
ŽM0G1NAMAS SOCIALIZMAS ?
Londono The Times pa

skelbė savo Maskvos ko
respondento David Bona- 
vios straipsnį, pavadintą 
"Bažnyčiomis gausus Vil- 
nius išlieka katalikybės 
tvirtovė ateis tiško j e So
vietų Sąjungoje". Straips
nyje rašoma:

Nedaug yra miestų, taip 
dominuojamų ' bažnyčių, 
kaip Vilnius, Lietuvos sos
tinė. Eismo pilnos gatvės 
grindiny suklupusios mo
terys meldžiasi šalia Ro
mos katalikų koplyčios, 
kurioje vyksta pamaldos. 
Kita moteris keliaklupščia 
užlipa laiptais į koplyčią.

Veikia bent viena orto
doksų ir penkios katalikų 
bažnyčios - tai neįprastai 
didelis skaičius Sovietų 
Sąjungai. Be to, Vilniuje 
yra tiek daug bažnyčių be 
kunigų, kad jos, atrodo, 
sudaro aiškų nepatogumą, 
miesto įstaigoms.

• Elegantiškos baroko 
bažnyčios yra naudojamos 
kaip inžinerijos laborato
rija, dailės galerija, su- 
venirų ir degtinės parduo
tuvė, klebonija ir ateizmo 
muziejus.

Katalikų bažnyčios yra 
gerai lankomos, nes Lie
tuva vis dar yra kataliky
bės tvirtovė Sovietų Są
jungoje. Nežiūrint visokių 
persekiojimų po to, kai 
Stalinas 1940 m. kraštą 
aneksavo, proporcingai 
daugiau jauųų žmonių ir 
daugiau vyrų lankosi baž
nyčiose, negu tai yra orto
doksų tikėjime pačioje Ru
sijoje.

Lietuvių įstaigos netgi 
leidžia iliustruotą knygą 
anglų ir italų kalba apie 

bažnyčios padėtį respubli
koje. Tai aspektas truputį 
laisvesnės kultūrinės at
mosferos Baltijos valsty
bėse, palyginus su kitomis 
Sovietų Sąjungos dalimis.

Skirtumai maži, bet pa
stebimi. Miesto galerijose 
galima parodyti truputį ab
straktaus meno. Su malo
numu nematyti politinių 
plakatų miesto gatvėse. O 
istorijos muziejuje tėra 
pats minimumas politinio 
rėkavimo.

Vilnius (taippat vadina
mas Vilna arba Wilno) sa
vo senamiestį išlaikė be
veik nepaliestą. Daugumas 
naujų statybų daugiausia 
vyksta tolimuose prie
miesčiuose.

Sunki lietuvių kalba yra 
ryškiai įsitvirtinusi kaip 
pirmoji krašto kalba, ir 
daugelis viešųjų iškabų nė
ra kartojamos rusų kalba 
- tuo tarpu kaimyninėj 
Latvijoje beveik visos iš
kabos yra dvikalbės.

Nedideliu pajūriu ir di
desniame nuotoly nuo Le
ningrado, Lietuva, atrodo, 
turi mažesnę strateginę 
reikšmę Sovietų Sąjungai, 
negu Latvija arba Estija. 
Tai gali būti viena priežas
čių, kodėl ji nebuvo suru
sinta iki tokio laipsnio, 
kaip jos kaimynai.

Iš trijų baltų tautų, lie
tuviai turi iškiliausią isto
riją; Lietuva buvo didelė 
jėga, kuri dažnai kariau
davo su rusais kaip lygi su 
lygiu. Kultūriškai lietu
vius veikė daugiau vokie
čiai ir lenkai, mažiau ru
sai.

Viena priežasčių, kodėl 
lietuviams kultūrinėje sri

tyje duodama daugiau lais - 
vės, yra ta, kad didelė 
tautos dalis yra išsiklai- 
džlusi visame pasaulyje, o 
jų tėvynė dabar naudojama 
reklamuoti sovietų siste
mą aplamai (sovietų Armė
nija yra panašioje padėty).

Šimtams tūkstančių lie
tuvių, gyvenančių svetur - 
daugiausia JA V - Vilniaus 
įstaigos organizuoja radi
jo programas, literatūrą 
ir skatina lankyti savo tė
vynę bent tuos, kurie nėra 
nepakeičiamai nusistatę 
prieš Sovietų Sąjungą.

Tačiau reikėtų būti labai 
naiviam matyti Lietuvą su
verenia valstybe, kaip 
propaganda kad tvirtina. 
Sovietų konstitucijoje pa
sakyta, kad sąjunginės 
respublikos centrinei vy
riausybei Maskvoj perlei
džia tokių svarbių reikalų 
tvarkymą, kaip gynybą, 
užsienių politika, saugu
mas, ekonomija, teisė ir 
t. p.

Lietuva pirmą kartą ta
po Rusijos provincija po 
Lenkijos padalinimo 1795 
m. ir tokia išliko iki pir
mojo pasaulinio karo. Tai
gi, nors tai ir skaudu tiem, 
kurie žvelgia į trumpą 
krašto nepriklausomybės 
laikotarpį, tai iš tikrųjų 
nėra naujenybė.

Nenuostabu, kad daugu
mas lietuvių bando esamą 
padėtį kuo geriau išnaudo
ti, ir, kaip ir kitos baltų 
tautos, drąsiai bandė su
žmoginti socializmą. Pro
tarpiais, kai koks protin
gas socialinis ar ekonomi
nis eksperimentas prasi
deda Sovietų Sąjungoje, 
visa tai prasideda baltų

PASAULINĖ SPAUDA IR ŽINIU AGENTŪROS P ASK ELBE SLAPTAI 
GAUTAS ŽINIAS APIE SIMO KUDIRKOS K ALBĄ, P ASAKYTĄ TEIS
ME. PLAČIAU - 2 PUSLAPYJE.

ATOSTOGOS 
KANADOJE

Kęstutis K. Miklas, Ba
tuno pirm., rugpiūčlo 7 d. 
su šeima automobiliu iš
vyko į Kanados kalnus va
karuose mėnesiui atostogų. 
Kelionės metu, pakeliui ir 
grįžtant, aplankys visas 
didžiąsias lietuvių koloni
jas vakarinėse JAV valsti
jose, ta proga susitiks su 
pabaltlečlų visuomenės va
dovais ir tarsis dėl Batuno 
veiklos Jungtinėse Tauto- 
se.
valstybėse. Skoningumu ir 
moderniu gyvenimu jie 
dažnai pirmauja visoje ša
lyje.

• Batuno rengiamame 
Baltijos festivaly rugpiū- 
člo 21 d. bus pabaltiečių 
liaudies dainų ir tautinių 
šoklų programa. Lietuviš
kąją programos dalį išpil
dys New Jersey lietuvių 
moterų "Žybuoklė" seks
tetas, vadovaujamas Liudo 
Stuko, ir New Yorko Lie
tuvių Vyčių tautinių šoklų 
grupė, vadovaujama Biru
tės Radzivanienės.

• Birželio pradžioje 
Leopoldo Dlgrio, Vilniaus 
vargonų meistro, kon
certai įvyko Fed. Vokie
tijoje, Bremeno katedro
je Ir Tuebingeno mieste.



’’GRĄŽINKITE LIETUVAI NEPRIKLAUSOMYBĘ,” 
PASAKĖ SIMAS KUDIRKA

— Lietuvis jūrininkas Simas Kudirka, kurs ne
sėkmingai bandė gauti politinę prieglaudą praeitą rudenį nušok
damas į JAV-bių Pakraščių Sargybos laivą, stipriai gynė Lietuvos 
nepriklausomybę, nepripažindamas rusų teismo, kurs jį praeitą 
gegužės mėnesį nuteisė dešimčiai metų prievartos darbams.

Washington Post ir Chicago Sun-Times per visą pus
lapį antraštėmis “Sovietų teismo santrauka: Pasakoja apie de
tektoriaus jaudinantį prašymą Lietuvai laisvės” ir “Lietuvos 
jūrininkas teisme prašo tautai laisvės” paskelbė sekantį savo 
bendradarbio Europoje Anatole Shub specialų pranešimą:

Šią savaitę Vakarus pasiekė 
Kudirkos teismo santrauka, jo 
draugų paruošta Sovietų Sąjun
goje. Dokumentas atskleidžia 
kas darėsi rezultate incidento, 
kurį prezidentas Nixonas pava
dino “sukrečiančiu”.

Praeito lapkričio 23 d. 32 me
tų amžiaus Kudirka slaptai pate
ko į U. S. Pakraščių Sargybos 
kuterį Vigilant, kurs buvo pri
rištas prie jo laivo Sovietskaja 
Litva, buvusio priešais Marthas 
Vineyard, Mass.

Aštuonias valandas išbuvęs 
Vigilant kateryje maldaudamas 
laisvės, Kudirka buvo jėga ir 
smurtu grąžintas į sovietų lai- 

jvą. Rezultate du aukšti Pakraš
čių Sargybos karininkai buvo 
paleisti dimisijon ir vienas gavo 
papeikimą.

Kudirkos teismas įvyko pra
eitą gegužės mėnesį nuo 17 iki 
20. dięnos Lietuvos Respublikos 
(vienos iš nominaliai autonomi
nių respublikų, kurios sudaro 
Sovietų Sąjungą) Aukščiausia
jame Teisme Vilniaus mieste.

Dokumentų ištraukos rodo, 
kad teismo pirmininkas buvo 
vardu Nisiunas, o prokuroras 
buvo Petrauskas. Gynybai skir
tasis advokatas buvo Gavrons- 
kis, bet Kudirka jo gynybos ne
prisiėmė.

Paklaustas kodėl, jis atsakė: 
“Jei Gavronskis yra sąžiningas 
žmogus ir mane gins pagal sa
vo sąžinę, tatai gali jam pačiam 
pakenkti. Bet jei'jis yra nesą
žiningas ir vaidins antro proku
roro rolę, kaip dažnai atsitinka 
politiniuose teismuose Lietuvo
je, dėl to aš manau, kad ma
no byla yra jau ganėtinai su
dėtinga ir jai vieno prokuroro 
užtenka”.

Paklaustas, ar jis jaučiasi 
kaltu, Kudirka atsakė: “Aš ne
sijaučiu kaltu, kadangi aš neiš
daviau savo tėvynės Lietuvos. 
Rusijos, kuri šiandien vadina
si Sovietų Sąjunga, aš neskaitau 
savo tėvyne”.

Aiškindamas priežastis, ku
rios paskatino jį bandyti pabėg
ti į Vakarus, Kudirka kalbėjo 
daugiau kaip keturias valandas.

Jis pasakė, kad yra užaugęs 
labai neturtingoje šeimoje ir ga
vo pažinti socialines neteisybes. 
1940 metais, kai Raudonoji ar
mija okupavo Lietuvą, Kudirka 
kalbėjo, socialinė neteisybė pa

didėjo, kadangi prie jos prisi
dėjo ir nacionalinė neteisybė.

Daugelis Ištremta į Sibirą
Jis priminė, kaip 1941 metų 

birželio mėnesį žmonės buvo ga
benami į Sibirą, žmonės, kuriuos 
jis skaito labiausiai politiniai 
susipratusiais lietuviais, įskai
tant ir daugumą tautinių moky
tojų, kuriuos sovietų propagan
da apšaukė “buržujais”.

1941 metais sovietų valdžią 
pakeitė vokiečių okupacija. 1944 
m. prieš Raudonajai armijai 
grįžtant, pasakė Kudirka, pra
dėjo sklisti gandai, kad Sovietų 
sistema pasikeitė. Tačiau, tų 
pačių metų vasarą jis gavo pa
tirti, kad jei ir pasikeitė, tai pa
sikeitė blogoj on pusėn.

Jis vėl matė kaip žmonės, ku
riuos jis skaitė nekaltais, buvo 
siunčiami į Sibirą. Jis taip pat 
buvo masinių žudynių liudinin
kas. Daugelis jo draugų įsijun
gė į prieškomunistinius partiza
nus, ir beveik visi jie mirė. Jis 
pats neturėjęs drąsos sekti jų 
pavyzdį, Kudirka pareiškė teis
mui. Jis bandęs tęsti mokslą 
Vilniuje, baigdamas aštuntą sky
rių ir tada apsisprendęs pasida
ryti jūrininku.

“...Aš maniau, kad jūroje ga
lėsiu užmiršti savo tautos tra
gediją. Aš norėjau pabėgti nuo 
tos keistos scenos: nes nė sa
vaitės nepraeidavo, kad įvairiuo
se Lietuvos miesteliuose nebūtų 
turgaus aikštėse parodai išsta
tyti sužaloti lietuvių partizanų 
kūnai. Aš norėjau pabėgti nuo 
bado, kurs tuo metu siautė ko
lektyvinėse fermose (kolchozuo
se), visiško teisių nebuvimo... 
panašiai kaip kad Lietuva ver
gavo prieš 100 metų...”

Diskriminacija sovietų laivvne
“Gėda, bet aš net laivyne ra

dau tos pačios rūšies neteisy
bes ir tautinę diskriminaciją”.

(Sovietų) “spaudoje . skaity
davau apie didelį Lietuvos lai
vyną, bet tikrumoje jokio Lietu
vos laivyno nėra: jis tik tiek 
lietuviškas, kad eiliniai jūrinin
kai yra lietuviai...”

Vyriausias teisėjas uždavė 
Kudirkai tokį klausimą:

“Tvirtini, kad norėjai JAV-bė- 
se rasti laisvę, kurios nėra So
vietų Sąjungoje. Kaip išaiškini 

tai, kad jie pačiam atsuko nu
garą?”

Kudirka atsakė, kad “papras
tieji amerikiečiai mane priėmė 
labai gerai. Matydami, kad šal
ta, jie man davė šiltus drabu
žius, o rusų jūrininkai mane mu
šė, kol netekau sąmonės, ir, man 
keletą mėnesių gulint kalėjime, 
jie man sužalojo kelį.

“Kad jie (amerikiečiai) man 
atsuko nugarą, aš neskaitau di
dele tragedija. Teherano, Jal
tos ir Potsdamo konferencijų 
nutarimais ištisos tautos atsi
dūrė vergijoje. Amerikos kari
nės administracijos akimis, aš, 
kaip lietuvis, buvau Stalino įpė
dinio Brežnevo (Sovietų komu
nistų partijos sekretoriaus) 
nuosavybė ir dėlto turėjau būti 
jam grąžintas”.

Gegužės 18 dieną kryžminiai 
apklausinėjant liudininkus, jū
rininkai prisipažinę mušę Kudir
ką.

Nepatinkamas liudininkas 
nutildytas

Teismo pirmininkas paklausė 
antrąjį liudininką, kurs Kudir
ką gerai pažino, kodėl Kudirka 
norėjo pabėgti iš Sovietų Sąjun
gos. Kai liudininkas atsakė, kad 
Kudirka buvo iki to privarytas, 
pirmininkas tuojau jį sustabdė, 
nebeleišdamas toliau liudyti.

Sovietskaja Litva laivo politi
nis komisaras paklausė Kudir
kos, ar jis būtų siekęs politinės 
prieglaudos Jungtinėse Valsty
bėse, jei būtų žinojęs, kad ten 
negaus darbo arba jei gaus, tai 
turės valyti išvietes?

Kudirka atsakė: “Darbas ne
svarbu. Nėra negarbingo dar
bo, ir jei aš būčiau valęs išvie
tes, būčiau tai daręs gryna są
žine, o tai nėra tas pats, kaip 
tamsta atlieki savo darbą. Jūsų 
partijos narystės kortelė yra tik 
racijų (produktams gauti korte
lė”.

Kudirkos likimas saugumo 
organų nuspręstas

Gegužės 19 dieną prokuroras 
pasakė savo paskutinę kalbą, 
reikalaudamas Kudirką nubaus
ti 15 metų sunkaus režimo dar
bo stovykloje ir sukonfiskuoti vi
sus jo asmeninius daiktus.

Save gindamas Kudirka pasa
kė:

“Tarptautinės teisės požiūriu 
aš nesu kriminalistas. Mano ap
sisprendimas išvykti svetur ne
prieštarauja Jungtinių Tautų de
klaracijai' dėl žmogaus teisių, 
net Sovietų Sąjungos konstituci
jai. Dėlto aš skaitau save vi
siškai nekaltu. Tačiau aš žinau, 
kad mano likimas jau yra sau
gumo organų nuspręstas”...

Kudirka nupasakojo, kaip slap 
tosios policijos pareigūnai, kai 

kurie specialiai atvykę iš Mas
kvos, stengėsi jį perauklėti jam 
esant kalėjime. Jam buvo įkal
binėjama pasmerkti “buržuazinį 
nacionalizmą” Lietuvoje ir sve
tur, kas esą ideologiniai paruo
šė jo išdavikystę; jam buvo pri
žadama lengvesnė bausmė, jei 
bendradarbiaus. Bet Kudirka 
pareiškė, kad jis dėl Lietuvos 
labo išsižada savo asmeninės lais
vės. šešis mėnesius užrakintas 
vienutėje jis turėjo užtenkamai 
laiko apsigalvoti.

Kudirka tęsė: “Pamenu, kai 
aš Vilniuje mokiausi, tai vieto
je vokiečių laikais buvusių dvie
jų kalėjimų, dabar Sovietų val
džioje buvo septyni ir juose bu
vo apie 20,000 kalinių. Tie ka
lėjimai buvo perpildyti iki 1955 
metų. Dar 1950 metais lietuvių 
žmonos su savo vaikais keliavo 
į koncentracijos stovyklas... Sta
lino mirtis išgelbėjo mano tau
tą nuo fizinio išnaikinimo. Ta
čiau tos politikos esmė tebėra 
ta pati.

Sulėtinta mirtis — asimiliacija z
“Dabar mums lemta išmirti 

daug lėtesne mirtimi— per asi
miliaciją. Bet mes nenorime 
mirti. P’er dešimtį metų mūsų 
“miškų broliai” (Lietuvos par
tizanai) kovojo, tikėdami khd 
Vakaruose mūsų kova yra žino
ma ir remiama nors morališkai. 
Tie, kurie mirė kovoje ar kon
centracijos lageriuose, taip pat 
tikėjo. ( Net valstybės saugumo 
valdininkai prileidžia, kad 50,- 
000 lietuvių partizanų žuvo).

“Drąsiausieji ir ryžtingiausie- 
ji Lietuvos patriotai buvo fi
ziškai išnaikinti. Tačiau nauja 
gentkartė užaugo, kuri ,ryžtasi 
eiti savo tėvų keliu. Kai aš at
sisakiau išpildyti valstybės sau
gumo organų norus, jie man gra
sino mirties bausme. Aš tikiu, 
kad tas pažadas bus išpildytas.

“Aš esu tikintis katalikas. 
Dėlto, jei aukščiausias teismas 
nusmerks mane mirti, aš pa
prašysiu kunigą suteikti man 
Katalikų Bažnyčios paskutines 
apeigas.

“Grąžinkite mano tėvynei, 
Lietuvai, nepriklausomybę”

Prieš pat nuteisiant gegužės 
20 dieną Kudirka pareiškė: “Aš 
nieko dav.igiau neturiu pridėti 
prie to ką jau pasakiau, tik vie
ną norą, specifiškai reikalavimą 
kaip aukščiausiam teismui taip 
Sovietų Sąjungos vyriausybei: 
aš prašau jūsų, grąžinkite mano 
tėvynei Lietuvai nepriklausomy
bę”.

KELIAMA I, 3 PSL.



IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

metinių seimų raportų- ju jokia auka nėra reika- 
pranešimų bei“ iš SLA linga, nes pelė juk, nejau-
konsHtucijos. Jei tie 
skaičiai, pagal Tėvynės

čia alkio pilname SLA
aruode. L. A.

redaktorių, yra migloti-
netikri, tai ko tuomet yra

paprastučio mandagumo ’ 
viešuose suvažiavimuose

veju turime omenyje SLA

PELĖ NEJAUČIA 
ALKIO f BIS/

Nieko naujo, o 4uo la- ir savo spaudoje. Šiuo at- 
biau nieko nuostabaus, 
kai išgirstame kokį kriti- . vadovybę ir jos organo
kos žodį kad ir iabai žv-< Tėvynės redaktorių, 
maus asmens ar organi
zacijos adresu. Demo
kratijoje, o ypač šiame 
kontinente kritika yra 
kasdieniškas reiškinys ir 
niekas dėl to nesijaudina. 
Pagrįsta kritika yra aks
tinu progresui. Rašyto
jai, poetai būna dėkingi 
už jų kūrinių kritišką 
vertinimą, o ypač kai yra 
iškeliamos aikštėn nei
giamos kūrinio savybės. 

Bet pasitaiko ir visai 
priešingų reiškinių: ypač 
nemėgsta kritikos "tušti
puodai", kitaip pasakius,, mų be jokio parašo ar 
tokie, v kurie labai daug inicialų; .Savaime aišku, . Tuo 
plepa, o nesugeba , ne tik kad. tai yra Tėvynės re* skelbti skaičiai ir .įvairių yra reikalinga mūsų 
ką koąkretaus ^nuveikti, daktori^:.;: ati3akbmjd)ėL; StA ^komisijų nutarimai spaudais Visai kas kita?' 
bethet neišlaiką takto bei /Tąn' įąį yra ?k!auaiam&:buvo? paimti iš SEA dvi- yra su Tėvynei š iuo atver

Tiesa, net keliuose 
liet, laikraščiuose tilpo 
įvairių pasisakymų SLA 
vadovybės bei Tėvynės 
adresu, taip pat SLA va
dovybė nepaneigė nė vie
nos jos adresu padarytos 
spaudoje kritikos pasta
bos, kitaip pasakius, SLA 
vadovybė, matyt, sutinka 
su tuo, kas buvo parašy
ta.

Bet SLA laikraštyje 
Tėvynė, Nr. 22 birželio 
lld., pirmame puslapyje 
buvo keletas postringavi-

verta SLA vadovybė, kuri 
paruošia miglotus-netik
rus skaičius?

Toliau Tėvynės redak
torius ir vėl postringau
ja: "Na, o koks nusigyve
nęs laikraštėlis, jeigu 
jam pakiša nedidelę "au
ką", susižavi nevykusiais 
svaičiojimais, nors pati 
redakcija puikiai žino, 
kad rašinėlis nieko ver
tas". Tikrovėje kaip tik 
SLA organizacija turi net 
12 įvairių fondų fondelių 
ir mielai priima aukas, 
nors už savo investuotą 
kapitalą gauna per 130 
tūkstančių metinių palū
kanų. Šiandien ir jaunuo
liui yra žinoma, kad iš
eivijoje mūsų tautinis- 
kultūrinis gyvavimas yra 
paremtas darbo ir pinigo 

tarpu spaudoje i auka, o tuo labiau auka 
reikalinga mūsų

kas juos, atseit, straips
nelius apie SLA rašė? Ir 
ten pat atsakoma: tai at
sitiktiniai žmoneliai, gal 
koks pensininkas?

SLA vadovybei, o tuo. 
labiau Tėvynės redakto
riui nėra jokio reikalo 
rūpintis kas rašė, o tik 
reikia žiūrėti, ką parašė 
ir atatinkamai 
grįstai reaguoti 
kyti.

Gal Tėvynės
rius yra šventai įsitiki
nęs, kad visi pensininkai 
yra kvailesni už jį patį ir 
SLA vadovybę? Bet, š!ai, 
ir vėl Tėvynės redakto
riaus šedevras: ” skelbia 
miglotus-netikrus skai
čius ir daro priekaištus 
melagingu pagrindu”.

CITATOS

bei pa
ir atsa-

redakto-

Kudirkosdrąsusžodžiaiteisme
V ATK elta v PUSLAPIO -

-v.;. ' * <■ ■ ■

„J’lrąiininkas:.' Kaip .pats įsi-./ ?
vaizduoji nepriklausomą Lietu- ’• 
vą?< - ; • . - ' ’ •.

Kudirka: ‘'Nepriklausoma Lie- r 
tuva,-mano nuomonę,. turi su- 
vereninę valdžią ir nėra? jokios 
armijos okupuota. Valdžia turi 
tautinę administraciją^ nuosa
vą sistemą ir laisvą demokrati
nę rinkimų sistemą.

“Kitų kraštų įstatymai tai 
valdžiai nėra privalomi, kaip da
bar čia yra privalomi Rusijos 
įstatymai. Nepriklaušoma Lie
tuva nebūtų dominuojama rusų 
kalbos, kaip šiandien yra.

“Aš noriu, kad tokių teismų, 
kaip mano, Lietuvoje nebebūtų”.

Pirmininkas: Ar pats galbūt 
sakai, kad dabartinis teismas 
nėra demokratiškas ir legalus?”

Kudirka: “žinoma, kadangi 
jis vyksta rūpestingai uždangs
tytais langais ir durimis su rusų 
sargyba. Demokratiniame teis
me kiekvienas, kas nori, būtų 
leidžiamas įeiti. Jei a§ išdaviau 
savo tėvynę, dėlkę jūs bijotės 
išdaviką viešai parodyti? Tegul 
publika pati mane teisia. Deja, 
šio teismo kambarys yra tuščias. 
Be savo žmonos ir keliu čekistu 
(saugumo policijos) aš čia nie
ko nematau. Čia dar yra keletas 
sargybinių, bet jie lietuvių kal
bos nesupranta ir jie nežino dėl 
ko mes čia ginčijamės”.

Po trumpo pasitarimo, pirmi-

Įlinkas paskelbė sprendimą: “De
šimtį metų griežto režimo sto- 
vykioje konfiskuojant visą pri 
vačią nuosavybę”. • ’

Rusai, norėjo išsiųsti 
į beprotnamį

Išgirdęs tokį sprendimą Ku
dirka negalėjo nuslėpti pasiten
kinimo. Jis manė, kad bus su
šaudytas.

Tuojau po teismo, valstybės 
saugumo valdininkai paėmė iš jo 
apartmento baldus, kilimą, ra
dijo priimtuvą, viso apie 700 
rublių vertės.

Kudirkos teismo aprašytojai 
savo raportą, baigia tokiu prie
rašu :

“Iki šiai dienai Kudirka neži
no, kad jis gyveno grėsmėje bū
ti internuotas psichiatrinėje li
goninėje. Tačiau jo giminės ir 
pažįstamieji atsisakė pabūgti 
čekistų grasinimų ir pasirašyti 
pareiškimą, kad jis. esąs psicho
logiškai nenormalus. Vilniaus 
miesto daktarai, su savo virši
ninku psichiatru Gutmanu taip 
pat nepasidavė čekistų spaudi
mui. Jie Kudirką paskelbė visiš
kai normaliu”.

Sovietų disidentai, turėję as
meninių patyrimų, seniai 
•tvirtina, kad internavimas so
vietų psichiatrinėje ligoninėje 
yra daug baisesnis negu prievar
tos darbai ar kalėjimas...

c

CHARLEVOIX RAJONAS KVEBEKO PRO
VINCIJOJE DAŽNAI VADINAMAS KANA - 
dos Šveicarija. oipq nuotrauk a.

POLITINĖ
MORALĖ

Nixonui paskelbus savo 
numatytą kelionę į Kini
ją, Keleivis išspausdino 
vedamąjį straipsnį, kuris 
baigėsi šiais paragrafais:

’’JAV, garsiausios de
mokratijos ir laisvės 
skelbėjos bei gynėjos, 
neabejotinai rengiasi pa
lengva išduoti Pietų Viet
namą, nes paaiškėjo, kad 
’’idealizmas" perbrangiai 
atsieina ir politika reika
lauja kitos strategijos.

"Šiuo metu bene tra
giškiausiai parduodamas 
Čiankaišekas, kuris iki 
šiol tvirtai tikėjo Ameri
kos idealistiniais paža
dais ir gyveno viltimi iš
laisvinti savo kraštą. iš 
komunistinės diktatūros. 
Ir, Štai,, per naktį, pa-

' aiškėjo, kad JAV jo vil
tis ‘ palaikyti gyvas jau 
riebeapstmoka...

. ,'H "O kas gali pasakyti, 
kiek dar. įsipareigojimų, 
pažadų, draugiškumo su- : 
tarčių ir priesaikų di- , 
džiosioms valstybėms 
pasirodys * nenaudingų/ ' 
kiek; dar draugų virs 
priešais ir vakarykščių 
priešų draugais ?

"Taigi ar tik neateis 
eilė ir sovietų okupacijos 
nepripažinimui Lietuvoje 
užmiršti? Juk politinė 
moralė JAV ir tai leidžia 
taip kaip ir išduoti Tai- 
waną".

GAUDEAMUS-V
Latvijoje liepos 10-11 

d. vyko penktoji studentų 
dainų šventė Gaudeamus- 
V. Dalyvavo per 5.000 
Baltijos kraštų studentų, 
iš Lietuvos atvyko apie
2000 dalyvių. Dalyvavo 
ir lietuvių ansambliai.

Šventės atidaryme 40 
km į rytus nuo Rygos,
Ogrės mieste, atliekant 
Draugystės koncertą, 
jungtiniam chorui vado
vavo lietuvis Konradas 
Kaveckas. 
Muradelio 
studentų
himnas. Šventė pakaito
mis vyko Rygoj ir Ogrėje.

Buvo atliktas 
tarptautinės 

organizacijos
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PANORAMA
PENKIOLIKA 
AUKŠTŲJŲ

Liepos 14-15 d. Vilniu
je susirinkusi Aukščiau
sioji Taryba "išrinko" 
prezidiumą bei narius. 
Prezidiumo pirmininku ir 
toliau ’’išrinktas" Motie
jus Šumauskas, jo du pa
vaduotojai — J. Vildžiū
nas ir dail. J. Kuzmins- 
kis ir sekretorius St. 
Naujalis. Prezidiumo na
riais išrinkti šie vienuo
lika (su trim rusais): M. 
Gilevskaja, V. A. Griga
liūnienė, J. Gureckas, J. 
Kulikovas, K. Lengvinas, 
G. Mogilevcevas, P. 
Petronis, V. P. Povi- 
lauskas, A. Sniečkus, 
partijos CK pirmasis 
sekretorius, ir V. 
Trump ickas.
REŽIMO 
•MINISTRAI

Tariamas okup. Lie
tuvos parlamentas — 
Aukščiausioji Taryba š. 
m. liepos mėn. 15 d. po
sėdyje ’’išsirinko” prezi 
diumą (iš viso 15 asme
nų) ir ’’sudarė” Ministrų 
Tarybą.

Šiais metais "sudary
toji”, tiksliau —parti
jos padalinio Lietuvoje 
paskirtoji "Ministrų Ta. 
ryba” mažai kuo skiriasi 
nuo prieš ketverius me- 
tus, t.y. 1967 m., "suda
rytosios”.

Tarybos pirmininku 
toliau lieka, pakeitęs Mo 
tiejų Šumauską — Juo
zas Maniušis. Pirmasis 
Tarybos pirmininko pa
vaduotojas — Ks. Kai
rys, kiti pavaduotojai — 
L. Diržinskaitė-Piliu- 

SUDANO ARABAI ŠAUDO KOMUNISTUS SU SOVIETU GINKLAIS

šenko (ji ir toliau eina 
nesamas "Lietuvos už
sienio reikalų ministro” 
pareigas...) A. Drobnys 
(paliktas vadovauti Tary
bos Valst. plano komisi 
jai), Pavelas Kulvietis 
ir penktasis pavaduoto
jas — Vyt. Vazalinskas.

Seka dar 25 "minist
rai”. Štai paskirtieji: 
Aukštojo ir specialiojo 
vidur, mokslo H. Zabu
lis , baldų ir medžio ap
dirbimo pramonės — P. 
Kurys, finansų — R. Si
korskis, kaimo statybos
— A. Bagdonas, kultū
ros — L. Šepetys, leng 
vosios pramonės — A. 
Adomaitis, maisto pra
monės — S. Dulskas, 
melioracijos ir vandens 
ūkio — J. Velička, mė
sos ir pieno pramonės
— M. Buklys, miškų ūkio 
ir miško pramonės — A. 
Matulionis, paruošų — 
L. Kareckas, prekybos
— A. Mikutis, ryšių — 
K. Onai tis, statybinių me 
džiagų pramonės — S. 
Jasiūnas, statybos — R. 
Sakalauskas, sveikatos 
apsaugos — V.A. Kleiza, 
švietimo — M. Gedvilas, 
teisingumo — A, Randa
kevičius, vidaus reikalų
— J. Mikalauskas, že
mės ūkio — M. Grigaliū
nas, automobilių trans
porto ir plentų — V. Mar
tinaitis, buitinio gyven
tojų aptarnavimo — K. 
Plechavičius, komunali
nio ūkio — J. Šėrys, 
socialinio aprūpinimo — 
Tatjana Jančaitytė ir vie
tinės pramonės — E. 
Ozarskis.

Šalia ministrų, Tary
bos nariais yra ir eilės 
Komitetų pirmininkai: 
šalia Valst. plano komi
sijos — A. Drobnys dar
— Liaudies kontrolės ko

miteto — A. Barauskas, 
valst. darbo resursų nau
dojimo — B. Gaigalas, 
Valst. kainų — M. Gruo
dis, Valst. kinematogra
fijos komiteto — Vyt. 
Baniulis, Valst. profesi 
nio techninio mokymo — 
A, Dziska, Valst, spau
dos komiteto — F. Bie
liauskas, Valst. statybos 
reikalų komiteto — A. 
Aksomitas, Valst. tele
vizijos ir radi jo komite
to — J. Januitis, Valst. 
saugumo komiteto — J. 
Petkevičius, be to, dar 
trys ‘ viršininkai: vad. 
Respublikinio susivieni 
jimo "Lietuvos žemės 
ūkio technika” pirm. A. 
Zorskas, Centrinės sta
tistikos valdybos prie 
Lietuvos "Tarybos” vir
šininkas B. Dubasovas 
ir Vyriausios materiali
nio techninio tiekimo 
valdybos viršininkas, 
taip pat rusas — J. Ki- 
riuščenka (nuo š.m. va
sario mėn. pakeitęs lie
tuvį V. Mickevičių).

Palygintus su 1967 m. 
okupanto "sudarytąja” 
Taryba, stebime maža 
pakeitimų. Dabar — 26 
"ministerijos”, 1967 m. 
nebuvo dviejų: paruošų 
ir teisingumo (abi — res 
publikinės - sąjunginės). 
Iš 26 "ministerijų" vos 
penkios respublikinės au 
tomobilių transporto ir 
plentų, buitinio gyvento
jų aptarnavimo, komuna
linio ūkio, socialinio ap 
rūpinimo ir vietinės pra 
monės.

(ELTA) 
STUDENTAI 
IŠ SVETUR

Vilniaus spauda pa
skelbė, kad šį rudenį į 
Vilniaus universitetą pir
mą kartą studijuoti at-

KAUNO MIESTO VALDYBOS RŪMAI, STATYTI NEPRIKLAUSOMYBES 
METAIS. NUOTRAUKA DARYTA DABAR.

vyks grupė užsienio lie
tuvių. Jie mokysis medi
cinos, ekonomikos ir kt. 
specialybių.

Šiuo metu Lietuvos 
aukštosiose mokyklose 
galima įsigyti 130 spe
cialybių. Populiariausios 
jų, tai: prekybos ekono
mika, visuomeninio mai
tinimo technologija, me
dicina, psichologija, 
žurnalistika, teisė, už
sienio kalbos, ypač anglų 
kalba ir literatūra.

Vilniaus Pedagoginia
me institute keli dalykai 
dėstomi lenkų kalba. Ša
lia matematikos lietuvių 
kalba, ji taip pat dėstoma 
ir lenkų kalba. Taip pat 
dėstoma lenkų kalba ir 
literatūra.
"SPECIALIOS 
LIGONINĖS"

Sovietų Sąjungoje lei
džiamos pogrindžio spau
dos "Samizdat" žiniomis, 
paskutinis nepriklauso
mos Estijos prezidentas 
Kostantin Paets 1940 m. 
Estiją okupavus išgaben
tas į Rusijos gilumą, iš
tisus 15 metų buvo laiko
mas "specialioje ligoni
nėje" Kazanės mieste. Iš 
Kazanės jis buvęs išsiųs
tas į senelių namus Jae- 
mejala, netoli Viljandi, 
Estijos vidury. Gyvento
jams susidomėjus buvu
siuoju prezidentu ir 
jiems pradėjus rengti, 
galima sakyti, pilgrimų 
ekskursijas į K. Paets 
gyvenamąją vietą, jis ir 
vėl buvo išvežtas nežino
ma kryptimi.

Stalino laikmečiu viso
je Sovietų Sąjungoje bu
vusi vos viena tokia 

"specialaus gydymo ligo
ninė Kazanėje. Tokios li
goninės dabar veikią 
kiekvienoje sovietu res
publikoje. Jos yra pa
valdžios KGB, ir jose 
laikomi asmenyfe, pagal 
atitinkamą Baudžiamojo 
kodekso straipsnį esą 
"pavojingais visuome
nei".

Prievartinio psichiat
rinio gydymo centras yra 
Serbski psichiatrijos ins
titutas Maskvoje. Politi
niais kaliniais rūpinasi 
instituto 5 skyrius, ku
riam vadovauja prof. 
Lunz.

KGB pastaruoju metu 
tose "ligoninėse" politi
nių kalinių neatskiria nuo 
kriminalinių nusikaltėlių, 
lygiai, kaip politiniai ir 
kriminaliniai kaliniai 
drauge laikomi darbo 
stovyklose. Tose Sovietų 
Sąjungos srityse, kur dar 
nėra įsteiga minėtų 
"specialaus gydymo" li
goninių, abejų rūšių kali
niai patenka į paprastas 
protinių ligų sanatorijas. 
Lietuvoje tokia "ligoninė" 
veikia Vilniuje.
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Trumpai
— Krizė šiaurinėje Ai-

irijoje didėja. Siaurinė 
Airija yra D. Britanijos 
provincija, kurioje gyve
na per pus katalikai ir 
protestantai, 
jaučiasi 
skriaudžiami 

Katalikai 
protestantų 
ir nori būti

prijungti prie Airijos 
respublikos. Riaušės, 
šaudymas iš pasalų vis 
dažnėja. Britų kariuome-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



BRAŽINSKAI AREŠTUOTI
Paryžiaus dienraščio 

"Le Figaro” savaitinė 
laida (Selection hebdoma- 
daire) š. m. liepos 28 d. 
(nr. 910) paskelbė tokio 
turinio žinią: ’’Lietuvis ir 
jo sūnus, nukreipę sovie
tų lėktuvą, praėj. metų 
spalio mėn., į Turkiją, 

* nužudę lėktuvo palydovę 
ir sužeidę piloto pava
duotoją, bus teisiami 
teismo baudž. byloms”.

Laikraštis pažymėjo, 
kad ’’pagaliau, Konstitu
cinis teismas Istanbule 
liepos 24 d. nusprendė, 
jog tėvas ir sūnus privalo 
būti suimti ir teisiami 
kaip kriminaliniai nusi
kaltėliai. Tokį sprendimą 
darydamas, konstitucinis 
teismas patvirtina, jog 
abiejų lietuvių žygis ne
buvo politinio pobūdžio".

nė stengiasi palaikyti 
tvarką, bet kareiviai daž- 

& nai apšaudomi. Yra per 
60 žuvusių. Vyriausybė 
suėmė ir internuotais 
laiko apie 600 įtariamų 
terorizmu.

— Perorganizuotas Ka
nados ministrų kabinetas. 
Buvęs ministras be port
felio R. Stanbury paskir
tas komunikacijų minist
ru. A. Gillespie perima 
mokslo ir technologijos 

I ministeriją. Į kabinetą 
naujai paskirtas M. O’ 
Connell, kuris eis mi
nistro be portfelio parei
gas.

— Tarptautinės oro su
sisiekimo bendrovės 
Montrealio konferencijo
je nesutarė. Bendrovių 
atstovai išsiskirstė nesu
tarę dėl transatlantinių 

$ skridimų kainų, nes toks 
susitarimas turi būti 
vienbalsiai priimtas. Vo
kiečių bendrovė Lufthan
sa beveik pasiektam su
sitarimui pareiškė veto 
ir pranešė, kad nuo atei
nančių metų skridimo bi
lietus tarp Vokietijos ir 
Amerikos pardavinės po 
120 dol. Britų Boac ir 
Air Canada bendrovės 
taip pat pareiškė, kad sa
varankiškai sumažins
kainas.

— Sovietų užsienio 
reik, ministras Gromin- 
ka trumpo viešėjimo me
tu Delhyje sutarė 20 me
tu "taikos, draugystės ir 
bendradarbiavimo" su
tartį tarp Indijos ir So-

Paryžiaus laikraštis 
pridūrė, kad dviems so
vietų studentams vėliau 
įvykdžius kito lėktuvo nu
kreipimą, šie buvo laiko
mi įvykdę politinio pobū
džio veiksmą ir jie nebu
vo teisiami. Atrodo, kad 
jie jau išvyko iš Turkijos 
ir šiuo metu atsidūrė 
JAV.

Dar nėra gauta papil
domų informacijų iš Tur
kijos.

vietų Sąjungos. Sutartyje 
įrašyta, kad abi šalys ne
rems kitos pusės priešų.

— Pakistano vadas 
Yahya Khan įspėjo, kad 
tarp Pakistano ir Indijos 
gresia karas. Jis taip pat 
pareiškė, kad Bengalijos 
vadas Šeikas Mujibar 
Rahman bus slaptai tei
siamas karinio tribunolo 
už "karo vedimą prieš 
Pakistaną".

— Vancouverio prie
miestyje kilo riaušės, 
kai policija pravedė ma
rihuanos rūkytojų gaudy
nes. Kai kurie miesto 
valdybos nariai policiją 
kaltino nereikalingu bru
talumu.

— Kyla automobilių
kainos. General Motors 
modeliai ateinančiais
metais bus apie 4 nuoš. 
brangesni.

— Kvebeko pensijų val
dyba paskelbė, kad pro
vincijos pensijos padidi
namos dviem nuošim
čiais.

— New Yorko burmist
ras J. V. Lindsay atsiri
bojo nuo respublikonų ir 
įstojo į demokratų parti
ją. Spėjama, kad jis gali 
siekti demokratų prezi
dentinės nominacijos.

KINIEČIAI
APIE BALTUS

Neue Zuercher Zei- 
tung liepos 4 d. laidoje 
paskelbė įsidėmėtiną 
straipsnį apie Pekingo 
vykdomą prieš sovietus 
nukreiptą agitaciją, kuri 
išryškinanti raudonosios 
Kinijos politinės strate
gijos pobūdį. Straipsnio 
autorius plačiai apžvelgia 
Pekingo kreipimąsi į 
ukrainiečius,- teigdamas, 
kad kinai skatina tautines 
-komunistines tendenci
jas sovietų Ukrainoje. 
Nurodoma, kad komunis-

Sudęgęs Cleveland© Lietuvių Salės pastatas, žitirint iš kiemo. Gaisras sudarė pavojų gretimai esančiam 
Dirvos pastatui. Lietuvių Salė bus nugriauta, nes gaisras pridarė tiek nuostolių, kad nebeįmanoma at
statyti.

t in ė Kinija ieškanti ryšių 
su ukrainiečių naciona
listais išeivijoje ir kad 
kinų vedamoji propagan
da esanti gyva Tolimuo
siuose Rytuose, kur gy
vena apie trys milijonai 
ukrainiečių pirmoje 
eilėje Cnabarovsko srity, 
išilgai Ussurio upės, kur 
jie įsikūrę kaip iškeldinti 
piliečiai, ištremtieji ar 
kaip kareiviai, tarnaują 
raudonojoje armijoje.

Nuo šių metų pradžios 
kinai platina skrajukes 
ukrainų kalba. Juose ga
lima įžiūrėti savotišką 
ukrainiečių tautinio fron
to manifestą. Šis frontas 
buvo įkurtas kinų, o gal 
tai jų remiama ukrainie
čių organizacija. Lape
liuose paskelbtoje pro
gramoje pabrėžiama: 
Ukrainai reikia pasi
traukti iš Sovietų Sąjun
gos, reikia sudaryti so
cialistinę ukrainiečių 
^’liaudies respubliką". 
Šioji turėtų atsiremti į 
žinomojo ukrainiečių tau
tinio komunisto bei Stali
no priešo Mikolos Chvi- 
lovič pažiūras. Šis uk
rainietis, rašytojas bei 
publicistas po 1930 m. 
nusižudęs.

Lapeliuose į Soviet i jo j e 
gyvenančius ukrainiečius 
kreipiamasi šiais žo
džiais: "Šalin naujoji ru
sų imperija, šalin sla
vizmas. Pasisakome už 
Ukrainos respublikos pa
sitraukimą iš Sovietų Są
jungos. Ukrainiečių so
cializmas neįmanomas be 

vis iškos tautinės nepri
klausomybės ir suvere
numo. Tegyvuoja nepri
klausoma ir suvereni uk
rainiečių socialistinė 
liaudies respublika".

Toliau seka ukrainiečių 
tautinio fronto kreipima
sis. Čia nurodoma į so
vietų imperialistinius 
tikslus, primenama, kad 
Maskva siekė Suomiją 
prijungti prie Rusijos, 
savo kolonijomis pavertė 
visą eilę Europos valsty
bių ir sužlugdė Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos ne
priklausomybę. Be to, 
sovietai neketina Kinijai 
sugrąžinti carų užgrobtų 
žemių.

Kreipimesi teigiamai 
iškeliama Mao-tse-tungo 
politika, pasisakoma 
prieš Brežnevo sampratą 
ir nurodoma į jos gali
mus padarinius. Esą, 
"Maskva tylomis rengiasi 
vykdyti naujas agresijas 
prieš broliškus kraštus, 
kaip prieš Rumuniją, Al
baniją, Jugoslaviją ir 
prieš Kinijos respubli
ką".

Pagaliau lapeliuose 
kreipiamasi į raud. ar
mijoje tarnaujančius uk
rainiečius: "Ukrainiečiai, 
atminkite, kad jūsų tėvy
nė pavergta. Neleiskite, 
naujos Maskvos agresijos 
atveju, būti išnaudoja
miems, būti- patrankų 
mėsa. Nešaudykite į so
cialistinių kraštų karius. 
Atkreipkite ginklą prieš 
pavergėją. Įgyvendinkite 
Lenino šūkį — imperia

listinį karą paversti karu 
prieš pavergėją. Jei tai 
nebūtų įmanoma, nekovo
dami pasirinkite karo be
laisvių likimą".

Šveicarų dienraštis 
mano, kad kinų platinami 
lapeliai liudija apie kinų 
pastangas skatinti tauti
nio komunizmo mintį so
vietų pavergtuose ar nuę 
sovietų priklausomuose 
kraštuose. Tos pastangos 
liečia ir Sovietų Sąjungos 
ribose gyvenančias neru- 
siškas tautas. E.

SENAS, BET
TVIRTAS TILTAS

Liepos pradžioje buvo 
specialiai ištirtas Vil
niaus Žvėryno tilto pajė
gumas. Šis tiltas, pats 
seniausias Vilniuje, nu
tiestas dar 1910 m., bu
vęs skirtas tik karie
toms, pasirodė esąs dar 
tvirtas. Vokiečiams 1944 
m. traukiantis iš Vil
niaus, jie tilto dalį buvo 
sugriovę. (E)

OPERA
AIKŠTĖJE

Operos sezoną Vilniuje 
baigiant, liepos l d. Ver
di opera Aida buvo pasta
tyta Kutuzovo (b. Napo
leono) aikštėje po atviru 
dangumi. Tai buvo toks 
pirmas pastatymas Lie
tuvoje. Spektaklis su
traukė apie 4000 žmo
nių. _Operoje dalyvavo V. 
Adamkevičius, J. Sta
siūnas, E. Saulevičiūtė 
ir kt. (E)
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Europa jaunom akim
Sunku yra aprašyti trijų nos, skambūs šūkiai, skau-

ŽEMAITĖM m LIETUVA
savaičių kelionę, nes tai 
buvo ne tik kelionė po Eu
ropą, bet ir nuotykių gran
dinė, gyvenimo mokykla ir 
patyrimas ir seniai sap
nuotas sapnas, kuris prieš 
tris savaites pavirto rea
lybe.

Devintą liepos, 7.30 vai. 
vakaro sėdėjau lėktuve ir 
laukiau, kada užsidarys 
šio paukščio durys, pakils 
jo balsas ir išskės sa - 
vo sparnus, nešdamas ma
ne virš Atlanto, į pažadėtą 
žemę, į Londono aristo
kratinį gyvenimą, prie Pa
ryžiaus Eifelio bokšto, į 
Šveicarijos Montreux pi
lis , pas Milano balandžius, 
prie Venecijos gondolų, 
prie Austrijos Insbruko 
kalno, ant kurio linksmi 
austrai šoka savo tauti - 
nius šokius, ir pagaliau į 
tą Schvezingeno skautų 25 
metų jubiliejinę stovyklą 
tremty, tą stovyklą, kuri 
man davė ne tik skautiško 
patyrimo, bet ir bendro 
išsilavinimo, naujų drau
gų ir draugių iš Vokieti
jos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Austrijos ir įrodė ne tik 
kitataučiams, bet ir mums 
patiems, kad galime birb
ti, bendrauti, linksmintis 
ir net liūdėti kartu, būda
mi iš visų pasaulio kraštų.

Po dviejų slinkių ir sku
bių savaičių, kurių metu 
bėgom ir pamatėm visa 
tai, ko čia nė už brangiau
sią turtą nenupirksi ir ne
pamatysi, buvo gera susto
ti Ir atsipūsti Schvezingeno 
miškuose. Čia mūsų laukė 
gera nuotaika, naujos dai- 

DAIL JAMES PATTISON COCKBURN - ‘'‘LA MAISON MARCHMOUNT A LA POINTE LEVIS” 
PAVEIKSLAS PRIKLAUSO KVEBEKO MUZIEJUI. OIP Q nuotrauka.

tiška programa ir energin
gi vadovai. Jau seniai bu
vau dalyvavusi tokioj skau
tiškoj stovykloj, kur sta
las buvo iškastas, palapi
nės pastatytos ant pačios 
žemės, o ne ant platformų, 
virtuvė įrengta be jokių 
elektros priemonių.

Ar šita stovykla pavyko ? 
Ar ji visiems patiko? Ar 
skautai ir skautės išsivežė 
nors truputį tos nuotaikos, 
kurią sukūrėm ir maži ir 
dideli ?Spręskime kiekvie
nas individualiai, nes to
kiuose išgyvenimuose 
kiekvienas gauna tiek, kiek 
jis įsijungia, kiek domisi, 
kas aplink jį vyksta, kiek 
jis yra imlus tam, kas 
programoj pramatyta ir, 
pagaliau, klek jis pats no
ri pasidalinti ir duoti. 
Spręskime iš žmonių rea
gavimų. Mintyse iškyla 
paskutinis laužas, kai su
sirinkę atstovai iš visų 
kraštų, sudarė ratą apie 
laužą, ir fakelais uždegė 
šį paskutinį laužą, simbo
lizuojantį Dievą-Tėvynę- 
Artimą: kai visi plėšė ir 
dainavo mėgiamas dainas 
ir šūkius, ir kai vėliau, 
artėjant laužo galui, o tuo 
pačiu ir stovyklos užbaigi
mui, visi su ašarom akyse 
laikė savo žvakes ir daina
vo visų mėgiamą tradicinę 
Lietuva, brangi. Gal ir 
buvo graudu tą vakarą, gal 
ir kiekvienam nuriedėjo 
skruostu ašara, kai susi
kabinę rankom giedojom 
Ateina naktis, turėdami 
mintyse galą stovyklos, 
galą gražios gamtos, pra-

Dabar visiems aišku, kad Žemaitija 
Lietuvos ęjalis, kad žemaičiai tie pa
tys lietuviai. Betgi užtenka pavartyti 
senuosius valstybės aktus arba žvilg
terėti į didžiųjų kunigaikščių titulus, 
kad įsitikintume, jog praeityje, net 
iki XX a. pradžios, Žemaitija nuo 
Lietuvos ir lietuviai nuo žemaičių bu
vo skiriami. Metraštininkai rašė Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir 
Žemaitijos metraščius ir lietuviškiau
sios žemės nelaikė Lietuvos pagrin
du. Žemaitija buvo laikoma prie Lier 
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės pri
sijungusia žeme, panašiai, kaip 
Kijevo ar kuri kita nelietuviška sritis. 
Kodėl taip atsitiko?

Tai, ką mes dabar vadiname aukš
taičiais ir žemaičiais, praeityje buvo 
vadinama Lietuva ir Žemaitija, nors 
žemaičių ir aukštaičių genčių, iš ku
rių būtų susidariusi lietuvių tauta, 
nebuvo. Gentys buvo vadinamos, 
vardais. Bene pirmas aukštaičių var
dą paminėjo didysis kunigaikštis Vy
tautas XV a. pradžioje, skunde prieš 
kryžiuočius, aiškindamas, kad žemai
čiai yra tokie pat lietuviai, tik vieni 
gyvena žemiau prie jūros, kiti — 
aukščiau. Lietuvą atskirai nuo Žemai
tijos paminėjo rusų metraščiai dar 
prieš valstybės susidarymą. Mindau
gas titulavosi Lietuvos karaliumi, Že
maitijos vardo atskirai neminėdamas. 
Net kai apsikrikštijęs 1254 m. užrašė 
didžiąją Žemaitijos dalj vyskupui 
Kristijonui, nemini jos vardo, o tik 
atskiras vietoves, kaip jo valdomos 
teritorijos dalis. Išeina, kad Mindau
gas nelaikė Žemaitijos atskira Lietu
vos valstybės dalimi, nors žemaičių 
kunigaikščiai pirmieji stojo prieš jo 
valdžią. Užrašydamas Žemaitiją ir

džią miesto gyvenimo, 
draugysčių ir naujų pažin
čių. Bet ta kiekviena aša
ra reiškė taipgi ir džiaugs
mą, skautišką meilę ir ge
rą nuotaikingą stovyklą, 
patenkinusią visus.

Šią kelionę ir stovyklą 
aprašyti trūksta žodžių, 
džiaugsmo, ašarų, gal net 
ir laiko, bet nepasidalinti 
jos įspūdžiais ir įvykiais 
būtų didžiausias nusikalti
mas. Tad ateityje mėgin
siu jums papasakoti dau
giau smulkmenų iš šios ke
lionės po Europą.

Rasa Lukoševičiūtė 

stodamas į kovą pries žemaičių ku
nigaikščius, Mindaugas davė pradžią 
Žemaitijos atskirumui, kuris tik vė
liau teįsigalėjo.

Gediminas laikė Žemaitiją Lietu
vos dalimi ir atskirai žemaičių kuni
gaikščiu nesititulavo. Jis vadinosi 
Lietuvos, daugelio rusų ir Žemgali- 
jos karaliumi. Vis dėlto XIII—XIV a. 
Žemaitija jau gerokai skyrėsi nuo 
likusios Lietuvos dalies. Joje buvo 
daug mažiau bajorų, negu Aukštai
tijoje. Tai matyti iš kryžiuočių suda
ryto Lietuvos kelių aprašymo. Kry
žiuočiai nepuldinėjo Lietuvos aklai, 
jie turėjo savo žvalgus ir vedlius, 
kurie aiškino atstumus tarp gyven
viečių, nurodinėjo, kur geri keliai, 
kur blogi, kur galima sustoti pailsėti, 
kur pakankamai vandens ir pašaro. 
Iš žodinio kelių aprašymo matyti, 
kad Žemaitijoje bajorų sodybos su
tinkamos labai retai, o Aukštaitijo
je — jų daug. Iš to reikia daryti iš
vadą, kad klasinė diferenciacija tarp 
Aukštaitijos žemdirbių įvyko anks
čiau, negu tarp Žemaitijos. Todėl ir 
valstybės centras susidarė Aukštaiti
joje. Nors ir laikinas Žemaitijos už
rašymas vyskupui Kristijonui, kuris 
dalj gautos teritorijos perleido kry
žiuočiams, vertė bajorus savo sody
bas kurti saugesnėse vietose. Be to, 
1237 m. susijungus kalavijuočių ir 
kryžiuočių ordinams. Žemaitija pasi
darė tarsi pleištas, smąigaliu siekian
tis Baltijos jūrą ir skeliantis ordino 
teritoriją į dvi dalis.

Žemaitiją užgulė nuolatiniai rite
rių, jų kariuomenės ir atsibastėlių 
talkininkų puolimai. Jos laukininkai, 
kuriuos mes šiandien pavadintume 
valstiečiais, parodė nepaprastą at
kaklumą, gindami savo žemę. Kry
žiuočiai negalėdami jų pavergti kari
nių puldinėjimų keliu, ėmėsi 
diplomatinio žaidimo su Lietuvos 
didžiaisiais kunigaikščiais. Pirmasis 
nuo Žemaitijos ordino naudai 
1382 m. atsisakė Jogaila. Oficialiai 
įvedant Lietuvoje krikščionybę 
(1387 m.), žemaičiai nebuvo krikšti
jami, nes formaliai Žemaitija Lietu
vos valstybei nebepriklausė. Kelis 
kartus žemaičius ordinui užrašė Vy
tautas. Viename jo užrašyme pasa
kyta, kad Žemaitijos bajorai ir lais
vieji žmonės gali išsikelti j Lietuvą, 
nes pagal ano meto laisvės suprati
mą, bajoro negalima buvo kam nors 
padovanoti. Dėl to kilo ginčas tarp 
Vytauto ir Kryžiuočių ordino ma
gistro. Žemaitijos laukininkai pasiro
dė esą laisvi žmonės ir jų, persikėlu
sių į Lietuvą, negalima buvo laikyti 
pabėgėliais, grąžintinais ordinui.

Žemaičiai, nors ir atiduoti savųjų 
kunigaikščių, kryžiuočiams nepasida
vė, kėlė maištus ir sukilimus. Vie
ną iš tokių sukilimų slopinti padėjo 
Vytautas. 1409 m. įvyko didžiausias 
žemaičių sukilimas. Sj kartą Vytautas 
padėjo sukilėliams išvyti kryžiuočius 
iš savo krašto. Žemaitijos išsivadavi
mas iš kryžiuočiu jungo buvo viena 
svarbiausių Žalgirio (1410 m.) mūšio 
priežasčių.

Po Žalgirio mūšio daugiau kaip 10 
metų ginčytasi, kam Žemaitija turi 
priklausyti, nes 1411 m. Torunės tai
kos sutartyje buvo pasakyta, jog Vy
tautas valdys ją tik iki savo mirties. 
Šio ginčo metu iškilo reikalas pabrėžti 
tituluose, kad Lietuvos valdovai yra 
kartu ir Žemaitijos kunigaikščiai ir 
pati Žemaitija imama vadinti kuni
gaikštyste. Tik po 1422 m. Melno 
taikos Kryžiuočių ordinas atsižadėjo 
nuo savo kėslų j Žemaitiją.

Praslinkus trejiems metams po Žal
girio mūšio, žemaičiai buvo krikšti
jami ir steigiama žemaičių vyskupys
tė Medininkuose, šalia kurių vėliau 
išaugo Varniai. Būdinga tai, kad 
Vytautas 1413 m., kai buvo steigia
ma vyskupystė, neužrašė vyskupui 
žemių su valstiečiais, o davė jam 
išlaikymą grūdais, pinigais ir medum, 
nes žemaičiai, atkakliai kovoję prieš 
kryžiuočius, laikė save laisvais žmo
nėmis. Kai Vytautas, norėdamas 
įvesti Žemaitijoje lokią pat tvarką, 
kokia buvo Aukštaitijoje, ėmė vals
tiečius atidavinėti bajorams, jie 
1418 m. sukilo. Užpuolė bajorus, iš
vijo vyskupą ir sudegino bažnyčią. 
Sukilimas reiškė pasipriešinimą bau
džiavos įvedimui.

Stambiausi Lietuvos valstiečių suki
limai feodalizmo laikais vyko Žemai-

tijoje. Be minėto 1418 m. sukilimo, 
apėmusio Raseinių, Medininkų (Var
nių) ir Knetuvos valsčius, 1536 m. 
sukilo Telšių ir aplinkinių valsčių 
valstiečiai, o 1769 m. Šiaulių eko
nomijos dvarų. Dėl tokio atkaklaus 
liaudies priešinimosi Žemaitijoje bu
vo ir liko daug mažiau baudžiaunin
kų, negu Aukštaitijoje. Daug Žemai
tijos valstiečių nėjo lažo, skaitė save 
laisvais žmonėmis ir net bajorais. Dėl W 
to Žemaitijoje susiklostė kitokia ad
ministracija, negu likusioje Lietuvos 
dalyje.

Po 1413 m. Horodlės unijos Lietu
vos administraciniame suskirstyme 
atsirado nemaža naujovių. Lietuvos 
Didžiojoj Kunigaikštystėj, nepriski- 
riant prie jos rusiškų, baltarusiškų ir 
ukrainietiškų žemių, vietoj Vilniaus 
ir Trakų kunigaikštysčių atsirado Vil
niaus, Traku ir Naugarduko vaivadi
jos, Žemaitija j vaivadijas nebuvo 
padalyta. į ją didysis kunigaikštis 
savo vietininku skyrė seniūną ir to
dėl seniūno valdoma Žemaitija ir to
liau vadinama kunigaikštyste. Kęstu
tis titulavosi didžiuoju kunigaikščiu 
ir Trakų kunigaikščiu. Vytautas Tra
kus laikė savo tėvonija, paveldėta iš : į- 
tėvo ir dėl jos kovojo su Jogaila, <■ 
kol pasidarė didžiuoju kunigaikščiu, 't‘ 
ir jų vardą {rašydavo j .savo titulus. 
Po vaivadijų jvedimo..Vįlniau$, Tra- <■.

9

•B

I

3

• —------
padalytos į pavietus ;>

kų ir Naugarduko vaivadijos vadina
mos Lietuvos vardu ir greta jos sta
toma Žemaitija.

Ir XVI a. administracinė Lietuvos 
reforma, įrašyta į 1566 m. Lietuvos 
Statutą, Žemaitijos nepalietė. Tuomet 
vaivadijos buvo | 
ir pavietuose sudaryti bajorų seime- 
liai, žemės ir kiloki teismai. Pavie- * 
tai po šios reformos virto bajorų sa
vivaldos institucijomis, o valsčiai — / ;■ 
valstiečių, neturinčių pilietinių ir po- 
litinių teisių. Žemaitijoje pavielai ' 
nebuvo įvesti, liko senas teritorijos 
paskirstymas j valsčius. Bajoriška Že- . < 
maitijos sostinė, į kurią bajorai rink- lv. 
davosi seimauti arba teismuose po
sėdžiauti, iš pradžių buvo Telšiai, o . 
vėliau — Raseiniai. Valsčiai liko ad- „ 
miništraciniais vienetais ir bajorams - 
ir valstiečiams. Juos valdė seniūno 
skirti tijūnai. Atsirado didelis skirtu- . 
mas tarp seniūno ir tijūno sąvokų , ; 
Aukštaitijoje ir Žemaitijoje. Žemaiti
joje jie pasidarė daug aukštesni, ga
lima sakyti, išliko senoviški. O Aukš
taitijoje smuko.

Po Vytauto mirties Žemaitijos 4 
autonomija dar labiau padidėjo. Že- • > 
maičiai rėmėsi Vytauto duotais pa- 
žadais. 1440 m. nužudžius Vytauto 
brolj Žygimantą Kęstutaitj ir Lietuvos 
bajorams didžiuoju kunigaikščiu pa
skelbus Jogailos sūnų Kazimierą, že- 
maičiai pasipriešino. Jie sosto įpėdi-. . < 
niu laikė Žygimanto sūnų Mykolą ir 
Kazimiero valdovu nepripažino. Tarp 

ras. Jo buvo išvengta derybomis. My- 
kolui buvo atiduoti Trakai kaip tėvo
ninė kunigaikštystė ir vėliau, po nepa
vykusio sąmokslo, iš jo atimti, o 
Žemaitijos bajorai pripažino Kaži- 
mierą didžiuoju kunigaikščiu, gavę iš 
jo taip vadinamą žemės privilegiją.^^ 
Žemaitijos bajorams buvo suteikta 
teisė patiems rinkti seniūną, kurį << 
tvirtino didysis kunigaikštis. Pažade- ‘‘ 
ta, kad didysis kunigaikštis Žemaiti- ' > 
joje nebesteigs daugiau savo dvarų. 
Tuo metu Žemaitijoje buvo lik keturi 
didžiojo kunigaikščio dvarai. Žemai- ' 
čių bajorams leidžiama laisvai me
džioti ne tik savo, bet ir didžiojo į 
kunigaikščio žemėse.

Panašios privilegijos, suteikiančios 
kai kurias autonomines teises, vėliau 
buvo duodamos rusų žemėms. Todėl 
jos, kaip ir Žemaitija, buvo laikomos 
prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės prisijungusiomis žemėmis. . : 
Liublino unijos (1569) išvakarėse Uk- , 
raina buvo atskirta nuo Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės ir prijungta 
prie Lenkijos. Smunkant Lietuvos 
valstybės savarankiškumui, dažnai 
vietoj visos kunigaikštystės isskai- 
čiuojamos minėtos jos dalys: Lietu
va, Žemaitija ir Rusia. Rusios vardu 
buvo vadinamos rusiškos ir baltaru
siškos Lietuvos valstybės dalys.

Lietuvą prijungus prie Rusijos it 
caro valdžiai stengiantis panaikinti, 
Lietuvos vardą, pavadinant jos tari- ’ 
tori ją Siaurės vakarų krašfuj visus 
lietuvius imama vadinti žemaičiais. 
Nuo J843 JTU sudarius atskirą Kauno
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al gimanto skiltis
DAR KARTĄ APIE DIPLOMATINĘ TARNYBĄ

Kad ir kaip būtų keista, 
bet neseniai įvykusiame 
mūsų veiksnių pasitarime 
New Yorke, Bendruome
nės atstovui pasiūlius 
svarstyti ar bent paliesti 

^Lietuvos diplomatinės 
tarnybos tolinjesnio išsi- 

. laikymo problemas ir 
perspektyvas, šis klausi
mas nesusilaukė nei dė
mesio, nei menkiausio 
supratimo. Galimas da
lykas, suvažiavę visuo
menės vadai galvojo, kad 

p.ai nėra jų kompetencija 
ir ne jų reikalas.

Tai, be abejo, yra tie
są, bet tik , dalinė tiesa. 
Nes, atrodo, ateina lai
kas, kai Lietuvos diplo
matinės tarnybos visos 
veiklos vieninteliu užnu
gariu ir atrama teliks 
lietuviškoji visuomenė. 
Tik su jos vienokia ar ki

tokia veikla, užmojais ir 
balsu mažiau ar daugiau 
skaitysis tos jėgos, nuo 
kurių valios ir sprendimų 
priklausys lietuviškosios 
diplomatijos tolimesnis 
likimas.

guberniją, jos gyventojai valstybinio 
ir kitokio pobūdžio raštuose vadina
mi žemaičiais, o lietuvių kalba — 
žemaičių kalba. Ir iš tiesų, lietuvių 
tautos priešakyje tuomet stovėjo že
maičiai. Kultūriniam'e gyvenime pir- 

_ mavo S. Daukantas, S. Stanevičius, 
P S. Valiūnas, D. Poška ir kiti smulkūs 

Žemaitijos bajorai. Baudžiavos pa
naikinimo išvakarėse Žemaitijos vals
tiečių padėtis buvo lengvesnė už 
Aukštaitijos. Atrodo, kad Žemaitija 
turėjo tapti lietuvių nacionalinio ju
dėjimo židiniu. Taip neatsitiko. Pa
naikinus baudžiavą, Žemaitiją aplen
kė Užnemunė (Suvalkija). Iš ten pra
sidėjo judėjimas ir užnemuniečių tar
mė pasidarė literatūrinės lietuvių 
kalbos pagrindu.

Užnemunei iškilti tarp kita ko pa
dėjo ir baudžiavos panaikinimo są
lygos. 1807 m. to krašto įstatymų 
pagrindu buvo priimtas Napoleono 

-a^kodeksas, įteisinęs socialinį valstie- 
^cių skaidymąsi. Be to, nuslopinus 

1863 m. sukilimą, šioje Lietuvos da
lyje baudžiava buvo panaikinta 
daug palankesnėmis valstiečiams są
lygomis. Jiems nereikėjo mokėti iš
perkamųjų mokesčių, jie iš karto 
pasidarė naudotos žemės savininkais. 
Dėl to Užnemunės žemės ūkyje 
daug sparčiau plito kapitalizmas, 
vienus valstiečius nustumdamas j že
mės ūkio darbininkus, o kitus iškel
damas j kaimo buržuaziją. Čia atsi
rado valstietiškos kilmės inteligenti
ja, kuri stojo lietuvių nacionalinio ju
dėjimo priekyje. Žemaitija turėtų 
savo pozicijų nebeatgavo. Buržua- 

I zinėje Lietuvos valstybėje (Žęmaitija 
liko užkampiu, nors 'jos geografinė 
padėtis buvo palankesnė už Aukštai
tijos. Valstiečių ūkinis ir kultūrinis 
konservatyviškumas buvo čia labai 
žymus. Dėl to katalikų bažnyčios va
dovai Žemaitiją vadino šventąja, o 
vokiečių nacionalistai visus lietuvius 
vadino žemaičiais, šiam vardui su
teikdami paniekinamąją prasmę.

Socialistinė santvarka panaikino 
regionalinius skirtumus, išlygino eko
nomiką, bet nenunešė j užmarštį is
torijos. Ir šiandien kiekvienas lietu
vis Žemaitijos vardą taria su pagar
ba. Lietuvos istorijoje Žemaitija 
daugiau negu jos dalis, j. jurg.jnis

Kai mūsų veiksniai 
bent kolkas ignoruoja šią 
sudėtingą ir gilią prob
lemą, kai mūsų diploma
tinių sluoksnių pareigūnai 
nenori aplamai leistis į 
svarstymus ar nuomonių 
pasikeitimus su susirūpi
nusiais visuomenės na
riais, aišku, visa tegali 
stovėti vietoje, laikro
džiui be sustojimo, nors 
ir pamažu riedant pir
myn.

Laimei, atsiranda in
dividų, kurie, matydami 
ir jausdami galimą tra
gišką pabaigą, nerimsta 
ir, ribotų galimybių rė
muose, galvoja, kad šis 
tas dar būtų galima atlik
ti, tiek savųjų, lygiai ir 
svetimųjų sferose, idant 
lietuviškosios diplomati
nės tarnybos veikla nepa
sibaigtų su asmenų am
žiumi ir finansų išseki
mu.

Abejingumo reiškinių 
mūsuose, šios problemos 
atžvilgiu, tikrai nestin
ga. Mažai kas betiki rei
kalo svarba. Kiti galvoja, 
kad dar per anksti rūpin
tis. Treti guodžiasi, kad 
’’kažkas” viską sutvarkys 
ir be mūsų. Atseit, mie-? 
gokime, ilsėkimės ir bū
kime ramūs, ’’kas nors” 
juk budi tėvynės reikalų 
sargyboje... Taigi: "kas 
nors" ar "kažkas"...

Tuo tarpu saujelė" ne
rimstančių, savo tarpe 
besvarstydami padėtį ir 
susidariančias galimybes, 
nepamiršta prielaidos 
kad, reikalui verčiant, 
ateity gal teks bazuotis 
JAV sostinėj vienu atsto
vu Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai reprezentuoti. 
Nebūtinai tai reikštų tra
gediją. Priešingai, gal 
tai būtų svaresnis ir įta
kingesnis balsas, dides
nio dėmesio ir svarbos 
turįs Vašingtone.

Ziąia, tokio pobūdžio 
pasikeitimai negalėtų 
praeiti be valstybės de
partamento sutikimo, bet 
privačiai pazondavus ne- 
įsipareigojančius Ameri
kos sluoksnius, jei šio 
autoriaus turima infor
macija yra tiksli, atro
do, idėja nebūtinai turėtų 
būti tuoj pat atmesta. 
Čia, regis, nemažą rolę

AR GALIMA PAŽINTI ŽMOGŲ 
IŠ RAŠYSENOS?

Grafologija pradėta domėtis gana 
seniai. Svarbesnieji apibendrinimai 
šiuo klausimu buvo padaryti dar 
XVII amžiuje.

Reakcingiausią išraišką grafologi
nė kryptis įgavo italų gyd. Cezario 
Lombrozo 1895 m. išleistame „Gra
fologijos vadovėlyje". Lombrozo ir 
jo pasekėjai pagal rašyseną bandė 
nustatinėti ne tik nusikaltėlius,' psi
chiškai nesveikus žmones, bet ir jų 
pašaukimą, gabumus, palinkimą į 
kai kurias ligas, tinkamumą užimti 
tam tikras pareigas ir pan. Jie tvir
tino, jog pagal rašyseną galima nu
statyti žmogaus lytį, amžių, tautybę, 
net ūgį, balsą, plaukų ir akių 
spalvą.

Si rašysenos tyrimo kryptis vė
liau tiek įsivyravo, kad buvo pra
dėta plačiai naudoti teisingumo or
ganų darbe. Žinomi dažni atsitiki
mai, kai Vakarų Europos firmos 
bei įstaigos kviesdavosi grafologus, 
kad šie nustatytų priimamų į darbą 
tarnautoj^ patikimumo laipsnį.

Buržuazinės kriminalistikos žy
miausiojo atstovo Hanso Groso nuo
mone, išsipraktikavusiam grafologi
joje tardytojui ar teisėjui užtenka 
„žvilgterti į protokolo pabaigą", kad 
jis susidarytų vaizdą apie liudyto
ją, pavyzdžiui, kad liudytojas „yra 
smulkus amatininkas, turi 40—50 
metų, geraširdis, drąsus, sąžiningas, 
neaukšto ūgio, smulkmeniškas, ri
boto proto ir t. t.

Lombrozo' nusikaltėlių rašysenas 
skirsto į dvi grupes: pirma — 
žmogžudžių, plėšikų, antra — va
gių, Kaip teigė C. Lombrozo, „įgim
to nusikaltėlio rašysena neretai pri
mena seniausiųjų laikų hieroglifus".

Jis taip pat tvirtino, kad moterų 
grafinis procesas yra kitoks negu 
vyrų. Savo knygoje „Nusikaltėlė ir 
paleistuvė moteris" C. Lombrozo 
teigia, jog moteris rašo mažiau už 
vyrą, tačiau ne dėl kokių nors ypa
tingų sąlygų, o todėl, kad jos gra
finiai centrai mažiau išsivystę.

Grafologijos metodo atstovai, kaip 
minėjome, daug kalba apie nusi
kaltėlių rašysenų skirtingumą, pri
meta jų rašysenai būdingus kai 
kurių raidžių pratęsimus į viršų ar 
į apačią, sutepimus ir kt. Reikia 
pasakyti, kad visa tai išplaukia 
tiesiog iš antimokslinės teorijos 
apie įgimtą nepataisomą nusikaltė
li-

Nustatinėti pagal rašyseną žmo
gaus gabumus, tuo labiau profesiją, 
yra visiškai negalimas dalykas. Pir
ma, žmonės gali turėti kelias pro
fesijas, pagal savo norą jas keisti,
antra, pavyzdžiui, mūsų krašte, 
esant puikiausioms sąlygoms moks
lui, visi žmonės pakankamai raštin
gi ir pagal rašyseną nustatyti išsi
mokslinimo laipsnį beveik ne
įmanoma.

Lombrozo teorija kyla iš jo su
kurtos antropologinės mokyklos 
baudžiamojoje teisėje apie „įgimtą 
nusikaltėlį". Pagal ją nusikaltėlis 
toks jau ir gimsta, jis išsiskiria sa
vo fizinės sudėties ypatybėmis. Tai-

vaidmtų ir įspūdį stip
rintų pabaltiečių visuo
menių bendroji reakcija 
ir pritarimas.

Jungtinė reprezentaci
ja turėtų pakankamą 
prestižą, nes tai jau būtų 
tarptautinis veiksnys, o 
tokios sąjungos šiuo me
tu yra gana priimtinos, 
žinant, kad grynai nacio
nalistinio ar aiškiai 
prieškomunistinio pobū
džio junginiai nėra popu
liarūs, laikant juos dau
giau egzilinėmis organi
zacijomis. Diplomatinio 
sektoriaus tęstinumo pa
tikinimas, aišku, gali tu
rėti ir daugiau varijantų, 
bet ir jie nebus surasti 
visiškoje tyloje ir ne
veikioje.

gi, jo nuomone, „nusikalstamą tipą" 
galima apibūdinti tik atskirų orga
nizmo dalių matavimais bei tyrimais. 
Be to, rašysena pilnai atspindi žmo
gaus asmenybę, kadangi ji yra 
įgimta, nesikeičianti, individuali 
žmogaus organizmo funkcija. Kiek
vienas plunksnos spūsnis popieriuje 
yra kiekvieno „aš" manifestacija.

Toks aiškinimas apie įgimtą nu
sikaltėlį, žinoma, yra nemokslinis, 
jis klaidina tikrųjų nusikalstamumo 
priežasčių aiškinimą.

Tarybinis kriminalistikos moks
las Rėžtai atmeta tvirtinimus apie 
įgimtą nusikaltėlį, apie įgimtą žmo
gui rašyseną. Jis teigia, kad rašy
senos procesas priklauso nuo psi
chinių ir fizinių žmogaus savybių, 
.nuo rašymo sąlygų. Kiekvieno as
mens rašysenoje, be abejo, yra in
dividualių, tam asmeniui būdingų 
požymių, tačiau jie jam būdingi ne 
iš prigimties, o todėl, kad žmogaus 
rašysena susiformuoja lavinantis, 
treniruojantis, veikiant aplinkai, vi
diniams pergyvenimams ir t, t. Tai
gi, rašysena nėra pastovi, ji kei
čiasi žmogaus vystymosi procese ir 
priklauso nuo vidinių bei išorinių 
sąlygų.

Aišku, žmogus, turėdamas maž
daug 20—25 metus amžiaus, rašy
damas suformuoja įprastų judesių 
sistemą. Susidaro sąlyginai nesikei
čianti rašysena. Tačiau reikia at
siminti, kad asmuo gali bendruosius 
(išlavinimą, Įbėgį, įtempimą, nuo- 
linkį) ir individualiuosius (įvairias 
detales) rašysenos požymius sąmo
ningai pakeisti, pamėgdžioti spaus
dintą šriftą arba kito asmens rašy
seną, rašyti kairiąja ranka vietoj 
dešiniosios, užsidėjus pirštinę ir 1.1. 
Visa tai kriminalistams yra puikiai 
žinoma bei išaiškinama.

Kiekvieno žmogaus individualu
mas pasireiškia įvairiapusiškoje jo 
veikloje, taigi tam tikru laipsniu 
ir rašysenoje. Iš rašinio turinio, sti
liaus, žinoma, galima nustatyti kai 
kurias rašančiojo ypatybes. Tačiau 
individualių savybių atspindys rašy
senoje negali duoti reikiamo moks
linio pagrindo toms išvadoms, ku
rias daro grafologai (pašaukimui, 
amžiui, nusikalstamumui ir t. t. nu
statyti).

Vertinant grafologų tvirtinimus, 
reikia pasakyti, kad jie remiasi dau
giausia atsitiktiniais, kaip reikiant 
nepatikrintais stebėjimais, kurie, ži
noma, negali pretenduoti į tikrą 
mokslinį tyrinėjimą. Be to, atskirų 
grafologų nuomonės dėl kai kurių 

V. GRYBO PAMINKLAS ŽEMAITIS RASEINIUOSE - 
ČIA MUSU ŽEMĖ...

grafinių ženklų reikšmės yra labai 
skirtingos, sutinkami nemaži rašy
senos požymių prieštaravimai ir 
apibrėžiant atitinkamą asmenį. Gra
fologai atskirus grafinius ženklus 
aiškina, remdamiesi tik intuicija, 
spėliojimais, kas negali turėti įro
domosios reikšmės.

Didžiausia rašysenos tyrimo reikš
mė galėjo būti tiriant nusikaltimus. 
Tačiau grafologijos panaudojimas 
dažniausiai baigdavosi nesėkmingai. 
Galima pailiustruoti kriminalistinėje 
literatūroje aprašomą pavyzdį: gana 
žymus grafologas, tirdamas vieną ra
šyseną, kategoriškai tvirtino, kad 
ji yra 16 ar 18 metų mergaitės, 
kuklios, užjaučiančios, geros širdies 
ir pan. Tuo tarpu jo tiriamoji ra
šysena pasirodė esanti tūlo Videlio, 
kuris įvairiu laiku buvo nužudęs 
penkis žmones.

Daugelyje buržuazinių šalių dar 
ir šiandien labai madoje tokie prie
tarai, kaip chiromantija, fizionomi- 
ka, astrologija ir panašūs niekalai, 
kurių pagalba lyg tai atspėjamas 
žmogaus charakteris, jo ateitis. Ne
gali būti jokios abejonės, kad ir 
grafologija, nežiūrinti jos šalininkų 
tvirtinimų, nėra nei mokslas, nei 
menas.

Grafologijos panaudojimas teis
miniame, taip pat ir kitokiame dar
be — betikslis dalykas, Nepagrįsti 
grafologų spėliojimai neturi klaidin
ti susipratusių žmonių.

P. DANISEVlClUS

GIEDRĖS KAUKAITĖS 
LAIMĖJIMAS

Sovietų Sąjungoje kiek
vienais metais vyksta M. 
Glinkos vardo dainininkų 
konkursai. Šįmet toks 
konkursas vyko Vilniuje, 
kur operinių dainininkų 
grupėje pirmoji vieta te
ko Vilniaus operos solis
tei Giedrei Marijai Kau
kaitei.

1943 m. gimusi laimė
toja baigė Vilniaus kon- /
servatoriją ir tobulinosi 
Milano La Skaloje.
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HEROJUS
DR. ILONA GRAŽYTĖ / SVARSTYMAI APIE LIETUVIU PROZOS VEIKĖJUS (3)

Pagal dabartinės Lietuvos kritikus, atsa
kymas, žinoma, yra aiškus. Turint galvo
je, kad visi atsakymai telpa jau seniai iš
dirbtoje formulėje, herojui nereikia, 
klausti, bet veikti. Veikti pagal formulę, 
ar suktis apie save ir žiūrėti į pilkas sie
nas — toks maždaug jo pasirinkimas.

Nuobodulys, frustracija, irzlumas, sa
vęs gailestis, bėgimas į praeitį, tai bruo
žai, su kuriais skaitytojui nesunku, indenti- 
fikuotis..Gyvenimas yra našta ir priešas, 
kurio vis reikia saugotis, kad jis nesu
triuškintų ir nesužalotų. Gyvenimas sveti
moje ir dažnai erzinančioje aplinkoje gerai 
pažįstamas egzilams ir pavergtiesiems.

Deja, didieji literatūros personažai nėra 
tie, su kuriais lengva indent if ikuot is, bet 
tie, su kuriais indentifikuojantis, reikia 
labai giliai pažvelgti į save.

Iki šiol kalbėjome apie herojus,, kurie 
paskiria mažai laiko save analizuoti. Pa
žįstame juos kaip žmones tam tikrose ap
linkybėse ir krizėse. Modernusis romanas 
dažnai perkelia visą Veiksmą į herojaus 
vidinį pasaulį ir per jį mato išorinių 
Veiksmų ir detalių reikšmę.

James Joyce ir Marcel Proust pasekėjai 
keliauja herojų pasąfnonės džiunglėse. Žo
dis ’’džiunglės” šiuo atveju labiausiai tin
kamas, nes pasąmonėje irgi nėra aiškių 
takų ir visur slypi nežinomi pavojai.

Didelis domėjimasis pasąmone yra natū
ralūs mūsų amžiuje, kada psichologija dau
geliu atvejų yra užėmusi religijos ir filo
sofijos vietą.

Charakterio pasąmonei pristatyti dažnai 
yra naudojamas vadinamasis ’’pasąmonės 
srautas”. Genialiai jį vartojo Joyce "Fin-

JONAS JAKŠTAS

AS tave matau

Kai kurios Pietų Afrikos gentys sveikinasi fraze: 
..Aš tav-' matau!

Tyla. Vis auga, į mane šaknis įleidus.
Tačiau staiga iš saulės ir lietaus
Išnyra, priartėja tavo šiltas veidas — 
Kas tu bebūtum — aš tave matau.

Aš nežinau, kiek savo atminties muziejuos 
Tu .saugai džiaugsmo, liūdesio kartaus, 
Bet mano akyse nei augi, nei mažėji — 
Kol kas gana, kad aš tave matau.

O kiek mes turim pasakyt! Žinau, kalbėsim.
Bet žodžiai... Tiek jų daug, ir tiek nedaug... 
Vargu, ar išsakyt save mes sugebėsim.
Todėl tyliu: juk aš tave matau!

Rankas paspaudę, vėl išeisime į tylą.
Ko palinkėt, kad liktų gera tau?
Juk žemėj viskas griūva, sudega, sudyla... 
O aš tave matau. Girdi, matau!

8 psl.

nigan’s Wake” ir ’’Ulysses" romanuose. 
Atmetus įprastas gramatikos taisykles ir 
ženklus, atmetus įprastą priežasties ir 
efekto santykį, romanas primena milžiniš
ką upę, kurioje plaukia prisiminimų, bai
mės, kaltės, iliuzijų nuotrupos, kartu su 
mitais, literatūros, meno, religijos, filo
sofijos aliuzijomis.

Istoriniai personažai gyvena čia kartu su 
kasdieniškais kaimynais, ir fantazijos kū
riniai turi tas pačias teises kaip konkre
čios tikrovės liudininkai.

Joyce tour de force yra šioje upėje su
jungti vieno žmogaus pasąmonę su grupės 
ar tautos pasąmonę ir asmeniškus su vi
suotiniais mitais. Jo pasekėjams aevisuo- 
met taip gerai sekasi.

Daug rašytojų įsivaizduoja, kad pasąmo
nės srauto technikoje reikia mažiau kont
rolės, negu tradiciniame charakterio pris
tatyme. Iš tikrųjų yra priešingai — nekont
roliuojant detalių, gauname žodžių mišrai
nę, herojus vis kliedi apie kažką, bet skai
tytojui trūksta kantrybės sulaukti kas iš vi
so to kliedėjimo gausis. Tai, kas skamba 
spontaniškai ir nelogiškai, iš tikrųjų turi 
būti struktūralizuota su didžiausia rašytojo 
logika.

Trečiąją mūsų rašytojų kategoriją galė
tume pavadinti "savęs ieškotojų” vardu. 
Jie dinamiškiausi, nes juose matyti ryš
kiausia evoliucija.

Egzilėje ryškiausi šio tipo herojai su
kurti Škėmos ir Landsbergio. Lietuvoje 
dabar — Bieliausko ir Sluckio. Savęs jie 
ieško ne ta prasme, kad visai nežinotų, kas 
jie yra ir bandytų surasti savęs indent if i- 
kaciją. Teisingiau gal būtų pasakyti, kad 
jie bando surasti būdą su savimi gyventi. 
Kelio gale laukia susinaikinimas, rezig- 
navimas ar atradimas, tačiau įdomiausia 
yra ne pabaiga, bet kelyje, kuriuo jie eina, 
ieškodami pusiausvyros tarp savo vidinio 
ir išorinio^ gyvenimo.

Škėmos "Baltos drobulės” herojus Garš
va, Landsbergio "Kelionės" herojus Julius 
ir Sluckio "Adomo obuolio" herojus Kama- 
nis yra’ panašūs, visi trys yra visiškai iš
baigti charakteriai.

Garšva gyvena chaose, kolaže dabarties 
ir praeities fantasmagorijų. Pirmajam ro
mano paragrafe BMT ekspresas ir 1864 
metų sukilimo šviesiaplaukio .bajoro meilės 
prisipažinimas jungiami auksinio žiedo ant 
šąlančių pirštų. Garšvos pasaulis yra 
spalvingas, nes jį mato poetas. Bajorų 
galvos Vilniaus namų bažnyčiose ir spiau- 
dykla, prie kurios šliaužė kankinamas 
Garšva, nėra vien dvi detalės, nėra ro
mantika, , pailiustruoti Elenos charakterį, 
nėra sadistiška, motivuoti Garšvos nervų 
sutrikimą. Jos sukuria pasaulį taip, kaip 
jį atkuria Škėma Garšvos akimis. Keltu
vas, kuriame dirba herojus, yra gal ryš
kiausias Baltos Drobulės įvaizdis. Atsida
rius jo durims, prabėga pro skaitytojo akis 

vyskupai ir šiušilos neišbaigtose vinjetė- ’ 
se. Garšvos vidinis pasaulis irgi primena 
keltuvą — narvą, už kurio sienų tyko be
protybė. Liguisto jautrumo ir poeto vaiz
duotės sintezė dramatizuoja Garšvos pa
saulio baidykles ir kelia jas į poetinės tik
rovės dimensiją*

Mykolas Sluckis Adomo obuolyje labai 
lėtai, nepaprastai detaliai ir konkrečiai 
renka Kamanio aplinkos detales. Jei Škė
mai įdomūs dramatiški, ironiški, grotes
kiški kontrastai, Sluckiui įdomūs fizinių jį 
pojūčių atkuriami epizodai. Baseino scena, 
pilna šiltos drėgmės, arogantiškų sveikų 
kūno formų ir prakaito kvapo, išryškina 
Kamanio ir Genovaitės atskirų pasaulių į- J ■ .1 
tampą. Obuolių skonis gali grąžinti despe
raciją, cigarečių kvapas savimi nepasiti- .į 
kėjimą. Herojus, kuris yra irgi uždarytas 
nepasitikėjimo savimi ir gyvenimo, kas
dienybės frustracijos ir praeities baimės, 
bando visas detales įprasminti ir per tai *' .v 
rasti prasmę sau.

Kamanio tikrovė nėra dramatiška, kaip , 
Garšvos, jos plotis siauresnis, pilkas, 
pilnas ne tiek didelių krizių, kiek mažų 
pasikartojančių žiaurumų, kaip nuolat la
šanti. rūgštis, ėdanti centrinį Kamanio ir , 
Genovaitės santykiavimą. Tai ne tikrovė j 
poeto akimis, bet frųstruoto sensualaus •. “ 
analitiko akimis matoma.

Darbo Vergų stovykla, kurioje Lands4-® 
bergio Kelionės Julius ieško savęs, yra 
fiziškai visai nepanaši į Garšvos ar Kama
nio aplinką, bet ir čia tikrovė matoma per 
herojaus prizmę, Landsbergis linkęs dau
giau į plačiau išdirbtus struktūrinius kont
rastus, įvairių tautybių ir temperamentų 
žmones, kuriuose Julius mato save įvai
riose transformacijose, primena daugiau : 
figūras. Garšvos ar Kamanio neurozėm 
Julius yra per jaunas, todėl ir jo pasaulis 
piešiamas Landsbergio daugiau pagrindi
niu, ryškiom spalvom, su mažiau niuansų. |

Juliui kiti yra dar misterija, į kurią jis 
žiūri su tam tikra pagarba, jie nėra jam 
nuolatinis pavojus, kaip kiti žmonės Kama
nių! ar vaizduotės egzistencija, kaip Garš
vai. Todėl Kelionės milieu daug mažiau 
fragmentuotas, negu kitų dviejų romanų.

Visi trys herojai ieško ir jų ieškojimą 
nuolat frustruoja įvairios šmėklos iš pra
eities. Šmėklos, kurios dažnai konkretes
nės, negu paliečiama tikrovė charakterio 
evoliucijoj. Garšvos balanso ieškojimas 
vidinės ir išorinės tikrovės perpintas jo 
užrašais, liudijančiais kovą su absurdu, 
brutaliai įsiveržiančiu į gyvenimą. Kama
nio bandymas išlaikyti gyvą santykį tarp 
savęs ir žmonos ir išlaikyti sau rešpektą 
viršininko atveju matomi perspektyvoje 
praeities išdavimų — ieškant meilės nepa
sitikėjimu jai ir ieškant komunikacijos pa
bėgimu į save.

Abiejų praeityje ryškiausia figūra yra 
tėvo, kurie abiejuose atvejuose panašūs/ 
Tiek Garšvos, tiek Kamanio tėvas iškyla 
herojų pasąmonėje, kaip megalomaniškos, 
kartu silpnos ir kankinančios asmenybės, 
romantiškomis kaukėmis. Juos supa var
gonų ar smuiko' muzika, jų pretenzijos į 
menininkus slepia groteskišką savęs įsi
mylėjimą. Jie abu kankina ir išnaudoja sa
vo žmonas, galutinai jas užmušdami dva
siškai. Kamanio tėvas figūruoja romane

BEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Tad jį karo lauko 
teismas nubaudė mirties bausme, bet pada
vus ministrui pirmininkui Witt e i prašymą ir 
gubernatoriui užtarus jam mirties bausmę 
pakeitė į katorgą, ir jis kalėjime laukė išve
žimo. Požėla, slapstydamasis apie Pušalo
tą, sužinojęs apie jų suėmimą, nuvyko į Vil- 

-nių ir ten surinkęs kelius ginkluotus vyrus, 
važiavo į Suvalkus jų vaduoti iš kalėjimo. 
Kapsukas su kitu socialdemokratu buvo ka
lėjimo ligoninė j ir buvo išvaduoti. Grigaitis 
pats pabėgo iš kalėjimo ir išvyko Amerikon.

Pačioje Rusijoje revoliucija buvo daug 
žiauresnė, su kraujo praliejimu, nes ten jau 
anksčiau veikė gausios revoliucinės organi
zacijos, palaikomos viduje ir užsienyje. 
Ypač gausūs buvo socialrevoliucinieriai su 
specialia teroristine grupe atentatams ruoš
ti. Ši grupė, vadovaujant Savinkovui, nužudė 
vidaus reikalų ministrus Sipiaginą ir Plėvę, 
o 1905 m. Kaliajevas užmušė Maskvos gene - 
ralgubernatorių did. kunigaikštį Sergiejų, bet 
ir jis pats nuo bombos žuvo.

Faktišku teroristų grupės vadovu buvo gar
sus provokatorius žydas A z ef as, kuris kartu 
tarnavo ir caro "ochranai" (saugumo polici- 

kaip tikras dalyvis, Garšvos tik prisimini
mų šviesoj, bet abu jie įdomūs tiek, kiek 
jų bruožų atrandame abiejuose herojuose. 
Kamanis rezignuoja savo praeičiai, atleis
damas tėvui. Garšva gyvena su savo tėvų 
dvasiniu palikimu iki išprotėjimo valandos. 
Priimti ir nebijoti praeities yra integrali 
abiejų ieškojimo dalis.

Juliaus tėvas praeityje yra, palyginti, 
blyški figūra, todėl toks jautrus jo ieškoji
mas tėvo surogato Aramo ir Weisso, Lo
renzo ir Grigorijaus asmenyse. Julius 
evoliucijoj pagaliau supranta, kad jo asme
nybė turi būti jo paties sukurta ir kad pas
kutinėje analizėje, jei taip galima išsi
reikšti, jis pats turi tapti tėvu. Aramo 
gaivališkumas ir Grigorijaus dvasinis pra
das, Weisso grožio aistra ir Lorenzo 
veiksmo aistra tėra tik atskiri aspektai tė
vo, kurio Julius ieškojo. Palikdamas juos 
praeityje, savo kelionėje, Julius kartu pa
lieka ir baimę jais nusivilti.

Visi trys herojai stovi centre, ir kiti 
personažai yra daugiau sukurti jiems pa
aiškinti. Šiuo atveju skirtingas daugiau yra 
Sluckis, kuris Genovaitėje yra davęs mūsų 
literatūrai vieną iš stipriausių moterų 
personažų. Dinamiškos nė už Kamanį ir 
daug daugiau save pažįstanti, ji dažnai pa
lieka Kamanį šešėlyje. Todėl ir jų tarpu - 
savė įtampa, ypač kas liečia centrinį kon
fliktą — Kamanio baimė turėti vaiką ir bai
mė jam perduoti Kamanio šeimos ydas ir 
korupciją. Genovaitė, priešingai mūsų į- 
prastoms herojėms, yra kovotoja ne ken
tėtoja. Jos gili ir sentimentali aistra gy
venimui visuose jo aspektuose išbalansuoja 
Kamanio baimę ir savęs neapykantą.
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jai). Po Plėvės nužudymo caras išsigandęs 
atleido savo reakcinį patarėją Pobiedonosce- 
vąirpaskyrė liberališkesnį vid. reikalų mi
nistrą Sviatopulk-Mirski, kuris davė daugiau 
laisvės spaudai ir sušaukė ’’zemstvų" seimą. 
Bet tas revoliucijos nesulaikė. 1905 m. sau
sio mėn. popas Gaponas vedė minias darbi
ninkų pas carą-batiušką prašyti malonės. 
Minioms sulaikyti buvo atvesti kareiviai, 
kurie, vadų įsakyti, pradėjo į minią šaudyti, 
užmušdami apie šimtą ir sužeidžiant tūks
tantį darbininkų. Po to prasidėjo ginkluoti 
sukilimai ir kituose miestuose. Maskvoje 
buvo panaudota net artilerija ir daug žmonių 
užmušta. Odesoj sukilo karo laivo "Potiom- 
kin" jūrininkai, iš žudę savo karininkus. Min. 
pirm. Witte įkalbėjo carą paskelbti manifes
tą, kurį Witte suredagavo, prižadant spau
dos, religijos laisvę ir Durnos (seimo) įs
teigimą. Manifestas kiek apramino žmones, 
bet reakcija greit atsigavo ir privertė libe
ralus Mirskį ir Wittę pasitraukti. Vėl įsiga
lėjo "samoderžayija", kurį tęsėsi iki 1917 m.

Praėjusi revoliucija mūsų kaimo gyvenimo 
beveik nepakeitė, nes tai buvo ne tiek socia
linė, kiek politinė revoliucija. Kiek atsime
nu, nuo 1910 m. gyvenimas kaime buvo gana 
laisvas ir sotus. Tarp kumečių nebuvo jokios 
neapykantos ar pavydo dėl socialinio skirtu
mo.

Ūkininkai laikė nuo 5 iki 20 karvių (pagal 
žemės dydį), o gritelninkai tik po vieną, bet 
visi maitinosi maždaug vienodai. Rytą - 
blynai, skriliai su varške ar taukais, pietums
- duona, mėsa, barščiai, kopūstai, vakare
- bulvienė, kruopos, rūgštus pienas, be to, 
įvairių rūšių košės. Peiliai, šakutės, lėkš
tės nebuvo naudojami. Visa šeima valgė iš 
vienobliūdo. Sviesto, sūrio, kiaušinių, kas
dien niekas nevalgė — jie buvo taupomi par
duoti, svečiams ir šventėms. Rublis buvo 
didelis pinigas.

Ūkininkai pasidarydavo alaus bent dešimt 
bačkų ir suruošdavo balius - Petrines, Jo
nines, Velykas. Suvažiuodavo giminės, geri 
bičiuliai, sueidavo kaimynai. Moterys atsi
veždavo "venzlus" su pyragais, sūriais, 
dešromis, o vaikams atveždavo dovanų — 
saldainių, barankų, kringelių. Pakviesdavo 
ir ’’valdžios" atstovus: staršiną, uriadniką, 
abieščiką, o miško sargas Ivanovas nekvies
tas ateidavo, pristavas (nuovados viršinin
kas) buvo jau perdidelis ponas kaimui. Pu
šalote gyveno tik uriadnikas ir du stražnikai. 
Tie caro policininkai buvo uniformuoti, ne
šiojo kardus. Dauguma jų buvo barzdoti. Kai 
tėvas buvo starosta, uriadnikas dažnai atva
žiuodavo neva reikalais, o iš tikro išgerti 
alaus, degtinės.

1911 m. vieną naktį pavogė iš tvarto ge
riausią mūsų arklį kaštaną ir, pasikinkę jį į 
pašiūrėj stovėjusią karietą, išvažiavo per 
pakluones. Buvo sukelta visa valdžia "ant 
kojų" ir privažiavo jų pilnas kiemas - pri - 
stavas, sliedovateliai, uriadnikai, stražni
kai. Jie sekė vėžes, darė kratas, klausinėjo 
kaimynų. Juos reikėjo vaišinti ir pagirdyti, 
bet jie vagies niekada nesugavo.

Daugiausia arklius vogdavo rusai. Naktį 
ganyklose arkliai būdavo supančioti geleži
niais pančiais ir surakinti. Tėvas pirkdavo 
mišką (dėliankas) ir samdydavo darbininkus 
gaminti malkas, o kai jos per metus išdžiū
davo, kitą žiemą samdė vežikus ir vežė mal

kas į Panevėžį - įstaigoms, mokykloms, 
valdininkams. Dėl to jis turėjo daug reikalų 
su vadinamuoju "abieščiku". Rusų laikais 
girininkijos buvo labai didelės, jas dalinda
vo į kelius "obijezdus", kuriuos prižiūrėda
vo "objieščikai". Mažesnius miško plotus 
"obchodus"saugojo"lesvinčiai" (eiguliai),o 
pats vyriausias girininkijos valdovas vadi
nosi "liesničius" - tai Lietuvos miškų urė
das.

Mūsų kaimo laukai vakaruose rėmėsi į di
delį valdišką mišką, kurį vadinome "skar- 
bavu". Atrodė, ten buvo kažkas paslaptinga, 
nepaprasta ir bijodavom į jį eiti. Sakydavo, 
"sugavo skarbavo miške". Kai ganydavau 
kaimo bandą "Bursiukynėj", saugojomją nuo 
"skarbavo", kaip nuo ugnies. Rusų adminis
tracijoj nebuvo daug valdininkų, bet jie "su
gebėjo" valdyti įvarant žmonėms baimę. Kai 
nepriklausomos Lietuvos pradžioj Panevė
žyje buvo pristeigta daug įvairių įstaigų, 
- kiti, sakydavo: "Kam gi reikia tų įstaigų? 
Panevėžio tokiam apskričiui suvaldyti užten
ka vieno apskrities viršininko, tik jam reikia 
duoti du raitus padėjėjus... Žiūrėk, kaip 
buvo prie ruskio"...

KAIMO "DARAKTORIUS” IR MOKYKLOS
Po ^evoliucijos, spaudos atgavimo ir 1905 

m. caro manifesto, žmonės pajuto laisvesnį 
gyvenimą. Į kaimo reikalus niekas nebesi- 
kišo, išskyrus uriadniką, kuris kartais at
važiuodavo su "pavieska" pas seniūną. Vir
šaitis (staršina) ir seniūnai buvo renkami iš 
vietos žmonių - lietuviai, tik vaisė, sekre
torius (volostni pisar) ir raštininkai buvo ru
sai.

Kaimuose buvo daug mokyklinio amžiaus 
■'*' it-. 'V'*' ' '9vaikų, bet jų niekas nemokino, nes nebuvo 
mokyklų, išskyrus vieną Pušaloto mokyklą, 
kuri buvo už 11 kilometrų. Tėvas, būdamas 
seniūnu ir turėdamas daug vaikų (buvom 11 - 
visi tebegyvena), susirūpino įsteigti kaimo 
"daraktoriaus"mokyklą. Atsimenu, 1910 m. 
jis parvežė tokį "daraktorių” iš Rozalimo ir 
mūsų seklyčioje pradėjome "mokslą". Ūki
ninkai sunešė stalus, suolus ir apie 20-30 
vaikų susėdome mokintis. Kiekvienas turėjo 
garsiai skaityti iš savo atsineštos knygos, 
kokią jis turėjo: B-a-ba, C-a-ca... Malda 
Viešpats Jėzus Christus ..., o Petroliuko 
vaikai lenkiškai "mucha mala, mucha mala" 
ir pan. Dauguma vaikų turėjo maldaknyges 
su sz, cz ir w. Aš turėjau gerą lietuviš
ką elementorių ABC, kurį tėvas buvo iš Min
taujos atvežęs. Senukas "daraktorius"vaikš
to su stirnakoju rankoje, pataiso tarimą, o 
jei kuris neatydus ar šposauja, tai tam švei
čia stirnakoju per kuprą. Popieriaus mažai 
kas turėjo, tai rašė ant šiferio lentelių su 
gripeliais. Po pietų užduodavo "zadačus" 
(aritmetika) ir daraktorius išeidavo į grįčią 
pailsėti. Taip laisviau jautėmės. Kartais 
daraktorius buvo gerame ūpe, tai užvesdavo 
dainą, lietuviškai ar rusiškai, ir visi daina
vom: "Sėjau rūtą, sėjau mėtą"... arba "Žil 
bil serenki kozlika, vot kak, vot kak..." 
Taigi turėjom tokią mokymo "sistemą", kad 
"geresnės" gal ir A. Rinkūnas nesugalvotų...

To daraktoriaus pavardė Jasilionis - pa
minėtas ir L. Encikl. Jis gyveno ir maiti
nosi kartu su šeima gryčioje, kiti ūkininkai 
prisidėjo ją išlaikyti. Sekančią žiemą mo
kykla persikėlė į kitą kiemą.
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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, EILERAŠČlU. ADV. M.SVEIKAUSKIENĖ VEDA^TEI- 

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

DATOS ♦ VARDAI ♦ ĮVYKIAI

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

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

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.O. TEL. 366-3$84.

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

i - —------------ ~ --------------------------------------- -------------------------------------- -----------------------

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

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

PROF. PR. PADALĮ 
PRISIMENANT

Pranas Padalis tuo lai
ku buvo tik ką grįžęs iš 
studijų Paryžiuje. Dar 
neturėjo doktorato. Buvo 
jaunesniojo asistento pa
reigose. V.D. universi
teto teisių fakultete.,eko
nomikos skyriuje. Skaitė 
tuo metu studentams, be
rods, tris ekonomikos da
lykus.

Visados judrus ir gy
vas. Elegantiškai apsi
rengęs. Dažniausiai dė
vėjo tamsiai melsvos 
spalvos eilutę. Vidutinio 
ūgio, tiesios gražios lai
kysenos, tvirtos ir stai
gios eisenos. Gražūs ban
guoti tamsiai juodi plau - 
kai ir antakiai, didelės 
judrios akys. Beveik vi
sada su šypsena. Toks 
tada atrodė Padalskis 
studentams.

Nedaug kas iš teisių

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

iš kanados Šauliu suvažiavimo montrealyje - t. laurinaičio nuotraukoje 
PRIE PAMINKLINĖS LENTOS A. MYLĖ IR B. KIRSTUKAS.

fakulteto profesūros ko
legų galėjo Padalskio ele
gancijai prilygti. Gal doc. 
Domas Krivickas, dr. Do
mas Cesevičius ir dr. 
Jurgis Brozaitis. Tačiau 
jie £uvo, išskyrus dr. 
Krivicką, lėtesnio būdo ti
pai, nors jie irgi skonin
gai rengėsi. Padalskio 
elegancijos laipsniui, gal 
būt, prilygo matemati - 
kas dr. Katilius iš tech
nikos fakulteto.

Atrodo, kad dr. Pa
dalskis buvo prof. VI. 
Jurgučio auklėtinis. Tuo 
pačiu dr. D. Krivickas, 
valstybinės ir tarptauti
nės teisės žinovas, at - 
rodo, buvo universiteto 
rekt or iaus prof .M .Reme
rio numylėtinis.

Padalskis buvo ypač 
gabus dėstytojas. Skaitė 
dalyką gyvai ir įdomiai. 
Studentai įdėmiai sekda
vo jo paskaitas ir vesda
vo užrašus. Jo auditori

ja būdavo gana gausi. 
1938 m. apgynęs viešai 
doktoratą, vedė ekonomi
nės politikos katedros 
proseminarą ir semina
rą.

Seminaro darbus pra - 
vesdavo produktingai ir 
įdomiai. Kiekvienas daly
vis turėjo parašyti pa
skirta tema darbą ir turė
jo recenzuoti - kritikuoti 
kito studento darbą. Pro- 
seminaro ir seminaro 
lankymas buvo privalo - 
mas. Be to, Padalskis 
iš seminaro dalyvių lau
kė aktyvaus dalyvavymo 
diskusijose. Pats jis bū
davo tik stebėtoju vertin
toju. Jis tik papildydavo 
ir apšlipuodavo studentų 
patiektą darbą ar darbo 
kritiką.

Mėgo gabius ir moksle 
pažangius studentus. Rė
mė juos patarimais ir i 
stengėsi suplanuoti jų stu
dijų kelią. Buvo teisus ir

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

• TAISOME IR DAŽOME AUTO-MAŠINAS
• ESAME SPECIALISTAI MOTORINIŲ ROGIŲ

SAV. G. PESROCHERS

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

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

• Parduodami “SCORPION** firmos motorinės rogės.

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai auto - mašinų remontai.

• Degalai, tepalai} padangos ir kt.

• Lengvai pasiekiama greitkeliu Nr. 40.

BELLAZZI-L AMY INC.
įVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test.

Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941
r**—- ■ - -----—t—.................... .................... —.............................   ■

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

T E L. 366-728 T

• Atliekami mechariniai darbai

• Išorės taisymas ir dažymas

• Dunlop padangos ir baterijos
, (Lietuviams nuolaida)*

Savininkai: y. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252 
...— -------------------------------------- '•--------- ------- '

10 psl.



15 METU. AMŽIAUS DANOS ASTASAITYTES PIEŠINYS 
TUŠU “GĖLIŲ KALBĖJIMAS”

objektyvus. Kovojo dėl ga- 
< b tų studentu, stengėsi su

dėtiniuose egzaminuose 
išgauti jiems kuo geriau
sią pažymi, jei buvo egza
minų komisijos nariu.

Rusams užėmus Lietu
vą, dr.Padalskis kruopš
čiai ir gyvai mokėsi rusų 
kalbos. Ir rusų laikais 
nepamiršo gabių studen
tų, stengėsi prastumti 
juos universitetodėstyto-

* jų sudėtin. Rekomendavo 
juos lektoriais marksiz
mo - leninizmo katedrai, 
kad tik jie į keltų univer-. 
sitetankoją. Karo veiks
mai ir okupacijos nutrau
kė mano ryšius sudr.Pa- 
dalskiu. Teko ieškoti nau
jų kelių, kovoti dėl atei
ties ir egzistencijos.

Paskutinį kartą teko su-
# tikti dr. Padalskį Toron

te, berods, 1954 ar 1955 
metais, College kino teat
re per vasario 16 minėji
mą. Jis buvo pagrindiniu 
kalbėtoju. Jau kiek praži
lęs, gal kiek nustojęs ir 
dinamikos. Pasisveikinęs 
prašė manęs nesakyti sa
vo pavardės, po poros se-

i kuodžių jis ją prisiminė . 
”Aš niekada neužmiršiu 
savo studentų pavardžių”, 
pratarė jis.

1971 m. balandžio š d. 
dr. Pr. Padalskis mirė 
Detroite, tesulaukęs vos 
58 metus amžiaus. Savo 
gyvenimo pabaigoje ilgai 
ir sunkiai sirgo. V. D. 
universiteto studentai il

gisi jo ir linki jam ra
maus amžino poilsio.

la
E. GAPUTYTĖS
PARODA

Londone, Didž. Brita
nijoje, Commonwealth 
Institute surengtoje dai
lės parodoje dail. Elena 
Gaputytė dalyvavo su tri
mis skulptūromis.

ŽUVO
J. TININIS

Rugpiūčio 2 d. automo
bilio nelaimėje Los An
geles žuvo rašytojas Juo
zas Tininis.

1911 m. Rokiškio aps. 
gimęs velionis 1935 m. 
Kauno teol.-fil. fakultete 
baigė klasikines kalbas, 
literatūros studijas gilino 
Nancy ir Tuebingeno uni
versitetuose. Mokytojavo 
Lietuvoje ir Vokietijoje, 
1949 m. emigravo į Aus
traliją, 1954 m. į JAV,

įsikūrė Los Angeles.
Buvo Lietuvių Dienų li

teratūros redaktoriumi, 
išleido kelias prozos 
knygas, rankraštyje pali
ko novelių rinkinį.

LIETUVIS 
GYDYTOJAS

ZUricho universitete 
valstybinius medicinos 
egzaminus išlaikė Algi
mantas Gegeckas, gimęs 
Šveicarijoje ir visas mo
kyklas baigęs ZUriche.

Algimantas Gegeckas, 
dar studentu būdamas, 
įsitraukė į Šveicarijos 
lietuvių bendruomenės 
veiklą ir vienu metu buvo 
bendruomenės valdybos v pirmininku. Šveicarijos 
lietuviai, stokoją visuo
menininkų prieauglio, ti
kisi iš jaunojo mediko, 
kuris šiuo metu ruošia 
doktoratą, veiklaus ben
druomenės veikėjo. ag 
NEIŠĖJUSI 
VIENYBĖ

Kas dvi savaites |Jew 
Yorke leidžiamas Vieny
bės laikraštis birželio 
mėnesį neišėjo. Liepos 9 
d. laidoje leidėjai paaiš
kina, kad laikraštis ne
galėjo išeiti, nes pritrū
kę 500 doL spaustuvei ir 
paštui apmokėti, o ne
apsimokėję prenumera
toriai, esą, skolingi 15 
tūkst. .dolerių.

Velioniui poetui Juozui 
Tysliavai redaguojant, 
Vienybė buvo vienas po
puliariausių Amerikos 
lietuvių savaitraščių. 
1886 m. įsteigto, taigi 
seniausio lietuviško laik
raščio Amerikoje popu
liarumas akivaizdžiai su
menkėjo Juozui Tysliavai 
mirus ir pasikeitus Vie
nybės politinei linijai. 
Šalia įdomių ir kartais 
net labai taiklių sampro
tavimų, Vienybėje buvo 
spausdinami ir rašiniai, 
kuriuos šuniui kitaip in
terpretuoti kaip pritari
mą Lietuvos prijungimui 
prie Sovietų Sąjungos.

Laikraščio metrikoje 
nurodyta, kad Vienybės 
savininkai yra poeto naš
lė Valerija Tysliavienė ir 
sūnus Joseph N. Tyslia- 
va. Leidėjais pasirašo 
Valerija Tysliavienė, Ona 
Vaivadienė ir Jonas Va
laitis. Redaktorius — Jo
nas Valaitis. Vykdomoj.! 
redaktorė Valerija Tys
liavienė. Vyresnysis 
(senior) redaktorius Vy-

tauta’s Širvydas. A nglų k. 
redaktorė Demie Jonai
tis. Redaktoriai-bendra- 
darbiai: Pranė Lapienė, 
Juozas Kreivėnas, Ed
vardas Šulaitis, Vytautas 
Zalatorius. Atrodo, kad 
vienokiais ar kitokiais 
redaktoriais pavadinti 
visi laikraščio bendra
darbiai.

— Australian Contem
porary Art Society paro
doje Melbourne dalyvauja 
dail. Adomas Vingis.

toronto
PE LNINGOS 
NUOSAVYBĖS

M iesto spaudą kurį lai
ką jaudino lietuvių gyve
namo High Park rajono 
seniūno Benjamin Grys 
vargai ryšium su galimu 
jo interesų konfliktu, 
sprendžiant miesto prob
lemas. Mat, surambėju
sios miesto tarybos ra
mybę nuolat ardąs seniū-

HAM1LT0N0 LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kamb. 203. tej. 528-0511

Darbo valandos:
pirmadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
antradieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
trečiadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p. 
penktadieniais 9.30 — 8 v. vak.
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

Mokame už:
depozitus T______ ________ 5%
Šerus ir sutaupąs____ :__ „.6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ......  ................
ir virš $10.0000 - 3 metams 7%
Duodame: 
asmenines paskolas iš___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8%w

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

- 1.1 ....... ..Ij.i. . ............................. .............................................................................................................. ...

{VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
f Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.

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

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1934 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ
ĮSTAIGA
‘ 480 RONCESVALLES AVĖ.,Baltic Exporting CO. TORONTO 3, ONTARIO
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALČZA

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- D A D A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ iMKAi/fIM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5Y1 % už depozitus
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Y2% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

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. Iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min, 
Iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos Ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723
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toronto
nas John Sewell iškniso, 
jog statybininkų reikalus 
uoliai gynęs bei prastū
męs rezidencinio rajono 
perzonavimą į daugia
aukščių butų kompleksą, 
dar net su padidinta ap
statymo riba, seniūnas 
G rys esąs susirišęs su 
tuo projektu. Būtent, jo 
žmonos vardu statybinin
kams buvo parduoti na

ĮSIDĖMĖTINAS išradimas
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plauku slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimą, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. LB. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

OLIMPIA SF 

raš. mašinėlė su lietuviškais 
rašmenimis - tik $69.50.

kompiuteriai ir kt.

Platesnių informacijų

Elektrinės lietuviškos mašinėlės, skaičiavimo mdsinos, 
Labai laukiamos Lietuvoje ir čia. 

teirautis —

ŽEMĖLAPIS NEMOKAMAI
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.

"Neptrklausoma Lietuva" ši
tą spalvotą Lietuvos žemėlapį

NL administracijai, 
Nepriklausoma Lietuva 
7722 George Street, 
La Salle 690, Que., 
Canada.

Prašau man siuntinėti Nepriklausoma^Lietuve^ 
Šiuo adresu:

Keturių spalvų'' Lietuvos žemėlapį prašau 
išsiųsti šiuo adresu:

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

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

12 psL 

mai Gothic ir Quebec 
gatvėse už 105.000 ir 
90,000 dol., kai aplin
kiniai namai tų pačių sta
tybininkų buvo supirkti už 
20-80.000 dol. Svar
biausia ponia Grys prisi
ėmė 105.000 dol. Ipote
ką, kurios išpirkimas, 
projektui nepraėjus, būtų 
labai problematiškas.

Sewell pareikalavo, 
kad, jo atidengtų faktų 
šviesoje, seniūnas Grys 
turėtų atsistatydinti.

SPARTA
J. L. Cie^raitis,

10 Barry Drive
E. Northport, New York 11731 
Tel. (516) 757-0055

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

Vadinasi, nemokamai, gaiti 
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:

Miesto taryba, be abejo, 
jausdama galimas impli
kacijas ateičiai, į aiškius 
sprendimus nebuvo linku
si, nors debatuota buvo 
karštai. Tuomet Grys, 
greičiausiai norėdamas 
užkirsti tolimesnes kal
bas, pats pradėjo tam 
tikrus žygius. Tačiau ra
jono piliečiai, surinkę 
700 parašų, paprašė 
provincinę valdžią, jog ji, 
kaip tokiais atvejais nu
matyta, paskirtų teismi
nę komisiją, kuriai pri
valėtų atidengti visus 
duomenis. Provincija 
prašymą tebesvarsto.

Paskutiniuose miesto 
rinkimuose į tarybą pa
kliuvo keli seniūnai, kaip 
Sewell, Crombie, Kil- 
bourn, Jaffary, Hope, 
kuriems biznierių intere
sai nebūtinai sutampa su 
miesto gyventojų nauda. 
Nors jie yra tarybos ma
žumoje, bet dažnai "se
nąją gvardiją" priverčia 
trauktis.

Šiuo metu miesto poli
tinis gyvenimas yra gana 
įdomus. Apgailėtina, kad 
jis reikiamiau neatsi
spindi ir vietos lietuviš
kame savaitraštyje. Gal 
tokie dalykai visai nerū
pi, o gal sutinkama su ta 
"senąja gvardija", kurios 
nariai kartais teikiasi at
silankyti mūsų subuvi
muose. a.

Hamilton
MIESTO
GIMTADIENIS

M iesto gimtadienio
minėjimui sukeltas pra
moginis triukšmas jau 

LONDONO B ALTUI ECI Al ŠOKA TORO! TO KARAVANE

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

baigėsi. Liepos pirmąją 
įvyko didžiulis paradas, 
kuriame dalyvavo per 5 
tūkst. motorizuotos ir 
pėsčios visuomenės.,

Eilėje išmargintų ir 
gana meniškai atrpdančių 
parado vežimų-platfor- 
mų, dalyvavo ir 12 etni
nių grupių tautiniais mo- 
tuvais išpuoštų ir tų 
kraštų politinę padėtį 
primenančių vežimų, kaip 
slovakų, bulgarų ir dar 
kitų. Parado margaspal
vę eiseną lydėjo per 40 
orkestrų. Parade dalyva
vo lietuvaičių Mojorettes 
šokėjų grupė, vad. Rožy
tės Vass.

Liepos 4 d. buvo pava
dinta Nuotykių Diena. Di
deliame Konfederacijos 
parke įvairūs meno ir 
sporto pasirodymai vyko 
keliose vietose tuo pačiu 
laiku iki vėlaus vakaro. 
Virš galvų burzgė šeši 
lėktuvai, išdarinėdami 
įvairius akrobatinius nu
merius, parašut in inkai 
šoko solo ar grupėmis iš 
lėktuvų ir leidosi į van
denį. Tautinių šokių pro
gramoje dalyvavo slova
kai, japonai, vengrai, 
škotai ir kt.

Diena pasitaikė labai 
graži, o programa labai 
plati ir įvairi, tad ir ne
nuostabu, kad suplaukė 
net 75 tūkst. žmonių mi
nia.

Diena buvo baigta trijų 
televizijos artistų pro
grama, kuriai vadovavo 
žinomas TV komikas 
Paulsen. Buvo 10 tūkst. 
žiūrovų. Taip buvo už
baigtas Hamiltono miesto 
125 metų gimtadienis.

Zp.

SLA GEGUŽINĖS 
PASISEKIMAS

Pirmaisiais mūsų atvy
kimo metais Kanadoje ge
gužinės buvo labai populia
rios lietuviu tarpe, duo
damos gražaus pelno mū
sų organizacijų veiklai. 
Deja, tvirčiau ekonominiai 
įsikūrus gražus gegužinių 
rengimas dingo iš mūsų 
organizacijų veiklos ka
lendoriaus, kadangi labai 
mažas skaičius atvykdavo 
į jas, duodavo tik nuosto
lį rengėjams.

Gal tik Hamiltonas SLA J 
72 kp. rengiama geguži- 
nė paprastai džiaugiasi di
deliu pasisekimu, kiek
vienais metais sutraukda- • 
dama gražų svečių skai - 
čių ne tik iš Hamiltono, 
bet taip pat iš artimų apy
linkių. Tokia ji buvo ir 
liepos 25d., gražiame 
Padolskio ūkyje prie Pa
ris miestelio. Čia skam- | 
bėjo lietuviška daina, bu- M 
vo trumpa meninė progra
ma ir turtinga loterija, 
kurioje laimingus bilietus 
ištraukė: radijo aparata A. 
Krivinskaitė ( P. Daugino 
dovana iš St. Catharines ), 
rankinį laikrodį J.Kamai- 
tis (J. Bajoraičio ir St. 
Pilipavičiaus dovana ), 15 
dol. P.V. Sabalauskas (Ig. 
Varno dovana), 10 dol. G.' 
Melnikas ( A . Kaušpėdos, | 
dovana), 5dol. P.Hey iš 
Paris, 5 dol. P. Prane - 
kevičius, 5dol.J. HubickL • 
5 dol. J. Jakaitis (visos 
dovanos SLA 72 kp. ).Ge- 
gužinės gautas 1OO dol.
pelnas įneštas į k Kanados 
Lietuvių Fondą Simo Ku
dirkos vardu. K. B.



bndon,ont.
NEPAMINĖTI 
LIETUVIAI

Dienraštis The London 
Free Press pradėjo seriją 
straipsnių apie Londono 
etnines grupes. Pirmame 
straipsnyje korespdnden- 
tas Julian Hayashi teisin
gai pastebi, kad Londonas 

I", prarado"garnisonimage". 
Konservatyvus anglosaksų 
miestas įgavo visai kitokį 
gyvenimo charakterį, kai 
čia daug emigrantų apsi
gyveno. Hayashi išvardina 
daug tautybių, tik gaila, 
kad lietuviai nėra pamini
mi. Pradžioje pirmo

• straipsnio buvo patalpinta 
Londono Baltijos nuotrau
ka. Malonu, kad nors nuo
trauka pateko į laikraštį, 
bet skaudu ir pikta, kad 
korespondentas po nuo
trauka nepažymėjo, kad 
lietuviai šoka. Ponai Pe
trauskai parašė dėl to pro
testo žinutę, kuri tame pa
čiame dienraštyje buvo iš-

'< Ąjausdinta.
Pažymėtina, kad kores

pondentas pateikė daug ne
teisingų žinių ir apie kitas 
tautybes. Jis susilaukė 
protestų iš vokiečių, italų, 
lenkų ir Iš Folk Art pre
zidentės G. F. Walden.

B. A.

KEDRŲ 
SLĖNIS

Vasaros metu nuke
liauti į retesnio grožio 
gamtos kampelius tikras 
malonumas. Todėl londo- 
niškiai lietuviai, vieną 
sekmadienio popietę sėdę 
į didžiulį autobusą, išvy
ko į gamtą. Tačiau šį 
kartą norėta ne vien tik 
pasigrožėti ir paiškylau
ti, bet ir susipažinti ir 
pas i informuoti apie Ka
nados estų organizacijų 
vasaros stovyklą "Seed- 
rioru" — kedrų slėnį, 
esantį apie 1OO mylių į 
šiaurės rytus nuo Londo
no prie Elora miestelio, 
Wellington apskrityje.

Prieš 17 metų Kitche
ner, Londono, Hamilto
no ir Toronto estų bend-

* ruomeninės organizaci
jos, norėdamos turėti 
sus įteikimo centrą ir va
sarvietę jaunimui, nu
pirko apleistą 62, 5 akrų 
ūkį už 8700 dolerių. 
Ūkininkauti šiame žemės 
plote buvusiam savinin
kui atrodė nepelninga: 
slėnesnėse vietose
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klampu ir šlapia, daug 
kur podirvis šaltiniuo
tas, statokos kalvelės, 
pakriaušės akmeningos, 
tik miškeliai pilni reto 
grožio kedrų ir kitokių 
medžių, apjuosti sriau
nios upės Grant.

Tur būt, vienas estų 
charakterio bruožas — 
meilė gamtai ir noras, 
ypač vasarą dažnu atveju, 
atsipalaidoti nuo urba- 
nizmo — pastebėjo šio 
žemės kampelio savitu
mą. Tuojau darbščios jų
jų rankos stvėrės ap
mastytos, išplanuotos ir 
sistematingos akcijos.

Ir, štai, ūkio centre 
ant stambiausios atkalnės 
į slėnį išdygo bendruo
meninis pastatas — salė 
ir valgykla, kiek slėniau 
į kairę bendrabučiai, kur 
kasmet vasarą vyksta 5 
savaičių jaunimo stovyk
los su labai praktiška ir 
pritaikyta estų tautiniam 
charakteriui programa.

Dar kiek kairiau nuo 
bendrabučių — natūralus 
po atviru dangumi vasa
ros teatras, atsirėmęs į 
statoką atkalnę. Čia 
vyksta kasmetiniai festi- 
valiai, įvairūs vaidini
mai, kartą net buvo sta
tytas Šekspyro Hamletas.
Teatro atkalnė teikia pui- įrengimais, 
kią akustiką: nereikia jo-
kių garsiakalbių. Kiek 
toliau nuo teatro įrengta 
speciali, pilnai olimpi
niams reikalavimams 
pritaikyta šaudykla, nes, 
kaip žinome, dažnas es
tas, kaip ir suomis, yra 
geras šaulys. Už šaudyk
los jau miškeliai. Gra
žioje aikštėje su iškiliu 
vėliavai stiebu stovyklau
ja estų skautai, o deši
niau ir skaučių stovykla
vietė. Netoliese tankių 
aukštų medžių apsupime 
— šventovė, kur jauni
mas pasisemia dvasinės 
stiprybės.

Grįžtant prie centrinio 
pastato, patenkama į di
džiulę bendrinę sporto 
aikštę, su krepšinio, ori
nio ir kitomis aikštelė
mis. Aikštės pakraštyje 
maudymosi baseinas. 
Vanduo čia skaidrus ir 
tyras, nes į baseiną atei
na ir išeina šaltininiai 
vamzdžiai. Estai, kaip ir 
lietuviai, pirčių mėgėjai. 
Todėl prie sporto aikštės 
stovi patogi ir talpi pirtis 
pasivanojimo malonu
mams.

Vaizdas būtų nepilnas, 
jie liktų nepaminėtas vie
nas svarbiausių įrengi
mų. Tiesiog stebėtinai 
gražių kedrų apsupime į- 
rengta puikiame slėnyje 
žaliuojanti aikštė. Pa
kraštyje stūkso didinga, 
laiptais nusileidžianti es
trada dainų šventėms, 
kurios čia vyksta kas 
treti metai. Estrada gali 
sutalpinti iki 400 daini
ninkų, o aikštėje čia. su
sirenka iki 4000 žiūro
vų. Ši aikštė pirma buvu
si tiesiog pelkė, o dabar 
sumaniai išdrenuota - 
puiki žaliuojanti pieva. 
Aikštės pačiame dešinia
me šone didingas pa
minklas, skirtas visiems 
estams, žuvusiems už 
šalies laisvę.

Neužmiršo estai ir se
nimo. Ūkio pakraščiai 
suskirstyti sklypais. 
Pensininkai ar panašaus 
amžiaus asmenys išsi
nuomoja 99 metams tuos 
sklypus tik už IO dolerių 
metams. Jau 24 sklypuo
se pastatyti vasarnamiai, 
kai kurie pritaikyti nuo
latiniam gyvenimui. Li
kusiuose sklypuose, ku
rie jau atitverti, greit 
išaugs ir nauji pastatai.

Besistebint šiais visais 
estų vadovo

buvo klausiama, kaip visa 
tai įstengta padaryti ? 
Atsakymas buvo trumpas: 
norėta atkurti mažą savo 
gimtosios žemės kampe
lį. Darbo būta daug. Sa
vanoriai čia įdėjo 34 
tūkstančius darbo valan
dų, kiti nemaža aukojo. 
Neseniai miręs estas Ar
nold Pau užrašė visą sa
vo palikimą — 24 tūkst. 
dol. Dabar jau vien tik 
bendruomeniniai pastatai 
ir įrengimai apdrausti 85 
tūkst. dolerių sumai. Va
sarnamiai atskirų asme
nų nuosavybė ir tik savi
ninkai galėtų jų vertę nu
sakyti.

Kedrų slėnis — Seed- 
rioru vas ar vietinė korpo
racija, valdžios įstaigose 
įregistruota ir aprobuota. 
Valdžios įstaigos paten
kintos: seniau ūkininkas 
joms mokėjo 88 dol. mo
kesčių, estų Seedrioris 
moka 3000 tūkst. dole
rių, o vasarnamių savi
ninkai mokesčius moka 
atskirai. Korporacija 
pardavė ir parduoda Še
rus. po 1O dolerių. Divi- 
dentų ar nuošimčių nie

kas negauna. Korporacija 
— nepasipelnimo įstaiga.

Darbštūs estai ateičiai 
turi planų ir užsimojimų: 
čia visiems turi būti pa
traukli sava vietelė. Ne 
tik vasarą, bet ir žiemą 
čia vyksta judėjimas: 
žiemos sportas vis labiau 
populiarėja.

Londoniškiai lietuviai, 
šiame kedrų slėnyje 
smagiai kelias valandas 
pagyvenę, patyrė naują 
rūpestį: gal ir mes, nors 
mažesniu mastu, galėtu
me ką nors panašaus įsi
gyti? L. Eimantas

PRENUMERUOKIME
NEPRIKLAUSOMĄJĄ!

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENA TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669-8834

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

TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

IQonty 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

Jette & F r eres
VISKAS - MODERNIEMS NAMAMS 

Visi kiti vandentiekio ir 
Šildymo taisymai ir nau
ji įrengimai. Gazinių 
priemonių pardavimas ir 
įrengimas. Atstovaujame 
Hydro - Quebec išnuoma- 
v imui karšto vandens 
tiekimą. Veltui įkaina
vimas.

Jette & Frėre Lt ė e
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

psl. 13

Winnipeg
PENKI
MEDALIAI

Birželio pabaigoj ir lie
pos pradžioj Monrealyje 
vyko Kanados trečios fi
ziškai nesveikiems asme
nims sportininkų varžy
bos. Tokiems fiziškai ne
sveikiem asmenim Kana
doje yra įsteigta speciali 
organizacija. Manitobos 
provincijoje ji yra pasiva
dinusi "Manitoba Wheel
chair Sports ir Recreation 
Ass."

Winnipegleciams gerai 
žinoma, kad prieš 15 metų 
O. ir J. Demereckų šei
moje įvyko didelė nelaimė.
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Dr.J Frison,iB.$c,Dc.
120 2 St. Joseph Blvd. East
Montreal (kampas de la Roche).
Tel.: 523-3525

Atdara: nuo 9 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 9 vai. vak.

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

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

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja 

5330 L’Assomption Buvo. 

Montreal, 

Tel. 255-3535

Dr. A.O. Jaugelienė
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas, -'ll - 12 kambarys 
Tel: 932-6662; namų 737-9681.

Dr.J.Ma tiška
* • • . « v* •”* : ’*

Dantų gydytojas
1440 & CATHERINE Street W., Room 600 ■ 

Tek 866-8235L namų 488^8528. .
.’/■ - .♦ " - H t V ' V- * - r • ■

♦

Dr. A'.S. Popieraitis
B. A.. MJfc, CX, M.se., L.M.C.C*, F-B.e.S.ick

Medical Arts Building, 
1538 Sherbroolc St. West, Tel. 931 -3275 
Suite 215, Montreal 109, Que.

ADVOKATAS

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

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

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

Tel. 366- 7359.

Winnipeg

J

ADVOKATAS

R. J. Isganaitis, BA, BCL
8IEGA, BEAUREGARD, VALADE & IŠGANAITIS
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
2.76 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTKtAL 126.

Tei: 842-1126, namų 674-7038

ADVOKATAS

B.Ke Schneider, ba, bcl

871-1224 
486-3361

DORCHESTER TOWERS 
55S DORCHESTER BLVą, W 

Suite 1616

Phone
Res.

MONTREAL 120, QUE.

Universal Cleaner* & bailor*
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.) 

.Tel. 769-2941

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

daugiau lietuvių, kurių pa
galba ji būtų galėjusi ap
lankyti Montrealyje lietu
vių bažnyčias ir šiaip ko
kias įžymesnes vietoves.

Ji labai likusi dėkinga 
montrealiečiams Danutei 
Aneliūnaitei ir jos tėve
liui, kurie jai daug padė
ję, dažnai lankydami ir 
aplamai ją parėmę mora
liai. Ji nuoširdžiai dėkin
ga ir Winnipeg!ečiams, ku
rie jąparėmė materialiai, 
be ko nebūtų turėjusi gali
mybės į sporto varžybas 
nuvykti.

Ji be to, priklauso ir 
Societyfor Crippled Chil
dren and Adults of Mani
toba ir yra išrinkta jos 
valdybon. Dabar ji yra įga
liota surasti naują stovyk
lą ir ją paruošti stovykla
vimui. K. Strikaitis

LANKOSI
AKTORIUS

Draugų ir giminių ap
lankyti Montrealyje kele
tą dienų praleido Chica- 
goję gyvenantis aktorius 
L. Barauskas su žmona 
Dana,

Jų duktė Veronika, būda
ma vos 14 metų amžiaus, 
labai mėgo sportuoti. Kar
tą prie ežero šoko nuo 
tramplyno į vandenį, galva 
pasiekė dugną, sunarinda- 
ma sprandą, o ypač suža
lojo nervų sistemą. Nuvež
ta į ligoninę, atsidūrė be
veik mirties patale. Dak
tarai pranašavo greitą 
mirtį. Ypatingai skaudu 
buvę girdėti, kai vienas 
daktaras jai pasakė :”Nebė- 
ra reikalo čia tave žiūrėti, 
nes visvien greit mirsi”. 
Kas dar blogiau, kad tai 
buvo pasakyta tėvų aky- 
vaizdoje. Mergaitei buvo 
surasti kiti daktarai, nors 
galutinai išgyti nebepasi
sekė.

Liko sužeista kūnu, bet 
sieloje pasiliko sveika ir 

; pilna visokiausių užsimo
jimų.- Ji lankė įvairius 

. kursusĮr net mėgino stu- 
;; dijuoti teisęs bet tarą są-.
< lygos - pasirodė pier sun-/ 
^-klOSTV*

■ / 'Dabarjlpriklauso aukš- 
rĮlčiau paįįilhėtai sporto Mį;
■- ganizaclJaL BiržeUo ir -tikėtiniams -r trustees ~ * _ - - . ••

liepos mėn. tokių sportl-, įsijungiant f akcininkus^ t
ninku suvažiavimas įvyko t.y.» šėrininkus, ir už ^l°riaų.,
Montrealyje Iš visos Ka- savo paskolas .gauti dalį, ; Ontario provincijoje, 
nados provincijų. pinigais, o dalį preferea- , P®8 ^^talpkus lankėsi

Sporto varžybos vyko elnėmis akcijomis, kū- 'v Petronis su šeima. 
Lavalio kolegijos aikštėje, 
iš septynių laimėtinų taš
kų Verutė laimėjo penkis.
Pirmą vietą laimėjo suloš- 
dama tenisą, už ką gavo 
auksinį medalį.

Antras vietas laimėjo 
25 metrų bėgime su veži
mėliu, šešių svarų rutulio 
stūmime, poriniame stalo 
teniso žeidime ir kūjo me
time, už ką gavo po sida
brinį medalį. Žodžiu, Ve
rutė laimėjo vieną auksinį 
ir keturis sidabrinius me
dalius, kuriuos laiko pasi
kabinusi prie savo lovos. 
Ji sako, kad tai jai esanti 
didelė paguoda, ypač, kad 
kaip lietuvaitė mėgusi nuo 
mažų dienų sportą, ir 
tokioje sunkioje padėtyje 
būdama vis dėlto laimėju
si.

Būdama Montrealyje 
skambinusi į N. Lietuvos 
redakciją, kad apie tą 
sportą ką nors parašytų 
lietuviškame laikraštyje, 
tik gaila, kad laikraščio 
numeris jau buvęs at
spausdintas. Ji nesitikėju
si kokios ypatingos garbės, 
bet norėjusi, kad ateitų

KELIAUNINKAI
Kazimiera Petrulienė 

su sūnum Edmundu buvo< 
išvykę į Bostoną pas vyrą 
ir tėvą Joną Petrulį, ku
ris ten verčiasi statyba.

Aug. ir O. Mylės buvo 
išvykę į Bostoną ir jo 
apylinkes.

J. ir J. Adomoniai su 
sūnum Gintaru buvo išvy
kę į JAV aplankyti moti-W 
nos Vandos Vienožinskie- 
nės, kuri atvykusi iš Lie
tuvos ir apsistojusi pas 
sūnų dr. Vienožinskį.

Juozas ir Simon Ado
maičiai buvo nuskridę į 
Belgiją ir kitas Europos j

VYTAUTO ; ; valstybes. . . '' : ' . |
KLUBE' 'Dr.- ’E. Andrukaitis'

. / Bugpiūči^ di ^buvu^ 
ąiame .Vytauto, klubo pat V-
kėtinių • susilipkime bu /o į
iškeltas įte -.palankiai įT : ;
vertintas. pasiūlymas pa^- < Blvd.

.,. rr. . <r ...... petras Jokubka• buvo i

montreal

rios turėtų keturis kartus' 
daugiau balsavimo teisių 
už paprastas akcijas. At
seit 100 dol. preferenci- 
nė akcija balsuotų 4 bal
sais.• r

Sekmadienį, rugpiūčio 
22 d., 2.30 vai., šaukia
mas nepaprastas patikė
tinių susirinkimas šitą 
pasiūlymą apsvarstyti. 
Tai bus labai svarbus ir, 
gal būt, lemiamas susi
rinkimas, sprendžiant 
visą klubo ateitį.

LIGONYS *
Serga Šitkauakienė, ku- | 

ri nelaimingai susižeidė 
savo namuose.

Pernai sunkiai sužeis
ta, automobiliu bevažiuo
jant, Ona Žilinskaitė jau 
yra pasveikusi ir pradė
jusi dirbti.

Mirė Mačernienė, kuri 
jau senokai sirgo. Ji yra 
Čialkienės — JonoČial- < 
kos žmonos motina.

IŠKYLAUJA MONTREAL!© VILKIUKAI. VADOVAS B. NIEDVARAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



MIRĖ
LENKIJOJE

Gdanske, Lenkijoje, 
rugpiūčio 10 d. mirė 
Vanda Adomonienė, ku
rios gedi 4 vaikai — trys 
Vakaruose ir viena duktė 
Lietuvoje.

M on treaty je gyvena jos 
sūnus Henrikas Adomo
nis. Praeitą šeštadienį 
už mirus tąją buvo atlai
kytos gedulingos pamal
dos.

VIEŠĖJO
LIETUVOJE

Advokatas Juozas Mi
leris su žmona ir tėvais 
Marija ir Juozu Mileriais 
po viešnagės Lietuvoje 
grįžo į Montreal;.

Lietuvą aplankiusi 
Montrealin dar grįžo ir 
A. Zubienė. Ji netrukus 
išvyksta į Fidži salas, 
kur^arch. V. i Pi Zubas 

■- tarnauja.

SVEČIAVOSI
EUROPOJE

Stasė Ališauskienė po 
turistinės kelionės Euro
poje grįžo namo į Verdu- 
ną.

GIM TADIENIS 
GEGUŽINĖJE

Šaulei J. Jukonienei 
šaulių gegužinės metu 
buvo suruoštas jos gim
tadienio pagerbtuvės.

J. Š.

VIEŠNIA IŠ 
PHILADELPHIJOS

Pas V. L. Stankevičius 
Monrealyje svečiavosi 
Felė Talakytė iš Philadel- 
phijos.

AUSTRALIJOJE
— Buvę Aušros gimna

zijų Kaune mokiniai 
bendriems pietums buvo 
susirinkę ir Adelaidėje, 
Australijoje. Dalyvavo 
mokytoja A. Petruškevi
čienė. Pobūvį pravedė 
Jurgis Janavičius.

— Dr. Nemira ir V. 
Ratkevičiai iš Adelaidės 
savo atostogas praleido 
Indonezijos Bali saloje.

SKAUTAMS
PAKVIETIMAS 
SUEIGON

Ilgesnį laiką iš šalies 
teko stebėti du jaunus 
skautų vadovus. Abu jie 
buvo maždaug to paties 
amžiaus ir veik vienodo 
išsimokslinimo: baigę
gimnaziją ir lanką ar 
baigę lituanistinę mokyk
lą.

Rimas buvo ramesnio 
būdo, bet nuolatinis ir 
pastovus skautas, žinąs 
ko siekiąs, niekad nelin
kęs nusiminti ir niekad 
nestatąs sau klausimo 
— kam aš dirbu? Jo 
skautavimo vaisiai neat
rodė pernelyg dideli, bet 
jo vadovaujamas vienetas 
nuolat progresavo, nes, 
kaip ir jis, kiekvienas 
vieneto narys jautėsi 
skautu visada, kiekvieną 
dieną, kiekvienu momen
tu.

Vitolis buvo karštas 
vadovas, kartais nepa
prastai judrus, bet ban
guojąs, nevisada užside
gąs ir dažnai net po men
kiausio nepasisekimo 
krintąs į nusiminimą. 
Atrodė, jis lyg proginis 

r — nepastovus .skautas, 
svyruojąs jaunuolis, ne 
nuolat žengiąs tobulėjimo 
link, linkęs sustoti pu
siaukelėj ar net trauktis 
atgal. Kai kas jį laikė 
vingiuotu diplomatu, ne
dažnai sakančių, ko no
rįs ar siekiąs?

Jo vadovaujami skautai 
kartais laimėdavo vienetų 
varžybas, bet dažniau 
likdavo paskutiniais. Ir jo 
vienetas net skaičiumi 
dažnai būdavo nepasto
vus. Kai kurie nariai 
prašydavosi perkeliami į 
kitus vienetus, nes blaš
kytis, kilti ir kristi, 
kartais tiesiog plėšytis, 
o vėliau sustingi ar vieni 
sustoti, jiems, matyt, 
nepatikdavo. Bet jo vie
nete buvo ir tokių narių, 
kurie, matyt, norėjo 
lengvai į viską žiūrėti, 
linksmintis, skrajoti kaip 
peteliškės, pasitenkinti 
pigiu populiarumu ir gy
venti vien tik sau ir su 
šia diena.

Mūsų tuntininkas regu
liariai kviesdavo visų 
tuntų vadovų pos ėdžius- 
pasitarimus, kuriuose 
kiekvienas vadovas turė
jo progos atskleisti visą 

savo vieneto veiklą ir net 
detales. Iš tokių vienetų 
veiklos apžvalgų turėta 
nemaža naudos. Kiekvie
nas galėjo darytis paly
ginimus, sugretinimus, 
rasti, kas taisytina ar į- 
vestina, prašyti patari
mų bei pasikviesti kitus 
vadovus į vieneto sueigas 
ar kitus užsiėmimus.

Šituose tunto vienetų 
vadovų pasitarimuose ak
tyviai dalyvaudavo abu 
čia mūsų minimi vadovai. 
Rimo pranešimai būdavo 
trumpesni, planingi, aiš
kūs, bet ir pilni — pa
trauklūs. Juose visada 
galima buvo rasti ką nors 
nauja, kas būtų panaudo
tina ir visiems pritaiko- 
mat Vitolis, nors bandy
davo kuo nors prasikišti 
ir švystelti, bet dažniau
siai skųsdavosi, kad jam 
nesiseka, kaltindavo ap
linką, sąlygas ir visokias 
aplinkybes ir net savo 
narius, kad jo gerų norų 
ir pastangų jie nesupran- 
tą.

Kartą jis iškėlė lyg 
šekspyrišką klausimą: ar 
verta dirbti, stengtis, 
sielotis, kai iš viąo nieko 
ypatingo juk negalima pa
siekti? Juk dabar mus 
supančioje aplinkoje pa
sireiškia vis naujų, ma
dingų, kad ir nevisada gi
lių, bet iš karto patrauk
lių sąjūdžių ar grupavi
mus i. Tai nemaža jau
nuolių iš karto patraukia, 
net sužavi. Tai, girdi, 
atpalaiduoja nuo bet ko
kios atsakomybės ir įsi
pareigojimų ir suteikia 
neribotą laisvę pataisy
ti. .. visą dabartinį gyve
nimą, kai šiandien viskas 
įstatyta į tokius rutinos 
rėmus, kurie tik sukausto 
laisvu norintį būti jauną 
žmogų.

Vadovų posėdyje įsi
viešpatavo tyla. Nors po
pos ėdis nebuvo uždary1- 
tas, bet daug kas jautė 
reikalą skirstytis. Jauno 
vadovo atviras "išsisa
kymas” vertė susimasty
ti ir trumpu laiku lyg ne
būta jam tinkamo atsaky
mo. Vėliau, pasiruošus 
būsią lengviau tatai pa
daryti.

Netikėtai pakilo Rimas 
ir štai ką pareiškė:

— Tur būt, dar niekas 
•manęs nepalaikys, kon

servatyviu skautu, tylin
čiu, prisitaikančiu prie 
esamos padėties, Nesu 
taip pat greitas žavėtis 
nežinomom naujovėm. 
Vertinu jaunystę, pilną 
polėkių, ieškojimų, ener
gijos, kritikos, bet 
smerkiu visokius ’’lais
vių” sąjūdžius, kur pro
testuojama prieš viską, 
nors ir neturima nei 
rimtų priežasčių, nei to
bulesnių būdų pataisyti 
esamas negeroves, nei 
pilnesnio supratimo, ko 
iš tikro siekiama. Lais
vės vardu kartais bando
ma išvystyti tokią akciją, 
kuri tikrai suvaržytų kitų 
žmonių laisvę ir apsi
sprendimą.

Kalbant apie skautiją 
logiška yra tvirtinti, kad 
tai laisvų žmonių, jauni
mo auklėjimo ir auklėji
mosi tarptautinė organi
zacija turinti aiškią ir 
tvirtą savo sistemą, gy
vuojanti ir nuolat pro
gresuojanti daugiau kaip 
pusšimtis metų. Tai ne 
trumpalaikis ir praei
nantis mados dalykas, 
bet natūraliai žmogaus 
prigimtimi, vystimusi 
bei tobulėjimu paremtas 
sąjūdis, be amžiaus 
skirtumo tinkąs dabar 
visiems.

Tai idėja, kuri labai 
tiko savo kūrimosi stadi
joje ir kurią galima pil
nai pritaikyti prie pažan
gių mokslinių, socialinių 
ir kitų permainų, vyks
tančių dabar pasaulyje.

Mielasis broli Vitoli, 
džiaugiuos, kad tu atvi
rai čia išreiškei dažno 
jauno žmogaus norą būti 
laisvu ir kūribingu. 
Leisk ir man padaryti 
pasiūlymą — plačiau at
verk savo mėlynąsias 
akis, giliau susimąstyk 
— ir pamatysi, kad lais
vės ir kūribingumo skau- 
tybėje yra ir visada bus.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL. 727-3120 Naml( 376-3781
Albertas N O R K E L 1 Ū.N A S , B.A. C.S.C., I.B.

A y e n J _ū_r_a_ _Y_ e i k J _9_ _n.Ji. - _

Komercinio, privataus turto, automobilių,• 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Tik tvirtai tikėk šia di
džia nemirštančiąja idė
ja. Svyravimai skautams 
netinka. Būk tvirtas ir 
tiesus, o tada ir veikti 
bus lengviau.

’’Ačiū, broli, Rimai. 
Tur būt, pirmą kartą 
girdėjau tokius įtikinan
čius žodžius. Kviečiu ta
ve kitą šeštadienį būtinai 
ateiti į mūsų vieneto su
eigą. Reikia, kad kaip 
mane, ir visus paveikti.

L. E-tas
• Lietuvoje šią vasarą 

išleisti šių užsienio ra
šytojų kūriniai: lenkų S. 
Žeromskio "Ištikimoji 
upė", čekų F. Šrameko 
"Sidabrinis vėjas", britų 
W. Thakeray "Snobų kny
ga", vokiečių F. Schill e- 
rio "Plėšikai", P. Vai
čiūno senas vertimas.

• Vilniaus "Varpo" cho
ras, A. Krogerto vado
vaujamas, birželio mėn. 
laimėjęs premiją tarp
tautiniame konkurse Ita
lijoje, liepos mėn. pra
džioje dalyvavo tarpt, 
konkurse Anglijoje, Lan- 
golen vietovėje. Šalia pa
sirodymo konkurse, cho
ras lietuvių liaudies dai
nas dar atliko koncertuo
se Langolene ir Londone.

W E B S T E R I O 
ŽODYNAI!
1970 meni laida, skirta 
bibliotekom.:. Visai nau
ji, neišpakuoti iš karto
nų. KAINA S 45.
PARDUODAMA UŽ $15.00 
10% nuolaida užsakan
tiems 6 ar daigiau egz. 
NORTH AMERICAN 
LIQUIDATORS 
58 158 2ND AVE. N. DEPT. Q 31 3 
SASKATOON SASKATCHEVAN 

Prie COD užsakymų pri
dėti 1 do1., depozito. Ap
mokėsite išperkamuoju 
mokesčiu, gavę žodyną. 
Jei nepatiks ir žodjmą 10 
dienų bėgyje grąžinsite, 
pinigaibus Jums grąžinti. 
Perparduoti žodynus ne
leidžiama.
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KRONIKA
LAIKRAŠČIO 
IŠVYKA

Artėjant vasaros pa
baigai Nepriklausomos 
Lietuvos laikraštis ren
gia jaukią ir įdomią iš zy
ką į Brome, Eastern 
Townships, apie 50 my
lių nuo Montrealio.

Mo.itrealiečių lietuvių 
gegužinės ir išvykos pa
prastai vyksta kitose 
apylinkėse, bet Eastern 
Townships rajone daug 
lietuvių turi savo namus 
ir vasarnamius, apylin
kės iš tiesų gražios. 
Laikraščio išvyka įvyks 
verduniečių Genės ir Jo
no Petrulių vasarvietėje.

Kitą savaitę paskelbsi
me, kaip Petrulių vasar
vietę pasiekti ir smulkiau 
painformuosime apie iš
vykos numatytą progra
mą. Ji žada būti itin pa- 

. trauklų tad tą dieną visi 
prašome paskirti Nepri
klausomosios išvykai, 
kuri įvyks darbo dienos 
savaitgalyje, sekmadienį, 
rugsėjo 5 d.

MIRĖ
KUN. J. BOBINAS

Rugpiūčio 12 d. po ilgos 
ligos mirė buvęs ilgame
tis liet. Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kua. 
Jonas Bobinas.

Per Šv. Patriko bažny
čią, kurioje pastaraisiais 
metais dirbo, palaidotas 
rugpiūčio 16 d.

ŠEŠTASIS 
PRANEŠĖJAS

Skaitytojus jau pasiekė 
šeštasis Pranešėjas — 
tai Lietuvių žurnalistų 
sąjungos c. valdybos biu
letenis. Leisti jį pradėjo 
dabartinė valdyba. Apla
mai ši dabar kadenciją 
baigianti valdyba, galima 
sakyti, tik popieriuje te
beegzistavusią žurnalistų 
sąjungą, išjudino, sugyvi
no, išleido šešis biulete
nio numerius, surengė 
žurnalistų konferenciją, 
paruošė naujų įstatų pro
jektą, pravedė šūkių kon
kursą.

Dabar ši veiklioji val
dyba — pirm. V. Alan
tas, vicepirm. V. Min-

gėla, sekr. A. Nakas, 
ižd. V. Seleais, J. Gai
žutis ir Pr. Turūta — 
savo darbą baigia, o LŽS 
nariai rinks naują valdy
bą iš Chicagoje gyvenan
čių kandidatų.

Pranešėjas bene bus 
akivaizdžiausias valdy
bos darbštumo ir veiklos 
įrodymas. Jis buvo mie
lai skaitomas, tur būt, 
visų išeivijos spaudos 
bendradarbių ir, be abe
jo, buvo pagrindine jung
timi.

Ar naujoji valdyba 
Pranešėją ateityje leis 
nežinome. Redaktorius 
V. Alantas to pageidau
tų, tur būt, to pageidau
tų ir didelė dauguma 
spaudos bendradarbių. O 
eventualiam busimajam 
redaktoriui, palyginti, 
nedidelės apimties Pra
nešėją padaryti tokiu 
patraukliu ir įdomiu, 
kaip pastarieji jo nume
riai, bus šioks toks iššū
kis.

K. MIKLAS 
AMERIKIEČIUOSE

Kęstutis Miklas, dabar
tinis Batuno pirmininkas,

DAINININKE GINA ČAPKAUSKIENĖ KALIFORNIJOJE APLANKĖ BUVUSIUS tyONTR E ALI EČlUS. VlE£ 

NAGĖJE PAS GURČINUS iŠ KAIRĖS - I. IR V. GURČlNAI, A. TRASIKIS, G. ČAPKAUSKIENĖ, LORE- 
TATRASIKYTĖ, G. RUKŠĖNAS, E. TRASIKIENĖ. J. Rukšenienes nuotr.

yra giliai įsikverbęs ir į 
amerikiečių politinę bei 
visuomeninę veiklą. Pra
ėjusiais metais jis buvo 
išrinktas antru kartu 3-jų 
metų kadencijai į Long Is
lando 21 distrikto valsty
binių mokyklų švietimo ta
rybą. Šiemet jis buvo iš
rinktas tos tarybos vice
prezidentu ir visuomeni
nių reikalų komisijos pir
mininku.

JURŲ ŠAULIŲ KUOPA “NERINGA" VISUS MALONIAI 
KVIEČIA ATSILANKYTI [

kuri įvyks rugpiūčio 29 d. P.F. Skruibio vasorviefėje, 
Pointe Fortune, P. Q.

Programoje:! Geras orkestras
• Gegužinės gražuolės rinkimas
• Turtinga loterija
• Premijuotas Šaudymas ir kiti 

sporto žaidimai
• Plaukiojimas laiveliais
• Bufetas ir baras

Norintieji galės vykti autobusu, kuris i {vyks nuo 3er ri de 
Montigny stoties 19,15 vai ir nuo Aušros Vartų b aznyCios 

11 vai. sekmadienio rytcį. Dėl smulkesnių informacijų ir 
registracijos skambinti: Tel: 677-5931 ir 365-3252.

Kuopos valdyba

APSIDRAUSK!
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.

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. Pouks- 
taitis, Bus. Manager. Second Class Mail 
Registration No. 1952. Return postage guaran

teed. Postage paid at Lachin*, P.Q.

Montrcalio Lietuvių Kmhto l'nijii
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 

Telefonas: 766 5827

MOKA Ut: DUODA PASKOLAS:

Einamąeiaa *4a*5.1% Asmenine* ..... ......................... 8J%
Tau^mąsias *-U*-----------6.0% NekUM. ......
Tenn. ind. 1 metam*____6.25%
_ , . . . čekių kredite ------------- ».»%Tena. ind. 2 metam*____6.75%
Duoda nemokamą gyvybė* ap- invesiacines — nuo •-•% iki 12% 
draudą iki |2,0M ui trap. a4oa Nemok. gyvybė* apdr. iki SIMM 
rainas. ui paskolos ramg.

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis -nuo 1Q iki 3 vai. kasdien, išskiriant Šeštadienius: 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd, tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. ir vakarais — pirmad, trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 ▼.

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

NIEKAS NEAPSIVILIA STEPHEN KISBERIO 
DOVANU, DAILENYBIU IR SENIENŲ PARDUOTUVĖJE

Nuostabus 
pasirinkimas: 
tikri rusiški sormovarai, 

' porcelanas, dekoraty
vios lėkštės, medžio 
drožiniai, įvairūs indai, 
rankdarbiai, lininės 
staltiesės, be to - 
gintaras ir 
jo išdirbiniai...

AUCTIONEERS . ENCANTEUMS

NOTRE D AME W.
MONTREAL 

T*k. 849-1366

PAS KISBERl NIEKAS NEAPSIVILIAI

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

ir redakcija neatsako.

Metinė prenumerata Kanadoje $7.50, visur 
kitur $8.00. Atskiras numeris 25<. Rėmėja 
prenumerata $12.00. Adreso pakeitimo* 25f«

ffedoėd/o* Ir odmlddrocl/o* »*«»<>» - ~ 
7722 GEORGE STREET, LASALLE 690, P.Q.

Tel. (514) 3666220
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