
Sutartinai!
Centrinių P LB, JAV 

LB ir Kanados LB insti
tucijų darbuotojų konfe
rencija, įvykusi 1971 ge
gužės 22-23 Philadelphi- 
joje, išklausiusi praneši
mų ir dalyvių pasisaky
mų, atsižvelgė į Lietuvių 
chartos, PLB konstituci
jos bei PLB III seimo į- 
par eigoj imus, apžvelgė 
kraštų lietuvių bendruo
menių valdybų, II jauni
mo kongreso, IV tautinių 
šokių šventės komitetų ir 
kitų organų dirbamus 
darbus ir sutarė:

• Konstatavusi susior- 
ganizavimo svarbą išei
vijos lietuvių veiklai, 
konferencija deklaruoja 
ir siekia, kad ir kiti 
Viekšniai deklaruotų Lie
tuvių chartos skelbiamų 
visuotinumo, tautiškumo, 
valstybingumo ir solida
rumo principų reikšmę. 
Šių principų vykdymas 
sudarytų reikiamą išeivi
jos lietuvių veiklos atra
mą ir laiduotų šiai veik
lai reikalingą atmosferą.

• Konstatavusi, kad vi
sų kraštų lietuvių bend
ruomenės savo įnašu prie 
Lietuvos laisvinimo dar
bų aktyviai prisideda, 
pripažindama Vlikui lais
vinimo veiklos koordina
vimą, konferencija iš
reiškia pageidavimą, kad 
į Lietuvos laisvinimo 
darbą būtų traukiamos 
visos pozityviosios išei
vijos lietuvių jėgos ir 
bendrai sutariamos jų 
pastangos. Laisvinimo 
darbui studijuoti ir tarp
tautine plotme aktualinti 
sudarytina tarpveiksninė 
patariamoji komisija. 
Lietuvos lasivinimo dar
bų tęstinimui užtikrinti 
visų kraštų lietuvių bend

ruomenės į lituanistinių 
mokyklų programas įveda 
visuotinio-tautinio ugdy
mo kursą.

e Pabrėždama II jauni
mo kongreso ir IV šokių 
šventės tautinę reikšmę, 
konferencija prašo visus 
remti lietuvių jaunimo 
organizacijų, bendruome
nių jaunimo sekcijų ir 
tautinių šokių grupių dar
bą ir išreiškia pageidavi
mą, kad jaunimo kongre
so bei tautinių šokių 
šventės darbai būtų deri
nami abipusiu sutarimu 
ir tarpusavio respektu. 
Šių renginių atsakingieji 
pareigūnai yra prašomi 
bendradarbiauti renginių 
sėkmingumui užtikrinti.

• Bendruomenė tradici
ne tautine lietuvių švente 
visur laiko Vasario 16 
dieną ir ją tinkamai pa
mini. Bet pagal vietos 
aplinkybes taip pat mini 
ir tautinę Rugsėjo 8 die
nos šventę, susijusią su 
senosios Lietuvos valsty
bės praeitimi. Atskirų 
kraštų lietuvių bendruo
menės taip pat turi savas 
lietuvių dienas Bendruo
menės idėjai populiarinti, 
lietuviams į savą Bend
ruomenę burti ir kultūri
niam gyvenimui skatinti. 
Tautinių švenčių ir lietu
vių dienų vykdymo būdus 
kraštų bendruomenės ta
ria savo organuose.

• Konstatavusi, kad fi
nansų stoka stabdo Bend
ruomenės tikslų ir užda
vinių vykdymą, konferen
cija išreiškia pageidavi
mą a/ išbaigti organiza
vimą veikiančių lietuvių 
fondų, kurių pelnas yra 
skiriamas lietuvių kultū
ros — mokslo, meno,
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PO TREJU METU
Vancouverio ’’Sun” re

daktorius Bruce Hut
chison šitaip apibūdina 
Kanados ministrą pirmi
ninką Pierre E. Trudeau: 

’’Globe and Mail” Ota
vos korespondentas Geor- 

švietimo ir kt. reika
lams, b/ populiarinti lie
tuvio tautinio solidarumo 
metinių įnašų idėją ir su- 
gyvinti jų išrinkimą, c/ 
bendruomenių adminis
tracinei bei visuomeninei 
veiklai organizuoti lėšų 
telkimą aukų ir tautinio 
solidarumo įnašų amži
nųjų narių įmokų princi
pais. Projektą parengia 
PLB valdyba.

• Einamuosiuose reika
luose buvo paliesti ir ap
tarti klausimai: išklausy
ti JAV LB atstovų prane
šimai, liečią JAV LB žy
gius Valstybės departa
mente ir kitose valdžios 
įstaigose, pasisakyta dėl 
kraštų liet, bendruomenių 
skyrių ’’Pasaulio lietuvy”, 
PLB dienos organizavimo 
Tabor Farmoj, JAV LB 
apylinkių dalyvavimo kitų 
institucijų sudėty, liet, 
bendruomenių ryšių su 
kitais veiksniais ir kt. 

ge Bein rašė: ’’Dabartinė 
yra nepaprastai lėta ir 
abejojanti vyriausybė... 
su pabrėžtinai kukliais 
laimėjimais”. Tačiau lai
mėjimų stoka menamai 
nepakenkė P. E. Trudeau, 
kuris, atrodo, yra vis 
dar populiarus. Ką tai į- 
rodo? Gal būt, tai įrodo, 
kad asmenybė daugiausia 
nulemia, kad žmonėms 
nusibosta reikalai, prob
lemos, krizės, aplamai 
politika, jie nesirūpina 
tuo, kas daroma arba ne
daroma tol, kol visa tai 
yra daroma patrauklaus 
žmogaus”.

P. E. Trudeau iš tik
rųjų yra patraukli asme
nybė ir vienintelė mūsų 
politikos žvaigž
dė. Deja, mes nestebim 
teatro pastatymo, bet pa
čias rimčiausias proble
mas moderniojoje valsty
bės istorijoje, o rūsti 
tiesa yra ta; kad jokia 
esminė problema nebuvo 
išspręsta per tuos tris P. 
E. Trudeau valdymo me
tus.

Ar tai Trudeau kaltė? 
Nemanau. Juk nė viena 
kita Vakarų valstybė ne
išsprendė jokių esminių 

problemų. Kiekvienu at
veju mes esame labai 
laiminga visuomenė, ne
priklausomai nuo to, ar 
būtume suradę P. E. 
Trudeau ar ne.

Vis dėlto esminiai 
klausimai nėra išspręsti. 
Šito fakto neturime pa
miršti. Neturime pa
miršti nė to, kad P. E. 

. Trudeau nepažadėjo grei
tų sprendimų ir įspėjo, 
kad tokių nesitikėtume. 
Klausimas statytinas, ar 
vyriausybė padarė tai, 
kas dabartinėse aplinky
bėse įmanoma padaryti.

(keliama į 3 psl.)

P. E. Trudeau



DIENOS 
TEMOMIS
Kat anądien Montrealio lietuvių Akade

minio sambūrio susitikime buvo su auto
riumi diskutuojama kun. dr.F. Jucevičiaus 
knyga ’’Tauta mito ir tikrovės žaisme”, iš
kilo ir toks klausimas: kada reikia ir kada 
nereikia už laisvę kovoti ir kas tai nu
sprendžia?

Klausimas buvo pastatytas visiškai konk
rečiame kontekse — ar būtų buvę tikslin
giau ginklu pasipriešinti sovietų oKupacijai 
1940 m. ir ar buvo prasminga partizaninė 
kova 1944-1953 metais ?

Niekas į tokį klausimą atsakyti neįsten
gė, nei diskutuojamos knygos autorius, nei 
pagaliau gausiai susirinkę Montrealio aka
demikai. Ir tai visiškai nėra nuostabu, nes 
pačiame klausime glūdi šioks toks nesusi
pratimas.

Tų pačių diskusijų metu kun. dr. F. Ju
cevičius pabrėžė savo įsitikinimą, kad 
žmonija istorijos tėkmėje žmoniškėja. Ge
nocidų, rasizmo, visokių vorkutų, teroriz
mo ir birčininkų laikais toks teiginys, tur 
būt, nebūtų lengvai ir akivaizdžiai įrodo
mas, bet daugelis, gal būt, sutiks, kad 
žmoniškumo problemos įvairiose šitos mū

sų planetos dalyse labai supanašėjo ir kad 
žmonijos sąmoningumas akivaizdžiai pagi
lėjo. Homini hominissimi iš tikrųjų šian
dien tapo didelės žmonijos dalies siektinu 
idealu.

Bet kas gi yra tas žmoniškumas, kuo 
jis pasireiškia? Čia, šitoje vietoje, ir 
grįžtame prie ano iškeltojo klausimo. 
Žmoniškumo trokštantis žmogus visuo
met privalo kovoti už laisvę. Juk laike ir 
žmonių bendruomenėje tik toji nesibaigianti 
laisvės troškimo įtampa užtikrina vis pa
sikartojantį žmoniškumo prasiveržimą, ku
ris neišvengiamai sąmoningą žmogų .verčia 
kovoti.

Nusupraskime tos kovos vulgariai. Kova 
nebūtina,! reiškia fizinę prievartą ir gink
luotą susirėmimą. Taip, žinoma, graikai 
už laisvę ginklu kovojo Salaminoje, pary
žiečiai dėl laisvės atakavo Bastiliją, lietu
viai už laisvę kovojo 1918-1920 metais. Ta
čiau daug dažniau žmogus su ginklu kovojo 
ne už savo laisvę, bet dėl valdovo ar val
dančiųjų ambicijų. Sutapatinti ginkluotas 
kovas, mūšius ir skerdynes su kova už 
laisvę būtų nesusipratimas.Priešingai, is
torijos bėgyje tik retais atvejais kova už 
laisvę išsiliedavo į ginkluotus susirėmi
mus.

Žmogaus kova už laisvę yra nenutrūksta
ma, nuolatinė, raudona gija nusidriekusi 
per visą žmonijos istoriją. Todėl ir anas 

diskusijų metu iškilęs klausimas priešta
rauja pats sau. Pats sąmoningo žmogaus 
troškimas realizuoti savo žmoniškumą jį 
verčia nuolatos kovoti dėl laisvės. Tačiau 
ne visuomet yra prasminga ir išmintinga tą 
kovą perkelti į ginkluoto susirėmimo plot
mę.

Nesigilinsime čia į klausimą, ar Lietu
vos valstybė 1940 m. privalėjo ginklu pa
sipriešinti sovietų okupacijai. Nenagrinė
sime nė klausimo, ar pokario partizaninis 
karas istorijos bus pateisintas. Neabejoja
me, kad Lietuvos partizaninių kovų racio
nalus įvertinimas nė per nago juodymą 
niekados negalės nuvertinti pokario laisvės 
kovotojų asmeniškos aukos laisvės idealui. 
Ano klausimo iškėlimas yra klaidingas 
kaip tik dėl to, nes jis remiasi prielaida, 
kad laisvės kova pasireiškia tik ginkluotu 
susirėmimu.

Sąmoningi lietuviai visuomet kovojo dėl 
laisvės, prieš ir po 1940-jų metų, tačiau 
tik atskirais atvejais toji kova išsiliejo 
kraujo klanuose. Ir šiandieną sąmoningi 
lietuviai kovoja už laisvę, namie ir svetur, 
Lietuvoje ir užsieniuose. Keičiasi tos ko
vos būdai, priemonės ir konceptai, bet toji 
kova nė vieną minutę nebuvo nutrūkusi.

Amerikiečiai savo šnekamojoje kalboje 
turi posakį ’’playing possum”. Tai reiškia 
maždaug vaidinti negyvėlį, susitraukti sa
vo kiaute ir nuduoti lavoną. Ir ’’posumą

ROJMORAMA

Trys sovietu, pasienio sargai - jie neleidiia laisvai išvykti Si- 
mokaiiiams, Kudirkai, Prialgauskaitei...

SIMAS KUDIRKA 
NUTEISTAS

Simas Kudirka sovietų 
teismo Vilniuje buvo nu
teistas 1O metų kalėti už 
išdavystę.

Pagal sovietinius įsta
tymus, bandymas pabėgti 
iš Sovietų Sąjungos yra 
laikomas išdavimu ir gali 
būti baudžiamas mirtimi 
arba iki 15 metų kalėji
mo. Amerikos žurnalistų 
pranešimu iš Maskvos, 
Vilniaus teismo pareigū
nas pareiškęs, kad teis
mo sprendimas buvo pa
skelbtas gegužės trečiąją
2 psl. 

savaitę. Pareigūnas, be 
to, nurodė, kad apeliaci
jos nebus. Simas Kudirka 
bausmę atlikti turės dar
bo stovykloje, bet nėra 
žinoma, kokio griežtumo 
režimas jam bus taiko
mas.

Simas Kudirka buvo 
teisiamas už tai, kad 
1970 m. lapkričio 23 d. 
iš sovietinio laivo ”So- 
vietskaja Litva” perbėgo 
į JAV Pakrančių apsau
gos kuterį ’’Vigilant” ir 
paprašė politinės globos. 
32 m. amžiaus S. Kudir
ka ’’Vigilant” laive išbuvo 
10 valandų. Laivo kapito
nas susisiekė su Pakran

čių apsaugos štabu, pas
tarasis su užsienių rei
kalų ministerijos parei
gūnais Vašingtone. Gavęs 
įsakymą iŠ štabo, ’’Vigi
lant” kapitonas Simą Ku
dirką perdavė sovietų jū
reiviams, kurie, jį su
mušę, be sąmonės su
grąžino į ’’Sovietskaja 
Litva” laivą.

Simas Kudirka buvo 
nuvežtas į Klaipėdą ir 
Vilniuje įkalintas. Vienu 
metu jis kalėjime paskel
bė alkio streiką ir kurį 
laiką atsisakė valgyti. 
Ryšium su S. Kudirkos 
bandymu pabėgti, Lietu
voje KGB organai tardė 
apie 50 asmenų. Nei Vil
niaus, nei Maskvos spau
da apie įvykį iki šiol nie
ko nepaskelbė. New Yor- 
ko prosovietiniame sa-

Simas Kudirka

vaitraštyje ’’Laisvėje” il
gesnį straipsnį apie Simą 
Kudirką paskelbė V il- 
niaus laikraštininkas Vy
tautas Miniotas.

JAV prezidentas R. Nl- 
xonas pareikalavo Simo 
Kudirkos išdavimo įvykį 
tyrinėti. Tų tyrimų išda
voje dviem JAV Pakran
čių apsaugos karininkams 
— adm. W. B. Ellis ir 
kpt. F. W. Brown — bu
vo pasiūlyta tuoj pat pa
sitraukti į pensiją arba 
būti patrauktiems karo 
teismo atsakomybėn. Ka
rininkai pasitraukė į pen
siją.

' JAV lietuviai, sužinoję 
apie Simo Kudirkos išda
vimą, išvystė plačią pro
testų akciją ir demons
travo prieš Sovietų Są
jungą. Kanados lietuviai 
protestavo ir demonstra
vo prieš JAV už lietuvio 
jūreivio išdavimą.

DEMONSTRACIJOS 
DĖL KUDIRKOS

Ryšium su S. Kudirkos 
nuteisimu 1O metų kalėti 
sunkiųjų darbų stovyklo
je, dar tą pačią dieną 
JAV lietuviai nedelsiant 
griebėsi protesto prie
monių. Amerikos lietu
vių Akcijos komitetas, 
Vlikui pavedus, gegužės 
27 d. apie Kudirkos nu
teisimą skubiai painfor

mavo Altos ir JAV Liet. 
Bendruomenės vadovybes 
ir prašė atitinkamai rea
guoti į Vilniaus teismo 
nuosprendį, rengiant de
monstracijas ar kitais 
būdais.

Akcijos komitetas ge
gužės 27 d. vakare Ne# 
Yorke, netoli sovietų mi- 
sijos J. Tautose, suren
gė lietuvių protesto de
monstraciją
VYTAUTAS
SIMOKAITIS

Už bandymą nukreipti 
iš Vilniaus į Palangą 
skrendantį lėktuvą į Šve
diją sovietų teisme Vil
niuje nuteistasis Vytautas 
Jonas Simokaitis gimė 
1936 m. liepos 2 d. Kau
ne. Baigė Kauno Poli-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



vaidinti” yra kovos būdas. Kai pokarėje 
partizaninis karas Lietuvoje buvo pralai
mėtas, kai tūkstančiai lietuvių žuvo ir 
tūkstančiai buvo uždaryti vorkutose, kai 
Lietuvos kaimas pagaliau buvo prievarta 
sukolchozintas, o šimtai tūkstančių lietuvių 
ištremti pas baltąsias meškas, kai Mask
vos hegemonija Lietuvoje brutaliai ir aki
vaizdžiai įsitvirtino, vienintelis gyveni
miškas laisvės kovos būdas tautos kamie
nui Lietuvoje ir liko ’’vaidinti posumą".

Ilgainiui sąmoningi lietuviai Lietuvoje 
surado naujų, gyvenimiškų ir dažnai labai 
subtilių laisvės kovos būdų. Kai aukštas 
partijos pareigūnas nuolatos važinėja 
Maskvon ir prašo, įtikinėja, maldauja ir 
reikalauja iš ’’centrinių įstaigų" vienokių 
ar kitokių lengvatų Lietuvai ir, galutinai į- 
grisęs, pagaliau bent dviem rangais yra 
pažeminamas partijos hierarchijoj,— ar 
tai nėra kovos būdas? Ar sovietų teisia
mas lietuvis kunigas, sumaniai dialektiškai 
savo gynyboje panaudojęs Lenino citatas ir 
tarybinės konstitucijos paragrafus, neko
voja už laisvę? Ar lietuviai mokslininkai, 

j, rašytojai, dailininkai, inžinieriai, agrono
mai nekovoja už laisvę, kai jie puoselėja 
lietuvišką kultūrą, ugdo mokslą, net ab
surdiškomis sovietinės santvarkos sąly
gomis stengiasi kelti krašto gyventojų ge
rovę ir iš paskutiniųjų išlaikyti Lietuvos 
reputaciją kaip vakarietiškiausią Sovietijos 

respubliką? Konkrečių ir kitoniškų pavyz
džių galėtume iškelti daugiau, tik tai nebū
tų labai išmintinga ar net "kovinga"...

Užsienių lietuvių laisvės kovos būdai, be 
abejo, yra skirtingi. Ir jie keičiasi kartu 
su laiko tėkmė ir besikeičiančiomis gyve
nimo aplinkybėmis.

Pokarėje, Dulles o eros metais, kai ga
limas ginkluotas susirėmimas tarp JAV ir 
Rusijos atrodė ir buvo visiškai galima re
alybė, visas užsienių lietuvių politinis už
siangažavimas savo tautos laisvei pasi
reiškė besąlyginiu Lietuvos interesų suta
patinimu su JAV interesais. Po atominio 
pato Vašingtono politika iš esmės pasikei
tė. Po 1959 m. Budapešto • darbininkų ir 
studentų sukilimo paaiškėjo, kad JAV Rytų 
Europai laisvės, gal būt, ir nuoširdžiai 
linki, bet tik žodžiais, o veiksmu ją pa
remti nežada. 1968 m. Čekoslovakijos įvy
kiai šitą Vašingtono laikyseną tuo labiau 
išryškino. Vadinas, jau daug atsargiau te
ko vertinti teoretišką prielaidą, kad lietu
vių tautos ir JAV interesai yra tie patys.

Tai juto ir eilė atsakingų lietuvių visuo
menininkų, kai 1955 m. Vlikas buvo iš Va
karų Europos perkeltas į JAV. Jie argu
mentavo, kad Vliko vieta yra kuo arčiau 
Lietuvos, atseit, Vakarų Europoje. Patir
tis parodė, kad politinės veiklos centrui 
atsidūrus tiesiogėje Vašingtono orbitoje, 
daug gerų norų turinčių, bet ne visuomet 

labai racionaliai ir politiškai galvojančių 
emigracijos visuomenininkų nebeįstengė 
atskirti Amerikos ir Lietuvos tikrųjų inte
resų. Juk ir paviršutiniškam stebėtojui tu
rėtų būti akivaizdu, kad nė, palyginti, ko
vingam Nixonui patekus į Baltuosius rū- . 
mus, Vašingtono politika Maskvos atžvil
giu iš esmės nepasikeitė — JAV siekia su 
Sovietų Sąjunga bent paviršutiniškai gerų 
santykių ir dėl Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos tokių santykių nestatys pavojum O už
sienių lietuviai juk kovoja dėl nepriklauso
mos Lietuvos valstybės, o tol, kol to pa
sieks — stengiasi išlaikyti lietuvių tautą 
gyvą. Nejaugi tie du tikslai gali būti suta- 
padinti? Kartais, atskirais atvejais intere
sai, žinoma,sutampa, bet nedažnai ir ne iš 
esmės...

Vadinasi, Dulleso eros kovos būdai ne
bėra gyvenimiški ir šiandieną tenka ieškoti 
naujų, prie gyvenimo sąlygų pritaikytų už
sienių lietuvių laisvės kovos būdų. Be abe
jo, tai pareikalauja ir sumanumo ir poli
tiško lankstumo ir atsisakymo nuo inerci
jos bei biurokratiško galvojimo. Ne vi
siems tai lengva pasiekti ar net suprasti. 
O todėl pastangos kovoti už laisvę užsienio 
lietuviuose kartais išvirsta į gražias de
klamacijas, o tariamasis "kovingumas" į 
vulgarišką šūkavimą. Bet tai su tikrąją 
laisvės kova jau maždaug nieko bendro ne
beturi. REM

technikos institutą ir bu
vo silikatų inžinierius- 
technologas. Priklausė 
profesiniam liaudies an
sambliui "Lietuva".

PERBĖGĘS
JŪREIVIS

Gegužės 26 d. jūreivis 
Zbigniew Pawlowski iš 

f lenkų laivo "Zambrow" 
kreipėsi į Camden, N.J., 
JAV, policijos nuovadą, 
prašydamas politinio pa
bėgėlio teisių. Policija 
jūreivį nukreipė į JAV 
imigracijos įstaigas.

Kol jūreivio prašymas 
jam suteikti pabėgėlio 
teises bus sprendžiamas 
vyr. imigracijos įstaigų, 
Z. Pawlowski perduotas 
Amerikos lenkų sąjungos 
globai.

alaus 
ROTVYNIS?

Iš ateinančiam penkme- 
čiui numatytų kapitalinių 
investicijų Lietuvos mais
to pramonėje daugiau kaip 
pusė bus nukreipta į alaus 
gamyklas, pareiškė Lietu
vos maisto pramonės mi
nistras S. Dulskis.

Turint omenyje, kad 
penkmečio planai numato 
Lietuvos maisto pramonės 
produkciją padidinti visu 
trečdaliu, alaus gamyklų 
plėtimo apimtis sudaro įs
pūdį, kad planuotojai Lie

1971. VI. 9 

tuvą ketina praktiškai pa
skandinti aluje. Antra ver
tus, galima prileisti, kad 
Lietuvos alų numatoma 
tiekti vartotojams už Lie
tuvos ribų ...

MIRĖ
KUN. J. PAUPERAS

Gegužės 22 d. Chica- 
goje mirė kun. Jonas 
Pauperas, evangelikų liu
teronų parapijos klebo
nas.

Gimęs 1905 m. velio
nis baigė Klaipėdos gim
naziją, Kauno universite-

PO TREJŲ 
METU
(afkelta iš l P si.),

Kiekvienas kanadietis 
klausimą turėtų pats at
sakyti, bet Kanados vi
suomenė, kaip ir kitur, 
atrodo, yra gerokai su
mišusi, kad tokius klau
simus galėtų aiškiai at
sakyti. Dėl to žvilgsnis, 
tur būt, ir nukreipiamas 
nuo nuobodžių problemų į 
patrauklią asmenybę. Juk 
daug lengviau diskutuoti 
ministro pirmininko 
žmogiškas dorybes ir ne
priteklius, o ne svarstyti 
valstybės reikalus. Da
bar, kaip ir visuomet, 
pagrindinė problema yra 
savybės ir išmintis vals
tybės piliečių, kuriuos 
vyriausybė gali panaudo
ti, kuriems gali vadovau
ti arba nevadovauti.

Ar vyriausybė iššaukia 
geriausias Kanados savy
bes? Ar ji iš tikrųjų va
dovauja visuomenei? Pa
galiau — ar visuomenė 

to ev. teologijos fakulte
tą, o Baselio universitete 
gavo licenziato laipsnį. 
Vėliau Kauno u-te ev. te
ologijos fakultete buvo 
docentu.

Nuo 1949 m. buvo Chi- 
cagos liet. Ziono ev. liut. 
parapijos klebonu. 

nori būti vedama? Aišku, 
ji visą laiką reikalauja 
vadovybės, ji šaukte šau
kiasi stiprios valdžios.. 
Bet kai vyriausybė veikia 
stipriai, o tai kartais pa
sitaiko, ji kaltinama ti- 
r on iškurnu ir puolama už 
nedemokratiškus meto
dus. Žinoma, vyriausy
bė, kaip ir visos pasaulio 
vyriausybės, yra pasi
metusi, bet vis dėlto daug 
mažiau pasimetusi už pa
čią visuomenę.

Trumpai kalbant, ka
nadiečiai šiandieną yra 
labiau susiskaldę, negu 
tada, kada P. E. Trudeau 
buvo išrinktas su viltingu 
tikėjimu vienybe. Jo 
priešai pasakys, kad tai 
priežastinga ir kad mes 
išdavas galime pagydyti 
atsikratydami vyriausy
be, kuri vra jų priežasti
mi. Deja, priežastys yra 
daug senesnės už dabar
tinę vyriausybę, o jų pa
dariniai anksčiau ar vė
liau vistiek būtų iškilę.

Visa padėtis ministrą 
pirmininką palieka ten, 
kur jis buvo pradžioje, 
pastarieji treji metai te
buvo Overtiūra jo asme
ninėje dramoje, įžanga į 
jo valstybininko egzami
nus.

Ypač Kvebeko atžvilgiu 
mes matome susidariusią 
problemą, kurią turėtų 

spręsti kiekviena vyriau
sybė. Kvebeko klausimas, 
kaįp ir ekonominės prob
lemos, yra daug sunkes
nės, negu P. E. Trudeau 
įsivaizdavo prieš trejetą 
metų. Aiškūs yra vis gi- 
lėjantieji sunkumai, bet 
neaiškūs lieka jo metodai 
juos nugalėti.

Vienas dalykas yra pa
kankamai aiškus, būtent, 
kad ministras pirminin
kas, kuris yra prancūziš
kas kanadietis, nelabai 
tolimoje ateityje pagaliau 
turės aplenkti Kvebeko 
valdžią, turės apeiti vie
tinius politikus ir turės 
tiesiogiai kreiptis į savo 
visuomenę ir paprašyti 
jos mandato išsaugoti 
valstybės vienybę.

Taip buvo su Cartier, 
Laurier, Lapointe, St. 
Laurent ir visais kitais 
didžiausiąis vyrais, kurie 
buvo prancūziškieji kana
diečiai. Taip teks elgtis 
ir jų įpėdiniui. Atsaky
mas, kurį jis gaus iš 
savo visuomenės, mums 
aiškiausiai atsakys į 
klausimą, ar Kanados 
vienybė gali būti išlaiky
ta. Todėl prie galutinės 
krizės besiartinantis 
Trudeau nuotykis yra 
daug reikšmingesnis, ne
gu asmenybės patrauklu
mas ar politinės "žvaigž
dės" spinduliavimas.

(Canadian Scene)



IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

DAR DĖL 
ŠALPOS '

Gegužės 12 d. NL Nr. 
1247 A. Kuolienė, ŠF pir
mininkė, sako: ”Z. Pu- 
lianauskas rašo, kad KLB 
Šalpos fondas Toronte 
miręs ir kad paskutinia
me KLB tarybos suva
žiavime 1970 m. spalio 
24-25 d. apie šalpa nieko 
nebuvo minėta. Nežinau 
iš kokių šaltinių Z. Pu- 
lianauskas surinko šias 
žinias”.

Labai gerai, kai pasi
taikiusios klaidos ar ne
tikslumai pataisomi ir 
patikslinami. Betgi ne
manau, kad per daug bū
čiau suklydęs iškeltais 
klausimais.

A. Kuolienės lakoniš
kas pareiškimas, kad 
paskutiniame KLB tary
bos suvažiavime Šalpos 
fondo pranešimas buvo 
pateiktas raštu yra ne
reikšmingas, nes jo turi
nys buvo žinomas tik pa
reiškimo autorei ar auto
riams ir tarybos na
riams, dalyvavusiems 
suvažiavime. Patikslini
mas buvo tuo geras, kad 
ta proga buvo paskelbta 
f in. apyskaita, ir tik da
bar lėšų aukotojai patyrė, 
kas su jų aukomis pada
ryta.

KLB Toronto šalpos 
skyr. mirtis liko nepa
aiškinta. Aš tai laikau į- 
vykusiu faktu, kuris A. 
Kuolienei, kaip Toronto 
miesto gyventojai, geriau 
žinomas kaip man. Apie 
Šalpos fondui nepalankias 
nuotaikas taip pat nutylė

ta.
Esu nuomonės, kad, 

kokios nuotaikos bebūtų, 
mums Šalpos fondas dar 
labai reikalingas. Priva
lome šelpti Vasario 16 
gimnaziją, reikia gerai 
sustiprinti Punsko gim
nazijos šelpimą lėšomis 
ir jos apiplyšusius moki
nius apranga, turėtume 
paremti įvairius jaunimo 
meno ir sporto sambū
rius, jaunimo organiza
cijas bei jų stovyklas ir 
kitokias mus reprezen
tuojančias jų išvykas ir 
dar daugiau čia neišvar
dintų . ir nenumatytų rei
kalų.

Kam kam, bet šalpos 
reikalams mūsų tautie
čiai dar tebėra jautrūs ir 
dosnūs, tik reikia pas 
juos ateiti. Laimingesni 
didžiųjų kolonijų lietu
viai, ko negalima pasaky
ti apie mažąsias, todėl 
joms irgi turime ateiti 
pagalbon.

Pagaliau turime prisi
dėti ir prie Amerikos 
Balfo paramos. Juk ir 
Kanados lietuviai yra kilę 
iš tos pačios Lietuvos, 
kaip ir amerikiečiai. Ko
dėl jie vieni turėtų nešti 
šalpos naštą?

Būtų buvę labai įdomu 
išgirsti A. Kuolienės, 
kaip vyr. Kanados šalpos 
reikalų tvarkytojos nuo
monę, šalpos fondo rei
kalu, patikti kiek dar tu
rime Bendruomenėse 
Šalpos fondo skyrių, ar 
kas nors daroma jau mi
rus lems atgaivinti ir pa
tirti įspūdžių šiame gar

bingame, bet nedėkinga
me darbe.

Z. Pulianauskas

KINAI
IR RUSAI

24 sovietų komunistų 
suvažiavime Brežnevo 
dešinioji ranka P. Ma- 
šiorovas padarė pareiš
kimą, kad raudonosios 
Kinijos vadai "spiauna” 
ant sovietų komunizmo. 
Tai pranešė Reuter žinių 
agentūra, tikslu parody
ti, kokie iš tikrųjų yra 
santykiai tarp Rusijos ir 
Kinijos, nežiūrint to, kad 
Brežnevas vėl ištiesė 
alyvų šakelę raudonajai 
Kinijai. Brežnevas pa
brėžė, kad su Kinija 
sieks draugystės bet ku
ria kaina, išskyrus sienų 
pakeitimą. Čia gi ir yra 
pagrindinė kivirčų prie
žastis.

Kinija yra pasiryžusi 
jai priklausomas žemes 
iš rusų atsiimti, o šie 
nemažiau yra pasiryžę tų 
žemių negrąžinti, nes ką 
rusai kartą užgrobė, tas 
jau skaitosi ’’didžiosios 
tėvynės” suvereninė da
lis, už kurios kiekvieną 
žemės colį turi mirti pa
tys rusai ir jų pavergtų 
tautų žmonės.

Rusų carai tas gyvy
biškai svarbias žemes 
išspaudė iš silpnos Kini
jos, ką rusai komunistai 
visą laiką smerkė, kaip 
carų agresiją ir žadėjo 
tas žemes Kinijai grąžin
ti, kai tik Kinija taps ko
munistine. Kai ši tapo, 
tai rusai kitaip apsigal-

Restauracijos pastarųjų metų bėgyje Kvebeko kultūros ministe
rijai kainavo 1.^20.000 dol. ,OIP nuotraukoje dalis restauruotos 
senosios Kvebeko miesto seminarijos.

vojo, nes Leninas teisin
gai yra pasakę s, kad 
’’prakrapštyk nagu sovie
tišką komunizmą, tuoj 
pamatysi rusišką nacio
nalizmą”. Taip atsitiko ir 
Kinijos atžvilgiu, todėl 
kinai ir ’’spiauna” į ru
siškąjį komunizmą.

Šiuo metu raudonoji 
Kinija yra vienintelė pa
saulyje valstybė, nebi
janti Rusijai pasakyti tie
są į akis. Kinija vadina
Rusiją ne komunistine, 
bet nacistine-fašlsttne 
valstybe. Abi valstybės 
gyvena didelid masto į- 
tampos laikus.

Rusai jau kelinti metai 
nustato pasaulį prieš Ki
niją ir primena carų iš
galvotą baubą apie ’’gel
tonąjį pavojų”. Tas pa
saulis ’’geltonuoju pavo
ju” nelabai tiki ir skaito 
tai triuku pavergtas tau
tas laikyti įsikibusias 

Pirma karta. K an odoj e pavyko sėkmingai operacija pėrskirti Sia
mo dvynius . Nuotraukoje dvyniai Heather ir Kristen Metro su 
slauge.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
’ ■■ ĮSUKE '

Rusijos skverno. Kinija 
greitai dabartinėje tert- 
terijoje nebeišsiteks, mi- 
litariškai pavys ’’Sovietų 
Sąjungą” ir į nėra abejo
nės, savo pavergtas že
mes atgaus. Tuo tarpb 
istorija rodo, kad kinų 
tauta yra viena taikiausių 
tautų pasaulyje ir niekad 
neužėmė ir net nemėgino 
užimti tų kaimyninių že
mių, kurtos Kinijai nie
kad nepriklausė. Mastis

[CITATOS
TIK
VLIKAS?

’’Dirvos’? vedamajame 
gegužės 21 d. kritiškai 
pasisakoma apie Rusijos 
demokratinį sąjūdį Ir jo 
programą, kuri buvo Iš-. 
spausdinta ’’Minties” Nr. 
1. Vedamasis baigiamas 
tokiu paragrafu:

Anse-a-Beaufils, įveju kaimas Gaspe, Kvebeke
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’’Rusijos demokratai 
kalba Ukrainos ir Pabal
tijo demokratų vardu. 
Bet kas įgaliojo Ukrainos 
ir Pabaltijo demokratus 
pasirašyti tokią progra
mą, pagal kurią vėl gre
sia Ukrainai ir Pabaltijui 
patekti į ’’vyresniojo bro
lio” ruso nagus?Šioj vie
toj tenka ypatingai pa
brėžti, kad demokratinės 
Lietuvos vardu tegali 
kalbėti Lietuvos Vyr. Iš
laisvinimo Komitetas, 
kuris yra sudarytas iš 
visų Lietuvos politinių 
demokratinių grupių. Ki
tas niekas Lietuvos nega
li nei atstovauti, nei jos 
vardu kalbėti. Lietuva 
pati savo valstybės de
mokratinę santvarką nu
statys, o ne rusų demo
kratai. (ms)”

NET PRAGAIŠTINGA 
SITUACIJA

Rašydamas apie JAV 
LB, dr. A. Butkus ’’Dir
vos” gegužės 12 d. nr. ir 
šitaip samprotauja:

’’Gamta nemėgsta tuš
tumos. Kadangi ’’oficia
lus” nusistatymas: ’’Pa
likti partijos bilietą kiše-

Kaip atrodė senovės rumšiskėnai?
Neseniai Lietuvos TSR 

Mokslų Akademijos Istorijos 
instituto leidžiamoje serijoje 
_,Acta historica Lituanica" 
pasirodė V. Urbanavičiaus 
darbas „Rumšiskėnai XIV— 
XVI amžiais". V. Urbana
vičius — žinomas mūsų res
publikos archeologas, besido
mintis antropologija, ir labai 
retas specialistas, atkuriantis 
veidus pagal kaukolę. Todėl 
šis darbas skiriasi nuo įpras
tų archeologų darbų.

Knygutė parašyta, remian
tis XIV—XVI amžių Rumšiš
kių senkapio tyrinėjimų duo
menimis. Tai didžiausias to 
laikotarpio tyrinėtas kapiny
nas Lietuvoje tiek pagal ka
pų, tiek pagal juose rastų

nėję, einant dirbti LB 
darbą" praktiškai JAV 
neprigijo, nes juo nesi
naudojo daugelis "val
džios" ištroškusių drau- 
gų-subkalbininkų, susida
rė net pragaištinga situa
cija. Viešai kalbėta vie
naip, praktikoje daryta 
kitaip. Vietoje atviro 
programinio rungtyniavi
mo tarp suinteresuotų 
grupių (koks įprastas de
mokratinėse santvarko
se), mūsuose atsirado 
varžytinės ir susigrupa- 
vimai "po stalu". 

daiktų skaičių. Jame rasti 
265 nedegintų ir 5 sudegintų 
mirusiųjų kapai. Nors XIV— 
XVI amžiai yra .rašytinės is
torijos laikai, šaltiniuose liko 
neužfiksuota daugybė to me
to Lietuvos valstiečių buities 
smulkmenų. Tai buvo laiko
tarpis, kada krikščionybės 
įvedimo pasėkoje keitėsi lai
dojimo papročiai — mirusių
jų deginimas buvo uždraus
tas, buvo pereita prie nede
gintų žmonių laidojimo. Iš 
autoriaus aprašymo matome, 
kaip seni pagoniški laidojimo 
papročiai rumšiškėnų tarpe 
laikėsi dar kelis šimtus metų.

Didžiausių darbo dalį su
daro kapuose rastų daiktų — 
įkapių nagrinėjimas. Čia au
torius Rumšiškių senkapyje 
surastą medžiagą lygina su 
kitų Lietuvos kapinynų, kai
myninių kraštų medžiaga, pa
sekdamas eilę to laikotarpio 
kaimo gyventojų nešiosenos 
smulkmenų. Labai įdomūs 
autoriaus pateikti antropolo
giniai duomenys. Didžiausias 
procentas vaikų yra mirę 3 
—7 m. amžiaus, vyrų ir mo
terų — 20—30 m. amžiaus. 
Tik nedaugelis suaugusiųjų 
sulaukdavo gilios senatvės. 
Vidutinė XIV a. pab. — 
XVI a. Rumšiškių gyventojų 
gyvenimo trukmė — apie 35 
m. Čia pat autorius pateikia 
ir dabartinę rumšiškėnų gy
venimo trukmę, kuri padidė
jo beveik dvigubai. XIV—•
XVI. amžiaus Rumšiškių gy
ventojai vyrai daugiausia bu
vo 154—168 cm ūgio, mote

rys — 152—157 cm ūgio. Au
toriaus teiginius patvirtina 
gerai parinktos iliustracijos 
— kapinyno planai, kapuose 
rastų daiktų nuotraukos ir 
piešiniai. Ir pagaliau V. Ur
banavičiaus knygutėje ran
dame 5 skulptūrines ir 44 
grafines veidų rekonstrukci
jas, atliktas jo paties pagal 
kaukoles, rastas Rumšiškių 
senkapyje, — pamatome, 
kaip atrodė senovės rumšiš- 
kėnai.

Vis dėlto norisi padaryti 
keletą priekaištų šio leidinio 
rengėjams ir pačiam autoriui. '

Kaip priedą galima buvo 
pateikti visų Rumšiškėse at-

LIETUVOJE
MIRĖ _ 
KULTŪRININKĖS

Kovo 25 d. Vilniuje mi
rė Dailės muziejaus tai
komosios dailės skyriaus 
vedėja Jadvyga Katinaitė- 
Matuliauskaitė. Ji daly
vavusi ekspedicijoje dai
lės paminklams tirti, 
prisidėjo prie kultūros 
relikvijų apsaugojimo nuo 
išnykimo, buvo parengu
si mokslinį katalogą apie 

kastų kapų aprašymą, pridėti 
atskirų kapų planus. Tuo pa
čiu leidinio mokslinė vertė 
būtų žymiai padidėjusi. Lei
dinyje ne prie visų daiktų 
nuotraukų randame mastelį 
(pav, 27—38, 40—47).

Nežiūrint to, V. Urbana
vičiaus- darbas žymiai išple
čia mūsų žinias ne tik apie 
XIV—XVI amžių rumšiškė- 
nu$, bet ir visos to laikotar
pio Lietuvos kaimiečių buitį, 
laidoseną.

Mykolas MICHELBERTAS

(Tiesa)

Slucko juostas, ruošė 
darbą apie 16-19 amž. 
koklius.

Kaune mirė vaikų kny
gelių autorė, suvalkietė 
Elena Spurga it ė, Kazlų 
Rūdoje buvusi dantų gy
dytoja. Jos knygos .vai
kam ir jaunimui, kaip 
"Žaliapūkė", "Jūreivis 
Baltrukas" ir kt., buvo 
išleistos 130.000 egz. 
tiražu. Palaidota Petra- 
šiūnių kapinėse.

RAŠYTOJŲ 
SUSIRINKIMAS

IV DAINŲ

Bronius BudriūnosFaustas Strol

Jungtinis suaugusių

Jungtinis lituanistinių

Palydi akordeonų

Petras Armonas

Bronius Budriūnas, 
Algirdas Kačanauskas,

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

DAINŲ ŠVENTĖ YRA MŪSŲ TAUTINĖ IR KULTŪRINĖ MANIFESTACIJA 
VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Petras Armonas
Bronius Jonušas,
Vincas Mamaitis, Vaclovas Verikaitis,

Stasys Sližys, Faustas Strolia

SOLO:
Prudencija Bičkienė, sopranas
Jonas Vaznelis, bosas

Akompanuoja:
Raimonda Apeikytė 
Manigirdas Motekaitis

BILIETŲ KAINOS: $3.00, $4.00, $5.00, $6.00, $7.00. Bilietai gaunami MARGINIUOSE ir šventės dieną prie įėjimo nuo 
1 vai. popiet. Užsakant bilietus paštu, prašoma siųsti čekį LITHUANIAN SONG FESTIVAL vardu, kartu su sau pačiam 
adresuotu voku ir pašto ženklu šiuo adresu: MARGINIAI, 2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629, USA.

ŠVENTE
įvyksta 1971 m. liepos 4 d., 3 v. popiet

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
4330 So. Hoisted Street, Chicago, Illinois
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Lietuvos rašytojai ba
landžio 20 d. savo susi
rinkime svarstė jauno
sios kartos ugdymo ir 
auklėjimo klausimus.

Į penktąjį, Sovietų Są
jungos rašytojų suvažia
vimą buvo išrinkti šie 
rašytojai: J. Avyžius, A. 
Bieliauskas, K. Korsa
kas, J. Macevičius, A. 
Maldonis, Just. Marcin
kevičius, E. Mieželaitis, 
J. Požėra ir M. Sluckis.

GINTARINĖ
TRIUBA

Dėl "Gintarinės triu- 
bos" konkurse varžėsi 
estradinės muzikos atli
kėjai iš Gudijos, Estijos, 
Lietuvos, Moldavijos ir 
Ukrainos.

Kaune vykusiame kon
kurse "Gintarinę triubą" 
laimėjo kauniškių estra
dinis orkestras Oktava, 
kuriai vadovauja M. Ta
mošiūnas. Bigbito grupė
je laimėtoju išėjo Pane
munės kultūros namų at
likėjai, vadovaujami K. 
Ignatavičiaus. Prizas už 
geriausią lietuvių liau
dies dainos "Linelius 
raunu ne viena" aranžuo
tę atiteko gudams — Mo
lodečno kultūros namų 
saviveiklininkams.
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al gimanto skiltis
J Ū S, M E S * I R JIE

Kartų skirtumas o Šian
dien dar vis madinga apie 
tai kalbėti. Vieni teigia, 
kad tai tik išsigalvota ne
egzistuojanti problema. 
Kitiems gi — tikras, gy
vas ir nevieną nuolatos 
kamuojąs reikalas. Treti 
dar tikėtų, kad ne tiek to 
generacijų skirtumo esa
ma, kiek stoka komunika
cijos. Tarpusavio geres
nio supratimo tarp atski
rų amžiaus grupių, kuris 
ir iššaukiąs nuolatinį 
kartų skirtumą. Gal ir ne 
tiek svarbu, kaip visus 
tuos reiškinius pavadin
ti.

Vis dėlto savotiškas 
konfliktas jaučiamas ir 
matomas tarp kartų, tiek 
gyvenamosios aplinkos, 
tiek ir lietuviškajame 
gyvenime.

Štai, šeštadieninė mo
kykla, jaunimo stovyklos 
nuolat kalba, moko, skie
pija, kad esame tik lietu
viai ir daugiau niekuo, 
kad mūsų tėvynė tėra tik 
Lietuva. Tai, žinoma, 
labai gražu, gera ir pa
triotiška. Mažesniesiems 
jokių klausimų nekyla, 

tradicijas, kultūrinį as
pektą. Kartu tuoj pat dar 
pabrėžiama, kad kiekvie
nu atveju pirmoje eilėje 
tu esi kanadietis, ameri
kietis .

Savame kieme mes lyg 
ir nepasiruošę derinti, 
lyginti ir į tą bendrąjį 
veidrodį tinkamoje vieto
je įstatyti lietuviškąjį 
kontūrą. O jis, deja, ne
bus tikras ir pačio jauni
mo surastas, jei męs ne
susitaikys im (gal, apsi- 
prasim?) su mintimi, 
kad mūsų prieauglis nėra 
vien tik lietuviškas, bet 
kartu ir neatskiriamai 
kanadietiškas lietuvis, 
amerikietiškas lietuvis. 
Jaunimui, tikėkite, tai 
yra gana svarbu, o kai 
kada ir lemtinga, ypač 
siekiant ir norint galuti
nai apsispręsti. Bet ku
riuo atveju, jis tikrai ne
norės likti kitataučiu sa
vo gimtajame (ne adop- 
tuotame) krašte.

Dar galima būtų pridė
ti, kad bet kuriame pa
saulio krašte kitataučiai 
nėra jau taip labai mė
giami, gal greičiau tik
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Pilietis būdavo apkaltina
mas esąs Balto agentas 
ir iš jo buvo reikalauja
ma prisipažinti, kokias 
užduotis jam Baltas da
vęs... Toks svetimų 
laiškų skaitymas primena 
utėlių ieškojimą sveti
muose baltiniuose...•

Miniotui ir Vilniaus 
KGB darbuotojams, tur 
būt, nežinoma elementa
riausia taisyklė, galio-

toleruojami... Kai kur, 
tiesa, tokių teisės ir pa
reigos nėra varžomos ar 
siaurinamos, bet reikalo 
esmės tas nekeičia. Ki
tatautis visada pats jau
sis svetimas, o neretai 
ir pati aplinka pasisku
bins jam tai priminti.

Nekaltinkime jaunųjų, 
nenorinčių identifikuoti 
save vien tik su savąja 
bendruomene, jie kartu 
nori būti ir išlikti inte
grale dalimi savo gimta
jame krašte. O tai reikš
tų, kad, kalbant apie ap
linką, nėra "mes" ir ’’jie 
ar jūs”, bet tik mes, pa
čia plačiausia prasme. 

janti visame civilizuota
me pasaulyje. Kiekvienas 
laiškas, dargi per klaidą 
papuolęs į svetimas ran
kas, turi būti persiųstas 
adresantui. To moko vai
kus nuo mažens visame 
pasaulyje. Tikiuosi, kad 
nors ir po kelerių metų 
aš vis dėlto sulauksiu 
man rašytų laiškų. Ma
nau, kad Miniotui tai pri
mins ryšių skyriaus dar
buotojai arba partijos 
darbuotojai ir Vilniaus 
CK.

Pašto susirašinėjimo 
paslaptis yra viso pasau
lio valstybių pripažinta, 
patvirtinta ir garantuota

Ir tai nėra vien tik žodžių 
žaismas, jų perstatinėji- 
mas. Tai jau gilesnė są
voka su savąja reikšme 
iri apimtimi. Būti ir jaus
tis lietuviu, Kanados ir 
Amerikos lietuvio rė
muose, jaunimui gali 
kelti didžiavertiškumo 
kompleksą.

Tik ar mes, vyresnie
ji, pajėgsime tai supras
ti?

konstitucijų, neišski
riant nė Tarybų Sąjungos. 
O gal Miniotui reiktų įsi
taisyti fotokopijavimo | 
mašiną ir ja pasidaryti 
norimų laiškų fotokopi-1 
jas, bet nekonfiskuoti 
originalų kartu su vokais. 
Kur tai girdėta ir kas tuo 
gali Vakaruose patikėti? j

Vilniaus KGB organai 
negali pakęsti, jeigu jie 
ko nors nežino apie tary
binius ar užsienio pilie
čius. Jie stengiasi su
rinkti visas žinias ne tik 
apie praeitį ar dabartį, 
jie dargi stengiasi suži- 
ti jo mintis, stengiasi 
prasiskverbti į jo smege
nis. Dėl to jie ir negali 
pakęsti, kad turistai, at-| 
važiavę į Vilnių, lanko 
pažįstamus privačiuose 
butuose. Ten jiems ne
įmanoma pastatyti mik
rofonų ar magnetofonų. 
KGB nori, kad turistai 
laiką praleistų viešbutyje 
arba vaikščiodami po pa
rodas bei muziejus, teat
rus ir restoranus, kur jų 
kiekvienas žingsnis būtų

bet jų atsiranda bręstan
čio jaunimo galvosenoje. 
Ne, jis jokiu būdu nesi
krato lietuviškosios kil
mės, bet jis nori jaustis 
ir ne kiek nemažesniu 
savo gimtojo krašto pi
liečiu, kanadiečiu ar 
amerikiečiu.

Juk ir vietinė mokykla 
palaipsniui ir metodiškai 
bando skiepyti savo mo
kinių tarpe pasididžiavi
mą, vertingumą, patrio
tizmą.' būti kanadiečiu, 
amerikiečiu. Kai kada kai 
kurie mokytojai nueina 
net taip toli, kad nori pa
neigti betkokį priklauso
mumą ar ryšius su savo 
tautine bendruomene. Tai 
labai negatyvi pozicija, 
bet turinti matomos įta
kos jaunimo galvosenoje. 
Laimei, po truputį ryškė
ja ir kitas, mums dau
giau priimtinas nusista
tymas, taigiąs, kad gy
venamoji aplinka nebėra 
JAV tautybių maišymo, 
virinimo katilu, bet kad 
tiek Kanados, tiek ir JAV 
įvairios tautybės sudaro 
gražią ir kraštui vertingą 
mozaiką, į ją įjungiant į- 
vairių kraštų papročius,
6 psl.

STUDENTŲ DVIDEŠIMTMETIS jos dar nedominavo nei studentiškos veiklos, nei studentų vaiz
BŪTINYBĖ PRALAUŽTI SUPANAŠĖJIMO DANGA ‘5^ 1̂?tuva buvo be. galo toli nuo mūsų gyvenamos rea- UANUĄ lybės, ir joje vyravo orientališkasis despotas.

I
Kai 1951 m. pradėjo organizuotis Lietuvių Studentų Są

junga JAV., naujosios išeivijos visuomenės struktūra dar buvo 
„nenusistovėjusi“: iš Lietuvos atsivežtos organizacijos neatsi- 
kūrusios, „vadovaujantys veiksniai“ toli. Visuomenė todėl 
nebandė prasidedančiam studentų veikimui primesti savųjų mo
delių, o gal buvo struktūriškai per silpna tai padaryti. Vi
suomenėje todėl, atrodė, studentiškai veiklai buvo daug gali
mybių, mažai ribų.

Amerikos visuomenė, net ir studentijai, tuomet neatrodė 
savimi patraukli ar kuriuo nors moraliniu ar intelektualiniu 
atžvilgiu užangažuojanti. Ji buvo vien aplinka medžiaginiam 
apsirūpinimui užsidirbti. Ši nuotaika iš dalies atspindėjo net 
ir jaunosios kartos lietuvių tuometinį svetimumą Amerikai, bet 
iš dalies ji buvo tikslus ir tuometinės padėties Amerikoje už
fiksavimas. Amerika buvo bežengianti į Eisenhowerio erą. Jo
je iš tiesų buvo palyginti nedaug, bent pirmu žvilgsniu, kas 
galėtų moraliai ar intelektualiai angažuoti. Ameriką tuomet 
buvo lengva ignoruoti.

Buvo lengva ignoruoti ir amerikietiškąją studentiją: crew- 
cutai, baltos kojinės, profesinė specializacija ir pasilinksmini
mai maždaug definuoja pagrindines jos tuometinio charakterio 
ribas. Daugeliu atžvilgiu ji primena šiandieninius gamtos 
mokslų specialistus iš Lietuvos, atvažiuojančius Amerikon pa
pildyti savo studijų. Jie geriau „įtinka“ į 1952 negu į 1970 m. 
amerikietiškąją atmosferą. Kiekvienu atveju, lietuviškoji ap
linka 1951 m., net ir neypatingai patriotiškam studentui, „tu
rėjo daugiau dvasios,“ buvo iš esmės patrauklesnė, negu ame
rikietiškoji.

Lietuviškojoje studentijoje tuomet buvo galima dar ap
čiuopti apytikrį amerikietiškųjų ir lietuviškųjų įtakų balan
są. Mokslas buvo įgijamas amerikietiškame universitete, — 
bendroji kultūrinė -orientacija tebebuvo europietinė. šitokie ba
lansai, kada vienas elementas susikerta su jam priešingu, bet 
lygiai stipriu, nepajėgiančiu jo visiškai užslopinti, — dažnai 
būdingi kūrybiniams periodams. Tokio balanso įtampoje ir pra
sidėjo organizacinė naujosios išeivijos studentų veikla Ameri
koje.

Dar du svarbūs to laikotarpio bruožai: ideologinės studen
tijos organizacijos tuomet dar tik buvo pradėjusios atsisteigti.

H
Viena iš svarbiausių Sąjungos steigimosi laikotarpio prob

lemų buvo, ar atsteigti iš seniau įprastą organizacijos formą, 
ar įkurti naują. Tradicinis modelis buvo studentų atstovybė, 
išrenkamas organas bendrajai reprezentacijai ir „politinei“ 
akcijai, kuriame studentai dalyvauja ne tiesiogiai, o tik per 
savo atstovus. Bendroji studentų veikla atstovų išrinkimu iš 
esmės ir pasibaigia. Pagrindinė veiklos gyvybė pasilieka ideo
loginėse organizacijose.

Nutarta ne atgaivinti senąją, bet steigti naują organiza- 
\ eiją. Ideologinės organizacijos dar beveik neegzistavo, daug 

kam atrodė, kad „mūsų per maža“, jog galėtume skaldytis, o 
kitiems — kad naujas kraštas savaime reikalauja naujų, iš tie
sioginės patirties jame iškylančių organizacinių formų. Kiek
vienu atveju, buvo parodyta novatoriškumo drąsa pačioje pra
džioje. Toji drąsa, žinoma, būtų niekas ypatinga, jeigu savęs 
nepaklaustume: kiek gi organizacijų jaunoji karta Amerikoje 
sau pati susikūrė, ir kiek jų buvo jai, iš seniau egzistavusiųjų, 
atgaivinta'!

Pradinis Studentų Sąjungos koncęptas buvo: ne „organi
zacijų federacija“, bet „bendri visų namai, kuriems kiekvienas 
priklauso individualiai“. Buvo net manyta, kad gal Sąjungos 
ir pakaks, gal ji pati viena suteiks, ko jaunajai kartai tuomet 
lietuviškojoje visuomenėje reikėjo, gal ji bus generacijos „al
ternatyvioji kultūra“.

Retrospektyviai žiūrint, jų atsisteigimas bu
vo geras daiktas, nes paskatino ir kitas grupes išsikristalizuo
ti, įgalino išsivystyti skirtingiems visuomeninio veikimo mo
deliams. Kitą vertus, Studentų Sąjunga netrukus pasirodė ne- | 
pajėgianti aplink save išlaikyti studijas baigusiųjų žmonių, 
ideologinių organizacijų cementas pasitvirtino pastovesniu.

Gana greit paaiškėjo, kad Studentų Sąjunga nebus jau
nosios kartos „alternatyvioji kultūra“, bet tik organizacinis 
stogas, vieta dialogui tarp už ją gyvesnių sąjūdžių bei sąjū
džiuose „nesujudintųjų“. Sąjungai faktiškai pasidarius tradici
ne „studentų atstovybe“, kūrybiškai stipresnės jėgos ėmė trauk
tis iš jos valdybų. „Ideologinės“ grupės turėjo pasidaryti už 
ją svarbesnės, nes jos giliau palietė žmonių interesus, turėjo 
savyje daugiau provokacijos vaizduotei ir intelektui. O be to
kios provokacijos jaunimo sambūriai negali būti gyvybiški.'

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



žinomas ir girdimas. To, 
•ko jie negali nustatyti iš 
karto, tą jie atiteka už
sienio turistui išvykus 
tardymu.

Mane pratardė keturias 
valandas. Nusibodo ir 
jiems man nesąmones 
kalbėti, nusibodo ir man 
jų klausytis. O reikėjo 
jiems būtinai surašyti 
sprendimą ir mane paša
linti iš Tarybų Sąjungos. 
Priešingu atveju, Vil
niaus KGB negalėtų su
trukdyti man atvažiuoti į 
Vilnių 1970 m. lapkričio 
5 d., kada turėjo įvykti 
galutinė mano metrikaci
ja su Marija Prialgaus- 
kaite.

Galvojo jie visi trys, 
galvojau ir aš, kaip ge
riau pagrįsti ir pasitei
sinti prieš Maskvą ir 
kaip geriau suformuluoti 
mano pašalinimą. Kad 
manim reikia atsikratyti, 
visiems buvo aišku, ta
čiau, kvailai suformula
vus, gali Vilniaus KGB 
turėti nemalonumų Mask
voje. Pasiūliau pagrįsti 
mano pašalinimą vedybi
niu tikslu. Minioto virši
ninkas^ nesutiko, kadangi 
konstitucija neleidžia. 
Miniotas siūlė pašalinti 
mane, kaip ČIA ir Balfo

agentą, atvažiavusį orga
nizuoti pogrindinės orga
nizacijos. Tačiau ir ta 
rezoliucija buvo atmesta, 
nes per daug jau kvailai 
skamba, be to, reikia ją 
ir pagrįsti. Trečiasis 
tardytojas siūlė rašyti, 
kad siunčiau į Lietuvą 
siuntinius ir kad 1969 
metais buvau nuvažiavęs 
į Kapsuką. Tačiau ir šis 
siūlymas netiko.

Apie 19 vai., nusibo
dus visiems rūkyti, buvau 
atleistas su patarimu, 
kad galiu dar apsigalvoti 
ir ateiti vėliau ’’prisipa
žinti”. Tada jie priimtų 
dėmesin mano nuoširdų 
prisipažinimą ir padėtų 
susimetrikuoti su Marija 
Prialgauskaite. Dar ban
džiau pasakyti, kad juk 
prisipažinau siuntęs į 
Lietuvą siuntinius, tačiau 
jie tuo nepasitenkino ir 
norėjo, matyt, mano pri
sipažinimo, kad esu ČIA 
ir Balfo agentas. Po to 
buvau atleistas. Man bu
vo pasakyta, kad pašali
nimą iš Tarybų Sąjungos 
spręs aukštesnėje ins
tancijoje ir kad apie tai 
vėliau sužinosiu.

Naktis viešbutyje pra
ėjo ramiai. Kitą dieną, 
t. y., rugpiūčio 29 d., nu-

III
Pradinę Studentų Sąjungos dinamiką aiškinčiau šiais 

faktoriais: atradimo džiaugsmu, funkciniu reikalingumu, mi
sijos jausmu, praktiniais uždaviniais, grupių įtampa ir asme
niniais ryšiais.

Pirmųjų kelerių metų studentiškoje veikloje vyravo nuo
taika, r panaši į tą, kuri Amerikos „jaunimo kultūroje“ išsivys
tė apie 1964-1968 m.: buvo jaučiamas atradimo džiaugsmas, 
visur buvo galima surasti naujų draugų, viskas buvo galima 
pasiekti, jautėsi savimi pasitikėjimas, kad viską galim ir viską, 
kas mums įdomu ir reikalinga, galim surasti savo tarpe. (Ame
rikos studentijoje ši nuotaika pradėjo likviduotis nuo 1968 m. 
vidurio, ir dabar visur jaučiamas „ribų pajutimas“).

Studentų Sąjunga tuomet rodėsi funkciškai labiau reika
linga, negu ji atrodė vėliau. Visų pirma, ji suteikė progą,— 
kurių nesusiorganizavusioje lietuvių visuomenėje rasdavosi ne
daug—, susitikti „nepažįstamus draugus“. Antra, ji buvo vie
nintelė proga idėjiniam dialogui. NebuVo nei Jaunimo Kongre
sų, nei rimčiau veikiančios Bendruomenės, — o ideologinės orga
nizacijos, kai jos pradėjo atsikurti, buvo žymiai monolitiškes- 
nės negu šiandien: dar nepasidalinusios į „dešiniuosius“ ir 
„kairiuosius.“ Trečia, sąjunga davė, ko tuometinė Amerika ir 
apatiška Amerikos studentija negalėjo duoti: intensyvesnį eg
zistencijos jausmą, reikšmingos gyvybės pajutimą.

Sąjungoje buvo apčiuopiamas dvilypis misijos supratimas. 
Iš vienos pusės, ji buvo vienintelis viso jaunimo balsas, keliąs 
Lietuvos bylą amerikietiškuose ir tarptautiniuose forumuose. 
Iš kitos pusės, joje egzistavo srovė, galvojusi, kad organizuo
tieji studentai turėtų būti šiandieniškumo pionieriais lietuvių 
visuomenėje. Jie geriau suprantą dabartį ir jos reikalavimus, 
negu išeivių dauguma, ir todėl turėtų drąsiai rodyti kelius į 
ateitį: ne laukti, ką studentams pasakys „veiksniai“ ar „visuo
menė“, bet reikalauti, kad jie pasikeistų.

Iš praktinių uždavinių svarbiausi tuomet atrodė Studentų 
Šalpos fondas ir Lituanus leidimas. Iš lietuviškosios šalpos vė
liau imta mažiau laukti, o Lituanus leidimas pagaliau perduo
tas į kitas rankas. Sąjungai pačiai liko mažiau konkrečių dar
bų ir jos „svoris“ palengvėjo.

Populiari teorija, kad pradinį studentiškos veiklos gyvy
biškumą stiprino „ideologinių“ grupių įtampa man atrodo tik 
iš dalies teisinga. Dinamiškiausiam ir entuziastiškiausiam Są
jungos augimo laikotarpyje, 1961-53 m., beveik visiškai nebuvo 
nei ideologijos, nei ideologinių grupių įtampos. Aštrus ideolo-

Gorkio aikštė Vilniuje 1970 m. vasarą. Kryieliu fx) paiymėtas praeivis — vienas is seklių.

ėjau į mano sužadėtinės nant Vilniuje mane vis 
butą, esantį Garelio g-je sekė po 2 KGB darbuoto- 
15-28. Marijos Prial-, jus, tai šį kartą jų buvo 
gauskaitės butas visą lai- tris kartus daugiau.
ką buvo apsuptas būrio Kai mes trumpam kur 
saugumo darbuotojų. Jei- išeidavom, jų ’’vadas” 
gu 1969 metais man bū- tuoj duodavo rankos mos-

ginių grupių konfliktas, kilęs 1954-56 m. laikotarpyje, turėjo 
trumpalaikį efektą, priversdamas konfliktą laimėjusiuosius 
smarkiau dirbti sąjungai negu jie šiaip, gal būt, būtų dirbę, 
bet labiau atstūmė pralaimėjusius, negu jie šiaip gal būtų pa
sitraukę. Ilgalaikis efektas tačiau buvo entuziazmo dalyvauti 
sąjungos veikloje susilpnėjimas.

įtampa tarp ideologinių organizacijų Studentų Sąjungoje 
buvo dinamikos šaltinis. Trukdinys sąjungos veiklai buvo ne 
ši įtampa, bet tikslų, dėl kurių buvo kovojama, bevertiškumas: 
laimėti rinkimus, pakeisti statutą ir t.t. Nebuvo grumiamasi 
dėl skirtingų veiklos ir gyvenimo sampratų, dėl to, kas išlieka, 
ką galima su savimi išsinešti ateitin.

Pradžioje šios destruktyvios įtampos buvo išvengta glau
daus ryšio tarp skirtingoms ideologinėms organizacijoms pri
klausančių žmonių dėka. Vėliau šis asmeninis ryšys susilpnėjo.

IV
Tais periodais, kai Studentų Sąjungos veikla silpnėjo, jai 

trūko tų dinamikos šaltinių, kuriuos ką tik identifikavau: at
radimo džiaugsmo, funkcinio reikalingumo, misijos jausmo, 
praktinių uždavinių, grupių įtampos ir asmeninio ryšio. Tais 
periodais — gal ir dabartiniame, — kai veikla stiprėjo, ją 
maitino kaip tik šie šeši faktoriai.

Tačiau šalia to, kas vyko pačioje Studentų Sąjungoje, ki
to ir jos veiklos aplinka. Lietuvių visuomenė, kiečiau susior
ganizavusi, konservatyvėjo ir darėsi mažiau palanki jaunat
viškam nepriklausomumui. Amerikiečių visuomenė, atvirkščiai, 
negrų pilietinių ir žmogiškų teisių sąjūdžio, prezidento Kennedy, 
hippių ir baltųjų radikalų — o dabar jau ir moterų — sukrėsta, 
darėsi daugiau dinamiška, labiau jaudinanti, pradėjo labiau 
traukti ir lietuvių akademinio jaunimo dėmesį. Amerikiečių stu
dentija tapo ne tik spalvingesnė, bet ir moraliniu bei intelek
tualiniu atžvilgiu įdomesne, ją jau nebegalį ai nebereaguo- 
ti, kaip tai dar buvo galima iki kokių 1962 m. Amerika, iš vie
nos pusės, tapo patrauklesnė; iš kitos pusės, ji davė naujų im
pulsų lietuviškai veiklai. (Manau, kad ateitininkų „jaunųjų 
sendraugių“ sąjūdis, išsivystęs apie 1964 m., buvo kaip tik šių 
įtakų aktyvuotas.)

Lietuviuose studentuose ėmė išblėsti būdinga 1950-55 m. 
vidinė įtampa, balansas tajp amerikietiškų ir lietuviškų įteku, 
užslopindamas šios įtampos sukeltą vidinę dinamiką. Lietuviai 
iš „pasaulio piliečių“ darėsi Amerikos „etninė grupė“.

(keliama į 8 psl.)

tais nurodymus, kokias 
pozicijas užimti ir kokio
mis gatvėmis po du mus 
sekti. Su kitais ne kartą 
bandžiau dargi pasisvei
kinti, tačiau į mano pa
sveikinimą jie kažkodėl 
neatsakydavo. Taip pra
ėjo rugpiūčio 29 d. prieš
pietis. Pietauti mus pa
kvietė mano pažįstamas 
dar iš Vorkutos laikų Sta
sys Morkūnas. Jis dar 
nebuvo Minioto tardytas 
ir mes nusprendėm, kad, 
nežiūrint visų persekio
jimų, šią Balfo ’’užduotį” 
reikia atlikti ir nueiti pa
pietauti.

Stasys Morkūnas su 
šeima priėmė mus labai 
gražiai ir vaišingai. Atė
jo dar Laugaliai, kurie 
nepabijojo KGB represi
jų. Mano nuojauta ir Ma-^ 
rijos širdis pietų metu 
nujautė ką tai blogo, ta
čiau prie pietų stalo vis
kas užsimiršo ir vėl 
žmogus pradėjai tikėti 
išsilaikymo instiktu, ti
kėti geru ir pasitikėti ko
kioms tai ’’aukštesnėm 
instancijom” Vilniaus 
KGB. Prie pietų stalo 
bandėme dar ir juokau
ti ir mums vis atrodė, 
kad čia yra vaidinama 
kokia tai komedija.

Kitą savaite:
Ištrėmimas iŠ Vilniaus
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APIE LITERATŪRINES SROVES
PRADŽIA PRAEITAM NR.

Naują dvasią plėtotis esą 
paskatinusi gamtos 
mokslų pažanga, filosofi
ja, socialinis gyvenimas. 
Šių sričių gyvenimo nau
jumai pakeitę ir litera- 
ros veidą.

Anuometinė itin klestė
jusi socialinė nelygybė ir 
būvis literatūrai turėję 
didžiausios įtakos: jie 
davę naujų siužetų, naujų 
charekterių, naujo fono, 
naujų problemų ir ten
dencijų.

Literatūroje pradėtas 
rodyti ir naujas žmogus, 
naujas amžius idėjų pa
gautas. Šitoji literatūra 
ir gavusi realistinės lite
ratūros vardą (res-daik- 
tas).

Realistinė literatūra 
norėjo vaizduoti tokį gy
venimą, koks iš tikrųjų 
yra. Vaizduoti jį objekty
viai, nerankiojant nė 
"gražių”, nė ’’negražių” 
paveikslų, nerpdant savo 
nuomonių ir jausmų. No
rėta viską vaizduoti su 
visomis smulkmenomis. 
Dėl to iš rašytojų buvę 
pareikalauta ne lakios 
fantazijos, bet sugebėji
mo gyvenimą pastebėti, v «•

Šio amžiaus rašytojai 
stipriausiai išplėtoję ro
maną ir novelę. Tik vie
nas romantinio nuotykių 

romano, išaugęs sociali
nis romanas (Dikensas, 
Turgenevas), papročių 
romanas (Balzakas, Flo- 
beras, A.Dode, Mopasa
nas), psichologinis (Dos
tojevskis, Burže), istori
nis (Tolstojus), evoliuci
jos romanas (Zola).

Čia esą knieti prisi
minti ir mūsiškis Kristi
jonas Donelaitis, savo 
kūryboje parašęs svar
biausiąjį kūrinį ’’Metus". 
Šio kūrinio turinys konk
rečiais realistiniais 
vaizdais nupiešiąs bau
džiauninko buitį. "Metuo
se” Donelaitis duodąs vy
kusiai apibūdintų būrų ti
pų galeriją. Jis nenuei
nąs tuo metu madoje bu
vusių idilijų keliu, mėgu
sių duoti išidealizuotus, 
nenatūralius, pasaldytus, 
susentimentalintus žmo
nių pavidalus.

"Metų žmonės esą su 
kūnu ir krauju, su pra
kaito kvapu, su visu 18 a. 
baudžiauninko vulgarumu. 
Ir net kalba (savaime 
aišku, sąmoningai) esanti 
neišdailinta. Tai gyvoji 
žmonių kalba, suderinta 
su jų psichologija. O rea
listinėje plotmėje ji nė 
kiek nekenkianti estetinei 
kūrinio vertei.

Dar toliau — simboliz
mas. Tai antrosios 19 
amžiaus pusės literatūri

nė srovė, užsimezgusi 
romantizmo dezintegra
cijos periode ir stipriau
siai pasireiškusi poezijo
je bei dramoje.

Simbolizmo iniciato
riumi laikytinas prancū
zas Ch. Baudelaire, kuris 
savo etiką grindęs sim
bolistine pasaulio sam
prata. Jis teigęs, jog po
jūčiais suvokiamoji rea
lybė esanti tik simbolinė. 
Poetas gi esąs pašauktas 
estetine forma išreikšti 
ir komunikuoti simboli
nės tikrovės betarpiškai 
nesuvokiamą prasmę.

Iš Prancūzijos simbo
lizmas pasklidęs po visą 
Europą. Į Lietuvą simbo
lizmas atėjęs per Rusiją 
ir stipriausiai pasireiš
kęs J. Baltrušaičio, B. 
Sruogos, V. Mykolaičio- 
Putino, F. Kiršos, A. 
Juodojo-Lasto ir S. Sant- 
varo kūryboje. Simboliz
mo poveikis gana ryškus 
taip pat Vydūno, M. Vait
kaus, J. Mikuckio, V. 
Krėvės ir kt. raštuose. 
Betarpiškų prancūzų 
simbolistų įtaka Lietuvo
je pasirodžiusi tik nepri
klausomybės laikotarpy
je.

Ekspresionizmas vaiz
duojame mene — srovė, 
siekianti vidaus gyvenimo 
turinį išreikšti regimo
mis meno priemonėmis.

Viena seniausiųjų. Kvebeko bažnyčių lie d’Orleans. Bažnyčia 
statyta tarp 1743 ir 1746 m.

Šioji srovė esanti subjek- austrai. Iš ryškiausiai 
tyvi įsigalėjusių tradicijų iškilusių vardų minėtini 
paneigimu ir abstrakti esą prozaikai Frąnz 
tikslių gamtos reiškinių Werfel, Theodor Daeub- 
imitacijos vengimu. Eks- ler, poetai Georg Traki, 
presionizmu reikėtų va- Georg Heym, Ernst Stad-
dinti tai, ką širdis jau- ler, Alfred Mombert 
čianti ir sakanti. Litera- kt.

ir

tūroje ekspresionizmas 
pasirodęs 19 ir 20 am
žiaus sąvartoje. Pagrin
diniai ir ryškiausieji šio 
literatūrinio sąjūdžio 
steigėjai, teoretikai ir 
atstovai — vokiečiai ir

Išskyrus Vokietiją ir 
Austriją, kitur ekspre
sionizmas ryškiau beveik 
niekur nepas irę iškęs. 
Nerandama jo ir lietuvių 
literatūroje. Kai kurie 
ekspresionistiniai met
menys ypač stilistikoje

BŪTINYBĖ PRALAUŽTI
(atkelta iŠ 7 psl.)

Pakito ir lietuvių ideologinės organizacijos — jose atsirado 
daugiau vidinių skirtumų (ir tuo jos darėsi savo viduje įdomes
nės), bet jos pačios supanasšjo savo tarpe ir todėl nebepajėgė 
išvystyti tarp-organizacinė  s dinamikos: nepajėgė atstovauti 
skirtingiems gyvenimo būdams, skirtingoms retorikoms, skir
tingoms pasaulėj automs.

Pagaliau nuo maždaug kokių 1962 m. pradėjo atsirasti 
galimybių šiokiems tokiems ryšiams su Lietuva. Ryšių klausi
mas pasirodė pačiu realiausiu lietuvišku klausimu jaunojbje 
kartoje — ir jų suaktyvino vienu metu jau, atrodė, gerokai ap
mirusiam savarankiškumui.

V
Ši analizė sugestionuotų, kad vienas būdas Studentų Są

jungai atgauti savo ankstyvesnį gyvybiškumą būtų atgaivinant 
joje dialektinę įtampą tarp ryškiai definuotų alternatyvų, ku
rių kiekviena ateitų su savo skirtingomis tezėmis ar antitezė
mis. Pagrindinė būtinybė yra pralaužti pilko supanašėjimo dan- 
to

Bet toji dialektinė įtampa jau nebegali būti, kokia ji buvo 
1960-55 m. laikotarpyje.

(1) Tuomet dar buvo lietuviškojoje išeivijoje ir studen
tijoje gana gyva konservatizmo-liberalizmo įtampa. Konserva
tizmas tuomet buvo gana švelnus, liberalizmas nedrąsus. Ir 
ši diferenciacija, bent paviršutiniškai, sutapo su organizacijų 
skirtumais, šiandien alternatyvos labiau išryškėjusios. šiandie
ninė dialektika vyksta nebe tarp politinių konservatorių ir po
litinių liberalų, bet tarp ortodoksijos ir revizionizmo visose sri
tyse: moralinėje, politinėje, institucinėje. Ir ji nebesutampa su 
skirtumais tarp organizacijų, o vyksta beveik jų visų viduje.

(2) Tuomet buvo gyva lietuvybės-amerikonizmo dialek
tika. Lietuviai studentai jautėsi pačios Amerikos visuomenės 
viduje maždaug lygiai veikiami amerikietiškų ir lietuviškų jė-

8 psl.

SUPANAŠĖJIMO DANGĄ
gų. Šiandien Amerikoje gyveną lietuviai studentai yra žymiai 
stipriau veikiami amerikietiškų jėgų, šioje visuomenėje lietu
viškieji impulsai yra pasidarę nebepajėgūs atsispirti amerikie
tiškiesiems. Dialektika galima tik tarp Amerikos ir Lietuvos, 
tarp dviejų savo pasauliuose, savo istoriniuose kontekstuose, 
įrakintų visuomenių.

Dialektika, apie kurią kalbu, reikalauja abipusio atvirumo, 
bet taip pat ir apytikriai lygaus abiejų pusių stiprumo. Bet 
Amerikos lietuvių studentiją supančioje aplinkoje pusės nėra 
lygios: ortodoksija dominuoja revizionizmą, Amerika nusveria 
Lietuvą. Vietoje dvasinės gyvybės, kurią provokuoja dialektinė 
įtampa, turime „natūralią“ tendenciją pasiduoti nepalyginamai 
stipresniąją! pusei.

Studentams todėl aš siūlau stiprinti silpnesniąją pusę. Lie
tuviškajame kontekste tai reiškia: pasaulėžiūrinėje plotmėje 
ieškoti revizionistinių impulsų, kad vieną sykį išsivystytų lie
tuvių heretikų ir radikalų tradicija, kritiška ir sau pačiai; ak
cijos plotmėje — stiprinti ryšius su Lietuva, kad ji taptų tokia 
pat reali, kaip Amerika.

Iš tokios gyvybę maitinančios dialektikos ieškojimo kyla 
ir mano pasiūlymas ideologinėms organizacijoms. Pagrindinė 
tezė būtų ši: Amerikos lietuviu jaunosios kartos visuomeninis 
gyvenimas žymiai pagyvėtų, jeigu ideologinės organizacijos iš
sivystytų ryškesnėmis alternatyvomis, jeigu jos taptų radika
liau skirtingos.

Ar nebūtų verta paieškoti naujų, ryškesnių sąjūdinio iden
titeto pagrindų? Ar nebūtų laimėta įvairumo, galimybės pasi
rinkti ir produktyvios įtampos, jei ateitininkai save suvoktų 
pogrindžio bažnyčia, santariečiai kultūriniais ir politiniais re- 
vizionistais, akademikai skautai visuomeniniais pragmatikais, 
neo-lituanai neo-konservatoriais ir bandytų apie šiuos koncep- 
tus persiorganizuoti, suburdami jiems atliepiančius žmones, 
vystydami šiems konceptams, šioms „pasaulio vizijoms“ ati
tinkančias veiklos tradicijas ir galvojimo stilius?

Vytautas Kavolis
(Akirači aj)

esą aptinkami Jurgio Sa
vickio, Petro Tarulio ir 
vieno kito Keturių vėjų 
sekėjo prozoje.

Estetizmas — tai sro
vė, suabsoliutinanti me
nines vertybes, skelbda
ma "menas menui" šūkį.

Iš estetų, kuriems gy
venime aukščiau visko 
yra menas, įžymiausias 
buvęs Oscar Wilde, gi
męs 1654 m. Airijoj 
Dublino mieste. Ne tik 
kūryboj, bet ir gyvenime 
jis norėjęs ir stengęsis 
būti estetu. Jis žavėjęsis 
gražiais daiktais, mėgęs 
teatrališkus gestus ir 1.1.

JAV skaitydamas pas
kaitas, Oscar Wilde rent- 
gęsis ekstravagantiškai, 
pagal posakį: "Nors ne
žmoniškai, bet kitoniš
kai".

Bostono studentai pa
norėję jam juokus iš
krėsti.

BUS DAUGIAU 
k

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PRIEŠ 50
METŲ .

Aikštėj išsirikiavusias kariuomenės dalis 
apvažiavo automobiliu prezidentas Daumer- 
ge, lydimas raitų generolų. Vieno generolo, 
arklys pradėjo pies tu stotis, paslydo ant as
falto ir suklupo ant užpakalinių kojų, nume
tęs generolą po savim. Iš svitos, vienas ka
rininkas šoko gelbėti, ištraukė sutrenktą 
generolą, pastatė arklį, bet generolo kardas 
sulenktas perpus. Bandė jį ištiesti, bet be
tiesiant kardas lūžo į dvi dalis ... Tai tau ir 
paradas.

Paraduose visur tokių dalykų pasitaiko. 
MaČiauir Kaune parade, kai, raiteliams jo
jant riščia pro tribūną, vienas gusaras nu
krito nuo arklio, o, eskadronui prajojus, jis 
atsikėlė nuo žemės ir, sugriebęs savo ietį, 
vijosi ... Sovietų paraduose ’’užspringsta” 
ir sustoja tankai ’... Prancūzų kareiviai , 
vadinami "poliu”, aprengti mėlynais rūbais, 
pasikaišę skvernus, žygiavo pro tribūną la
bai laisvai. Jie nemoka dainuoti taip, kaip 

, dainuoja eidami lietuviai, rusai ar vokiečiai. 
Įspūdingiau atrodė Afrikos kolonijų kariuo
menės daliniai (raiti arabų "spahl” ir pėsti 
negrų’Tlrriulleurs”) su margaspalviais rū
bais ir turbanais.

Prancūzija tada turėjo daug kolonijų - pusę 
Afrikos^,Mokini ją, Siriją, Naująją Kaledo — 
niją, Martlnikus ir kt.

Noriu paminėti 1937 m. sugriautus Tro- 
cadero rūmus, nes jie pasitarnavo ir Lietu
vai. Tie rūmai su dviem keistais bokštais 
stovėjo ties Elfellu kitoj pusėj Senos Ir iš 
tolo atrodė, kaip suklupęs ir rankas iškėlęs 
aukštyn milžinas. Juose buvo etnografinis 
muziejus suįvairlų tautų paviljonais. Iš Bal
tijos tautų tik Lietuva ir Suomija turėjo sa
vo paviljonus, kuriuose buvo Išstatyti liau
dies dirbiniai, namų apyvokos dalykai, au
diniai, tautiniai rūbai ir pan. Stovėjo ten ir 
lietuviškos spaudos kioskai.

Prie Lietuvos paviljono buvo iškaba "Don 
de Commiteė de Lituanie”. Lietuviški eks
ponatai buvo likę iš 1900 metų tarptautinės 
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Paryžiaus parodos, kurioje, amerikiečių 
lietuvių pastangomis, Lietuva buvo atsto
vaujama. Po parodos dalis eksponatų buvo 
padovanota Trocadero muziejui. Prancūzai 
ir turistai mėgo lankyti tą muziejų, o pran
cūzės ypač domėjosi lietuviškais audiniais . 
Ne kartą girdėjau, kaip vaikai klausia moti
nų "Maman, ou ėst la Lituanie".

Vieton nugriauto Trocadero prieš pat karą 
pastatyti modernaus meno rūmai - Palais 
Chaillot, bet nežinau, ar lietuviškas pavil
jonas ten perkeltas.

Dar prisimenu labai seną Chiny muziejų 
Lotynų kvartale, kur Kryžiaus karų laikais 
gyveno karaliai. Jame išstatyti viduramžių 
laikų žiaurūs kankinimo įrankiai ir staklės , 
kūrlos ištempdavo žmogų. Tarp kitko, ten 
parodyti įvairaus tipo metaliniai ir kauliniai 
moterims diržai, kuriuos riteriai išvykda
mi į kryžiaus karus, uždėdavo savo žmonoms 
Ir užrakindavo, kad jos liktų ištikimos. Bet, 
kaip gidas aiškino, grįžę riteriai rasdavo 
savo žmonas nėščias, nes per kelius metus 
jos suliesėdavo ir diržus nusimaudavo ...

GENEROLO KUTE POVO PAGROBIMAS
Švenčių atostogų metu išėjau iš bendrabu

čio ir apsigyvenau laikinai Hotel de Colonies 
prie rue Oudinot ir skersinės^RduSselet gat
velės. Kaip tik toje vietoje netrukus bolše
vikų agentai, persirengę prancūzų policinin
kų uniformomis, pagrobė rusų emigrantų 
kariškų organizacijų vadą gen. Kutepovą. 
Nominaliu rusų vadu buvo didysis kunigaikš
tis Nikolai-Nikolajevič (caro dėdė), gyvenęs 
savo dvare, netoli Paryžiaus, bet jis buvo 
jau labai senas.

Gen. Kutepovas kariavo prieš bolševikus 
"baltųjų" eilėse. Rusai emigrantai, kurių 
tarpe buvo daug aukštesnio laipsnio kariškių, 
vis dar tikėjosi kaip nors išvaduoti Rusiją iš 
bolševikų jungo. Dėl to išlaikė savo organi
zacijas-kariškoje drausmėje. Tos organiza
cijos bolševikams kenkė, nes siuntė į Rusi
ją teroristines grupes žudyti ir kelti nera
mumų. Kad tas organizacijas sunaikinti, 
bolševikai grobė jų vadus.

Kutepovas jau seniai buvo sekamas, bet jo 
negalėjo pagrobti, nes tarnybon ir atgal jį 
veždavo su dviem palydovais. Bolševikų 
agentai vėliau patyrė, kad sekmadieniais jis 
vienas nueina į netolimą cerkvę pamaldoms 
ir grįžta, Oudinot g-ve į savo butą Roussėl e t 
gatvelėj. Kai vieną dieną jis grįžo iš pamal
dų ir pasuko į savo gatvelę, prie jo sustojo 
mašina, iš kurios iššokę du "policininkai" 
paėmė jį stipriai už rankų, įstūmė į mašiną 
ir greit nuvažiavo. Trečias agentas sėdėjo 
prie vairo, o ketvirtasis stovėjo gatvėje.

Kaip vėliau paaiškėjo, Kutepovas buvo nu
vežtas į sovietų atstovybę, ten "paruoštas" 
kelionei į St. Nazaire prie Atlanto, kur lau
kė rusų laivas. Jis buvo nugabentas į Mas
kvą, nuteistas mirties bausme ir sušaudy-, 
tas.

Tokiomis pat aplinkybė mis vėliau buvo pa
grobtas ir gen. Mileris, kuris po Kutepovo 
buvo perėmęs vadovavimą. Paaiškėjo, kad 
ir pačiose organizacijose buvo įsimaišę bol
ševikų agentų ir išdavikų.

Pagrobimai ir politiniai nužudymai Pary
žiuje nebuvo didelės sensacijos, nes tokie 
įvykiai neretai pasitaikydavo. Prieš porą 
metų žydas Švarcbart užmušė gatvėje ukraį- 
nlečiųvadąS. Petliurą, keršydamas už žydų 
persekiojimą Ukrainoje, o 1931 m. rusas

S acre Coer bazilika

emigrantas Gorgulov užmušė naujai išrinktą 
Prancūzijos prezidentą Doumer be jokio 
tikslo.

CAEN UNIVERSITETE
Po Naujųjų metų išvykau į Caen, Norman

dijoje.
Caen miestas nedidelis, apie 60 tūkstančių 

gyventojų, turi daug gražių pastatų ir baž
nyčių. Dominuoja St. Piere ir St. Jean ka
tedros. St. Etienne (šv. Stepono) bažnyčio
je yra Vilhelmo Užkariautojo kapas, o vie
nuolyne Aux Dames - jo žmonos Matildos 
kapas.

Universitetas, vienintelis Normandijoje, 
įsteigtas 1431 m. Universitete veikė keturi 
fakultetai ir technikos institutas su statybos , 
elektrotechnikos ir chemijos skyriais. Uni
versitete svetimšalių studentų procentas bu
vo nedidelis, bet institutuose svetimšaliai 
sudarė apie trečdalį - daugiausia lenkai, 
čekai, rumunai, vengrai, jugoslavai. Lietu
vių buvo nedaugiau dešimties.

Studentų tarpe čia buvo visai kitokia at
mosfera, negu Paryžiaus mokyklose, kur 
nesimatė skirtumo tarp prancūzų ir svetim
šalių. Paryžius buvo kosmopolitinis miestas 
su daug svetimšalių iš viso pasaulio. Jame 
gyvendamas, nepažinsi prancūzų tautinio
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KELĘ’yiS
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.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDANTE!- 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

Metinė prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1971 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY

SOUTH.BOSTON, MASS. 02127
1.^',,,—.    ..... , Į...... . II I................................. .....

Wife Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairOs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-38 8 4.

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

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 Siame darbe.Turinti 

įrengta moderniSkiausi a drobulių apsauga (storage ) ir greitų 

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

ATLIEKAMI ĮVAIRŪS MŪRINIMO DARBAI IR VISOKERIOPI 
REMONTAI. CEMENTO, MEDŽIO DARBAI, GELEŽIES 

SUVIRINIMAS (WELDING). VYKSTU IR I PROVINCIJĄ 
ONTARIO IR QUEBEKO.

M.Krauza
10167 48th Avenue, Montreal 477 

Tel. 665-2278

BENDRUOMENYBĖS
L. FONDO 
VEIKLA

Lietuvių fondo JAV rytų 
pakraščių konferencija 
įvyko gegužės 15 d. New 
Yorke. Dalyvavo Fondo 
tarybos pirm. dr. G. Da
lukas , valdybos pirm, dr. 
K. Ambrozaitis, Fondo 
steigėjas dr. A. Razma ir 
investacijų k-jos pirm. 
H. Daras. Posėdžiuose 
dalyvavo visa eilė žinomų 
veikėjų. Buvo atvykęs kon
sulas A. Simutis, dr. J. 
K. Valiūnas, JAV LB val
dybos pirm. V. Volertas 
ir kt.

Konferencijai pirminin
kavo R. Kezys ir J. Bra
zauskas, prezidiuman dar 
buvo pakviesti A. Rugys ir 
J. Vytuviene sekretore.

Konferenciją atidarė dr. 
J. Kazickas. Tarybos pir
mininkas dr. G. Balukas 
pažymėjo, kad Fondui rūpi 
lietuvybės išlaikymas.Per 
9 metus Fondas kultūros 
reikalams jau yra paauko
jęs apie 132 000 dol.

Valdybos pirm. dr. K. 
Ambrozaitis apžvelgė ben
drą padėtį. Per aštuone
rius metus narių skaičius 
pakilo iki 2 800, dalyvauja 
165 organizacijos. Lietu
vių gydytojų įnašai sudaro 
17 proc. visų aukų.

Investacijų komisijos 
pirm. H. Daras apžvelgė 
finansinę istoriją. Dabar 
jau yra sutelkta per 675 000 
dol. pagrindinio kapitalo. 
Diskusijų metu pabrėžta: 
po žydų, jokia kita tauta 
neįstengia parodyti tokio 
entuziazmo, kaip lietu
viai. Tokio Fondo neturi 

jokid kita tautybė.
Posėdžių metu buvo pre - 

mijų įteikimo iškilmės. 
Rašytojui Kaziui Bradūnui 
buvo įteikta Liet, rašytojų 
draugijos premija už kny
gą ’’Donelaičio kapūs”. 
Kalbėjo rašytojų d-jos 
pirm. L. Andriekus ir pats 
laureatas.
PAIEŠKOMI
ASMENYS

Baleckaitė, Irena Ve
ronika.

Baleckienė - Balandytė, 
Stefanija, gim. 1913 m. 
Amerikoje, 1922 metais 
viešėjusi Lietuvoje, 1933 
m. grįžusi atgal į JAV.

Liaukevičius, Juozas, 
s. Adomo, gyvenęs New 
Britain, Conn.

Makūnas, Kostas, turi
momis žiniomis gyvenąs 
Australijoje.

Miškinis, Jonas, s. 
Pranciškaus, apie 47 m. 
a., gim. Juknėnų km., 
Daugėlų vi.,- Utenos aps.

Ramanauskas, Felik
sas, gim. Beižoniųkm., 
Semeliškės vi., Trakų 
ap.

Ramanauskas, Juozas, 
gim. Beižoniųkm., Se
meliškės yl., Trakų ap., 
turimomis žiniomis gy
venąs Australijoje.

Ramanauskas, Stasys, 
gim. Beižonių km., Se
meliškės vi., Trakų ap.

Sangaila, Mykolas, s. 
Petro, gyvenantis Chica- 
goje, ir jo broliai: Jokū
bas, Jonas, Juozapas, 
Petras, Stanislovas ir 
Zigmantas, gimę Dzinkų 
km., Šiaulių ap. į JAV 

išvykę 1935-1940 metais.
Ieškomieji arba apie 

juos žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti: Con
sulate General of Lithua
nia, 41 West 82nd Street. 
New York, N. Y. 10024, 
USA.

NEKROLOGAS

S. BALTRAMIJŪNUI 
MIRUS

Pavėluotai pasiekė 
liūdna žinia, kad balan
džio 29 d. Australijoje 
staiga, sėdėdamas prie 
stalo, mirė Stasys Bal- 
tramijūnas, vienas žy
miausių Lietuvos pieni
ninkystės teoretikų, visą 
gyvenimą toje srityje ži
nias gilinęs ir jas prakti
koje taikęs.

Ilgus metus mus rišo 
bendras darbas — pieno 
ūkis. Aš į jį atėjau 1924 
metų pačioje pabaigoje 
jau su gana ilgu adminis
tracijos darbe stažu, o 
jis 1926 m. jaunu bernu
žėliu, baigusiu Dotnuvos, 
žemės ūkio technikumą. 
Mus abu pririšo pieno 
ūkis ir nepaleido iki pa
sitraukimo iš Lietuvos 
1944 m.

Jauname, modernišku 
keliu pradėtame tvarkyti 
pieno ūkyje velionis savo 
pasiryžimais buvo nepa
mainomas . Turėjo didelį 
užsispyrimą ieškoti žinių 
ir mokslintis. Daug pri
sidėjo prie Lietuvos 
sviesto pasaulinėje rin
koje iškėlimo ir gamybos 
tvarkymo, kai buvo Pie
nocentro pienininkystės 
skyriaus vedėjas, vėliau 
direktorius.

Tenka priminti, kad

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis ĮVAIRIOS progos

LASALLE AUTOMOBILE INC. 
b:

7635, boul. LASALLE

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

PARK GARAGE

LAURENT DAIONEAULT
Pr6»ident

366-7818
* * *

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

De La Verendrye Blvd, 
LASALLĘ. QUĖBEC

R. J. Karasiejų vadovaujama Toronto tautinių šokiųgrupė Gintaras, siąvasarąvyskanti 
( Vakarų Europą koncertuoti.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
■10 psi.



Lietuvos ūkininko nuę- 
seklios pastangos ieškoti 
naujų kelių ir veržtis į 
pirmąsias vietas buvo la
bai ryškios pieno ūkyje. Į 
pienines perdirbimui į 
eksportinę prekę patek
davo maždaug trečdalis 
krašte gaminamo pieno. 
1924 m. eksportuota 
sviesto 32 tonos, o 1939 
m. jau per 17 tūkst. tonų, 
kurio I rūšis sudarė veik 
90 nuoš. Tarp keliolikos 
pasaulyje sviestą ekspor
tuojančių kraštų Lietuva 
atsistojo į 6-7 vietą pagal 
eksporto dydį ir rūšį, 
pralenkdamas daug dides
nius kraštus, kaip, pvz., 
Lenkiją, Gaunamos už 
sviestą įplaukos sudarė 
21-22 nuoš. bendros Lie
tuvos metinio eksporto 
vertės. 1938 m. už svies
tą įplaukė 55,1 mln. litų. 
Tame' darbe velionies 
vieta buvo išskirtina.

Išeivijoje mano pa
kviestas dalyvauti buv. 
Pienocentro bendradar

bių sumanytoje išleisti 
informacinėje knygoje 
’’Žemės ūkio gamybinė 
kooperacija nepriklauso
moje Lietuvoje 1920-1940 
m. ” ir įeiti į knygos re
dakciją, velionis prane
šė, kad dėl laiko stokos 
ir sveikatos stovio nega
lįs, bet atsiuntė man me
džiagos knygai ir savo 
straipsnį pienininkystės 
klausimu . leidinyje 
’’Plunksna ir žodis” su į- 
rašu ’’Dedikuoju p. J. 
Glemžai — ilgam ir pa- 
sėkmingam mūsų bendra
vimui Lietuvos labui 
— atminti”.

Niekuomet nemaniau, 
kad teks apie velionį Bal
tram! jūną rašyti nekrolo
gą. Bet... likimo keliai 
pilni netikėtumų.

Stasys Baltramijūnas 
gimė 1902 m. Rozalimo 
v&ls. Panevėžio aps. Že
mės ūkio technikumą bai
gęs, išklausė Žemės ūkio 
akademijos pienininkys
tės kursą, o 1929 m. stu-

IVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.

dijavo Rygos bakteriolo
gijos institute.

Velionis Pienocentre 
pakilo iki direktoriaus.

Kauno universitete iš
klausė ekonomijos kursą 
ir 1947 m. Koelno univer
sitete įsigijo ekonomisto 
diplomą. 1937 m. dalyva
vo pasauliniame pieninin
kystės kongrese Berlyne 
nariu ir sviesto teisėju. 
Tokiame pat 1940 m, 
kongrese turėjo skaityti 
referatą ir vadovauti vie
nai komisijai. Dėl karo 
kongrese iš Lietuvos nie
kas nedalyvavo. Tarnybos 
ir studijų reikalais ap
lankė daug kraštų. Pieni
ninkystės klausimais ra
šė spaudoje. Redagavo 
Pienocentro metines 
apyskaitas.

Atvykęs 1949 m. į Aus
traliją, apsigyveno Syd- 
nėjuje ir reiškėsi lietuvių 
visuomeniniame ir bend
ruomeniniame gyvenime.

Žmonai, sūnui, gimi
nėms ir bičiuliams reiš
kiu gilią užuojautą.

J. Glemža

toronto
Dovanos be muito: Motociklai, skoŲj. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiarrfe piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

Norint pasiųąti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193Zt svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais,, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIU
IŠTAIGA

Baltic Exporting Co. 480 RONCESVALLES AVE.„ 
TORONTO 3, ONTARIO

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

, MOKA

5!4% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
634% už 1 m. term. dep.

PARAMA
IMA 

8% už asm. paskolas

8įi%už mortgičius

ALUMNCJ
DRAUGIJOS

Akademikų (alumnų) 
draugija baigė viešų pas
kaitų sezoną ir išrinko 
naują valdybą 1971-2 me
tams. Ją sudaro: Dona
tas Stonkus, pirmininkas, 
Algimantas Banelis, sek
retorius, Raimundas 
Stirbys, iždininkas, ir 
Vida Šukienė, narė.

Naujasis pirmininkas 
yra chemijos inžinierius, 
1962 metais baigęs To
ronto universitetą.

Nuo įsteigimo 1963 m. 
rudenį, ^draugija suruošė 
tris dailės parodas, du 
simpoziumus ir 43 pas
kaitas įvairiomis temo
mis. Kalbėtojai buvo dau-

7% už 2 m. term. deD.
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame Iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki S5.000.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. jUki 3 vai. p. p., Išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 mln 
11d 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL 1H 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai —• 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

GRAŽIOJE CAPE COD 
LIETUVIŠKOJE 

VASARVIETĖJE,
2 - 3 min. nueiti ligi šilto 
vandens, privataus paplu- 
dymio, išnuomuojami Šva
rūs kambariai su maistu 
arba be maisto. Užsisaky* 
kite kambarius.

Adresas: E. GRUŠAS 
85 Standish Y/ay N., 
Yarmouth, Mass. 026 73

TEL. 775 - 784 7

1971. VI. 9

Monfreo/ietės lietuvės Traką pilyje

gumoje iš JAV ir kitų Ka
nados vietovių.

JAUNOSIOS
dailininkės

Daug kam iš mūsų vy
resniųjų supyterėjus, 
stenlėjus, mencėjus ar 
e nėjus, yra džiugu, kad 
nevisi jaunieji jais pase
ka.

Ontario College of Art 
mokslo metus baigusiųjų 
sąraše nurodoma Nijolė 
Kazlauskas, baigusi pir
mą pagrindinį kursą ir 
Ona Ališauskas, gavusi 
pagyrimą antrų metų ta
pyboje. a.

kad jaučiąsis geriau, pa
siūlytą valandą norįs su
sitikti ir pakalbėti šach
matų reikalais. Primi
nus, kad vykstu rinkimų 
būstinėn, tarėm ’’iki pa
simatymo”. Buvau nuste
bintas, kai prie urnos pa
mačiau Povilą. Tai buvo 
jo atlikta lietuviška pas
kutinė pareiga ir paskuti
nis mudviejų pasimaty
mas.

Velionis buvo 56 m. 
amž., kilęs iš Rokiškio 
apskr. ir valsčiaus. Bai
gęs pirnininkystės ir že
mės ūkio mokyklas. Šiose 
srityse ir dirbo.

hamilton
naujas 
kapas

Mirtis šį kartą savo 
auka pasirinko Povilą Sa
vicką Šv. Juozapo ligoni
nėje gegužės 24 d. jis 
užmigo amžinu miegu ir 
iškeliavo negrįžtamon 
kelionėn. Dar balandžio 
25 d., KLB tarybos rin
kimų dieną, suskambėju
sio telefono ragelin sakė,

Hamiltono Bendruome
nėje buvo veiklus ir ra- 
mauą. būdo aukštaitis. •* 

•Dirbo Liet. Namų B-vės 
ir liet, bankelio Talkos 
valdybose, priklausė SLA 
organizacijai, buvo de
monstracijos dalyvis ir 
vadovas Hamiltono gru
pei, aną metą vykusiai 
N. Yorkan. Prieš pusme
tį suorganizavo vietos 
šachmatininkus ir buvo 
klubo vadovu.

įkeliama į 12 p si.)

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb.203, tel. 528-0511

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais

9.30 — 5 v. p.p,
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 —- 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 8 v. vak.

šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p. 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

Mokame už: 
depozitus _________________ 5%
Šerus ir sutaupąs__________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius__ ............ —--------6% %
ir virš $10.(*000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš----- _10%|
nekiln. turto paskolas iš 8% %■

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.500.000.

psl. 11



hamitton
(atkelta is 11 psi.)

Turėjo tarnybą ligoni
nėje. Palaidotas per A V 
bažnyčią Port Credit ka
pinėse. Paliko liūdinčią 
žmoną, brolius ir kitus 
artimuosius Lietuvoje. 
Žmonai ir artimiesiems 
nuoširdi užuojauta, o Po
vilui Savickui tebūna 
lengva Kanados žemelė.

Zp.

montreal
VISI Į
PRIĖMIMĄ

Montreallo lietuvių 
studentų sąjunga ruošia 
priėmimą tiems jaunie
siems keliauninkams, ku
rie automobiliais iš Bos
tono keliauja aplink visą 
šiaurinę Ameriką. Kelio
nėje dalyvauja lietuviai 
studentai iš visų pasaulio 
kraštų.

Priėmimas įvyks Šv. 
Kazimiero parapijos sa
lėje sekmadienį, birželio 
13 d. / 7 vai. vak. Įėjimo 
auka — I dol.

Priėmime bus proga

CIL DAŽAI-LOBIS
PAS

Lengvai dengia 
vienu dažymu. 
1000 spalvų pa
sirinkimas. 
Teptukai ir vo
leliai plaunami 
vandeniu.

Tik 8.75 dol. 

DE LASALLE HARDWARE
W. Theroux prop.

7688 Edooqrd, LaSalle. Tel.365-0470
(kampus 6 Av e.)

susipažinti su1 jaunimu iš 
visų pasaulio kraštų, 
bendrai pasilinksminti ir 
parodyti savo susidomė
jimą jų ryžtingu žygiu.

Visi, o ypač jaunimas 
kviečiamas nepraleisti 
šios retos progos.

TALKA
BALTIJOJE

Paskutinį gegužės mė
nesio savaitgalį įvyko 
pirmoji Baltijos talka. Iš 
Buffalo atvykęs doktoran
tas Algis Rudinskas su 
draugu Raymondu Oboliū- 
nu iš Rochester ir mont
real iečių Ladu Giriūnu 
kirto mišką prie įvažia
vimo į sporto aikštę. Ne
trukus žada įvykti mont- 
realiečių talka vandens 
prijungimo ir kitiems pa
vasariniams Baltijos 
darbams atlikti.

BALTŲ 
POSĖDIS

Kanados baltų federa
cijos valdybos posėdyje 
buvo svarstomi birželio 
14 d. demonstracijos 
Montrealyje reikalai. Bu
vo numatytos priemonės 
ir būdai, kaip atkreipti 
Mbntrealio spaudos, ra
dijo ir TV redakcijų dė-

G arantuoti 
vienos dangos 
išlaukiniai 
dažai
Tik 10.00 dol.

Ypač aukštos 
kokybės dažai. 
Pusiau matiniai 
vidui ir pusiau 
blizgantys 
| aukui.

Tik 5.50 dol.

Montrealio pasaulinė paroda Terre des Hommes — Žmogus ir jo pasaulis — atidaroma 
šią savaitę. Nuotraukoje bendras vaizdas.

_____________________________ '

mesį į busimąją demons
traciją, kuri prasidės 6 
vai. vak. vainiko padėji
mu prie Cenotaph pa
minklo Dominion aikštė
je, tęsis eitynėmis su vė
liavomis, plakatais. Peel, 
MacGregor ir Ontario 
gatvėmis iki sovietų kon
sulato, kur bus pasakyta 
kalba.

Ateinantį rudenį, spalio 
16 d., Baltų federacija 
Sheraton Montreal Royal

PARDAVIMAS

Parduodamas DLK Vytauto 
klubo pastatas, 2159-61 St. 
Catherine Street E.Montreal.

Teirautis: Tel: 522-2353 
arba 728- 1508

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

★ ★ ★

VALIANT

DUSTER

BARACUDA

SATELLITE

S I M C A 

tel. 681-1641
_________

viešbutyje ruošia iškil
mingą Dalių, kuriame be 
balt iečių dalyvaus ir Ka
nados visuomenės iški
lesnieji asmenys *

Posėdyje dalyvavo Ka
nados baltų federacijos 
valdybos pirm. P. E. 
Moldre, vicepirm. V. 
Lillakas, vicepirm. R. 
E. Maziliauskas, vice
pirm. G. Sukse, sekr. 
M. Stauvers ir ižd. Lei- 
le Helde.

darbingas 
POSĖDIS

KLBMontrealio apylin
kės valdybos pirmasis 
darbo posėdis birželio 1 d. 
buvo darbingas ir našūs A

Posėdį atidariusi pirm. 
Silvija Piečaitienė pasvei
kino susirinkusius ir pa
dėkojo buvusiam pirm. Pr. 
Rudinskui už apsilankymą. 
Pr. Rudinsko dalyvavimas 
posėdyje, be abejo, buvo 
labai naudingas ir pras
mingas, nes jis galėjo 
smulkiau painformuoti 
apie perduodamus valdy
bos uždavinius ir darbus, 
o ilgamečio visuomeninin
ko patirtis ir patarimai 
naujiesiem valdybos žmo
nėm buvo net labai prak
tiška paskata.

Nutarta nuolatiniu ir pa
stoviu KLBMontrealio ap. 
valdybos adresu laikyti 
1465 DeSeve Street, Mont
real 205, Que., tai yra, 
tas patalpas, kuriose yra 
A V klebonija ir Lito ban
kelis. Besikeičiant pirmi
ninkams ir jų adresams, 
labai dažnai susitrukdo ko
respondencijos gavimas. 

Ir dabartinei vos kadenciją < 
pradėjusiai valdybai jau 
buvo perduoti keli laiškai , 
rašyti net prieš tris ka
dencijas buvusio pirminin
ko adresu. Akivaizdu, kad 
yra būtinas pastovus ko
respondencijos adresas, 
kuris nesikeistų, pasibai- 4 
gus valdybų kadencijoms.

Valdybos sudėtyje dar 
trūksta įgaliotinio šalpos 
reikalams. Kadangi prak
tiško šalpos darbo didžiau- 
šią naštą iki šiol nešė šau
lės moterys, buvo kreip
tasi į jų vadovybę, prašant 
tos darbo srities ir ateity 
neapleisti ir pasiūlyti kan- 
didatą ar kandidatę šalpos 
reikalų įgaliotinio parei
gom.

’’Žmogaus ir jo pasau
lio” parodos praeitųjų me
tų lietuvių skyriaus koor
dinatorė Birutė Nagienė 
referavo apie sąlygas ir 
galimybes lietuviams ir 
šįmet parodoje dalyvauti. 
Folk Arts taryba iš Mont- * 
realio miesto savivaldy - 
bės, kuri valdo parodos 
įrengimus, tautinėm ma
žumom gavo buvusį ispanų 
paviljoną* Minėtosios ta
rybos pareigūnai labai pa- • 
geidauja, kad lietusiai pa- < 
rodoje ir šįmet dalyvautų 
ir siūlo, palyginti, priim
tinas sąlygas.'

Apsvarsčiusi galimybes 
ir turėdama omenyje, kad 
milijonų lankytojų susi
laukianti Montrealio pa
saulinė paroda yra viena 
iš palankiausių platformų 
lietuviškai propagandai, 
valdyba nutarė parodoje 
dalyvauti, tačiau su pavil-
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jono viršininkais pasira
šyti raštišką sutartį, kad 
išvengus praeityje buvusių 
nesusipratimų. Numatyta 
parodoje turėti nuolatinį 
lietuvišką skyrių su savo 
eksponatais, o jei sąlygos 
bus palankios, paviljone 
suruošti vieną lietuvių die
ną.

Valdybai daugiausia rū
pesčių kėlė lėšų klausi
mas, nes lietuvių skyriaus 
įrengimas parodoje nebus 
pigus. Pr. Rudins kas pri
minė, kad buvusi valdyba 
kreipėsi į lietuviškas or
ganizacijas, prašydama 
lietuvių skyriaus įrengimą 
parodoj paremti finansiš
kai. Atrodo,’kad daugelis 
organizacijų į klausimą 
pažiūrėjo palankiai.

Studentų sąjungos Mont- 
realio skyrius birželio 13 
d. ruošia priėmimą JAV 

h lietuvių jaunimo ekskursi
jai. Priėmimui ruošti LB 
valdyba studentams pasky
rė 25 dol. paramą.

Buvo nutarta priimti 
KLB Krašto valdybos siū
lymą 1972 m. Kanados Lie
tuvių dienas ruošti Mont- 

k realyje. Pirmasis valdy
bos rūpestis yra sutelkti 
Lietuvių dienų rengimo 
komitetą.

Dėl ligos posėdyje daly
vauti negalėjęs iždininkas 
J. Šiaučiulis per pirminin
kę perdavė pasiūlymą, kad 
valdyba pradėtų žygius 
prieš A V bažnyčią esančią 

r aikštę pavadinti Lietuvos 
vardu. Aikštė su žolynais 
ateityje bus nedidelė, nes 
joje bus pastatyta požemi
nio traukinio stotis. Pri

siminta, kad prieš trejetą 
metų panašus pasiūlymas 
buvo valdybos svarstytas. 
Nutarta klausimą kelti ati
tinkamose įstaigose.

Be kitų reikalų, posėdy
je dar buvo svarstomas ir 
lietuvių dalyvavimas bir
želio 14 d. demonstracijo
je*

MIRĖ
73 m. amžiaus sulau

kęs praeitą savaitę mirė 
Vincas Račys.

Velionis buvo viengun
gis. Jo laidotuvėm rūpi
nosi Juozas Naruševi
čius.

LANKĖSI
LONDONIEČIAI

Savo tėvų 25 m. vedy
binio gyvenimo sukakties 
proga iš Londono LaSal
le je lankėsi Milda Gir- 
džiūtė-Smith su savo vy
ru.

Vinco Račio laidotuvė
se iš Londono buvo atvy
kusi J. Naruševičienė.

SVEČIAI 
MONTREALYJE

Montrealyje praeitą 
savaitę lankėsi, buv. A V 
parapijos klebonas t. K. 
Pečkys ir žinomasis foto 
menininkas br. V. Kau
lius iš Chicagos jėzuitų 
vienuolyno.

PARAPIJŲ
GEGUŽINĖ

Kaip ir praeitaisiais 
metais, Šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų parapijų 
gegužinė bus ruošiama 
kartu.

Ateinantį sekmadienį, 
birželio 13 d., Šv. Kazi
miero parapijos komite
tas gegužinę ruošia pas 
J. Vekterį, Mascouche 
vietovėje.

ŠV. ONOS 
SUSIRINKIMAS

Ateinantį sekmadienį, 
birželio 13 d., po 11 vai. 
pamaldų, A V salėje įvyks 
Šv. Onos draugijos susi
rinkimas-

Į DAINŲ
ŠVENTĘ

AV parapijos choras ir 
ekskursantai į dainų 
šventę Chicagon išskris 
liepos 2 d., 8, 55 vai. ry
to. Grįš sekmadienio va
karą.

PEDAGOGO
SUKAKTIS

Praėjusią savaitę 35 
metų pedagoginio darbo 
sukaktį paminėjo Antanas 
Vaupšas. Tai iš tikrųjų 
reta sukaktis.

Sukaktininkas buvo pa
gerbtas specialiame ren
ginyje, kurį surengė 
Montrealio mokyklų ko
misija. A. Vaupšui buvo 
įteikta dovana.

AUGANTIS i
LITAS

Net ir pats išlaidžįau
stas. gegužės mėnuo ne
sustabdė Lito augimo, 
kaip tai dažnais metais 
būdavo. ' Litas padidėjo 
šėrais, einamosiomis 
sąskaitomis ir terminuo
tais indėliais. Taip pat

(keliama į 14 psl.)

i i nr> 7X gI_ I I I E3
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.

Telefonas: 766 5827

MOKA Ut:

RhuwiyiH s4m 5.0%
Taupomąsias s4as_______ 6.0%
Tenn. Ind. 1 metams___ 6JtS%

Term. Ind. 2 metams___ 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki $2,006 ui taup. s4os 
sumas.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines.... ....................  &5%
Neldln. tarto...................   8.75%
Čekių kredito ..........  9.0%

Investacines .... nuo 9.0% iki 12% 

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
ui paskolos sumą.

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis nuo 10. iki 8 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 vai. Ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 10 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

LaSalle Auto Specialist Regi
7725 RUE GEORGE LASALLE, P.Q»Tel.: 366-0500 366-4203

• TAISOME IR DAŽOME AUTO- MASINAS. ,

9 ESAME SPECIALISTAI MOTORINIŲ ROGIŲ 

 SAV. p. pESROCHERS

TEXACO MIKE'S TEXACO SERVICE STATION
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.Q. — ILLE B1ZARD, P.O. 
601 St. Jean Road. 459 Cheerier Street.
Tel. 695-3883 Tel. 626-5175

e Parduodami “ SCORPION” .firmos motorinės rogės.
• Atsitiktiniai ir kapitaliniai auto-mašinų remontai, 
e Degalai, tepalai,padangos ir kt.
e Lengvai pasiekiama greitkeliu Nr. 40.

B E LL AZ ZI-L AM Y INC
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. ifdirbiniai ir visa kt.

Z682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Lito vedėjas P. Rudin skas ir vicepirm. P. Vaupšas Kredito unijų, lygos seminare, 
kuris vyko Mt. Gabriel Lodge,

1971. VI. 9

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE 

***
TEL. 366-728T 

*** 
e Atliekami mechaniniai darbai

• Išorės taisymas ir darymas
• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida) »

Savininkai: y, Šulinskas 389-0571 k J, Zavys 365*3252

Jettė & Frere Ltėe
Plumbing & Heating kontraktorius

366-0330
140 - 2e AVENUE LAŠALU

M- .

• Šildymo ir vandentiekio taisymas ir nauji įrengimai.
• Vandens šildymui tankų pardavimas ir įrengimas.
• Gazinių priemonių pardavimas ir Įrengimas.
• Visi įkainavimai neapmokami.
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-8834

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja 

5330 L’Assomption Buvo. 
Montreal, 

Tel. 255-3535

Dr.A.O. Jaugelienė
Dantų gydytoja 

1410 Guy St. pirmas aukštas, 11-12 kambarys 

Tel: 932- 6662; namų 737- 9681.

Senoviškas Kvebeko provincijos tiltas

montreal
Dr.J.Mališka

Dantų gydytojas
1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 

Tel: 866-8235, namu 4 88 - 852 8.

Dr. A.S. Popieraitis
B-A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C„ F.K.€.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 200 J.

Tel. $66- 1359.

----------------------------------------------------------------------------1 
ADVOKATAS

ft 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. Suite 205.

Tel: 8 6 6-2063; 86 6-20 6 4.

ADVOKATAS

B.K* Schneider, ba, bcl
DORCHESTER TOWERS Phone 871-1224

BBB DORCHESTER BLVG^W RES. 486-3381
SUITE 1616 MONTREAL 128. QUE.

UniiMal Cleaned & ZjailoiA
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE
(at Wellington St.)

Tel. 769-2941

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

(atkelta iš 13 psl.) 

padidėjo išduotos asme
ninės ir nekilnojamo tur
to sąskaitos. Lito apy
varta pasiekė 2.835.645 
dol.

Lito Aušros Vartų sky
rius vasaros metu sek
madieniais bus uždary
tas, pradedant birželio 15 
d. ir baigiant rugsėjo 15 
d.

Lito jaunieji nariai ro
do gyvą susidomėjimą 
ekskursija į Otavą ir ne
senai paskelbta dviračio 
loterija. Dar nevėlu įsto
ti ir naujiems nariams, 
kurie nori pamatyti Otavą 
veltui. Pr. R.

IŠVYKO
LIETUVON

Be kitų, į Lietuvą pa
sisvečiuoti išvyko mont- 
realiečiai. M. Gudas, K. 
Žekonis, Z. Jasinskaitė- 
Ambrasienė.

PADĖKA
Aušros Vartų parapijos 

choro dalyviai +aria širdin
gą lietu viškat ačiū žemiau 
išvardintiems asmenims, 
kurie suprato dalyvavimo 
reikšmę Chicagos dainų 
šventėje ir širdingai pa
rėmė tos kelionės įvyk
dymą.

Litas aukojo 1OO dol., 
Laisvydas Baršauskas 
1OO dol., po 1O dol. —• A. 
Kalvaitis, A. Baršaus
kas, Z. Burkšaitis, A. 
Kazlauskas, N. Baršaus
kas ir N. N., po 5 dol.

P. B. Kazlauskienė, J. 
Dalmontas, G. Zanella ir 
I. Gurklytė.

JONINĖS
DAINAVOJE

Akademinis sambūris 
Dainavos vasarvietėj bir
želio 26 d. ruošia Jonines .

SAMBŪRIO
RENGINYJE

Montrealio lietuvių Aka
demikų sambūrio renginys 
jau seniai nesutraukė tokio 
dalyvių skaičiaus ir nesu
kėlė tokio susidomėjimo, 
kaip gegužės 28 d. įvykęs 
diskusijų vakaras su kun. 
dr. F. Jucevičium. Buvo 
diskutuojama ir iš dalies 
kartais net labai kietai 
puolama jo neseniai išėju
si knyga ’’Tauta mito ir ti
krovės žaisme”.

Vakaro moderatorius 
Romas Otto buvo pakvietęs 
penkis asmenis iš anksto 
pasiruošti ir autoriui kelti 
klausimus. Algis Kličius , 
Romas Maziliauskas, Hen
rikas Nagys, Vincas Pie- 
čaitis ir Vacys Žižys tų 
kartais taiklių klausimų, 
o atskirais atvejais ir iš
tisų teiginių iš tiesų nepri
trūko, tačiau pritrūko lai
ko, nes juk ir dalyvių ne
mažas būrys norėjo kny

gos autoriui iškelti savus 
klausimus,

Neskaitant, gal būt, vie
nos išimties, visi klausi
mai buvo įdomūs, kartais 
ir labai taiklūs, kitais at
vejais, žinoma, tik pa
prastos papildomos infor
macijos ieškantys. Iškilo 
autoriaus vartojamos ter
minologijos ir dėstymo 
metodo klausimas, buvo 
kritiškai pažvelgta ir į kai 
kuriuos autoriaus teigi
nius.

Ypač malonu buvo paste
bėti, kadsambūriečiai la
bai atidžiai ir įsigilinę 
klausėsi ir dalyvavo dis
kusijose, kalbant apie ga
na abstrakčias ir šiek tiek 
mąstymo reikalaujančius 
dalykus. Vien tik dėl laiko 
stokos diskusijas teko nu
traukti, o klausimų, atro
do, dar daug buvo numaty
ta.

Diskusijų pabaigoje įdo
miai ir taikliai prabilo dr. 
I. Gražytė. Pasak jos, lie
tuviams kažkokių mitų, iš 
tikrųjų reikią. Kai, pvz. , 
amerikiečiai kritikuoja 
Amerikos visuomenės blo
gybes, jie niekad neranda 
reikalo tuoj pat pridurti, 
kad Amerika vis dėlto 
esantis geras kraštas, tu-

Mūsu kredito unijos nariui 
A f A

VINCUI RAČIUI
mirus, jo giminėms ir artimiesiems nuoširdžių 
užuojautą reiškia

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos 
Lito valdyba
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Kun. dr. F. Jucevičius

^ėjęs Lincolną ir kitus už 
laisvę kovojusius vyrus*. 
Tai vadinama kritika. O 
kai mes, lietuviai, kąnors 
lietuviško pakritikuojame, 
tai kažkodėl vadinama 
’’tautine savinieka”... Ma
žoms tautoms, esą, gal ir 
reikalingas kažkoks ne
klaidingumo mitas.

maloniai prašomi atsilankyti,

197 l.,YI. 9, , , ; J

Vakaro pabaigoj, skirs
tantis, vienas dalyvis, ma
tyt, išreiškė daugumos 
sambūriečių nuomonę: ”Su 
pagrindinėm Jucevičiaus 
knygos išvadom nesutikti 
beveik neįmanoma, bet dėl 
jo metodo ir mąstymo se
kos galima būtų gerokai 
pasiginčyti".

MUZIKOS STUDIJOS 
mokiniu

KONCERTAS
įvyks birželio 19 d., Šeštadienį 6 vai. vakaro, 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

NL administracijai, 
Nepriklausoma Lietuva 
7722 George Street, 
La Salle 690, Que., 
G a n a d a.

Prašau man siuntinėti NeprikIausoma Lietuvą, 
šiuo adresu:

Keturių spalvų Lietuvos žemeiapį prašau 
išsiųsti Šiuo adresu: t.

Pridedu $...................kaip 12 mėnesių
prenumeratos mokestį.

Metinė NL prenumerata: Kanadoje $7.50, kitur $8.00.
Rėmėjo prenumerata $ 12.00.
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VYTAUTO
ĮPĖDINIAI

Prūsijos kronikininkas 
Simonas Grunau gyvenęs 
XVI a. pradžioje, savo 
kronikoje įrašė, kad 1392 
m. kažkuris ordino riteris 
ar riterių tarnas nunuodi
jęs du Vytauto sūnus, kry
žiuočių įkaitus. Šiąnežinia 
kuo paremtą žinią abejin
gai pakartojo kitas kroni
kininkas Lukas Davidas 
(1503-1583). Jo kronika iš
gulėjo rankraštyje ligi XIX 
a. pradžios.

L. Davido kronikos lei
dėjas Ernestas Henigas , 
radęs skliausteliuose pa
imtą iš S. Grunau žinutę 
apie Vytauto sūnų nužudy
mą, labai nustebo, kad 
toks reikšmingas faktas 
niekur kitur neatžymėtas. 
E. Henigas nuo savęs pri
dėjo, kad Vytauto berniu
kai vadinosi Ivanas (Jonas) 
ir Georgas (Jurgis). Teo
doras Narbutas savo len
kiškai parašytoje Lietuvos 
istorijoje žinią pakartojo 
ir, dar nuo savęs pridėjo: 
jis turėjęs kažkokį loty
nišką rankraštį, XV a. 
vokiško rašto vertimą, 
kuriame buvusios surašy
tos ordino suktybės. Ten 
buvę rašoma, kad kryžiuo
tis Andrius Sonenbergas 

susidraugavo su Vytautu, 
ir jie vienas antram pri
siekė atsimesti nuo ordino 
ir pereiti į Lenkijos kara
liaus Jogailos pusę. Vėliau 
Sonenbergas Vytautą išda
vęs ir, jausdamas sąžinės 
graužimą dėl sulaužytų 
ordinui duotų įžadų, atker
šijęs Vytautui - nužudęs 
du niekuo nekaltus jo sū
nus. Žinia apie Vytauto 
sūnų nužudymą virto pla
čiai paplitusia legenda, 
kurios atsiradimą tarp ki
tų istorikų tyrė ir prof. 
Ignas Jonynas.

Istorikai gerai žino tik 
vieną Vytauto įpėdinį - 
dukterį Sofiją, ištekėjusią 
už Maskvos didžiojo kuni
gaikščio Vasilijaus Dimi- 
trijaus Doniškio sūnaus. 
Jokie vienalaikiai šaltiniai 
kitų Vytauto vaikų, be So
fijos, nemini. Vokiečių 
kronikininkas Johanas Po- 
silgė visai tiksliai išvar
dijo visus žymiuosius as
menis, kuriuos Vytautas 
antrą kartą pabėgęs pas

ŽEMĖLAPIS
Taip, nemokamai. Tai 

sieninis Lietuvos žemėlapis, 
spausdintas keturiomis spalvo
mis, 24” x 20” formato.

Žemėlapyje sužymėti Lietu
vos ežerai ir upės, miškai, 
miestai, miesteliai ir mažes
nės gyvenvietės. Kiekviename 
lietuvio bute toks žemėlapis 
yra reikalingas ir būtinas, 
ypač ten, kur auga jauni lietu
viukai — juk jiems ne tik rei
kalinga, bet ir smalsu smul
kiau susipažinti su savo tėvų 
krašto geografija.

"Nepirklausoma Lįptuva” ši7 
tą spalvota Lietuvos žemėlapį 

kryžiuočius, davė jiems 
įkaitais. Sąraše Vytauto 
valkai neminimi, 'nors jie 
pirmiausia turėjo būti pa
imti įkaitais. Šiuo metu 
istorikai teigia, kad Vy
tautas neturėjo vyriškos 
lyties vaikų. Žinia apie jo 
sūnų nužudymą - tai mi
tas, kurį XVI a. sukūrė 
labai neatsakingas kroni
kininkas S. Grunau.

Vytauto sūnų nužudymo 
mitas kartojamas Iki mūsų 
dienų ir nenorima nuo jo 
atsisakyti, kaip ir nuo se
novės lietuvių ragų, žvė
rių kailių arba kuokų.

NEMOKAMAI
nemokamai išsiųs visiems 
naujiems laikraščio prenume
ratoriams arba tiems, kurie 
suras naują NL prenumerato
rių ir atsiųs prenumeratos 
mokestį.

Vadinasi, nemokamai gajti 
Lietuvos žemėlapį iš tiesų nė
ra sunku. Pakanka tik pakal
binti savo kaimyną laikraštį 
užsiprenumeruoti, atsiųsti 
prenumeratos mokestį, o mes 
bematant Jums išsiųsime že
mėlapį.

Pasinaudokitė čia spausdina
ma anketa:



KRONIKA
laikraščio
RAMSČIAI

Rėmėjo prenumeratą 
—• 12 dol. — apsimokėjo 
nuolatinis N L rėmėjas 
Stasys Stravinskas ir Jo
nas Martinaitis.

Vienas iš dosniausių 
laikraščių bičiulius. S., 
paaukojęs 30 dol., prašė 
jo pavardės laikraštyje 
neskelbti, kuklumas ir 
dosnumas dažnai yra 
dvyniai. Didelis dėkui 
mūsų kukliajam bičiu
liui. ..

Po 2, 50 dol. N L auko
jo dr. V. Sniečkus, Br.

Saulėnas, P. Šukys, A. 
Pauliukas, M. Kojelis. 2 
dol. aukojo O. Jagielie- 
nė.

Nuoširdus ačiū vi
siems.
APIE LIETUVIUS

’ 'N ew York Times "dien
raštis gegužės 11 d. pasky
rė daugiau pusės puslapio 
aprašyti menininkų Vyt. ir 
Aleksandros Kašubų buto 
įrengimams New Yorke . 
Dienraštis, pateikęs tris 
buto nuotraukas, atkreipė 
dėmesį į lietuvių meninin
kų sumanumą bei išradin
gumą.

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE'AGENCY, INC.

SAVARANKIŠKAS AGENTAS
P. ADAMONIS 

Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti QUEBEC’O ir ONTARIO provincijose 
3907 A Rosemont Blvd., Montreal 408, P.Q. Tel. 722-3545 

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722 - 3986.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Heg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenu., Montreal 409

TEL.727-3120 Naml! 376-3781
Albertas NOR'KELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

A q e n t v e i k j a jn u o  Į945_jn

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Santaupas į .Litą"
“ L I TAS“ Moka:

Už einam, s-tas 5%

“Litas“ nieko neima už Tamstų išrašytus 
čekius ir juos kas mėnesi gražina pąštu. 
Palūkanas prirašo kas trys mėnesiai.

UŽ taupom, s-tas 6%

Priedu duoda gyvybės apdrauda’iki $2,000 
santaupų sumos. Palūkanas skaičiuoja 
mėnesiniai ir prirašo metų gale.

Už termin. indelius:
1 metų 6. % % Palūkanas prirašą:
2 metų 6. % % balandžio 15 ir spalio 15 d.

Pinigu išėmimas nesuvaržytas is visų sąskaitų.
Palyginkite šias palūkanas su Tamstų dabar 
gaunamomis palūkanomis kitur ir padarykite 
reikiamas išvadas.

nepaklausoma
$ lietuva

Taip buvo prieš 30 metų. Šitas sužalotas lietuvio lavonas 1941 metais bu
vo rastas užkastas NKVD buveinėje Petrašiūnuose, netoli Kauno (viršuti
nė nuotrauka)'. 1941 m. birželio 14-15 d. 35 tūkstančiai vyrų ir moterų , 
senelių ir kūdikių iš Lietuvos gyvuliniuose vagonuose buvo ištremta į Si
biro priverčiamo darbo stovyklas. Apatinėje-nuotraukoje matome tremti
niais sausakimšai prigrūstą vagoną, kurį prieš kelionę į Sibiro tolius 
saugoja du NKVD sargybiniai.

VISI Į DEMONSTRACIJĄ!
Taip buvo prieš 30 metų, ir to

dėl Montrealio lietuviai, latviai ir 
estai birželio 14 d. demonstruoja 
prieš tokį žmogaus žiaurumą žmo
gui, kokį Baltijos valstybėse paro
dė sovietai.

Tą dieną baltiečiai ne tik prisi
mins tą gedulo birželį, bet ir pri
mins Kanados visuomenei, kokios 
žiaurybės, smurtas ir žmogaus iš
niekinimas vyksta visuomenėje, ku-. 
ri netenka laisvės ir demokratijos, 
kurioje įsigali diktatūra, policijos 
teroras3 ir tautinė priespaudą.

Policija demonstracijai davė lei
dimą ir pažadėjo suteikti reikalingą 
apsaugą. Policijai pageidaujant, 
tvarką palaikys pačių baltiečių 
tvarkdariai (monitors), kurie bus 
atsakingi policijai. Visi demonstra
cijos dalyviai prašomi tvarkdarių 
nurodymų klausyti. Tvarkdariai ant 
kairės rankovės nešios juodus ge
dulo kaspinus, todėl kiti dalyviai 
prašomi tokių kaspinų nedėvėti.

Demonstracijos dalyviai renkasi 
pirmadienį, birželio 14 d., 5,45 
vai, vakaro, Dominion Square aikš
tėje prie centrinio paminklo. Prie 
Cenotaph paminklo 6 vai. bus padė

tas baltiečių vainikas.
Eitynės žygiuos Peel Street, Mac* 

Gregor Street, Ontario Avenue gat
vėmis iki sovietų konsulato, kur 
bus pasakyta kalba. Demonstraci
jos pabaiga numatoma 8 vai. vaka
ro*

Demonstracijoje dalyvaus visi 
Montrealio lietuviai, latviai ir es
tai, neišjungiant nei senesnio am
žiaus žmonių, nei vaikų. Motinos 
prašomos atsivesti ir savo maža
mečius vaikus, nes didžiosios 
spaudos ir praeivių dėmesį visuo
met patraukia vaizdas, kai de
monstracijų eitynėse senelis ar se
nelė už rankutės vedasi anūkę.

Policijai leidus, eitynėse bus ne
šami plakatai su atitinkamais šū
kiais ir praeiviams dalijamos 
proklamacijos, kuriose bus paaiš
kinta, kodėl baltiečiai demonstruo
ja. Plakatus ir atsišaukimus anglų 
ir prancūzų kalba parūpins Baltų 
federacija.

Kanados baltų federacija ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Montrealio ap. valdyba ragina visus 
lietuvius šitoje demonstracijoje.»d$’- 
lyvauti.

Nepriklausoma Lietuva is published weekly 
by The Independent Lithuania Publishing 
Company at 7722 George Street, La Salle 690, 
P.Q. 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, vi^ur 
kitur $8.00. Atskiras numeris; 250. Rėmėjo 
prenumerata $12.00. Adreso pakeitimas 25<•

Redakcijos ir administracijos adrotas: 
7722 GEORGE STREET, LA SALLE 690,7-0

Tel. X5J4) 3666220
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