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1940 metais sovietams 
okupavus Lietuvą, To
ronto lietuvių veikėjų 
tarpe kilo mintis suburti 
visokių pažiūrų ir partijų 
Kanados lietuvių į bendrą 
organizaciją. A. Frenze- 
lio, V. Dagilio ir O. In- 
drelienės iniciatyva rug- 
piūčio mėnesį buvo su
šauktas susirinkimas, 
kuris išrinko Kanados 
lietuvių tarybą. Pirma
jame posėdyje buvo nu
tarta leisti savo laikraš
tį Nepriklausomą Lietuvą 
ir sudarytas redakcinis 
branduolys iš V. Dagilio, 
K. Burės ir P. Kundro
to. Pirmuoju redaktoriu
mi buvo Viktoras Dagi
lis, kurio namuose buvo 
ir pati redakcija.

Kilus nesusiprati
mams, torontiečiai Ne
priklausomą Lietuvą 
perdavė Kanados lietuvių 
centro tarybos atstovams 
Montrealyje Marijai 
Aukštaitei - Navikevičie- 
nei ir Jonui Leknickui. 
Nuo 1941 iki 1947 metų 
Nepriklausomą Lietuvą, 
be V. Dagilio, redagavo 
M. Aukštaitė, . Jonas Yla 
ir Marija Arlauskaitė.

1947 metais redagavi
mą perėmė Juozas Nor
vaiša - Leonas Girinis, 
jau pokario ateivis. Jo 
iniciatyva iki tol rašo
mąją mašinėle spausdi
namas ir rotatoriumi 
dauginamas laikraštis 
buvo pradėtas spausdinti 

spaustuvėje. J. Norvaiša 
-Girinis redagavimą per
davė Pranui Rudinskui, o 
1949 m. sausio mėnesį 
redaktoriumi buvo pa
skirtas Jonas Kardelis, 
profesionalas žurnalis
tas, nepriklausomoje 
Lietuvoje buvęs Lietuvos 
Žinių dienraščio vyriau
siasis redaktorius.

Tais pačiais metais 
buvo įsteigta Nepriklau
somos Lietuvos spaudos 
bendrovė, kuri įsigijo 
spaustuvę, o 1951 m. pa
statė nuosavus namus. 
1959 m. vasario 27 d. 
Kanados lietuvių centro 
taryba Nepriklausomą 
Lietuvą perdavė NL 
spaudos bendrovei.

1968 metais Jonui Kar
deliui sunkiai susirgus, 
1968 m. lapkričio 20 d. 
vyriausiuoju redaktoriu
mi buvo paskirtas dr. 
Henrikas Nagys, redak
toriaus padėjėju Vacys 
Žižys, technikiniu redak
toriumi ir administrato
riumi Pranas Paukštai- 
tis. Jonas Kardelis iki 
savo mirties 1969 m. va
sario 10 d. liko Nepri
klausomos Lietuvos gar
bės redaktoriumi.

Nuo 1970 m. liepos 15 
d. Nepriklausomą Lietu
vą redaguoja R. E. Ma
ziliauskas, administruo
ja Pranas Paukštaitis.

Tokia trumpa ir lako
niška Nepriklausomos 
Lietuvos biografija. Be 
abejo, nėra ji išsami ir 
pilna — tai tik pagrindi
niai bruožai, kurie ne
apibūdina to daugelio 
vargų, rūpesčių, sunku
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mų, kuriuos per 30 metų 
teko nugalėti, nesumini 
nė to daugelio žmonių — 
laikraščio darbuotojų, 
talkininkų, akcininkų, rė
mėjų ir bendradarbių, 
pagaliau nė tūkstančių 
skaitytojų, kurių visų 

darbu, parama ir talka 
Nepriklausoma Lietuva 
30 metų reguliariai lankė 
savo skaitytojus.

Laikraštis išvarė gilią 
ir prasmingą vagą užsie
nio lietuvių gyvenime. 
Visu veidu atsisukęs į 
Lietuvą, nuo pat pirmojo 
iki šio numerio alsuoda
mas jos rūpesčiais, var
gais ir problemomis, tuo 
pačiu jis lygia dalia rūpi
nosi išeivijos buitimi ir 
būtimi, lietuvybės likimu 
svečiose šalyse.

Biografija, žinoma, 
dar, nebaigta. Kiekvieną 
savaitę su kiekvienu 
skaitytojus naujai pasie
kiančiu numeriu Nepri
klausomos Lietuvos bio
grafija rašoma toliau. 
Palinkėkime jai dar daug 
metų eiti tuo tiesiu pra
mintu taku.



DIENOS 
TEMOMIS

Parašyk, sako, gražų straipsnį apie Ka
nados lietuvių dieną. Mes, kolonija maža, 
užsimojom plačiai, vien tik programos atli
kėjų prisikvietėm per tris šimtus, sales iš- 
sinuomavom šaunias, išlaidų ir įsipareigoji
mų pridarėm aibes - tad jei neprivažiuos 
pakankamai žmonių iš Kanados ir Amerikos 
- tikrai pražūsime. Taip maždaug rašė ka- 
tarinietis. Tačiau netaip jau lengva "gražiai" 
parašyti apie įvykį, apie kurį jau taip daug 
ir išsamiai tų pačių darbščiųjų katariniečių 
yra prirašyta ir ką mes visi šiaip ar taip jau 
maždaug žinome.

Aišku, kad lietuvių dienos yra kasmeti
niai Kanados lietuvių tautiniai atlaidai, aiš

ku, kad tai per septynioliką metų įsitvirti
nusi tradicija, aišku, kad ta proga susitinka 
seniai nesimatę bičiuliai, suvažiuoja pasi
tarti įvairių organizacijų, pašaukimo ir tiks - 
lų bendraminčiai, o svarbiausia - vienon 
vieton susiburia šimtai lietuvių jaunuolių. Ir 
visa tai iš tikrųjų labai gražu. Bet kaip apie 
visatai "gražiai" parašyti ir nekartoti senų, 
visiems jau žinomų posakių? Kas gi naujo ir 
negirdėto tuose lietuviškuose Kanados sąs
krydžiuose ?

O naujo vis dėlto yra. Kanados lietuvių 
dienos po truputį pradeda keisti savo pobūdį. 
Nežinia, ar tai buvo iš anksto numatyta ir 
gudriai sugalvota strategija. Greičiausiai
ne. Greičiausiai tai vystosi dėl gyvenimo 
būtinybės, o teigiamieji rezultatai iš tikrųjų 
yra daug prasmingesni už praktiškuosius ap
skaičiavimus.

Bepigu lietuvių dieną ruošti tokiam To
rontu!. Pajėgių, patyrusių organizatorių ne
trūksta, o ir sales patys torontiečiai gali 

nemažas pripildyti. Jei ir nesuvažiuos šim
tai svečių iš kitur - pirmoje eilėje nukentė
tų nuotaika, gal ir torontiečių lokalinis pa
triotizmas , bet finansiniai galvosūkiai nemi
go naktų organizatoriam nesuteiktų. Didžio
sios kolonijos ta prasme yra privilegijuotos 
ir gal net truptį išlepintos.

Mažosioms sunkiau. Lietuvių dieną or
ganizuojančiam mažam telkiniui viešnių ir 
svečių gausybė nėra vien tiktai moralinis at
pildas ir pasitenkinimas rengėjams, bet ir 
paprasčiausia finansinė būtinybė. Apytuštė 
koncerto salė, negausūs šokėjai susipažini
mo vakare, kamšaties stoka prie bufeto - 
gali reikšti sunkiai išbrendamą finansinę 
klampynę. Vadinasi, žūt būt reikia pasiūlyti 
kuo įdomesnę programą, reikia surasti ką 
nors patrauklaus, reikia įskelti tą žiežirbą, 
kad kuo didesnis lietuvių skaičius jaustų no
rą ir tiesiog būtinybę važiuoti į tolimą mies
tą, į Kanados lietuvių dieną.

Tad dėl to gal ir kilo mintis sukviesti kuo

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

SUDARYKIME 
SĄLYGAS

Kada atvykome po karo 
į Kanadą, ieškojome ar
timesnių ryšių tarp lie- 
tyvių, ar tai būtų giminė, 
kaimynas ar vargo drau
gas išeivijoje. Pirmieji 
susižinojimo ryšiai buvo 
gausus lankymasis gegu
žinėse, minėjimuose. 
Gyvendami dideliame 
krašte negalėjome apsi
eiti be laikraščio infor
macijos.

Naujai atvykusioms į 
Kanadą daug pasitarnavo 
informacijai Nepriklau
soma Lietuva, tai yra, 
pirmutinis demokratinės 
minties savaitraštis Ka
nadoje su šūkiu: "Už 
Lietuvos išlaisvinimą, 
už ištikimybę Kanadai".

Jei šis laikraštis savo 
skiltyse vedė kovą už 
Lietuvos išlaisvinimą 
per 30 metų ir dar tebe
veda, tai mes turime at
kreipti dėmesį į šio laik
raščio tolimesnę egzis
tenciją. Esame ekono
miškai pajėgūs šiam 
laikraščiui pagelbėti, o 
paramos, iš redaktoriaus 
ir valdybos pasisakymų 
sprendžiant, reikalinga.

Tautinei veiklai ir 
spaudai žodžiais nepa- 
gelbėsime. Reikalinga 
konkreti parama — dar
bas ir doleris, tai vie
nintelė lietuvio duoklė 
lietuviškos spaudos eg

zistencijai užtikrinti. 
Nepriklausomos Lietuvos 
30 metų sukakties proga 
linkiu laikraščiui švie
sios ateities. Ta proga 
siunčiu šimtą dolerių 
akcijų sąskaiton.

J. Šarapnickas

KAS VADUOJA 
LIETUVĄ

Kadaise po karo ati
dardėjome į šiaurės 
Kvebeko kasyklas. Liūd
nos tai buvo dienos. 
Skaitėmės niekam nerei
kalingi žmonės. Pasitiko 
rusų komunistų propa
gandos vaisiai, Kvebekas 
laikė mus labai blogais 
žmonėmis. Tamsiais ir 
nekultūringais. Nepraėjo 
nė pusmetis, turėjo savo 
nuomonę pakeisti iš pa
grindų. Retai kam ir da
bar ateina į galvą klausi
mas, kodėl šitaip atsiti
ko? O atsitiko paprastai: 
lietuviai pirmieji iš visų 
ateivių pradėjo tautinį- 
politinį veikimą.

Susikūrė pirmiausia 
geri vyrų chorai, nesant 
moterų, net vyrų tauti
niai šokiai. Atsirado so
listai, pranešėjai, pasi
girdo per radiją lietu
viškas žodis. Lietuvių 
renginiai pelnė gerą var
dą, Gal kam nėra žinoma, 
kad beveik visi šių dienų 
taip garsiai veikiančių 
ansamblių vyresnio am
žiaus vadovai, muzikai ir 

chorvedžiai, savo gar
bingą lietuvybės darbą 
Kanadoje pradėjo tose 
kasyklose, o kiti pasekė 
šiuos ir, štai, rengiant 
Lietuvių dienas, jie ir 
niekas kitas atneša į tas 
dienas aukštai iškeltą 
lietuvių liaudies meną ir 
parodo lietuvių dvasines 
vertybes.

Galima ir, tur būt, 
reikia kalbėti apie mūsų 
tautos laisvinimo viršū
nių žygius, darbus ir 
pastangas, bet, nuošir
džiai kalbant, tik pati 
veikianti lietuviškoji vi
suomenė varo giliausią 
vadavimo darbą. Ne pa
mokslai ir kalbos pagavo 
lietuvišką jaunimą ir pa
traukė dirbti lietuvybės 
darbą ir būti tikrais lie
tuviais. Paplepėti apie 
patriotizmą gali kiekvie
nas, bet ne kiekvienas 
gali metų metais dirbti ir 
raginti kitus dirbti nenu
ilstamą tautinį darbą, 
kuris tik vienas gali už
tikrinti mūsų tautos lais
vės dienas, nežiūrint kiek 
laiko užtruks mūsų tautos 
vergijos naktis.

Štai, maža St. Catha
rines apylinkė ruošia 17- 
tąją Lietuvių dieną, ir 
dalyvių atvyks daugiau 
negu dvigubai tiek, kiek 
yra pačių rengėjų.

Penkias dienas lietu
viška vėliava plėves uos 

prie miesto rūmų salės 
ir netenka abejoti, kad 
vietiniai kanadiečiai su
žinos, kodėl ta vėliava 
taip pagerbta. Sužinos 
tai, ko lietuviai siekia. 
Simas Kudirka jiems at
rodys dar aiškesnis ir 
šviesesnis, o rusų pro
paganda dar juodesnė ir 
tamsesnė.

St. Catharine sulauks 
šiemet daugybės lietuvių. 
Negali nesulaukti. Tai 
didelė diena netik St. 
Catharinei, bet ir visai 
lietuviškai Kanadai. Lau
kime jos ir ruoškimės v
visi. Šauklys

RUSIŠKASIS 
KOMUNIZMAS

Leninas, pastebėjęs, 
kur krypsta Markso-En- 
gelso išvedžiojimai, pa
sakė: "pakrapštyk nagu 
mūsų komunizmą, tuoj 
pasirodys rusiškas na

nepnkausoma
$ ietuva

L'ž Lietuvos išlaisvinimą! U S ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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cionalizmas". Jugoslavai 
patys pirmieji pamatė, 
kad rusai nori jų žemę 
paversti savo kolonija ir 
todėl rusus iškraustė 
lauk. Tas pats atsitiko ir 
su maža Albanija, kurią 
užstojo raudonoji Kinija. 
Kinija vadina rusiškąjį 
komunizmą lygiu vokiš
kam nacizmui.

Rusai niekad nesiekė 
komunizmo pagrindo — 
žmonių gerovės. Po pu
sės šimto metų nuo re
voliucijos laikų žmonės 
tebestovi eilėse dėl niek
niekių, užtat Rusija da
bar yra viena didžiausių 
karinių galybių pasauly
je. Rusija save vadina 
Sovietų S-ga, nors visas 
pasaulis gerai žino, kad 
ten jokių tarybų-sovietų 
nėra, o "sąjungą" sudaro 
okupuotos - pavergtos ir 
prievarta sujungtos tau
tos tam, kad bendrai
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didesnį programos atlikėjų skaičių. Tokių 
atlikėjų juk netrūksta: ir tautinių šokių gru
pės, ir jaunimo chorai ir ištisi ansambliai, 
nekalbant jau apie sportininkų komandas. O 
visos tos grupės - jukgrynų gryniausias lie

tuviškas jaunimas. Prie atlikėjų kelionėn 
prisijungia ir kiti, taip sakant, "neorgani
zuotieji” jaunuoliai, dažną šokėją ar choris
tę palydi mamytė su tėveliu... Žodžiu, kai 
atlikėjų šimtai, tai svečių ir dalyvių skaičius 
jau išauga į tūkstančius. O maža rengėjų ko
lonija jau lengvai galus su galais suveda, 
dargi pusę pelno nuolatiniame lėšų nepritek
liuje gyvuojančiai krašto valdybai pasiunčia.

Skaičiavimas gal pernelyg praktiškas ir 
beveik komerciškas, bet... gerai, kad taip 
yra. Labai netgi gerai. Ne dėl to, kad kraš
to valdyba visuomet paprastai turi kur pras
mingai gautas lėšas išskirstyti, bet dėl to, 
kad vienon vieton susiburia toks didelis lie
tuviško jaunimo būrys. Turėjome progos įsi
tikinti tuo praeitaisiais metais, kai Ontario 

Londone, iš tiesų negausioje lietuvių koloni
joje, Kanados lietuvių diena praėjo jaunystės 
ženkle. Šimtai lietuvaičių ir lietuviukų tie
siog gyveno lietuvybe. Gal jie ne kartą savo 
tarpe ir angliškai prabildavo, gal ne kiekvie
nam jų būtų lengva lietuviškai laišką be klai
dų parašyti, gal jie jaučiasi kanadiečiais 
tarp kanadiečių savo kasdieninėje aplinkoje, 
bet Kanados lietuvių dienos buvo didelis jų 
įvykis, ©svarbiausia - lietuviškas įvykis.

St. Catharines lietuvių kolonija šįmet 
pasekė londoniškiu pavyzdžiu. Nekaltinkime 
juos pasigavus svetimą idėją. Anaiptol, 
džiaugkimės, kad vystosi nauja Kanados lie
tuvių dienų tradicija, kad šie lietuviškosios 
Kanados tautiškieji atlaidai palaipsniui iš
virsta į jaunimo sąskrydį.

Tūlas Kanados lietuvis retai, tur būt, 
pagalvoja, kad toks masiškas jaunimo susi
būrimas gali būti labai paveikus ir giliai už
griebiantis lietuvybės veiksnys. Kai po pir
mojo jaunimo kongreso Chicagoje Europon 

grįžo Anglijos ir Vokietijos jaunuoliai, jie, 
be abejo, atsivežė įvairių įspūdžių. Tačiau 
juos ypač paveikė faktas, kad jie jaunimo 
kongrese vienoje vietoje matė tokį didelį lie
tuvių skaičių. Europoje, kur retai susirenka 
daugiau kaip keliasdešimts lietuvių ir tik 
kartais vienas kitas šimtas, jaunas lietuvis 
iš tikrųjų niekad vienoje vietoje nėra matęs 
tokios didžiulės lietuviškos minios, kokia 
paprastai susiburia Kanados lietuvių dienose 
ir panašiuose šio žemyno renginiuose.

Tai, be abejo, yra didelis psichologiškas 
poveikis, kuris ir Kanados lietuviams sutei
kia tam tikrą pasitikėjimą lietuvybės dabar
timi bei ateitimi. Ir kaip tik dėl to, matyt, 
turime džiaugtis besireiškiančiu Kanados 
lietuvių dienų jaunėjimu ir kaip tik dėl to ne
turėtume pagailėti pastangų, noro, na, ir 
šiokių tokių išlaidų spalio 9-10 dieną vykti į 
Niagaros pusiasalį, į St. Catharines miestą 
- į septynioliktąsias Kanados lietuvių dienas.

REM

klausytų rusų tautos pa
rėdymų — kol kas užsi
imtų savo tautybės puo
selėjimu, bet visiems 
siekti rusų labo.

Toks tad yra rusiška
sis komunizmas, kurį 
dabar jau atpažino net 
viso pasaulio komunistai 
ir raudonieji ar tik pa
raudę, ir todėl atsimeta 
nuo jo ir jau kuria "radi
kalų" judėjimą.

Lietuviai, nuo amžių 
priklausę kairiajai .pusei, 
kiti save vadiną lyg ir 
komunistais, irgi jau 
mato tikruosius Rusijos 
planus. Nemato tiktai tie, 
kurie jaučiasi tiek ilgai
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Ponui Romui E. Maziliauskui, 
"Nepriklausomos Lietuvos" Redaktoriui 
7722 George St.
La Salle 690, Que.
Gerb. p. Redaktoriau,
Montrealio apylinkės valdybos vardu siunčiu nuoširdžius 
sveikinimus ir geriausius linkėjimus Švenčiant "Nepriklauso
mos Lietuvos" 30 metų gyvavimo jubiliejų.
Gyvenant ne savame krašte, lietuviškas spausdintas žodis 
yra tas svarbus ryšys jungiantis mus su mūsų broliais tė
vynėje ir su visais lietuviais išsisklaidžiusiais po visus 
pasaulio kontinentus.
Tegyvuoja "Nepriklausoma Lietuva" dar daug, daug metų ir 
teriša mus į vieningų lietuviškų šėimų.

Su pagarba,

S. PieČaitienė 
Pirmininkė
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klydę, kad jiems nepato
gu grįžti atgal. Nemato 
ir tie, kurie komunizmo 
vardu dar vis randa ga
lima tarnauti rusams 
vienokiu ar kitokiu bū
du. Jie vis dą gero randa 
Lietuvoje, už ką, žino
ma, dėkoja Rusijai. Ypač 
už augančią pramonę, lyg 
Lietuvai jos būtinai rei
kėjo, lyg Lietuva negalė
jo tapti pirmaeilė žemės 
ūkio šalimi, nors tuo ke
liu sparčiai ėjo nepri
klausomybės laikais iki 
rusų okupacijos ir Lietu
vos ūkio sunaikinimo. Iš
nyksta kilni ir galinga 
Lietuvos ūkininko dvasia,

o jos vienon a!eina leng
vai valdoma fabrikų dar
bininko valia, valdoma 
didesniu ar mažesniu 
duonos gabalu, gaunamu 
tiesiogiai iš okupanto ru
so rankos, o ne iš savo 
ūkio. Mastis

NAUJA
SKILTIS <

Almus Šalčius, New 
Yorke gyvenantis lietuvis 
laikraštininkas, prosovie
tiniame savaitrašty Lais
vė spausdinasi su savo 
skiltimi "Lietuviški ap
mąstymai".

Paprastai gerai infor

muotas apie dabartinį Lie
tuvos kultūrinį gyvenimą, 
Almus Šalčius rugsėjo 14 
d., pvz., samprotauja, kad 
New York Times yra pa
girtinas , kai teigiamai ra - 
šo apie dabar Lietuvoje 
vykstančius reiškinius,bet 
neskelbia vien "agitatorių" 
pateiktų žinių... Ar "agi
tatorių" žinios neteisin
gos, A. Šalęius nenurodo. 
Agitatoriumi Laisvės skil- 
tininkas vadina Mažeiką 
(be inicialų).

Laisvės skaitytojams, 
"ypač jaunimui, žinančiam 
anglų kalbą" skiltininkas 
Almus Šalčius pataria ra
šyti laiškus N. Y. Times 
redakcijai ir nurodyti, kad 
nedera rašyti "Russia", 
kai kalbama apie Kėdainius 
Lietuvoje. Patarimas iš 
tikrųjų protingas ir vykdy
tinas. Abejonių tekelia fak
tas, kad jis taikomas Lais
vės skaitytojų "jaunimui". 
Nejaugi septyniasdešimt
mečiai vis dar vadintini 
"jaunimu"?..

PIETŲ PACIFIKO 
KONFERENCIJOJE

Pietų Pacifiko kraštų 
konferencijoje, kuri pra
eitą savaitę vyko Numea 
mieste, Naujojoje Kale
donijoje, Britų Bendruo
menės sekretoriatą ats
tovavo Alfredas Pasa- 
rauskas.

Konferencijoje užtru
kę s į A. Pusarauskas 
Montrealin atvyks rugsė
jo mėn. pabaigoje. Mont- 
realyje numato praleisti 
apie savaitę laiko prieš 
skrisdamas atgal į Lon
doną.

MIRĖ
ARNOLD BRASANTI

Rugpiūčio 17 d. Buenos 
Aires, Argentinoje, mirė 
Arnold Bras anti, nepri
klausomybės metais buvęs 
Argentinos atstovas Kau
ne. Nuoširdus lietuvių tau
tos bičiulis, velionis buvo 
vedęs lietuvaitę Stasę Ga- 
leckaitę.

"UŽSIENIEČIAI" 
VILNIUJE

Bostone gyvenantis iš
kilus lietuvių dailininkas 
Viktoras Vizgirda, šią 
vasarą 10 dienų viešėjęs 
Lietuvoje, Vilniaus dai
lės muziejui paliko 380 
skaidrių kolekciją. Skai
drėse yra svetur gyve
nančių lietuvių dailininkų 
— P. Domšaičio, A. Ka- 
šubienės, A. Galdiko, T. 
Valiaus, A. Valeškos, 
A. ir A. Tamošaičių, L. 
Urbono, K. Žoromskio, 
V. K. Jonyno, J. Paukš
tienės, J. Bakio, A. 
Dargio, E. Urbaitytės, 
R. Viesulo, V. Kasiulio, 
P. Lapės ir kt. — kūri
niai.

Tai dabar vienintelis 
toks gausus "užsienie
čių" lietuvių dailininkų 
rinkinys Lietuvoje.

Kalbėdamas apie savo 
viešnagės įspūdžius, V. 
Vizgirda Keleivyje nuro
dė, kad dabartinės Lie
tuvos dailės pati ryš
kiausioji savybė yra tau
tiškumas. "Tai nenu
trūkstanti gija, kuri tę-1 
siasi nuo žilo liaudies 
meno iki pat dabarties 
kūrėjo širdies gyvuonio".
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PANORAMA
IŠJUDINTAS
ŠNIPŲ ŠIRŠYNAS

Į Vakarų pusę perėjo 
buvęs sovietų prekybos 
atstovybės Londone tar
nautojas iš tikrųjų so
vietų agentų tinklo virši
ninkas. Britų spauda 
perbėgėlį, kurio pavardė 
ir tapatybė neskelbiama, 
pavadino ’’draugu X”. Jo 
suteiktais duomenimis, 
nemažiau kaip 105 rusai, 
kurie kaip diplomatai ar
ba prekybos atstovybių 
tarnautojai dirbo Britani
joje, iš tikrųjų buvo slap
ti žvalgybos agentai.

Britų įstaigos 90 so
vietų piliečių pareikala
vo išvykti iš Britanijos. 
Penkiolikai sovietų pilie
čių, kurie atostogavo Ru
sijoje, britai atšaukė į- 
važiavimo vizas.

Manoma, kad perbėgė
lio suteiktieji duomenys 
liečia ir nemaža sovietų 
piliečių, kurie įvairiose 
pareigose dirba Kanado
je. Tačiau abejojama, 
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kad Kanada įtariamuosius 
formaliai ištremtų. Jie 
iš Kanados įstaigų tegaus 
mandagias užuominas ir 
’’savo noru” kraštą ap
leis.

Atrodo, kad Kanados 
vyriausybė nori išvengti 
viešo skandalo dėl lau
kiamo Kosygino vizito.

ŠIMTAS FINANSŲ 
MINISTRŲ

Daugiau kaip šimtas fi
nansų ministrų iš viso 
pasaulio suvažiavo į Va
šingtoną dalyvauti Pasau
linio banko ir Tarptauti
nio valiutos fondo meti
niame suvažiavime. Su
važiavimas vyksta ženkle 
krizės, kurią iššaukė 
naujoji JAV ekonominė 
politika, tačiau nesitiki
ma, kad bus pasiektas 
vieningas sutarimas.

jAV-ės, be abejo, rei
kalaus, kad Kanada, Ja
ponija ir Europos kraštai 
sutiktų nupiginti savo va
liutą santykyje su doleriu 

ir tuo būdu nupiginti 
amerikiečių prekes tarp
tautinėje prekyboje. Ka
nadiečiai, japonai ir eu
ropiečiai su tuo sutiktų, 
jei JAV tuo pačiu nuver
tintų dolerį santykyje su 
auksu, o, be to, panai
kintų specialius 10% mui
tus. Abejotina, kad prez. 
Niksonas su tokiais rei
kalavimais sutiktų.

ATGYJA
TERORISTAI

Artinantis metinėms 
nuo vadinamosios Kvebe
ko spalio krizės, kada 
Kvebeko separatistinės 
teroristų grupės — vadi
namasis Kvebeko išlais
vinimo frontas — pagrobė 
britų diplomatą ir nužudė 
provincijos ministrą, te
roristų veikla vėl rodo 
didėjantį veržlumą.

Federalinės policijos 
RCMP, Kvebeko provin
cijos policijos ir Mont- 
realio policijos bendrai 
sudaryta antiteroristinė 
brigada nurodo, kad FLQ 
dabar veikia dviem fron
tais. Vieni pogrindininkai 
veikia kaip "darbo akty
vistai" ir terorizuoja 
profesines sąjungas, kiti 
užsiima "finansavimu" — 
plėšia bankus ir parūpina 
teroristams lėšų.

Praeitą savaitę FLQ 
"darbo aktyvistai" iš
sprogdino nuosaikios 
profesinės sąjungos raš
tinę šiauriniame Mont- 
realyje.

Praeitą šeštadienį ne
žinomas pranešėjas tele- 
fonavo Le Journal de 
Montreal redakcijai ir 
nurodė, kur paslėptas 
teroristų komunikatas. 
Komunikatą pasirašė 
"Viger informacijos ce
lė" ir "Lalumiere ko
manda" (Ellie Lalumiere 
buvo 1837 m. prancūzų 
patriotų sukilimo Kvebe
ke dalyvė). Komunikate 
nurodoma, kad praeitą 
savaitę buvusiame banko 
apiplėšime, kurio metu 
buvo pašautas policinin
kas, organizavo teroris
tai. o keturi policijos 
suimti plėšimo dalyviai 
yra teroristų organizaci
jos nariai. Teroristai sau 
priskiria ir Mascouche 
miestelio užgrobimą, ku

rio metu buvo nuginkluota 
policija, nutraukti tele
fono ryšiai ir apiplėštas 
bankas.

Komunikate plėšimai 
vadinami "nusavinimais" 
ir grąsinama, kad į "po
licijos terorą" būsią at
sakyta teroristų smurtu.

Policijos atstovas pa
reiškė, kad galimartikė- 
tis tolimesnių sprogimų 
profsąjungų raštinėse ir 
bankų plėšimų.

Tuo tarpu Kvebeko 
provincijos policininkai 
grąsina streiku. Polici
ninkai reikalauja užmo
kesčio už antvalandžius, 
kuriuos jie dirbo praeitų 
metų teroristų krizės 
metu. Vyriausybė siūlo 
apmokėti pusę ant va lan
džių, o kitą pusę atlyginti 
laisvalaikiu. Policininkai 
nesutinka. Ar policijos 
pareigūnų reikalavimai 
rištini su dabar besivys
tančia nauja teroristų 
krize — nežinoma.

Trumpai
— Raudonosios Kinijos 

gynybos ministras ir Mao 
pavaduotojas bei numato
mas įpėdinis Lin Piao 
sunkiai serga. Dabar Ki
nijoje vyksta intrigos po
litiniuose užkulisiuose, 
kuriose išryškės, kas 
perims kariuomenės va
dovybę .

— Montrealio teismas 
pripažino kaltu B. Lortie, 
pagrobus Kvebeko darbo 
ministrą Pierre Laporte. 
P. Simard ir P. Rose 
anksčiau buvo pripažinti 
kaltais už Laporte nužu
dymą.

— 1969 metais 18 tūks
tančių Kanados gydytojų 
vidutinis uždarbis siekė 
32 tūkst. dol. Turtin
giausias Kanados mies
tas yra Oakville — ten 
vidutiniškos metinės pa
jamos siekė 8 tūkst. dol. 
Montrealyje vidutiniškos 
metinės pajamos sudaro 
6.300 dol.

— Londono politiniuose 
sluoksniuose nurodoma, 
kad britai pakeis savo 
laikyseną Š. Airijoje ir 
katalikams suteiks dau
giau politinių teisių.

— Kanados ministras 
pirm. Pierre Trudeau 

pasiūlė netrukus susitikti 
su Kvebeko premjeru 
Robert Bourassa aptarti 
socialinę globą. Ją ad
ministruoja provincija, o 
finansuoja Otava.

JAV karo teismas 
išteisino kp. E. Mediną, 
kuris buvo kaltinamas už 
civilių žudymą Vietname. 
Lt. W. Calley yra vie
nintelis JAV karininkas 
už tai nuteistas. Jo vir
šininkai dabar jį vadina 
"blogu, amžinai pasime
tusiu karininku".

— Ašarinėmis dujomis 
policija išsklaidė de
monstraciją, kurioje bu
vo demonstruojama 
"prieš karinę ir policijos 
priespaudą Argentinoje". 
Policija suėmė 50 de
monstrantų — katalikų 
kunigų.

— Ateinančiais metais 
Lenkijoj prasidės kapita
lizmo simbolio Coca Co- 
los gamyba. Lenkijoje 
Coca Cola ir Pepsi Cola 
bendrovės stato pilstytu- 
ves.- Gėrimų koncentra
tus lenkai importuos iš 
JAV- J

KRITIKUOJA J
ŽEMĖS ŪKĮ . |

Lietuvos komunistų par
tijos centro komiteto po
sėdyje A. Sniečkus ir visa 
eilė partijos bei žemės 
ūkio pareigūnų, su parti
jos sekr. R. Songaila prie
šaky, pripažino, kad pa
dėtis, pašarus kaupiant, 
gyvulininkystę plečiant - 
nepakankama ir partijai 
kelia rūpesčio.

Sniečkus teigė, kad su
sidariusi didelė, dispro
porcija tarp gyvulių skai
čiaus augimo ir pašarų ga
mybos didėjimo, kad pra
ėjusią vasarą buvusios ne
palankios gyvulių ganymo 
sąlygos. . Sniečkaus žo
džiais, buvę daugiau susi
žavėta mėsos gamyba ir 
susilpnintas dėmesys pie
no gamybai. Jis dar nuro
dė, kad dėl sausos vasa
ros, atrodo, esą menki 
bulvių pasėliai ir kt.

• Šią vasarą iš Maskvos 
Vnukovo aerodromo Lie
tuvon du kartus per die
ną, didžiuoju lėktuvu Tu- 
124 maskviškiai skubėjo į 
Palangą. Mažesnis lėktu
vas A n-24 visą vasarą 
skraidė iš Palangos į 
-Charkovą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KA VADOS 
LIETUVIU

DI EMA
KAS, KUR 
IR KADA ?

Ilgąjį Padėkos dienos 
savaitgalį, spalio 9-10 
dienomis, septynioliktoji 
Kanados lietu ių diena 
vyksta St. Catharines 
mieste, 9 mylių atstume 
nuo Niagara Falls.

Ta proga lietuviškoji 
vėliava miesto rotušėje 
plė vėsuos penkias die
nas.

Lietuvių dienos rėmuo
se vyks šie renginiai: 
antrasis Kanados lietuvių 
jaunimo kongresas, lie
tuvių kunigų suvažiavi
mas, jaunimo susipaži
nimo vakaras, sporto 
varžybos, bendrasis su
sipažinimo balius, pa
maldos katedroje, vaini
ko dėjimas prie paminklo 
žuvusiems už laisvę, iš
kilmingoji dalis ir kon
certas, meno paroda.

MENO
PARODA

St. Catharines istori
niame muziejuje parodas 
ruošia įvairios tautinės 
grupės. Atėjo laikas to
kią parodą suruošti ir 
lietuviams, tad paroda ir 
vyksta lietuvių dienos 
proga.

Parodos vieta nedidelė, 
daug išstatyti negalima, 
tačiau estai ir ypač žydai 
savo parodomis nustebino 
visą St. Catharinę. Vadi
nasi, ir lietuviams reikia 
pasitempti. Talkos buvo 
prašyta lietuvių žinovų 
Otavoje, Kingstone, To
ronte ir kitur. Patyrimu, 
patarimais ir gerais ry
šiais parodai itin padeda 
t. Juvenalis Liauba. Pa
rodoje pirmoje eilėje bus

RUSŲ FILMAS 
PRIE KAUNO

Mosfilmas prie Kauno 
marių filmuoja rusišką 
filmą ’’Ruslaną ir Liud
milą", Kauno marios fil
me atstos... dešimtojo 
amžiaus Dnieprą, o vė
liau filmas bus sukamas 
ir restauruotoje Trakų 
pilyje.
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išryškinti lietuvių tautos 
ir kultūros istorijos 
bruožai. Dailę atstovaus 
M. K. Čiurlionio kūrinių 
reprodukcijos.

Paroda veiks nuo spa
lio 7 iki 10 dienos. Lan
kymo valandos: nuo 2 iki 
5 vai. ir nuo 7 iki 9 vai. 
vak.

JAUNIMO
KONGRESAS

Antrasis Kanados lie
tuvių jaunimo kongresas 
St. Catharinėje prasidės 
jaunimo susipažinimo va
karu, kuris penktadienį, 
spalio 8 d., vakare, vyks 
M eritton Community 
Centre salėje. Ten pat 
vyks ir sporto varžybos, 
kuriose dalyvaus ir pa
garsėjusi stalo teniso 
čempionė Violeta Nešu- 
kaitytė.

Paskaita su diskusijo
mis vyks Brocko univer
sitete. O šeštadienį, spa
lio 9 d., jaunimas daly
vaus bendrajame Lietuvių 
dienos susipažinimo ba
liuje.

KUNIGŲ
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių dienos proga 
St. Catharinėje vykstantį 
lietuvių kunigų suvažia
vimą globoja pranciškonų 
vienuolyno viršininkas t. 
J. Liauba. Laukiama 
apie 20 dalyvių, o konfe
rencijoje dalyvaus ir St. 
Catharines vyskupas T. 
McCathy.

Iš JAV laukiamą at
vykstant prel. J. Balko
no. Kunigų vienybės 
pirm, yra prel. J. Ta
darauskas iš Hamiltono.

SUSIPAŽINIMO 
VAKARAS

Atrodo, kad septynio
liktosios Kanados lietu
vių dienos susipažinimo 
balius St. Catharinėje 
bus labai gausus ir pa
trauklus. Vien tik jauni
mo bus daugiau kaip pen
ki šimtai...

Susipažinimo balius 
vyks šeštadienį, spalio 9 
d., 6 vai. vak., Lincoln 

Curling Club salėje, 370 
Ontario Street. Tai yra 
prie pat QEW kelio. Bus 
iškelta lietuviška vėlia
va. Ten pat yra vieta au
tomobiliams pastatyti.

Šokiams gros Kanados 
lietuvių mėgiamas Vytau
to Babecko orkestras, 
kuris žinomas lietuviška 
šokių muzika. Veiks ypač 
gerai suorganizuota lote
rija, kuriai katariniečiai 
mielai aukoja labai ver
tingus tradicinius laimės 
staliukus. Bufeto šeimi
ninkai patys lietuviai, 
tad kainos bus visiems 
prieinamos.

PAMALDOS 
KATEDROJE

Lietuvių dienos iškil
mingos pamaldos St. 
Catharines katalikų ka
tedroje vyks sekmadienį, 
spalio 1O d., 2 vai. p. p. 
Mišias laikys prel. J. 
Tadarauskas, asistuoja
mas lietuvių kunigų. Pa
mokslą sakys prel. J. 
Balkūnas, o pamaldas už
baigs St. Catharines 
vysk. T. McCathy.

Pamaldų metu giedos 
Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras, diri
guojamas Aleksandro 
Paulionio. E

ŽUVUSIŲJŲ 
PAGERBIMAS

Tuoj po pamaldų, apie 
3 vai. p. p., septyniolik
tosios Kanados lietuvių 
dienos dalyviai padės 
vainiką prie St. Cathari
nes paminklo žuvusiems 
už laisvę. Ten bus tartas 
trumpas žodis, o jauni
mas dalyvaus su plaka
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tais ir Šukiais.
Numatyta, kad šitoje 

ceremonijoje dalyvaus ir 
didžiosios Kanados spau
dos fotografai ir vietinės 
televizijos stoties fil- 
muotojai. Suvažiuosiantis 
jaunimas prašomas jau iš 
anksto pasirūpinti tinka
mais plakatais.

Nuo katedros iki pa
minklo tėra apie 10 mi
nučių kelio pėstiems,, tad 
prie katedros pastatę au
tomobilius galės juos ten 
ir palikti.

IŠKILMINGOJI 
DALIS

Kanados lietuvių dienos 
iškilmingoji dalis ir kon
certas sekmadienį, spalio 
1O d. Collegiate Audito
rium salėje, 34 St. Cath
arines street prasidės 4 
vai. p. p. Šitame rengi
nyje dalyvaus apie 40 žy
mesniųjų Kanados visuo
menės atstovų, keli mi
nistrai ir St. Catharines 
miesto burmistras.

Iš lietuvių garbės sve
čių minėtini: PLB pirmi
ninkas St. Barzdukas, 
generalinis konsulas dr. 
J. Žmuidzinas, KLB 
krašto valdybos pirmi
ninkas dr. S. Čepas, KLB 
apylinkių pirmininkai, 
prel. J. Balkūnas, prel. 
J. Tadarauskas ir kiti.

Iškilmingoji dalis ne
užtruks ilgiau kaip 30 
minučių. Dalyvaus kana
diečių bei lietuvių spau
dos atstovai.

LIETUVIŲ DIENOS 
KONCERTAS

Lietuvių dienos kon
certą atliks daugiau kaip 

300 lietuviškojo jaunimo 
— net aštuonios dainos, 
šokių ir muzikos grupės: 
žinomieji Hamiltono Gy- 
vataro šokėjai, Londono 
ansamblis Baltija, tik ką 
iš gastrolių Vakarų Eu
ropoje grįžęs Toronto 
Gintaras, visų mėgiami 
Stepo Kairio vardo To
ronto skudutininkai ir 
kanklininkės, Toronto 
jaunimo choras Birbynė, 
gausus Hamiltono mer
gaičių choras Aidas, 
Windsor o mergaičių 
kvartetas ir, žinoma, 
pačios St. Catharinės an
samblis Nemunas, pats 
jauniausias vienetas.

DARBŠTŪS 
KATARINIEČIAI

Nėra, tur būt, St. Ca
tharinėje lietuviškų ran
kų, kurios Kanados lietu
vių dienos ruošoje vie
naip ar kitaip nepasidar
bavo. Nedideliam lietuvių 
telkiniui tokio masto ren
ginį suorganizuoti nėra 
taip paprasta, kaip dide
lėse kolonijose. Tačiau 
katariniečiai tikisi susi
laukti daug viešnių ir 
svečių ne tik iš Kanados, 
bet ir iš Amerikos — o 
tai. bene ir bus jų di
džiausias atpildas už 
darbą ir pastangas.

Kambarius viešbučiuo
se ir moteliuose sve
čiams parūpinti gali V. 
Žemaitienė, 5 Bishop 
Road, St. Catharines, 
tel. (416) 935-9060. Ki
tai informacijai Kanados 
lietuvių dienos svečiai 
gali skambinti telefonais 
684-1753, 682-9444, 684- 
9970.
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SVEIKINIMAS
JUBILIEJINIAM PASAULIO LIETUVIU 

BENDRUOMENES SEIMUI

Nuoširdžiai sveikinu 
visus Trečiojo Pasaulio 
Lietuvių Seimo, susirin
kusio Lietuvos Jubilieji
niais metais, narius ir 
dalyvius ir linkiu rimties 
ir darbingumo visuose 
darbuose, nepasiduodant 
dešinės ir kairės kraštu
tinumams,rūpinantis pa
galba pavergtai Lietuvai 
ir jos žmonėms ir lietu
vybės stiprinimu laisvėje 
esantiems.

Labai apgailestauju , 
kad likimas neleido man 
dalyvauti Seime ir atlikti 
Kanados Lietuvių Ben
druomenės atstovo, Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos įparei
goto Rezoliucijų Paruo
šimo komisijos nario, 
’’Hepriklausomos Lietu
vos” redaktoriaus ir ei
linio Lietuvių Bendruo
menės, kurios esu buvęs 
vienas iš organizatorių, 
kurią labai aukštai verti
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nu kaip visų lietuvių tei
kėją ir organizatorę, pa
reigų. Dėl to jaučiuosi 
moraliai labai nuskriaus
tas.Deja,visa tai ne mano 
valioje.

Dėl to,kas čia pasaky
ta, labai maloniai prašau 
Seimą išklausyti mano 
pasisakymų pačiais svar
biausiais klausimais:

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ;

1. Ji neišbaigta organi- 
zuotimesuderintos su vi
suma atskiros lietuvių 
kolonijos. Patobulinkime 
šitą nepaprastai svarbią 
organizaciją.

2. Labai svarbu išrinkti 
naują centrą ir jo vietą. 
Clevelandas labai gerai 
atliko šitas pareigas,daug 
joms aukodamasis. Pa
garba J. Bačiūnų!, Barz- 
dukui ir kitiems! Cleve
land©-Detroito dvyniams 
ir dabar moraliai pri

klauso dėmesys. Čia yra 
pakankamai intelektuali
nių jėgų,mokėjimo dirbti, 
aukotis. Čia patariu rinkti 
ir naują PLB Valdybą. 
New Yorkas neimponuo
ja, o Čikagos reikia bijo
ti, nes ten žmonės pa - 
skendę intrigose, jie dar 
neišmoko skirti asmeniš
kų reikalų nuo visuome
niškų.Išvenkime bent ar- 
timiausiems penkeriems 
metams Čikagos.

3. A. Rinkūnas siūlo 
rinkti PLB Tarybą. Man 
regis-tai bus nauja fikci
ja, nes ji bazuosis tiktai 
JAV ir Kanados lietu
viais. O io siūlymas Ta
rybai pavesti veiksnių 
teguli avimą, - nepriimti
nas, nes ši funkcija pri
klauso Vyriausiam Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
tui, kuris tas pareigas, 
kaip rodo Vašingtono kon
ferencija, vykdo labai 
sėkmingai.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITE

TAS
Jo klausimas tiesiogiai 

Seimo neliečia, bet iš kai 
kurių pastangų atrodo, 
kad jis gali kilti, nes yra 
pasišovėlių jį sugriauti. 
Šito siekia ir Lietuvos 
okupantas. Prieš kelis 
metus Amerikoje ir Ka
nadoje lankęsis Dr. Juška 
vieną šitą mintį labai įtai
gojo, siūlydamas VLIKą 
’’išrinkti demokratišku 
būdu”. Kai aš jį paklau
siau, kaip jis tą įsivaiz
duoja,jis atsakymo netu
rėjo. Panašiai buvo kons
tatuota politinėj Jaunimo 
Kongreso rezoliucijoje, 
bet praėjo jaukei! metai , 
o tie siūlytojai ilgši oi ne
pasiūlė jokio konkretaus 
tokių "demokratiškų rin
kimų” projekto. Dabar, 
pasiėmę Jaunimo Kon
greso tą politinę rezoliu
ciją, Santaros - Šviesos 
organizacijos nariai te
bekartoja "demokrati
nius" VLIKo rinkimus, 
bet tai tiktai tuščia kalba 
ir nieko konkretaus ne
siūlo. Demokratijoje gi 
taip yra: paruošiamas 
projektas, atiduodamas 
visuomenei svarstyti,su
sirinkimuose ir spaudoj, 
ir tada, jeigu išryškėja 
kokia rimta mintis, jau 
svarstomas atatinkamuo
se organuose. Kol to nė
ra, nėra ir klausimo, ku
ris galima būtų svarstyti 
Seime.

Be to, dabartinis VLI- 
Kas labai gerai organi
zuotas. VLIKan įeiti ati
darytos plačiai visos du
rys-per jo seimą ir jo ta
rybą. Jeigu jaunimas nori 
tikrai dirbti, o ne tuščiai 
plepėti, j am atviri keliai į 
Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą. Tas 
pat ir Santaros - Šviesos 
organizacijos nariams. 
Di rbti -pra šome. Gr i a uti - 
ne!

OKUPUOTOSIOS LIETU
VOS PROBLEMOS SEI- 
M UI PAČIOS SVARBIAU

SIOS
Apie okupuotąją Lietu

vą nuo 1945 metų viso
kiais kanalais rinkau ži
nias: tai per tremtinius , 
atsilankiusius Lietuvoje, 
tai per iš Lietuvos at
vykstančius žmones, tai 
perMontrealyj 1967 metų 
parodos metu atsilankiu
sius skaitlingus lietu
vius, tai laiškais, tai per 
spaudą. Ir esu patyręs iš 
eilinių Lietuvos žmonių 
ir nepriklausomybės lai
kų autoritetų, ir dabarti
nių autoritetų nuomones , 
kurias čia Seimui ir pra
nešu.

1. Visi, visi Lietuvos 
žmonės okupantų rusų 
neapkenčia ir jais nepa
prastai bodisi.

2. Visi, visi Lietuvos 
žmonės, neišskiriant nei 
komunistų, nei įvairiose 
pareigose dirbančių, lau
ki a, kaip i š ganymo, Li e tu - 
vos laisvės ir nepriklau
somybės grąžinimo.

3. Didžiausia nelaime 
ir didžiausiu pavojum 
Lietuvos žmonės, -visi, - 
laiko okupanto didžiau
siomis pastangomis ir 
didžiausiu spaudimu vyk
domą lietuvių nutautini- 
mą-slavinimą,kuris vyk
domas visokiomis prie
monėmis: a) Jeigu mo
kykloje atsiranda trys 
lenkai ar gudai ir nuta
ria, kad jiems reikalinga 
lenkiška, ar gudiška, ar 
rusiška mokykla, tai lie
tuviai balso neturi,ir mo
kykla išverčiama į sla
višką, b) Rusams atga
benti į Lietuvą sugalvoja 
kokį fabrikėlį ir jam neva 
"specialistus” atgabena 
rusus,tuo tarpu iš Sibiro 
atvykstantiem lietuviam 
neduoda nei darbo, nei 
butų ir jie priversti 
kraustytis atgal, c) Į ko
lūkius ir jau veikiančius 

fabrikus gabena "specia- 
listų”vardu rusus. d) Gu
dijai - Bielorusljai pri - 
skirtose srityse, nors 
daugumas jų šimtu pro
centų lietuviškos, nė vie
nos lietuviškos mokyklos 
neleidžiama įsteigti,nors 
carų okupacijos laikais 
ten veikė lietuviškos mo
kyklos Vidžiuose, Vėlū- 
nuose, Pelekose, Apse, 
Brėslaukoje ir kitose vie
tose. e) Gudijai priskir
tose lietuviškose vieto
se neleidžiama steigti jo
kių lietuviškų susibūri
mų, dainos ar šokių an
samblių. Prieš kelis me
tus Vilniaus ir Kauno 
aukštųjų mokyklų meno 
ansambliai buvo pradėję 
lankyti Gudijai priskirto
se vietose lietuvius, bet 
kadangi tie atsilankymai 
iš virsdavo tautinėm 
šventėm, į kurias su- | 
plaukdavo lietuviai iš to
liausių Gudijos vietų, tai 
Lietuvos okupantas tą 
lankymąsi uždraudė, ir 
dabar ten vyksta tiktai ty- į 
lūs, sunkus pasipriešini
mas,visus žvilgsnius nu
kreipus į okupuotąją Lie
tuvą, kur lietuviškasis 
reiškimasis dar vyksta.

4. Akivaizdoje čia iš
dėstytų faktų, kurių, ma- I 
nau,Seimo nariai turi dar 
daugiau, visi,visi Lietu
vos žmonės laukia iš mū
sų, laisvėje esančių PA
GALBOS.

KUO IR KAIP MES, LAIS
VĖJE ESANTIEJI, GALI
ME PADĖTI OKUPUO
TOSIOS LIETUVOS LIE
TUVIAMS ?IR AR GALI - 

ME?
Taip-galime. Ir ne tik

tai galime,bet ir PRIVA
LOME.

1. Visų pirma Seimui 
siūlau priimti griežčiau
sią rezoliuciją, paremtą 
kad ir mano čia nurody
tais (žiūr.pastraipą 3)ar
gumentais , kurie šimtu 
procentų tikri. Šią rezo
liuciją pasiųsti pirmiau
siai Maskvai, Jungtinėms 
Tautoms ir visiems jų 
nariams ir visoms,be iš
imčių, valstybėms. Mas
kva atkreipia dėmesį tik
tai į didelį "triukšmą”. 
Šitas žinias turiu tiesio
giai iš Lietuvos, gautas 
daugeliu kanalų, ir su 
prašymu-kelti protestus, 
ypač dėl lietuvių slavini- 
mo.

2. Turime būti gerai, 
tiksliai Informuoti apie

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITE
JAUNO MOKYTOJO ATVIRAS ŽODIS

Jaunas mokytojas Ri
mas Černius, baigęs 
Chicagos Pedagoginį ins
titutą ir dabar dirbąs 
Chicagos lietuvių aukš
tesnėje mokykloje, savo 
paskaitoje pabandė, jei 
taip gali išsireikšti, pa
daryti ’’viešą išpažintį”. 
Jis planingai ir gražia 
kalba nusakė būdinges
nius savo darbo momen
tus, įspūdžius, pergyve
nimus, kliūtis ir nesėk
mes bei visas dėtas pas
tangas, kad jo darbas bū
tų sėkmingesnis.

Santykiauti su kitais 
mokytojais jam sekę si. 
Bet vis dėlto jis pageida
vo, kad galėtų dalyvauti 
ir kitų mokytojų vedamo
se pamokose nors stebė
toju. Taip pat norėtų, 
kad ir į jo vedamas pa
mokas atsilankytų kiti' 
mokytojai ir savo nuo
monę ar patarimus jam 
vėliau duotų.

bėgamuosius įvykius Lie
tuvoje ir tam tikslui prie 
VLIKo reikia sukurti 
specialų studijų centrą, 
kad visada būtume tikri 
ką saką, ką rašą.

3. Niekas okupuotosios 
Lietuvos lietuvių, nei dr . 
Juška,netiki, kad jie mus 
galėtų palenkti Lietuvos 
okupacijos ar komunizmo 
naudai, todėl mus prašo 
palaikyti jų viltis vis dėl
to atgauti Lietuvai laisvę 
ir nepriklausomybę, sti
printi jų lietuvybės nusi
teikimus,padėti gilinti jų 
lietuviškąjį sąmoningu
mą, kurį žiauriausiu būdu 
bando sužlugdyti okupan
tas.

4. BENDRAVIMAS, oku
puotosios Lietuvos, Euro
pos, Amerikos ir Kanados 
valstybėse,lietuvių įsiti
kinimu,patvirtintų jų an
samblio lankymosi pa
sekmėmis, yra vienas 
svarbiausių jų palaikymo 
būdų. Priimkime jų an
samblius ir atskirus at
vykstančius paviešėti 
žmones,išsikalbėkime su 
jais.sužinokim iš jų apie 
Lietuvą ir jos bėdas. Ne
reikalaukime iš jų nega
limo : jie mūsų akivaizdo
je negali pasmerkti nei 
okupacijos, nei komuniz
mo. Būkime ir mes pro
tingi ir realūs.
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Sunkiau jaunam moky
tojui buvę su tėvais. Kai 
po pusmečio pranešęs 
tėvams apie mokinių dar
bo rezultatus (kartais ir 
menkokus), tai vieni tė
vai bandę užmegzti po
kalbį, bet daugelis jų tik 
šaltai padėkojo ir tiek.

Tačiau daugiausia lai
ko tekę skirti mokiniams. 
Pasiruošimas pamokoms, 
mokinių darbų taisymas, 
drausmės palaikymas
klasėje, jauno mokytojo 
autoritetas, egzaminai 
bei žinių tikrinimo būdai 
buvę tie didieji rūpesčiai, 
kurie jį nuolat lydėję. 
Mokinių silpnokas domė
jimasis dėstomais daly
kais, jų nuolatinis kalbė
jimasis tarpusavyje tik 
angliškai bei visa kita jų 
laikysena leidžia spėti, 
kad ateityje lituanistinis 
darbas vis sunkės.

Paskaitos klausytojai 
karštai plojo už tokius 
atvirus ir nuoširdžius 
žodžius ir taip didelį 
sielojimąsi lituanisti
niais reikalais. Paskaita 
buvo paruošta raštu. Stu- 
d i jų vadovybė ją padaugi
no, nes ji tikrai verta 
dėmesio. Ypač jauniems 
mokytojams reiktų su ja 
susipažinti.

Lituanistinis mokymo 
klausimas dabar svars
tomas visur. Kanadoje,

5. Siųskime į Lietuvą 
savo ansamblius, savo 
sportininkus,ypač gi me
nininkus. Tegul Lietuvon 
nuvyksta Baras, Stankai- 
tytėir Vaznelis, tegul jie 
padainuoja Vilniaus ope
roje, į kurią suplauks 
tūkstančiai lietuvių iš vi
sų jos kampų, kels jiems 
ovacijas - kaip laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos 
atstovams ir tuo pasisa
kys ir patys už laisvę ir 
nepriklausomybę. Jie, ne 
mes,atkurs Lietuvos ne
priklausomybę. Palaiky
kime juos.

Daug dar turėčiau pa
sakyti Seimo nariams ,bet 
pasakau šita,imdamas už 
visa pasakytą visišką at
sakomybę. Tuo ir baigiu 
linkėdamas geriausios 
sėkmės.

Jonas Kardelis 
1968m. rugp. 25d.

Hamiltone, tuo reikalu 
buvo simpoziumas šiemet 
anksti pavasarį. Pačių 
jaunuolių, mokyklas bai
gusių, buvo pripažinta, 
kad lituanistinis moky
mas duoda rezultatų ir 
save pateisina. Žinoma, 
buvo nurodyta ir taisyti
nų dalykų, bet niekas iš 
jaunimo nepaneigė mūsų 

.mokyklų reikalungumo.
Čia per mokytojų stu

dijas jaunimas taip pat 
atvirai dėstė savo mintis. 
Nors šis simpoziumas 
buvo mažesnės apimties, 
bet ir jis pasižymėjo ra
mumu ir nuosaikumu. 
Nemažai jaunimas kalbė
jo apie drausmės reika
lingumą ir susiklausymą. 
Viena jaunuolė pažymėjo, 
kad ji mieliau prisimena 
tuos mokytojus, kurių 
klasėje buvusi tvarka, 
darbo nuotaika ir susi

DAINUOJA 
SAVIESIEMS

"Kanados kolaratūras 
Gina Čapkauskienė paro
dė atraktyvią balsinę me
džiagą ir muzikinę inteli
genciją”, savo recenziją 
pradėjo Amerikos Wor- 
cesterio ’’Sunday Tele
gram” muzikos kritikas 
Raymond Morin.

Gina Čapkauskienė 
rugsėjo 18 d. Worceste- 
ryje davė arijų ir dainų 
rečitalį, kurį suruošė LB 
Worcesterio ap. valdyba. 
Daugiau kaip 300 klausy
tojų auditorija rečitalį 
priėmė labai šiltai ir net 
entuziastingai.

Pasak kritiko, ’’jos ko
laratūras yra nepaprastai 
išraiškingas, lengvas ir 
tonališkai tikslus, be iš
kraipymų ar kompromisų 
tempe”. Kritikas pagyrė 
dainininkę už stilingai at
liktas Campros, Sando- 
valio ir Rossinio dainas, 
tačiau prikišo, kad Mo- 
zarto arijos nebuvusios 
tokios lygios. Kalbėda
mas apie solistės atliktas 
Banaičio ir Jakubėno lie
tuvių liaudies dainas, 
vertintojas jas pavadino 
"žavingomis, liūdnomis, 
entuziastiškomis ir ro

klausymas. Kita pridėjo, 
kad mūsų išeivija dabar 
yra tokia, jog kai kurie 
mokytojai kartais lyg 
vengtų klasės -neklauža
das ir darbo ardytojus 
sudrausminti. Mokytojas, 
girdi, žinąs, kad su tokio 
mokinio tėvais jam būsią 
sunkumų. Nes, girdi, tė
vai daugiausia pasmerkiu 
mokytoją, o savo sūnų ar 
dukrą linkę pateisinti. Ši 
jaunuolė nepritarianti to
kiai ’’politikai”.

Kalbant apie lit. moky
mą, ne vienas jaunuolis 
kėlė mintį, kad skaitymą 
reiktų pratęsti ir aukš
tesniuose skyriuose, nes 
dažnas mokinys sunkokai 
lietuviškai paskaito. Lie
tuvių istorija turėtų lies
ti ir naujus laikus, taip 
pat ir literatūrą. Reikia, 
kad mokiniai daugiau 
skaitytų, lietuviškų knygų. 
Mokymą turėtų nuolat ly
dėti gyva nuoširdi lietu
viška nuotaika ir dvasia.

L. Ei mantas 

mantiškomis". ..
Dainininkei pianinu

akompanavo bostoniškis

mybės jausmu ir vis dar 
reguliariai dirba su re
pertuaro mokytoja Lina 
Narducci.

MOKYTOJU STUDIJŲ SAVAITĖJE - B. KRIOKYS IS ROCHESTERIO 
IR J. MIKŠYS IŠ HAMILTONO. K. Sragausko nuotr.
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kompozitorius Julius 
Gaidelis.

Kitą dieną, sekmadie
nį, Gina Čapkauskienė 
dainavo Worcesterio lie
tuviškoje Šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

Pastaraisiais mėne
siais Gina Čapkauskienė 
pasidarė iš tikrųjų viena 
iš mėgiamiausių šiauri
nės Amerikos lietuvių 
solisčių, kuri yra kone 
kas antrą savaitgalį kvie
čiama dainuoti lietuvių 
koncertuose ir minėji
muose. Montrealyje pra
dėjusi ir tebetęsianti dai
navimo ir muzikos studi
jas, Gina Čapkauskienė 
1960 ir 1961 metais dai
navo Toronto ir Montrea- 
lio muzikos festivaliuose, 
ir abiejuose laimėjo žy
menis.

Dainavimo pamokas ji 
lankė pas Pauline Donal
dą, .du metus lankė Marie 
-Therese Paquin operos 
mokyklą. Jos profesinis 
debiutas įvyko 1962 me
tais Montrealyje, Sarah 
Fisher koncerte. Ji daž
nai dainuoja per radiją ir 
televiziją, penkeris me
tus buvo Les Chanteurs 
de la Cigale trupės narė. 
Į dainininkės karjerą ji 
žiūri su dideliu atsako-



al gimanto skiltis
AUKŠTIEJI PAREIGŪNAI MŪSŲ RENGINIUOSE

Žvelgiant į 1972 ryš
kesnius lietuviškojo gy
venimo įvykius, dėmesys 
tuoj pat rikiuoja 3 tokius 
renginius: operos ’’Jūra
tė ir Kastytis” pastaty
mą, tautinių šokių šven
tę ir pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą. Aišku, 
tai neeilinės reikšmės 
įvykiai, kurie tikrai pa
reikalaus itin daug pas
tangų, energijos, išra
dingumo, na, ir nemažai 
lėšų.

Turint tokį didelį užsi
mojimą, kai kas būkš- 
tauja, kaip tik to gali nu
kentėti kasmetiniai, šiuo 
atveju lyg ir ’’mažesnės 
reikšmės” pasireiškimai, 
k. a., Vasario 16 minėji
mai. Čia, tur būt, turi
ma galvoje centrinis ir 
bene pats svariausias 
minėjimas, ruošiamas 
Chicagoje, kurį kaikada 
norima laikyti lyg ir pa
grindiniu visoje JAV (o 
gal ir Kanados) lietuvių 
politinėje veikloje.

Nors, kitą vertus, bent 
iki šiol chicagiečių ruo
šiami Vasario 16 minėji
mai buvo gana šabloniški, 
nepajėgę bent kiek dau
giau išjudinti tiek savųjų, 
tiek ir gyvenamos aplin
kos vandenų. Nevienu at
veju tokio Toronto ar 
Detroito lietuviai, tų mi
nėjimų proga, pajėgė at
kreipti ir vietos spaudos, 
radijo ir TV dėmesį, 
nors jų svorio tuose did
miesčiuose negalima ly
ginti su lietuvių skaičiu
mi ir potencialia jėga 
Chicagoje.

Kaip ten bebūtų, bet 
šio bendradarbio turimo
mis žiniomis, Altą, ku
rią kai kas mūsiškių vis 
norėtų apkaltinti neveik
lumu ir naujos iniciaty
vos stoka, sekančių metų 
Vasario 16 minėjimą no
rėtų perkelti iš ’’parapi
jinės" Marijos aukšt. 
mokyklos aplinkos į patį 
miesto centrą, pasinau
dojant kuria nors ryškes
ne auditorija (viešbutis, 
teatras, koncertų halė ?), 
kartu kviečiant garbės 
svečiu ir kalbėtoju vieną 
ryškiausių amerikinio 
politinio gyvenimo asme
nybių: viceprezidentą ar 
valstybės sekretorių.

1972-ieji yra rinkimi
niai metai, politikai ne
sunkiai svaidosi visokiais 
pažadais kairėn ir deši
nėn, tad, galvojama, yra 
visiškai tinkamas laikas 
lietuviams pirmą kartą 
susilaukti tokio rango 
administracijos pareigū
no, kokio lietuviškoji 
Amerika iki šiol savo 
tarpe dar niekad neturė
jo

Čia galima pastebėti, 
kad pačio aukščiausio 
rango pareigūnas (ne
skaitant senatorių, kong- 
resininkų, gubernatorių 
ir kitų vietinės reikšmės 
rinktų ar skirtų tarnauto
jų), dalyvavęs nepriklau
somybės minėjime, buvo 
tuo metu valstybės sek
retoriaus asistentas Af
rikos reikalams G. M. 
Williams, demokratų 
valdymo metais atvykęs 
pasveikinti Detroito lie
tuvius, mininčius Vasa
rio 16-ąją.

Altos pastangos pa
keisti, paryškinti ir gau
ti daugiau tos tikrai rei
kalingos "publicity" ne
priklausomybės minėji
mui, aišku, reikalingos 
didesnio dėmesio ir pri
tarimo. Kliūčių tą suma
nymą įvykdyti netruks. 
Pirmiausia, iškyla pini
ginis momentas. Toks 
pakvietimas kaštuoja ke
letą tūkstančių dolerių. 
Tie pinigai eina ne sve
čio kišenėn, bet jo poli
tinės partijos iždan. Ši 
kliūtis tik jau neesminė 
ir gal nepersunkiai nuga
lima. Kur kas didesnė 
kliūtis, tai bendroji po
litinė konjuktūra ir tokie 
patys politiniai skersvė
jai Vašingtone.

Amerikiečiams vis 
aiškinantis ir beveik at
siprašinėjant dėl numa
tomos Niksono kelionės 
Pekingan, toliau derantis 
su sovietais dėl nusi
ginklavimo ir aplamai 
santykių švelnėjimo, so
vietams būtų tikrai ne
mažas smtigis, jei, sa
kykime, JAV viceprezi
dentas atvyktų į Lietuvos 
nepriklausomybės minė
jimą, aiškiai antisovieti- 
nį susitelkimą Chicagoje, 
ir dar padrąsinančią kal
bą pasakytų... Gal tai ir

Galindais vadinamos dvi o, gal 
būt, ir trys baltų gentys, gyvenu
sios visai skirtingose vietose. Vie
na galindų gentis nuo labai senų 
laikų gyveno šių dienų Lenkijos 
šiaurrytiniame kampe, apytikriai į 
pietus nuo Geldapės (lenkų Gol- 
dap) ir Suvalkų. Siaurės vakaruose 
galindus nuo kitų prūsų genčių sky
rė Alnos (Linos) upė, o vakaruose 
galindų žemės greičiausiai ėjo net į 
vakarus nuo Alnos. Rytuose galindai 
siekėsi su Sūduvos teritorija. Riba 
greičiausiai ėjo Luko (Elko) upe. 
Pietinė šių galindų siena dar galu
tinai nenustatyta. K. Būga ją vedė 
gerokai j šiaurę nuo Narevo upės, 
tačiau pastarojo dešimtmečio tyrinė
jimai rodo, kad pietinės galindų sri
tys ėjo toliau į pietus, negu manė 
K. Būga, mažiausiai iki Narevo. Šie 
galindai be jokių abejonių buvo 
baltai, tiksliau — viena prūsų gen
tis, todėl juos vadinsime prūsų ga
lindais. Pirmą kartą juos paminėjo 
graikų geografas Ptolemajas, miręs 
apie 178 m. Istorijos šaltiniuose jų 
vardas aptinkamas ilgą laiką, net 
XIV a. pradžioje. Vadinasi, tada 
prūsų galindai dar buvo, tam tikra 
prasme, savarankiškas etninis viene
tas. Jie kalbėjo prūsų kalba, tiks
liau, viena prūsų kalbos tarme.

įdomi ir verta plačiau aptarti yra 
kitų galindų, vadinamų rytiniais, 
problema. Dėl jų įvairių sričių 
mokslininkai jau daug dešimtmečių 
ginčijasi ir iki šiol neprieina vienin
gos nuomonės. Tačiau pastaraisiais 
metais pasirodę keli dideli darbai 
jau, galima sakyti, ir šią baltų is
torijos tuštumą baigia užpildyti. 
Kiek tikslesnis rytinių galindų pro
blemos sprendimas iki šiol nebuvo 
galimas dėl to, kad ji susijusi su vi
sų rytinių baltų kilmės klausimu, į 
kurį dabar gana tiksliai atsakoma. 
Todėl ir rytinių galindų problemos 
galutinis sprendimas jau aiškėja. 
Poznanės Mokslo bičiulių draugijos 
leidinyje „Slavia occidentalis" iš
spausdinta V. Vilinbachovo ir N. 
Engovatovo studija apie rytinius ir 
vakarinius galindus, susumavusi dau
gelio dešimtmečių tyrimų ir diskusi
jų rezultatus, taip pat rodo, kad iš 
principo rytinių galindų problema 
jau beveik aiški, nors daug gana 
svarbių detalių dar laukia tolesnių 
tyrinėjimų.

galima rinkiminiais me
tais, bet tokiu atveju so
vietų ambasada JAV sos
tinėje, tur būt, susilauk
tų "draugiško" įspėjimo, 
nekreipti perdidelio dė
mesio į aukšto adminis
tracijos pareigūno "as
menines" ir nieko neįpa- 
reigojančias reveliacijas 
lietuvių kilmės balsuoto
jų grupei.

Bus nepaprastai įdomu 
sulaukti galutinio atsako 
į kvietimus ir reakcijos į 
juos, tiek Vašingtone, 
tiek ir mūsiškių tarpe 
Chicagoje. Susidaro di
džiuliai plotai įvairiems, 
spėjimams, tiek mūsų 
optimistams, tiek ir pe
simistams. Tik truputį 
daugiau kantrybės ir lai
ko. Netrukus visą suži
nosime, be tuščių užuo
minų ir užkulisinių vin- 
ghL

Rytinių galindų vardas pirmą kar
tą rusų metraščių paminėtas 1058 m. 
Vėliau, 1147 m., metraštis mini, kad 
šie galindai gyveno prie Protvos 
upės, kairiojo Okos intako. Kas bu
vo tie galindai! Sis klausimas pra
dėtas spręsti nuo vardo etimologijos, 
Vieni manė, kad rusų metraščių 
goled' sietinas su etnonimu galas 
(Galijos gyventojas], kiti — su Jor
dano minimais goltescytha ir coldas, 
treti su slavų — led', laikydami 
Gol — priešdėliu. Tačiau pastaruoju 
metu V. Vilinbachovas ir N. Engo- 
vatovas gana įtikinamai įrodo, kad 
vardas goled' neatskirtinas nuo prū
sų etnonimo (etnonimai — genties, 
tautybės, tautos pavadinimai) galin
das. Tokios nuomonės dėl goled' kil
mės laikėsi ir K. Būga. Prūsų krašto- 
vardis Galinda ir etnonimas galin

das sietini su liet, galas 
(J. Foigtas, K. Būga, M. Fas- 
meris ir kt.).

Vardo etimologija, su
prantama, sudėtingos ry
tinių galindų problemos 
neišsprendžia. Nuo XIX 
amžiaus pradžios vyksta 
ginčai, ar rusų metraščių 
minimi galindai (goled*) 
nuo Protvos upės yra 
reliktas baltų, dar iki 

slavams ateinant gyvenusių 
Volgos-Okos tarpupyje, ar tai tik 
rusų kunigaikščių į nelaisvę paimtų 
prūsų galindų kolonija. „Kolonislų- 
baltų" klausimas, beje, yra kiek 
platesnis, liečiąs ne vien galindus. 
Buvo nuomonių, kad ir Aukštutinės 
Padneprės baltiška hidronimija (kal
botyros mokslo šaka, tirianti van
denvardžius) yra ne senųjų, vieti
nių, baltų, o baltų-kolonistų paliki
mas. Bet šią „kolonistų" versiją ga
lutinai paneigė V. Toporovo ir 
O. Trubačiovo monografija „Aukš
tutinės Padneprės vandenvardžių 
kalbinė analizė". Šių metų pradžio
je Leningrade vykusi visasąjunginė 
toponimikų (vietovardžių tyrinėtojų) 
konferencija patvirtino šios mono
grafijos išvadų teisingumą. V. Vilin
bachovo ir N. Engovatovo studija 
taip pat visai aiškiai rodo, kad ga- 
lindų-belaisvių teoriją šiuo metu ga
lima laikyti mokslo paneigta, atgy
venusia. Šios teorijos klaidingumą 
kiek anksčiau yra įrodęs ir M. Fas- 
meris. Tiesa, rytinių galindų laiky
mas autochtonais (vietiniais) taip 
pat dar nerodo jų etninės priklau
somybės. V. Tatiščevas, Z. Chodo- 
kovskis, N. Andrejevas, L. Kavelinas 
ir pastaruoju 
linkę manyti, 
buvę slavai.
dabar jau atrodo sunkiai įtikinama. 
Daugelis žymių mokslininkų — A. So 
bolevskis, M. Fasmeris, K. Būga, P. 
Tretjakovas, A. Udalcovas, M. Arta
monovas, F. Gurevičius, H. Moora 
ir kt. Protvos upės aukštupio galin
dus laiko baltais, šie mokslininkai 
remiasi paties vardo galindai bal
tiška etimologija. Iš etnonimo galin
dai kilusių vietovardžių dalis išliko 
iki mūsų dienų. Tai keli kaimai, var
du Goledi, upės vardas Goledi, kal
no vardas Goledina gora ir kt. Vi
si jie yra Volgos-Okos tarpupyje, 
kur spėjama seniau gyvenus galin
dus. Be to, kai kurie Volgos-Okos 
tarpupio upių vardai yra aiškiai 
baltiški, pavyzdžiui, Upa, Otra. Et
nografas V. Kaškarovas yra konsta
tavęs, jog XX a. pradžioje Kalugos 
gubernijoje, Protvos ir Ugros upių 

metu M. Rudnickis 
kad rytiniai galindai 

Tačiau tokia hipotezė

santakos vietinių gyventojų atminty
je dar buvęs gyvas atminimas apie 
galindus. Žmonės pasakodavę apie 
kalną, ant kurio labai senais laikais 
gyvenęs mušeika Golega arba Go- 
leda. Jis buvo be galo stiprus ir 
savo kirvį numesdavęs- trisdešimt 
kilometrų. Kitoje vietoje ant dviejų 
kalnų gyvenę du broliai Goledi ir 
per trisdešimtį kilometrų mėtę vie
nas kitam kirvį, šią V. Kaškarovo 
informaciją labai vertino M. Fas
meris. Pažymėtina, kad rusų pada
vimuose daugelio senovės tautų at
minimas yra išlikęs didvyrių-milžinų 
pavidalu. Archeologijos duomenys 
taip pat, bent iš dalies, rodo, kad 
Protvos upės aukštupyje ir plačiau 
galima įžiūrėti kai kurių baltams

būdingesnių materialinės kultūros 
liekanų.

Kokį plotą galėjo užimti rytiniai 
galindai! Manoma, kad rytinių ga
lindų centras buvo Protvos upės 
aukštupys, o pagrindine jų masė 
gyveno Volgos-Okos tarpupyje, ir, 
gal būt, dalis į šiaurę ir pietus nuo 
jo. Tad galima teigti, kad rytiniai 
galindai tam tikru laiku buvo ryti
nių (Dnepro) baltų tęsinys į šiaurę, 
sudarydami bemaž ištisą baltų 
masyvą. Slavų kolonizacijos proceso 
metu dalis galindų galėjo prasi
skverbti dar toliau į rytus ir šiaurės 
rytus. Tačiau kiek toliau — dabar 
dar tiksliai negalima atsakyti. Pas- 
taraisiais metais mūsų šalyje suin- 
tensyvėjęs toponimijos tyrinėjimas 
rodo, kad baltiškų vietovardžių, 
daugiausia upių vardų, esama gana 
toli į rytus ir šiaurės rytus nuo 
Protvos upės. Taip V. Nikonovas ra
do hidronimų, galimų laikyti baltiš
kais, j šiaurę nuo Okos didžiosios 
kilpos, o B. Serebrenikovas — Vol- 
gos-Kliazmos tarpupyje.- Kai kurie 
tyrinėtojai baltiškų hidronimų randa 
dar žymiai toliau į šiaurės rytus, bet 
tai dar labai netikras dalykas. įdo
mu, kad jau minėtoje šių metų to- 
.ponimikų konferencijoje buvo ban
dyta (beje, nebe pirmą kartą) ir 
upės bei miesto vardą Maskva kil 
dinti iš baltų kalbų.

Kada galindai atėjo į Volgos- 
Okos tarpupį, tuo tarpu dar neaišku. 
V. Vilinbachovas ir N. Engovatovas 
mano, kad ne anksčiau, kaip III m. e. 
amžiaus pabaigoje. Atsikraustę į 
Volgos-Okos tarpupį, galindai grei
čiausiai nesudarę visai vientiso bal
tų masyvo, o galėję gyventi grupė
mis tarp ugro-finų (mardvių, marių 
ir kt.). Ikislaviškuoju periodu Vol
gos-Okos tarpupys iš viso galėjęs 
būti gyvenamas labai retai. Dalis 
galindų senosiose gyvenvietėse pa
silikusi ir po slavų atėjimo ir buvu
si palaipsniui, lėtai asimiliuota. 
V. Vilinbachovo ir N. Engovatovo 
nuomone, galindai nebuvusi vie
nintelė toliausiai į rytus prasiskver
busi baltų gentis, šiuo metu nesą 
pamato dėti lygybės ženklo tarp 
galindų ir senųjų Volgos-Okos tarp
upio baltų. Dalis baltų į šias vietas 
galėjusi prasiskverbti dar iki ga
lindams ateinant. Tie baltai galėję 
būti visai arba iš dalies ugro-finų 
asimiliuoti.

Galutinai galindai išnykę antrojo 
mūsų eros tūkstantmečio 
je. įdomu pažymėti, kad 
galindų asimiliavimo data 
su Aukštutinės Padneprės 
lutinio asimiliavimo data, 
V. Toporovo ir O. Trubačiovo.

Koks rytinių galindų, Volgos-Okos 
tarpupyje pasirodžiusių apie III a., 
ryšys su II a. Ptolemajo minimais an
tikiniais galindais! A. Udalcovas, 
N. čeboksarovas, V. Vilinbacho
vas bei N. Engovatovas mano, kad 
antikiniai galindai yra rytinių galin
dų protėviai. Iki atkeliaudami j Vol
gos-Okos tarpupį, rytiniai galindai 
sudarė kažkokį gana vieningą et
ninį vienetą su vadinamaisiais va
kariniais galindais. Kas buvo tie 
vakariniai galindai! Tai tuo tarpu 
pats neaiškiausias galindų praeities 
klausimas. Didele dalimi jis siejasi 
su baršku vietovardžių, randamų 
į vak us nuo Vislos (net į vaka
rus nuo Oderio ir Berlyno), tolesnių 
tyrinėjimų išvadomis. Ne visai aiš
ku, Ir kaip interpretuotini kai kurie

B

pradžio- 
spėjama 
sutampa 

baltų ga- 
nustatyta

istoriniai faktai, liečiantys galindus. 
Manoma, kad galindų vardo pasi
rodymas istoriniuose dokumentuose 
II m. e. amžiuje esąs neatsitiktinis. 
Galindai greičiausiai dalyvavę ant
puoliuose prieš Romos imperiją. 
Romos imperatoriaus Voluziano 
(252—253 m.) laikų monetose impe
ratoriaus titule greta vendų (--vene- 
dų) ir finų įrašyti ir galindai. O II a. 
Ptolemajas greta galindų mini ir ve- 
nedus. Vadinasi, galindai ir venedai 
galėjo dalyvauti karuose prieš Ro
mos imperiją, o kartais, gal būt, bu
vo sudaromos venedų ir galindų są
jungos. Tačiau čia yra vienas gana 
akivaizdus nesutapimas. Pradžioje 
buvo minėta, kad prūsų galindų 
žemės, dabar turimais duomenimis,
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LIETUVA IR IŠEIVIJA LIETUVIŲ KALBOS KILMĖ
Šią vasarą Vokietijoje 

vykusioje Lietuvių stu
dijų savaitėje vieną iš 
aktualiausių • paskaihį 
skaitė Oklahomos univer
siteto prof. dr. V. S. 
Vardys. Paskaitos ;ema 
buvo: Lietuva ir išeivija.

Pradžioje jis išdėstė 
I savo požiūrį į mokslo ir 

lietuvybės dalykus. Tas 
požiūris nei grynai teori
nis nei praktinis, bet vi
siškai atsietas nuo politi
kos. Jis kėlė reikalą 
svarstyti Lietuvos padėtį 
ne per išeivijos prizmę, 
bet platesnėje lyginamo- 

► joje plotmėje, atsižvel
giant į bendrą Sov. Sąjun
gos ir pasaulio raidą.

Mokslinį žvilgsnį truk
do dvejopas emocinės 
žvalgos būdas, dėl kurio 
Lietuva tampa tik meilės 
ar neapykantos, bet ne 
studijų dalyku. Jis skyrė 
du emocinio galvojimo 
būdus: 1/ naivumas — bū- 

’ dingas prokomunistiniam 
senųjų amerikiečių ”vil-

pietuose nėjo toliau Narevo upės. 
Tai negi Romos imperijos kariuo
menė galėjo siekti taip tolimas šiau
rės sritis, beveik iki šių dienų Lie
tuvos! Žinoma, ne. Aukščiau api
brėžtą prūsų galindų teritoriją rei
kia sieti su daug vėlesniais laikais. 
O mūsų eros pradžioje galindai, ar
ba jų dalis, galėjo gyventi žymiai 
toliau į pietus, kur ir susidūrė su 
Romos imperija. Beje, ir pats Ptole- 
majas galindus nurodo esant į pie
tus nuo venedų. Manoma, kad pir
maisiais mūsų eros šimtmečiais pra
sidėjęs gyvas gotų judėjimas iš va 
karų j rytus galėjo atkirsti dalį ga
lindų nuo pagrindinės, šiaurines 
masės. Ta labiausiai į pietus nuto
lusi galindų dalis ir vadinama va
kariniais galindais. IX a. Bavarų 
geografas mini gentį Golensizi. 
turėjusią penkis miestus. M. Rud
nickis, L Lėr-Splavinskis, K., Jaz- 
dževskis šią gentį laikė slavais. Ta
čiau V. Vilinbachovo ir N. Engova- 
tovo išvada, kad gentis Golensizi 
gali būti ta pati, toliausiai į pietus 
nuklydusi, galindų gentis, yra ne 
mažiau įtikinanti. Tai patvirtina ir 
vietovardžiai, galimi kildinti iš šak
nies galind-. Tokių vietovardžių yra 
nemaža surinkęs M. Rudnickis ir če
kų mokslininkas A. Profousas. Pas
tarasis čekų kaimų vardus Holedeč 
ir Holedeček, be kita ko, siejo ir 
su baltišku etnonimu galindai. O 
spėjama vakarinių galindų teritorija 
turėjusi būti šių dienų Čekoslovaki
jos šiaurėje, Moravijos vartų rajone, 
j vakarus nuo Ostravos, pačiame 
Oderio aukštupyje. Imperatorius 
Yoluzianas su galindais galėjęs su
sidurti apytikriai šiose vietose. Si 
galindų salelė, būdama iš visų pusių 
apsupta slavų, turėjusi visai išnykti 
tuoj po IX a.

Tad IX—X a., gal būt, ir vėliau, 
buvo trys galindų grupės: prūsų ga
lindai, rytiniai galindai ir vakariniai 
galindai, nors dėl pastarosios gru
pės kyla įvairių neaiškumų bei abe
jonių.

Galindų problema, nors jau daug 
kas paaiškėjo, dar nėra iki galo iš
spręsta. Tolesni toponimikų, istori
kų, archeologų tyrinėjimai, be abe
jonių, išaiškins ir tai, kas šiandien 
dar neaišku. Tačiau galindų proble
ma turėtų gana akivaizdžiai rodyti, 
kad baltų dialektinis ir teritorinis pa
siskirstymas senovėje buvo žymiai 
sudėtingesnis, negu tas, kurį randa
me jau istoriniais laikais.

A. VANAGAS 

(Mokslas ir Gyvenimas) 

n in inkų” nusistatymui, 
pašiepiamam pačioje 
Lietuvoje, ir 2/ schizo- 
freninis, kuris pastebi
mas naujųjų išeivių daly
je, persiėmusių neapy
kanta kraštą valdantie
siems ir dėl to nenorin
čių regėti tikrovės, jeigu 
nesiderina su jų politiniu 
nusistatymu.

Paskaitininkas, kaip 
lyginamosios valstybės 
santvarkos specialistas, 
siūlė Lietuvos padėtį 
svarstyti palyginamuoju 
būdu, atsižvelgiant į 3 
raidos veiksnius, būtent, 
Sov. Sąjungą ir jos tarp
tautinį svorį, sovietų 
tautinę politiką ir pačią 
Lietuvą.

Postą lininėje raidoje 
nepasitvirtino spėjimai, 
kad sovietinė visuomenė 
pasuks sudemokratėjimo 
ar didesnių laisvių keliu. 
Ji ir toliau palieka vie- 
napartiškai orientuota. 
Po Chruščiovo valdžios 
atėjusi kolektyvinė vado
vybė savo poziciją su
tvirtino. Lietuva vystosi 
sovietų vienapartiškai 
orientuotos visuomenės 
rėmuose.

Chruščiovą pakeitus, 
buvo pastebėtas tam tik
ras atoslūgis: daugiau 
atsižvelgta į tautines sa
vybes, leistos rehabili- 
tuoti senosios kultūrinės 
vertybės. Tačiau dabar 
vėl palaipsniui grįžtama 
prie Chruščiovo sufor
muluotos tautų asimilia
vimo politikos, siekiant 
sukurti ’’vienalytę sovie
tinę tautą”. Reikia palai
doti viltį, jog sovietai 
kada nors sugebės su
kurti tikrą tautų federa
ciją. Ilgoje distancijoje 
nerusiškoštoms tautoms 
aplamai nebeliksią daug 
vietos.

Svarbu žinoti, kas per 
tą laiką įvyko Lietuvoje, 
kuri keitėsi sovietinės 
santvarkos poveikyje. 
Ryškiausias jos bruožas 
— pramonėj imas, kuris 
buvo padiktuotas svetim
šalių. Drauge sekė kraš
to miestėjimas.

Lietuva vis daugiau su
pama rusų. Atsirado nau
ji lietuvio tipai. Sovieti
nio žmogaus vyraujantis 
ideologinis bruožas — 
pragmatiškumas. Lietu
voje marksistinių minty- 
tojų kaip ir nėra.

Lietuvių kalba gimė maždaug 
prieš trylika šimtmečių. Pasiremda
mas bendrojo pobūdžio lingvistiniais 
samprotavimais ir kalbos duomenimis 
(skoliniais iš kitų kalbų), didysis lie
tuvių kalbininkas prof. K. Būga spė
jo, kad lietuvių kalba atsirado ne 
anksčiau, k®ip VII mūsų eros amžiu
je. Sis spėjimas pastaraisiais metais 
buvo patvirtintas matematiškai, va
dinamuoju glotochronologijos me
todu įrodžius, kad lietuvių ir latvių 
kalbos atskirą savo gyvenimą pradė
jo maždaug nuo VII m. e. a. vidu
rio.

Nors lietuvių kalba gyvuoja jau 
trylika šimtmečių, ji yra jauna, gana 
vėlai susiformavusi kalba. Tai ypač 
akivaizdu, palyginus ją su tokiomis 
kalbomis, kaip, pavyzdžiui, hetitų ar 
senovės indų (sanskrito) kalbos, ku
rios susiformavo III ir II tūkstantme
tyje pr. m. e. Lietuvių kalba savo 
amžiumi neprilygsta taip pat graikų, 
lotynų ir kt. kalboms, kurios dabar 
yra mirusios.

Antra vertus, lietuvių kalba yra ar
chaiška. Ji turi išlaikiusi iš senų se
novės paveldėtų garsų, galūnių, for
mų ir žodžių. Antai lietuvių kalbos 
žodį vilkas atitinka latvių vilks, prū
sų wilkis, rusų volk, lenkų wilk, vo
kiečių Wolf, anglų wolf, gotų wulfs, 
lotynų lupus (iš čia prancūzų loup), 
senovės graikų lukos, senovės indų 
vrkas. Visi suminėti žodžiai vilkui 
vadinti yra kilę iš vieno labai senais 
laikais buvusio žodžio vlkvos. Sis žo
dis lietuvių kalboje patyrė palyginti 
nedaug pakitimų: neteko antrojo v, 
o I pakeitė į ii bei o j a. Tuo tarpu 
senosiose kalbose — lotynų, senovės 
graikų, senovės indų, nekalbant apie 
naująsias, — latvių, rusų, vokiečių, 
anglų, — tas žodis kur kas daugiau 
pakito. Šiuo atveju būdinga viena 
detalė: galūnę -os su nežymiais pa
kitimais išlaikė senovės indų, grai
kų, lotynų ir prūsų kalbos (visos da
bar mirusios!), o iš gyvųjų kalbų — 
vienintelė lietuvių kalba. Pusiau ap
trupėjusi ji išliko latvių kalboje ir 
mirusioje gotų kalboje.. Naujosiose 
indoeuropiečių kalbose — rusų, 
lenkų, vokiečių, anglų, prancūzų — 
tos galūnės nė kvapo neliko. Lietu
vių kalba prilygsta savo archaiškumu

Užtinkama daug pykčio 
Vakarams. Lietuvoje 
brendusiam žmogui esą 
būdingi tokie ideologiniai 
elemantai: a/ kolektyvinė 
nuosavybė, b/ rezignaci
ja, kad politiniai ryšiai 
su Rusija galutinai nusta
tyti, c/ smarkiai pažen
gusi sekuliarizacija, d/ 
nesumenkęs tautiškumas, 
taikingomis priemonėmis 
siekiąs kiek galima dau
giau sprendžiamosios ga
lios paveržti iš Maskvos 
į Vilnių, e/ susitaikymas 
su žmogaus teisių trypi
mu, sąmoningas apsiri
bojimas asmeninio sau
gumo, duonos kąsnio rū
pesčiais, nematomos po
licijos baimė, f/ betkokio 
idealizmo išblėsimas 
partijos kadruose.

Išvadinėję dalyje dr. V. 
S. Vardys kėlė klausimą, 
kaip turime reaguoti į to
kią kaitą. Jis siūlė at
mesti naivų ir schizofre- 
ninį galvojimą, regėti 
daugeriopus visuomenės 
matavimus, kuriems su
vokti reikalingas blaivus 
žvilgsnis ir išsivaduoti iš 
’’politizmo diktatūros”. 

senosioms indoeuropiečių kalboms 
— senovės indų, graikų, lotynų — 
ir iš visų gyvųjų indoeuropiečių kal
bų yra pati archaiškiausia, daugiau
sia išlaik iusi žilos senovės liekanų. 
Todėl kalbos mokslui ji labai vertin
ga

Lietuvių kalbos sesuo yra latvių 
kalba. Jos artimumu lietuvių kalbai 
nesunkiai galima įsitikinti, latviškai 
paskaičius, pavyzdžiui, A. Baranaus
ko „Anykščių šilelio" pradžią:

Ai celmaini kalni un pakalni kaili!
Kas tices, cik sendienūs bijai jūs 

daili?
Kur krašnums, ko šobrTd ne redz 

vairs, ne mana?
Kur klusa un sapnaina šalkošana, 
Kad baltmeža lapinas cabeja veja? 
Kur priedos, kas brakškeja negaišu 

spoja?
Latvių kalba savo raida kur kas 

daugiau pažengusi j priekį. Ji da
bar nebeturi tokių garsų ir formų, 
kurias ji turėjo seniau ir kurias ne
pakeistas išlaikė lietuvių kalba. Antai 
lietuvių kalboje esą junginiai an, en, 
in, un latvių kalboje virto uo (ra
šoma o), ie, 7, ū. Žodžius ranka, pen
ki, minti ir junta latviai ištaria roką, 
pieci, rmt, jūt.

Lietuvių bei latvių kalbos išsiskyrė 
iš vienos kalbos, vadinamos rytinių 
baltų (arba fietuvių-iafvių) prokalbe. 
Si prokalbė turėjo dar ir daugiau 
dukterų: kuršių, žiemgalių bei sėlių 
kalbas, kurios seniai mirė, įsilieda- 
mos j lietuvių ir latvių kblbas ir ne
palikdamos jokių rašto paminklų.

Rytinių baltų prokalbės sesuo bu
vo vakarinių baltų prokalbė, iš ku
rios tarmių susiformavo prūsų kal
ba. Prūsų kalba lietuvių kalbai yra 
pusseserė. Jos giminingumu lietuvių 
bei latvių kalboms nesunkiai galima 
įsitikinti, paskaičius, pavyzdžiui, kad 
ir tokią prūsų kalbos teksto ištrau
ką: Jeifhy en wissan swefan, muki' 
naity wissans poganans bha crixtity 
dins en emmen Thawas bha Sunos 
bha swinte Naseilis. Kas drowe bha 
crixtits wirst, stas wirst deiwuts, kas 
aber nidruwe, stas wirst proklantits 
[Eikite į visą pasaulį, mokinkite vi
sus pagonis bei krikštykite juos tėvo 
bei sūnaus bei šventosios dvasios 
(sielos) vardu. Kas tikės bei pakrikš
tytas bus, tas bus šventas (dievotas), 
o kas netikės, tas bus prakeiktas].

Prūsų, lietuvių ir latvių kalbos turi 
daug bendrų žodžių, panašių formų 
ir vienodų galūnių. Baltiškosios gra
matinės formos ir garsai daugeliu 
atvejų prūsų kalboje turi išlaikę se
nesnę būseną, negu lietuvių kalbo
je. Antai vienaskaitos galininkas prū
sų kalboje turi galūnę -an (palygink 
wissan swetan). Tokią galūnę seniau 
turėjo ir lietuvių kalba (palygink visą 
svietą), ir todėl mes tokiu atveju da
bar rašome nosinę raidę.

Prof. K. Būgos nuomone, vaka
rinių baltų (arba prūsų) prokalbė, iš 
kurios vėliau susiformavo prūsų kal
ba, išsiskyrė apie IV—III a. pr. m. e. 
Atskiras prūsų gentis I ir II m. e. a. 
jau mini senovės rašytojai Tacitas ir 
Ptolomėjus. Atskiroms senųjų prūsų 
gentims susiformuoti reikėjo keleto 
šimtmečių laiko, todėl prof. K. Būaos 
rytinių ir vakarinių baltų išsiskyrimo 
data yra gana pagrįsta.

Rytinių baltų prokalbės ir vakari
nių baltų prokalbės motina, o lietu
vių kalbos senelė buvo baltų pro
kalbė.

Kalbos mokslas, pasitelkdamas dar 
ir archeologiją, turi duomenų, rodan
čių, kad baltų prokalbė, kaip sava
rankiškas kalbinis vienetas, pradėjo ' 
formuotis maždaug II tūkstantmečio 
pr. m. e. pradžioje; Taigi baltų pro
kalbė, iš lėto kišdama, egzistavo ga
na ilgą laiką, nuo II tūkstantmečio 
pr. m. e. pradžios ligi IV—III a. pr. 
m. e., kai * išsiskyrė vakarinių baltų 
(prūsų) ir rytinių baltų (lietuvių- 
(afvių) prokalbės. Čia reikia pridurti, 
kad baltų prokalbė turėjo dar ir tre
čiąją dukterį.

Lingvistinių tyrinėjimų nustatyta, 
kad seniau baltų buvo gyvenama 
kur kas toliau j rytus, negu dabar. 
Baltiški upių ir ežerų vardai ap
tinkami Dnepro aukštupyje ligi Pri
petės ir Desnos upių pietuose ir 
pietryčiuose. Antai tose vietose daž
nai pasitaiko upė Lučesa, kurios var
das yra pagal slavų kalbų fonetinius 
dėsnius pakitęs lietuviškasis upėvar
dis Laukesa. Tokių pavyzdžių galima 

rasti daug. Atskiromis salelėmis bal
tai išgyveno ten ligi XII m. e. a. 
Žinomas net vienos Dnepro oaltų 
genties pavadinimas, užfiksuotas se
nosiose rusų kronikose, — galindai 
(apie galindus žr. A. Vanago str. 
„M. ir g." 1965 m. 5 nr.). Apie 
Dnepro baltus mokslininkai žino la
bai nedaug — tiek, kiek jie gal''

išskaityti iš vandenvardžių, iš Dnep
ro baltų kalbos paliktų pėdsakų bal
tarusių ir rusų tarmėse ir iš archeo
loginių iškasenų, nes rašto paminklų 
Dnepro baltai nepaliko.

Baltų prokalbės, turėjusios tris 
dukteris — vakarinių, rytinių ir 
Dnepro baltų prokalbes, — motina, 
o lietuvių kalbos prosenelė buvo 
indoeuropiečių prokalbė, egzistavu
si žiloje senovėje (prieš III tūkstant
metį pr. m. e.). Indoeuropiečių pro
kalbė turėjo daug dukterų. Slavų 
prokalbė (rusų, baltarusių, ukrainie
čių, lenkų, čekų, slovakų ir kt. kal
bos), germanų prokalbė (vokiečių, 
anglų, islandų, norvegų ir kt. kal
bos), keltų prokalbė, italikų prokal
bė (oskų, umbrų ir lotynų kalbos), 
graikų prokalbė, indų-iranėnų pro
kalbė ir kt. buvo indoeuropiečių 
prokalbės dukterys, o baltų prokal
bės seserys. Todėl visos tos kalbos 
yra vadinamos indoeuropiečių kal
bomis.

S. KARALIŪNAS

’’KALBŲ
SĄVEIKA”

Vilniaus Mokyklų 
mokslinio tyrimo institu
to sumpoziume buvo 
svarstoma kalbų sąveika 
mokymo procese.

Lietuvoje ir kitose so
vietų respublikose moki
niai mokosi trijų, o kar
tais net keturių kalbų: 
gimtosios, rusų ir užsie
nių. Pasak Tiesos, ’’tai 
neretai apsunkina moky
mo procesą".

Tad svarstybose buvo 
stengiamasi atrasti teo
rinį pagrindą, kaip kalbų 
mokyme geriausiai pa
naudoti gimtosios kalbos 
įgūdžius. Tris dienas 
trukusiose svarstybose, 
be Lietuvos pedagogų ir 
mokslininkų, dalyvavo ir 
iš kitų sovietų respublikų 
atvykę atstovai.

TAMOŠAIČIŲ 
PARODA

Dailininkų Anastazijos 
ir Antano Tamošaičių au
dinių ir tapybos paroda 
spalio 30 — lapkričio 13 
dienomis vyks Bostone, 
Mass., JAV.

1971.IX.28
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KEWIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP- * 
sakymu, eilėraščiu, adv. m.šveikauskienė veda'tei- 
SINių PATARIMU SKYRIŲ.

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

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02)27

DATOS ♦ VARDAI ♦ ĮVYKIAI

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

Baltic Woodwork Co, 
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairūs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3^84.

JUOZAS GRAŽYS
; į K A t’Lfą SIUVĖJAS
• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laike saugojimas

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

W. La penat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle, P.Q.TeL366-6237 
įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodama 
Įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

LaSaiie Auto Specialist Segti
7725 RUE GEORGE LASALLE, P.Q.Te].; 366-0500 366-4203

• TAISOME IR DAŽO ULE AUTO - MASINAS.

• ESAME SPECIALISTAI MOTORINIŲ ROGIŲ 

SAV. G. PESROCHERS

Da aktyvūs Toronto 
lietuvių visuomeninio ir 
ekonominio gyvenimo da
lyviai K. Gaputis ir J. 
Karka įsijungė į Kanados 
Lietuvių fondo narių šei
mą, įmokėdami po 1OO 
dol. įnašą.

Prieš keletą metų įs
teigtas Oshawos medžio
tojų ir žuvautojų klubas 
Ešerys sutraukė nemažą 
būrelį narių, kurie ir 
sportuodami nepamiršta 
bendrųjų lietuviškų rei
kalų — Ešerio klubas su 
1OO dol. įnašu tapo KLF 
nariu. Ešerio nariai, be 
abejo, ir ateityje bus 
nuoširdūs Fondo bičiu
liai.

Iš tiesų gražu kai mū
sų mirusiųjų vardai labai 
prasmingai įamžinami 
Lietuvių fonde. Velionio 
Edmundo Vindašiaus at
minimui KLF aukojo D. 
Stankus, B. B. Vinda- 
šiai, P. Sakalas — po 15 
dol., P. Augaitis, Alf. 
Vindašiaus šeima, K. 
Ratavičius, B. Dirsė, 
Alb. Augustinavičius, J. 
Viltrakiai, A. Dirsė — 
po 1O dol., G. Rugienis 
8 dol., St. Beržiniai, K. 
B. Lukošiai, V. Mi
ce iko s, A. Kairys, S. H. 
Kairiai, B. Gudinskas, 
P. Žilvitis, J. Rimkus, 
V. Mikelėnienė, D. Na- 

ginskas, V. Galeckas, D. 
Šiurna, V..Vindašius, A. 
Rudokas — po 5 dol., P. 
Vindašius 3 dol., J. Ma
čiulis, L, Rutkauskas, 
A. Andriukienė — po 2 
dol. Tokiu būdu velionio 
E. Vindašiaus pegerbimo 
įnašas LFK sudaro 202 
dol.

1969 m. Otavoje miru
sios Karolinos Macevi- 
čienės atminimui 1OO 
dol. įnašą Lietuvių fon
dui paskyrė duktė Alė ir 
žentas Albinas Paškevi- 
čiai.

Woodstock, Ont., gy
venantis Pranas Kaziu- 
konis įstojo nariu į KLF 
su 1OO dol. įnašu. Nau
jasis narys yra vilnietis.

Stambiu 500 dol. įna
šu į KLF narių eiles įsi
jungė Kazys Valaitis. 
Juzė ir Kazys Valaičiai 
Mount Bridges, Ont., 
verčiasi kalakutų ir ta
bako auginimu. Jie akty
viai dalyvauja lietuvių 
veikloje ir augina gražią 
šeimą — du sūnūs lanko 
universitetą, o trečiasis 
ir dvi dukterys gimnazi
ją’

Iš savo kuklių išteklių 
Lietuvių fondą nuolatos 
paremia ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenės val
dybos. Štai, Krašto val
dyba savo įnašą padidino 

iki 300 dol., o Londono 
ap. valdyba — iki 200 
dol.

Ypač malonu paminėti 
Simo Kudirkos vardo įna
šą, kurį paskyrė Hamil
tone veikianti SLA 72 
kuopa. Kuopai vadovauja 
energingas visuomeninin
kas J. Šarapnickas. Simo 
Kudirkos įnašas ' dabar 
jau pasiekė 300 dol.

Hamiltone miręs Karo
lis Zadkauskas testamen
tu KLF paliko 1OOO dol. 
Testamento vykdytojai 
pranešė, kad palikimas 
bus išmokėtas, pardavus 
nekilnojamą turtą.

Kanados Lietuvių fon
das dabar jau turi 444 
narius. KLF iždininkas 
yra P. Bastys, 140 Glen
dale Ave., Toronto 3, 
Ont.

TEATRO
FESTIVALIS

Daugiau kaip prieš me
tus laiko JAV LB centro 
valdyba nutarė organi
zuoti antrąjį JAV ir Ka
nados lietuvių teatro fes
tivalį. Uždaviniui įvykdy
ti pakvietė JAV LB Kul
tūros fondo pirmininką 
Anatolijų Kairį. Rašyto
jas Anatolijus Kairys or
ganizavo ir pravedė pir
mąjį teatro festivalį, į- 
vykusį Chicago je prieš 
trejis metus.

Šiuo metu A. Kairys
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 pasiekia m-greitkeliu Nr. 40.

IR JAUNIEJI ST. CATHARINES NEMUNO ŠOKĖJAI ATLIKS PROGRAMĄ LIETUVIU DIENOS KONCERTE

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941
........ ........................ ...................... ........— ---  t

Highland Auto Body611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE
★**

TEL. 366-7281
***

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas
e Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)*

Savininkai: y, Sutinstąs 389-0571 jr J. Zavys 365-3252

10 psl. •



sudarė komitetą, kuris 
rūpinsis antrojo festiva-' 
lio pravedimu. Komitetą 
sudaro: pirm. Anatolijus 
Kairys, vicepirm. ir in
formacijos vadovas Bro
nius Nainys, sekr. Mari
ja Remienė, ižd. Marija 
Grėbliūnienė, lėšų telki
mo vadovė Stasė Peter
sonienė, užbaigiamosios 
dalies ir žymenų įteiki
mo tvarkytoja Nijolė 
Vengrienė, techniškų 
reikalų tvarkytojas Juo
zas Šlajus ir narys spe
cialiems reikalams Pra
nas Beinoras.

Antrasis teatro festi
valis įvyks Chicagoje, 
Jaunimo Centre, Padė
kos dienos savaitgalio 
metu.

ST. VERTELKOS 
ĮPĖDINIAMS

Prieš trejus metus mirė 
Stasys Vertelka, 74 metų 
amžiaus, Amerikoje žino
mas kaip Stanley Wartelka 
ir Stanley Wort. Yra likę 
keli tūkstančiai dolerių, 
kuriuos galėtų paveldėti 
mirusiojo artimieji. Gi
minės arba apie juos ži
nantieji malonėkite pra
nešti: Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82 
Street, New York, N. Y. 
10024, USA.

SKAUTIŠKIEJI 
PUSLAPIAI

Europos Lietuvis prie 
savo rugpjūčio 31 d. laidos 
išleido specialų dviejų 
puslapių priedą, pavadintą 
"Skautiškieji puslapiai".

Tie iliustruoti puslapiai 
yra skirti aprašyti tarp
tautinę lietuvių skautų sto
vyklą, kuri liepos 17-31 d. 
vyko Schwetzingene, Va
karų Vokietijoj. Toje sto
vykloje dalyvavo ir nema
žas būrys Kanados lietuvių 
jaunimo.

Europos Lietuvio adre
sas: 1-2, Ladbroke Gar
dens, London—Wil, Gt. 
Britain.

toronto
KAS VALDYS 
ONTARIO?

Į politines lenktynes pa
sileido trys Ontario par
tijos, spalio 21 d. rinki
muose norinčios perimti 
ar tęsti provincijos valdy
mą per taeinančius ketve
rius ar penkerius metus.

Nesitikima, kad provin
cinių valdžių nuvertimo 
mada, pasireiškusi Kve
beke, New Bruns wicke, 
Manitoboje, Albertoje ir 
Saskačevane, paliestų jau 
dvidešimtmetį Ontario 
provincijoje viešpataujan
čius pažangiuosius kon
servatorius.

Kadangi į viešumą išė
jusių nedorų darbų val
džioje, bent pastaruoju 
metu, nepasitaikė, opozi
cinės partijos daug vilčių 
laimėti neturi. Be to, nors 
kapitalizmą visapusiškai 
ginanti, bet vis dėlto so
cialinių pagerinimų nesi- 
baidą konservatoriai (ži
noma, darbietiškų vakarų 
stumiami), užsitarnavo 
balsuotojų palankumo.

Rinkiminė kova vyksta 
labiausiai dėl opozicijos 
eilės. Lygšioliai trečiai
siais buvę naujieji demo
kratai taikosi nurungti li
beralus, kurie neišvystė 
nei aiškios programos, nei 
reiškėsi kaip efektyvi opo
zicija provinciniame par
lamente. Naujieji demo
kratai siūlo pažaboti per
daug laisvai besijaučian
čius biznierius, pagerinti 
socialinį aprūpinimą, su
tvarkyti darbdavių-darbi
ninkų santykius ir atkreip
ti rimtesnį dėmesį į aplin
kos teršimą.

Prieš pat rinkimus, 
jausdami protestantų bal
suotojų persvarą, konser
vatoriai paskelbė neduosią 
paramos katalikiškų gim
nazijų paskutinėm klasėm. 
Tas sukėlė katalikų daugu-

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS AIDAS,, VADOVAUJAMAS V. VERIKAICIO

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

mos, tuo pačiu ir lietuvių, 
nepasitenkinimą ir grąsi- 
nimą atsiskaityti balsavi
mo būdelėse. Liberalai 
oportunistiškai šoko ginti 
katalikus, o naujieji demo
kratai, įsipareigoję lygy
bei visiems piliečiams, 
irgi pritarė paramai kata
likiškų mokyklų sistemai. 
Tai ligi šiol, atrodo, yra 
vienintelė apčiuopiama 
rinkiminė ‘ korta.

Lietuviai, kaip papras
tai, organizuotai nesijun- 
gia į rinkiminę kovą. Net 
ir konservatyviems Tėviš
kės Žiburiams dėl mokyk
lų konflikto nepatogu atvi
rai remti dabar valdan
čiuosius.

Yra galimybė turėti ir 
lietuvišką kandidatą.Mies- 
to spaudoj rašoma, jog 23 
metų teisės studentė Lai
ma Švėgžda (Švegždaitė) 
veršis į liberalų partijos 
kandidatus High Parko ra
jone. Jeigu tai jai pavyks, 
jaunai buvusiai bendruo
menės apylinkės pirminin
kei bus tiktai gera proga 
įgauti politinį patyrimą, 
nes rajono dabartinis par
lamentaras naujasis de
mokratas gydytojas Shul
man yra nedvejotinai sau
gus. a.

maža: rugsėjo 18 d. jos 
dainuoja Tautos Fondo 
renginyje Hamiltone. 
Spalio 2d. kartu, su sol. 
V. Verįkaičiu koncertuos 
Clevelande, kviečiami 
Ateities klubo. Spalio 1O

d. dalyvauja Liet. Dienos 
programoje St. Cathari
nes mieste, spalio 18 d. 
dainuos Toronte, ateiti
ninkų tėvų komiteto ren
ginyje, spalio 30 d. kon
certuos Harforde, JAV.

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.

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

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 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. vckaro.

LIETUVIŲ
ĮSTAIGA
— ... ~ 480 RONCESVALLES AVĖ.,Baltic Exporting Lo« TORONTO į, ONTARIO 

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

Taupyk ir skolinkis

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 5
9.30 — 8 v. vak.
9.00 — iv. p.p.

V. p.p. 
v. p.p. 
V. p.p. 
V. p.p.

Mokame už: < 
depozitus .............. 5%
šėrus ir sutaupąs........ ...........6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius........ .................. 6*6%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš ___ 10%-
nekiln. turto paskolas iš 8*4 %

hamilton

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- D A D A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ F MKM/VlM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
516% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6 Vi % už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

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

AIDUI
RUGIAPIŪTĖ

Mergaičių choro Aido 
dainininkės, tik ką grįžu
sios iš atostogų bei poil
sio įvairiose vasarvietė
se, vėl pradėjo repetuoti 
ir ruoštis pasirodymams, 
o jų eilutė ne taip jau

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
UISŲ NARIŲ GYVYBĖ 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. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
Iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723
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Hamilton
Koncertą ruošia vietos 
LB valdyba. Pagaliau po 
visų gastrolių Aidas ruo
šia didesnį koncertą lap
kričio 6 d, pačiame Ha
miltone.

Visos choristės yra 
moksleivės. Reikia nuei- 
tį į pamokas, namuose 
pasimokyti, o šalia to, ir 
mamytė paprašo lėkštelę 
išplauti ar užkritusią 
dulkelę nuvalyti. Kartais 
juk reikia ir savo draugi
joje laiką praleisti, pasi
linksminti. Bet jos visos 
jaunos ir tvirtos, todėl 
spėja viską padaryti, o 
ypač dainai laiko noriai 
skiria.

Dainų repertuaras nuo
lat plečiamas. Malonu ir 
gražu, kad nuskynę pir
muosius vainikus, nerodo 
nuovargio žymių nei dai
nininkės nei pats choro

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU... G E R I A U... G R E I Č I A U...

Nežiūrint to, kad prekių kainos nuolat kyla, mūsų 
kainos iki šių metų galo pasilieka tos pačios.

Išnaudokite proga, pasiųsdami jau dabar dovanų 
siuntinuką savo artimiesiems i Lietuva. K * *

SIUNTINYS 1971 (3)
3 % jardo puikios vilnonės angliškos eilutei medžia

gos, 3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui medžiagos, 
1% jardo crimplene medžiagos suknelei, vyriškas arba 
moteriškas nertinis, vyriškos arba moteriškos nailono 
arba vilnonės kojinės, vilnone gėlėta arba su ornamen- 
taisskarelė,20 geriausių angliškų cigarečių, 1 dėžė šoko
lado. Siuntinio kaina su muitu ir visoms persiuntimo iš
laidoms yra $100.
SIUNTINYS 1971 .(4)

Itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpal
tis, vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilnonė medžia
ga suknelei, medžiaga sijonui, vyriški išeiginiai nailono 
marškiniai, bliuskutė, šilkinė gėlėta skarelė, kaklaraiš
tis, 1 dėžė šokolado. Siuntinio kaina su visomis išlaido
mis $90.

Taip pat galime pridėti prie šių arba kitų siuntinių be 
jokių papildomu persiuntimo išlaidų daiktus, kuriu klijen- 
tas pageidauja. Šie yra labai vertingi ir reikalingi daly
kai: nailoninio kailio viršus apsiaustui S30, vilnones, 
gėlėtos skarelės $5, vyriški arba moteriški nertiniai $ 12, 
arba $ 18, nailono marškiniai, nailono lietpalčiai S 11,cri 
mplene medžiaga suknelei S9, ilgi vilnoniai šaliai $ 10, 
komplektas moteriškų nailono apatinių $7, komplektas 
vyrišku Šiltų apatinių S 12.50 ir kita.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų 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. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. L B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

12 psi.

MONTREALIO GINT ARO ANSAMBLIS PO KONCERTO EDMONTONE. CENTRE SĖDI EDMONTONO BURMISTRAS I. DENT

vadovas V. Ve r įkaitis. 
Geros sėkmės linkime ir 
ateičiai. Žp.

Vancouver
GINTARO
PASISEKIMAS

Vancouverin atsilankęs 
Moatrealio jaunimo an
samblis Gintaras rugsėjo 

1-5 d., tapo sensaciją. 
Tokios šventės mes ne
same turėję nuo Vakarų 
Kanados lietuvių dienų 
čia Vancouveryje, Kai 50 
asmenų jaunimo grupė į- 
stengė tokias tolumas nu
galėti ir kai sužinojome, 
kad dalyvaus federalinės 
valdžios ir miesto bur
mistro atstovai, tai nu
jautėme, kad tai nebus 
eilinis spektaklis.

Rugsėjo 3 d. tautiečiai 
su svečiais ir pažįsta
mais pripildė pilnutėlę 
salę, o kai kam teko ir 
koridoriuose pastovėti. 
Sužinojus, kad šis pasi
rodymas ir kelionė Van
couverin ilgą laiką buvo 

' Gintaro svajonė, bus su
prantama, kodėl Vancou- 
verio lietuviai taip pami

KUN. I. GRIGAITIS GINT ARI EČI AMS PARODĖ EDMONTONO ZOOLO
GIJOS SODĄ. A. D- nuotrauka

lo gintariečius — kaip 
savosios šeimos narius. 
Jie mus tiesiog užbūrė...

Programą atliko išim
tinai jaunieji gintariečiai, 
Atidarymo žodyje iš
reikšta viltis, kad kartą 
vėl Baltijos gintariniuose 
pakraščiuose nepriklau
soma aiščių tauta iškils. 
Šią viltį išreiškė neap
sakomai gražia pirmąją 
programos daina ’’Siuntė 
mane motinėlė”... Tur
tingas tautinių instru
mentų įvairumas, užbu
rianti trijų lietuvaičių 
daina, vedė mus toli į 
Baltijos pakraščius. 
Tautiniai šokiai, talen
tingai jaunųjų išpildyti, 
nuostabiai suderinti su 
visa programa ir natūra
liai atlikti, supynė sim

foniją apie svajotą aiščių 
žemę.

Be jau minėtų deiman- 
tukų reikia paminėti Ra
sos Lukoševič lutės pa
deklamuotą eilėraštį 
’’Gėlės iš šieno”. Raselė 
mus vedė į gėlėmis iš
puoštą klėtelę, kur norė
jo susitikti mylimą ber
nelį ir patirti, ar yra 
tikra jo meilė. Po garsių 
plojimų sekė trijulės 
dainos, atliktos gintarie
čių V. Murauskaitės, J. 
Andriuškevičiūtės ir D. 
Kerbelytės. Daug ploji
mų teko jauniausiam an
samblio nariui Gailiui 
Lapinui. Programą pa
margino E. Bunio ’’ne
vykėlio” rolė. 

■ ■ > '
Sekė šokiai: Kubilas, 

Kepurinė, Malūnas, Suk
čius, Subatėlė. Dainos: 
Stoviu aš parėmus, Ra
munėlė, Lietuva brangi, 
Vasaros naktys, Oi per 
kaimo ulytėlę, Lakštutė- 
paukštutė. Kanklių muzi
ka: Kada noriu verkiu, 
Suk, suk ratelį. Eilėraš- j 
čiai: Žemaičių pasaka ir 
t. t.

Gilus lietuvių dainos, 
tautinių šokių suprati
mas, leido režisūrai tiek 
daug pasiekti. Pagaliau 
puikiausi tautiniai an
sambliečių rūbai davė 
tiek daug tai šventei 
orumo.

Nors Gintaro vadovai 
asmeniškai laike progra
mos nesirodė, tačiau jų 
darbas spindėjo ištisai 
visoj programoj. Mont- 
realis yra tikrai laimin
gas, turėdamas ansamb
lio vadovą Zigmą Lapiną 
ir šokių grupės vadovę 
Hildą Lapinienę. Ypačiai 
yra įsidėmėtina, kad 
daug tų liaudies instru-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
.-.v,



mentų yra paties Z. La
pino padaryti. Nuostabu, 
kad Gintaro vadovas, 
dirbdamas pačioj sun
kiausioj profesijoj — in
žinerijoj, suranda tiek 
laiko jaunimui.

Po koncerto sekė šo
kiai publikai. Laike jų 
iškilo Gintaro sunkumai 
— subalansuoti kelionės 
išlaidas. Vancouverietis 

- L. Belskis su problema 
supažindino eilę koncerto 
dalyvių ir aukos pasipy
lė. Žymiausi aukotojai 
yra: J. Macijauskas,
kurio bute įvyko jaunimo 
susipažinimo balius, au
kojęs 200 dolerių ir J. 

k Klimas — aukojęs 250 
dol. Visa eilė lietuvių ir 
svečių aukojo 100 dol. ir 
mažiau. Aukotojų sąra
šas, manau, bus pa
skelbtas reguliaraus ko
respondento.

Ši garsi jaunimo grupė 
buvo lydima ir globojama 
dr. P. Lukoševičiaus su 
žmona Irena, Krašto val- 

r dybos atstovo, ir P. Povi
laičio — tėvų komiteto 
atstovo. Koncerte daly
vavo, pasakęs atidarymo 
kalbą H. Wilson, Van- 
couverio burmistro ats
tovas, M. Fremout-Cote, 
federalinės valdžios ats
tovas, Kelly Ipe su žmo
na ir dr. Black.

Rugsėjo 5 d. jaunųjų 
ansamblis išskrido. Iš
lydėti atėjo beveik visi 
Vancouverio lietuviai.

Jaunųjų Montrealio lie
tuvių palikti gintariniai 
deimantukai čia mums, 
Vancouver iečiams, ilgai 
atmintyje žybės.

Dalyvis

sudbury
VILKŲ
ŠAUDYNĖS

Geležinio vilko žūk
lauto jų ir medžiotojų 
klubo gegužinė ir prizi
nio šaudymo varžybos 
pavyko gerai. Apgailėti
na, kad dalyvavo mažai 
žmonių, nesimatė net 
klubo narių.

Gegužinė vyko Viktoro 
ir May Gudriūnų vasar
vietėje. Šaudyme taures 
laimėje jaunoji karta. 
Senesnieji ir buvę pasi
žymėję šauliai, deja, šį 
kartą kapituliavo prieš 
jaunimą. Matyti, laikas 
ir amžius daro savo.
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Suaugusiems skirtą pe
reinamąją taurę laimėjo 
jaunas mokytojas Algis 
Remeikis, jaunimui skir
tą taurę laimėjo Remigi
jus Paulaitis. Lietuviška 
patarlė sako ’’šaudo į 
Dievo langus”, o toji ne
lemta garbė teko šių ei
lučių autoriui...

Gegužinėje labai ska
nius pietus pagamino mū
sų kolonijoje gerai žino
ma kulinarė Agota 
Pranskūnienė.

Ankstyvesnėje geguži
nėje virvės sporto trau
kime taip "aukštaičių" ir 
"žemaičių" įvykę ginčai 
dėl laimėjimo, deja, dar 
ir dabar neišsiaiškinti. 
Tikėkimės jei ne šiais, 
tai kitais metais geguži
nėje bus atnaujintas vir
vės traukimas ir lietu
viškai išsiaiškinta.

J. Kr.

stcatharines
VANDALAI

Dienos metu vagys įsi
laužė į A. J. Dainorų na
mus ir peiliu gerokai ap
naikino visą butą, net 
baldus ir paveikslus su- 
piaustė. Policija kraipo 
galvas. Tokių reiškinių 
dabar labai daug. Nese
nai A. J. Dainorai namą 
baigė statyti ir įrengė, 
net mūsų sąlygomis tik
rai grandioziškai ir mo
derniškai. Brangūs bal
dai, geri lietuviški pa
veikslai. Viskas ap
drausta ir reikia tikėtis, 
bent dalinai nuostoliai 
bus padengti. Kor.

IŠVYKO Į
WINDSOR^

Į Windsoro universite
tą vėl įstojo Marius Šet- 
kus, buvęs aktyvus skau
tas. Tęs fizikos-mate
matikos studijas. Sėkmės 
jam. Kor.

MAY IR VIKTORAS GUDRIŪNAI SAVO VASARVIETĖJE

Jette & Freres

140-2e AVENUE - 366-0330 
------- ;----------------

- MODERNIEMS NAMAMS
Visi kiti vandentiekio ir
Šildymo taisymai ir nau
ji įrengimai. Gazin ių
priemonių pardavimas ir 
įrengimas. Atstovaujame 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens 
tiekimą. Veltui įkaina
vimas.

Plumbing & Heating kontraktoriu s.

psl. 13

IŠLEISTUVĖS
Išleistuvės vilniečiui 

kunigui A. Diliui’
įvyks P. A. Poligrimų 
namuose, Kiek girdėti, 
jau užsirašė pusšimtis 
lietuvių.

J. Dilys, kunigo bro
lis, lenkų laikais buvo 
Vilniaus krašto mokyto
ju, St. Catharinėje se
niau pasireiškė kaip la
bai aktyvus vilniečių vei
kėjas. Brolis kunigas at
vyko jo aplankyti. Trijų 
mėnesių bėgyje kunigas 
svečiavosi įvairiose lie
tuviškose parapijose. 
Kunigas A. Dilys yra 
Vilniaus garsiosios S v. 
Petro ir Povilo bažny
čios klebonas, ir jam 
pavesta saugoti Šv. Kazi
miero palaikus. Kor.

--- -- ... , , ,, — - - T — - - ---- Į ------ ----- ■— - - ---- — - 1--- ,

AR JAU TURITE GINTARO LAIMĖJIMU BILIETĄ?

MONTREAL LITHUANIAN 
FOLK ENSEMBLE

"GINTARAS*'
1 200.00 Dollar
2 100.00 Dollar
3 P. BALTUONIS
4 R. BUKAUSKAS
5 V. LAPINIENE
6 A. LYMANTAS
7 V. REMEIKA
8 O. SABLAUSKIENE
9 A. TAMOSAITIS

10 A. VAZALINSKAS
11 A. ZUBIENE

Wooden Sculpture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture

DRAWING —APRIL 29. 1972

LIETUVIŠKA
MOKYKLA

BILIETAI PAS: 
J. S i a u C i u I į, 
6897 Mazarin, 
Montreal, Que.

Donation $2.00

Tėvų Komitetas šaulęia 
susirinkimą aptarti gali
mybes ir šiemet atidary
ti lietuvišką šeštadieninę 
mokyklą. Pernai labai 
sėkmingai mokyklai va
dovavo Vanda A loader ie- 
tiė. Tikimasi, kad ji ir 
šiemet neatsisakys padė
ti šiam svarbiam lietu
viškam reikalui.

Vaikų, atrodo, ne
trūksta, nes niekad taip 
nebuvo įtraukti į lietuvy
bės darbą mūsų vaikai, 
kaip šiais laikais. Kai 
kuriems vaikams pats 
laikas pasimokyti lietu
viškai, tam yra gera pro
ga. Jau keli pramoko ga
na daug, patys įsitraukė į 
lietuvybės veiklą, o ir 
tėvai tuo yra labai paten
kinti. Pasitaiko ir mažų 
erzėlių, ir tai supranta
ma, bet jie jokiu būdu 
neturi augantiems vai
kams atimti jų gražiau
sios gyvenimo dalies — 
būti lietuviais. Kor.

Imperial - Chrysler - Dodge - Charger 
Coronet - Challenger - Swinger - Demon 

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE, QUK.

Meeh an i zuotomi s pri emo n emi s įvairu, .irati^ ir 
kiti^ dal ii^ reguliavimas. Išorės taisymas ir 
d.aŽymas. Kreiptis: De L a Verendrye Blvd.

Tel. 365- 3 364

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. Laurin aitis

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS
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Dr.J Frison,B sc.d c
Chiropraktikas

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. Andrė)
tel. 522-7236.

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja 

5330 l_‘Assomption Buvo.

Montreal.

Tel, 255-3535

Dr.A.O. Jaugeliene
Dantų gydytoja 

1410 Guy St. pirmas aukštas, 11-12 kambarys 

Tek 932- 6662; namų 737-9681.

Dr.j.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866-8235, namų4 88 - 8528. •

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

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

ADVOKATAS

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

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
Sun Life Building. $uite 2001.

Tel. IS66- 1359.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL 
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE & l§GANAITIS 

INSURANCE EXCHANGE BUILDING
2.76 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Te 1:842-1126, namų 674-7038

ADVOKATAS

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

«55 DORCHESTER BLVCV, W Res 486-3361
SUITE 1616 MONTREAL 128, QUE.

Universal Cleaned & ZlailoU
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington SI.)

Tel. 769-2941

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

14 p si

Į st. Catharines
BAIGĖ MOKSLUS
IR IŠTEKA

Violeta Grigaitė išteka 
už baigusio aukštuosius 
mokslus jaunuolio. Vio
leta vaikystėje pasižymė
jo lietuviškoje veikloje. 
Jos tėvas priklauso veik
liųjų lietuvių grupei, bu
vo kelis kartus įvairių 
organizacijų pirmininku 
ir valdybos nariu. Kor.

LAIMĖ
NELAIMĖJE

Senosios kartos tautie
čiui, tauriam lietuviui 
Antanui Satkevičiui grėsė 
netekimas kojos, tačiau 
gydytojams pasisekė pa
vojų pašalinti mažesne 
operacija. Tuo džiaugia-
si visi bičiuliai, kurių A. 
Satkevičius čia turi labai 
daug. Kor,

montreal

PR AEITUJU METU MONT REALIO AKADEMINIO SAMBŪRIO BALIUJE. 
1$ KAIRĖS - Z. PIEČAITIENĖ, A. BENIUŠIS, M. BENIUŠIENĖ, H. NA- 
GYS, I. GRAŽYTĖ, R. MAZILIAUSKAS. ŠĮMET AKADEMIKU BALIUS 
VYKS SPALIO 30 DIENĄ CHATEAU CHAMPLAIN VIEŠBUTYJE.

KANDIDATAS Į
BURMISTRUS

Gerald Raymond septy
niolika metų yra La Sal- 
lės miesto tarybos narys, 
o aldermanu jis kaip tik 
buvo toje apylinkėje, ku
rioje yra NL redakcija ir 
gausu lietuvių šeimų. 
Lietuviams jis yra gerai 
pažįstamas, ne vieną 
kartą jam teko rūpintis į- 
vairiais lietuvių lasalie- 
čių reikalais savivaldy
bės ir kitose įstaigose.

Ateinančiuose La Šal
ies savivaldybės rinki
muose Gerald Raymond 
kandidatuoja į burmist
rus.

Kandidatas Gerald
Raymond yra patyręs sa
vivaldybininkas, kuris 
kone tris ketvirčius savo

laiko paskiria miesto 
reikalams. Dviejų garažų 
savininkas, jis laisvai 
kalba angliškai ir pran
cūziškai ir labai aktyviai 
dalyvauja visuomeninia
me gyvenime. Jis pri-

negirdėtom dainom ir 
choras su kantata ’’Lie
tuvos šviesos keliu”. 
Lapkričio 20 d. oktetas 
su sol. G. Čapkauskiene 
ir A. Kebliu koncertuos 
New Yorke, Darbininko

klauso Sa Šalies preky
bos rūmams, Kolumbo 
riteriams, yra Kanados 
legiono La Šalies sky
riaus garbės pirminin
kas, be to, aktyviai daly
vauja hockey ir kitų 
sportų organizacijose.

Eilę metų nuoširdžiai 
rūpinęsis lietuvių lasa- 
liečių reikalais, būdamas 
aldermanu, Gerald Ray
mond, be abejo, susi
lauks lietuvių balsuotojų 
palankumo rinkimuose į 
burmistrus. Burmistru 
būdamas, jis iš tikrųjų 
turėtų daug geresnes ga
limybes lietuviams pa
veikiau padėti.

AV CHORAS 
KONCERTUOS

Po vasaros atostogų 
Aušros Vartų parapijos 
choras pradėjo giedoti 
bažnyčioje. Laukiame į- 
s Įjungiant į choristų ei
les ir naujų balsingų 
žmonių.

Oktetas su sol. G. 
Čapkauskiene yra pa
kviesti koncertuoti į Ro
chester, N. Y., lietuvių 
radijo valandėlės pokily- 
je, spalio 16 d.

Lapkričio 13 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje 
choras rengia jungtinį 
koncertą — pasirodys sol. 
G. Čapkauskiene, okte
tas su montreališkiam

renginyje. A. K.

MONTREALIŠKA 
SENSACIJA

Gegužės 9 d, Kanados 
Montrealyje 39 lietuviukai 
baigė Maironio vardo de
šimties skyrių šeštadieni
nę mokyklą. Tos mokyklos 
vedėjas yra J. Andrulis, 
auklėtojos - M. Gudaitie
nė ir L. Senkevlčienė, o 
tautinių šokių mokytoja V. 
Balsienė.

Šitokias įdomias žinias 
apie ’’Kanados Montreal!” 
liepos 22 d. išspausdino 
Argentinos Lietuvių Bal
sas. Kiekvienas Montrea- 
lio lietuvis, be abejo, ži
no, kad tokia ”A.L. Balso 
Koresp”. pasirašyta ko
respondencija yra grynas 
nesusipratimas: 39 lietu
viukai šįmet Montreallo 
lituanistinės mokyklos ne
baigė. "Maironio vardo” 
mokyklos Montrealyje ap
lamai nėra, nėra nė mo
kyklos vedėjo ir mokytojų 
tokiomis pavardėmis.

Kas tai: korektūros klai
da, pokštas, nesąmonė ?...

LIGONINĖJE
M. Kasperavičienė 

praeitą savaitę dr. A.S. 
Popieraičio buvo ope
ruota Reddy Memorial 
ligoninėje. Ligonė jau
čiasi gerai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



BŪSIMOS 
SUTUOKTUVĖS

Vedyboms ruošiasi Vi
da Kizerskytė su iš Aus
tralijos atvykusiu Ed
mundu Kudžium ir Jonas 
S. Mackevičius su M. M. 
Pantelescu.

KRIKŠTYNOS
Aušros Vartų bažny

čioje buvo pakrikštytas 
V. A. ir R. A. Lukošių 
sūnus Steponas Mykolas, 
J. ir J. Matulių duktė 
Joana Linda ir M. ir M. 
Venskutės Denisų duktė 
Debra Diana.

SUTUOKTUVĖS
Aušros Vartų bažny

čioje Linda Miliutė ište
kėjo už G. Royea, Viole
ta Laima Juraitė už D. 
V. Doell.

GRĮŽO
KLEBONAS

A V parapijos klebonas 
t. L. Zaremba praeitą 
savaitę grįžo iš atostogų. 
Parapijos vikaras t. S. 
Kulbis išvyko lankyti kitų 
lietuviškų parapijų ir at
likti savo rekolekcijų.

VIZITUOJA
JĖZUITUS

Lietuvių jėzuitų pro- 
vinciolas t. G. Kijauskas 
praeitą savaitę oficialiai 
lankė Montrealio lietu
vius jėzuitus Aušros 
Vartų parapijoje.

IŠVYKSTA
SĖS. MARGARITA

Keletą metų sėkmingai 
vadovavusi NPM lietuvių 
seselių namams ir vaikų 

NIEKAS NEAPSIVILIA STEPHEN KI S B E R10 
DOVANU, DAILENYBIU IR SENIENŲ PARDUOTUVĖJE 

Nuostabus p a s i r i n k i rr. a s: tikri rusiški 
samovarai, porcelanas, dekoratyvios lėkštės, medžio 
drožiniai, įvairūs indai, rankdarbiai, lininės

1971. IX. 28

darželiui Montrealyje, 
seselė Margarita M „ Ba
reikaitė iškeliama atsa
kingom pareigom į šios 
lietuviškos vienuolijos 
centrą Putname, Conn., 
JAV. Seselė Margarita 
Montrealyje pasižymėjo 
kaip gabi administratorė, 
sėkmingai dirbo su atei
tininkais .

Šv. Onos draugija iš
vykstančiai seselei pra
eitą sekmadienį suruošė 
išleistuves.

LIGONIAI
Po nesudėtingos rankos 

operacijos, kurią atliko 
dr. A. S. Popieraitis, 
namuose sveiksta A. V. 
Jonynas.

Sveikatą patikrinti li
goninėje kurį laiką pra
leido Algis Kličius.

BALTŲ 
POSĖDIS

Rugsėjo 23 d. Mont
realio Latvių namuose 
vyko Baltų Federacijos 
valdybos posėdis, kuria
me, be kitų reikalų, buvo 
aptarti ir busimojo bend
rojo baltiečių baliaus 
klausimai.

Lietuvius posėdyje at
stovauja KLB Montrealio 
ap. pirmininkė Silvija 
Piečaitienė, Monika Jo
ny nienė, V. Pėteraitis ir 
R. E. Maziliauskas.

ĮSIDĖMĖTINA
DATA

Toji data, tai šeštadie
nis, spalio 16 d., kada 
Montrealio estai, latviai 
ir lietuviai ruošia savo 
pirmą bendrą renginį

— balių.
Politinė ir net kultūri

nė veikla, kai kriepia- 
masi į plačiąją Kanados 
visuomenę, visuomet bū
na daug našesnė, o svar
biausia — paveikesnė, 
kai veikiame bendrai, 
visų baltiečių vardu. Di
desnis vienetas labiau 
pastebimas, pagaliau 
bendrom jėgom paprastai 
galime ir įspūdingesnį 
renginį suruošti. Ir de
monstracijų, ir minėji
mų ir kitais atvejais bal- 
tiečiai norom nenorom 
turi bendradarbiauti, o 
kad toks bendradarbiavi
mas būtų našesnis, da
bar ruošiamas bendras 
Baltų Federacijos balius. 
Jo metu vieni kitus ge
riau pažinsime, kultūri
ninkai susitiks su kultū
rininkais, šauliai su 
šauliais, jaunimo atsto
vai — su jaunimu. Kita 
vertus, baliuje tikimasi 
susilaukti ir aukštesnių 
Kanados visuomenės ats
tovų, su kuriais palaikyti 
artimus ir draugiškus 
ryšius yra reikalinga. Pranešame, kad Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lie-

Baltų Federacijos ba- tuva“ šėrininkų-akcininkų visuotinis susirinkimas yra šaukia*.
Pranešame, kad Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lie-

liaus rengimo komisijoje 
lietuvaites atstovauja 
Monika Jonynienė ir Al
dona Šipelienė. Baliaus 
koncertinę dalį atliks ži
nomas estų pianistas A. 
Meister.

Balius vyks Hotel She- 
raton-Mt. Royal viešbu
tyje, 1455 Peel gatvėje, 
Dore salėje, šeštadienį, 
spalio 16 d., 8 vai. vaka
ro. Pakvietimai užsako
mi pas A. Šipelienę, tel. 
487-4142, ir M. Jonynie- 
nę, tel. 489-2106.

VEDYBINĖ SUKAKTIS

Onai ir Romui Barisams, 
kurie gyvena Iberville, P. 
Q., jų vaikai ir kiti arti
mieji suruošė jų vedybų 25 
m. paminėjimą.

Pagerbtuvės vyko rug
sėjo 18 d. Montrealy. Da
lyvavo apie 100 artimųjų 
pažįstamų ir giminių. Prie 
puošniai valgiais ir gėri
mais paruoštų stalų vyko 
sveikinimai ir įteikta do
vanos. Svečių tarpe buvo 
atvykę R. ir J. Kermazai 
iš Waterburio, Conn., ir 
Jakaičiai iš Ontario.

Sukaktuvininkai Baris ai 
ir jų jau suaugęs sūnus, 
nors ir gyvena už Montre
alio miesto ribų, vis dėlto 
yra veikliai įsijungę į

Montrealio lietuvių visuo
menę. Jie matomi beveik 
kiekviename NL laikraš
čio renginyje ir yra akty
vūs bendruomeninės veik
los rėmėjai. pr. p.
’’LIETUVIŲ -
KAIP ŽVIRBLIŲ”

Architektas P. V. Zu- 
bas, Kanados vyriausy
bės išsiųstas patarėjo 
pareigom į Suvą, Fidži 
salose, praeitą savaitga
lį po trijų mėnesių susi
tiko su pirmuoju mont- 
realiečiu — Fidži salose 
tarnybos reikalais besi- 
lankusiu Alfredu Pusa- 
rausku.

Apie susitikimus su 
lietuviais Pietų Pacifike 
P. V. Zubas taip pasa
koja:

Iš tikrųjų lietuvių, kaip 
ir žvirblių, visur pėdsa
kus aptiksi. Fidži laik
raštyje aptikau nuotrauką 
vasarotojos, kuri buvo 
kilusi iš Ontario ir turė

ŠAUKIAMAS METINIS SPAUDOS BENDROVES 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SUSIRINKIMAS

1971 m. spalio 2 d., 2 vai. p. p.

Nustatytą valandą nesusirinkus kvorumui, po valandos 
susirinkimas bus laikomas teisėm nežiūrint dalyvių skaičiaus.

Vieta: Montreal, Aušros Vaitų salė, 1465 rue de Seve, 
Montreal 20, P. Q.

Dienotvarkė:
1. Susiiinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,

•2. Mandatų komisijos rinkimas,
Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas,

5. Valdybos ir Direktorių pranešimai apie darbus,
6. Revizijos komisijos pranešimas,
7. Diskusijos dėl pranešimų,
8. Valdybos Direktorių ir Revizijos komisijos rin 

kimai.
9- Einamieji reikalai ir sumanymai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Visi šėrininkai-akcininkai kviečiami dalyvauti. Kas ne

galėtu dalyvauti, gali siųsti įgaliojimą kurio nors asmens var
du, bet turinčio šėrą ir galinčio dalyvauti susirinkime. Tuo 
tikslu yra duodamas Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma 
Lietuva“ adresas:

Spaudos Bendrovė „Nepriklausoma Lietuva” 
7722 George Street, 

LaSalle, Montreal Canada.
Šiuo adresu atsiųsti įgaliojimai bus perduoti tiems asme

nims, kurių pavardės bus įrašytos į įgaliojimus.
Valdyba.

(GALIOJIMAS

Aš, ....................................................................................

gyvenantis '.........................................................................

Šiuo į gal ioj u ........................................................ . .........

mane atstovauti Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendro
vės 1971 m. akcininkų susirinkime,

Turiu ................ akcijas-lėrus.

Data:.............. . Parašas: ................................... . ..

jo lietuvišką pavardę. 
Viename priėmime suti
kau Indijos diplomatą, 
kuris anksčiau Maskvoj 
tarnavo ir buvo su žmo
na keletą kartų Vilniuje 
buvęs — labai gražiai 
ap ie lietu v ius ats iliepė. 
Kitoj vietoj sutikau nau- 
jazelandietį, kuris tuoj 
prisipažino, kad jo žmo
na iš Klaipėdos. Atrodo, 
kad klaipėdietė -vokietė. 
Na, o kad kas nors Aus
tralijoj arba Naujojoj Ze
landijoj kartu su lietuviu 
gimnaziją lankė ar krep
šinį žaidė — labai dažnai 
tokių sutinku. Taigi sve- 
tauna tauta esam...

LIAUDIES MENO 
TARYBOJE

Dr. Marija Ramūnienė 
yra išrinkta į Ontario 
Liaudies meno tarybos 
(Folk Art Council) valdy
bą.

psl. 15 
l«q r .



KRONIKA—
LAIKRAŠČIO 
DALININKAI

Mūsų laikraščio 30 
metų amžiaus sukakties 
proga, sulaukėme ne tik 
gražių sveikinimų ir lin
kėjimų, bet ir visiškai 
konkrečios paramos. 
Paskutinėse Dienos temų 
skiltyse pakviestus laik
raščio bičiulius prisi
jungti prie Nepr. Lietu
vos dalininkų-akcininkų, 
atsiliepė eilė skaitytojų, 
kurie savo dalį NL spau
dos bendrovėje padidino 
arba naujai įsigijo NL 
akcijų ir konkrečiai 
prisidėjo prie laikraščio 
ugdymo.

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE 
Telefonas: 766 5327

MOKA Ui: DUODA PASKOLAS:

Einamąsias s-tas 5.0%
Taupomąsias s-tas_______ 8.0%
Term. ind. 1 metams___ 6.25%
Term. ind. 2 metams___ 6.75%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki $2,000 už taup. stos 
sumas.

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis nuo 10. iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio J5 d. iki rugsėjo 15 d 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

B

TEL. Bus.: 722-3545
RES.: 256-5355

GA SRAS - AUTOMOBILIAI ATSAKOMYBE IR GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE A3ENCY INC.
39O7a Rosemont Blvd.. Montreal. Que.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

A 9 e n J*_ū_r_(L_L£.ik_j_9__n_—

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Vienas pirmųjų ir dos
niausiai atsiliepė dr. 
Juozas Senikas, kuris 
gydytojo praktiką turi 
netoli Montrealio esan
čiame St. Jean miestely
je. Dr. J. Senikas turėjo 
23 laikraščio akcijas, o 
dabar įsigijo dar dvide
šimtį, tokiu būdu tapda
mas vienu stambiausių 
NL dalininkų su 43 akci
jomis .

J. Šarapnickas, žino
mas veikėjas, St. Catha- 
rinės ap. pirmininkas, 
dabar išgyvenantis patį 
Lietuvių dienos ruošimo 
įkarštį, vis dėlto prisi
minė ir vieną svarbiausių

Asmenines 8.5%
Nekito. turto ___  8.75%

Čeki? kredito
Investacines .... nuo 9.0% iki 12%

9.9%

Nemok, gyvybės apdr. iki 810.000 
už paskolos sumą. 

A D A M O N I S

mūsų išeivijos veiksnių 
— spaudą. Jis savo akcijų 
skaičių padidino ir, at
siuntęs 1OO dolerių, da
bar įsigijo dar 10 akcijų.

Naujai į akcininkų eiles 
įsijungė dr. Ilona Gražy
tė ir kun. dr. F. Jucevi
čius, įsigiję po 5 akci
jas, ir R. M., įsigijęs 
dešimtį.

Tai tik dalinis naujųjų 
akcininkų sąrašas. Jį tę
sime ateinančiuose nu
meriuose. Teprisiminki
me, kad didžiausia dova- 
va laikraščiui jo gimta
dienio proga — yra tapti 
jo dalininku ir įsigyti 
viena kitą akciją.

MALONIAI KVIEČIAME KANADOS IR AMERIKOS 

LIETUVIUS I 17-TAJA.

LIETUVIŲ DIENĄ 
St. Catharines, Ont.

_ $ P Ą LJ_Q_ _6~- JO _D LENO MJ $1

SPALIO 6—10 T AUTINĖ PARODA 2-5 vai. p. p. ir 7-9 vai. v ak. 343 Merritt St.
“ 8 JAUNIMO SUSIPAŽINIMO VAKARAS 8 v. v. Merriton Community Centre
“ 9 BENDRAS SUSIPAŽINIMO VAKARAS 6 v. v. 370 Ontario St. Lincoln 

Curling Club
“ 10 IŠKILMINGOJI DALIS IR KONCERTAS 4 v. p.p. 34 Catharine St.- 

Collegiate 
P.RO.G BA M_0 JJĘ_—D_Ą L_ X_V.ė_U J. A:

* L HAMILTONO GY V AT AR AS
2. LONDONO BALTIJA
3. TORONTO GINTARAS
4. TORONTO KANKLININKĖS IR SKUDUTININKAI
5. TORONTO BIRBYNĖ
6. HAMILTONO AIDAS
7. WINDSORO KVARTETAS
8. ST. CATHARINES NEMUNAS

KATEDROJE GIEDOS AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS

nepnk ausoma
$ letuva

ŠVENČIA 30 METU AMŽIAUS SUKAKTI!

MINĖJIMAS-VAKARIENE
ĮVYKS ŠEŠTADIENI, SPALIO 2 DIENĄ, 7 VAL. VAK. AUŠROS VARTŲ, SALĖJE

Minėjimo metu kalbės dr. Henrikas N agy s.
Koncertinę dalį-išpildys solistė Gino Čapkauskienė.

ŠILTA VAKARIENĖ - GERAS ORKESTRAS " ŠAUNŪS ŠOKIAI

BUFETAS - PRAMOGOS - TURTINGA LOTERIJA
Aukos loterijai bus priimamos ir baliaus metu.

ĮĖJIMAS 5 DOL. JAUNIMUI - PUSĖ KAINOS
( įskaitant maisto ir gėrimus)

- ------------------------------------- -——------------- :..................... ......................... ........... ............   t

KADA PRISIŲSTI 
MEDŽIAGĄ?

Kartais skundžiamasi, 
kad N L patiekiama me
džiaga arba skelbimai ne
išspausdinami sekančiam, 
bet tik kitos savaitės nu
mery. Taip atsitinka to
kiais atvejais, kai medžia
ga redakciją pasiekia per 
vėlai.

Laikraštis spausdina
mas pirmadieniais. Todėl 
straipsniai, koresponden
cijos, pranešimai ir skel
bimai redakcijos patalpas 
turi pasiekti ne vėliau tre
čiadienio, kad galėtų būti 
išspausdinti kitos savaitės 
numeryje. Tik trumpos,

labai skubios žinios ar 
' pranešimai, redakcijoje 
gauti iki penktadienio pie
tų, dar gali būti laiku su- 
rinktiir išspausdinti kitos 
•savaitės laidoje.

DAIL. H. ŠALKAUSKO
PARODA

Dail. Henriko Šalkausko 
kūrinių paroda rugpiūčio 
mėnesį vyko Sydnėjaus 
Holdsworth galerijoje, 
Australijoje.

Dail. H. Šalkauskas yra 
vienas geriausių dabarties 
grafikų Australijoj, kurio 
kūrybą menotyros studen
tai studijuoja Sydnėjaus 
universitete.
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