Vokietijos, į. graikų iš 
Graikijos, italų — Italijos. 
Net ir lenkų futbolininkų su
silaukiama iš Lenkijos. Tuo 
tarpu iš Lietuvos — ne.

Kai šią vasarą vykau Lie
tuvon, turėjau Chicagos lie
tuvių futbolo klubo vadovybės 
pageidavimą paklebenti duris, 
kad ir iš Lietuvos kokie trys 
vyrai bent metams atvyktų 
Chicagon. Jie čia žaistų, o 
kartu ir treniruotų. Tačiau, 
kaip ir kitos sugestijos, ši 
mintis tikriausiai atsimuš į 
rusų "niet".

Smagu, kad Chicagoje lie
tuvių futbolas, galima sakyti, 
yra įsipilietinęs. Kuomet 
rugsėjo 13 d. jėzuitų Jaunimo 
centre buvo surengtas klubo 
20 m. sukakties minėjimo 
pobūvis, susirinko apie 300 
gražios publikos. Buvo ir žy
mesnių veikėjų, kurie gražių 
žodžių klubo adresu pasakė. 
Tai faktas, kuris džiugina. 
Bet nedžiugina, kad visoje S. 
Amerikoje tebėra tik du lie
tuvių klubai, kurie kultivuoja 
futbolą. Rugsėjo 6 d. Chica
goje žaidė New Yorko lietu
viai futbolininkai, kurie anks-

Jurgįs Juodis savo straips
nyje "Rado kuo gėrėtis", kurį 
rugsėjo IO d. išspausdino 
"Laisvoji Lietuva", susirūpi
no NL liepos 22 d. paskelbtu 
Z. Amaičio rašiniu apie ta
pytojo Mare Chagallio šiokius 
Jokius ryšius su Lietuva. 

čiau buvo stiprus vienetas, o 
dabar jau nukrito į žemiau
sios grupės paskutinę vietą ir 
labai abejoja ar ilgai galės 
išsilaikyti. Kur dingo Toron
to, Detroito, Omahos, Bos
tono ir kitų vietovių futboli
ninkai, anksčiau plačiau ar 
siauriau pasireiškę? Tai vis 
liūdni reiškiniai.

Chicagos lietuvių futbolo 
klubas, atrodo, nemirs. Jis 
turi nemaža jaunų žaidėjų, o 
kas svarbiausia — fanatikų, 
kuriuos dabar Lietuvoje sir
galiais vadina. Jeigu rungty
nes su New Yorko lietuviais, 
lyjant stipriam lietui, stebėjo 
apie 200 tautiečių, galima 
suprasti, jog juos nė su paga
liu nuo futbolo nenuvysi. Kuo
met Chicagos "Lituanicos" 
komandoje dar vis matai 5 
vaikų tėvą. H. Jenigą, kuris 
jau 15 metų beveik kiekvieną 
sekmadienį praleidžia aikštė
je, atrodo, entuziasmo užteks 
ir kitiems.

Kada Chicagos lietuviai 
įmuša įvartį vokiečių, lenkų, 
meksikiečių ar kitų koman
doms — galime sakyti, — kad 

•jie pelno golą ir Lietuvos 
naudai. Kas šį teigimą ban
dys" nuneigti? Nebent tie, ku
rie yra taip giliai įbridę į ne
vaisingos politikos klampynę, 

“kad ir perspektyvos yra ne
tekę. Ed. Šulaitis

Nuginkluojančiu atvirumu 
Jurgis Juodis prisipažįsta, 
kad nieko apie Chagalhį ne
girdėjęs. Dar daugiau: anot J. 
Juodžio, Chagallio vardas nė 
"pasaulinėje meno istorijoje 
neminimas". Štai, ta nuostabi 
J. Juodžio pastraipa, kurią — 
nieko nepakeitę — cituojame:

"Pagalvojau, tikrai, aš at
silikęs meno pasaulyje, bet, 
ištiesų, aš niekur meno orbi
toje nesu užkliuvęs ar radęs 
ką nors apie minimą dail. M. 
Chagalį. Pasaulinėje meno 
istorijoje jo vardas nemini
mas, neteko girdėti ką nors, 
konkretaus ir mūsų meno 
istorijoje, nebent tiek, kad 
minimas dailininkas buvo su
ruošę š meno parodą Lietuvo
je, tai ir viskas".

Tai, žinoma, ir būtų vis
kas. Nebent Jurgiui Juodžiui 
galima būtų priminti, kad, 
atsivertęs Lietuvių enciklo-

ai. gimanto skiltis
KEISTI VANAGAI IR BALANDŽIAI

Detroitas liepsnoja. Los 
Angelės priemiestis — kovos 
arena. Susprogdinti pastatai 
X kolegijoje. Z universiteto 
ribose aidi šūviai. Užmušti 
ir sužeisti prie ROTC būsti
nės. Tūkstančiai vakar žygia
vo su Vietkongo vėliavomis ir 
Ho-Či-Min paveikslais. Na
cionalinė gvardija iššaukta 
riaušėms malšinti. Parašiu
tininkų daliniai paruošty. 
Kruvini susirėmimai su 
miesto ir valstijos policija.

Tai vis didžiosios antraš
tės. Tai vis vakar ar šios 
dienos "karštosios" naujie
nos. Tikros, neišgalvotos, 
nelabai ir išpūstos ar padai
lintos. Visa labai arti teisy
bės, nebent kai kur perdeda
mą: jei miestas, sakoma, 
liepsnoja, tai reikia suprasti 
— keletas kvartalų, bet ne to
talinis, viską apimąs gaisras 
ar turto naikinimas.

pedtjos trečiojo tomo 467 
psl., jis galėtų susipažinti 
bent su svarbiausiais Chaga
llio meninės veiklos duome
nimis, na, ir savo "pasauli
nės meno istorijos" žinias 
truputį papildyti...

Anądien Vliko leidžiamos 
"Eltos informacijos" paskel
bė žinią, kad prie vilniškės 
ministrų tarybos veikęs Ra
dijo ir televizijos komitetas 
pertvarkytas į "sąjunginį- 
respublikinį" komitetą. Toks 
pertvarkymas, esą, reiškia, 
kad dabar to komiteto Vil
niaus pareigūnai turės dau
giau viršininkų Maskvoje "ži
noma, ir žymiai daugiau lais
vės".

Taip ir neaišku , kodėl, 
būtent, tie pareigūnai dabar 
turės "žymiai daugiau lais
vės". Ar dėl to, kad Maskva, 
palyginti, toliau nuo Vilniaus 
komiteto būstinės, negu vil
niškė ministrų taryba? Ta
čiau geografiniai nuotoliai juk 
neturėti) sudaryti didesnių 
sunkumų — arba ir patogumų, 
— ypač kai iš Vilniaus du 
kartus per dieną Maskvon 
skrenda lėktuvai.

Atrodytų, kad Radijo ir te
levizijos komiteto iš "res
publikinio" į "sąjunglnį-res- 
publikinį" pertvarkymas kaip 
tik reiškia tampresnį to ko
miteto darbo įglaudinimą į 
centrinę Maskvos biurokrati
ją, o dėl to ir buvusios šio
kios tokios veiklos autonoml-

Elenos Gaputytės piešinys
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA,

Bet užtenka ir šių kelių pa
vyzdžių tvirtinti, kad šios 
dienos amerikinio didmiesčio 
gyventojas nesijaučia tikras 
ir saugus.

Užsieny, regis, irgi gero
kai pergyvenama ir paisoma 
kas vyksta šio kontinento vi
dury. Ne tik čia mėgstama 
viską padauginti ir išpūsti, 
nuo tos nuodėmės neatsipa
laiduoja nė užsienio viešosios 
opinijos formavimo instituci
jos. Todėl nestebėtina, kad 
daug kam užjūry jau gali at
rodyti, kad JAV baigia griūti, 
kad kraštas išgyvena tikras 
mirties šešėlių konvulsijas, 
kad Amerika yra draskoma ir 
plėšoma savo viduje.

Kai kurie stebėtojai su sa
votiška baime žvelgia į faktą, 
kad tie vidiniai amerikiniai 
negalavimai visu rimtumu 
stebimi ir svarstomi Sovieti- 
joje. Nejuokais būkštaujama, 
kad sovietai gali susidaryti 
labai kreivą ir netikrą ame
rikinio' gyvenimo vaizdą, kad 
jų generolai, kartais, nesu
galvotų, kad dabar labiausiai 
pribrendęs laikas ryžtis įsi
kišti į JAV vidaus gyvenimo 
nesklandumus, tikint, kad 
amerikinis laivas tikrai yra 
įslinkęs į gilią ir sunkiai be- 
išbrendamą seklumą.

Tai, žinoma, kreivi stebė
jimai amerikinės tikrovės 
veidrodyje, bet, nepažįstan
tiems šios santvarkos ir ne
žinant tikrųjų krašto daugu
mos gyventojų nuotaikų, gali 
būti labai patrauklu įsivelti į 
naujo pasaulinio karo avan
tiūrą, galvojant, kad arba da
bar arba niekad, — tikslu pa
greitinti JAV vidinę agoniją, 
jei tokia aplamai yra.

Dar kiti stebėtojai galvoja, 
kad dabartiniai nesklandumai 
gali atverti kelią kokios nors 
rūšies diktatūrai. Esą, ame
rikiečiams vieną dieną įgris 
iki gyvo kaulo tie visi padidė
ję nusikaltimai, kruvinos de
monstracijos, netvarka, ir 
jie pasisakys ir išrinks to
kius kandidatus svarbiau
sioms krašto vadovavimo 
vietoms užimti, kurie pasi
žadės pačiu greičiausiu būdu 
atstatyti tvarką ir valdžios 
autoritetą, "law & order" ri
bose.

Tuo tarpu ir mūsų tautie
čiai yra savotiškai sukrėsti, 
kai kurie net išsigandę. ’Ne
nuostabu, kad Amerikos lie
tuvių tarpe pasigirsta balsų 
apie galimą eventualų persi
kėlimą gyventi Kahadon. Ten, 
tikima, padėtis daug norma
lesnė, saugesnė ir daugiau 
stabilizuota. Dar kiti tikisi 
tokiu žingsniu išgelbėti savo 
sūnūs nuo karinės prievolės. 
Vienas kitas balsas kalba ir 
apie galimybes persikelti to
limoj on Australijon.

Žinoma, absoliutinę daugu
mą tik jau sulaikys visiškas 
ir nuolatinis įsikūrimas JAV 
ir nenoras dar kartą pradėti 
viską iš naujo, pastoviai įsi
kuriant kitoje svečioje šalyje. 
Kalbos, aišku, lieka kal
bomis, vargiai ar susidarys 
bent kiek ryškesnis skaičius 
"pačių naujausių” emigrantų. 
Greičiausia, jei tokių bus, tai 
iš tų, kurių šeimos narius 
gali paliesti karinė tarnyba.

Turime pripažinti, kad sa
vųjų tarpe turime daug "va- 
nągų", kurie mielai ir su no
ru kariautų, jei tą visą ftaštą 
visi kiti, tik ne jų vaikai neš
tų, ir "balandžių", kurių ka
ringumas yra žymiai kritęs, 
jei kariuomenėn turi eiti jų 
pačių sūnūs.

Ir šiuos žodžius derėtų su
prasti ne kaip kokį priekaištą, 
bet tik paprastą fakto konsta
tavimą.
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toronto
ŽVILGSNIS
Į VEIKLĄ

Pasibaigus atostogų laikui, 
atgijo visuomeninis veikimas. 
Daugiausia visus džiugina 
studentų pirmieji atgaivintos 
veiklos tvirti žingsniai. Jie 
spėjo ne tik susiorganizuoti, 
bet spalio 17 d. kartu su aka
demikais ruošia viešą simpo
ziumą tema: "Lietuvybės iš
laikymas — realybė ar iliuzi
ja?"

Bendruomenei tenka ne tik 
džiaugtis, bet parodyti dau
giau dėmėsiu jaunimo pastan
goms ir darbams tautinės 
veiklos baruose. Sistematin- 
gesiiiam ir sėkmiūgesniam 
darbui studentai, pasitelkę 
skautus su ateitininkais, tu
rėtų sudaryti veiklią Bend
ruomenės Jaunimo sekciją. 
Turėtų būti apjungtas ir tas 
jaunimas, kuris nedalyvauja 
jau veikiančiose organizaci
jose. Nėra abejonės, kad tą 
padaryti gali tik pats jauni
mas. Studentija yra jaunimui 
vadovaujanti grupė, ir jos 
rankose yra lietuvybės atei
tis.

Skautai pamaldomis pradė
jo savo veiklos sezoną, vėl 
rikiuojasi darbui. Kaip pa
prastai, organizuotas jauni
mas pilnas energijos, entu- 
ziasmo ir dinamizmo, kuris 
labai reikalingas mūsų bend
rai tautinei veiklai. Todėl, 
be mažiausios abejonės, jis 
būtų dar produktivesnis, 
skautams aktyviau įsijungus į 
bendrą tautinę veiklą.

Lygiai to paties galėtų būti 
sulaukta ir iš energingos 
ateit ininki jos. Idealog inis 
reiškimasis, aišku, yra ir 
pasiliktų savybiniu reikalu, o 
tautinis veiksmas jungtinėms 
pastangoms bendroje veikloje 
tikrai būtų našesnis.

Juda ir senimas. Va, Šv. 
Jono pašalpinė draugija, ku
rios narių dauguma yra iš 
ankstyvesnės išeivijos tarpo, 
energingai ruošiasi savo 
veiklos penkiasdešimtmečio 
minėjimui.

Gyvas judėjimas moterų 
organizacijose. Dainietės jau 
pradėjo savo reguliarius su
sirinkimus. KLK moterų 
draugijos Prisikėlimo par. 
skyrius ruošia simpoziumą 
ir planuoja daug kitų darbų 
atlikti.

Verslininkai jau visai rim
tai imasi užbaigti bent vieną 
dokumentinio filmo dalį. 
Kartu su Varpo choru lapkri

čio 13 d. ruošia kultūringą 
vakarą. Deda daug pastangų 
veiklą suaktyvinti ne tik To
ronte, bet ir kitose apylinkė
se. Darbą sunkina narių 
skeptiškumas, kuris yra at
siradęs dėl klaidingos pažiū
ros, kad verslininkai gali ir 
turi visuomeninę veiklą rem
ti tik pinigais ar loterijos 
fantais. Padėčiai sunormuoti 
verslininkų valdyba ėmėsi 
Bendruomenėn įsipilietinimo 
darbo, bet pasirodė, kad tai 
nėra taip lengva. Klausimo 
sprendimas biurokratiško
mis kliūtimis delsiamas ir 
net raštai ignoruojami.

Lietuvių Namų dalininkai 
spalio 17 d. susieina pasi
linksminti savo namuose ir 
kartu rimtai pasikalbėti ir 
pasitarti dėl ateities. Kalbėti 
reikai ir susitarti dar labiau, 
nes dabartinė padėtis nebe- 
pasiteisina. Yra būtina j sa
vos pastogės reikalus at
kreipti platesnės visuomenės 
dėmesį. K.

hamilton
PAVYZDINGA
ŠEIMA

Aną dieną į B. J. Juozapa
vičių butą susirinko gana 
gražus būrelis lietuvių, kurių 
tarpe matėsi Kronai, Valevi
čiai, Gudinskai, Baronai, 
Orvidai, Šetkai iš St. Catha
rines ir dar visa eilė kitų 
tautiečių, vyresnio ir jaunes
nio amžiaus, pagerbti Juoza
pavičių dukrelės Dainoros, 
gimnazijos baigimo proga.

Subuvimas praėjo labai 
jaukiai ir gražiai, nepamirš
tant abiturientės pagerbti do
vanomis, sveikinimo žodžiu 
bei sugiedojimu Ilgiausių me
tų.

Alfonsas Juozapavičius tik 
pernai pabaigė savo užsitęsu
sį pirmininkavimą Hamiltono 
liet, bendruomenei. Jam teko 
organizuoti "Gyvataro" kelio
nę Prancūzijon ir rengti Lie
tuvių dieną, šalia gausių kitų 
darbų.

Birutė Juozapavičienė iš
augino tris gražuoles dukras 
lietuviškoje dvasioje. Atrodo, 
jog tos mergaitės išaugo 
laisvoje Lietuvoje. Abi vy
resnės dukros — Gabija ir 
Dainora — yra pasižymėju
sios jaunimo veikėjos ne tik 
Kanadoje, bet ir Amerikoje. 
Jauniausioji Danguolė žada 
eiti tėvelių nurodytu ir sesu
čių pramintu Lietuvos keliu.

Šiuo Lietuvos keliu B. J. 
Juozapavičių šeima eina nuo 
pirmos dienos Kanadoje ir

J. I.B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628, 
registruoti JAV ir Europoje, ATAUGINA PLAUKUS, 
išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plauką 
slinkimą, gražina natūralią plauku spalvą MOTERIMS 
ir VYRAMS. 100 procentu garantuotai, J. I. B. varto- 
damas 8 uncijas 16 savaičių, nebusi nei plikos, nei 
žilas.

Užsakymus su $6.00 money orderiu siųsti:
JIB Laboratorija, 2498 Daugall Ave., Windsor, Ont.

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

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

Keleivis duodą ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $6.00.

Jau galima gauti --- 1970 -— metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

536 Broadway,
So, 6cstem ,Mass.

02127 USA.

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

Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111. 60160 USA.

Prenumerata: J AV ir kitur $ 5.00 metams.

nuo jaunystės Lietuvoje. Ji 
gali būti gražiausiu pavyzdžiu 
visoms lietuviškoms šei
moms. Berželis

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ

Hamiltono ramovėnai ir 
šaulių kuopa lapkričio 28-29 
d. d. rengia Kariuomenės 
šventės minėjimą, kuris 
įvyks Jaunimo centre. Pas
kaitą skaitys pulkininkas Še
petys, tema "Lietuvių karių 
ir partizanų dalyvavimas 
antr. pasauliniame kare". Po 
paskaitos Aušros Vartų para
pijos choras padainuos kariš
kas dainas, kurių dar nesame 
girdėję. Po to šokiai, vertin
gų fantų loterija, baras ir 
bufetas.

Lapkr. 29 d. iškilmingos 
pamaldos Aušros Vartų baž
nyčioje.

Minėjime kviečiamos daly
vauti visos Hamiltono organi
zacijos su vėliavomis. Minė
jime taip pat dalyvaus Niaga
ra Fall ramovėnai, Toronto 
savanoriai-kūrėjai ir šauliai, 
Delhio šauliai.

Ramovėnų ir šaulių v-bos 
prašo hamiltoniečius lapkr. 
28 d. neruošti šeimyninių po
būvių ir gausiai dalyvauti mi
nėjime. Taip pat maloniai 
kviečiame ir visus apylinkės 
lietuvius.

Smulkesnė minėjimo pro
grama bus paskelbta vėliau.

NAUJAS
KAPAS

Mirtis nepaleidžia iš rankų 
Hamiltono lietuvių kolonijos. 
Veik kas mėnesį pasiima po 
vieną jos narį. Šį kartą mirė 
Petr. Kalinskas, kuris atsi
skyrė su šiuo pasauliu šv. 
Juozapo ligoninėje spalio 6d., 
būdamas 66 m. amžiaus. Ve
lionis paliko liūdinčią žmoną 
Stefaniją, dukras Oną Budi- 
ninkienę, Martą Pleskevičie- 
nę bei jų vyrus ir 9 vaikai
čius. Palaidotas lietuvių ka
pinėse prie Port Credit 
miestelio per Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią. Zp

-KNYGŲ
SKAITYMAS

Vietos anglų dienraštyje 
spalio 1O d. buvo nuotrauka 
ir mažas rašinėlis su 150 pa
vardžių sarašu. Tai buvo 
pradžios mokyklos mokiniai, 
sėkmingai baigę Hamiltono 
viešosios skaityklos nustatytą 
knygų skaitymo vasaros pro
gramą. Kiekvienam, perskai
čiusiam 12 knygų išduoti pa
žymėjimai. Vaikai dar buvo 
pavažinėti autobusais ir pa
prašyti paieškoti muziejinių 
iškasenų indėnų žemėse.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti' hemnrojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado nė 

paprastų gydomąją medžiaga, sugebančią 
sutraukti hemorojus be skausmo. Ji per ke 
lias minutes sumažina niežėjimą ir nepa
togumus bei pagreitina uždegimo pažeistų 
audiniu gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams įvykdavo hemoroju susitrauki
mas.

Tačiau visu svarbiausia - rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad pagerėjimas 
tęsdavosi daugeli mėnesiu.

' To buvo pasiekta naudojant gydomąją 
medžiaga,! B i o - D y n e), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir suža
dina naujų audinių augimą.

Dabar B i o - D y n e galima gauti te
palo bei lazdelės formose *" Preparation H“ 
vardu, prašykite visose vaistinėse. Pini
gai bus gražinti jei nebūsite patenkinti.

Tarp tų pavardžių matėsi 
ir dvi lietuviškos: Rūta Ona 
Siūlys ir Heidi Lokustus.

Perskaičius tokį rašinėlį,
mintis lenda galvon paklausti, 
kiek lietuviškų knygelių per
skaito tokie mokiniai? Ar ne
galima būtų rasti kelių ir bū
dų juos1 paskatinti perskaityti 
gimtąja kalba rašytų knyge
lių? Zp

sudbury
Sudburio lietuviai skaičiumi 

tik "nykštukai", bet solidarūs 
ir stiprūs tautiniuose reikaluo
se, vieningi asmeniškame ko
lonijos gyvenime. Posakis 
"vienas už visus, visi už vieną"* 
čia visiškai pritaikomas gyve - 
nime. Pavyzdžių nekelsime iš 
praeities, nes jų turime ir da
bar.

KLB apylinkės valdyba, no
rėdama tautiečiams priminti 
lietuvių tautinius šokius, kita
taučiams parodyti lietuvių kul
tūrines apraiškas, pakvietė žy
mią tautinių šokių grupę Gyva- 
taras iš Hamiltono. Grupė at
vyks lapkričio 21 d. , šeštadie
nį, 7 vai, vak.

Marymount College salėje, 
165 D Youville St., Gyvataras 
duos įdomią menišką programą.

Kariuomenės minėjimas tą 
pačiądieną vyks kitoje salėje - 
Ukrainian Federation Hall, 130 
FroodRd. Minėjimas prasidės 
9 vai. vak., o šokiai baigsis 1 
vai. ryto.

Mažai kolonijai šis didesnio 
masto užsimojimas būtų šun
kiai įvykdomas, jei ne visų lie
tuvių vieninga talka, noras pa
matyti ir parodyti kaimynams 
kitataučiams rimtą tautinių šo
kių programą, kurią išpildys 
Gyvataras.

Į organizacinį darbą, be LB

valdybos, atėjo Geležinio vil-V’^į 
ko medžiotojų ir žūklautoji) klu- ‘ H 
bo veikli valdyba. Kunigas kle-| Kį* 
bonas Antanas Sabas ir visa ei-*”"'*
ie energingų talkininkų, k. a. 
- L. J. Remeikiai, A. Svieži- 
kienė, J. Labuckienė, E. Tol- 
vaišienė, E. Staškuvienė, A. 
Kručienė, R. Petrenienė, A. 
Pranskūnienė ir eilė kitų.

Laiko liko nedaug, kiekvie
nas lietuvis stengiasi susitvar
kyti su darbais, kad tą dieną 
būtų laisvas ir galėtų dalyvauti 
tautinių šokių programoje ir 
minėjime. Dėl kvietimų-bilietų 
sau ir draugams kreipiasi į 
aukščiau paminėtus asmenis 
arba L B valdybą. Laukiam sve
čių iš kaimyninių Sault Ste. Ma
ry ir North Bay kolonijų.

J, Kručas

ŠEŠTADIENIO
MOKYKLA

Tumo-Vaižganto šeštadieni
nė mokykla pradėjo mokslo me
tus, lanko nemažas skaičius 
mokinių. Nelankančiųjų vaikų 
tėvai reginami vaikus leisti į 
lietuvišką mokyklą.

Mokytojauja ved. M. Vens- 
kevičienė ir kun. A. Sabas. 
Pamokos vyksta šeštadieniais 
Christ the King bažnyčios ma
žojoje salėje.

f

VIEŠNIA
IŠ LIETUVOS

Liuda Korsakovienė atvyko iš 
Lietuvos ir apsistojo pas E. J. 
Staškus. Viešnia yra E. Staš- 
kuvienės sesutė. Žada aplankyt 
ir brolį B. Šesnicką, gyv. Le- 
vack, Ont. L. Korsakovienė 
numato čia pasilikt apie 6 mėn.

steatharines
NAUJA
VALDYBA

1970 m. rugsėjo 27 d. pa
rapijos salėje įvyko visuoti
nas KLB St. Cathartnės apy
linkės lietuvių susirinkimas. 
Renkant valdybą balsavo 49 
asmenys. Į valdybą buvo iš
rinkti ir pareigomis pasi
skirstė: pirm. J. Šarapnic- 
kas, vicepirm. P. Balsas, 
sekr. J. Girevičius, ižd, St. 
Kukta ir parengimų vad. Pr. 
Meškauskas.

V-bos adresas: J. šarap- 
nickas, 56 Concord Ave., St. 
Catharines, Ont. tel. 682- 
9444.

,4.. /JAS 
KLEBONAS

Išvykstant ilgamečiui St. 
Catharines, lietuvių klebonui t. 
B. Mikalauskui, naujuoju kle
bonu paskirtas t. Juvenalis 
Liauba.

Naujasis klebonas netrukus 
atvyks savo pareigų perimti. 
Jis jau, berods, trečią kartą 
paskirtas lietuvių pastoraci- 
Įjai St. Catharines parapijoje.

X X

Viena iš didžiausių priėmimų 
gaiviesiems sportininkams suren
gė Italijos Vinceliu miesto bur
mistras su visa šio nedidelio mies
telio valdžia.

Grįžtant sportininkams iš rung
tynių gaudė bažnyčių varpai, o 
miesto rotušės salėje buvo didžiu
liai stalai apkrauti skaniausiom 
maisto ir gėrimų gėrybėmis. Visos 
miesto galvos sveikino savo futbo
lininkus, nes jie žaisdami to dis- 
trikto pirmenybėse po 32 pralai
mėjimų, 33-sias rungtynes pabai
gė lygiomis po 2.

* Gražina Mazaitytė pradėjo 
studijas Laurentian universite
te, Sudbury, Ont. (Anksčiau 
skelbiant Sudburio lietuvius 
studentus, per klaidą Gražina 
buvo praleista. Labai atsipra- 
šau-J. K.). J. Kr.

X X

Amerikos arklių lektynių džio- 
kėjai atsisakė dalyvauti lenktynė
se kai buvo norima į lenktynes į- 
traukti ir vieną jojikę moterį. Si 
graži Kalifornijos jojikė B. Jo tu
ri daug sunkumų papulti į lenk
tynes.

KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Atbanele Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

Vienintelė, Kanados valdžioje re
gistruota lietuviška natūralaus gydy
mo sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psycholo- 
ginė terapija. Masažai. Elektronika, 4 
raudoni ir ultravioletiniai spinduliai. 
Terminė ir garų terapija. Phyziniai 
gydomieji judesiai, -- hydro terapija.

Dr. B. Naujalis, R.M. Ps.D. N.Pt.R.N.A. 
NatiiTalaus gydymo specialistas.

460 Roncesvalles Avė, 
Toronto, Ont. LE3-8008.

KALĖDINĖS
Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet 

artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome 
specialiai sudarytus siuntinius, kurie bus 
maloni ir praktiška dovana jūsų artimie
siems.

Dovanų siuntinys 1 (1970).
3J jardo angliškos vilnonės geros rūšies 
kostiuminės medžiagos. 3 jardai crimplene 
medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam 
kostiumui arba dviems suknelėms. 3 jardai 
vyriškam arba moteriškam paltui ekspor
tinės rūšies veliūro arba vilnonės ir kaš- 
miro medžiagos. 2į jardo vilnonės sukne
lei medžiagos, 1 nailono arba medvilnės iš
eiginiai marškiniai, arba bliuzelė, 2 poros 
moteriškų arba vyriškų vilnonių ar nailo
ninių kojinių.

Siuntinio kaina, (skaičius muitų ir visas 
persiuntimo išlaidas, yra $95.00

Dovanų siuntinys 2 (1970).
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu 
dėvimi nailono lietpalčiai, crimplene me
džiaga dviems puikioms suknelėms, vyriš-

DOVANOS
kas arba moteriškas megztukas, vilnonis 
arba aeryleno. 3į jardo vilnonės kostiumui 
medžiagos su įrašu „all wool made in Eng- 
land‘‘, 1 puiki gėlėta vilnonė skarelė.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra 
$95,00

Taip pat mielai pridedame į šiuos ar ki
tus rūbų siuntinius tokių dalykų, kurie 
Lietuvoje yra labai vertingi ir pageidauja
mi. Dirbtinio Mink (audinės) kailio paltui 
viršus $40.00. vilnonės gėlėtos skarelės po 
$5.00. vyriški arba moteriški nertiniai 
$12.00. nailono marškiniai $8.00 • nai
lono lietpalčiai $11.00. gėlėtos nailono ska
relės po $2.00. nepermatomo nailono suk
nelei $11.00. puikūs vilnoniai moteriški ša
liai '$9.00 ir kita.

Už $36.00 pasiunčiame maisto siuntinį 
iš specialiai parinktų produktų. Priimame 
užsakymus auto mašinoms, motociklams, 
dviračiams, televizijos aparatams, persiun
čiame pinigus ir t. t.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY ROAD, LONDON, E.2. ENGLAND 
Telephone: 01-739 8734

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

KREDITO KOOPERATYVE "TALKA
21 Main Street East, Roon* 203, tel. 528 - 0511.

Nemokamas gyvybės ir asm. paskolų draudimas 
Nemokamas pilnas čekiu patarnavimas 
Parduodame “ American Travelers" čekius 
Užtikrintas indėliu saugumas 
Kapitalas--- virš $2,100,000.00

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—S v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 9.30—8 y.p.p.

MOKAME UŽ:

Depozitus 5%
Serus 6>4 %
Ui vienų metu indėlius 7y2%
SKOLINAME:
Asmenines paskolas iŠ 10%

Nckiln. turto paskolas ii 9%

Liepos ir rugpiūčio mėnesiais seėtadienials uždaryto.

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- dadaaaa
@^00000000000000000000000000000©000000000©000e> ■ AAfv

KREDITO KOOPERATYVE 9©ooooooooo©ooooo0@o@oooooooooo^
Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

:• ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICIŪS 
:• pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto.
• VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 

■t nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap-
• draustos iki $5.000.

>; KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir.penktadienj vakarais nuo 4 vai. 30 min.

;I iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
;• rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
:• BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
• Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

MOKA

5 Vi % už depositus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
7%% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už mortgičius

h
8% už asm. paskolas

6 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 1970.X.21



SKA1 nAMSf—
amerikiečių spauda
APIE MUS

"The Country News", Lan
ham, JAV, laikraštis, visą pus
lapį paskyrė liet, skautams: 
"Lithuanian Scouts hold Mugė 
in Landham". Laikraštininke 
Phylis O'Neil su pasigerėjimu 
aprašė Vašingtono skaučių mu
gės eksponatus, kaip lietuviš
kos kultūros tradicinius simbo
lius. Taip pat trumpai aptarė 
lietuvių skautiją Amerikoje ir 
jos ryšius su Amerikos skau
tais. Pagaliau ji aprašė litua
nistinę mokyklą, ir lietuvių 
skaučių veiklą. Ji užakcentavo , 
kad šių abiejų institucijų tiks
las yra tas pats - išmokyti jau
nąją kartą kalbos, lietuviškų 
papročių, istorijos ir kitų mū
sų tautai būdingų dalykų.

Philadelphijos skautų mugė 
buvo rodoma per WCAU televi
zijos stotį. Sklandžiai buvo ap
tarta Kaziuko mugės kilmė ir 
paaiškinta rankdarbių bei tauti
nių raštų pritaikymas. Lietuvių 
skaučių grupė pademonstravo 
margučių dažymą. L. E-as

SAVŲJŲ NUOMONĖ
APIE MUS

"Laiškų lietuviams" redak
cija buvo suorganizavusi sim
poziumą, kuriame nagrinėtas 
tautinio auklėjimo klausimas 
šeimoje, mokykloje ir organi
zacijose.

Rugsėjo mėn. "Laiškai lie
tuviams" rašo, kad tame sim
poziume buvo iškelta daug klau
simų ir gauta įvairių atsakymų. 
Būta, iš tikro, labai įdomių at
sakymų, bet negalima pasi
džiaugti atsakymu apie skautų 
vadovus.

Į klausimą, kokios organiza
cijos mūsų jaunimui yra ge
riausios, atsakoma: vaikams — 
skautai, didesniems - ateiti
ninkai. Ir skautams vyčiams 
bei vyresniosioms skautėms 
yra numatyta jų amžiui pritai
kyta programa, bet daugelis 
skautų vadovų, girdi, nepajėgia 
tos programos įvykdyti ir jau
nuolius sudominti, nes užmirš
tama intelektualinė sritis. Dėl 
to, girdi, ne vienas skautas ar 
skautė, pasiekę 17-18 m. am
žiaus, nueina pas ateitininkus 
ar santariečius.

Kaip dabar madoje, simpo
ziumo dalyviai pabandė ką nors 
pakaltinti: daugelis skautų va
dovų nepajėgia jaunimo sudo
minti.

Ak, kiek daug mumyse kalti
nimų ar priekaištų. Nejaugi 
užmirštama, kad, kai tautinis 
auklėjimas yra dabar mūsų vi
sų didysis rūpestis, kaltinimai 
ir priekaištai giliai pažeidžia 
lietuvybės darbą ir šiuo kartu 
vadovais pasitikėjimą menkina.

Skautai turi daug šūkių. No
rėtųsi pridėti dar vieną šūkį: 
Nustokime pagaliau vieni kitus 
kaltinę ir priekaištavę. Juk 
žmonės, kurie dirba, nuo klai
dų nėra visiškai laisvi. Kalti
nimais klaidos netaisomos. 
Reikia tolerancijos ir meilės 
dirbančiam. Mylėkim kiekvie-

ną lietuvį, dirbantį lietuvybės 
labui, ir mūsų bendras darbas 
žymiai tada palengvės.

Priekaištas, kad daugelis 
skautų vadovų yra nepajėgūs 
sudominti jaunimą yra paviršu
tiniškas, be gilesnio pamato. 
Jaunystė yra įvairių ieškojimų 
amžius. Visai natūralu, jog ir 
sąmoningas jaunimas iš skautų

nueina pas ateitininkus ar san- 
tarle'čius.. Nuėję ten, jie tikrai 
nemano ką nors kaltinti, bet 
jaučiasi patys padarę sprendi
mą - kas jiems labiausiai tinka 
ir patinka. Skautų vadovai taip 
pat nekaltina tokio keliaujančio 
jaunimo. Juk tai s mens apsi
sprendimo laisvė.
v. s. L. Eimantas

Birštone vykusių Lietuvos aukštojo pilotažo varžybų nu
galėtoju ir Darlaus-Gtrėno pereinamojo prizo laimėtoju 
šįmet tano kaunietis Pranas Vinickas.

montreal

A einantį savaitgalį, spalio 
24-25 d. d. Otavoje įvyks KLB 
Krašto tarybos suvažiavimas. 
MIRĖ
D. TAMOŠAUSKIENĖ

Adelaidėje, Australijoje, 
praeigą savaitę mirė D. Tamo
šauskienė.

Montrealyje liko d i velio- 
i nės dukterys: Roma Lapinienė 
-ir Bronė Bunienė.

W. L A PEN A T
General Construction Rag'd. 
, 89 Orchard Sfr«*t| LaSalle, Que,

*** ifkir ★★★

(vairi industrinė, komercinė ir rezidencini statyba. Duodame 
(vairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. , Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. T^,jį66_-'6237.

LAURINAITIS JUOZAS Tel. 524- 0209

DĖMESIO^ _D_Ė_M_Ę J10 1 Parduodu alų perkamo kaina, 
visų rūšių minkštų gėrimų po $2.00 ui case, Varškę 5’/? sv.už$2.10. 
Pigiausiomis kainomis šviežias ir rūkytas dešras ir kitus produktus. 
Atvykite patys į krautuvę - 1918 Frontenac St. ( P R IE PAT METRO)

KRIKŠTYNOS
Spalio lO d. A V bažnyčioje 

buvo pakrikštyta L.K. ir E.A. 
Dainių dukrelė Roma-Aleks- 
andra.
SERGA

Verduniškė Marija Sinienė 
jau ilgesnį laiką serga ir yra 
gydoma Reddy Memorial li
goninėje.

Ligonė po tikrinimų ligoni
nėje buvo grįžusi namo, bet 
tą pačią dieną vėl turėjo at
sigulti ligoninėje.

PABALTIEČIŲ GOLFO 
PIRMENYBĖS

Pirmosios Šiaurės Ameri
kos Pabaltijo golfo pirmeny
bės įvyko Rochester golfo 
klube, Detroito priemiestyje, 
rugsėjo 27 d.

Prieš pradedant pirmeny
bes jautėsi įtempimas, daly
viai žinojo, kad reikės rimtai 
rungtis, nes talentų netrūko. 
Žaidimui įpusėjus, matėsi, 
kad rezultatai geri ir kad ko
va vyks iki galo. Pirmeny
bėms pasibaigus paaiškėjo, 
kad dėl pirmųjų vietų reikės 
dar persirungti. Torontiškis 
ŠALFASS meistras A. Ser
gantis ir čikaglškis M. Pet
rošius sulošė lygiomis, abudu 
po 77 smūgius. Tuoj po pir
mos skylės išryškėjo, kad 
Antanas Sergantis apsivaini
kavo 1970 metų Šiaurės Ame
rikos Pabaltijo golfo meistro 
titulu.

Trečią vietą iškovojo S. 
Posadecki iš Toronto, o ket
virtą R. Panaras iš Chicagos, 
abudu po 78 smūgius.

Lietuvių pastangos daly
vauti su stipria ir gerai or

tai visai nedalyvavo ir apie 
savo neatvykimą pranešė vos 
dieną prieš.

Toks nepareigingumas ap
sunkina rengėjus, numuša ūpą 
ir susidomėjimą ir atneša fi
nansinius nuostolius,. Panašus 
atsitikimas įvyko šiais me
tais ir su krepšinio varžybo
mis. Šiaurės Amerikos Baltų 
atletikos federacija turėtų 
apsvarstyti ir atitaisyti šiuos 
nesklandumus, kitaip Federa
cijos likvidavimas prasimato 
netolimoje ateityje.

Pabaltijo golfo pirmenybė
mis oficialiai buvo baigtas 
1970 metų sezonas. Golfas, 
lietuvių tarpe labiausiai po
puliarėjanti šaka, per pasku
tinius du metus padarė didelį 
šuolį į priekį.

Rezultatus nulėmė šių žai
dėjų pasiekti duomenys: A. 
Sergantis 40-37-77, M. Pet
rošius 41-36-77, S. Podsa- 
kecki 41-37-78, R. Panaras 
41-37-78, R. Čerškus 40-41- 
81, V. Giedraitis 42-39-81, V. 
Siminkevičius 47-39-86, A 
Siminkevičius 48-38-86.

A. R.

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

6 01 St. John Rood TEL. 695-3883
POINTE CLAIRE, QUE. ( M. Rutkouskos)

• Atliek ome prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų darbus.
• Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.
• Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 

arba Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite!

įgelto
Savininkas Alfonsas Viskantas 

SPECIALIOS KAINOS:
» Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms 
» / užmiesčio tolimesnes ir kitu miestu vietoves

LaSalle Auto Specialist Heg’i. TEL

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q SAV. G. DESROCHERS.
(Priešais NL redakciją)

SKAMBINKITE 
is visų vietų La Sallėje, 
tels 366 -8300 — kasdien 
24 valandas.

ganizuota komanda nebenuėjo 
veltui. Komandines pirmeny
bes laimėjo lietuviai su už
tikrinta persvara 51 smūgiu 
ir labai geru 80 smūgio ko
mandos vidurkiu; latvių ko
mandos vidurkis — 89 smū-

Universal CleanetA &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-29D
239 FOURTH AVEblUE 

(oi Wellington St.)
>-.L --------- 1 ---------- ---------------------------- ——  ;

Windsor
DRY CLEANER & DYERS CO. LTD.
J205 Church Ave. Verdun, P.Q.

Tel. 768-6679.

Savininkai: A. Keršys, P.

ailoid
Valau ir taisau vyriškus Ir moterišku* 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky
mus, vyriokus paltus, kostiumus ir kel
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

ValomeLsokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, kerpėtus, 

^sopkas ir visa kitq namų apyvoka.
WHdsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiom darbe, Turinti naujai įrengtų 
moderniškiausia drabužiu apsauga (storage) 
ir greita, patarnavimų,.

Petrulis, P. KerŠulis, A. Greihus. ,

Buitie Woodwork Co.
KIAUŠAS ir J. ŠIAUCIULIS Daromos įvairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio
547 Lofleur Avė., L,o Salle (650) P. Q. dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC. ~
BOIS DECONSTRUCTION ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 
BUILDING MATERIALS Durys, langu rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6 leme Ave., LaSalle

Masonite, statybinis popieris, cementas, 
. P. išdirbiniu! Ir visa kt.

HIGHLAND AUTO BODY q,
Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366 - 7281

Savininkai: y. Sušinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252 
i-----  ---------------------------------------------------------------------------------- ---

Lietuviams nuolaida.

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas
• Dunlop padangos ir baterijos

tė, šiais metais sėkmingai 
baigusi odontologijos fakulte
tą Montrealio universitete, 
išvažiavo į Kanados šiaurę, 
kur vienerius metus eis dantų 
gydytojos pareigas Churchill 
ligoninėje Fort Churchill, 
Man.

Dr. V. Ambrozaitytė, gi
musi 1947 m. Vokietijoje, gy
veno Longueuil ir pirmąsias 
studijas baigė Marianapollo 
kolegijoje Montrealyje. Jos 
viena sesuo yra operos solis
tė Lietuvoje, o brolis dr. 
Darius Ambrozattts yra dantų 
gydytojas, dabar profesorius 
Madison universitete Ameri
koje.

TARNAUJA
VOKIETIJOJE

JAV kariuomenėje tarnau
jąs Algirdas Urbanavičius 
yra pakeltas į seržantus ir 
karo tarnybai išsiųstas į 
Stuttgartą, Vak. Vokietijoje.

Algirdas Urbanavičius yra 
montreallečių Aldonos ir Ju
liaus Urbanavičių sūnus.

ATEINANTĮ 
SAVAITGALĮ

Ateinantį šeštadienį Akade
minis sambūris Chateau Cham
plain viešbutyje ruošta iškil
mes - balių, kurio metu bus 
įteikta Krėvės literatūros pre
mija.

Šv, Onos draugija šeštadie
nį A V par. salėje ruošia jubi
liejinę vakarienę.

MIRĖ
G. FRFIDANKAS

Praeitą savaitę po ilgesnės 
ligos mirė ilgametis NL 
skaitytojas Gustavas Frei- 
dankas.

Velionis paliko liūdinčią 
našlę ir dvi dukteris — Liu
cija Kunnapuu ir Hildą Lapi
nienę su žentais ir vaikai
čiais.

giau
Lietuvių rinktinė, sudaryta 

per ŠALFASS metines pirme
nybes Toronte, atvyko laiku 
ir pilnoje sudėtyje, dėka mū
sų golfo komiteto pirm. Jono 
Bario, kuris gražiai ir tvar
kingai vadovavo rinktinei. 
Latviai registravosi tik iš 
Amerikos; pasigedome "stip
riųjų" latvių iš Kanados. Es-

AUTOMOBILE INC.^

LAURENT DAIGNEAULT
President

• DEMON
• DART
• CORONET
• CHARGER
• DODGE
» CHRYSLER
• CAMION DODGE

7635. BOUL. LASALLE
LASALLE. QUEBEC De La Vcrendrye Blvd. Ir Hebert kampa*

TĖL. 366-7616

Jette & frere Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

Tel. 365-3364

• (lores taisymas
• dažymas
• ratų derinimas
• kili remontai
Visu Urmu automobiliams

HENRY'S
B eer Garden

VIETA, 
KUR LIETUVIAI 
LINKSMAI 
LAIKA LEIDŽIA... e

- BAVARIŠKAS ORKESTRAS
- VOKIŠKAS MAISTAS
- LOEWENBRAEU ALUS 
-PUIKI NUOTAIKA

2161 ST. CATHERINE EAST, MONTREAL
' (Vytauto klubo antrame aukšte)

ATLIEKAMI ĮVAIRŪS MŪRINIMO DARBAI IR VISOKERIOPI REMONTAI. 
CEMENTO, MEDŽIO DARBAI, GELEŽIES SUVIRINIMAS (WELDING). VYKSTU

IR 1 PROVINCIJĄ ONTARIO IR QUEBEKQ.

M.Krauza
10167 48th Avenue, Montreal 477 

Tel. 665-2278

LASALLE 366-0330

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimai

• Apkainavimn s nemokama s

Zmu’d Photo ddtudio PORTRETAI VEDYBOS KRIKŠTYNOS

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS
TEL. 525- 8971. T. Laurinaitis

A.B.C. PARCEL SERVICE
fKĄLMAf Tfs

KĄUA/AS A
3891 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL, QUE., CANADA 

TEL. 844-9098

A.B.C. Parcel service patarnauja gerbiamiems lietuviams kliįentams jau 17 metų ir ryžtasi tai 
daryti dor daugelį metų ateityje.
A.B.C. yra vienintelė bendrovė Montrealyje, kuri turi visus leidimus ir teise pati išrinkti mokes
čius bei siųsti siuntinius tiesiai iŠ Montrealio.
Mes turime pilna pasirinkimų įvairiausių medžiagų, tinkamų siuntoms, ir duodame dideles nuolai
das angliškoms medžiagoms (joms muitas yra tiktai $ 1.00 - vienas doleris - už jardų) f1 ^|o/ 

už apsiaustus nuolaida iki jfr g f/n

Parduodame taip pat specialius pažymėjimus (certificates), už kuriuos galima pirkti prekes 
dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.
Skubėkite mus aplankyti arba skambinkite mums, kad galėtumėte gauti visų informaciją, agie 
toi, kų geriausio šiuo metu siųsti Lietuvon. ______.ne&tfrti
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KRONIKA
DAIL. V. REMEIKOS 
PARODA

Lapkričio 7 d. Toronte, 
Prisikėlimo par. salėje ati
daroma montreališkio daili
ninko Vytauto Remeikos ta
pybos paroda.

Į "Varpo" choro organi
zuojamą parodą dailininkas 
vežasi 33 savo kūrinius.
MIRĖ VLADAS 
RADZEVIČIUS

Adelaidėje, Australijoje, 
spalio 2 d. mirė žurnalistas 
Vladas Radzevičius. Po krau
jo išsiliejimo smegenyse, ve
lionis buvo nuvežtas ligoni
nėn, kur mirė. Palaidotas iš 
lietuviškosios šv. Kazimiero 
koplyčios Adelaidės Centen
nial Park kapinėse.

Vladas Radzevičius buvo 
ilgametis laikraštininkas. 
Prieš karą Kaune studijavo 
teisę, redagavo populiarų 
pramoginį savaitraštį "Sek
madienis". Pokarėje įsikūręs 
Australijoje, pradžioje dirbo 
fabrike, vėliau įsidarbino 
valstybinėje spaustuvėje lau
žytoju. Buvo uolus visuome
nininkas, bendradarbiavo 
"Australijos lietuvyje", "Mū
sų pastogėje", keleris metus 
redagavo vietinį biuletenį 
"Adelaidės lietuvių žinias". 
Pastaraisiais metais buvo 
nuolatinis "Dirvos" bendra
darbis.

KYLANTI
DAINININKĖ

Estrados dainininkė Anelė 
Valaitytė vis labiau garsėja 
Vakarų Vokietijoje. Neseniai 
rinkoje pasirodė jos įdainuota 
plokštelė, o spalio 1 d. ji dai
navo ir televizijoje.

Anelė Valaitytė buvo Vasa
rio 16 gimnazijos auklėtinė.

BROLIO MYKOLO
GATVĖ

Annaberge, Vak. Vokietijo
je, vykusiose Lietuvių dieno
se savo kūrybą skaitė Belgi
joje gyvenantis rašytojas 
Eduardas Cinzas. Autorius 
skaitė iš savo naujosios kny
gos "Brolio Mykolo gatvė".

Naująją Eduardo Cinzo 
knygą leidžia Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas.

M. K. ČIURLIONIO
SUKAKTIS

Rugsėjo 22 d. kauniečiai gau
siai lankė M. K. Čiurlionio ga
leriją - tą dieną atžymėtos dai
lininko ir kompozitoriaus 95- 
-sios gimimo metinės.

Sukakties išvakarėse Čiur
lionio sesers V. Čiurlionytės- 
Karužienės iniciatyva baigtas 
restauruoti rankraštynas. Tai 
buvo atlikta Leningrade - pa
vyko "atnaujinti" daugiau kaip 
pusantro tūkstančio puslapių 
gaidų, eskizų, laiškų, iš dalies

Montrealietės viešnios Anykščiuose apžiūri Puntuką. 
Nuotrauka,daryta šią vasarą.

KReM 
VE/DRODž/ai

variacijos

VESTUVINIS MARŠAS

P.p. Adomui, Juozui ir Vladui J o c a m s bei 
artimiesiems, broliui

POVILUI JOGUI

tragiškai žuvus, reiškiame užuojautą

0. ir Z. Tamošauskai

A t A 

GUSTAVUI FREIDANKUI 

mirus, liūdinčią žmoną, dukras Hilda Lapinienę ir Liuciją 
Kunnapuu su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

A. ir P. Povilaičiai

buvo atkurti kai kurie nukentėję 
tapybos darbai.

Muzikos salėje galerijoje bu
vo atlikti Čiurlionio kūriniai. 
Apie menininko gyvenimą, kū
rybą kalbėjo dailininkė M. Mil
dažytė-Kulikauskienė ir kom
pozitorius G. Kuprevičius . E .

SERGA
J. GOBIS

"Nepriklausomos Lietuvos" 
bendradarbis J. Gobis susir
go ir gydosi ligoninėje Cleve- 
lande, JAV.

Linkime greičiau pasveikti.

PLIENO SPARNAI. Ameri
kos Lietuvių aero klubo met
raštis. 1970 m. I dalis. Re- 

-daguoja V. Peseckas ir E. 
Jasiūnas. Adresas: 2846 
West 63rd Street, Chicago, 
Ill. 60629, USA.

1967 m. Chicagoje įsteigtas 
Lietuvių aero klubas šiuo 
metraščiu siekia "priminti 
lietuviškai visuomenei apie 
garbingą Lietuvos aviacijos 
praeitį ir išsaugoti bent dale
lę istoriškai svarbios me
džiagos ateities kartoms". Iš 
pirmojo, didelio žurnalinio 
formato 48 psl. sąsiuvinio at
rodo, kad leidėjams ir redak
toriams nusibrėžtasis užda
vinys pasiseks įgyvendinti. 
Metraštyje išspausdinta visa 
eilė straipsnių apie buvusiąją 
nepr. Lietuvos karo aviaciją, 
apie Kauno aero klubą, apie 
sklandymo sportą prieškari
nėje Lietuvoje, pagaliau ir 
apie chicagiškį aero klubą. 
Didžiausia medžiagos dalis 
aiškiai istoriška — apie tai, 
kas aviacijos srityje Lietuvo
je vyko prieš 30-50 metų.

Aviacijos mėgėjai, be abejo, 
su malonumu į rankas paims 
šitą rūpestingai redaguotą, 
gražiai išleistą ir gausiai 
iliustruotą leidinį.

MUZIKOS ŽINIOS. 1970 m. 
rugpiūtis, Nr. 2-3. Leidžia 
ALRK Vargonininkų bei kitų 
lietuvių muzikų sąjunga. Iš
eina 4 kartus per metus. Re
daktorius V. Mamaitis. Ad
resas: 209 Clark Place, Eli
zabeth, N. J. 07206, USA.

Be gausių kronikos žinių 
apie lietuvių muzikinę veiklą 
svetur, šiame žurnalo nume
ryje J. Žilevičius tęsia savo 
straipsnį apie Miką Petraus
ką, o J. Stankūnas — apie 
vargonus. Yra ir angliškai 
prispausdintų puslapių.

nauja 
bažnyčia

Floridoje įsteigta nauja 
bažnyčia homoseksualams.

Naujosios bažnyčios klebo
nas Brad Wilson pareiškė, 
kad tokia bažnyčia buvusi bū
tinai reikalinga, nes daugu
mas krikščioniškų bažnyčių 
esančios "nusistačiusios 
prieš homoseksualizmą". Tai 
bendralytininkų parapijai pri
klauso 30 narių.

PRIEŠRINKIMINĖ 
KONVENCIJA

Pakistane neseniai įvyko 
eunuchų priešrinkiminė kon
vencija.

Prie Indo upės krantų susi
rinkę eunuchai nutarė atei
nančiuose rinkimuose palai
kyti tuos kandidatus, kurie 
"pažadės išspręsti eunuchų 
problemas".

ELEKTRONINE. MUZIKA

A t A
D. TAMOŠAUSKIENEI

mirus, liūdinčias dukras Romą Lapinienę ir Bronę Bunienę, 
sūnų ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

A. ir P. Povilaičiai
ir S. Pusarauskienė

GUSTAVUI FREIDANKUI mirus, žmonai D., dukroms 
Hildai Lapinienei, Liucijai Kunnapuu ir jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojauta.

Marytė ir Vacys Z i ž i a i

Romą Lapinienę ir kitus artimuosius, 

D. TAMOŠAUSKIENEI 

mirus, užuojauta, reiškia
M. ir V. Z i ž i a i

Vienos temos

MUZIKO DEGTUKAI

HIMNAS

KARlNVS MARŠAS

filmo muzika

LĖTAI

GROJANTIS 
laikrodis

slagerk

BAŽNYTINE. MUZIKA

J. Toto pies. 
(Lit. ir menas)

JUOZUI LAURINAIČIUI

tragiškai mirus, jo žmonai Marijai, sūnui Antanui, dukterims 
Julei ir Nelei nuoširdi užuojauta

A. A. A. Purų šeima
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