
SAVO JAUNIMUI Į TAIKA
PtB pirm. St. Barz- 

dukas, II Pasaulinio jau
nimo kongreso finansų 
komisijos pirm. dr. Jz. 
Kazickas ir II PLJK ko
miteto prezidiumo pirm. 
R. Sakadolskis paskelbė 
tokio turinio atsišaukimą: 

lįi Visų mūsų akys kryps
ta į jaunimą. Ir supran
tama kodėl: jis užima vy
resniųjų vietas, perima 
jų dirbamus darbus, ku
ria naują ateitį. Mums 
rūpi, kad ši ateitis būtų 
lietuviška ir atitiktų tuos 

|k siekimus, kuriais gyveno 
bei sielojosi mūsų tautos 
pirmtakai, ugdydami tau
tinę sąmonę, kurdami 
tautinę kultūrą, organi
zuodami savą valstybę. 
Tad ir mūsų jaunimas tu
rės tęsti kovą už Lietu
vos laisvę ir apsispręsti 

Bet tam taip pat reikia ir 
platesnės tautinės jung
ties, ir tokią jungtį suda
ro pasaulio lietuvių jau
nimo kongresai.

1966 m. įvykęs pirma
sis lietuvių jaunimo 
kongresas savo uždavinį 
atliko. Jis parodė, kad 
jaunimo tautinis pajudėji
mas visuotiniu mastu yra 
galimas ir reikalingas. 
Dabar esam pakeliui jau į 
antrąjį kongresą, kuris 
įvyks 1972 m. Šis kongre
sas remsis turima patir
timi ir turės tautinius 
jaunimo uždavinius papil
dyti, praplėsti, pagilinti 
ir vykdyti. Kongresas tu
rės sutraukti daugiau 
jaunimo ypač iš kitų 
kraštų. Turės apžvelgti 
jaunimo dirbamą tautinį 
darbą ir pasiektus kūry-

LIETUVIŠKASIS JAUNIMAS. K. Baltrūno nuotraukoje Toronto tautiniu šokių grupė Gintarės, kuri
kovo 28 d. minės savo 15 metų sukaktį

už svetur gyvenančio lie
tuvio išlikimą savo tauto- 

< je.^
Šiam dideliam tikslui 

yra būtina turėti savo 
jaunimą organizuotą, są
moningą ir suvokiantį 
tautinę bei kultūrinę savo 
ateities misiją. Tam jį 
visų pirma rengia jauni
mo organizacijos, ir 
joms turi būti skiriamas 

^pirmasis mūsų dėmesys.

S. KUDIRKA
SUIMTAS

Reuterio žinių agentūra 
praeitą savaitę paskelbė, 
kad^ neoficialiomis 
Maskvoje gautomis žinic • 

* mis, Simas Kudirka buvo 
suimtas praeitųjų metų 

r pabaigoje ir dabar yra 
Vilniaus kalėjime.

Simo Kudirkos draugas 
korespondentams Mask
voje pasakojęs, kad S. 
Kudirkos žmona jį aplan
kiusi kalėjime. Jis jai 
sakęs, kad buvo prievar
ta maitinamas, kai pra
dėjo bado streiką. Simas 
Kudirka esąs pabalęs ir 
sublogęs.

binius laimėjimus. Turės 
smaigstyti gaires atei
čiai. Todėl jam reikia 
sudaryti tvirtą moralinę 
ir materialinę atramą. 
Tai kiekvieno lietuvio pa-, 
reiga ir uždavinys. Todėl 
ir kreipiamės į visų 
kraštų lietuvių bendruo
menes, į visų kraštų lie
tuvių organizacijas, į vi
sų kraštų lietuvių spaudą 
bei radijo valandėles, į

SIMAS, LIETUVA SPAUDOJE
Praeitą savaitę skelbė

me, kad New Yorko pro
sovietinėje ’’Laisvėje” 
žinomas Lietuvos žurna
listas ir propagandinin
kas Vytautas Miniotas 
aprašo savo pasikalbėji
mą su Simu Kudirka 
"tardytojo kambaryje". 
Kovo 9 d. "Laisvėje" 
spausdinamoje V. Minio
to straipsnio pabaigoje 
išryškėja kai kurios kitos 
įdomios detalės.

Simas Kudirka, esą, 
buvęs atvežtas į Klaipė
dą, pristatytas į Vilnių ir 
jam užvesta byla.

visų kraštų paskirus lie
tuvius:

Stokime visi į II-jo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso organizavimo 
talką. Teikime visi šiam 
kongresui visą galimą 
moralinę bei materialinę 
pagalbą. Ženkime visi 
kartu su savo jaunimu 
lietuviškos ateities keliu.

Pasak M. Minioto, S. 
Kudirką "Vigilant" laive 
suėmusių ir sumušusių 
sovietų jūreivių tarpe bu
vo ir du lietuviai — E. 
Gružauskas ir A. Valavi
čius.

V. Miniotas su nesle
piamu pasitenkinimu, be 
to, rašo, kad "amerikie
čiai jūreiviai ir pats jų 
laivo kapitonas V. Ellis 
padėjo bėglį grąžinti". 
Atrodo, kad JAV šalti
niai apie lapkričio 23 d. 
įvykį "Vigilant" laive nė 
pasitarnavusiam komu
nistui V. Miniotai nėra 

prieinami, nes jis JAV 
kapitoną Eustis supainio
ja su JAV Pakrančių ap
saugos admirolu V. El
lis.

Akivaizdu, kad V. Mi
niotas stengiasi Simą Ku
dirką pristatyti savotišku 
nevykėliu, kuris pabėgti į 
JAV norėjęs, nes jam, 
esą, "nedavė gerai už
dirbti". Paaiškėjo taip 
pat, kad sovietų įstaigos 
Simui Kudirkai buvo atsi
sakiusios išduoti užsienio 
jūreivio paso, kuris jį į- 
galintų plaukti į užsienio 
uostus.

V. Miniotas gavęs Si
mo Kudirkos ranka pri
rašytą "popieriaus lakš
tą", iš kurio propagandi
ninkas cituoja:

"Šiame atsitikime už 
viską atsakomybę nešu aš 
vienas. Mano šeima, gy
venanti Klaipėdoje, ne
persekiojama. Dabartiniu 
metu esu sveikas".

Viena kitai prieštarau
jančių žinių apie Simą 
Kudirką akivaizdoje, ne

galime spręsti, ar šitie 
S. Kudirkos tvirtinimai 
atitinka faktams. Prisi
mindami KGB žinomus 
metodus, negalime nė 
būti tikri, kad Vytautas 
Miniotas cituoja iš tikrų
jų Simo Kudirkos žo
džius.

35 MILIJONAI
UŽ TERŠIMĄ

Ontario provincijos vy
riausybė teisme iškėlė 
ieškinį Dow chemijos 
bendrovei už St. Clair 
upyno užteršimą. Iš Dow 
bendrovės fabrikų išme
tami teršalai gyvsidabriu 
užnuodijo St. Clair upę ir 
Erie ežerą.

Panašų ieškinį bendro
vei kelti žada ir Ohio 
valstija JAV.

BOURASSA
NEW YORKE

Kvebeko premjeras 
Robert Bourassa praeitą 
savaitę lankėsi New Yor
ke, kur skatino pramoni
ninkus savo kapitalą in
vestuoti Kvebeke.



PANORAMA
SNIEČKAUS 
IŠPUOLIAI

Kovo 3-5 d. Vilniuje 
vyko Lietuvos komunistų 
partijos šešioliktasis su
važiavimas, kuriame bu
vo sudarytas naujas 143 
narių centro komitetas.

Priešingai kai kurių 
sluoksnių anksčiau išei
vijoje skelbiamiems spė
jimams, kad Antanas 
Sniečkus nebus išrinktas 
į Lietuvos kompartijos 
vadovybę, jis ir vėl tapo 
pirmuoju sekretoriumi, 
tuo būdu išlikęs ilgiausiai 
tokiose pareigose išsilai
kęs komunistas pasauly
je. A. Sniečkaus padėjė
jais kompartijos suvažia
vimas išrinko A. Chara- 
zovą, A. Barkauską, A. 
Ferensą ir R. B. Songai
lą-

Į naująjį centro komi
tetą pateko ir naujasis 
’’Tiesos” redaktorius Al
bertas Laurinčiukas.

A. Sniečkaus praneši
me suvažiavimui, pavar

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU, SIUVĖJAS

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

(Storage)
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Universal Cleaners & ^Jailors
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

Tel. 769-2941 

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q .Tel.366-6237
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
Įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. 

Windsor DRY CLEANER & DYERS CO. LTD.
1205 Church Ave. Verdun, P.Q. Tel. 768-6679.

Valome visokius drabužius, langų užuolaidas, lovų užtiesalus, 
anklodes, karpetus, sopkas ir visa kita namų apyvoka.Vindsor 

yra moderni valykla, turinti 25 metų patirti šiame darbe.Turinti 

irengta( moderniškiausių drabužių apsauga (storage ) ir greitų 

aptarnavimo.
Savininkai: A. Kerlys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus

LASALLE AUTOMOBILE INC.
BRONX PARK GARAGE

7635, bout LASALLE

• DEMON
• DART
• CORONET
• CHARGER
• DODGE
• CHRYSLER

«• CAMION DODGE

366-7818
* * *

Tel. 365- 3364
• išorės taisymas
• dažymas
• ratu derinimas
• kiti remontai

De La Verendrye Blvd.
LASALLĘ. QUĖBEC

LAURENT DAIGNEAULT
President
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džių neminėdamas, pri
siminė ir Bražinskų, Ku
dirkos, Simokaičių įvy
kius, tuo pačiu už s įpul
damas ir užsienių lietu
vių žygius Vakaruose.

Kaip paskelbta kovo 4 
d. ’’Tiesoje”, A. Snieč
kus kalbėjo: ’’Pastaruoju 
metu pasitaikė faktų, kai 
politiškai ir morališkai 
pakrikę, visų pirma kri
minaliniai elementai, iš
davė Tėvynę arba mėgino 
padaryti panašius nusi
kaltimus. Gėdingą vaid
menį čia suvaidino lietu
viškosios reakcinės emi
gracijos vadeivos, stoję 
ginti nusikaltėlių, pavaiz
duodami juos didvyriais 
kovoje prieš komunizmą. 
Kaip matome, jie nesi- 
šlykšti niekuo. Reakcio
nieriai iš buržuazinių na
cionalistų stovyklos grie
biasi pačių šlykščiausių, 
pačių purviniausių darbų. 
Jie broliuojasi su išsigi
mėliais ir išdavikais".

A. Sniečkaus išpuoliai, 

Valau ir taisau '■’yriškus ir moteriškus , 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel“ 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

be abejo, pikti, tuo pačiu 
atskleidžiantys, kad pas
tarieji įvykiai komparti
jai iš tiesų nebuvo malo
nūs. Antra vertus, patys 
Lietuvos gyventojai, ku
rie jau seniai yra išmokę 
skaityti ’’tarp eilučių", iš 
A. Sniečkaus lūpų turėjo 
galimybės sužinoti apie 
įvykius ir užsienių lietu
vių plačią veiklą.

STUDENTŲ
DARBAS

Kanados • federalinė 
valdžia šįmet išleis 57,8 
mil. dol., kad studentai 
vasaros atostogų metu 
būtų įdarbinami.

MYXAI
BYLA

JAV karo teisme lt. W. 
L. Calley gynėjas baigia
muoju žodžiu prašė kalti
namąjį išteisinti, nes jis 
esąs "išpirkimo ožys" 
tikriesiems kaltininkams.

W. L. Calley kaltina
mas My Lai kaime nužu
dęs 102 vietnamiečius ci
vilius gyventojus. Proku
roras teismui pareiškė^ 
kad kaltinamasis niekad 
nebuvo gavęs įsakymą 
žudyti civilius, o jei tokį 
įsakymą ir būtų gavęs, 
turėtų jam nepaklusti, 
nes tai neteisėta.

KRITIKUOJAMI 
KVEBEKIEČIAI

"Būdami geri lotynai, 
mes niekad nenustojome 
šnekėti, vietoj to, kad 
veikti, o šnekėdami ir 
aimanuodami mes tepa- 
rodome savo nesubrendi
mą" — praeitą savaitę 
Kvebeko parlamente pa
reiškė provincijos socia
linių reikalų ministras 
Claude Castonguay.

"Ar neatėjo laikas kve- 
bekiečiams elgtis truputį 
brandžiau, nustoti tarpu
savy kovoti, o svarbiau
sia — baigti tas bevaises 
nesibaigiančias analizes 
ir žvilgterėti į realybę".

NESĖKMĖ
LAOSE

Pietų Vietnamo kariuo
menės daliniai Laose, 
kur jie bandė atkirsti 
Šiaurės Vietnamo tiekimo 
kelius Vietkongui, iš La-, 
oso teritorijos traukiasi 
su nuostoliais.

AP žinių agentūros 
pranešimu, Pietų Vietna
mo daliniai būtų turėję 
daug didesnius nuosto
lius, jeigu JAV karo 

aviacija nebūtų bombar
davusi Šiaurės Vietnamo
pozicijų.

675 TŪKSTANČIAI 
BEDARBIŲ

Vasario mėn. Kanadoje 
buvo 675 tūkstančiai be
darbių. Tai sudaro 8,1 
nuoš. visų dirbančiųjų.

Aukščiausias bedarbių 
nuošimtis yra Atlanto 
provincijose — 11 nuoš. 
Kvebeke yra 10,4 nuoš. 
bedarbių. Prieš metus 
Kvebeke buvo 8,7 nuoš. 
bedarbių.

PENKIASDEŠIMTS 
KRATŲ

"New York Times" 
dienraštis, pastaraisiais 
mėnesiais daugelį kartų 
plačiai paminėjęs Lietu
vą, kovo 10 d. laidoje pa
skelbė svarbių žinių apie 
Simo Kudirkos padėtį ir 
apie kitus, laisvės sieku
sius lietuvius.

B. Gwertzman, laik
raščio atstovas Maskvo
je, tiegė, kad žiniomis 
"iš paprastai patikimų 
šaltinių", Simas Kudirka 
nuo praėj. metų gruodžio 
mėn. esąs Vilniaus kalė
jime ir jis ten tardomas, 
kaltinamas išdavimu. Jo 
žmona draugams sakiusi, 
kad jai teko su Simu pa
simatyti kartą apie Nau
juosius metus, bet vėliau 
ji jau neturėjusi apie sa
vo vyrą jokių žinių.

Be to, patirta, kad bu
vusios padarytos kratos 
Kudirkos apie 50 draugų 
ir giminių butuose Klai
pėdoje.

Nurodoma, kad Kudir
ka kaltinamas pagal Lie
tuvos baudžiamosios tei- 
senos atitinkamą Rusijos 
federacijos straipsnį 
64A, pagal kurį laikoma 

valstybės išdavimu sieki- 
mas be leidimo apleisti 
Sovietų Sąjungos teritori- 
ją-

Laikraštis, paminėjęs 
Simokaičių atvejį, nurodė 
į pavojų, susidariusį tė
vui ir sūnui Bražins
kams. Dienraštis teigia, 
kad jie gali būti išduoti, 
tačiau įstaigos dar nepa
dariusios galutinio 
sprendimo.

Svarbiausia, kad NYT^ 
nurodo: visi minėti veiks- 
mai atkreipė dėmesį į 
Lietuvoje esantį nepasi- 
tenkinimą, ten vyraujant 
sovietiniam režimui.
PROTESTUOJA 
NUOSPRENDĮ I

Pagal veikiančius 
nuostatus, Kanadoje m ir- - 
ties bausmė taikoma tik 
tiems, kurie nužudo poli
cijos pareigūną arba ka^ 
Įėjimo prižiūrėtoją.

Ontario policijos pa
reigūnai išreiškė savo 
nepasitenkinimą, kad P. 
Laporte žudikas P. Rose 
Montrealyje buvo nuteis
tas kalėti iki gyvos gal
vos. "Kodėl kabineto mi#l 
nistro žudikas turi būti 
švelniau baudžiamas už 
policininko žudiką" — 
klausė policininkai.

■;:i 
APIPLĖŠTAS ■
STRAUSSAS |

Buv. Vak. Vokietijos 
karo ministras ir deši
niosios CSU partijos va
das J. Strauss praeitį 
savaitę New Yorke buvo 
užpultas ir apiplėštas.

Penktoj avenue prie 
Strausso privažiavo auto
mobilis, iš kurio išlipo 
trys moterys, kurios atė-* 
mė jo piniginę su 150 do
lerių ir 300 markių.

NEW YORKE
Kovo 14 d. apie 500 

lietuvių demonstravo New 
Yorko Times aikštėje ir 
prie sovietų JT misijos. ij

Demonstrantai siekė 
atkreipti viešumos dėme-^ 
sį, kad Bražinskai nebūtų 
išduoti sovietams. Apie 
demonstraciją plačiai * 
pranešė New Yorko radi
jas.

LIETUVIS
ŽURNALISTAS

Milijoninio tiražo vo
kiečių jaunimo žurnalo 
"Bravo" redakcijoje dir
ba Muencheno lietuvis 
Šarūnas Veršelis.

•--v-



Canadians...

BEVEIK 60.000 VYRU IR MOTERŲ IŠ VISU PASAULIO SALIU KAS METAI TAMPA KANADOS PILIEČIAIS. 

GAL JUS JAU GYGENATE KANADOJE DAUGELI METU IR GALVOJATE ĮSIGYTI KANADOS 
PILIETYBĘ? JEI ESATE KVALIFIKUOTAS, KANADA JUS MIELAI PRIIMS.
APSILANKĘ VIENAME IŠ ŽEMIAU IŠVARDINTU PILIETYBĖS TEISMU (CITIZENSHIP COURT), JŪS 
GALITE SUŽINOTI, AR TURITE REIKALINGAS KVALIFIKACUJAS.
JŪS BŪSIT MALONIAI PRIIMTAS, Į JŪSŲ KLAUSIMUS BUS ATSAKYTA IR PAGALBA SUTEIKTA 
UŽPILDANT PRAŠYMĄ.
JEI NEGALITE APSILANKYTI ASMENIŠKAI, RAŠYKITE JUMS ARTIMIAUSIAI ĮSTAIGAI IR VISI 

REIKALINGI DUOMENYS JUMS BUS PASIUSTI.

p.

'/.f; J. . . ' ■ ...
COURTS OF CANADIAN CITIZENSHIP

*
,*• ' -• ’ *

. ’ « • .

55 St. Clair Avenue East
TORONTO, ONTARIO

150 Main Street West
Zon e A

■ HAMILTON, ONTARIO —

. National Revenue Building
166 Frederick Street

** "• k'* ‘ .

Sir Alexander MacKenzie Building
9828- 104th Avenue
EDMONTON, ALBERTA

1075 Georgia Street West 
VANCOUVER, B. C.

W- « •*« ■» • » ■*’ .♦* •••■ •
Customs. Building . .
816 Government Street

* . 1 ' .Y ' -
; f • ♦ »' . » » .

• £ r ‘ ‘ .

KITCHENER, ONTARIO

360 St. Paul Street East
ST. CATHARINES, ONTARIO

Federal Building
Room 304, 19 Li sgar Street South 
SUDBURY, ONTARIO

Dominion Public Building 
5th floor, 457 Richmond Road 
LONDON, ONTARIO

Federal Building, 5th floor 
185 Ouellette Avenue
WINDSOR, ONTARIO

• < ■,

* * ‘

•, ** - i .

♦

» » .

VICTORIA, B. c. :• <

Centennial Building, 6th floor, 
Corner Sackville & Granville Sts. 
HALIFAX, NOVA SCOTIA

MacLean-Spear Building ■ *
77 Vaughan Harvey Blvd., Box 828
MONCTON, NEW BRUNSWICK

Commerce House, Room 1080 
1080 Beaver Hall Hill 
MONTREAL, QUEBEC

9th floor, 150 Kent Street 
OTTAWA, ONTARIO

5 . ’

2054 Broad Street
REGINA, SASKATCHEWAN

508 Financial Building 
230-22nd Avenue 
SASKATOON, SASKATCHEWAN

TAIP PAT GALITE RAŠYT/.- CITIZENSHIP REGISTRATION BRANCH, NATIONAL BUILDING, 130 SLATER ST.„OTTAWA 4, ONTARIO

Government 
Gouvernement

of Canada
du Canada_____
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IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

RŪSIO IZMAS
AR KOMUNIZMAS?

Lietuviškame pasaulyje 
nesusipratimų netrūksta, 
nes daug yra neaiškumų. 
Tų neaiškumų daug, bet 
tegu būna leista šia proga 
pamėginti iškelti vieną.

Iš mūsų veiklos susi
daro įspūdis, kad mūsų 
tautos pirmasis priešas 
yra komunizmas. Kovai 
su komunizmu mes išeik- 
vojame beveik visas jė
gas, Atrodo, kad Lietu
voje beveik viskas būtų 
tvarkoje, jei išnyktų ko
munizmas, Iš tikrųjų nie
kas nebūtų tvarkoje, nes 
carų laikais niekas apie

komunizmą nežinojo, bet 
Lietuva v ištiek buvo rusų 
pavergta.

Seniau skaitėsi krikš
čioniška pareiga kovoti 
prieš komunizmą, bet da
bar prieš jį nebekovoja 
nei pati Roma. Amerikai 
komunizmas Rusijoje lai
komas nepavojingu, bet 
naudingu, nes stabdo Ru
sijos pramonės augimą. 
Komunizmas yra pats su
skilęs į priešingus lage
rius, jis nyksta, skaidosi 
ir įgauna visai kitokias 
formas. Tik mums vie
niems komunizmas vis 
dar atrodo tuo baisiu 
donkichotišku malūnu, į

kurį mes atsimuš ame vi
sais savo šarvais, visom 
jėgom, gerai žinodami, 
kad tai idėja, nenugalima 
mūsų visų jėgomis, tuo 
labiau, kad tiems, kurie 
šiuo reikalu turėtų būti 
labiau susirūpinę, visai 
nebekreipia į šios rūšies 
kovą jokio dėmesio.

Kova su komunizmu 
yra jau mums labai pa
kenkusi.. Išvadinome vie
ni kitus raudonaisiais, 
atsiskyrėme, padarėme 
ir darome tai, ko nori 
Maskva, kuri aiškina pa
sauliui, kad mes siekia
me nieko kito, kaip kapi
talizmo grąžinimo L lėtu-

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.SVEIKAUSKIENĖ VEDA^TEI- 

SINIU PATARIMU SKYRIŲ. V b •
Metinė prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1971 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. 02127

.LIETUVIŠKA RADIJO 
\ PROGRAMA

/RADIO 1410 MONTREAL'

KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevi?ius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

FMB

von.
Reiktų eiti pagaliau 

prie pagrindinio reikalo. 
Jei šiandieną Lietuvoje 
nebūtų rusų jungo, rusų 
kolonializmo pastangų, 
rusų kultūros sėjimo ir 
naikinimo viso to, kas 
stiprina lietuvybės dva
sią, ir svarbiausia — ne
būtų rusų kariuomenės, 
pasirinktume tokią sant
varką, kokią norėtume.

Siekdami Lietuvos lais
vės nuo rusų okupacijos, 
būtume viso pasaulio tei
singiau suprasti, o ir pa
tys žinotumėm savo ko
vos pagrindinį tikslą, ku
rio būtų lengviau siekti.

Mastis
------------------ -------------------------------------

GERAI,
KAD PAGYVINOT

Gerai, kad NL gerokai 
pagyvinot, paįvairinot, 
rodot daugiau nuosaiku
mo, vengiat kraštutinybių 
ir kt.

Jums reikia tik daugiau 
aktyvesnių, numaninges- 
nių bendradarbių. P. S. 
PAGARBA 
MIRUSIAM

Neseniai mūsų spaudo
je, Hamiltono kronikoje, 
matėme K. M. pasirašy
tą žinutę, kad mirė ha- 
miltonietis lietuvis. Ži
nutėje pažymėta, kad mi
ręs tautietis Lietuvoje 
buvo aukštas valstybės 
tarnautojas, tačiau Ha
miltone lietuviškoje veik
loje nedalyvavo ir jos ne
rėmė.

Labai gaila, kad p. K. 
M. taip vienašališkai pa
reiškė savo autoritetingą 
nuomonę apie mirusį tau
tietį, nesuprasdamas, 
kodėl miręs tautietis, 
anot K. M., lietuviškos 
veiklos nerėmė. Reikia 
pripažinti, kad miręs 
tautietis buvo geras lie

^3

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

***

TEL. 366-7281
***

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išorės taisymas ir dažymas
a Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: y, Šulinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

Plumbing & Heating kontraktorius

366-0330
140 - 2e AVENUE LASALLE

• Šildymo ir vandentiekio taisymas ir nauji įrengimai..
• Vandens šildymui tankų pardavimas ir įrengimas.
• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimas.
• Visi įkainavimai neapmokami.

Alfonsas Scerba

Lietuvis atstovas, per kuri 
galima Įsigyti nauja ar nau
dota automobili su garantija 
iki 5 - riu metu.K *

* * *

valiant
DUSTER

BARACUDA

SATELLITE

S I M C A

tel. 681-1641
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tuvis ir buvo matomas 
daugumoje svarbesnių 
minėjimų bei parengimų. 
Jei jis lietuviškos veiklos 
finansiškai ar kitaip ne
parėmė, tai gal turėjo 
tam priežasčių.

Ar K. M. pagalvoja, 
kodėl didelė dalis Hamil
tono lietuvių pradeda ig
noruoti bendruomenės 
solidarumo mokestį, 
Tautos, bei Šalpos fondų 
rinkliavas ir net A. V. 
parapijos lietuvišką baž
nyčią, kuri, palyginus su 
ankstyvesniais laikais, 
darosi vis tuštesnė. Iš to 
gaunasi išvada, kad kaž
kur kažkas yra netvarko
je. Atrodo, kad miręs 
tautietis buvo žymiai už 
mus gudresnis ir, maty
damas apie ką sukasi 
mūsų vadovaujantieji 
veiksniai, šalinosi, nors 
širdyje buvo jautrus Lie--^ 
tuvai.

Hamiltonas yra graži 
lietuvių kolonija ir, dar
niai dirbant, galėtų daug 
daugiau pasiekti. Tačiau 
taip nėra.

Ypač skaudžiai buvo
JU

I

I

• I 

■I

Ekskursijos į Lietuvą |
AMERICAN TRAVEL SERVICE,. vadovaujamas Walter J 
Rask ■ Rasčiausko, organizuoja 1971 metų vasarą net 6 d 
turistines grupes. Walter Rask jau 10 metų sėkmingai veža I 
lietuvių grupes be jokių neskĮkndumų.
Atlanto pakraštyje, New Yorke, Bostone ir Philadelphi'joj 
gyvenantieji lietuviai turi pasirinkimą net 4 grupių, prie 
kurių jie gali prisijungti New Yorke arba Montrealyje. 
Visos ekskursijos sustoja poilsio -Romoje ir apžiūri gra
žųjį miestą keletą dienų..

4^

>»»»

Gegužės 27 d. iš New Yorko $780.00 asm. (2 kambaryje) 
Liepos 19 d. iš New Yorko $861.00 asm.
Liepos 26 d. iš Montrealio $897.00 asm.
Gugpiūčio 9 d. iš Montrealio $856.00 asm.
Norintieji užsisakyti atskirą kambarį moka $75 daugiau, j 
Liepos 26 dienos ekskursija sustoja ne tik Romoje, bet ir 
Leningrade apžiūrėti šio seno ir garsaus miesto.
Kainos įskaito: kelionę, pilną maistą, viešbučius, ekskur
sijas miestų apžiūrėjimui, transportaciją iš aerodromo į 
viešbučius ir atgal. Visos grupės turės patyrusius vadovus, 
kurie rūpinsis visais reikalais kelionėje.

(Vilniuje, Druskininkuose, Kaune ir Trakuose)
Norintieji prisijungti prašomi registruotis, nes dalyvių 
skaičius ribotas.
Mes sutvarkysime visus kelionei reikalingus dokumentus 
ir parūpinsime vizas;

Informacijų kelionės reikalais kreipkitės:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643 

Telefonas: (312) 238-9787



paliesta Hamiltono lietu- 
• vių kolonija Aušros Vartų 

parapijos choro krize ir 
’’prakeikta rezoliucija”, 
pasirašyta paties koloni
jos autoriteto, b-nės v- 
bos anuometinio pirmi
ninko. Pasėkoje gražus 
meninis vienetas iširo ir, 
atrodo, nebeatsigaus iki 
buvusio lygio. Negana to, 
ir mirusiam bandoma 
prikergti neužtarnautų 
nuopelnų. Vietoj K. M. 
paminėto priekaišto, būtų 
buvę daug gražiau sakyti: 
’’Ilsėkis ramybėje”. Kiek 
jautrus miręs tautietis 
buvo lietuviškiems reika
lams, matyti iš spaudoje 
tilpusio mirusiojo testa
mento vykdytojų praneši
mo, kad stamboka suma 
yra palikta lietuviškoms 
institucijoms.

Iš šių faktų matyti, 
kaip sunku yra laviruoti 
mūsų kolonijoj organiza
cijų vadovams, paski
riems vienetams ar ki
taip galvojantiems tautie
čiams. Nėra savarankiš
kai galvojančio autorite
to, kuris koordinuotų vi- 

* sus lietuvius bandram 
lietuviškam darbui.

H-tis

CITATOS
”IL VIGILANTE
DEL MARE”

Muzikas Darius La- 
< pinskas "Drauge" vasario 

13 d. šitaip pasisakė apie 
savo naują, Simui Kudir
kai dedikuotą kompoziciją 
"11 Vigilante del Mare”:

"Jūs kalbate apie "II 
Vigilante del Mare” kaip 
apie užbaigtą rašyti kūri
nį. Jis dar nebaigtas ir 
nebus užbaigtas premje- 
ros dieną, kaip kad nebus 
užbaigta ir šį veikalą in
spiravusi istorija, — is
torija žmogaus, pateku
sio tarpe dviejų didžiulių, 
asfaltą lyginančių ratų. 
Jiems buvo lengviau per
važiuoti per žmogų, negu 

• bandyti vienas kitą suly
ginti su žeme. Aš bandau 

i atspėti, mano fantazija 
bando užlopyti nežinios 
spragas... Aš ieškau tie
sos, ' kad nemeluočiau 
scenoje, aš ieškau faktų, 
kad nemėginčiau švelnia 
muzika ką nors užtušuoti, 
aš vartau laikraščių pus
lapius ir bandau atrasti 
teisybę, kad mano veikė
jai, nebūtų nebyliai...

"Sunku kalbėti techniš
komis sąvokomis, kai ši 
likiminė akimirka lyg at
vira žaizda be atvangos 
žvelgia mums į akis. 
Kiekvienas jo palytėjimas 
gali ją užkrėsti kuo nors 
konkrečiu. Aš norėčiau, 
kad šis veikalas praeitų 
neapčiuopiamas, kaip 
sapnas. Tenesįklauso čia 
kas muzikos, nes ji ne
reikalinga; tenesižavi kas 
nors dekoracijom, nes 
jos gali atrodyti per 
puošnios; tenes įklauso 
kas nors žodžio, nes jis 
reikalingas tik mela
giams. Nors visko čia 
bus — ir muzikos, ir dai
nos, ir žodinio teksto, ir 
skaidrių, ir filmų, ir de
koracijų, bet aš norėčiau, 
kad nieko nebūtų, — vien 
tik teatras, tamsa, tyla 
ir nebyliai aktoriai, dai
nininkai, orkestras, di
rigentas, savo despera
tiškais judesiais bandą 
pasiekti publikos širdis".

ŽYDAI 
DEMONSTRUOJA

Vakarų spauda skelbia 
informacijas apie kovo 
1O d. Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiosios tarybos 
rūmuose Maskvoje vyku
sią žydų demonstraciją. 
Tai buvusi pirma tokio 
pobūdžio demonstracija 
visai netoli Kremliaus. 
Atvykus apie 400 milici

Ateinančio pavasario Montrealio mada. Modelis pozuoja su Alain 
Dore sukurtu sportiniu kostumbliu. Fone dail. R. Cotondre pave
ikslas.

ninkų, žydai buvo išpra
šyti iš rūmų. Prieš tai 
jie buvo įteikę peticijas 
Podgornui ir Kosyginui, 
prašydami leisti jiems 
emigruoti į Izraelį.

Pirmieji atvykę de
monstruoti žydai buvo at
keliavę iš Rygos — jų bu
vo apie 60. Po pietų prie 
Latvijos demonstrantų 
prisijungė apie 70 Lietu
voje gyvenančių žydų. 
Demonstracijoje dalyvavę 
ir 20 Maskvos žydų. Šioji 
demonstracija buvusi ra
mi ir nebuvę suėmimų.

Prieš dvi savaites pa
našią demonstraciją buvo 
surengę 30 Maskvos žy
dų. Vėliau kai kuriems 
buvo duotos išvykimo vi
zos.
SUKAKTIS

Vilniaus spauda minėjo 
muzikologo Juozo Gaud
rimo, sausio 7 d. sulau
kusio 60 m. amžiaus, 
sukaktį. Jo svarbiausias 
įnašas yra muzikos isto
rijoje. Pirmą straipsnį 
apie B. Dvarioną Gaudri
mas buvo parašęs 1935 
metais. Gaudrimo svar
biausias darbas yra trijų 
tomų "Iš lietuvių muziki
nės istorijos". Dabar 
Gaudrimas baigia ruošti 
enciklopedinio pobūdžio 
knygą apie šių dienų (jau 
sovietų okupacijoje) Lie
tuvos kompozitorius ir 
muzikologus.

Grupinės kelionės 
į Lietuvą 
14 dienų- 

per AEROFLOT.
IŠ MONTREALIO IŠSKRENDAME: 

GEGUŽĖS 25, LIEPOS 13, RUGPIŪČIO 16 
IR RUGSĖJO 7 D.

KAINA NUO 530 USA DOLERIU. 

MES SUTVARKOME VISUS DOKUMENTUS. 

NEDELSDAMI REGISTRUOKITĖS PAS 

ADRIA TRAVEL SERVICE 
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL 131, QUE. - CANADA 

TEL.: 844-5292 844-5662

TEL. 525- 8971

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O. 

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNO 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis ĮVAIRIOS progos

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

ONTARIO IR QUEBEKO.

M.Krauza
10167 48th Avenue, Montreal 477 

TeI. 665-2278
------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- --------- >

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠiAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 
Įvairūs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3884.

LaSalle Juto Specialist lleg’d.
7725 RUE GEORGE LASALLE, P.Q.Tel.: 366-0500 366-4203

• TAISOME IR DAŽOME AUTO - MAŠINAS.

• ESAME SPECIALISTAI MOTORINIU ROGILĮ

SAV. G. PESROCHERS

BELLAZZI-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popieris, cementas,
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941
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Auksas,kuris žibės ir pelenuose
Kaip arčiau sekantiems 

senosios tėvynės gyveni
mą žinoma, sovietinėje 
Lietuvoje per pastarąjį 
dešimtmetį vis daugiau 
ir storesnių išleidžiama 
mokslinių veikalų. Palie
kant nuošalėje tiksliųjų 
mokslų knygas, kitos stu
dijos ir tyrinėjimai daž
niausia būna įterpti į 
okupanto primestus 
marks inio-lenin into me
todo ir bolševikinės ideo
logijos rėmus. Tų prie
vartavimų, žalojimų, 
klastojimų ir propogandi- 
nio krūvio aukomis yra 
ypač sociologinio, istori
nio turinio knygos ir vad. 
literatūrinio palikimo na
grinėjimai. Kartais ligi 
tokio koktumo, kad visiš
kai praranda savo moks
linę ar pažintinę vertę.

Bet būtų klaida ir ne
teisybė pamiršti, jog 
tarp viso šio pasibaisėti
no šlamšto Lietuvos ir 
užsienio lietuvio skaity
toją retkarčiais pradžiu
gina labai rimti, bran
dūs, vertingi ir, kaip at
rodo, tik su neišvengia
mu minimumu ’’marksis
tiškai” apžaloti arba net 
švarūs veikalai, kuriais 
neabejotinai didžiai pra
turtinamas lietuvių 
mokslas ir mūsų kultūros 
pažinimas. Tuo ypač pa- 
sižyipi daugelis lituanis- 
nių kalbotyros ir tautoty
ros ątudijų, kurių auto
riais yra visa eilė mote
rų — tokių gabių ir tiek 
daug, kiek dar niekad 
praeityje.

Šį kartą keliais žo
džiais norėtųsi atžymėti, 
kaip pavyzdį, tris sovie
tinėje Lietuvoje išleistas 
lietuvių mokslininkų kny
gas. Netvirtinant, kad jos 
būtų kaip tik pačios ge
riausios ir vertingiau
sios, bet tik dėl to, kad 
šios apžvalgos autoriui 
teko su jom iš arčiau su
sipažinti.

/Pirmasis darbas būtų 
„ekonomisto ii istoriko 
< Edmundo Laucevičiaus 
dviejų tomų studija apie 
’’Popierių Lietuvoje XV- 
XVIII amžiuje”, kurią 
1967 ,m. išleido Vilniuje 
Minties leidykla ir kuri 
buvo autoriaus atlikta 
Lietuvos Mokslų Akade
mijos Gamtos Mokslų ir

PIRMOJI

Technikos Istorijos Ko
misijos globoje. Šio vei
kalo pirmąjį tomą sudaro 
popieriaus gamybos Lie
tuvoje aprašymas ir spe
cialiai vandenženk-

PROPIRSCIAI
Nusiskųsti vienu dalyku 

tai tikrai negalime — 
mūsų žurnalų meninė iš
vaizda pakankamai daili. 
’’Aidų", ’’Metmenų", na, 
ir "Lituanus" (išskyrus 
naujosios redakcijos pir
muosius liapsusus) vir
šeliai ir skyrių antgalvės 
yra skoningos ir atitinka 
dabartinės tipografijos 
meno pobūdžiui.

Nauju Algirdo Kuraus- 
ko paruoštu grakščiu vir
šeliu ir skyrių vinjetėmis 
šiemet pasipuošė "Laiš-

Kanados lietuviškieji 
kredito kooperatyvai savo 
nariams atspausdina sie
ninius kalendorius ant 
patriotiškais motyvais 
padabinto fono. Gerai, 
kad tautiečiams primena
mi bankelių patarnavi
mai, deja, tuos primini
mus vis būdavo baugu ka
binti net ir atsigaivinimo 
kambariuose. Taip bukai 
surėdyti, taip nemokšiš
kai nuteplioti būdavo.

Šiemet kalendorius at
ėjo jau be patriotizmo, 
bet su Romo Bukausko 
dailaus paveikslo nuot
rauka. Kad tiktai Bukaus
kas vietoj savo pamėgtų- 
burlaivių išmoktų taip pat 
tapyti tautinius pamink
lus, bakūžes ar pabėgimo 
scenas. Negerai juk 
griauti mūsų tautinės 
stiprybės pamatus...

Kai povas pūsdamasis 
kelia plunksnas tai gražu, 
bet ima juokas vištai tą

DALIS

lių studija, kurių at
spaudų nuostabus rinki
nys pateikiamas antraja
me tome.

E. Laucevičiaus darbas 
tarptautinėse knygos pa- 

lietuviams". "Laiškai" 
paprastai stengiasi bent 
lietuviškame kontekste į 
gyvenimą žiūrėti realiai. 
Tik gal kartais labiau 
tiktų realybę kiek patu- 
šuoti.

Sakysim, ar būtina 
šeimos skyriuje vaizduoti 
bedantę ir dar su kreiva 
lūpa motiną, tiktai pusiau 
pažangų su ūsais, bet 
trumpais plaukais tėvą ir 
harmonais perpenėtą, ig- 
gi ūsus beželdinantį kūdi
kį.

patį mėginant.
Iš Australijos atvykęs 

tautietis dailininkas mė
gino čia surasti Ameriką 
pats ir per draugus mus 
tikindamas, jog jis kone 
genijus. Net ir mūsų 
skardžiausias dailės ko
mersantas Rūkštelė savo 
žydėjimo laikais neišvys- 
tė tokios autoreklamos.

Nesu tikras ar, kaip 
sakome, lietuviškas kuk
lumas jau būtinai yra do
rybė. Aišku tiktai, kad 
keliantis į puikybę reikia 
turėti ir atatinkamos 
substancijos. Sakysim, 
toksai Picasso yra įžū
lūs, bet vis dėlto ir ge
nialus.

Gastroliuojantis tautie
tis juk galėjo būti malo
niai priimtas, jo kūryba, 
kaip ir daugumos panašių 
mūsų dailininkų, paminė
ta mandagiai, padrąsina
mai. Viską sugadino ne
lemtas perdėjimas ir už
sakytų rašeivų skiedi
mas. Išėjo burbulas.

A. POVILAMS 

rod ase buvo apdovanotas 
aukščiausio pagyrimo žy
menimis,Ir jis to tikrai 
vertas. Tai pasigėrėtina 
Lietuvos mokslo ir kultū
ros puošmena, kokių ne
daug teturėjome ir ne
priklausomybės laikais. 
Iš paviršiaus ekonominės 
studijos plotmėje auto
rius atskleidžia ir sava
rankiškai ištiria labai 
įdomius senosios Lietu
vos kultūros bruožus, su 
kuriais lietuvių skaityto
jai dar niekados nebuvo 
turėję progos arčiau su
sipažinti.

Kitas įvykis jau prieš 
trejetą metų tai buvo jau
nesnės kartos lietuvių li
teratūros istorikės ir 
kritikės Vandos Za- 
borskaitės monogra
fijos apie poetą Maironį 
pasirodymas 1968 metais 
Vilniuje (516 psl.). Iš
leista tūkstantiniu tiražu, 
knyga, šiaipjau tegu ir 
labai specialaus turinio, 
bematant dingo iš rinkos, 
buvo grobštyte išgrobsty
ta.

Kodėl? Sunku iš tokios 
tolumos žinoti, bet tenka 
spėti, tur būt, nelabai 
klystant, kad dėl to, jog 
lietuviai tebemyli ir te
bevertina savo tautinį 
dainių Maironį gal dau
giau, negu kada praeityje. 
O taip pat ir dėl to, kad 
V. Zaborskaitės veikalas 
parašytas su gilia erudi
cija, kompetencija, su 
tikra meile didžiajam 
Lietuvos poetui ir jo kū
rybai.

Tiesa, Maironis ir jo 
laikai čia norom nenorom 
įstatomi į -vad. marksis
tinio metodo rėmus. Ne
išvengiamai ir čia atsi
randa naujųjų sovietinių 
maldaknygių sąvokos ir 
pamėgtieji žodžiai, kaip 
kapitalizmas, buržazija, 
klerikalizmas, klasiniai 
interesai, klasinis ribo
tumas ir panašūs plepa
lai, kuriais neva giliau 
interpretuojamas ir aiš
kinamas Maironis ir jo 
kūryba. Autorė tai daro, 
laimei, su saiku, sko
ningai, be įpratintų ter
šalų, nors vietomis ir 
juokingai (žiūrint vaka
riečio skaitytojo akimis). 
Ar su kapitalizmais ir 
klerikalizmais, ar su 

buržuazijomis, ar be jų 
— Maironis vis tiek koks 
buvo, toks ir lieka didy
sis Lietuvių tautos dai
nius.

I 
■

•>

■$a

■i

Po poros metų vėl įvy
kis, mažiau sensacingas, 
bet moksliškai sunkesnis 
ir brandesnis — tai Mei
lės Lukšienės (vėl 
moters) studija "Lietuvos 
švietimo istorijos bruo
žai XIX amžiaus pirmo
joje pusėje". Tai 516 psl. 
veikalas, išleistas Švie
sos leidyklos Kaune 1970 
m., autorės atliktas so
vietinės Lietuvos švieti
mo ministerijos Mokyklų 
mokslinio tyrimo institu
to globoje.

Veikalo autorė yra taip 
pat lietuvių literatūros 
istorikė, protarpiais bu
vusi Vilniaus universitete 
lietuvių literatūros ka
tedros vedėja, bet dar 
Chruščiovo laikais iš ten 
pašalinta, sniečkams ir 
Zimanams ją apkaltinus 
"revizionizmu" ir kito-

i

I
41

■

■JS

I

<

__________ ____ _ I 
kiais "nukrypimais", ku- 
riuos šiandien sunku būtų 
ir prisiminti, ką jie reiš
kė ir ko buvo verti.

M. Lukšienė yra žymi 
senosios lietuvių kultūros 
ir literatūros mokslinin
kė, parašiusi ar prisidė
jusi prie visos eilės šios 
srities darbų ir tyrinėji
mų. Bet, išstūmus iš 
Vilniaus universiteto ir 
pradėjus jai dirbti Mo
kyklų mokslinio tyrimo 
institute, po dešimtme
čio užbaigta ši naujausia 
studija yra ir liks vienas įįįĮ 
iš pačių svarbiausių 
mokslininkės darbų. į

Perskaičius knygą, pa
mačius visą tokio darbo 
apimtį, 
riomis kalbomis literatū
rą ir šaltinius, statistikų 
lenteles, dar niekeno iš 
lietuvių nepanaudotą ar
chyvinę medžiagą, sunku 
ir įsivaizduoti, kiek rei
kėjo tam pastangų, įgudi
mo, kantrybės ir talento * 
savaimingai susintetinti' 
tokią gausią medžiagą, ;■< 
nupiešti anos epochos 
veidą per daugiau nei pu
sę šimtmečio (maždaug ; 
nuo 1800 ligi 1863 m.) ir 
lietuvišku žvilgsniu pada
ryti savo išvadas.

Beje, ir čia veikalo fo
nas stengtasi pateikti pa
gal "liniją” - su visom 
buržuazijom, kapitaliz- ■

panaudotą įvai-
-

■

•®Į|į

• I
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al gimanto skiltis
BUNDA POETU SĄŽINĖS

"Iki pasaulyje yra blo
gybės ir beteisė, rašyto
jas negali būti nejaudina
mas, Taipgi jis negali 
vien stebėti ir išreikšti 
jausmą. Rašytojas turi 
būti humaniškas, veiklus, 
efektyvus, ryžtingas ir 
nekompromisingas".

► Spėkite, kieno ištarti 
šie didžiai prasmingi ir 
įsidėmėtini žodžiai? Jų 
autorius, anapus bene 
pačios svarbiausios leni
ninės premijos laureatas, 
Eduardas Mieželaitis. Ši 
ištrauka paimta iš Didž. 
Britanijoje leidžiamo so
vietinio savaitraščio ’’So
viet Weekly”, kurio pus
lapiuose itin dažnai randa 
vietos įvairūs lietuviai 
autoriai arba margaspal
vės žinios apie Lietuvą.

Jei tų eilučių autorius 
gerai suvokia tikrąją sa
vo pabertų žodžių pras
mę, mus čia tik gali 
džiuginti, kad pagaliau 

< poetai anapus bent po 
truputį palieka vien tik 
stebėtojo pozicijas ir 
bandę įsijungti į gyveni
mą tokį, koks jis išties 
šiandien ir yra. O tai 
reikštų, kad kiekvienas 
toks balsas jau turi gerą 
dozę drąsos ir žmoniško 
sąžiningumo.

Kad Sovietijoje po tru
mputį atgyja sąžinė ir įsi

pareigojimas jai, vis 
dažniau užtinkame viltin
gų prošvaiščių žinutėse. 
Gerą akstiną tam davė ir 
rašytojo A, I. Solženitsi- 
no apdovanojimas Nobelio 
premija. Oficialūs sovie
tų partiniai ir administ
raciniai organai tą rusų 

v mais ir feodalizmais, su 
Markso, Engelso, Lenino 
bei jo žmonos Krupskos 
ir kitų Kremliaus apašta
lų citatomis. Tik laimei, 
kaip ir V. Zaborskaitės 
maironinėje monografijo- 

• je, neperkraunant ir kiek 
galint su saiku, tiek kiek 

f būtinai reikia, be ko šios 
srities knygos, kaip spė
tume, gal ir iš viso nega
lėtų pasirodyti. Su visais 
tais ’’feodalizmais" ar be 
jų, M. Lukšienės studija 
tačiau yra ir liks monu
mentalus 19-jo amžiaus 
pirmosios pusės lietuvių 
kultūros istorijos pa
veikslas ir paminklas.

rašytojo išaukštinimą pa
smerkė, neišskiriant nė 
pačios jų Rašytojų sąjun
gos. Bet Vakarus pasie
kia vis nauji pranešimai, 
kad toli gražu ne visi so
vietiniai rašytojai prisi
dėjo prie savo kolegos 
pasmerkimo, dalis jų net 
ir asmeninės rizikos ne
bijodami drįso pareikšti 
ir priešingą nuomonę.

Mūsų dėmesį patraukė 
lapkričio 16 d. laidoje 
"The New York Times" 
dienraštyje išspausdintas 
atviras laiškas "Prav- 
dai", kurio autorius , ži
nomas čelistas M. Ros
tropovičius. Tas jo raš
tas buvo adresuotas ne 
vien tik "Pravdai", bet ir 
"Izviestijoms", "Litera- 
turnaja gazetai" ir "So
vietinei kultūrai". Tie vi
si leidiniai laiško ne
spausdino, tad tokiu būdu 
jis ir atsirado TNYT 
skiltyse.

Laiško autorius tikrai 
kultūringai, nuosekliai ir 
įtikinamai gina savąjį bi
čiulį Solženitsiną, tiesiog 
gėdindamas sovietinės 
hierarchijos sprendimą 
niekinti ir šmeižti vieną 
gabiausių dabartinių rusų 
rašytojų, kurio kūryba ir 
gavo Nobelio premijos 
pripažinimą.

Jis primena tą aferą ir 
situaciją, kuri anuokart 
lydėjo B. Pasternaką, 
gavus Nobelio premiją, 
neužmiršta ir Šolochovo 
atvejo, stebėdamasis, 
kad, pastarajam suteikus 
Nobelio premiją, visa bu
vo tvarkoje, jis buvęs jos 
vertas, o kodėl visai kita 
padėtis Pasternako ir 
Solženicino atveju?

Švelniais, bet kietų 
faktų žodžiais, Rostropo
vičius lyg ir šaiposi iš 
visų sovietinių draudimų, 
niekinimų, pirštu rody
damas, kad buvo laikas, 
kai ir tokių talentingų kū
rėjų, kaip Šostakovičius, 
Prokofievas, Kchačatu- 
rianas, muzikiniai darbai 
buvo pasmerkti, nelei
džiami išpildyti. Tuo 
tarpu, kaip vėliau pasi
rodė, toji draustoji mu
zika buvo pripažinta vie
nais geresnių tų kompo
zitorių kūrinių.

Bunda poetų, rašytojų,

Užšalusi Šv. Lauryno upė prie Cap Diamant. C. Hunt graviūra (1833) daryta pagal James Pattison 

Cockburn piešinį. OIPQ nuotr.

KALIFORNIJOS 
DAILININKŲ 
FESTIVALIS

Šiemet birž. 20 d. Los 
Angeles mieste įvykstan
čioje Lietuvių dienoje bus 
suruošta bendra paroda 
visų lietuvių dailininkų, 
profesionalų ir mėgėjų, 
gyvenančių Kalifornijoje. 
Prelato J. Kučingio ini
ciatyva prieš kelerius 
metus pradėtos vasaros 
parodos su vienu daili
ninku, vėliau dvejais, ke
turiais, penkiais, žada 
pavirsti į tikrą tradicinį 
dailės festivalį. Tam Šv. 
Kazimiero parapija turi 
parankiausias sąlygas: 
saulėtas birželio dienas, 
jaukų mokyklos kiemą, 
klases ir entuziastišką 
publiką.

Kaliforntečių pagarba 
menui buvo puikiai pade
monstruota vasario 27 
d., vakare, kai buvo ati
daryta pravažiuojančio 
dailininko Leono Urbono 
paroda. Kai erdvų mo
kyklos kambarį užtvindė 

muzikų sąžinės. Drąsa, 
širdies ir sielos balsas 
bando nugalėti primestą 
prievartą ir neteisybę. 
Ateina laikas, kai visi 
kūrėjai anapus prabils 
garsiai, plačiai ir įtiki
namai. Tikroji kūryba 
negali pakęsti jokių varž
tų, jokios priespaudos. 
Nebus kitaip ir Lietuvoj. 

didelis būrys žmonių, 
rengėjai gailėjosi negalė
ję parūpinti didesnės pa
talpos. Įdomu, kad į pa
rodą atsilankė ir daug 
jaunimo, kurie šiaip į vi
sokius minėjimus-paren
gimus neskuba. pv

TIK TREČDALIS
IŠ VAKARŲ

Vilniuje sausio pra
džioje įvykusiame Rašy
tojų sąjungos plenume 
Just. Marcinkevičius pa
lietė literatūros ryšių su 
kitomis šalimis klausi
mą. Paaiškėjo, kad per 
pastaruosius penkerius 
metus išleistos 688 vers
tinės knygos. Iš šio skai
čiaus rusų klasikai ir so
vietų literatūrai teko 224 
knygos, o kitų sovietinių 
tautų literatūrai — 102 
leidiniai, be to, 128 kny
gos buvo vertimai iš vad. 
socialistinių šalių klasi
kos bei nūdienos. Visi tie 
leidiniai sudaro du treč
dalius vertimų. Tuo tarpu 
iš Vakarų pasaulio lite
ratūros vertimų — 234, 
taigi trečdalis.

Šiuo metu lietuviai 
verčia iš 30 kraštų kalbų 
— iš 12 Sovietų Sąjungos 
tautų ir 18 užsienio.

Šiuo metu lietuvių lite
ratūra verčiama į 32 So
vietų Sąjungos kalbas. 
Lietuvių kūryba gausiai 
verčiama į latvių, estų ir 
ukrainiečių kalbas, bet... 

nusiskundžiama ryšiais 
su gudais. Gausiausiai 
lietuvių rašytojų knygos 
leidžiamos Rytų Vokieti
joje (pernai išleistos še
šios knygos), norima, 
kad daugiau knygų pasi
rodytų- Lenkijoje.

J. Marcinkevičius prie
kaištavo kai kuriems Vil
niuje leidžiamiems žur
nalams . Kritikavo ypač 
"Švyturio" ir "Jaunimo 
gretų" žurnalus, nes jie, 
vaikydamiesi tiražų, 
"kriminaliniais ir kitais 
skaitalais neretai gadina 
skaitytojų skonį".
KONKURSAS

Vilniuje vyksta gra
žiausių knygų konkursas, 
kuriame dalyvauja Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos 
leidyklos ir spaustuvės. 
Kraštui, konkurse laimė
jusiam pirmą vietą, bus 
įteiktas "Pabaltijo eksli
briso" prizas, kurį pa
skyrė Estija.

PASTATYMAS
Šiaulių dramos teatre 

įvyko Ž. Anuji "Vagių 
baliaus" premjera. Reži
savo M. Karklelis.

• A. J. Greimo knyga 
"Semantique Structurale" 
Brazilijoje verčiama į 
portugalų kalbą. Jo pas
kutinysis veikalas "Du 
Sens" šiais metais turi 
pasirodyti italų ir .ispanų 
kalbomis.
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NAUJI LEIDINIAI D.R.Vukas Akstinas

skaitančiojo 
nuogumu ir 
problemo-

dalykų, apie
autorius rašo

AKTUALI KNYGA
Negausioje praėjusiais 

metais Amerikoje išleis
tų lietuviškų knygų lenty- 
non prisiglaudė ir nese
niai mus pasiekusi kun. 
V. Valatkos knyga "Už 
laisvą lietuvį". Šios kny
gos autorius nekalba apie 
fantastiškus dalykus, bet 
apie nuogą realybę: lietu
vių katalikų sukaupto tur
to likimą Amerikoje ir 
lietuvių religinių įstaigų 
lietuviškumą šiame kraš
te.

Be abejo, ši knyga nė
ra romanas. Ji nėra 
lengvas, žaismingas lais
valaikio pasiskaitymui 
skirtas kūrinys. Ji gero
kai dirgina 
nervus savo 
keliamomis 
mis.

Daugumas 
kuriuos
knygoje, yra žinoma iš 
periodikos. Gal senes
nieji faktai jau daug kam 
pasimiršo (pvz. nuotykiai 
su dr. Šliupu), tačiau kiti 
— kaip kovos dėl lietu
viškų laidojimo tradicijų 
šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse — yra dar ir 
šiandien karšti.

Knygos autorius joje 
daugumoje pateikia tik 
faktus, nors čia galima v 
užtikti ir filosofiškų 
svarstymų, bet nepiktų. 
Jis neskatina revoliucijos 
~ sukilimo prieš R. Ka
talikų vyskupus, kurie iš
naudoja lietuvius katali
kus, bet tik nurodo tas 
skaudžiausias vietas, ku
rias reikėtų gydyti.

"Kovoje už laisvą lie— 
vį ši knyga tegu bus tik 
pradžia ir tam tikra ki
birkštis, kuri privalo į- 
žiebti visuotiną, visus 
lietuvius apimantį pasi
ryžimą suprasti savo 
būklę, kritiškai įvertinti 
mūsų tautinio gyvenimo 
negeroves ir laisvai, ne
priklausomai nuo bet ku
rių svetimų lietuvio šir
džiai dogmų, kovoje už 
savo būvį daryti sprendi
mus", — teigia knygos 
autorius įžangoje.

Knyga turi 409 pusi. 
Įsigyjama pas jos autorių 
(kaina 5 dol.), šiuo adre
su: Rev. M. Valadka, 
1743 N. Summer Ave., 
Scranton, Pa. 18508.

Edv. Š.
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"Draugo" kultūrinio 
priedo apžvalgininkas, 
aptardamas paskutiniuo
siuose "Metmenyse" 
spausdintus montrealie- 
čio Vuko Akstino eilėraš
čius, rašo: "Bet po pas
kutinio eilėraščio regi 
prierašą: "Iš anglų kal
bos vertė Ilona Gražytė". 
Čia netenki žodžio ir tik 
mąstai: argi jau šitaip?"

Iš tikrųjų — argi jau 
šitaip? O, antra vertus, 
turėtume juk ir tikroviš
kai pamąstyti: ar jaunas, 
23 m. amžiaus poetas, 
gimęs ir augęs užsie
niuose, išsimokslinęs ir 
literatūriškai išprusęs 
angliškame universitete 
aplamai turi galimybę 
savo gimtąją tėvų kalbą 
taip pajusti, kad galėtų ją 
laisvai naudoti kaip kūry
bos priemonę ?

Teorijoje, be abejo, 
gali. Turime įr vieną ki
tą konkretų pavyzdį. Ta
čiau tokie pavyzdžiai il
gainiui retės, jie apla
mai tebus išimtys, ne 
taisyklė, ir mes su liūde
siu turime tikroviškai 
sutikti, kad lietuvių lite
ratūra svetur su negai
lestinga laiko slinktimi 
palaipsniui išblės...

Nors . gal nevisiškai. 
Štai, tas pats Vukas Aks
tinas. Jis juk lietuvis. Jis 
jautriai išgyvena lietu
viškas problemas ir rū
pesčius. Jis laisvai kal
ba, rašo ir skaito lietu-

NAUJAS
JAUNIMO ŽODIS

Išėjo naujas —• devinta
sis — Vokietijos lietuviš
ko jaunimo laikraščio 
"Jaunimo žodžio" nume- 

'ris. Leidinį leidžia Vo
kietijos LB Jaunimo sek
cija, redaguoja — T. Bo- 
gutienė, R 
Šmitas.

Šileris ir A

iliustruotame
A. Hermanas

Gausiai 
leidinyje 
spausdinasi su straipsniu 
"Bendradarbiavimas", dr. 
J. Boguta kritiškai nagri
nėja paskutiniąją A. Ma
ceinos knygą "Bažnyčia 
ir pasaulis", A. Šmitas 
rašo apie veiklą be vai
sių, be to, spausdinami 
reportažai iš jaunimo 
veiklos ir daug kronikos. 

viškai. Jis ir lietuvių 
kalba kurti yra bandęs. 
Bet... jis jau nebejaučia 
lietuviško žodžio emoci
nio krūvio, to žodžio niu
ansų, potekstės ir subti
laus įvairavimo lietuviš
kuosiuose sinonimuose. 
Ir, norėdamas kūrybiškai 
augti ir plėtotis, jis ne
išvengiamai savo poezija 
buvo priverstas nusi
gręžti nuo savo gimtosios 
kalbos, nors ne visuomet 
ir ne būtinai nuo lietuviš
kų įvaizdžių savo eilė
raščiuose.

Šiandieną jis lietuvis, 
kuriantis anglų kalba, bet 
jis kartu yra ir Kanados 

I

D, R, V ūko Akstino piešinys

■
I

poetas, pakartotinai 
spausdinamas Kanados 
periodikoje. Vasario 19 d. 
šeši jo eilėraščiai buvo 
išspausdinti Montrealio 
"McGill Daily" kultūri
niame priede "The Sup
plement".

Kanadiškuose leidi
niuose jis po savo kūryba, 
pasirašo Rene Akstinas. 
Ir "Vukas" iš tiesų yra jo 
pravardė, kilusi iš jo 
pirmojo vardo Dievainis 
("Dievukas" — "Vukas"). 
Prieš du metus baigęs 
anglų literatūros studijas 
McGill universitete baka
lauro laipsniu, D. R. Vu
kas Akstinas šiuo metu

iii

■
D. R. Vukas Akstinas

dirba kaip reklaminių 
tekstų autorius ir ruošia 
tezę magistro laipsniui 
gauti.

Čia spausdiname keletą 
D. R. Vuko Akstino eilė
raščių, taip pat verstų iš 
anglų kalbos. Vertimus 
tikrino pats autorius, rem



Pirmoji diena:

BAIMĖS ORKESTRACIJA

Pirmoji diena:
nervingų debesų sausgyslės vinguriuoja 
ir raitosi daugaus pakrašty
truputį ne fokuse, nesuskaičiuojamos 
ir nepalaimintos
raudonų gatvių pakraščiuose 
siūbuojančių minių.
Pirmoji diena: 
raudonai paprastas dangus.
Pirmoji diena: 
įsiutusiais laukais vangogiškai 
amoku bėgantieji geiduliai.
Pirmą dieną raudonbarzdės gatvės 
prisipildo verkiančių vaikų.
Geidulingos gatvės, 
ilgos ir vingiuotos, ištįsusios 
per miežių, lino ir avižų veidus 
daug kenčiančių mylių, 
skubančios, apstulbusios ir klausiančios 
labirinto rezginiais.
Pirmoji diena: 
svajonėse ieškot ir klaust 
cherubo, sušalusiais veidais, 
ir upių, plevėsuojančiom barzdom. 
Pirmą dieną klausti apie 
saulės laužytų kryžių skeptruose 
besijuokiantį, 
medyje atgimusį 
kūdikį.

Pirmam naujos dienos danguj 
siunta paukščiai 
su saulėm liemenyse 
ir ledo muzika juslinguose sparnuos. 
Debesys pro jų juslingus kūnus neria, 
kaip tolimos arenos juokdariai.
Tyliai, rankas nuleidęs 
matai jų proistorišką skridimą.
Juokies, apsikabinęs 
savo mielą pilvą.

Vėl sapnuojam 
vikingų sapną 
ir žinom, 
kad nieks nemiršta. 
Į miegančių vikingų žemę 
žygiuojam rankom susikibę, 
kai oras yra ledas 
ir žemė — sniegas, 
žygiuojame į Peel 
ir Šventosios Kateriuos kampą, 
o seka mus nustebęs 
didžiaakis jaunas vyras, 
mes žygiuojam rankom susikibę, 
ir keliai mus veda 
į vikingų žemę.

Virš mūsų rėkia 
nuostabus žiemos vidudienis.

Viską vėjuj matantis 
nepakartojamas regėtojau: 
dangūs su oranžiniais gamyklų debesim, 
žemiau‘žmonija 
su pranašo didele barzda, 
Regėtojau, tu daug matei 
ir jau pats laikas žvilgtert į save,

Feliksas Jucevičius

KAS YRA TAUTA?

(TASA)

Kalbėti ta pačia kalba reiškia 
galvoti, jausti ir išsireikšti skirtingai nuo tų, kurie 
naudoja kitą kalbą. Bet kalba nepadaro ta pačia 
kalba kalbančią grupę skirtinga tauta. Nors airis 
kalba angliškai, bet jis savęs nelaiko anglu. Švei
caras kalba vokiškai, bet jis nėra vokietis. Tuo tarpu 
danai, norvegai ir švedai buvo tos pačios rasės ir 
kalbėjo beveik ta pačia kalba, o save laikė skirtin
gomis tautomis. Tai galioja latviams ir lietuviams. 
Kai kurios tautos, kaip šveicarai, žydai, Pietų Ame
rikos tautos, J.A.V. ir Kanada iš viso neturi savos 
kalbos. Iš kitos puses, jei romantikų bei nacionalis
tų kalbos teorija būtų teisinga, tai šiandien turėtu
me matyti vienalytę arabų valstybę ir ispaniškai kal
bančią Pietų Amerikos imperiją. Panaši istorija yra 
ir su krauju. Visos Europos tautos yra daugelio ir 
labai skirtingų rasių mišinys. Žodžiu, jei kalba, ra
sė ir žemė būtų tokie veiksniai, kaip nacionalistinė 
tezė teigia, tai viduramžiais nebūtų susiformavusios 
Anglija Prancūzija ir Ispanija, naujaisiais amžiais 
— J.A.V. ir Kanada, ir pasaulis niekada nebūtų ma
tęs Indijos, Indonezijos, Šveicarijos, Jugoslavijos, 
nes šių tautų vystimosi raidoje minėti veiksniai at
liko ne statomąjį, bet stabdomąjį, ar net griauna
mąjį vaidmenį.

III

Bet kas suburia tautas? Niekas gal būt geriau 
neatsako į šį klausimą, kaip šveicarų legendarinė 
priesaika, apie kurią kalba Friedrich Schilleris savo 
dramoje "Wilhelm Tell”: "Mes norime būti viena 
vieninga tauta brolių, kurių nei vargas, nei pavojai 
neišskirs”.2 Šitame nore būti broliais, apsisprendi
me gyventi kartu, o neretai vado bei karaliaus va
lioje suburti daugelį gyventi kartu glūdi kiekvienos 
tautos pradžia. Graikai gyvenimą kartu nusakyda
vo žodžiu synoiksimos, kuris implikuoja autoritetą 
ir subordinaciją, įsakymą ir paklusnumą. Jis apibu
dina kaip miesto, taip ir kolonijos gyvenimą. Krau
jas, kalba ir žemė yra sąlyguojantys, o ne apspren- 
džiantys veiksniai. Aišku, jie labiau sąlyguoja pri
mityvias tautas, kurios yra vos išėjusios iš urvų ir

pamatyt primityvias širdies gijas, 
raumenis ir kojas 
ir kraujo sūkurius 
slaptose olose ir keliuose< 
Palauk, Veiki.
Kauluos slepiasi mirtis.
Tavo griaučiuose — 
juodi sniego fabrikai.

RANKOS
Sulūžusios rankos apsiaustu braukia 
sagtį po sagties...
Miege prasiveriančios akys, 
gėlė lietuje.

Už sienos
šaukia vaikas.
Nekaltos šiurkščios rankos 
atsega pižamą.
Skausmui atviras 
vaiko kūnas.

Negera naktis.
Tūkstančiai šviesos pirštų 
staiga yra be rankų.

D. R. VUKAS AKSTINAS 

miškų. Kai jos pasiekia aukštesnį civilizacijos laips
nį, tai šių veiksnių įtaka sumažėja. Nes kuo labiau 
žmogus dvasiniai subręsta, tuo lengviau išsilaisvina 
iš gamtos varžtų.

Kartą Hėgelis sakė, kad žmogus yra jo darbas. 
Žmogus savo darbais save sužmogina, ir savo dar
bais jis save nužmogina. Tai galioja ir tautoms. Ne 
rasė, kraujas ar žemė, o darbas suburia ir sukuria 
tautas. Tautos susiburia, kai jų nariai santykiauja 
vieni su kitais, o kartu dirbdami, jie sukuria tautas. 
Tik tos tautos išlieka vieningos ir atlieka didžius 
darbus, kurios moka tarpusavyje sugyventi. Sugy
venti reiškia mokėti bendradarbiauti vieniems su 
kitais. Kai nėra bendradarbiavimo, tai nėra ir dar
bų, o kai nėra darbų, tai nebėra ir tautos. Tauta 
miršta ne tuomet, kai jos nariai nebekalba viena 
kalba ar praranda savo tėviškes, ar savo rasinius 
bruožus, bet kai jie nebesugyvena. Kol valia gyven
ti, sugyventi ir bendradarbiauti išlieka gyva, tai iš
lieka gyva ir tauta. Kiek tai liečia sugyvenimą, tai 
mes esame pasigailėjimo verta tauta. Mūsų savitar
pio santykius apsprendžia labiau pavydas, o ne ar
timo meilė, ne pagarba žmogui, o neapykanta jam. 
Mūsų bajorai nepakentė liaudies, mūsų valdantieji 
nepakenčia valdomųjų, mūsų partijos nepakenčia 
viena kitos, aukščiau stovintieji nepakenčia stovin
čiųjų žemiau, ir atvirkščiai. Šia liga sirgo praeities 
kartos, ja serga mūsų karta, kaip išeivijoje, taip ir 
Lietuvoje.

Ne teritorija ir kalba užtikrina tautai, vieningu
mą, o sugyvenimas. Klasikinis pavyzdys, kaip tauta 
be teritorijos gali sugyventi, yra žydų tauta. Kad 
kalba neužtikrina tautai vieningumo, tai liudija 
arabai. Arabus labiau vienija neapykanta žydams, o 
ne arabų kalba. Kodėl lietuviškoji išeivija taip sun
kiai užsitikrina ateitį? Kadangi ji nepajėgia sugy
venti. O nesugyvena ne todėl, kad nevisi kalba vie
na kalba, o labiau todėl, kad nepakenčia savo tarpe 
kitaip galvojančių. Tai yra viena iš priežasčių, ko
dėl pasidaro tokia praraja tarp mūsų partijų, tarp 
atvykusiųjų ir šiame krašte gimusiųjų, tarp vienos 
generacijos ir kitos. Šiuo atžvilgiu mes esame arti
mesni slavams ir lotynams, negu anglosaksams. Ne- 
pakentimas savo tarpe kitaip galvojančiųjų yra de
mokratiškai nesubrendusių tautų požymis. Nors 
mes viešai taip garsiai linksniuojame demokratiją, 
tačiau savo širdyje leidžiame bujoti totalitarizmo 
daigams.

O kaip su kalba? Jei norime, kad išeivija užsi
tikrintų ateitį, tai mes turime rimtai persvarstyti lie
tuvybės filosofiją, ir tai ne praeities, o mažiausiai 
kokią porą šimtmečių ateities perspektyvoje. Mums 
reikia rimtai skaitytis su faktu, kad lietuvių kalbos 
mokėjimas išeivijoje mažės, o ne didės. Jei pirmoji 
karta dar kalbės lietuviškai neblogai, tai antroji — 
mažiau, o trečioji — tai klausimas, ar iš visa be
kalbės. Tai galioja lietuviškajai išeivijai, Siaurės ir 
Pietų Amerikai ir kituose kontinentuose. Ar mes 
galime nurašyti šias kartas vien tik todėl, kad jos 
nemokės lietuviškai? Mūsų "ortodoksai” laiko vi
sus lietuviškai nekalbančius "mirusiais” lietuvybei. 
Kai kas net Amerikos lietuvyną pavadino "lietuvy
bės kapinynu”. Žinote, kas yra kaltas dėl šito kapi
nyno? "Ortodoksų” lietuvybės filosofija. Jei nori
me, kad ateinančios kartos prisikeltų, tai mes turi
me pakeisti savo galvojimą. O tai padarysime tik 
tuomet, kai lietuvybės filosofiją remsime ne roman
tiniu nacionalizmu, o realiosios tautybės principais.

Nesvarbu, ar kas kalba lietuviškai ar ne, ar kas 
gimęs iš lietuvių tėvų ar ne, lietuviu laikykime kiek
vieną, kuris nori ir save laiko lietuviu, ir tai ta pras
me, kad jis nori bendradarbiauti su lietuviais ir 
dirbti dėl lietuvių tautos. Lietuvių tautą sudaro ne 
tiek lietuviškai kalbantieji, kiek lietuviškai galvo
jamieji. Lietuva yra ne tik anas mažytis plotas prie 
Baltijos, bet visur, kur yra lietuvišką darbą dir
bančiųjų, lietuvių tautos dvasią praturtinančiųjų ir

(keliama į 10 psl.)
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LIETUVIŲ 
TAUTOS

PROTĖVIAI
ADOLFAS TAUTAVIČIUS

(PABAIGA)

Mokslininkai neprieštaravo kalbininkui 
A. Saliui, apie 1930 m. priskyrusiam že
maičių šiaurės vakarų kampą (nuo Minijos 
žiočių iki Tverų, Luokės ir Kuršėnų)' kur- 
siams. Šitoks požiūris dabar yra Įteisintas 
visuose baltų genčių teritorijas iki XIII a. 
vaizduojančiuose žemėlapiuose. Minėtą že
maičių kampą A. Salys priskyrė kuršiams, 
pasirėmęs tik XIII a. vidurio ir antrosios 
pusės Kuršo vyskupo ir Livonijos ordino 
pretenzijas keliančiais dokumentais, ku
riuose, dalijantis tarpusavyje žemes, su
rašytos jiems tuo momentu žinomos gy
venvietės.

Skaitant kai kuriuos vokiečių istorikų 
darbus apie kuršių ir žemaičių teritorijas, 
susidaro įspūdis, kad Kuršo vyskupystė 
buvo kažkokia ypatinga. Atrodytų, kad, 
prieš įsteigiant šią vyskupiją, buvo atlikti 
tyrinėjimai ir išaiškinta, kur gyveno kur
šiai, o kur žemaičiai ar lietuviai, ir tik 
tada nustatytos Kuršo vyskupijos ribos. Iš 
tikrųjų nė vieną vyskupystę sudarant ir jų 
ribas nustatant, nebuvo žiūrima jokių gen
tinių sričių nei Prūsijoje, nei Livonijoje. 
Todėl reikia manyti, kad ir Kuršo vysku
pystė nebuvo vien kuršių gyvenama.

Priešingai vokiečių istorikų daliai, no
rėjusiai įrodyti, kad žemaičių gyventi plo
tai buvo kiio mažiausi ir nutolę nuo Balti
jos jūros, kai kurie tyrinėtojai, remda
miesi XV a. pradžios ginčo medžiaga ir 
kitais duomenimis, ėmė įrodinėti žemai
čius gyvenus iki pat Baltijos jūros.

XIII-XVa. dokumentai yra ne gentinių 
teritorijų ar etninių klausimų aprašymai, 
o visai kas kita. Todėl iš jų sunku susida
ryti iki XIII a. vidurio buvusių genčių ir jų 
teritorijų vaizdą. Rašytinių šaltinių faktus 
reikia papildyti archeologiniais ir lingvis
tiniais duomenimis.

KAS YRA TAUTA?
(atkelta iš 9 p si.)

dėl jos gerbūvio kovojančiųjų žmonių. Kitaip sa
kant, lietuvių tautos pagrindu laikykime ne rasę, 
kalbą ar žemę, bet mūsų bendrą valią ir ryžtą būti 
lietuviais. Su Charles Peguy galime sakyti, kad tau
ta nėra tiktai sienos ir valstybės, bet pirma, jos valia, 
jos ryžtas, jos užsimojimas.

Si lietuvybės samprata remiasi tais pačiais prin
cipais, kurių dėka žydų tauta, be kalbos ir žemės, 
išliko gyva per šimtmečius, o J.A.V.. ir Kanada gi
mė, susiformavo ir pasiekė istorijos viršūnes. Jei tais 
pačiais principais remsime lietuvybės filosofiją, tai 
rytojus bus užtikrintas ir lietuviškajai išeivijai ir lie
tuvių tautai. Štai kodėl Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė turėtų apimti ir tuos, kurie nebekalba lietu
viškai. Siaurės Amerikoje reikėtų organizuoti ang
liškai kalbančių lietuvių grupes, Pietų Amerikoje — 
ispaniškai, prancūziškai kalbančiose šalyse — pran
cūziškai. Kad šie L. B. padaliniai galėtų turėti mil-' 
žinišką reikšmę tolimesnei mūsų tautos istorinei 
raidai, tai nereikia abejoti. Juk tai būtų mūsų tau
tos natūralūs langai j platųjį pasaulį, (bus daugiau)
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Pastarųjų metų archeologiniai kasinėji
mai parodė, kad žemaičiai mūsų eros I 
tūkstantmečio antroje pusėje ir netgi XI- 

II a. mirusiuosius laidojo nedegintus iš
kastose duobėse, o ne pilkapiuose. Degin- 
tiniai kapai iki XII a. sudaro tik nedidelę 
kapų dalį. Moterims ir vyrams IX-XII am
žiais į kapus buvo dedama nemaža žalvari
nių papuošalų (antkaklių, apyrankių, įvai
rių segių ir smeigtukų). Daugelis jų pana
šūs į žemgalių ir skalvių papuošalus. Vy
rai dažniausiai buvo laidojami su ginklais, 
ietimis geležiniais antgaliais, o X' XII a. 
kartais ir su kalavijais. Žemaičiai tuo 
metu su mirusiais kariais nelaidojo žirgų, 
tačiau vyrams į karstus dažnai įdėdavo ka
manas, o kartais ir balnus. Apskritai, iki 
IX-,X a. žemaičių senoji kultūra (papuošalų 
formos, ginklai ir kt.) turi daug bendrų 
bruožų su šiauriniais kaimynais ir gimi
naičiais — žemgaliais, oX- Ha. suartėja 
su skalvių ir kuršių kultūra.

Tyrinėtų žemaičių kapinynų turime dar 
nedaug. Todėl žemaičių gyventų plotų ri
bas galime apibrėžti tik apytikriai. Turimi 
duomenys rodo, kad žemaičiai į šiaurę nuo 
Šeduvos, Šiaulių, Papilės ir Viekšnių ri
bojosi su žemgaliais. Vakaruose jų gyventi 
plotai siekė iki Varduvos upės, Sedos, 
Telšių ir Žarėnų apylinkių.Toliau į vaka
rus nuo jų X -XIIIa. gyveno kuršiai. Že
maičių gyventa ir į vakarus nuo Tverų, 
Kvėdarnos, Pajūrio ir Žvingių. Lieka tik 
neaišku, koks buvo žemaičių gyvenamas 
plotas dešiniajame Jūros krante. Ne visai 
tikslios yra pietinės žemaičių teritorijos 
ribos. Atrodo, kad žemaičiai gyveno tik 
iki Tauragės ir Gaurės apylinkių, piečiau 
jau bus gyvenę skalviai, o į rytus nuo jų — 
karšuviai. Ariogalos, Dotnuvos ir Kreke
navos apylinkės buvo riba tarp žemaičių ir 
aukštaičių žemių.

Karšuvos kapinynai nuosekliau netyrinė
ti, todėl apie šios srities gyventojų buitį ir 
kultūros ypatybes dar beveik nieko negali
me pasakyti.

Archeologai dar mažai pažįsta ir Lama
tos žemę, kuri rašytiniuose šaltiniuose 
Xni a. pirmoje pusėje minima kaip atski
ra sritis tarp Skalvos ir Kuršo. Lamatos 
sritis, buvusi tarp skalvių, žemaičių ir 
kuršių gyventų plotų, nuo Nemuno žiočių 
iki Klaipėdos turėjo remtis į Kuršių ma
rias.

Šios srities kapinynai kai kuriais bruo
žais skiriasi nuo žemaičių, skalvių ir kur
šių kapinynų. Čia gana dažnai dar m. e. 
pirmojo tūkstantmečio antrojoje pusėje 
(VII-VIII a.) mirę kariai buvo laidojami 
vienoje duobėje kartu su žirgu, į moterų 
kapus buvo dedama žalvariu ir sidabru 
puoštų kepuraičių ir kt. Tačiau ir ši sritis 
dar vos pradėta tirti, anksčiau iš čia su
kaupta archeologinė medžiaga , gulėjusi 
Karaliaučiaus ir Įsrūtės muziejuose, žuvo 
karo metu.

ŠIAURINĖS BALTŲ GENTYS
Baltų vakariniame pakraštyje gyveno 

kuršių gentys. Į rytus nuo jų — žemgaliai. 
Rytiniai ir šiauriniai lietuvių ir aukštaičių 
kaimynai buvo sėliai. Jie gyveno kairiaja
me Dauguvos krante ir dabartinėje Lietu
vos teritorijoje iki Zarasų, Dusetų, Svė
dasų, Viešintų, Kupiškio apylinkių. Šio

M. /Gimbutienės sudarytas baltą genšią iemėlapis

Lietuvos kampo IX-XII a. archeologiniai 
paminklai beveik netyrinėti, Todėl apie sė
lius nieko daugiau negalime pasakyti, negu 
prieš 45 metus yra pasakęs K. Būga.

Dešiniajame Dauguvos krante į šiaurę 
nuo sėlių ir žemgalių gana dideliame plo
te, kaimynystėje su estų protėviais, gyve
no latgaliai. Tai pati šiaurinė baltų gentis. 
Ją 1207-1239 m. pavergė kalavijuočiai. 
Latgaliai gyveno gana nederlinguose plo
tuose, ir jų teritorija liko mažai vokiečių 
kolozinuota. Latgalių neįkąs neišblaškė, ir 
toliau jie gyveno kompaktiška mase. Lat
galių kalba tapo latvių tautos kalba. Todėl 
kalbininkai latgalių kalbą dažnai vadina 
tiesiog latvių kalba, rašo apie latvių kal
bos egzistavimą nuo VI-VII a., nors latvių 
tauta susidarė žymiai vėliau, su latgaliais 
susiliejus sėlių, žemgalių ir kuršių genčių 
likučiams.

Taigi, lietuvių tautą sudarė ne tik aukš
taičiai ir 'žemaičiai, bet taip pat lietuvių 
gentis. Xin-‘XIV a. sulietuvėjo dalis sėlių, 
žemgalių ir kuršių, o taip pat Lamatos že
mės ir Karšuvos gyventojai, skalvių, na
druvių ir jot'vingių-sūduvių bėgliai. Visi 
duomenys rodo, kad ne tik žemaičiai, 
aukštaičiai ir lietuviai kalbėjo lietuvių kal
bos tarmėmis, bet ir Lamatos, Skalvos, 
Nadruvos, Karšuvos gyventojų kalbos ar 
tarmės, matyt, buvo labai artimos lietuvių 
kalbai. Todėl iš kryžiuočių pavergtos jų 
dalies susidarė vadinamieji vakariniai lie
tuviai, o jų gyvenamas kraštas iki pat X X 
a. buvo vadinamas Prūsija arba Mažąja 
Lietuva.

Kuršių kalba, kalbininkų nuomone, buvo 
tarpinė tarp lietuvių ir latvių kalbos. Iš 
lietuvių kalbos tarmių jai artimiausia, ma
tyt, buvo žemaičių tarmė.

Baigiant reikia pridurti, kad nubrėžtos 
atskirų genčių gyventų plotų ribos dabarti
nėje Lietuvos teritorijoje yra tik orienta
cinės, hes dar nepakankamai ištirti res
publikos archeologiniai paminklai.

Senesnėje literatūroje randamos užuo
minos apie plačias miškų, balų juostas, 
skyrusias gentis, yra gerokai pelėtos.

Tas faktas, kad baltų gentys gyveno vie
na greta kitos, bendravo viena su kita, pa
aiškina, kodėl gretimų genčių kultūros turi 
nemaža bendrų bruožų. (Žinoma, kad ne
mažai bendrų bruožų turėjo ir kaimyninių 
genčių kalbos.) (Mokslas ir gyvenimas)



hamiton
MOKYTOJŲ 
DIENA

Kartą metuose visų 
Kanados lietuvių šešta
dieninių mokyklų mokyto
jai susirenka aptarti būdų 
ir priemonių, kaip geriau 
ir lengviau perduoti mo
kiniams visas jiems tei
kiamas žinias.

Toks suvažiavimas į- 
vyksta Hamiltone kovo 27 
d., šeštadienį, Jaunimo 
centre. Pradžia 9.30 vai. 
ryto.

Į šį suvažiavimą kvie
čiami visi dirbantieji, ar 
anskčiau dirbę, mokyto
jai, tėvai ir visi tie, ku
rie domisi jaunimo švie
timu už rėvynės ribų.

GYVATARO 
IŠVYKA

Hamiltono tautinių šo
kių ansamblis Gyvataras, 
vadovaujamas G. Breich- 
manienės, kovo 13 d. 
koncertavo Chicagoje 
kartu su Jaunimo centro 
studentų ansambliu. Su 
Gyvataru kartu vyko ir 
baritonas J. Vaškevičius 
— naujai kylanti žvaigž
dė.

PRANE

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 
NARIAMS

Hamiltono Lietuvių Namų akcinės bendrovės 
narių metinis susirinkimas šaukiamas 1971 m. 
balandžio 3 d., šeštadienį, 3 vai. p. p., parapi
jos salėje, 58 Dundurn Street N., Hamilton, Ont.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Narių registracija,
2. Susirinkimo atidarymas.
3. Susirinkimo prezidiumo rinkimas.
4. Mandatų konr~ i jos rinkimas.
5. Praėjusio LN narių visuoti io susirinkimo 

protokolo priėmimas.
6. Valdomųjų organų pranešimai: a. valdybos 

pirmininko, b. buhalterio ir reikalų vedėjo, 
c. kontrolės komisijos.

7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Balanso ir apyskaitų už 1970 m. bei išlaidų 

sąmatos 1971 m. tvirtinimas.
9. Auditoriaus tvirtinimas.
10. Valdomųjų organų rinkimai.
U. Klausimai ir sumanymai.
12. Susirinkimo uždarymas.

Visi nariai kviečiami susirinkime asmeniškai 
dalyvauti arba įgalioti atstovauti kitą asmenį.

Kilusius nesusipratimus arba klausimus prašo
me pasižymėti ir iškelti susirinkime arBū skam
binti buhalteriui St. Bakšiui tel. 529-4662.

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ 
Hamilton ak c. b-vės valdyba
1.971 m. kovo 16 d.

Gyvataras šoko: Gyva- 
tarą, Oželį, Lenciūgėlį, 
Blezdingėlę, Malūną, Ci- 
genėlį, Senių polką ir Sa
dutę. Solisto Jono Vaške
vičiaus dainų repertuaras 
programoje nepažymėtas.

Tautinių šokių koncer
tas buvo nufilmuotas. 
Vienos valandos trukmės 
filmas bus pagamintas 
daugiau studijų reikalu ir 
kaip istorinis dokumen
tas.

Hamiltoniečiai buvo la
bai šiltai priimti ir svei
kinti. Programą pravedė 
Lina Verbickaitė. Akor
deonu grojo Kazys Deks- 
nys ir Gintas Prunskis.

Zp

ATOSTOGAUJA
Hamiltoniečiai Ieva ir 

Mykolas Repečkai išvyko 
Floridon trijų savaičių 
atostogų bei aplankyti gi
minių ir pažįstamų.

NEDARBAS
Hamiltono plieno fabri

kas The Steel Co. of Ca
nada, negaudama pakan
kamai užsakymų, pradėjo 
mažinti pamainų skaičių 
ir numatomas darbininkų 
atleidimas. Tai gali 
gręsti ir vienam kitam 
lietuviui. Zp

ŠIMAS

Londono, Ont., skautų vietininkija švenčia sv. Kazimierą

Winnipeg
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

Vasario 21 d. šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
salėje buvo atšvęsta Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo 53 metų sukak
tis.

Rytą lietuviai gausiai 
rinkosi į bažnyčią. Algis 
Dielininkaitis ir Algirdas 
Januška prie altoriaus 
atnešė Lietuvos trispal
vę, kurios sargyboje, 
tautiniais rūbais apsiren
gusios, stovėjo lietuvai
tės Emike Kerr-Tim- 
mermanaitė, Liucija Rut
kauskaitė, Vida Balčiū
naitė ir Kristina Galmi- 
naitė.

Pamokslo metu parapi
jos kleb. kun. J. Berta- 
šlūs pasakė tai dienai 
pritaikytą kalbą, ypatin
gai pabrėždamas spaudos 
reikšmę lietuvių gyveni
me. Pamaldų metu giedo
jo bažnytinis choras, va
dovaujamas d. Januška i- 
tės.

Pamaldoms pasibaigus, 
lietuviai rinkosi į parapi
jos salę išklausyti minė
jimo programos. Prie į- 
ėjimo Tautos fondui rinko 
aukas Teklė Timerma- 
nienė, Vacys Stankevičius 
ir J. Demereckas.

Minėjimą atidarė Win- 
nipego apyl. v-bos pirm. 
Vincas Januška, trumpai 
peržvelgdamas šio minė
jimo reikšmę dabartinėse 

'lietuvių gyvenimo sąlygo
se. Po to pagrindinę mi
nėjimo kalbą sakyti pa
kviečiamas Kanados ka

riuomenės majoras R. V. 
Paukštaitis. Majoras pats 
iš jaunesniosios kartos, 
tai ir jaunimo gausiai bu
vo prisirinkę. Jo kalba 
palydėta ilgais plojimais, 
o iš publikos pasigirdo 
pasiūlymų, kad prelegen
to kalba būtų išspausdinta 
spaudoje.

V. Januška įteikė Ame
rikos lietuvių tarybos pa
dėkos raštą Br. Bujokie- 
neiuž 1OO dol. auką Bra
žinskų bylos gynimo rei
kalams. Br. Bujokienė 
nuoširdžiai padėkojo, o 
ateityje pažadėjo panašių 
reikalų irgi nepamiršti.

Vėliau sekė meninė 
programa- Choras, kurį 
daugiausia sudarė pats 
jaunimas, sudainavo Už
trauksim naują giesmę 
broliai ir Kam šėrei žir
gelį.

Hamiltono lietuviu kredito kooperatyvui TALKA 
reikalingas sqskaitininkas-ė. Savo ranka rašytą 
prašymu siųsti Talkai, nurodant, koks pagei
daujamas atlyginimas.
Talka, 21 Main Street Ė, Hamilton, Ontario.
Tel. JA 8-0511.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Ma*in St. East, kamb. 203, tel. 528-0511

Darbo. Valandos:
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p.
trečiadieniais „9.30—5 v. p.p. 
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vak.
šeštadieniais 9.00 — Iv. p.p.
Liepos Ir Rugpjūčio mėn. šešta
dieniais “Talka” uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas če
kių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. Užtik
rintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.200.000

Marijus Timmermanas 
padeklamavo Nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo, Ire
na Marozaitė padeklama
vo Šauksmą ir Albertas 
Marozas Norėčiau. Mari
jus Timmermanas padai
navo solo Lietuva brangi.

Po pertraukos Vida 
Balčiūnaitė paskaitė Tė
viškės takais, Algis Stan
kevičius pianinu paskam
bino Vasarų koncertas, o 
Marijus Timmermanas 
vėl padainavo solo Jau 
saulelė leidžias. Niolė 
Žiminskaitė padeklamavo 
eilėraštį Tėviškė.

Pertraukos metu v-bos 
pirm. V. Januška siūlė 
stoti rėmėjais į Vasario 
16 gimnazijai išlaikyti 
būrelį ir apibudino jo 
reikšme.

Po to majoras R. V. 
Paukštaitis perskaitė re-

Mokame už:
depozitus ..... ........ 5%
šėrus ir sutaupąs ______ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius ........ . . . ............... 7%
ir virš $10.000 • 3 metams 7% % 
Huodame:
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas Iš 8^%
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Winnipeg
(atkelta is 11 psi.)

zoliuciją Kanados mi
nistrui pirmininkui ir 
užsienių reikalų minist
rui. Užbaigai choras dar 
padainavo Ar aš tau sese 
nesakiau, Kur tas šalti
nėlis ir Trys sesutės ant 
kalnelio. Jaunimo chorui 
vadovavo D. Januškattė.

Minėjimą užbaigus v- 
bos prim. V. Januška iš
reiškė padėką visiems 
programos dalyviams, o 
taip pat ir susirinku
siems į minėjimą. Visus 
pakvietė sugiedoti Lietu
vos himną ir minėjimą 
uždarė. K. Str.

toronto
PENKIOLIKTASIS 
GIMTADIENIS

Toronto lietuvių tauti
nių šokių grupė Gintaras 
šįmet švenčia savo 15 
metų gyvavimo sukaktį.

Sukaktinis koncertas, 
įvyks kovo 28 d., daly
vaus ir Gintaro veteranai 
šokėjai — viso 90 asme
nų grupė. Be to, koncer
te dalyvaus ir kun. B. 
Jurkšo vadovaujamas 
’’Dainuojančios jaunys
tės” choras ir solistas J. 
Vaškevičius. jk

NEĮKAINUOJAMA
AUKA

Sausio mėn. turėjau 
progos dalyvauti Kanados 
Raudonojo Kryžiaus iš
kilmėse Toronte. Buvo 
pagerbti savanoriai

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A D A AJI A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r AflA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------

MOKA
514: % už depozitus 
6% už šėrus (numatomo) 
616% už 1 m. term. dep.
7% už 2 m. term. deo. 

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vai. p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
Dd 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723
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kraujo aukotojai. Naujo
sios rotušės rotundoje, 
buvo svečiai, valdžios 
atstovai, korespondentai 
ir kraujo aukotojai, kurie 
davė nemažiau kaip 50 
bonkų kraujo. Garbės 
prezidiumą sudarė To
ronto priemiesčių bur
mistrai, Toronto miesto 
burmistro pavaduotojas, 
Raud. Kryž, prez. Alb. 
Cambell ir komiteto pir
mininkas V. K. Livings
ton.

V. K. Livingston pasa
kė, kad kas savaitę iš to
rontiškių įplaukia į Rau
donojo kryžiaus bonkas 
apie 2.000 litrų kraujo. 
Jis pabrėžė, kad šitais 
materializmo, šoviniz
mo, grobuonizmo laikais 
turime tiek daug gerų 
žmonių, kurie laisvu no
ru atiduoda savo bran
giausią turtą kraują ne
mokamai. Užtat ir buvo 
įteikti, garbės pažymėji
mai visiems kraujo au
kotojams, kurie paaukojo 
25 litrus ar daugiau 
kraujo.

Buvo malonu tarp pa
gerbtųjų matyti ir mielą 
natūralaus gydymo spe
cialistą Bernardą Nauja- 
lį. Jis ir buvo apdovano
tas garbės diplomu su į- 
rašytomis auksinėmis 
raidėmis. Atrodo, kad B. 
Naujalis buvo vienintelis 
lietuvis, o gal net ir 
emigrantas, kuris jau 
suspėjo tiek kraujo ati
duot. Paklausiau B. Nau
jalio, kas jam davė im
pulsą aukoti savo kraują?

— Buvo taip — , atsakė 
užklaustasis. — Prieš 
keliolika metų perskai-

IMA
8% už asm. paskolas

8’/i%už mortgičius 

člau ”T. žibur.”, kad 
viena moteris skundėsi 
neturtu ir prašė pa
aukoti kraujo transfūzi- 
jai. Kitaip ji mokėtų 20 
dol. Nuvykau į ligoninę 
ir daviau. Už keletos sa
vaičių iš Hamiltono mo
teris prašė per spaudą, 
ir ten nuvykęs daviau. 
Sugrįžęs iš Hamiltono, 
nuvykau į Raud. Kryžiaus 
centrą ir turėjau tuo rei
kalu pasikalbėjimą. Raud. 
Kryž. vadovybei pasakiau 
— jeigu žmonės kaip aš 
duoda jums kraują dykai, 
tai kodėl neturtėliai pra
šo per spaudą kraujo? 
Jeigu Raud. Kryž. duos 
neturtingiesiems veltui, 
tai aš būsiu nuolatiniu 
kraujo aukotoju. Po to 
buvo vajus ir nuo 1956 
metų Ontario provincijo
je ligoninėse visi ligo
niai, turtingi ir neturtin
gi gauna kraujo transfu1- 
zijas nemokamai.

Padėkojau ir pagyriau 
Bern. Naujalį, kad jis ne 
tik gydo žmones, bet ir 
aukoja savo kraują ki
tiems. Valerija Anysienė

DAIL. J. RAČKAUS 
PARODA

Dail. Jurgio Račkaus 
aliuchrominių dailės dar
bų paroda šiuo metu 
vyksta Toronto Picture 
Loan galerijoje.

st.catharines
JONINĖS
LIEPOS 3,

Jau daugelis metų, kai 
skautų rėmėjai ruošia St. 
Catharinėje Jonines. Tat 
didesnio ipasto parengi
mai, sutraukiu tūkstanti
nes minias tautiečių, se
nimo ir jaunimo, iš arti 
ir toli.

Jau dabar veiklaus ir 
energingo skautų rėmėjų 
valdybos pirmininko A. 
Šetiko iniciatyva pradėta 
ruoštis tam parengimui. 
Susisiekta su žymesniais 
menininkais ir ansamb
liais. Norima patiekti į- 
domią programą, kad bū
tų visi patenkinti. Išnuo- 
muota ta pati salė — 
Mirriton Community 
Centre Hali. Erdvi ir 
daug talpinanti žmonių, 
su dideliu kiemu, patogiu 
pastatymui automobilių.

Mieli tautiečiai, jau 
dabar ' laikas pagalvoti 
apie šias Jonines. Rezer

vuokime tą dieną. Neįsi- 
pareigokim išvykoms kur 
kitur. Nesigailėsime at
vykę. Pamatysime gražią 
programą. Susitiksime 
sūnūs pažįstamus ir už
megs ime naujas pažintis. 
Ypač tai svarbu jauni
mui. Tai bus poilsis ir 
dvasinis atsigaivinimas.

Tad iki pasimatymo 
liepos 3d. St. Cathari
nėje. Kor.
SLA
SUSIRINKIMAS

Kovo 28 d., 4 vai., 
šaukiamas SLA 278 k. 
metinis susirinkimas, 7 
Southwood Dr. Bus ren
kama kuopos v-ba ir re
vizijos komisija 1971 me
tams.

Valdyba visus* narius ir 
nares kviečia gausiai da
lyvauti. Taip pat kviečia
mi atsilankyti ir prijau
čiantieji. SLA teikia į- 
vairių rūšių apdraudas.

Kuopos v-ba

PADĖKA
Mane ligoninėje lankiu

siems, tiekusiems užuo
jautą ir apdovanojusiems 
kun. J. Liaubai, OFM, 
ramovėnų valdybai ir jos 
atstovui A. Zosinui, SLA 
278 k. v-bai per ižd. K. 
Jonyšą, A. J. Ališaus
kams, kurie padėjo pasi
likusiai žmonai tvarkytis, 
A. Sukui, vežiojusiam 
žmoną, A. Šetikui, J. 
Paukščiui, J. Diliui, J. 
A. Šajaukams, kaimynui 
K. Mrozek, Z. Jakubo- 
niui, M. Kasperui, J. 
Grigui, E. J. Satkams, 
V. Satkul, Kanados šaulių 

Toronto parodų aikštis - Ontario Place — gidės lankytojus su
tiks su puošniomis uniformomis. Daugumas gidžių - studentės.

rinktinės pirm. S. Jaku- 
baičiui su žmona, A. 
Gverzdžiui, V. Gludui iš 
Niagara Falls, N. Y., R. 
Karvelienei, P. Baronui, 
St. Šetkui, J. Grigui, J. 
Girevičiui, P. Šukiui, M. 
B. Satkevičiams, J. P. 
Skeivalams, C. A. Fre- 
deriksonams, J. Vyš
niauskui, M. Saukai reiš
kiu labai nuoširdžią pa
dėką ir tautinę pagarbą.

Petras Polgrimas

ondon,ont
KAZIUKO
MUGĖ

Londono Simono Dau
kanto skautų vietininkija 
paminėjo Lietuvos šven
tąjį ir skautų globėją šv. 
Kazimierą. Šia proga iš
kilminga sueiga įvyko ko
vo 14 d. parapijos salėje.

Po sueigos prasidėjo 
Kaziuko mugė. Lietuviš
kos bulvinės dešros ir 
kalakutas buvo skaniai 
pagaminti kruopščių šei
mininkių Eimantienės, 
Gudelienės ir Dragunevi- 
čienės. Veikė loterija, 
laimės ratas ir kitokie 
žaidimai. Sesės ir bro
liai pradavinėjo savo ir 
skautų bičiulių suaukotus 
rankdarbius.

Londono skautams sėk
mingai vadovauja ps A. 
Dragunevičius. B. A.

BALTIJOS
VAKARAS

Baltijos ansamblis 
kruopščiai ruošiasi pava
sario koncerto-šokių va-



karui. Jis įvyks balandžio 
17 d. (pirmąjį šeštadienį 
po Velykų) puikioje Cen
tennial salėje. Programą' 
išpildys Montreal!© Gin
taras, kuris pasirodys su 
visai nauju repertuaru. 
Tokia proga pamatyti 
koncertą ir gerai pasi
linksminti ne dažnai pa
sitaiko. Baltija kviečia 
visus. B. A.

montrealt

KAZIUKO 
MUGĖ

Balandžio 4 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje 
Montrealio skautai ir 
skautės ruošia savo tra
dicinę mugę.

Su dideliu entuziasmu 
jie ruošiasi ir dirba įvai
rius rankdarbius, ku

priuos įvertinti kviečia 
Montrealio bendruomenę. 
Prašome visus atsilanky
ti į šią įdomią jaunimo 
suruoštą mugę ir tuo pa
remti skautų veiklą.

AR BŪSIM 
’•PAJĖGŪS?

Nėra lengva, kai pe
čius slegia didelė neži
nios našta. Priežastis — 
kaip finansuoti Aušros 
Vartų parapijos choro 
kelionę į dainų šventę 
Chicagoje? Pats AVP 
choras nėra pajėgus tai 
padaryti, nes šį chorą 

^daugumoje sudaro studi
juojantis jaunimas. Esant 
tokiom aplinkybėm, tenka 
ištiesti pavargėlio ranką 
ir paprašyti, lietuviškos 
visuomenės pagalbos.

Choras nuoširdžiai 
prašo Montrealio lietu
vius pabūti mecenatais ir 
savo auka padėti užsimo
tąjį tikslą įvykdyti. Aukas 

•galima tiesioginiai įnešti 
į Lito choro s-tą Nr. 671.

Nusistatyta skristi lėk
tuvu, nes laikas yra labai 
brangus ir ribotas. Auto
busu kelionė trunka 16-18 
vai.

% Jeigu atsirastų norin
čių dainų šventėje daly- 
vauti, prašome nedel
siant registruotis pas 
AVP kleboną tel. 766- 
5755 arba pas L. Grinke- 
vičiūtę, tel. 769-1598, A. 
Gudą, tel. 769-9902, P. 
Žukauską, tel. 722-2814, 
A. Urboną, tel. 672-3262.

AVP choras dar nėra 
prašęs visuomenės para
mos, bet, aplinkybėm su-

Lietuviai studentai žiemos stovykloje Laurentijos kalnuose.

s Įdėjus, manome, kad 
mūsų kolonijos lietuviai 
supras šios reprezenta
cinės užduoties svarbą ir 
mus atatinkamai parems.

Kai buvo reikalas re- 
pr ez entuot i 1 ietuv ius,
choras niekada neatsisa
kė dalyvauti ir savo už
duotį visur atliko.

Argi nebūtų niuru, jei 
nutiltų jo giesmė mūsų 
bažnyčioje? Ar nebūtų 
pasigęsta jo sceninio pa
sirodymo su lietuviškom 
dainom? Jojo giesmė ir 
daina pajėgia paguosti 
kasdienybės išvargintas 
sielas ir įlieja į jas tru
putį šviežumo.

Nežiūrint visų rūpesčių 
ir vargų, dainų šventei 
ruošiamasi su pilna į- 
tampa toliau, nes savo 
metiniame koncerte ge
gužės 8 d. žadame duoti 
dainų šventės repertuaro 
programą. Radome šiek 
tiek laiko, A. Stankevi
čiaus dėka, pasirodyti ir 
televizijoj. Už šios gali
mybės suteikimą, jam ta

uriame nuoširdų ačiū, ti
kėdami, jog tai nebuvo 
paskutinis kartas. Cho
ras yra užregistruotas 
dalyvauti internacionali
niam muzikos festivalyje, 
kuris įvyks balandžio 
mėn. Montrealyje. Jame 
choras pasirodys su 
tarptautiniu ir lietuviškos 
dainos bei giesmės re
pertuaru.

Norėčiau irgi 'okteto 
vardą paminėti, kuris 
reprezentuoja Montrealio 
lietuvių koloniją ne tik 
Kanadoje, bet ir JAV.

Šio choro nariai aukoja 
savo brangius laisvalai
kius, nes žino dainos 
vertę ir propagandinį 
svorį, o kartu bando ly
ginti savo jėgas sū tėvyr- 
nės profesionalais.

Ar šiais laikais choras 

nėra lyg tas senovės dai
nius, kuris žadina savuo
sius išlikti ištikimais 
tautos vaikais, o kartu į- 
neša šviežumo į kanadiš- 
kąją mozaiką?

Kokia būna pakili nuo
taika, kai dainų šventėn 
susirenka tūkstančiai dai
nininkų ir parodo pasau
liui savo meilę dainai. 
Tik ten būdamas gali pa
justi tą dvasinę puotą ir 
pagyventi ta nuotaika. 
Nesulaikykite nuo to per
gyvenimo mūsų' dainuo
jančio jaunimo, o kartu 
įsijunkite į klausytojų ei
les ir dalyvaukite dainų 
šventėje Chicagoje. A. R. 
VASARIO 16 
AUKOS

Čia skelbiame sąrašą 
aukotojų, kurie Montrea
lyje, Vasario 16 minėji
mo proga, savo auka pa
rėmė Lietuvių Bendruo
menę ir Tautos fondą.

Pirma skaitlinė išreiš
kia sumą, paaukotą LB, 
antroji — TF.

Tėvai jėzuitai 1O d., 
10 d., D. Jurkus 5 d., 15 
d., J. Lukoševičius 2d., 
10 d., J. Valiulis 1 d., 
lOd., K. Andruskevičius 
10 d., — , Aralis 10 d.,
— , L. Baršauskas 5 d., 
5 d., P. Beleckas —, 10 
V. Bilevičius 3d., 7d., 
A. Banaitis 5 d., 5 d., 
Daugelavičiai 5 d., 5 d., 
S. Daukša 5 d., 5 d., A. 
Gaurys 5 d., 5 d., L. Gi
rinis — , 1O d., A. Guo- 
bys 5 d., 5 d., Jaugelis 
lOd., — , F. Jucevičius 
5 d., 5 d., V. Kerbelis 5 
d., 5d., J. S. Kęsgailai 
5 d., 5 d., B. Katilius
— , lOd., P. Lukoševi
čius 5 d., 5 d., Iz. Ma- 
liška 5 d., 5 d., P. Mic
kus 5 d., 5 d., B. Nied
varas 10 d., — . Piete- 
raitis 5 d., 5 d., S. Ren
tas 5 d., 5 d., P. Ru-

dinskas 5d., 5 d., A.
Rudytė 5 d., 5d., A.
Ruzgas — , 10 d., P.
Verikis 5 d., 5 d., V.
Žižys 1O d., —• , P. Žu-
kauskas 5d., 5d., V.
Kačergius 3 d..,5d., A.
Lapinas 3d., 5 d., J.
Blauždžiūniene 2d., 5
d., P. Gabrys 2d., 5d., 
V. Gražienė 2d., 5d., 
Paknienė 5 d., 2 d., M. 
Gaputytė 3d., 2d., V. 
Jakoniš 3d., 3d., A. 
Mylė 1d., 5 d., Piečai- 
tis 3 d., 3 d., J. Adamo- 
nienė 3 d., 2 d., H. Ada- 
monis 2 d., 3 d., J. Ada- 
monis — , 5 d., J. Ado
maitis 3d., 2 d., G. Ali- 
nauskas 4 d., 1 d., A. 
Ališauskas 2 d., 3d., J. 
Asipavičius 5 d., — , V. 
Balčiūnaitė 3 d., 2 d., E. 
Barisa 5 d., — , R. Ba- 
risas 2,50 d., 2,50 d., 
A. Baršauskas 5 d., — , 
N. V. Baršauskas 2,50 
d., 2, 50 d., O. Biliū- 
naitė 2, 50 d., 2,50 d., 
R. Brikis 5 d., — , Čeč- 
kauskienė 5 d., — , J. 
Dalmotas 2d., 3d., J. 
Gabrusevičius 3d., 2d., 
P. Gaputis 2, 50 d., 2,50 
d., Iz. Gorys 2d., 3d., 
J. Gorys 2 d., 3d., A. 
Gražys 2d., 3d., K. 
Gudžiūnas 2, 50 d., 2,50 
d., S. Jasys 2,50 d.,
2,50 d., A. Jonelis 2,50 
d., 2,50d., P. Juodko- 
jis 5 d., — , A. L. Jur- 
gučiai — , 5 d., Jung- 
meisteris 5 d., —• , R. 
Jurkus 2, 50 d., 2, 50 d., 
A. Jurjonas 3d., 2d., 
M. B. Kasperavičiai 5 d., 
— , A. Kličius 5 d., — , 
A. Kudžma 5 d.,—, V. 
Kudžma 3d., 2d., J. 
Laimikis 5 d., — , Lai
mikis 5d., — , J. Ma- 
liška — , 5 d., R. E. Ma
ziliauskas 5 d., — , P. 
Mekšriūnas 2d., 3d., 
M. Meškauskas 2d., 3 

1971 m. NL spaudos baliuje. A. Ądomonio nuotraukoje grupė 
svečių.
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d., A. Norkeliūnas 3 d., 
2d., J. Lukoševičius 2 
d., 3 d., J. Pakulis 2 d., 
3d., P. Povilaitis 2d., 
3d., A. Ptašinskas 2, 50 
d., 2, 50 d., D. Rapšys 
3d., 2d., Simkevičius 
—, 5 d., B. Staškevičius 
3 d., 2 d., P. Styra 2 d., 
3 d., Tanner 2,50d.,
2.50 d., L. Urbonas 2,50 
d., 2,50 d., V. Vanagas
— , 5 d., M. Vapsva 3
d., 2 d., V. P. Zubas —, 
5 d., XXX 5 d., — , A. 
Dainius 2d., 2d., G. 
Gedvilienė 2d., 2d., C. 
Januškevičius 2d., 2d., 
E. Kardelienė 2d., 2d., 
A. Keblys 2d., 2 d., J. 
Krujelskis 2d., 2d., J. 
Ladyga 2 d., 2 d., Lietu
vininkas 2d., 2d.,
Mekšriūnienė — , 4 d., 
V. Murauskas 2d., 2d., 
N. P. M. Seserys 2d., 
2d., J. Paunksnis 2 d., 
2 d., P. Paukštaitis 2d., 
2d., V. Piečaitis 4 — , 
Puodžiūnas 4 d., — , K. 
Rimkevičius 4 d., — , J. 
Šiugždinis 2 d., 2 d., Tu
šas 2 d., 2 d., J. Verby- 
la 2d., 2d., J. Zabie- 
liauskas 4 d., —, P. Žu
kauskas 2d., 2d., V. 
Akstinas 1, 50 d., l, 50 
d., B. Abromonis 2d., 1 
d., Barteška 1,50 d.,
1.50 d., Blauždžiūnas 3 
d., — , Gerhardas 1d., 
2d., Gudžiauskas 3d.,
— , Kalvaitytė 1,50 d.,
1,50 d., J. Keršys 1,50 
d., 1, 50 d., R, Kličius
I, 50 d., 1,50 d., W. La-
penat 1, 50 d., l, 50 d., 
M. Lukošius 3 d., — , J. 
Lukošiūnas —, 3 d., Ma
kauskas 2d., I d., Stan
kevičius — , 3d., M. 
Šulmistras — , 3d.,
Tamkevičienė 2 d., 1d.,
J. Vieraitis 1,50 d., 1,50 
d.,XXX 3 d., - , J. Ado
maitis l d. 1 d., E. An-

(keliama j 14 psl.)



montreal
(atkelta iš 13 psi.)

drijauskaitė Id., Id., J. 
Araminas Id., Id., B. 
Bagdžiūnas — , 2d.,
Bakaitis 2d., — , Bakai
tis 2d., — , Barisienė 
2d., — , R. Barisaitė
— , 2d., P. Bunys 2d.,
— , B. Bunys 2d., — , 
Čipkauskienė 2d., —, J. 

Dr.E. Andrukaitis
832 St. Joseph Blvd. E. 

(kampus St. Andr6) 
tel. 522-7236.

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja 

5330 L'Assomption Blvd. 

Montreal, 

Tel. 255-3536

Dr. A. O. Jaugelienė
Dantų gydytoja 

1410 Guy St. pirmas aukštas, 11-12 kambarys 
T ei: 932 - 6662; namų 737 - 968 1.

Dr.J. Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W.» Room 600 
Tel: 866-8235, namų488 - 8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C>, F.R.Ė.S.(c).

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 93 1 -3275 
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Sun Life Building. Suite 2001.

Tel. ,866- 1359.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE & IŠGANAITIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
276 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų674-7038

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., B.C.L.
768 Notre Dame Street E.^uite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

ADVOKATAS

B.K. Schneider, ba, bcl

DORCHESTER TOWERS Phone 871-1224
5S5 DORCHESTER BLVĖt, W R^S. 486-3361

SUITE 1616 MONTREAL 128, QUE.

Dalmantas -,2d., V. 
Drešeris 2d., — , II. 
Gražytė 2d., — , M. 
Grinkienė 1 d., 1 d., Jau- 
gelis 2d., — , Kaskus 1 
d., 1 d., M. Kaskienė 2 
d., — , P. Kličius 1 d., 
1 d., Mekšrūnas 2d., —, 
E. Mozuraitis 1 d., 1d., 
A. Morkūnienė — , 2d., 
Navikėnienė 2d., — , A. 
Piešina 2d., — , B. 
Pauparėlis — , 2d., R. 
Pocauskienė — , 2d., V. 

Rapšys 2d.,—, K. Rau- 
deliūnas Id., 1 d., V. 
Rudinskas 2d., — , V. 
Skaisgiris 2d., — , Sku
čienė Id., Id., A. Sta
šaitis — , 2 d., K. Sit- 
kauskas Id., Id., V. 
Sušinksas — , 2d., J. 
Šeidys 2d., — , Šeške
vičius Id., Id., I. P. 
Tauteras Id., Id., Va
linskas Id., Id., Vasi
liauskas Id., Id., P. 
Vaupšas 2d., —, P. Vy-' 
tas Id., Id., Vasiliaus
kienė 2d., — , R. Urbo
nas 1 d., 1 d., V. Žemai
taitis Id., Id., Žitkus 2 
d., - ,X X X 2d., — , 
X X X 2 d., - , J. Ado
maitytė Id., — , Baltru - 
konis — , Id., Bernotie
nė 1 d., —, Botyrienė —, 
Id., J. Burba Id., — , 
J. Gaurys Id., — , A. 
Gudas Id., — , V. Janu-, 
šauskas 1 d. , D. Jur- 
gelienė Id., — , Kaskie- 
tis — , 1 d., A. Knystau- 
tienė Id., — , A. Kuzai- 
tienė Id., —, Bukauskas 
Id., — , J. Bukauskas
— , Id., S. Morkūnas 
•—,1d., A. Morkūnas 1 
d., — , M ikalauskienė 1 
d., —, J. Miliauskas 1 
d., — , Mickus Id., — , 
O. Mylienė — , Id., No- 
meikienė — , 1 d.? Nor- 
keliūnienė Id., — , M„ 
Piešinienė Id., — , M. 
Sinienė Id., — , Sabalys 
Id., — , K. Stirbys 1 d.,
— , Svotelis — , Id., P. 
Vaupšas — , Id., S. Za- 
vienė —, Id., J. Zitkie- 
nė 1 d., — , 3 pavardės 
neįskaitomos po — , Id., 
E. Talalaitė O, 50 d., —, 
Svotelienė 0,46 d., — .,

Viso suaukota 991,96 
dol., iš jų KB Bendruo
menei 522.50 dol. ir 
469.46 dol. Tautos fon
dui. Minėjimo išlaidos 
dengiamos iš abiejų fon
dų. J. Šiaučiulis,

Montrealio Seimelio 
prezidiumo iždininkas

PIRMININKŲ
POSĖDIS

Balandžio 4 d., sekma
dienį, tuojau po sumos, 
šaulių kambaryje, prie 
Aušros Vartų parapijos 
salės, kviečiamas Mont
realio Seimelio prezidiu
mo ir Montrealio lietu
viškų organizacijų pasi
tarimas. Vienas toks pa
sitarimas buvo gruodžio 
mėn. ir praėjo su dideliu 
pasisekimu.

Dabar kviečiamame 
pasitarime bus nuspręs

tas lietuvių skyriaus liki
mas "Man and his World” 
parodoje, bus aptarti 
Krašto tarybos ir Seime
lio rinkimai, įvyksiantys 
balandžio 25 d., ir kiti 
aktualūs reikalai.
BITO
SUSIRINKIMAS

Šeštadienį, kovo 13 d., 
įvyko Bito metinis narių 
susirinkimas Aušros 
Vartų parapijos salėje. 
Dalyvavo per 200 narių.

Susirinkimo pradžioje 
buvo pagerbti me*ų bėgy
je 12 mirusių Bito narių. 
Pirmininkas pranešė, kad 
1970 metais į Bitą įstojo 
69, o išstojo ar mirė 87 
nariai, taigi bendras na
rių skaičius sumažėjo 
nuo 1404 į 1386. Iš valdy
bos ir komisijų išeinan
tiems ir daug Bitui pasi
darbavusiems nariams 
buvo įteikti dail. R. Bu
kausko paruošti adresai: 
vald. vicepirm. P. Pet
roniai, kredito kom. 
pirm. S. Kęsgailai, re
vizijos kom. pirm. J. 
Bukoševičiui ir revizijos 
komisijos nariui J. Ado
maičiui.

Susirinkusius pasveiki
no Quebec Credit Union 
Beague atstovas R. Villet 

ir draudimo bendrovės 
Cuna atstovas R. Bacha- 
pelle.

Nei patiekta 1970 m. 
apyskaita, nei 1971 m. 
sąmata didesnių diskusijų 
nesukėlė. Nariams už 
šėrus patvirtinti jau pri
rašyti 6 nuoš. dividendų. 
Bitas įvykdė 1970 m. są
matą su 214.773 dol. pa
jamų ir numatė 1971 metų 
sąmatoje gauti 227.400 
dol. pajamų.

Daugiau diskusijų iški- ♦ 
lo dėl Bygos inspektorių, 
Bito balanso ir kapitalų 
paskirstymo pertvarky
mų, tačiau galutinoje iš
vadoje esminio skirtumo 
nerasta, ir balansas buvo 
patvirtintas.

Sklypų Bito namams į- 
sigyjimo klausimu daugu
mas pasisakė teigiamai. 
Buvo siūlymų tartis su 
Vytauto klubu ar ”Nepr.^? 
Bietuva" dėl bendro pa
talpų panaudojimo. Klau
simas paliktas valdybos 
nuožiūrai.

Bietuvybės reikalams 
remti susirinkimas pa
skyrė 2. 550 dol., iš ku
rių 600 dol. palikti^,
skirstyti metų bėgyje
valdybos nuožiūra. Vai- Į 
dyba pasiūlė šiais metais 
nėbesmulkinti paramos • * r L 1 t r
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tarp, didelio skaičiaus or
ganizacijų, o ribotis 
Montrealiu ir jaunimo 
organizacijoms. Valdy
bos projektas buvo pri
imtas be diskusijų, bū
tent, lituanistinei rūkyk
lai paskirta 800 dol., 
Baltijos stovyklavietei 
500 dol., ’’Nepriklauso
mai Lietuvai” 200 dol., 
’’Tėviškės žiburiams” 50 
dol., Kanados Lietuvių 
fondui lOOdol., Gintaro 
ansambliui 1OO dol., Va
sario 16 gimnazijai 1OO 
dol., ir Lietuvių radijo 
programai 1OO dol. Viso
1.950 dol.

Į Lito valdybą buvo 
perrinktas pirm. J. Ber
notas ir naujai išrinktas 
P. Vaupshas, į kredito 
komisiją — V. Šipelis ir 
į revizijos komisiją — J. 
Šiaučiulis.

Susirinkimas praėjo 
labai ramioje ir darbin
goje nuotaikoje. Pr. R.

GINTARIEČIAI 
PLATTSBURG HE

Praeitą pirmadienį, ko
vo 15 d., Montrealio jau
nimo ansamblio Gintaro 
vyresnioji orkestro dalis 
buvo pakviesta ir lankėsi 
Plattsburghe, N. Y., kur 
ji išpildė dalį ansamblio 
muzikinio repertuaro ir 
supažindino gausiai atsi
lankiusią amerikiečių 
publiką su lietuviškuoju 
liaudies menu.

Tos pačios programos 
eigoje Hilda Lapinienė 
skaitė išsamią informa
cinę paskaitą, kurioje ji 
apibūdino lietuvių kultū
ros ir meno sampratą bei 
jų išsivystymą istorijos 
raidoje Lietuvoje ir išei
vijoje. pp

REKOLEKCIJOS
Šią savaitę A V bažny

čioje vyksta rekolekcijos.
Šiokiadieniais pamoks

lai prasidės 7.30 vai. 
vak. Po pamokslo išpa
žinčių klausys rekolekci
jų vedėjas kun. dr. F. 
Jucevičius. Penktadienį, 
kovo 26 d. 8 vai. vak., 
išpažinčių klausys kun. 
V. Stankūnas.

Paskutinis rekolekcijų 
pamokslas bus sekmadie
nį, kovo 28 d., 11 vai. 
pamaldų metu. Po pamal
dų parapijos salėje bus 
bendra kavutė — agapė.

LAIDOTUVĖS 
CHICAGOJE

Br. ir M. Makauskai 
su sūnum Deniu buvo iš
vykę į Chicagą, kur daly
vavo motinos ir uošvės 
E. Šipelienės laidotuvė
se.
GINTARAS 
GASTROLIUOJA

Montrealio liet, jauni
mo ansamblis Gintaras šį 
pavasarį ruošiasi gastro
liuoti JAV ir Kanadoje.

Balandžio 17 d. Ginta
ras koncertuos Ontario 
Londone, gegužės 9 d. 
Rochesteryje, N. Y., o 
gegužės 22-23 d. Hart
forde ir Bostone, Mass.

Metinis Gintaro an
samblio koncertas Mont- 
realyje įvyks gegužės 15 
d. Verduno gimnazijos 
salėje.

1972 m. liepos mėn. 
gintarfečiai dalyvaus ket
virtoje Amerikos ir Ka
nados tautinių šokių 
šventėje, kurioje atliks 
muzikinę dalį, kurią pra
eitos šventės metu atliko 
feimfoninis orkestras.

Gintaro ansambliui va- • 
dovauja Zigmas Lapinas, 
vokalinę dalį tvarko Ina 
Kličienė, o tautinių šokių 
vadovė yra Hilda Lapi
nienė.
RENGINIŲ 
KALENDORIUS

Čia skelbiamas sąra
šas tų renginių, kuriuos 
rengėjai užregistravo pas 
KLB Seimelio prezidiumo 
sekr. P. Adamonį, 39O7a 
Roseujont Blvd., Mont
real, tel. 722-3545, arba 
pranešė NL redakcijai.

Bal. 17. Šv. Kaz. sa
lėje: margučių vakarienė.

Bal?25. A V ir Šv. Kaz. 
salėse: KLB tarybos ir 
Montrealio seimelio rin
kimai.

.Geg. I. AV salėje: Li

tuanistinės mokyklos me
tų užbaigimas.

Geg. 2. A V salėje: mo
tinos dienos minėjimas.

Geg. 8. AV salėje: AV 
choro metinis koncertas.

Geg. 15. Verduno High 
salėje: Gintaro koncer
tas.

Geg. 15. AV salėje: 
Gintaro jaunimo šokių 
vakaras.

Geg. 22-23. A V salėje: 
šaulių suvažiavimas.

Birž. 19. A V salėje: E.’ 
Kardelienės muzikos stu
dijos mokinių koncertas.

naujas
DAKTARAS

Buvęs Vasario 16 gim
nazijos abiturientas Ger
hardas Bauras apgynė fi
losofijos daktaro laipsnį. 
Jo disertacijos tema: 
’’Sociologinis ir etnologi
nis Pabaltijo tautų visuo
meninis ir mitologinis 
tyrimas istorijos ir tau
totyros požvilgiu”.

Dr. G. Bauras yra so
ciologijos docentas Evan
gelikų akademijoj- Rade- 
cormwalde, Vak. Vokie
tijoje.

ŠVEICARIJOS 
LIETUVIUOSE

Nepriklausomybės 
šventę Šveicarijos lietu
viai paminėjo vasario 21 
d. Zueriche. Šventėje da
lyvavo ir Europos lietu
vių vyskupas dr. Antanas 
Deksnys. Per. iškilmin
gas pamaldas vyskupui 
asistavo kun. dr. P. Ge- 
liešius ir Šveicarijos lie
tuvių kapelionas kun. dr.
J. Juraitis.

Vysk. Deksnys nurodė, 
kad Šveicarijoje studijavo 
visa eilė Lietuvos vysku
pų, pradedant nelietu
viais K. I. Liubenskiu, E. 
A. O’Rourke ir E. Von 
Ropp ir baigiant J. Matu
laičiu, P. Bučiu, V. Pa- 
dolskiu, V. Borisevičium 
ir dabartiniu Lietuvos 
vysk. J. Labuku-Matulai- 
čiu. Pagaliau ir pats 
vysk. Deksnys studijavo 
Šveicarijoje.

Šveicarijos LB susi
rinkime valdybon buvo 
išrinkti: pirm. dr. P. 
Radvila, vicepirm. dr. 
A. Gargužas ir sekr. I. 
Augevičiūtė-Kaestli. Re
vizoriumi perrinktas dr.
K. Augęvičlūs.

Dr. A. Geručio pasiū
lymu, buvo nutarta, kad 
Šveicarijos lietuviai sta
tomame Vasario 16 gim
nazijos bendrabutyje į- 
rengs vieną 4 tūks. mar
kių vertės kambarį.

GARSĖJANTI 
ŽURNALISTĖ

Žurnalistė Rasa Gus- 
taitytė-Moor vis plačiau 
reiškiasi amerikiečių 
spaudoje. Anksčiau dir
busi ’’Washington Post”, 
’’New York Herald Tribu
ne” redakcijose, dabar 
pirmoje eilėje spausdina- 
si ’’Los Angeles Times” 
ir kituose laikraščiuose 
bei žurnaluose.

San Francisco gyve
nanti 36 m. amžiaus žur
nalistė prieš trejetą metų 
ypač pagarsėjo savo kny
ga ’’Turning on”, kurioje 
aprašė ir nagrinėjo vadi
namąjį ’’sensitivity trai
ning” sąjūdį Amerikoje. 
Šiuo metu ji ruošia tos 
knygos tąsą.

Rasa Gustaitytė yra 
paskutiniojo nepriklauso
mosios Lietuvos karo 
aviacijos viršininko gen. 
A. Gustaičio duktė.

LIETUVIAI 
PRANCŪZIJOJE
• Pr. LB valdyba, iš

rinkta sausio 21 d. įvyku
siame tarybos posėdyje: 
pirmininkas kun. J. Pet
rošius, valdybos nariai 
— A. Moneys ir P. Kli
mas.

• R. Ausiejutė, daugiau 
metų studijavusi prancū
zų kalbą Paryžiuje, prieš 
Kalėdas sugrįžo į JAV.

• V. Kasiulis, jr., pra
ėjusiais metais atlikęs 
karinę prievolę, tęsia fi
zikos ir matematikos 
studijas Faculte dės 
Sciences.

• Sesuo Anne-Marie E. 
Sumokaitė, prieš 40 me
tų įstojusi į vienuolyną ir 
paskutiniu laiku gyvenusi 
Nimes, praėjusį rudenį 
buvo paskirta naujoms 
pareigoms į Limoges.

• J. Grincevičius, 15 
metų ištarnavęs svetim
šalių legijone, paskutiniu 
laiku gyveno ir dirbo 
Meudon. Praėjusį rudenį 
gydėsi sanatorijoje, o da
bar ieško darbo Paryžiu
je.

• Emmanuel Levinas 
(šitaip jis savo pavardę 
ir rašo), Nanterre uni
versiteto profesorius ki-

.lęs iš Lietuvos, gavo A. 
Schweitzerio premiją už 
mokslinę veiklą. Tai pir
masis prancūzų moksli
ninkas, kuriam ši premi
ja skiriama.

Gaminu vario apyrankes. 
Suirentesuotieji prašomi 
kreiptis pas J. Malaiškg, 
tel. 366-4781.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 

GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėneshj.

To buvo pasiekta naudoja.it gydo
mąją medžiaga (Bio-Dvne). kuri grei
tai padeda užgyti. pažeistoms celėms 
*r sužadiną nauju audiniu augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė- 
<e. Pinigai bus grąžinti lei nebūsi
te patenkinti

PRANAS TAUTKUS, 
(buvęs mokytojas) 

turi daug prityrimo užpildyti 
įvairias INCOME TAX blan- 
kas. Kreiptis asmeniškai 
arba telefonu skambinti tik
tai šiomis dienomis ir valan 
domis:

ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 
x 5 vai. p.p.T. Laurinaičio

Photo Studio, 1920 Frante-

MIKO 
RIDIKO 
NUOTYKIAI

F. SA MI KO 
piešini s

nac St. Montreal, P.Q.
Tel: 524-0209 arba 525-8971 
SEKMADIENIAIS nuo 1 iki5 
val.p.p. Ant. Matulio bute, 
7686 Edward St., La Salle. 
Tel. 366 -3805.

Be to, jis užpildo pensijų 
ir emigracijos blankas.
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KRONIKA
MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

KLB švietimo komisi
ja šaukia kovo 27 d. Ha
miltone, Jaunimo Centro 
patalpose, Kanados lit. 
mokyklų mokytojų suva
žiavimą. Suvažiavimas 
prasidės 10 vai. Progra
moje: A. Šukio praneši
mas apie svetimų kalbų 
dėstymą vietinėje gimna
zijoj ir diskusijos; sim
poziumas ’’Kritiškas į- 
vertinimas lituanistinės 
mokyklos’’, kurio daly
viai bus Kanadoje baigę 
lituanistines mokyklas, o 
moderatorium A. Rinkū- 
nas; prof. J. Pikūno pas
kaita ’’Mokinių elgesys 
psichologijos šviesoje” 
su diskusijom; mokyklų 
atstovų pranešimai ir 
diskusijos. 7 vai. vak. — 
bendra vakarienė.

Kviečiame visus moky
tojus ir besidominčius 

1 10 % NUOLAIDA
NUO STANDARTINIU AUTOMOBILIU 
APDRAUDOS KAINU.

2 I"’ Ji H Gi 3 I Hl 6 n e p a k e i Č i a

apdraudos k I a s ės,

jei turėjote automobiliui vairavimo leidimo ir 
nebuvote atsakomingas už nelaime 5 metus.

Adamonis Insurance agency inc.

TEL. 722-3545

Žemiausios kainos
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-3781

Albertas N O'R K E L I Ū N A S , B.A. C.S.C., LB.
A g e n t ū r a Y_ £. i J$ J_9__PJL° _L?_4JL™

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
atsakomybės, gyvybės draudimas

mūsų mokyklų problemo
mis suvažiavime daly
vauti.

KLB švietimo komisija

KLF RĖMĖJAI
KLF rėmėjai I. Anta

naitis, R. Raščius, E. 
Ališauskienė, A. Parei- 
gis, A. Skrebūnas ir M. 
Traškevičienė, kuri pa
didino įnašą Fonde pik. 
P. Traškevičiaus atmini
mui, gyvena Toronte. O 
veiklioj St. Catharines 
lietuvių kolonijoj visuo
met atsiranda asmenų, 
kurie bet kuria proga 
prisimena ir paremia 
Fondą.

Švenčiant Lietuvos Ne
priklausomybės šventę su 
šimtine atėjo K. Stun
džia. Taip pat su dėkin
gumu prisimintini Sudbu- 
rio medžiotojų-žūklautojų 
Geležinio Vilko klubo na
riai, KLB Delhi apylin-

Jauninusiosios Montreafio Gintaro ansamblio atlikėjos - kanklininkės.

kės lietuviai, North Silva 
Ltd. ir lietuvių kredito 
kooperatyvas Parama, 
kurie, reguliariai rem
dami Fondą, stiprina ir 
visą lietuvišką veiklą.

Vajaus ir visais kitais 
finansiniais reikalais 
laiškus ir čekius siųsti 
iždininkui šiuo adresu: 
Kanados Lietuvių Fondas, 
c/o Pr. Bastys, 140 
Glendale Ave., Toronto 
156, Ont.
BATONO 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 3d., šešta
dienį, 2 vai. p. p., Mas- 
petho Lietuvių Parapijos 
salėje, 64-14 56th Road, 
Maspeth, N. Y., šaukia
mas Batuno lietuvių sek
cijos narių metinis susi
rinkimas.

Darbotvarkėj numatyta: 
apyskaitinis Batuno veik
los pranešimas, ateities 
planai, Batuno metinė 
konferencija, diskusijos, 
kandidatų į Batuno direk- 
toriatą rinkimai, lietuvių 
sekcijos valdybos rinki
mai ir susirinkimo nuta
rimai.

Susirinkimas bus vie
šas. Prašome atsilankyti 
visus draugus ir prita
riančius kad arčiau pa
žintų Batuną ir jo veiklą 
Jungtinėse Tautose.
KRITIKUOJA
INSTITUTĄ

Buvęs Lituanistikos 
instituto prezidentas dr. 
Jonas Balys ’’Naujienose" 
ir kitur spausdintame pa
sisakyme kritikuoja Li
tuanistikos institutą ir jo 
dabartinį prezidiumą.

Dr. J. Balys aiškina, 
kad pastaruoju metu į 
L. I. priimta 17 naujų na
rių, "neprisilaikant sta

MOKA Ut:

Einamąsias s-tas--------------5.8%
Taupomąsias s-tas-----------6.0%
Term. ind. 1 metams „— 6.25% 
Term. ind. 2 metams___ 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki $2,000 už taup. s-tos 
sumas.

tuto tvarkos". Pasak J. 
Balio, "vadinama "libe
ralinė” grupė užsimanė 
kuo daugiau idėjos draugų 
prastumti į Instituto na
rius’’... Be to* "dauge
lio" naujų narių kvalifi
kacijos, esą, "neatitinka" 
Statuto nustatytų reikala
vimų.

(Naujai priimtų L. Ins
tituto narių tarpe yra ir 
du montrealiečiai — dr. 
Ilona Gražytė ir dr. Hen
rikas Nagys).

Savo rašinį dr. J. Ba
lys šitaip užbaigia:

"Tiesa, Instituto Tary
ba 1967 m. priėmė nuta
rimą, kad L'. I. nariais 
negali būti asmenys, ku
rie užsiima komunistine 
propaganda. Deja, šis 
protingas nutarimas ne
vykdomas. Turėdamas 
galvoje visus tuos nukry
pimus, aš H. 10 parašiau 
L. L prezidentui, kad 
manęs daugiau nelaikytų 
L. I. nariu".

PAKVIESTAS
LIETUVIS

Švedų akademijos No
belio premijos komitetas 
pakvietė rašytoją A Igirdą 
Landsbergį pasiūlyti kan
didatą 1971 m. Nobelio li
teratūros premijai.

BAIGĖ
STUDIJAS

Birutė Paltarokaitė 
Mainz o universitete Vak. 
Vokietijoje, baigė medi
cinos studijas ir sėkmin
gai išlaikė valstybinius 
egzaminus.

Muencheno universitete 
gamtos mokslų daktaro' 
laipsnį gavo Regina Saka
lauskaitė, Vasario 16 
gimnazijos abiturientė.

Medicinos daktaro 
laipsnį Muencheno uni
versitete įsigijo Arūnas 
Laukaitis.

Kristina Brazaitienė 
Heidelbergo universitete 
gavo germanistikos ma
gistro laipsnį.

LITAS
Montreiilio Lietiniu Kredito l nijo

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 
T«l«foMs: 766 5027

DUODA PASKOLAS:

Asmenines..... ......    8.5%
Nekils, turto....... ......... .. 8.75%
Čekių kredito .....    9.0%
Investacines_ nuo 9.0% iki 12%

Nemok, gyvybės apdr. Iki $10.000
už paskolos sumą.

Kasos valandos: 1485 De Steve St, sekmadieniai* nuo 10.30 iki 12.30 v^ 
darbo dienomis -—nuo 10. iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius: 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545r dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vaL ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

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

nepnklausoma 
lietuva

Nepriklausomo Lietuva is published weekly 
by The Independent Lithuania Publishing 
Company at 7722 George Street, La Salle 690, 
P.O. R. E. Maziliauskas, Editor. F. P. Pauks- 
taitis, Bus. Manager. Second Class Mail 
Registration No. 1952. Return postage guaran

teed. Postage paid at Lachine, P.Q.

Bendradarbiu ir korespondentu spausdinamos 
mintys nebūtinai atitinka redakcijos ir 
leidėju nuomonei. Rankraščiai taisomi ir 
trumpinami redakcijos nuožiūra. Neišspaus
dinti rankraščiai autoriams grąžinami tik iš 
anksto susitarus. Už skelbimu turinį leidykla 

ir redakcija neatsako.

Metinė prenumerata Kanadoje $7.50, visur 
kitur $8.00. Atskiras numeris 25<. Rėmėjo 
prenumerata $12.00. Adreso pakeitimas 25<.

Redakcijos ir administracijos adresas: 
7722 GEORGE STREET, LASALLE 690, P.Q. 

Tel. (514) 3666220


	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0009
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0010
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0011
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0012
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0013
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0014
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0015
	1971-03-24-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0016

