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VELYKOS
Šventė čia pat. Visi jau yra pasiruošę 

vienokiu ar kitokiu būdu šią šventę sutikti.
Dabartiniu metu lietuvių tarpe jaučiasi 

susirūpinimas surasti atitinkamą žodį ir pa
keisti ’'Velykų” vardą. Mat šis vardas yra 
slaviškas ir per slavus atėjęs. Viskas, kas 
susiję su slavais, lietuviuose sukelia nepa
sitenkinimą. (Čias mes nepasisakom už ar
ba prieš tolų dalyką, bet tik suminim patį 
faktą).

Ar pavyks mūsų kalbininkams surasti 
atitinkamą "Velykoms” pakaitalą, parodys 
netolima ateitis. Mums stebėtojams šia pro
ga pravartu prisiminti kelius dalykus.

Pirmiausia mes neturime per daug ko 
nusiminti, kad lietuvių kalboje Velykų šven
tei pavadinti turime svetimą žodį, x^trodo, 
kad daugumoje kalbų Velykų šventės vardas 
yra kokiu nors būdu skolintas iš kitur. Lo
tynų kilmės kalbose šventės vardas yra atė
jęs per graikus iš hebrajų ar aramajų kalbų. 
Germaniškų tautų vartojamas terminas grei
čiausiai bus kilęs iš nesusipratimo. (Kai ku
rie mano, kad ’’Ostern" ir "Paster” buvęs 
kažkokios pavasario deivės vardas, bet pa
skiausi tyrimai veda į tai, kad tai bus klai
dingas vieno lotyniško žodžio interpretavi
mas). Slavų varto jamas šventės vardas, nors 
ir pilnai neišsako šventės prasmės, vis dėl 
to yra gana vykęs terminas. Atseit, tai būtų 
DIDŽIOJI ŠVENTĖ arba DIDYSIS SEKMA
DIENIS.

Kitas nepamirštamas dalykas būtų tas , 
kad juo toliau, tuo sunkiau mes rasime ati
tinkamą šventės vardą. Visose srityse paži
nimas gilėja ir darosi sąmoningesnis. Teo
logija ir liturgija taip pat neatsilieka. Kuo 
daugiaugilinamės į Velykų šventės prasmę, 
tuo sunkiau tą šventę išsakyti vienu vardu. 
Žinoma, visuomet galima bandyti sukurti 
vardą iš kelių žodžių. Bet toks dvižodis arba
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daugiažodis vardas bus nepraktiškas ir 
prieštaraus gyvosios kalbos tendencijai.

Kalėdos visuomet švenčiamos gruodžio 
25 d., taigi tą patį mėnesį ir tą pačią dieną, 
nors ne tą pačią savaitės dieną. Velykos vi
suomet būna sekmadienį, bet ne tą patį mė - 
nesi Kodėl? Žinoma, galėtų būti nu
statyta pastovi, nekintama diena. Apie tai 
specialistų yra galvojama ir planuojama. Jei 
kada nors įvyks viso kalendoriaus naujoji 
reforma, greičiausiai bus paliestas ir Vely
kų šventės datos klausimas. Iki šiolei krikš

čionių Velykoms nustatyti yra vartojama ši 
taisyklė. Tai pirmasis sekmadienis po mė
nulio pilnaties po pavasario lygiadienio (ka
da diena susilygina su naktimi). Taigi į šven
tės datos nustatymą įeina net trys elementai: 
sekmadienis, mėnulio pilnatis ir pavasario 
pradžia. Nuo šių trijų elementu sutapimo ir 
priklauso šventės kilnojimas, kurs kai kada 
svyruoja net visą mėnesį.

Visos krikščionių šventės yra daugiau 
negu tik istorinio įvykio prisiminimas. Ši 
taisyklė geriausia tinka Velykoms. Krikš - 

čioniškose šventėse įeina trys bruožai. Pir
masis, kaip jau suminėjome, tai yra istori
nio įvykio paminėjimas. Tai yra natūralus 
pradinis punktas. Bet tai tik pradžia. Krikš
čionims šventės šventimas yra taip pat mi
nimo istorinio įvykio sudabartinimas. Dievas 
yra didesnis už erdvę ir laiką. Todėl ir Die
vo veiksmai tam tikru būdu turi būti suda
bartinami ir (pavartosime labai gramozdiš
ką žodį), sučiabūvinami. Tai logiška, nors 
ir apdengta paslaptimi. Šiuo būdu krikščio-
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TYLĖJIMO KAINA
Kada tik pažvelgiu į NL puslapius iš įpra

timo ieškau anų vedamųjų, kuriuos parašy
davo šviesios atminties velionis J. Kardelis, 
o vėliau tradiciniai tęsė ir dr. H. Nagys.

Laikraščio vedamuose, tartum, gyveni
mo veidrodyje atsispindėdavo bėgamojo laiko 
įvykiai formuodami mūsų pažiūras vienokia 
ar kitokia linkme.

Šiuo metu, kada pergyvename įvairių 
krizių metą, kada netaip jau gausi mūsiškių 
grupė stengiasi visomis išgalėmis palaikyti 
ryšius su pavergėju, kada sutinkama mokėti 
kad ir brangiausią kainą - TYLĖTI DĖL LIE
TUVOS PAVERGIMO.

Laikraštyje atviro ir aiškaus pasisaky - 
mo būtinai reikalinga. Už prekę, kurią oku
pantas mums siūlo, reikalauja ne tik tylėti, 
bet dar privalome smerkti išeivijoje egzis
tuojančius centrinius laisvinimo organus , 
įtraukdami jaunimą į bendruomenę turime 
nuslėpti tautinio nepriklausomumo rūpestį,

L.,J. Girinis-Norvaiša

Nepriklausoma Lietuva
6'5 Lietuvos i ši'ai s vinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Liluanie! Loy aute an Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Atkelta iš 1 psl. VELYKOS.. .
tuo padarydami jaunimą priešui patraukles- 

. niu. O smerkiant vyresniąją kartą atsipalai
duojame nuo gyvųjų liudininkų, kurie savo 
jaunystėje patys matė ir pergyveno didžiąją 
tautos tragediją - pavergimo procesą.

Nusikals tume, jei kas iš mūsų pradėtume 
propaguoti mintį, kad jaunimas mūsų eilė - 
s e nepageidaujamas. Idealistiniai sąmonin
gas jaunimas jau dabar turėtų būti pasiruo
šęs pradėti ateiti pakeisti natūraliai išeinan- 
čiąją generaciją. Mūsų puslapiuose turėtų 
būti nagrinėjamos jaunimo idealistinės bei 
tautinės savybės. Juk jie siekia to paties ide
alo: teisingumo, tautų laisvės, kilnių demo
kratinių principų įgyvendinimo. Neturėtume 
ateiti į talką savuose puslapiuose populia
rindami mūsų tautoje niekad neprigijusias 
priešo skelbiamas idėjas. Jaunimas jų už
tektinai prisiklauso universitetų ir kitų aukš
tųjų mokyklų suoluose.

NL iš seno eina pasirinktuoju atviro žo
džio keliu. Tautinė demokratinė mintis jun
giant ją prie laikraščio šūkio "Už Lietuvos 
išlaisvinimą" niekuomet neturėtų būti pa
žeista. Šis pažeidimas būtų lygus didelės 
daugumos NL bičiulių pažeidimui.

Ir vidurinioji karta neturėtų nurimti, 
prarasti orientaciją, pavargti ir trauktis nuo 
degančių problemų svarstymo. Neturėtų 
leisti savąjį laikraštį nutolti nuo visuomenės, 
nežiūrint kokios generacijos ji bebūtų. Ly
giai NL neturėtų pasinešti į destruktyvią 
kritiką, kuri tik pagreitintų mūsų skaldyma- 
sį ir paskubintų mūsų išeivijos nutautėjimo 
procesą.

Lietuvių tautos ir Lietuvos laisvės klau
simas mūsų laikraščio puslapiuose turės sto
vėti pirmose eilėse. Naujoji NL b-vės val
dyba privalės stengtis, veikti, rūpintis, sie
lotis, atlikti akcininkų-šėrininkų uždėtą pa
reigą, nors ir nepigi kaina tai būtų. Didelės 
moralinės ir materialinės talkos būsime rei
kalingi. Bet istorijoje dar nebuvo tautos, 
kuri tylėjimo kaina laimėjo tikslą. Nepriva
lome tylėti ir mes. Visų pastangomis ir talka 
darysime taip, kad NL dar daug metų pri
mintų ateinančioms generacijoms apie pir- 
pirmųjų kūrėjų įdėtą rūpestį ir tikslą.

L. Girinis-Norvaiša
N. Lietuvos B-vės Pirmininkas
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nys pasidaro ne tik tolimų praeities dalykų 
stebėtojai, bet tarsi čia ir dabar vykstančių 
paslapčių liudytojai.

Yra dar vienas krikščioniškos šventės 
bruožas. Tai faktas, kad krikščionys tampa 
ne tik stebėtojai ir liudininkai, bet ir tokie 
dalyviai, kurie patys įsijungia į Dievo veiks
mą. Krikščionys yra paslaptingo Viešpaties 
Kūno dalys, sąnariai. Tam tikru būdu ir tam 
tikra proporcija pas kiekvieną tikintįjį turi 
gautis visumos vaizdas. Gyvas narelis turi 
tam tikru būdu atspindėti Galvos paveikslą. 
Lyg spindinčioj mozaikoj saulės vaizdas ma
tomas ir visame paveiksle ir kiekviename 
mažiausiame stiklelyje. Tartum druskos 
kristalėlis nuostabiame didžiuliame krista
le. Tarsi saulės sistemos atvaizdas mažiau
siame atome.

SVEIKINIMAI 
SUVAŽIAVIMUI

.Nuoširdžiai sveikinu 
NL spaudos b-vės akci
ninkų suvažiavimą ir lin
kiu, kad bendrovė, išlai
kydama lietuvišką laik
raštį, rastų paramos 
lietuvių tarpe.

Kada tik galėsiu, mie
lai paremsiu Tamstų 
darbus, tegu tik lietuviš
ka spauda gyvuoja.

Bal. Brazdžionis

KAD NEBŪTŲ 
UŽMIRŠTA...

Linkiu redakcijai ir 
administracijai geriau
sios sėkmės.

Palaikykite lietuvybę 
tarp jaunųjų Kanadoje, 
kad. nebūtų lietuvybė už
miršta, kai mes, senie
ji, atsiskirsime.

F. Beniush

Jei Velyki} šventės prasmę net nusaky
ti nėra jau taip lengva, tai daug sunkiau yra 
tą prasmę savyje įgyvendinti. Reikia laiko, 
reikia kantrybės kitiems ir sau, o svarbiau
sia, reikia Dievo malonės. Tačiau Dievas 
nėra koks šykštuolis ar pavyduolis. Jis kaip 
tiknorisavo malonės turtus ir savo gyveni
mą išlieti į tikinčiuosius. Per maldą ir sa
kramentus Dievas ateina mums pagelbėti. 
Tik mes turime būti ištikimi.

Kasmetinis Velykų šventimas ir nori 
mus labiau ir labiau padaryti tikresniais 
krikščionimis. Tikslas yra mirti viskam, 
kas yra pikta, ir prisikelti ir gyventi tik tik
rajam GROŽIUI, GĖRIUI ir TIESAI.

L. Z.

JERUZALE

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ai. gimanto 
skiltis

AR BUVO REIKALINGA POEZIJOS ANTOLOGIJA ?

VIENA SAULĖ DANGUJE

Pasirodžius knygų rin
koje iš tiesų stambiam ir 
dailokai išleistam veika
lui — antologijai "Lietu
vių poezija išeivijoje 
1945-1971", pasigirdo 
keistokos pastabos ir dar 
keistesni klausimai.

Kritikai, aišku, tars 
savo žodį ir duos litera
tūrinį rinkinio įvertini
mą. Mus testebina visos 
tos savotiškos intencijos 
pačių mūsiškių tarpe, lyg 
ir siekiančios antologijos 
nuvertinimo.
.Štai, tautietis prieš į- 

s įgydamas knygą atšąla, 
nes, girdi, ji ateitininkų 
Išleista. Kodėl, esą, to
kio veikalo išleidimu ne
pasirūpino Bendruomenė 
(sic). Kitas pažįstamas 
išsitarė, kad mielai būtų 
antologiją įsigijęs, jei ji 
būtų buvus parūpinta 
švies iečių - santar iečių 
pastangomis, bet tik jau 
ne katalikų... Dar vienas 
įžiūrėjo knygoje beveik 
komunistines tendenci
jas, pataikavimą sovieti- 
jai, nes antologija pa
ženklinta III skaitline, o 
tai jau aiškinama leidinio 
įrikiavimu į panašių so- 
vietinamos Lietuvos lei
dinių tarpą.

Žodžiu, priekaištų 
daug... įvairių, jau ne
kalbant apie tokius, kaip 
"ne nepirksiu, nes nėra 
x ar y poeto joje". Rasi, 
bus ir tokių, kurie nepa

sitenkins žalios spalvos 
aplanku, o priekaištaus, 
kodėl nepasinaudota lie
tuviškos vėliavos spalvų 
kombinacija. Vienas toks 
balsas tiesiog norėjo 
dviejų sukryžiuotų vėlia
vų (tautinės ir valstybi
nės) pačiame viršelio vi
dury. ..

Netenka abejoti, kad 
tos pastabos, pageidavi
mai ir priekaištai yra 
labai jau patriotiškų nu
siteikimų ir gerų norų 
paskatinti, bet ką jie turi 
bendro su literatūrinio 
veikalo vertinimu ar 
svoriu? Knygas dažniau
siai įsigijame ne dėl jų 
plonumo ar storumo, ne 
dėl vienokių ar kitokių 
leidėjų, bet tik dėl jos 
vertingumo, turinio.

Naujoji antologija iš 
prityrusių vertintojų juk 
susilauks vienokių ar ki
tokių pastabų, bet apla
mai kalbant, galime drą
siai teigti, kad ji bus 
pripažinta vertingu ir iš
liekančiu, o tuo pačiu ir 
neeiliniu leidiniu.

Knygų leidyba išeivijo
je niekad niekam neatne
šė pelno. Dar blogiau, 
kad toks darbas visada 
yra susijęs su finansine 
rizika. Tad ir poezijos 
antologijos išleidimas 
tegalėjo būti įvykdytas su 
pinigine parama iš šalu
tinių, bet lietuviškąją 
kultūra besisielojančių

Lietuvių literatūrinis 
prieauglis svetur mažas, 
ir tai visiškai supranta
ma. Kalta dėl to ne ta 
viena aplinkybė, kad mū
sų svetur iš viso nėra 
daug, nes ir kuklios 
apimties bendruomenėje 
gali būti talentų ir jie 
gali pražysti. Mūsų at
veju didžiausia kliūtis 
tiems galimiems talen
tams tarp lietuvių reikš
tis yra nebepajėgumas 
apvaldyti lietuvių kalbą. 
Dar galima būtų supras
ti, kad štai į literatūrą 
ateina jauni žmonės, ku
rie nėra įsisavinę lietu- 

šaltinių. Ir Ateities kny
gų leidimo fondas turėtų 
būti nepeikiamas, bet, 
priešingai, giriamas už 
tos knygos išleidimą. 
Atrodo, niekas kitas iki 
šiol nesikėsino panašų 
darbą atlikti, tad ir atei- 
tininkiškos pastangos tu
rėtų būti su dėmesiu ir 
dėkingumu sutiktos.

Leidybos aruodose dar 
labai daug vietos ir dar
bo. Kas nepatenkintas 
šiuo Ateities leidiniu, 
gali drąsinti (ir pradėti) 
visus kitus knygų leidy
bos fonuds, kad ir jie 
rodytų savo gyvybę ki
tuose literatūros žanruo
se. Išeivių kūrybinis po
tencialas dar nedaug dė
mesio sulaukia Lietuvos 
leidyklų planuose, tad ir 
telieka tik mums patiems 
neleisti užgęsti gyvajai 
literatūros gyslai. Turė
tų tai būti beveik įsipa
reigojimu. ..

vių kultūrinio palikimo. 
Tokiems gali būti sava 
kitos tautos kultūra. Bet 
kaip tu rašysi, jei tavo 
lietuvių kalbos žodynas 
yra skurdutis iki kraštu
tinumo, jei' gramatika ir 
sintaksė šluba, jei ak
centologija nepažįstama?

Tačiau rašančio jauni
mo dar vis šiek tiek yra. 
Prozininkų, tiesa, turė
tume, tur būt, ieškoti su 
dideliu žiburiu. Jaunimas 
daugiausia reiškiasi ei
lėraščiais, ir tiesa, kad 
tik retas iš tokių pajėgia 
pasirodyti su savais rin
kiniais. Kitokie yra reta 
išimtis.

Prie tokių išimčių pri
skirta Marija Jurgita 
Saulaitytė. Reiškusis ku
rį laiką su savo eilėraš
čiais periodikoje, 1967 
m., ji prisistatė su rin
kiniu "Kai mes nutylam", 
o dabar štai Akademinės 
skautijos leidykla Gaiva 
išleido naują jos poezijos 
rinkinį — "Viena saulė 
danguje". Išleista, turint 
galvoje mūsų sąlygas, 
gražiai (ir parinktas po
pierius, ir kieti virše
liai, ir aplankas, ir Z. 
Sodeikienės iliustraci
jos).

To naujo rinkinio pasi
rodymas įtaigotų, kad M. 
Saulaitytė nepadėjo plun
ksnos. Rinkinys, be kita 
ko, yra 96 puslapių, ne 
poros lankų brošiūrėlė, 
tai Saulaitytė turėjo jame 
ką pasakyti, buvo jai kur 
išsitiesti. Žinoma, svar
biausia, ką ji sako ir 
kaip sako.

Biografiniai duomenys 
rodo,* kad poetė gimė jau 
ne Lietuvoje. Vadinas, 
gimtasis' kraštai jai ne
pažįstamas tiesioginiai. 
Tačiau rinkinio vienas 
skyrius mums pristato ją 
su jos susikurtąja poeti
ne Lietuva.

Visa kita — gyvenimas, 
jo įspūdžiai, išsakomi ne 
tiesiogiaiį. bet daugiau 
simboliais, vaizdais, ku
rių sudėstymas atliepia 
ne mūsų, paprastų mir
tingųjų, matomąjį pasau
lį, bet pačios poetės su
sikurtąjį. Tai jau daugiau 
ar mažiau bendras mo
derniosios poezijos bruo
žas, taip pat ir lietuviš
kosios šiapus ir anapus. 
Štai eilėraštyje "Kai bro
liai iškeliavo" M. J. Sau
laitytė kuria tokius vais- 
dus:

irKraujas kartus, krau
jas — ruduo, žiemken
čiai, praskilęs ledas per 
ankstyvame atlyžy.

"Kai broliai iškeliavo, 
jų rankos buvo tvirtos, 
ramios — beržų kamie
nai, balta saule apvesti 
ir įsitempę.

"Midus saldus, midus 
vasara, dangus ir gėlės, 
žiedadulkės ir tęstinumo 
paslaptis.

"Kai jie negrįžo, mo
terų akyse įsiskėlė ne
užkurtos ugnys, žiemos, 
sušalęs vanduo".

Iš tų pacituotųjų eilė
raščio posmų, tur būt, 
lengviausiai iššifruoja
mas bus paskutinysis — 
apie neužkurtas ugnis

Nukelta į 10 psl.
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ROŽĖ MAINELYTĖ

Žvirbliu j Lietuvą
ĮSPŪDŽIAI, LIETUVOJE APSILANKIUS

(Tęsinys is praeitos savaitės numerio)

Pirmąjį vakarą Mask
voje labai norėjau pama
tyti Čaikovskio "Gulbių 
ežero" baletą Didžiaja
me teatre. Daug laks
čiau, klausinėjau, bet 
bilieto negavau. Sako, 
kad bilietą reikėjo užsi
sakyti Amerikoj, nes čia, 
Maskvoje, jau trys mė
nesiai visi bilietai išpar
duoti. Tačiau kasininkė 
manęs pasigailėjo ir 
pardavė bilietus rytdie
nai į to paties teatro ba
letą "Žizel" ir dar kitai 
dienai į "Gulbių ererą", 
bet kitame Stanislavskio 
muzikiniame teatre.

Pavargusi grįžau į 
viešbutį ir ėjau vakarie
niauti. Viešbutis turi ke
turis restoranus ir nak
tinį klubą. Patekau į ant- 
trojo aukšto restoraną. 
Nelaimei, mane pasodino 
prieš pat orkestrą. Po 
kelionės nuovargio, rū
pesčių su teatro bilie
tais, tikėjausi kiek gali
ma greičiau pavalgyti ir 
eiti poilsio, bet, pasiro
do, Maskvoj tai nėra taip 
paprasta...

Padavėjo tenka ilgai 
laukti — laimingu atveju 
jis pasirodo po pusvalan
džio, bet dažnai jo lauki 
ir valandą. Priėjęs prie 
stalo jis įteikia valgių 
sąrašą ir... ilgam 
dingsta. Po 20-30 minu
čių vėl pasirodo, priima

Karo muziejus Kaune. Komunistai nugriovė prie jo buvusią Lietuvos nepriklausomybės laikais Lais
vės statulą ir Nežinomojo kareivio paminklą bei kapą
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užsakymą ir... vėl 
dingsta, kol pagaliau po 
pusvalandžio - atneša 
jau__ataušusį patiekalą.
Jei tuojau nesumokėsi, 
tai vėl teks ilgai laukti.

O čia pat orkestras 
sklinda trankaus džiaso, 
rok-rol ar tvisto garsais 
ir taip garsiai, kad net 
ausys apkursta. Šoka į- 
vairaus amžiaus žmonės 
ir neprasčiau, kaip ir 
Amerikoj. Sumokėjusi už 
vakarienę tris rublius, 
dūmiau į savo kambarį 
poilsio. Man atrodė, kad 
toks ilgas• valgymo vyks
mas gero viešbučio res
torane yra dėl to, kad 
Rusijoje nemadoj arbat
pinigiai ir padavėjams vi
sai nerūpi aptarnauti kuo 
daugiau svečių. Jei jiem 
pasakysi, kad skubi, kad 
norėtum greičiau gauti 
užsakytus patiekalus, tai 
padavėjas tau atrėž: jei 
skubate, tai kodėl čia 
atėjote?

Sekmadienio saulėtą 
rytą nubudusi 8 vai., bė- 
gau prie lango (gyvenau 
17-me aukšte) pasižiūrė
ti, kaip gi sekmadienio 
rytas atrodo Maskvoj. 
Mano viešbutis yra 
miesto centre, labai pla
čioj gatvėj, kurią tegali
ma pereiti požemiu. Gat
vė buvo tuštoka, keli se
nesnio amžiaus žmonės 
neskubėdami kažin kur 

ėjo. Šonuose stovi seni 
medžiai, rodos, tik ką 
lietaus nuplauti ir jau 
pradedą geltonuoti. Pro 
langą daug nepamatysi, 
reikia vykti į miestą.

Rengiantis išeiti, nu
tariau išmėginti radijo 
priimtuvą. Pranešė ryti
nes žinias ir štai išgirs
tu: a tieper budit pjiet 
solist Virgilijus Noreika 
(o dabar dainuos solistas 
Virgilijus Noreika). Tai 
buvo iš tikrųjų maloni 
staigmena. Oras buvo la
bai malonus, šildė saulė 
ir mano nuotaika buvo 
gera.

Po pusryčių, išėjusi iš 
viešbučio, pastebėjau di
delius plakatus — Mask- 
ovskij Chudožestvenij 
Akademičeskij Teatr. 
Ž inojau, kad toks teatras 
yra Maskvoje, bet man 
buvo įdomu, ką apie tea
trą pasakys vietos pilie
tis. Ir paklausiau šalia 
stovinčios senutės. Ji 
man atsakė: galubčik, 
etot adin tokioj teatr v 
mirte (balandėle, tai 
vienintelis toks teatras 
pasauly. Dienos metu, 
tą sekmadienį, teatras 
statė Šilerio dramą ,rMa- 
riją Stuart". Niekuomet 
rusų kalbos nesimokiau, 
bet šiaip taip galiu susi
kalbėt ir net vargais ne
galais paskaityti. Turi
nys — žinomas, iš dalies

palieka tikrai neužmirš- 
i tarną įspūdį. Sakyčiau, 
kad pusė publikos buvo 
amerikiečiai, nes visur 
girdėjau angliškai kal
bantis. ..

Kitos dienos rytą, su 
amerikiečių turistų gru
pe sėdau į autobusą. Pa
lydovas aiškino apie pas
tatus, muziejus, Krem
lių ir kita. Štai, Tretja- 
kovo galerija — ten gera 
kolekcija rusų meno, 
Kremliaus muziejus, 
Rubįiovo meno muziejus, 
Novodeviči, buvusio vie
nuolyno muziejus su dei
mantų kolekcija ir visa 
eilė kitų. Mane domino 
14 amžiuje pastatytos su 
auksinėm kupolom cerk
vės. Rusai su pasididžia
vimu rodo ne tik Krem
liaus rūmus, bet ir 
6.000 vietų Kongreso 
rūmus, užbaigtus statyti 
1961 m. Tuose rūmuose 
vyksta ne tik vadinamos 
tarybos (atseit, "parla
mento") sesijos, bet ir 
įvairūs koncertai, baleto 
spektakliai. Rodė ir į- 
vairias statybas bei val
džios įstaigų pastatus.

Na, pabaigai nuvežė ir 
prie pat Kremliaus, į 
Raudonąją aikštę, kur 
yra Lenino mauzoliejus. 
Čia vis stovi, tarytum 
styga išsitempę, du ka
reiviai ir matyti daug 
gėlių. Vienoje aikštės 
pusėje matyti šv. Bazi
lijaus ornamentuota ka
tedra, kitam gi gale GUM 
— universali krautuvė, 
buvę žinomų didikų rū
mai. Taip pat mums pa
rodė, autobusu važiuo
jant, įvairių garsių žmo
nių, kaip Romanovo, Ju- 
supovo, Tolstojaus, Če
chovo ir kitų gyventus 
namus bei daugybę isto
rinių paminklų.

suprasiu kas scenoje 
kalbama. Nutariau žūt 
būt pamatyti tą dramą.

Kasoje, aišku, vėl su
sidūriau su tuo pačiu at
sakymu: bilietų jau se
niai nėr. Nuskubėjau pas 
teatro administratorę ir 
juokais pasisakiau esan
ti. .. New Yorko Broad- 
wayaus artistė ir kad 
man begalo rūpi pamatyti 
šį spektaklį.., Paprašė 
parodyti teatro liudijimą, 
atidariau savo rankinuką, 
pasirausiau ir liūdnu 
balsu pasakiau: pasirodo 
palikau viešbuty, o spek
taklis prasideda po de
šimties minučių... Ji 
nusišypsojo, išrašė ne
mokamą bilietą, durinin
ke pastatė kėdę take, 
ketvirtoje eilėje ir pa
tenkinta sėdėjau. Spek
taklis buvo labai geras. 
Teatras turi gerų akto
rių, puikios dekoracijos, 
kostiumai bei labai gera 
režisūra. Publika ašaro
jo, kai Marija atsisvei
kino su savo tarnais ir 
buvo vedama mirti. Tai 
buvo meistriškai atlikta 
scena.

Tą patį vakarą skubė
jau į Didįjį teatrą ir ma
čiau Adano "Žizel" bale
tą. Šį kartą sėdėjau tre
čiame aukšte. Teatras 
turi penkis aukštus, jis 
su aukso papuošimais, o 
antrame aukšte yra buv. 
caro ložė. Žizel partiją 
šoko Maksimova, tai vie
na iš geriausių rusų ba
lerinų. Publikos labai 
mėgiama — tai buvo ga
lima pastebėti iš jai su
keltų nepaprastų ovacijų. 
Atrodo, kad Maskovs Di
džiojo teatro baletą, var
giai nukonkuruotų kitas 
baletas. Tai liečia vaidy
bą, techniką, dekoraci
jas ir kostiumij puošnu
mą. Ir dėl to spektaklis
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BEVEIK 60.000 VYRU IR MOTERŲ IŠ VISU PASAULIO ŠALIŲ KAS METAI TAMPA KANADOS PILIEČIAIS. 
GAL JUS JAU GYGENATE KANADOJE DAUGELI METU IR GALVOJATE ĮSIGYTI KANADOS 
PILIETYBĘ? JEI ESATE KVALIFIKUOTAS, KANADA JUS MIELAI PRIIMS.
APSILANKĘ VIENAME IŠ ŽEMIAU IŠVARDINTU PILIETYBĖS TEISMU (CITIZENSHIP COURT), JŪS 
GALITE SUŽINOTI, AR TURITE REIKALINGAS KVALIFIKACIJAS..
JŪS BŪSIT MALONIAI PRIIMTAS, Į JŪSŲ KLAUSIMUS BUS ATSAKYTA IR PAGALBA SUTEIKTA 
UŽPILDANT PRAŠYMĄ.
JEI NEGALITE APSILANKYTI ASMENIŠKAI, RAŠYKITE JUMS ARTIMIAUSIAI ĮSTAIGAI IR VISI 

REIKALINGI DUOMENYS JUMS BUS PASIUSTI.

TAIP PAT GALITE RAŠYTI: CITIZENSHIP REGISTRATION BRANCH, NATIONAL BUILDING, 130 SLATER ST.„OTTAWA 4, ONTARIO

CANADIAN CITIZENSHIP OFFICES
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TORONTO, Ont. 10th Floor, 1867 Hamilton Ave.
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150 Kent Street 9 Floor 1080 Beaver Hall Hill Room 2100
OTTAWA, Ont. MONTREAL, Que.
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AKAI ITAMS
TOLIMESNIS 
AIŠKINIMASIS

Jeigu jaunojo skautų 
vadovo Rimo rimtas pa
sikalbėjimas su Rytu Ta
mulių pastarojo visai ne
įtikino, tai bent sukėlė 
norą aiškintis rūpimus. 
klausimus. Jei anksčiau 
jis savo samprotavimais 
ir pažiūromis buvo tik
ras be jokių abejonių, tai 
dabar, kai Rimas tuos 
pačius dalykus jam iš
dėstė visai kitoje švieso
je, jis pamatė, kad kai 
kurios jo samprotos tėra 
vienšališkos, kad jis 
dažnais atvejais, kaip 
dabar neretai sakoma, 
težiūrėdavo tik į vieną 
medalio pusę, visai ne
matydamas ar ignoruo
damas antrąją pusę. Ri
mas kaip tik jam atvertė 
tą antrąją medalio pusę 
ir paskatino rūpimus 
klausimus aiškintis ir 
pažinti objektyviai. Kaž
ką panašaus jam sakyda
vęs ir jo tėvas, bet su 
tėvu Rytas niekad neras
davo bendros kalbos. ..

Galvodamas, kad, kaip 
jį Rimas, taip jis ir Ri
mą galėtų paveikti, su
manė Rimą pas save pa
sikviesti ir apgalvojo vi
sas diskutuotinas temas.

Pakviestas Rimas pas 
Tamulius laiku atvyko. 
Prie durų jį pasitiko se
nasis Tamulis ir jo elg
sena rodė, kad priima 
mielą svečią.

Prie stalo Rimą paso
dinęs, paprašęs motinos, 
kad paruoštų po puoduką 
kavos, nes žinojo, kad 
Rimas svaigiųjų gėralų 
nevartoja, Rytas pamatė, 
kad ir tėvas norėtų su 
svečiu pabendrauti. Visi 
trys pradžio'e kalbėjos 
bendrybėmis apie orą, 
apie krašte kylančias 
prekių kainas bei bedar
bių eiles, apie lietuvių 
bendruomeninius reikalus 
ir pagaliau apie šių dienų 
jaunimo problemas.

Rytas juto, kad jam 
reikia paimti iniciatyvą 
ir, lyg r ez iumuodamas 
bendrą pokalbį, tarė:

— Visos šios ir pana
šios negerovės kyla vien 
tik todėl, kad mes turi
me establišmentą. Ypač 
jaunimui dažnai nenori
ma leisti nė pakrutėti. 
Kur tik jaunimas susibu

ria ir pareiškia savo 
laisvą apsisprendimą 
protestuoti prieš estab
lišmentą, tuoj prieš juos 
atsiranda policijos bru
talumas. Establišmentas 
neigia daug dalykų, pvz., 
narkotikų vartojimą. 
Daugelis neigėjų drau
džiamų dalykų visai ne
pažįsta ir nėra jų išban
dę. Tuo tarpu laisvasis 
jaunimas tenori pažinti 
ir priimti tik tai, ką pats 
yra patyręs. Jei jaunimui 
draudžiama ir jį bau
džiama už narkotikų var
tojimą, tai ar kartais ne
būna pas draudėjus pavy
do... atimti kitiems ma
lonumą. Pagaliau, ką 
establišmentas daro su 
oro ir gamtos bei van
dens ir gyvūnijos tarša? 
Nereiks ilgai laukti, kai 
vis kylanti tarša prives 
visus prie katastrofos...

Jau atrodė, kad tėvais 
rengės prabilti, bet Ry
tas, tai pastebėjęs, tęsė 
toliau:

— Tėve, būk tik klau
sytoju. Tu vėl pradėsi 
išvedžioti, mus tik kal
tindamas, smerkdamas 
ir net nuteisdamas jauni
mą.

Tėvas neprabilo, bet 
buvo matyti, kaip sunkiai 
jis pakėlė sūnaus užme
timą.

— Jei leisite, tai aš 
norėčiau kai ką pasakyti, 
tik norėčiau iš karto pa
brėžti, kad visokiose 
diskusijose ar svarsty- 
bose būtinai reikia dide
lės pakantos ir oponento 
nuomonės respekto.

— Kas gi tas estebliš- 
mentas ? Man atrodo, vi
suomeniniame, sociali
niame gyvenime, tai tu
rėtų būti tam tikra, iš
bandyta, priimta ir rei
kalinga tvarka, nuosta
tai, dėsniai, nurodymai, 
kurių prisilaikant vi
siems tik visokiariopos 
naudos galima sulaukti.

Žinoma, aš nesutinku 
su jokiu diktatūriniu es- 
tablišmentu. Tu, miela
sis Rytai, sakai, kad ta
vo tėvelis smerkia kai 
kurių jaunuolių pasireiš
kimus, bet ir tu pats 
smerki ir nepripažįsti 
civilizuoto ir laisvo pa
saulio priimtos gyvenimo 
tvarkos. Niekas tikrai 
nepavydi jums narkotikų

Kuo galime Jums
padėti ?

Kas tai yra Information Canada, kuo 

ši įstaiga Jums gali padėti ?

Trumpai kalbant, Information Canada yra federali

nės vyriausybės informacijos valdyba. Mūsų įstaigos 

Ottavoje ir kituose penkiuose Kanados miestuose parda

vinėja ir platina visa tai, kaw vyriausybės departamentai 

išleidžia ir Karališkoji spaustuvė išspausdina.

Jeigu Jums reikia federalinės vyriausybės leidinių, 

kreipkitės į Information Canada.

Kai kurie leidiniai yra nemokami. Jeigu gyvenate 

Halifaxe, Montrealy, Otavoje, Toronte, Winnipege arba 

Vancouveryje, paprasčiausiai galite į rnūsų įstaigų 

užeiti. Arba rašykite šiuo adresu:

Information Canada, Documentation, 
Ottawa, KIA 0S9

INFORMATION CANADA IŠTAIGU ADRESAI:

HALIFAX: TORONTO:
1735 BARRINGTON STREET 221 YONGE STREET

MONTREAL: WINNIPEG:
1182 ST.CATHERINE STREET WEST 393 P0RTAGE AVENUE

OTTAWA: VANCOUVER:
171 SLATER STREET 714 WEST HASTINGS ST.

I* Information 
Canada

"malonumo”, bet juk 
medicinos yra pripažinta 
ir ištirta, kad tai tik sa
vo sveikatos ir mentali
teto žalojimas, o joks 
malonumas. Pradėkime 
nuo tėvų: jie niekad savo 
vaikams blogio nelinki ir 
nenori leisti, kad jauni
mas pats save žalotų. To 
paties lygiai trokšta 
krašto ir visuomenės 
sluoksniai.

Visuomenės nustatytos 
tvarkos dabotoja papras
tai yra policija. Kodėl 
tu, Rytai, nepagalvoji 
apie nustatytos ir reika
lingos tvarkos laužyto
jus. Iš jų tikriausiai visų 
pirma išplaukia dažnas 
brutalumas. Laisvi, kul
tūrinti, susipratę parei
gingi ir ramūs žmonės 
jokio policijos "brutalu
mo” nesusilaukia ir jo
kių provakacijų prieš 

tvarkos dabotojus ne iš
šaukia.

Pagaliau dėl tos taip 
dažnai dabar minimos 
taršos. Ir čia yra ištirta 
ir nustatyta, kad taršos 
klausimas visuomeninio 
gyvenimo ardytojų daug 
kur išpūstas ir perdėtas. 
Toli gražu nėra tai jau 
beviltiška ir nepataisoma 
padėtis. Žinoma, turime 
mes supantį orą, gamtą 
ir vandenį švarinti. Bet 
tikėk manim, Rytai, kad 
viskas, kas įmanoma, 
daroma. Plačiai žinomas 
Amerikos ekologikas dr. 
D. Spencer, kuris dau
giau kaip 30 metų su di
deliu štabu sėkmingai 
dirba ir tyrinėja čia mū
sų minimą problemą, sa
ko, kad daugeliu atvejų 
vandens gyvūnija yra 
daug gausesnė dabar, ne
gu prieš kelias dešimtis 

metų. Ūdros, bebrai, 
ruoniai šio Šimtmečio 
pradžioje buvo arti išny
kimo. Dabar mes galime 
būti tikri, kad šie gyvū
nai bus su žmonija visą 
laiką. Didžiuose Ameri
kos - Kanados ežeruose 
žuvų veisimasis dabar 
geresnis, kaip seniau yra 
buvęs. Maistui žuvys 
daugumoje tinka.

Michigane universiteto 
medicinos fakulteto labo
ratorijose daromi tyri
nėjimai tarp 1913-1970 
metų parodė, kad gyvojo 
sidabro priemaiša van
denyje ir gyvūnijoje re
guliariai kasmet mažėja. 
Taigi tarša yra buvusi ir 
seniau ir jos reiškiniai 
tyrinėjami bei šalinami 
ne nuo dabar. Žinoma, 
padėtis yra taisytina, bet 
ne alarmuojanti. Valdžių

Nukelta į 8 psl.
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Iš Detroito rašo
A t f. Nakas

ALF. NAKAS
ŠILAINĖ — TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ PAŽIBA

Tai kas, kad vieną liai ir baigia savo amžių 
dieną žemė garuoja, o (dažniausiai tuoj po tau- 
kitą dreba sustingusi? tinių šokių šventės svai- 
Tai kas, kad drungnus ginančios dienos). Ar 
pietvakarių vėjus vėl ir jaunimo neužtenka? Ar 
vėl keičia šaltas šiau- toks jau pasyvus jisai? 
rys? Pavasaris artėja, Ne# ne. o o 
artėja, nes saulė vis di- Jaunimo yra daug. Net 
dėsniu ratu, vis aukščiau perdaug, kaip matysime 
ir drąsiau į padanges r i- vėliau. Tik nėra kas jau
tasis O kai jis, pavasa- nimą patrauktų vaidybon, 
ris, bus čia, tai žinosi- dainon ir šokim Nėra va
rne, jog iki Ketvirtosios dovų. Tiksliau: nėra pat- 
tautinių šokių šventės varių, ilgalaikių, nepai- 
beliko tik vienas paskuti- sančių nepalankios kriti
nis šuolis. kos ir ignoracijos vado-

Va, šalia mašinėlės vų. Ai, nereikia pykti nė 
pasidėjau dr. Leono ant tų, kurie ateina pa- 
Kriaučeliūno pranešimą, dėties gelbėti, kai jau 
padarytą spaudos repor- būtiniausia (teatro festi- 
teriams sausio 12 d. Ten, valių, dainų ir tautinių 
tarp kita ko, pasakyta, šokių švenčių metu). Bet 
jog tautinių šokių šventes didžiausia pagarba pri- 
prganizuoja bendrai JAV klauso tiems negausiems 
ir Kanados Lietuvių Ben- vadovams, kurie mūsų 
druomenės, kad pirmo- kultūrinį gyvenimą palai- 
siose dvejose šventėse ko visada, be jokių per- 
tik JAV ir Kanados lietu- traukų, per šventes ir po 
vių jaunimas . tešoko, o švenčių, kurie, užsian- 
trečiojoje mažą išimtį gažavę (atsiprašau: sa- 
sudarė vienos P. Ameri- vanoriškai įsipareigoję) 
kos grupės iš Urugvajaus prieš daugiau kaip du de- 
dalyvavimas. O šioje, šimtmečius, ir šiandien 
ketvirtojoje, kuri įvyks nėra atlyžę. Viena iš ne- 
1972 m. liepos 2 d. Chi- daugelio tokių yra Det- 
cagoje, jau dalyvausią n- roito tautinių šokių gru- 
čios net dvi grupės iš pės Šilainės vadovė Gali- 
Vokietijos ir po vieną iš na Šakėnaitė-Gobienė. 
Anglijos, Brazilijos, Ar- Kai mes kalbame apie 
gentinos bei Urugvajaus. Šilainę, tai kalbame apie 
Tai ir nutarta būsimą į- Galiną Gobienę. Tai ne 
vykį nebe JAV ir Kana- tušti žodžiai, a la Liud- 
dos tautinių šokių švente viko Keturioliktojo 
vadinti, o "Laisvojo Pa- "valstybė — tai aš", nes 
šaulio lietuvių IV-ja tau- valstybė buvo ir po Liud- 
tinių šokių švente". Vis viko, bet Šilainės, to- 
dėlto Kanadai teko ypa- kios, kokia ji dabar yra, 
tinga garbė: Genovaitė po Gobienės tikrai nebus. 
Breichmanienė, hamilto- Šilainė gimė 1949 m. 
niškio Gyvataro vadovė, liepos 25 d., tad IV-sios 
buvo pakviesta aukščiau-: tautinių šokių šventės 
šiam šios tautinių šokių: metu bus bebaigianti 23 
šventės postui — meninei metus. Kai Galina Go- 
dalei vadovauti. bienė tuometinį, iš DP

Trapus mūsų kultūri- stovyklų suvažiavusį jau
nis gyvenimas išeivijoje, nimą pradėjo šokinti, tai 
Kuriasi šen ir ten mėgė- didžiuma šokėjų už vado- 
jų teatrai ir miršta po vę buvo amžiumi vyres- 
kūlių spektaklių. Pragys- ni. Bet ir tuomet šokėjai 
ta šimtabalsiai chorai, jos autoritetui pakluso, 
bet po vieno kito koncer- Keletą kartų pasišvais
to nutyla. Kaip drugeliai čiusi tarp savųjų, Šilai- 
atplasnoja tautinių šokiui nė greit buvo kitataučių 
grupės (ypač jų gausu į pastebėta. Prasidėjo Ši- 
prieš tautinių šokių lainės spektakliukai uni- 
šventes), bet kaip druge- versitetų salėse, Tarp

tautinio instituto baliuo
se, gubernatorių inaugu
racijose, Michigan© uni
versiteto tradicinėse 
tarptautinėse mugėse. 
Pras įdėjo gastrolės į 
didžiuosius Kanados 
miestus, į aplinkinius 
JAV didmiesčius, įskai
tant ir New Yorką pasau
linės mugės metu 1964 
m.

Šilainė nesibrangino, 
jeigu publikos ir kelios 
dešimtys žmonių tebuvo; 
nesibaimino šokdama, 
jeigu ir kelios dešimtys 
tūkstančių ją stebėjo, 
jeigu ir milijonai, kai 
buvo šokama TV studijo
je. Kur tik Šilainė šoko 
ne viena, o tarpe kelių 
ar keliolikos kitų grupių, 
beveik visada buvo ap
šaukta Number One, ar
ba The Star of the Pro
gramme.

Šių eilučių autoriui ne 
kartą teko Šilainės daly
vavimą Michigan© uni
versiteto mugės progra
moje stebėti. Plojimų 
audra lydėdavo kiekvieną 
šokį, o jau po Malūno tai 
ir švilpimai, ir visokį 
kitokį pritarimo kauks
mai iš studentų gerklių. 
O • ir seni profesoriai 
plodavo, iki rankos pa
vargę nustėrdavo. Kartą 
JAV mokytojų bei profe
sorių suvažiavime Šilai
nei pašokus tris šokius, 
vadovę pakvietus prie 
mikrofono kelius žodžius 
pasakyti, vienas profe
sorius sušuko: "Lietu
viai, prieš jus visa Ame
rika atsistoja"... Ir tik
rai atsistojo "visa Ame
rika", ir ilgai, ilgai plo
jo.

Ai, buvo ir liūdnų da

lykų Šilainės istorijoje: 
keleto svarbių gastrolių, 
jų tarpe kelionės į Expo 
’ 67 Montrealyje bei ke
lionės į Vašingtoną, kai 
Tarptautinis institutas 
Šilainę išrinko Detroito 
reprezentante, teko at
sisakyti. .. dėl lėšų ne
turėjimo.

Šilainė dalyvavo viso
se trijose tautinių šokių 
šventėse. Visose trijose 
buvo viena iš pačių dis
ciplinuočiausių grupių, 
sudariusių švenčių bran
duolį. Aš nebeatsimenu, 
kurią amfiteatro arenos 
dalį šilainiškiai užėmė 
Trečiojoje tautinių šokių 
šventėje, bet aš nepa
miršiu dar ir šiandien, 
kai netoli sėdinti nepa
žįstama moteris, į atlie
kamo šokio judesius įsi
žiūrėjusi, pusbalsiai 
šūktelėjo savo kaimynei: prašosi
"Kas tie baltieji angelai? 
Kaip puikiai jie lygiuo
ja..." "Baltieji angelai" 
— Šilainės vyrai ne tik 
anos žiūrovės ten buvo 
pastebėti.

Daug, vai daug ko tu
rėčiau apie Šilainę pasa
kyti. Nes ji gyva šian
dien, kaip gyva buvo 1949 
m., kaip gy/a prieš pen
kiolika, dešimtį, penke
rius metus, pernai. Jau 
po 1972 Naujųjų Metų Ši
lainė atšoko tūkstan
čiams amerikiečių ir sa
vųjų, namie ir už kelių 
šimtų mylių. (Kaip kar
tas, va, rašau, o Lietu
viškų Melodijų radijo 
pranešėjas šaukia: "... 
šį šeštadienį, kovo 18 d., 
Šilainė ir vėl šoks Ann 
Arbore, Michigano uni
versiteto studentų mugė
je... kas .turite laiko, 

nuvažiuokite,.. pasižiū
rėkite". ..).

O tarp pasirodymų 
publikai Šilainė repetuo
ja. Kiekvieną trečiadienį 
— jaunieji, prieauglis; 
kiekvieną penktadienį — 
tyresnieji, kurie šoka ir 
šypsosi. Pradžioje klau
siau, ar jaunimo neuž
tenka, ar jis pasyvus 
toks? Ir atsakiau, kad jo 
yra net perdaug. Į Šilai
nę Detroite veržte ver
žiasi visi studentai, visi 
gimnazistai. Šilainėje 
šokti — neišpasakyta 
garbė. Gobienės nukirpti 
ir nuskusti jie (nes su 
barzda gali tik repetuoti, 
bet kai jau scenoje, tai 
su barzda nešoksi), va
dovės — "seržanto" ap
rėkti, kartais visam va
karui "poilsiui" pasodin
ti, bet jaunimas prašyte 

būti priimtas.
Užtat paskutinius trejetą 
metų Šilainė išsiplėtė iš 
normalios gtupės ribų į 
beveik trigubą. Yra re
prezentaciniai šokėjai ir 
yra prieauglis. Jeigu 
Detroįte būtų penkios 
Galinos Gobienės, tai gal 
šoktų visas lietuviškasis 
jaunimas iki paskutinio. 
Bet ir dabar į Šilainę jau 
sutelpa kelios dešimtys 
ir ko ne ko, bet kandida
tų į kaip nors iškritusio 
vietą tai jau netrūksta.

Šilainė rengiasi Ket
virtajai tautinių šokių 
šventei. Atsiprašau: 
Laisvojo pasaulio lietu
vių IV-jai tautinių šokių 
šventei. Žinau, kad Ši
lainė ten suvaidins labai 
svarbią rolę. Mes, skai
tytojai, irgi turėsime 
savo rolę atlikti — daly
vauti publikos kėdėse.

VELYKŲ RYTAS PRIE GEDIMINO KALNO
Dail. Jurgis JUODIS
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Atkelta is 6 psl. SKAUTAMS... 
kompen tent ingos institu
cijos ir privačios bend
rovės darbą tęsia. Visi 
kas gali ir sugeba turėtų 
prie to darbo prisidėti, o 
ne taršos problemą pri
statyti visuomenei kaip 
baubą, keliantį paniką. 
Matyti, kad kai kam rūpi 
daryti šiuo klausimu kal
tinimus valdžios ar vi
suomenės sluoksniams ir 
varyti bendrai ir reika
lingai rimčiai žalingą 
propogandą.

Kai Rimas sustojo kal
bėjęs, Rytas atrodė su
simąstęs ir tylėjo. Jis 
jau neprieštaravo, kai 
tėvas pasinaudojo susi
darius laja nuotaika ir ta
rė:

— Aš nieko nesirengiu 
įrodinėti. Svečias Rimas 
tai puikiai atliko. Aš tik
tai norėčiau pasidžiaugti 
jo blaiviu galvojimu. 
Daug kam iš jaunimo 
kaip tik tokio galvojimo 
labai reikėtų. Rytai, ma
nau, ir tu galėtum į 
skautų vyčių eiles įsi
jungti. Tu ten galėtum...
pozityviai subręsti.

Kai Rimas atsistojo 
atsisveikinti ir šeiminin
kei padėkojo už skanią 
kavą, Rytas vis tylėjo. 
Prie durų tik Rimui jis 
paspaudė stipriai rankas 
ir pasakė: Ačiū. Matysi
mės. L(. Eimantas

Čikagos tautinių ^okiu grupe “Grandis* , šokių siikūryjc 
8 psl.

VYR. SKAUTININKO 
VIEŠNAGĖ

Vykdamas vienetų lan
kyti į Clevelandą, vyriau
sias skautininkas Petras 
Molis kovo 10 d. buvo su
stojęs Londone, Ont., kur 
aplankė Simano Daukanto 
mišrią vietininkiją.

Sueigoje mielą svečią 
londoniškiai labai malo
niai sutiko. Vyriausias 
skautininkas pasidžiaugė 
gražiomis skaučių-skautų 
gretomis, visus nuošir
džiais žodžiais sveikino ir 
daug kam įteikė prisimini
mui ženklelių, skautiškų 
albumų bei leidinių.

Londoniškiai atsidėko
dami vyriausiam skauti
ninkui įdavė Londono lie
tuvių leidinį, išleistą 16 
Kanados lietuvių dienos 
proga. Mat, tą dieną su
ruošė londoniškiai ir vy
riausias skautininkas tu
rės pilną vaizdą apie Lon
dono lietuvių koloniją.

Sueigai pasibaigus ir 
vyr. skautininkui vis dar 
besišnekučiuojant su vado
vais, prie jo pribėgo ma
žasis vilkiukas A. Petra- 
šiūnas ir paprašė leisti 
paspausti kairiąją. Vyr. 
skautininkas ilgai spaudė 
mažojo skautuko rankutę 
ir pasakė: "Ateityje ir tu 
galėsi būti vyriausiu skau
tininku. Tik augk ir budėki"

L. E-tas

Čikagos tautinių šokių grupe “Grandis* šoka'AStuonytį'

GALUTINIS 
TIKSLAS...

L. Lašas Europos Lie- 
tyvyje nagrinėja neseniai 
JAV užsienių reikalų mi
nisterijos pareigūno D. 
V. Martin pasakytuosius 
žodžius, kad "JAV nepa
sisako už visišką Lietu
vos nepriklausomybę, 
bet už teisę Lietuvos gy
ventojams pasisakyti, ar 
jie nori laisvės". Tame 
straipsnyje, be kita ko, 
rašoma:

"1965 m. viduryje ar 
pabaigoje Amerikos lie
tuvių tarpe garsiai nu
skambėjo viešos dr. A. 
Greimo paskaitos, kurio
se jis siūlė gen. De Gau-

NIDOS
DARBAI

Ilgesnį laiką dėl prity
rusių spaustuvininkų sto
kos didesnės veiklos ne
rodžiusi Londono, Didž. 
Britanijos, lietuvių 
spaustyvė Nida, atrodo, 
vėl atsitiesia ir pasaulin 
išleidžia visą eilę lietu
viškų leidinių.

Šiaurinę Ameriką jau 
pasiekė Nidos spausdinta 
buv. Lietuvos ministro 
Vlado Požėlos atsimini
mų knyga "Jaunystės at
siminimai" į kurią išlei
do Amerikos lietuvių so
cialdemokratų sąjungos 
literatūros fondas. 

jėgų ir nedidinti diferen
ciacijos, bet ribotis tau- 
tinio-kultūrinio išeivių 
išlaikymo uždaviniais.

"Nė viena šių minčių 
nebuvo pasekta: mūsų 
politiniai veiksniai, už
uot rūpinęsi Lietuvos va
davimu, paskendo dviejų 
Bražinskų gelbėjime, o 
Lietuvių Bendruomenės 
dėmesys pastaruoju laiku 
nukrypo į kovą su veiks
niais dėl teisės užsiimti 
politiniu darbu. Lietuvių 
Bendruomenės studijų 
dienų metu išgirstieji D. 
V. Martin žodžiai todėl 
gal ir tinkamai vainikuo
ja mūsų politikų pastan
gas. .

Šiuo metu Nidoje bai
giamas spausdinti stam
bus J. Glemžos redaguo
tas kolektyvinis veikalas 
"Žemės ūkio gamybinė 
kooperacija nepriklauso
moje Lietuvoje 1920- 
1940".

Europos Lietuvyje 
anksčiau spausdintieji P. 
Gudelio straipsniai dabar 
surinkti į knygą, pava
dintą "Bolševikų valdžios 
atsiradimas Lietuvoje 
1918-1919 m. jų pačių do
kumentų šviesoje". Šiai 
Nidos baigiamai spaus
dinti knygai įvadą parašė 
velionis istorikas Z. 
Ivinskis. Knygos sant
rauka ir įvadas taip pat 
bus spausdinti anglų bei 
vokiečių kalbomis. 

lie pavyzdžiu blaiviai ir 
nesentimentaliai įvertinti 
Lietuvos politinę padėtį. 
Konstruktyvią išvadų ir 
veiksmingo sprendimo, 
deja, ir šios paskaitos 
neišvystė.

"Vėl 1970 metais kito
se studijų dienose buvo 
pasiūlyta mūsų politi
niams veiksniams vietoje 
pripuolamų propagandi
nių užsiėmimų ir šalia 
galutinio tikslo — Lietu
vos nepriklausomybės 
atstatymo — paieškoti 
darbo plano su mažes
niais tarpiniais ir rea
liais tikslais. O Lietuvių 
Bendruomenei tuo pačiu 
buvo patarta neskaidyti

Be to, Nidoje spausdi
namas antrasis lietuvių 
socialdemokratų žurnalo 
Minties numeris.

Baigiamas spausdinti 
ir Vyt. Alanto stambus 
romanas "Amžinasis lie
tuvis", kurį leidžia Ni
dos knygų klubas. Kitas 
šios leidyklos leidinys 
jau išspausdintas ir da
bar yra rišykloje. Tai 
Mykolo Vaitkaus memu
arų tomas iš okupacijos 
meto "Milžinų rungtynė
se".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Pavasaris Kauno senamiesty «

KANKINTAS DĖL KRISTAUS

Milan H ai movie i
Statybos buvo vykdomos savivaldy

bių lėšomis, bet jose įdėta daug in
žinierių proto, darbo ir rūpesčių. 
Karas ir okupacijos daugelį lietuvių 
inžinierių išbloškė iš tėvynės, dau
gelis jau mirė. 1925-1940 m. laiko
tarpy apskričių ir miestų inžinierių 
pareigas ėjo šie inžinieriai: Alytaus 
apskr. - Taškūnas, Trečiokas, Bir
žų aps. - Paškevičius, Viliūnas, 
Kauno aps. - Vizbaras, Helcerma- 
nas, Mačiūnas, Kėdainiųaps. - Rim
kus, Dačinskas, Kondrotas, Kretin
gos aps. - Buce vi čius, Karuža, Rim - 
gaila, Marijampolės aps. — Draga- 
šius, Lukošaitis, Kuodis, Mažeikių 
aps. - Helcermanas, Lelis, Sida
bras, Panevėžio aps. - Germanas, 
Lelis, Raseinių aps. - Ezerskis, 
Lelis, Adomonis, Rokiškio aps. — 
Keraitis, Litas, Lelis, Seinų aps. - 
Abramavičius, Šakių aps. - Mane- 
kas, Šiaulių aps. - Liorentas, Ger- 
gelis, Tauragės aps. - Rimgaila, 
Karuža, Lelis, Kondratas, Telšių 
aps. - Sidabras, Stulginskis, Trakų 
aps. - Drevinskas, Rudys, Ukmer
gės aps. - Jovarauskas, Paškevi
čius, Utenos aps. - Litas, Kadžys, 
Lvovas, Vilkaviškio aps. - Maize- 
lis, Juozaitis, Zarasų aps. - Ka
džys, Nagevičius, Kauno miesto - 
Vizbaras, Reisonas, Civinskas, 
Dragašius, Šiaulių miesto - Reiso
nas, Guminiukas, Bitė, Gargasas, 
Panevėžio miesto - Stanevičius, 
Gargasas, Reisonas.

Mažesnių pirmaeilių miestų inži
nieriai vėliau buvo paskirti, bet jų 
pavardžių neprisimenu. Nevisų var
dus atsimenu, tai parašiau tik pa
vardes.
KARO PRADŽIA IR VILNIUS

Besiartinančią karo pradžią paju
tome po Čekoslovakijos okupacijos 
1939.III.15 ir Klaipėdos atplėšimo nuo 
Lietuvos 1939. III. 22. 1939 metų va
sara praėjo vis didėjančio vokiečių- 

VILNIAUS VERBOS

Tradicinės Vilniaus verbos — tai 
ant sausos žilvičio ar karklo šaku
tės iš visu pusių įvairiais ornamen
tais supinti paspalvinti smulkūs pie
vų augalai ir žiedai Jos nelinkti pa
plakti vaikams Vėrini sekmadienio 
ryla, kaip kadagio ir žydinčio žilvi

1972. m. 29

lenkų įtempimo ženkle. Rugsėjo 1 d. 
atėjęs tarnybon radau visus valdybos 
tarnautojus ir dr. Mačiulį bedisku- 
tuojant Lietuvos padėtį. Tą rytą vo
kiečiai pradėjo karą prieš Lenkiją.

Su Butkum ir mokyklų inspektorium 
Skuču (min. broliu) turėjom važiuoti 
į apskritį tarnybos reikalais. Įjungę 
automobilio radiją, visą laiką girdim 
"Uwaga, uwaga, nachodzi” ir po to 
pora slaptažodžių. Tai perspėjimas 
gyventojams ir kariniams daliniams 
apie prisiartinančius, mirtį nešan
čius vokiečių lėktuvus. Nors Lietu
vos vyriausybė tuoj paskelbė neutra
lumą, bet visi jautėme didelį nera
mumą ir baimę dėl Lietuvos likimo. 
Butkus ūkininko protu taip galvojo: 
jei jau Lietuvai tektų nustoti nepri
klausomybės, tai geriau jau likti po 
rusu, negu po vokiečiu, nes rusai 
žemesnės kultūros ir jie tautos neiš
naikins. ...

Visą savaitę girdėjom Lenkijos 
agonijos šauksmą "Uwaga, uwaga", 
kuris ėjo vis silpnyn. Kai Hitlerio 
armijos per dešimtį dienų užėmė be
veik pusę Lenkijos ir prie Kutno ap
supo lenkų armijos likučius, tada ir 
Lietuva paskelbė dalinę mobilizaci
ją-

Per radiją pranešė, kad kalbės 
min. pirm. gen. Černius. Jaunimas 
ir šauliai, užgulę radijo aparatus, 
susikaupę, laukė vyriausybės ženklo 
žygiui į Vilnių. Per dvidešimts metų 
buvo šaukta "mes be Vilniaus nenu
rimsim", dabar atėjo valanda atsi
imti Vilnių. Taip tada visi galvojom.. 
bet Černiaus kalba visus perpylė, 
kaip šaltu vandeniu....

Jis pasakė, kad "Lietuva yra neu
trali, bet neutralumui apsaugoti pa
skelbta dalinė mobilizacija - turime 
budėti ir laikytis ramiai. Taip pra - 
leidome dar vieną progą. Pik. Gri
nius, tuo laiku buvęs karo atašė Ber
lyne, rašo ką tuo metu jautė ir gal

is'ūkei ta i 10 psl.

tui labiau . būdingos prie medinio 
kotelio pritvirtintos stambios popie
rines gėlės. Tokių gėlių verbų, 
papuoštų spalvotais popieriniais 
kaspinais, nešiojamų po kelias de
šimt sukištų viename stove — lente
lėje su skylutėmis, galima pamatyti 
ir Vilniuje. Tačiau ne šios, bet iš 
gėlyčių pintos verbos savo menišku
mu žavėjo žmonių akis ir dabar 
mūsų skautų-čių ruošiamose Kaziu
ko mugėse.
• Vilniaus apylinkėse, ypač Kriau
čiūnų. Vilkeliškių ii- kiti artimieji 
kaimai, iš seno yra savotiški meni
niu verbų g .mybos centrai. Prieš- 
velykiniam .aikui atėjus, jų meis
trai padaro šimtus verbų, kurios 
parduodamos jornarkuose - mugėse, 
gatvėse ir prie bažnyčių.

Vilniaus verbų raštai ir spalviniai 
deriniai, joms daryti medžiaga ir 
būdai labai įvairūs. Pagrindinė me
džiaga — tai smulkiažiedes pievų 
sausutės. ypač geltonosios, taip pat 
baltos ir sausvos katpėdėlės. kurių 
gausu Vilniaus apylinkių šiluose, 
smilgos, motiejukų varpos, dirsės, 
darželiuose auginamos braškutės ir 
kiti pievų augalai.

Žaliava renkama vasarą ir rudenį, 
kruopščiai išdžiovinama, išskleidus 
pastogėje, kad neperdžiūtų ir nesu
lūžtų koteliai. Išdžiovintos smilgos 
dažomos žaliai, katpėdėlės raudonai 
arba žaliai. Motiejukai vienų meis
trų dažomi, kitų — paliekami natū
ralios pilkos spalvos. Geltonosios 
katpėdėlės taip pat dažnai palieka
mos natūralios spalvos.

Liuteronų kunigas Mi
lam Haimovici išbuvo aš
tuonerius metus Rumuni
jos kalėjimuose, pakelda
mas neaprašomus kankini
mus. Komunistai jį basa 
buvo užmetę ant degančių 
anglių. Jis buvo žiauriai 
mušamas į jautriausias 
vietas ir buvo verčiamas 
plikomis savo rankomis 
valyti tūkstančių kalinių 
išmatas. Jo tikėjimas iš
laikė visus bandymus.Net 
komunistų pareigūnai bu
vo apimti tokios pagarbos, 
kad vėliau, kalbėdami 
apie tai, nusiimdavo ke
pure, tokiu būdu pareikš- 
dami pagarba Šiam gyvam 
šventajam. Tūkstančiai 
krikščioniu kaliniu mirė » * 
Rumunijos komunistų ka
lėjimuose. Didvyriška jų 
laikysena ir tikėjimas 
Viešpačiu pilniausiai ap
rašyti kun. Richard Wurm- 
brand knygoje “Kankintas 
dėl Kristaus“, išverstoje 
i 25 kalbas ir esančioje 
labiausiai perkamų knygų 
sarasuose. k 

Susidomėkite geležinės 
ir bambuko uždangų pa
smerktų brolių likimu.

Pasiųskite kuponų kun. 
Richard Wurmbrand knygai 
“Tortured for Christ“, iš
verstai iv 27 kalbas.

Iškirpk ir pasiusk:

VOICE OF THE MARTYRS
NAU 1548 IL

P, O'Box 11, Glendale, CA 91209
U.S.A.

“PRISIMINK PAVERGTUOSIUS“

Vardas

.1 dresas
čio šakelės, prašant Velykų kiauši
nio ■ - jos meno kūriniai ir puošme
nos Verbų sekmadienio procesijoms, 
pašventinus jas prieš lai bažnyčioje.

Nėra aišku, kada ir iš kur atsira
do Vilniaus verbos. Įdomu, kad jos 
paplitusios tiktai 30-50 km. spindu
liu apie Vilnių. Negalima sakyti, 
kad jos būtų lenkiškos, nes jų kraš N ii niaus lietuvaitė su verbomis.

Miestas

Valstija "Zip

Atsiuntęs kuponą, gausi knygą 
“Kankintas del Kristaus'“ v eltui. 
Aciu.

bandymus.Net


Pa/tic Mfoothvort Co.
K. KIAUŠAS Ir J. ŠlAUČlULIS

Darc no s įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 
įvairus medžio dirbiniai.

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

m n.—>. •_.t.-—-r.. • ■-.v su .j-—a- .T-n-.-r.* t ^w-^wnTH w ■mifji i—i j

BELLAZZI-L A M Y 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

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENA TREČIADIENI, H VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

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

RADIO 1410 MONTREAL

Atkelta iš 3 psl. VIENA 

moterų akyse, apie 
stingdantį Šaltį.

Savitame M. J. Šau
ta it yt ė s pasaulyje ne vi
sur reikalingas gidas, 
kaip pacituotuose pos
muose ar štai miniatū- 
roje "Rudenį” —

’’Miškams užsidegus, 
glaudžiuosi prie tamsaus 
kamieno ir tapusi jo žie
ve, laukiu perkeitimo, 
kad išdrįsčiau ir aš 
splavomis savo pradžią 
kurti".

Pavyzdžiui, miniatiūra 
"Laukdavau tavęs" kuria

SAULE DANGUJE...

visiškai aiškų vaizdą ir 
įspūdį:

"Aš laukdavau tavęs, 
nes be tavęs man gatvės 
tuščios ir tūkstančiai 
praeivių svetimi.

"Tavo žingsnis gatvėje 
skambus, ir visas mies
tas aidi".

Didžioji dalis jos eilė
raščių yra tokios minia
tiūros, ir jose glūdi visa 
poetės stiprybė. Bet mi
niatiūra, jei ji ir gerai 
apvaldyta, norėtume sa
kyti, per maža tegali iš
reikšti poeto stiprybę, jo

balsą, tegu ir koks savi
tas jis būtų. Poetui būti
nai reikia drąsos veržtis 
ir išsiveržti. O jau mi
nėjome, kad M. J. Sau- 
laitytės poetinis pasaulis 
nėra siauras. Ji rašo 
Lietuvos motyvais, rašo 
religinais, rašo kasdi^ 
niniais ir heroiniais. Ne
turėdami po ranka jos 
pirmojo rinkinio, negali
me palyginti jos kelio į 
savitumą. Bet ir iš to 
vieno rinkinio galėtume 
darytis išvadą, kad tuos^ 
miniatiūriniuose eilėraš
čiuose kalba M. J. Sau- 
laitytė. Tai jau daug.

K. Abr. (EL)

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBD 4AS, 
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, eilerašČiu. adv. m.Šveikauskienė ved/tei- 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

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

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

Di*.J Ffi son ,,b. sc., d.c.
Chiropraktikąs

1 20 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.x .-4 a t i r .

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

TEL. 366-7281 
***★★★•***•*★■* -teki

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas
e Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)

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

Universal Cleaned & Tjailo'iA
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE
(af Wellington St.)

Tel. 769-2941

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

—...... . ............. -

LIETUVOJE MIRĖ 
KUN. J. STAKAUSKAS*

Kovo 6 d. Vilniuje mi
rė kun. J„ Stakauskas, 
sulaukęs 71 m. amžiaus.

Vienos universitete 
gavęs daktaro laipsnį, 
velionis buvo parašęs ei-> 
lę straipsnių ir knygų 
apie Lietuvos istoriją.

— Kalifornijoje gyve
nančiai 10 m. amžiaus 
negrei Clorettai Robert-*■ 
son kraujuoja abu delnai, 
kojos ir kairysis šonas, 
nors ji nėra sužeista.*’ 
Tokie reiškiniai medici
nai žinomi, bet negali 
būti moksliškai paaiškin
ti. Kraujavimo vietos 
atitinka nukryžiuotojo 
Kristaus žaizdom. Reiš-< 
kinys paprastai vadina-, 
mas stigmata.

ATKELTA iŠ 9 psl.
PRIEŠ 50 METU...

vojo Kaunas (Naujienos 1971. VIII. 31): "Pa
skutinėmis rugpjūčio dienomis kaip tik buvau 
Kaune, kalbėjau su visa eile atsakingų parei
gūnų. Bendras valdančiųjų sferų tonas buvo 
- Lietuva lieka neutrali. Apie besiartinan
čias nelaimes niekas negalvojo. Ilgainiui są
voka "neutralus" virto "neveiklus". Kaunas 
pradėjo šalintis betkokios iniciatyvos. Taip 
nelauktai ir nepasiruošę priėjome birželio 
15..."

Tikvienas pik. Škirpa energingai reikala
vo Lietuvai įsikišti ir vokiečių pagalba atsi
imti Vilnių, bet jo niekas neklausė. Dabar 
teisinamės tuo neveiklumu: jei Lietuva tada 
būtų kariavusi su vokiečiais prieš Lenkiją, 
tai šiandien jokios Lietuvos nebebūtų ir pan. 
Kaip matome iš pavyzdžių Slovakijos, Suo
mijos, Rumunijos, kurios kariavo su vokie
čiais prieš sąjungininkus - jokio skirtumo 
nebūtų buvę. Atsiėmus Vilnių mums patiems, 
būtų padarytas Lietuvos istorijoj didelis 

brūkšnys.
Liūdnai prisimenu 1939 m. dalinę mobili

zaciją. Pašaukti atsarginiai vaikščiojo gat
vėmis, atrodo, be jokio užsiėmimo ir be ka
reiviškos aprangos. Jie gavo tik kareiviškus 
diržus ir rudas kepures-ausines. Arkliams 
nebuvo pašaro, jojo juos ganyti, o vakare 
atjodavo į Nevėžį prie tilto pagirdyti. Gaila 
buvo žiūrėti. Kalbėjau s u daugeliu pažįstamų 
pašauktų aspirantų - jie buvo nusivylę, kad 
nėra tvarkos.

1919 m. mačiau lietuvių kariuomenę, kuri 
užėmė Panevėžį, - ji buvo geriau sutvarky
ta. Bet nežiūrint to, kariuomenei reikėjo tik 
pajudėti, o žygyje ji būtų susitvarkiusi, kaip 
tai įvyko 1919 m. Juk dar turėjome apie 30 
tūkst. šaulių, kurie laukė šūkio "į Vilnių", 
bet niekas to šūkio nedavė. Rusai negalėjo 
sutrukdyti lietuvių kariuomenei užimti 1920 
m. su jais nustatytų sienų, nes tuo momentu 
Lietuva buvo vokiečių įtakos zonoje.

Vokiečiai pamatę, kad lietuviai "neveik
lūs", rugsėjo 28 d. perdavė Lietuvą sovietų 
įtakai, už tai mainais gavę iš sovietų Liub
lino sritį.

Lenkų pajėgumas Vilnijoj ir Suvalkijoj bu- 
vo menkas - ten buvo likę tik atsargos bata- 
lijonai ir antros rūšies junginiai (pik. Gri
nius tas žinias gavo iš vokiečių). Vokiečiai 
net siūlė pagalbą lietuviams žygiuojant į Vil
nių, bet mūsų vadai, nesusiorientavę padė
tyje, praleido geriausią progą. Visa bėda 
buvo ta, kad kaip tik tuo lemiamu momentu 
turėjom silpną ir pasyvų ministrą pirminin
ką Černių, o ypač jo pavaduotoją Bizauską. 
(Su Černium kartu lankėm gimnaziją, o Bi
zauskas buvo ten mokytojas. Abu buvo atei
tininkai).

Vėliau Černius užsivilko raudonosios ar- 
mijos generolo uniformą - buvo 29 korpo 
štabo viršininku, dabar gyvena JAV. Bizaus - 
kas išvežtas į Sibirą mirė. Rugsėjo 17 d. 
pasijudino raudonoji armija, užimdama be
veik be pasipriešinimo rytinę Lenkijos dalį, 
o po trijų dienų įžygiavo į Vilnių.

Toliau jau visiems gerai žinoma istorija: 
savitarpės pagalbos sutarties sudarymas, 

•Vilniaus "grąžinimas" Lietuvai, 20 000 so
vietų karių įvedimas, o po septynių mėnesių 
ultimatumas ir Lietuvos okupacija.

10 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



DATOS ♦ VARDAI ♦ ĮVYKIAI

ALTOS
PETICIJA

Amerikos Lietuvių Ta
ryba šiuo metu tvarko 
visas prisiųstas protesto 
peticijas, kurios bus į- 
teiktos prez. Niksonui 
balandžio men.

Altą prašo visus dar 
neprisiuntusius pasira
šytas peticijas kuo grei
čiau jas gražinti Altai, 
2606 West 63 Str., Chi
cago, III. 60629, USA.

A. SOLŽ ENIC INO
kaltinimai

Maskvoje platinami 
nuorašai laiško, kurį No
belio literatūros premi
jos laureatas Aleksan
dras Solženicinas gavė
nios proga parašė rusų 
ortodoksų Bažnyčios pat
riarchui Pimienui.

Rašytojas laiške pat
riarchą kaltina, kad iš
davė tikinčiuosius ir iš
virto ateistinio sovietų 
režimo įrankiu. Orto
doksų Bažnyčią apkalti
nęs paklusnumu valstybi
nei bažnytinių reikalų ta
rybai, A. Solženicinas 
nurodo, kad visa Bažny
čios administracija, ku
nigų ir vyskupų paskyri
mai yra slaptai nuspren
džiami sovietinių parei
gūnų. Jo žodžiais, ”dik- 
tatūriškai ateistų tvarko
mos Bažnyčios nėra buvę 
ištisus 2000 metų".

52 metų amžiaus A. 
Solženicino knygos So
vietų Sąjungoje yra už
draustos, jo raštai ne
spausdinami sovietų pe
riodikoje.

• Rusai savo laivu "Aka- 
,demik Kurčatov" kartu su 
amerikiečiais mokslinin
kais, Karybų jūroje vykdė 
tyrinėjimus ir šiuo metu 
apsistojo Miami, Fl.

Čia juos piketuoja Kubos 
pabėgėliai ir amerikiečiai 
žydai.

Kubiečiai protestuoja 
prieš rusų kariuomenės 
invaziją Kubon, o žydai - 
prieš sovietų praktikuo - 
jamą antisemitizmą.

• Nobelio premija (auk
so medalis ir pinigai) lau
reatui rašytojui Solženici- 
nuibus įteikti jo bute, da
lyvaujant tik jo artimie- 

siems draugams. Premiją 
įteiks atvykstąs iš Švedi
jos atstovas.

Laureatas prašė, kad 
premija būtų įteikta Švedi
jos atstovybėje, Maskvo
je, bet švedai nesutiko dėl 
galimų nesusipratimų su 
Sovietų valdžia.

Solšenicinas dabar gi 
klausia: "Argi Nobelio 
premijos pinigai vogti, kad 
juos reikia man įteikti 
slaptai prie uždarų durų" ?

* Dakkoje, Bengladešo 
sostinėj, Kanada pasirašė 
sutartį, pagal kurią nuo 
karo nukentėjusiam kraš
tui bus suteikiama 45 mili
jonai dol. ir Kanada su
telks techninį personalą 
atstatymo darbams.

• Sovietų valdžia staiga 
pareiškė, kad ji nori pra
dėti tartis dėl "primirš
tos" milijoninės skolos 
JAV, kai šios karo metu 
teikė sovietam visokerio
pą militarinę pahalbą.

Šiuo reikalu dabar vyks - 
ta derybos tarp JAV sekr. 
W. Rogers ir sovietų ats
tovo Dobrynin.

• Jugoslavijos sostinėje 
Belgrade staiga pasireiš
kė raupų epidemija. Sku
biai skiepijami visi sosti
nės gyventojai.

PROFSĄJUNGOS 
PROTESTUOJA

Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lie
tuvos, Rumunijos ir Ven
grijos politinių egzilų 
delegacijų sudarytąjį Pa
vergtųjų Europos tautų 
seimą, angliškai vadina
ma Acen, JAV vyriausy
bė kiekvienais metais fi
nansiškai paremdavo 
maždaug 200 tūkstančių 
dol. subsidija, kurią nuo 
sausio 1 d. nutraukė.

Amerikos profesinių 
sąjungų AFL-CIO vykdo
moji taryba savo nutari
me t’didžiai apgailestauja 
tokį ūkiniu atžvilgiu 
dirbtinį ir politikos atž
vilgiu klaidingą ėjimą”. 
AFL - CIO vykd. taryba 
"griežtai reikalauja JAV 
vyriausybę nedelsiant at
šaukti savo potvarkį dėl 
sulaikymo Aceno veiklai 
paramos”.

— Illinois, JAV, vals
tijos demokratų prezi
dentinio kandidato pir
miniuose rinkimuose di
dele balsų persvara lai
mėjo lenkų kilmės sena
torius Edmund Muskie, 
tačiau fed. prokuroras 
pareiškė, kad tyrinės, ar 
rinkimai buvę teisėti.

NIXON’O VIZITAS 
OTAVOJE

Balandžio 13,14 ir 15 d. d. 
tęsdamas savo priešrinki
minę kampaniją, Nixon su 
žmona svečiuosis Otavoje.
Ta proga Nixon susitiks su 
Kanados min. pirm. P. E. 
Trudeau ir turės ilgesnes 
konferencijas aktualiais 
ekonominiais ir tarptauti
nės politikos klausimais. 
Be abejo, bus paliesti opūs 
tų dviejų artimesnių kai
mynų reikalai, kurie šiuo 
metu jiems atrodo taisyti
ni. Štai, tarp Kanados ir 
JAV 1965 m. auto sutarties 
revizijos klausimas paten
kinimui abiejų šalių, pa
sienio susisiekimo klau
simas - muitai už pirki
nius, didžiųjų ežerų užter
šimo klausimas ir tų van
denų išvalymas, pręz. 
Nixon informacija apie ke
lionę į Kiniją ir ateinančią 
į Maskvą, tarptautinės si
tuacijos reikalai ir daug 
kitų klausimų. Vietinės 
spaudos pranešimu, tiek 
Nixon, tiek ir Trudeau di
delio optimizmo neparodo, 
nes esą saug sunkumų su
sitarti.

Turint galvoje, kad Ka
nadoj rado prieglaudą daug 
JAV piliečių, kurie čia at
bėgo vengdami karinės 
prievolės, o taip pat paty
rimą apie sovietų premje-
ro A. Kosygin "sutikimą”, 
saugumo priemonės, ma
tomai, bus sustiprintos.

LANKĖSI LONDONO 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Europos Lietuvyje pa
skelbta, kad Londono 
Lietuvių Namuose lankė
si montrealietis ekono
mistas Rimantas 
ka.

Ketur-

STALAGU SODININKAS: — Aš žinau, kaip apkarpyti tą liertuvišką medeli.

Leonardas Milne, škotas, bandęs lėktuvu išlaisvinti Simą Ku
dirką, pokalbyje su Daiva Keziene per Laisvės Žiburio radiją 
kovn 12.

PASTANGOS KUDIRKAI
IŠLAISVINTI

LAISVES ŽIBURIO ra 
di jas New Yorke kovo 13 
d. paskelbė projektą, ku
riuo bus siekiamaisiais-^ 
vinti Kudirką iš sovieti
nio kalėjimo.

Kaip žinia Prez.Nixo- 
nas gegužės mėn. vyks
ta į Maskvą. Ta proga 
norima perteikti Pre
zidentui kuo didesnį skai
čių amerikiečių balsų, 
kurie reikalauja Kudirką 
išleisti iš kalėjimo. Pa
brėžiama, kad tai nebus 
vien lietuvių balsas, bet 
amerikiečių plačiąja to 
žodžio prasme. Tokį JAV 
visuomenės nusistatymą 
Laisvės Žiburys prama
to išreikšti dviem kana
lais: 1. Rinkti parašus po 
peticija, prašančia JAV 
Prezidentą dėti pastan
gas Maskvoje išlaisvinti 
Kudirką; ir 2. Priimti re
zoliucijas valstijų seime
liuose (Assembly ir Se
nate), siekiant to paties 
tikslo. Iki šiol jau surink
ta per 4,000 parašų. Ti
kimasi surinkti apie 250, 
000. Graži pradžia pada
ryta ir su rezoliucijo
mis. Tokia rezoliucija 
jau yra pasiūlyta New 
Yorko seimelyje asemb- 
lymano Fredrick Schmod 
to rūpesčiu. Tikimasi,ne 
trukus ji bus priimta.

Peticijai parašų rinki
mas eina "Americans for 
Simas" organizacijos 
vardu, kuriai vadovauja 
Daiva Kezienė.. Didesnę 
šio komiteto dalį sudaro 
nelietuviai. Šalia New 
Yorko šiuo metu jau yra 
dedamos pastangos, kad 
panašios rezoliucijos bū
tų priimtos New Jersey, 
Rhode Island, Massachu
setts, Pennsylvania, Mi
chigan ir Illinois seime
liuose. Užmegstas ryšys 
su veikėjais ir kitose vie
tovėse.

Abu šiuos projektus fi
nansuoja ir koordinuoja 
Laisvės Žiburio radijas. 
Visuomenė kviečiama 
ateiti į talką: paremti šį 
užsimojimą pinigine au
ka, rinkti parašus po pe
ticija ir rašyti seimelių 
atstovams prašant jų pa 
siūlytą rezoliuciją Kudir 
kos reikalu paremti vals 
tijų seimeliuose.

Aukas prašome siųsti 
Lithuanian Radio Club 
vardu, pažymint, kad jos 
skiriamos Kudirkos lais
vinimo pastangoms. Peti
cijų formų taip pat gali
ma gauti kreipiantis tuo 
pačiu adresu: 62-15 69 
Place, Middle Village, N. 
Y. 11379.
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DATOS ♦ VARDAI -ĮVYKIAI Baltų Informacijos konferencija

Bučkis laimėtojui: Newfoundland’© premjierasFrank Moores 
bučiuoja jo žmona Dorothy, konservatorių laimėjimo proga.

NEWFOUNDLANDS LAI
MĖJO KONSERVATORIAI

Kovo 24 d. provincinius 
parlamento rinkimus New
foundland'e užtikrintai lai - 
mėjo konservatoriai. Iš 42 
parlamento vietų konser
vatoriai gavo 33 atstovus , 
surinkę 61%balsų, o libe
ralai pravedė savo tik 9 
atstovus, gavę tik 37% vi
sų balsų. Ir taip Joe Small- 
woodfoper23 metus vado
vaujama liberalų hegemo - 
nija pasibaigė.

Anksčiau įvykę provin
cinių parlamentų rinkimų

Nusiminęs Newfoundland’o li
beralų Šefas, Ed. Roberts, su
žinojęs, kad tik aStuoni libe
ralai išrinkti.

daviniai Manitoboj, Onta
rio prov. ir dabar New
foundland'e išėjo libera
lam labai nepalankūs. Tai 
yra vis labai būdingi simp
tomai.

Gal todėl Kanados min. 
pirm. P. E. Trudeau, ku
ris kartu yra ir liberalų 
šefas, nesiskubina skelbti 
Kanados federalinius rin
kimus akivaizdoje nekokių 
liberalams perspektyvų. 
Kai kuri spauda net spėlio
ja, kad Kanados federali- 
niai rinkimai gali būti nu
kelti į 1973 metus.

PASITRAUKĖ
J. VILČINSKAS

Iš Didž. Britanijos 
lietuvių sąjungos c. val
dybos ir Lietuvių Namų 
akc. bendrovės direkto
rių atsistatydino Juozas 
Vilčinskas, buvęs ilga
metis BBLS pirmininkas, 
pastaruoju metu buvęs 
Lietuvių Namų pirminin
ku.

Lietuvių Namų bendro
vei priklauso Nidos 
spaustuvė, kurioje 
spausdinamas Europos 
Lietuvis, Nidos ir kiti 
leidiniai.

P. VARKALOS 
PATENTAS

P. Varkala yra užpa
tentavęs psecialią meta
linę apkabą, reikalingą 
minkštų baldų gamybai.

Antroji Baltų Infor
macijos Konferencija 
įvyks š.m. balandžio 15 
ir 16 dienomis Washing
ton© priemiestyje, New 
Corrollton, Md. Shera
ton Inn Washington - 
Northeast viešbutyje.

Rezervacijas galima 
daryti telefonu (301) 
459-6700, arba rašant 
viešbučiui šiuo adresu: 
8500 Annapolis Road, 
New Carrollton, Md., 
20784 (Kambarys — $16, 
didelis kambarys — 
$21.00). Dėl pietų ir dėl 
baliaus reikia siųsti 
čekius prieš bal. 5 d. ad 
resu: Dr. T. Šmits,2811 
Crest. Ave. Cheverly, 
Md. 20785 (Registraci
ja, pietūs ir balius — 
$14.00).

Dalyvavimas šioje 
konferencijoje pasida
rė kiekvieno lietuvio pa. 
reiga. Prieš preziden 
tuf Nixonui važiuojant į 
Maskvą turime pade
monstruoti, kad rūpina 
mės savo tėvynės liki
mu. Ši Konferencija bus 
paskutinis jungtinis ban
dymas įspėti preziden
tą Nixoną, kad Baltijos 
tautos kelia triukšmą 
Washingtone ir tuo pa
čiu duoti prezidentui pa
grindą nesileisti į 
kenksmingas derybas 
su Maskva.

Konferencijos moty
vu buvo pasirinktas Pat

LB PIETRYČIU APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS

Kovo 12 d. Baltimorė- 
je įvyko ketvirtasis JAV 
LB Pietryčių Apygardos 
suvažiavimas. Dalyvavo 
22 atstovai. Nedalyvavo 
Rilkes-Bares apylinkė, 
neberodanti bendruome
ninės veiklos ženklų ir 
Eastono, kur prieš ketu
ris metus buvo padaryta 
LB apylinkės užuomaz
ga, bet organizacinio dar-! 
bo net nepradėjo.

Suvažiavimas išklausė 
Apygardos pirmininko J. 
Gailos ir 4 apylinkių at
stovų pranešimus ir pa, 
diskutavo įvairius bend
ruomeninio darbo klausi
mus.

Baltimorės LB apylin
kėje, pagal pirm. J. Šil- 
galio pareiškimą, yra 
per 100 lietuvių aktyviau 
priklausančių LB. Čia 
veikia lituanistinė šeš
tadieninė mokykla. L F 
kvota jau išpildyta. Yra 
tautinių šokių grupė. Kas

riek Henry garsus pa
reiškimas — "Duokit 
man laisvę, ar duokit 
man mirtį". Pagrindi
nis kalbėtojas balan
džio 15-tos dienos ry
tą bus profesorius dr. 
F.G. Kraemeris, Wa
shington© žymiausias 
autoritetas politinėje 
strategijoje. Dar nese
niai dr. Kraemeris bu
vo dr. Henry Kissinge- 
rio profesorius. Dr. 
Kraemerio tema "Bal
tijos tautos šiandieni
niame pasaulyje".

Po dr. Kraemerio 
paskaitos įvyks Ameri- ? 
kos spaudos konferenci
ja, pavadinta "Baltijos 
Tautų vadai susitinka 
spaudą". Čia latvių, 
lietuvių ir estų vadai 
turės įteikti savo spe
cialius (rašytus) p ar ei š ~ 
kimus.

Kitos sesijos vadin
sis "Dabartinė situaci
ja Baltijos valstybėse", 

“Baltijos Tautų informa 
cijos paskleidimo meto, 
d ai? ir "Baltų informa
cijos šaltiniai". Toms 
paskaitoms yra kontak
tuoti patys geriausi bal
tų reikalų žinovai.

Antrą dieną įvyks dvi 
neformalios sesijos, 
kur bus visi kviečiami 
diskutuoti sekančiomis 
temomis: "Kaip page
rinti informaciją apie 
Baltijos tautas" ir "Ko

met surengiamas tradici
nis aukštesnio lygio kon
certas ir suorganizuoja
ma Lietuvių diena.

Philadelphijos apylin
kės atstovas G. Dragū
nas pranešė, kad Phila
delphijos lietuvių sąra
šas siekia 2000 pavar
džių, bet solidarumo įna 
šo įmokos nesiekia 400. 
Veikia apylinkės globo
jama lit, šeštadieninė 
mokykla, apylinkės val
dybos atsakomybėje yra 
lietuvių radijo valanda 
Bendruomenės Balsas.

Washingtono apylinkės 
valdybos pirmininkas 
pranešė, kad ten lietuvių 
skaičius paskutiniu me
tu gerokai paaugo — jau 
esą gerokai per 100 šei
mų. Veikia liet, šešt.mo^ 
kykla.

Piet. N. Jersey apylin 
kės pirm. B. Raugas pa 
minėjo, kad šiuo metu 
apylinkės sąrašuose yra

kie geriausi veiklos ke
liai pagerinti Baltijos 
Kraštų situaciją". Pas
kutinės sesijos metu 
bus priimtos svarbios 
rezoliucijos. .3

Konferencijos organi
zavimo sunkų darbą tę
sia du latviai (Dr. I. 
Spilners ir Dr. T. 
Smits), trys estai (Ju- 
han Simonson, K. Popp 
ir M. Valgo) ir trys 
lietuviai — dr. Jonas 
Genys ir Steponas Kin
durys iš Washingtono ir 
Julius Šilgalis iš Bal- 
timorės. Washingtono 
ir Baltimorės Lietuvių 
Bendruomenės bei ki
tos organizacijos vi
sais būdais šį organiza-< 
cinį darbą remia.

Organizacijų atsto
vai iš visos Amerikos 
prašomi atsiųsti savo 
atstovus. Registracijos 
formos bus nusiųstos 
paprašius: , Dr. J. Ge- 
nys, 8908. Orbit Lane, 
Seabrook, Md. 20801. 
Tel. (301) 459-5693. Bal
timorės ir Washingtono 
lietuviai prašomi užsi
registruoti iš anksto 
pas prof. Smits. Jam 
reikia prisiųsti čekius 
iš anksto dėl pietų ir iš 
kilmingo baliaus. Balti- 
morės lietuviai taip pat 
gali registruotis pas Ju
lių Šilgalį. (jg)

________ ‘DIRVA“

66 šeimos. Jos plačiai 
pabirę, bet jų apjungi
mas į LB apylinkę dė
tas viltis pateisino: jie 
atiduoda solidarumo įna- 
šą, aukoja laisvinimo rei
kalams (praeitais me
tais $503, šįmet $463) 

Pranešimus padarė ir 
JAV LB Centro valdybos 
vicepirmininkai A. Ge
čys ir J. Gaila,

Dėl visų pranešimų dis- 
kusi jos buvo gyvos. Ne
išvengta paliesti ALTos 
— JAV LB-nės santykių.

Buvo sutarta naujon 
apygardos valdybon iš 
kiekvienos apylinkės de
leguoti po vieną narį, o 3 
pirmininką šiame suva
žiavime išrinkti. Balsų 
dauguma naujuoju Piet
ryčių Apygardos pirmi
ninku išrinktas Balys 
Raugas.

JDIRVA*

12 p si. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



VISIEMS PAŽĮSTAMIEMS IR DRAUGAMS %

SU PAVASARIO ŠVENTE

G. S. P a I a i t i s

| Tiktai nuo kovo 11 iki balandžio 17d.

S9 4* — PRANAS TAUTKUS, 
(buvęs mokytojas)

IEŠKOMAS BARININKAS
Miami, Floridoje, Lietuvių piliečių klubui reikalingas 
bartenderis. Gali būti vedęs, nes virš klubo yra gra
žios gyvenamos patalpos. Susidomėję prašomi rašyti 
Liet, piliečių klubui, 3 6 55 North West 34 Street, 
Miami, Florida 33142. Galima telefonuoti klubo 
pirm. Juozui Gus, tel. 635-4331.

Taupyk ir skolinkis
turi daug prityrimo užpildyti Įvairias INCOME TAX 
blankas. Kreiptis asmeniškai arba telefonu skam
binti tiktai šiomis dienomis:

ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 5 vai. 
p.p. T. Laurinaičio Photo Studio, 
1920 Frontenac St.,Montreal,P.Q.

Tel. 525-8971
SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 5 vai.

Be to, jis užpildo pensijų, P’P* Ant. M Otulio bute,
emigracijos ir kitokias 7686 Edward St., La Salle, P.Q.

Tel. 366-3805

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5}/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
61/2% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius 
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

----------- - ~ - —

I 

ADVOKATAS

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

Tel: 866-2063; 866-2064.
■»»! W murmirnrum —m ■rz»vev~«r,v«'«^r»ir«"v-u>v-i~'w|l'*r**

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871 - 1430

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (Liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTLINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3

ADVOKATAS

R. J- Išganaitis, BA, BCL
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE a IbuANAITIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
27.6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

lei: 842-1126, namų 1674-3364

USS 530

ADVOKATAS

B.K. Schneider, BA, BCL

DORCHESTER TOWERS 
555 DORCHESTER BLVCĮ, W 

SUITE 1616

PHONE 871-1224
RES. 486-3361

MONTREAL 128. QUE.

Dr.V.Girliiniene
Dantų gydytoja 

5330 L’Assomption Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3535

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1972 METAIS

PRADEDANT NUO

Išvykimo datos: gegužės 18, 30, birželio 20 , 29, 
liepos 13, 27, rugpjūčio 10, 24, 
rugsėjo 7 d.

Lankoma Maskva, Vilnius, Druskininkai ir Kaunas.

REGISTRUOKITĖS DABAR!

Parūpiname dokumentus Jūsų giminėms iškviesti iš 
Lietuvos. Siunčiame siuntinius ir automobilius i v
Lietuv a.%

Anglų kalba rašykite:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL 131, QUE. - CANADA 

TEL.: 844-5292 844-5662

PAMALDOS 
EVANGELIKAMS

Bal. 2 d., Velykų sek- 
mad. 12 val., Montrealio 
lietuviai evangelikai 
kviečiami į pamaldas St. 
Johns luteronų bažnyčio
je 3594 Jeanne Mance 
St., Montreal.

Montrealio' liet, evan
gelikų parapijos taryba 
pamaldoms iš Chicagos 
pakvietė Ansą Dumpį.

Evangelikai prašomi 
gausiai dalyvauti šiose 
pamaldose su šv. vaka
riene.

LAIKRAŠČIO
RAMSČIAI

12 dol. rėmėjo prenu
meratą įmokėjo Pr. 
Mekšriūnas iš Montrea
lio, A. Petrašiūnas iš 
London, Ont., L. Pečiu
lis iš Vancouverio ir 50 
dol. statybos kontrakto- 
rius Viktoras Štaškūnas 
iš Sault Ste Marie, Ont.

Aukomis savo laikraštį 
parėmė: S. Pargauskie- 
nė $5, V. Visockienė $3, 
J. Žemaitaitis, J. Dal- 
mantas, P. Bagušis ir J. 
Stropus po $2,50, N. 
Venckienė $2, M. Barš- 
kietis ir A. Žilinskienė 
po $1. .

Visiems nuoširdus 
ačiū.

IEŠKOMA PARDAVĖJA 
europietiškai delikatesų 
krautuvei miesto centre. 
Gera proga tinkamai 
moteriai. Tel. 935- 4322.

REIKALINGA MOTERIS
3 ir 6 m. amžiaus vaikų 
priežiūrai. Sąlygos geros, 
skambinti prieš pietus arba 
sekmadienį tel. 366-8259.

Dr.A.O. Jaugeliend
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas auklfas, 11-12 kambarys 
Tel: 932-6662; namų 737-9681.

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866-8235, namų 488-8528.

„S. Popieraltis
B.A., M.D., C-M., M.Sc., L.M.C.C„ F.R.e.S.(c).

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

L.Š.S.T. MERINGOS JURU ŠAULIU KUOPA MONTREALYJE 

JUS MALONIAI KVIEČIA DALYVAUTI
KUOPOS VĖLIAVOS ŠVENTINIMO

IŠKILMINGAME

pobūvyje - baliuje,
kuris įvyks balandžio 15 d. Aušros Vartų parapijos salėje,

1465 De Seve Street, Montreal.

Programoje: 1. 6 vai. v ak. akademine dalis

2. 8 vai. vak. meninė dalis ( išpildo A.V. choro vyrų oktetas)

3. Banketas, kuriame gros geras orkestras, bus šilta vakarienė, 
baras, turtinga loterija ir 1.1.

įėjimas 4 dol. jaunimui 1,50 dol.

Neringos jūrų šaulių kuopa

1972.111.29 psl. 13



hamilton
TREJOS LAIDOTUVĖS

Palaidojus V. Babecką, 
koloniją aplėkė žinia, kad 
kovo 5 d. Šv. Juozapo li
goninėj ilgiau sirgusi mi
rė Stasė Slavinskienė. Ve
lionė buvo nuolatinė Ha-i 
miltono gyventoja, eilę 
metų mokytojavo liet, 
mokykloje. Liūdinčius pa
liko vyrą Domą, dukrą Ire
ną ir sūnų Darių su šeimo
mis, brolį Juozą bei kitus 
artimuosius Amerikoje ir 
Lietuvoje. Palaidota per 
A. Vartų parap. bažnyčią 
Port Credit liet, kapinėse, 
dalyvaujant gausiems tau- 

. tiečiams.
Kita nemaloni ir liūdna 

žinia pasiekė hamiltonie- 
čius, kad kovo 10d. su šiuo 
pasauliu atsiskyrė Ona 
Rimkienė. Velionė buvo 
vyresnio amžiaus - našlė. 
Nuliūdęs liko sūnus Juo-, 
z as, Pranas ir dukra Ma
rija su šeimomis, kiti ar
timieji Lietuvoj bei 5 anū
kai. Palaidota per A V par. 
bažnyčią miesto kapinėse, 
lydint gražiam skaičiui ha- 
miltoniečių. Liūdintiems 
gili užuojauta.
10 dienų laikotarpyje am

žinybėn nukeliavo trys Ha
miltono kolonijos gyvento
jai. Zp.

SVEČIAI IŠ ŠIAURĖS
Kovo 8 d. iš SaultSte 

Marie Viktorija ir Vikto
ras Staškūnai lankėsi Ha
miltone.

Su pažįstamais apžiūrė
jo miesto centre vykdomą 
naują statybą. Statybinin
kas V. Staškūnas apgailes
tavo, kad pas juos šiam 
darbui žiemos sąlygos yra 
labai nepalankios. Pralei
dę keletą dienų Hamiltone, 
išvyko į Torontą aplankyti 
pažįstamųjų bičiulių.

Vancouver
MIRĖ
J. URBONAS

Kovo 9 d. Vancouvery- 
je mirė Jokūbas Urbo
nas, veiklus lietuvis, 
Vancouverio liet, me
džiotojų ir meškeriotojų 
klubo aktyvus narys, vi
suomet glaudžiai bendra
vęs su visais tautiečiais.

Velionis buvo palaido
tas kovo 14 d., gausiai 
dalyvaujant vietos lietu
viams. L. B.
14 psl.

BALANDŽIO 15 d. PRAŠOM NESIDIDŽIUOKIT, ATVYKIT Į RENGIAMA

KONCERTĄ-BAUU
PROGRAMOJE: DIRIGENTU J. ADOMAIČIO IR A. PAULIONIO 

vedamas Rochesterio Liet. Bendruomenės ir 
Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
JUNGTINIS CHORAS.

etoje žavioji pranešėja L. Virbickaitė. ŠokiamsSmulkiau programa apibudins vi 
gros visų mėgiamas Hi - Lites orkestras. Veiks baras, bufetas, staliukų ir 

fantų loterijos.

Pradžia 7 vai. vak. Jaunimo Centro salėje, 58 Dundorn St., Hamilton.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
8 3 0 Main Street East, tel. 544-7125

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

10 —5 v. p.p. 
• ^0 •' — 5 v. p.p. 
10 '■» — 5 v. p.p.
10 —5 v. p.p. 
10 i — 7 v. vak.

9 —12 v. p.p.

niekame už;
depozitus  ________________ 5%
šėrus ir sutaupąs___________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius.......... ................ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš____J.0%.
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Nemokama gyvybės, ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
. čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.

Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $12,800.000

PRANEŠIMAS Lietuvių Namų nariams
Pranešame, kad Lietuvių Nantu Hamiltone akcinės bendrovės metinis na
rių susirinkimas įvyks 1972 m. balandžio 8 d., 3 vai. po pietų parapijos 
salėje, 58 Dundurn St., North, Hamilton, Ont. DARBOTVARKĖ:
I. Narių registracija. 2. Susirinkimo atidarymas. 3. Susirinkimui pravesti 
pirmininko ir sekretoriaus rinkimas. 4. Mandatų komisijos rinkimas. 
5. Praėjusių dviejų visuotinių susirinkimų protokolų tvirtinimas. 6. Valdo
mųjų organų pranešimai: a) valdybos pirminjnko, b) buhalterio ir reikalų 
vedėjo, c) kontrolės komisijos. 7. Diskusijos dėl pranešimų. 8. 1971 m. 
balanso ir apyskaitų, 1972 m. pajamų-išlaidų tvirtinimas. 9. Auditoriaus 
tvirtinimas. 10. įstatų §64 panaikinimo svarstymas.

"§64- Viena akcija turi vienų balsų. Vienam fiziniam ar juridiniam 
asmeniui draudžiama parduoti daugiau kaip penkias akcijas. Pastaba: 
asmenys, atitinką 7 sąlygomis, iki J 958 metų gegužės 1 d., t.y. iki 
Lietuvių Namų užpirkimo, turėjo teisę įsigyti nedaugiau dešimties 
akcijų. Pastaba II: lietuviškos ne pelno organizacijos gali įsigyti akci
jų neribotą skaičių."

Lietuvių Namų valdybos pastaba. Šiuo metu Lietuvių Namų bendrovė lik
viduojama, tad jau nėra pagrindo prielaidai, kad LN akcijos bus supirk
tos kelių asmenų. Be to, jos jau visos išparduotos. LN v-ba savo š.m. vasa
rio 12 d. posėdyje nutarė Tamstoms siūlyti šį paragrafą panaikinti, kad 
nebūtų diskriminuojami tie nariai, kurie anksčiau akcijos pirko, norėdami 
Lietuvių Namams padėti, o vėliau buvo priversti pasilikti tik po 5 akcijas.
II. Valdomųjų organų rinkimai. 12. Klausimai bei sumanymai ir susi
rinkimo uždarymas. Kviečiame Tamstas susirinkime dalyvauti arba įga
lioti atstovauti kitą asmenį.

Lietuvių Namų Hamiltone akcinės bendrovės valdyba 
Hamilton, Ont., 1972 m. vasario 29 d.

london,ont.
BALTIJOS SUKAKTIS

Šį pavasarį Londone 
švenčiam ypatingą sukak
tį - Baltijos penkmečio at-

sų lietuvybės kelią ateity
je.

Ansamblio vadovai kun. 
B. Pacevičius, Dana ir 
Miras Chainauskai nepa
liauja ir nepavargsta dirb
ti su jaunatviška, talentin
ga, ryžto pilna dvasia kas

žymėjimą. Dirba ši grupė 
pasišventusi, nepraleisdar 
ma brangių sekmadienio 
vakarų. Šokiai, daina, 
scenos vaizdeliai išreikš
dami lietuviškumo dvasią 
ir meną, žada tvirtą ir tie-

sekmądienio vakarą.
Balandžio 15 d., 8.30 v. 

v., gražiose Centennial 
salės patalpose džiaugsi
mės Baltijos naujais atsie- 
kimais programos laiku.

Vienas iš geriausių Lon
done Renaissance orkestro 
kvies visus atnaujinti su
snūdusius sąnarius ir su- 
ledyjusį žiemos ūpą, o el^ 
gantiška Centennial salė 
talpins visus iš arti ir to-

toronto
OPERUOTAS *
PIRMININKAS

KLB krašto valdybos 
pirmininkui Eugenijui Ču- 
plinskui Women's College 
ligoninėje padaryta kojos 
operacija. Jis susižeidė 
slidinėdamas Vermonte.

KAILIU SIUVĖJAS
• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliqoju
• Vasaros laike saugojimas

(Storage)

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal.. Tel. 767-6183

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q.Tel.366-6237
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimu s, be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.___________ _____

(

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

POINTE CLAIRE, P.Q.
601 S*. Jean Roa<L.
Tel. 695-3883

• Atsitiktiniai ir k ap it ai ini ai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kt.
• Kiekvienas klientas gali laimėti “Snow-blower“

• Parduodamos "Scorpion“ firmos motorinės rogės

• Lengvai pasiekiama greitkeliu Nr. 40.

LuSulle Auto Specialist lleg’d.
7725 George Street ' ™7raos " dažymas cufomobiliu 

L S II 0 * Part^av,mas ,r taisymas Chaparral
a a e, ue. firmos snowmobile ir Moto firmos
TEL: snowblower

366-0500,366-4203 Sav. G. Desrochers

1

LAURENT DAIGNEAULT
President

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

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE • LASALLE, QUE.

Mechani zuotomi s priemonėm)'s įvairus ratu ir 
kitų dalių reguliavimas. Išorės taisymas ir 
jdalymas. Kreiptis: De La Verendrye^Blvd.

______________________Tel, 3$5-3364_________

automobile inc.,

366-7818

Jettė & Frėres
.1

Tlk Cascade
apmokate
mėnesine 
elektros sąskaitoj 1 »

Hydro - Quebec 
atstovas, 

kuris išnuomuojo 
ir įrengia karšto t 
vandens šildymą.

1.75
par moi% 

per month

40*★* i
Visi kiti vandentiekio ir šildyrn^ 
taisymai ir nauji įrengimai. Taip 
pat gazinių priemonių pardavimas 
ir įrengimas. Veltui’įkainavimas.

Jettė & Frėre Ltėe'
Plumbing & Heating kontraktorius.

Į40-2e AVENUS - 366-0330

2.25
par moi.š 

per month

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



sudbury
MIRĖ

Antanas Raškevičius, 68 
m., mirė ir palaidotas Šv. 
Jono kapinėse - Toronte. 
Velionis yra buvęs LB 
valdybos pirmininku. Su jo 
mirtimi netekome tauraus 
ir veiklaus lietuvio. Šei
mai nuoširdi užuojauta.

POLITIKAI ATSAKO
P. E. Trudeau, S. Stan

field Ir W. Davls ryšium 
su Vasario 16 proga pa
siųsta rezoliucija atsakė, 
kad Lietuvos okupacijos 
reikalą jie žino ir, kiek 
politinės galimybės leis , 
stengsis padėti. J. K.

NARIŲ SKAIČIUS
Dėl Geležinio Vilko me

džioklės ir žvejybos klubo 
narių skaičiaus sumažėji
mo NL nr. 1287 tilpusioje 
žinutėje padaryta klaida. 
Parašyta, kad liko 26 na
riai, turėjo būti 39 nariai. 
Už klaidą klubo valdybą at
siprašau.

Tenka pastebėti, kad na
rių mažėjimas vyko eilę 
metų, nes nariai, gavę 
pensijas, išvyko kitur gy
venti, mirė ir pan. Šiuo 
metu dėl sumanios valdy
bos klubas materialiai ir 
savo veikla yra labai gera
me stovyje. J. K.

PASIRAŠĖ PETICIJĄ
Peticiją Jungtinėm Tau

tom, kurios organizavimu 
rūpinasi Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresas, pasi
rašė 99% visų kolonijos 
lietuvių. Daug parašų gau
ta iš latvių, estų, ukrai
niečių ir kitų tautybių as
menų. J. K.

REKOLEKCIJOS
Metines rekolekcijas 

Christ the King bažnyčioje 
rjedė kun. Augustinas Sa
bas, Manitouwagde, Ont. 
klebonas. J. K.

montreal
’’LITAS” NEDIRBS

Velykų savaitgalio metu 
"Litas” bus uždarytas 
penktadienį ir sekmadienį, 
kovo 31 ir balandžio 2 d., 
bet dirbs pirmadienį, ba
landžio 3 d.

"LITO" SUSIRINKIMAS
Metinis "Lito" susirin

kimas įvyko Šv. Kazimie
ro parapijos salėje kovo 18 
d., šeštadienį.

Susirinkimui vadovavo 
vicepirm. P. Vaupšas. Po 
pranešimų ilgokose disku
sijose buvo nutarta, kei
čiant "Lito" įstatus, atei
tyje į valdybą rinkti ne 5, 
bet 7 asmenis. Laiku ne- 
išstačius daugiau kandida
tų, į "Lito" valdybą be bal
savimo buvo išrinktas Jus
tas Kibirkštis, į Kredito 
Komisiją perrinktas Vin
cas Piečaitis ir į Revizi
jos Komisiją perrinktas 
Bronius Niedvaras.

"Litas "užbaigė 1971 me
tus su $3 079 290 kapitalo 
(vasario gale buvo jau $3 
193 497). Bendros metinės 
pajamos pasiekė $238 037 . 
Iš tos sumos išmokėta ma
riams palūkanų $157 201, 
gyvybės apdraudos premi
jų $15 457, administracinių 
išlaidų turėta $48 480, 
metų pelnas $16 899.

Pelną dalinant, už šėrus 
nustatyta 6% dividendų. 
Kadangi visi nariai turi tik 
po vieną 5 dol. šėrą, tai 
nutarta visą dividendų su
mą $426 paskirtiKLB Šal
pos Fondo Montrealio sky
riui siuntiniams siųsti į 
Suvalkų trikampį ir "Man 
and His World" parodoje 
KLB organizuojamam lie
tuvių skyriui įrengti, pa
dalinant tą sumą pusiau.

Į atsargos fondą paskirta 
privalomi 10% sumoje $1 
700.

Pridėjus praeitų metų 
likutį $9 828, nepaskirsty
to pelno susidarė $25 027 . 
Atsargos fondas $46 593 ir 
rezervas abejotinoms sko
loms $28 560. Tuo būdu 
bendra "Litui" priklausan
čių fondų ir nepask. pelno 
suma pasiekė $ 100 180.

"Lito" sąmata 1972 me
tams priimta $270 750 su
moje, taigi numatomas 10% 
pajamų padidėjimas. Ba
lansą, apyskaitą ir sąma
tą susirinkimas priėmė be 
jokių ilgesnių diskusijų.

Lietuvybės reikalų rė- 
mim’ii, be paminėtų $426 
dividendų, išskirstyta $2 
250, o $550 palikta skirs
tyti metų bėgyje valdybos 
nuožiūra. Tuo būdu bendra 
aukų suma 1972 metams 
yra $3 226. Susirinkimas 
paskyrė Montrealio litua
nistinei mokyklai $800, 
"Baltijos" stovyklavietei 

$500, "Neprikl. Lietuvai" 
$200, "Tėviškės Žibu
riams" $50, Kanados Lie
tuvių Fondui $100, "Ginta
ro” ansambliui $100, Va
sario 16 gimnazijai $100, 
Montrealio lietuvių radijo 
pusvalandžiui $100, Mont
realio Lietuvių Studentų 
Sąjungai $100 ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongre
sui $200.

Susirinkime dalyvavo 
189 nariai ir keliasdešimt 
pagalbinių narių bei sve
čių. Po susirinkimo daly
viai buvo pavaišinti P. 
Vaupshų gerai suorgani
zuota vakariene. Pr. R.

GINTARO KONCERTAS
Gintaro jaunimo an

samblio metinis koncertas 
įvyks šeštadienį, balan
džio 29 d., 5v.v., naujoje 
moderniškoje Jeanne Man
ce auditorijoje, 4240 Bor- 
deau Str. Šiame koncerte 
sutiko dalyvauti gerai ži
noma Čikagos Grandis , 
vadovaujama Irenos Smie- 
liauskienės, kurios visas 
Montrealio jaunimas ne
kantriai laukia.

Po koncerto jaunimas, 
jų tėvai, svečiai ir visi 
montrealiečiai yra kvie - 
čiami į neeilinį metinį Gin
taro balių, kuris įvyks 
Aušros Vartų salėje ir ku
rio metu bus traukiami lai
mingieji bilietai, tuoml 
užbaigiant J. Šiaučiulio 
vadovaujamą loteriją..

Gintaro ansamblio vado
vas Zigmas Lapinas pa
reiškė, kad čikagiečių ir 
montrealiečių bendravi
mas meno plotmėje suar
tins šių didmiesčių lietu
vių jaunimą ir įgalins juos 
didesniem užsimojimam. 
Kaip jau yra žinoma, Gin
taro ansamblio orkestras 
ir šokėjai dalyvaus IV tau
tinių šokių šventėje Čika 
goje liepos 2 d.

• Susirgęs lasalietis Va
lerijonas Rudinskas, ku
ris paguldytas Royal Vic
toria ligoninėje.

• Vytauto klubo pasalpi- 
nės draugijos susirinki
mas, turėjęs būti Velykų 
sekmadienį, nukeliamas į 
balandžio 9 d., 2 vai.p.P*s 
klubo patalpose. Nariai 
prašomi atkreipti dėme
sį į nario mokesčių apsi
mokėjimo sutvarkymą.

D-jos vadovybė

Montrealio Aušros Vartų parapijos choras 16 Vasario minėjimo 
metu. Nuotrauka .J- Šiaučiulio.

SPAUDOS BALIAUS 
TALKININKAI

Anksčiau skelbtame 
buvusiojo NL spaudos 
baliaus talkininkų sąraše 
kai kurios pavardės, de
ja, buvo praleistos. 
Spaudos baliaus loterijai 
ypač daug padėjo M. Bu- 
zienė. 5 dol. loterijai 
aukojo Šukienė, Fantų lo
terijai paaukojo Lauri
naitienė, Rinkevičienė, 
Sušcevičienė, Mickienė, 
Krujelskienė, Rašytiniai, 
Bernotienė, Umbrasai, 
Gabrusevičiai, Vapšvai, 
Kalpokas, Kuokžmienė.

Maistą ir pyragus 
spaudos baliaus vakarie
nei aukojo Pliekai, Ber
notienė, Rašytiniai, S. 
Umbrasas, Gabrusevi- 
čienė, Vapšvienė, Kal
pokas, Kuzaitienė, Am- 
brasienė, Mickienė, 
Markauskas, Remeikiai.

Visiems talkininkams 
ir aukotojams — ačiū.

Aukų lapuose kai ku
rios pavardės labai ne
aiškiai įrašytos. Jeigu 
dėl to spausdintuose są
rašuose kai kurios pa
vardės yra iškreiptos — 
atsiprašome.

DĖMESIO JAUNIME
II Pasaulio Lietuvių Jau

nimo kongresas įvyks bir
želio 30 - liepos 15 dieno - 
mis Čikagoj, Kent univer
sitete ir Romuvos stovyk
lavietėje. Dalyvaus jauni
mas iš Kanados, Europos 

ir Pietų Amerikos.
T šį kongresąMontrealio 

apylinkė tūri teisę siųsti 4 
atstovus. Atstovu gali bū
ti kiekvienas lietuvis-ė, 
18-30 metų amžiaus, daly
vaująs lietuviškoje veiklo
je. Atstovai galės dalyvau
ti kongrese Čikagoje ir 
studijų dienose Kent uni
versitete. Atstovai bus 
renkami Montrealio jauni - 
mo.

Kurie domisi kongresu 
ir norėtų kandidatuoti į 
atstovus, prašomi kuo 
greičiausiai pranešti Dai
nai Kerbelytei, tel. 669- 
7855.

7' ■ 1 111 0.

NL REIKALAI

1972 m. kovo 25 d. NL 
patalpos e naujai išrinktoji 
NL Spaudos B-vės valdyba 
pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas - L. Girinis-

Norvaiša,.
I- mas vicepirm. -J. Šiau -

čiulis,
II- ras vicepirm. - admi
nistratorius - J. Paukš

tai tis,
sekretorius - A. Mylė, 
iždininkas — P. Klezas, 
rinkos reikalų vedėjas — 

L. Gureckas, 
Bendrovės turto tvarkyto
jas - J. Gedvilą.

Buvusiam NL redakto
riui E. R. Maziliauskui iš 
pareigų pasitraukus, nau
joji NL valdyba sudarė re
dakcinį kolektyvą: J. Ged - 
vila, L. Girinis-Norvaiša, 
E. Kardelienė, P. Klezas, 
J. Šiaučiulis ir J. Viliušis.

1972.111.29 psl. 15



KRONIKA
AKCININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 19 d., sekmadie
nį, Montreal to lietuvių 
Aušros Vartų parapijos 
salėje įvykęs Nepriklau
somos Lietuvos spaudos 
bendrovės akcininkų-šė- 
rininkų visuotinis susi
rinkimas prasidėjo viena 
valandą vėliau kaip 
skelbta, nes laiku nesu
sirinko įstatų reikalauja
mas kvorumas. Vis dėlto 
šis buvo vienas gausiau
sių NL sp. b-vės akci
ninkų susirinkimų: jame 
dalyvavo 45 akcininkai, 
atstovaujantieji 1022 ak
cijas.

Susirinkimą atidarė 
NL sp. b-vės valdybos 
pirmininkas P. A. Povi
laitis. Susirinkimo pir
mininku dalyviai vienbal
siai išrinko St. Kęsgailą, 
sekretoriumi P. Adamo- 
nį.

Su vienu pakeitimu pa
tvirtinus darbotvarkę, 
buvo sudaryta mandatų 
komisija iš H. Adamo
nio, M. Guobio, P. Pet
ronio, P. Styros ir J. 
Šeidžio. Petro Lukoševi
čiaus kruopščiai paruoš
tą praeito susirinkimo 
protokolą susirinkusieji 
priėmė be pataisų ar pa
pildymų.

Valdybos pranešimus 
pradėjo pirm. P. A. Po
vilaitis. Jis nurodė, kad 
šis susirinkimas šaukia
mas vos šešeriems mė
nesiams tepraėjus nuo 
praeitojo. Buvo neatidė
liojamas reikalas pa
keisti bendrovės įstatus 
(By-Laws), juos prideri
nant prie valstybės įsta
tymų. Be to, įstatymai 
reikalaują, kad akcininkų 
susirinkimai būtų šau

kiami ne vėliau kaip trim 
mėnesiams praėjus nuo 
fiskalinių metų pabaigos, 
t. y., sausio 1 d.

Pranešimus skaitė vi
si valdybos nariai iš sa
vo veiklos sričių: vice
pirmininkas J, Norvaiša 
-Girinis visuomeniniais 
klausimais, vicepirm. 
Pr. Paukštaitis — apie 
administraciją. Ižd. J. 
Siaučiulis patiekė 1971 m. 
apyskaitą, iš kurios iš
ryškėjo, kad praeitieji 
metai bendrovei davė 
daugiau tūkstančio dole
rių nuostolių, o jo pa
tiektoji šių metų sąmata 
siekia 25.100 dol. Apys
kaita ir sąmata susirin
kimo buvo patvirtintos. 
Sekr. A. Mylė pranešė, 
kad iki susirinkimo pra
džios iš viso yra parduo
tos 2344 bendrovės akci
jos po 10 dol. kiekviena. 
Nuo praeitojo susirinki
mo buvo parduotos 108 
akcijos. Valdybos narys 
turto reikalams St. Jau- 
gelis pranešė, kad buvo 
pakviesti specialistai į- 
vertinti bendrovės turtą: 
sklypą, namus, invento
rių ir kt.

Po valdybos narių pra
nešimų NL redaktorius 
R. E. Maziliauskas per
skaitė pareiškimą, kad iš 
pareigų pasitraukia, nu
rodydamas, jog sutinka 
dar kurį laiką redakcijo
je talkininkauti, kad ga
lėtų pareigas perduoti 
tvarkingai. Akcin. susi
rinkimas perdavė tą re
daktoriaus pareiškimą 
naujai išrinktai valdybai 
spręsti - pagal priklauso 
mybę.

Revizijos komisijos 
aktą perskaitė J. Daugė
la vičius. Trūkumų ar

SUDARYTA
Montrealio Lietuvių 

Akademinio Sambūrio Vin
co Krėvės Literatūrinės 
Premijos komisija:

Liet, rašytojų draugijos 
atstovasdr. H. Nagys, V. 
Jonynas, I. Gražytė, Aka
deminio Sambūrio valdy
bos pirm. V. Piečaitis ir 
KLB Montrealio Apylinkės 
atstovė D. Kerbelytė.

nesklandumų nerasta.
J. Norvaišos-Girinio, 

P. A. Povilaičio ir A. 
Mylės paruoštus naujus 
N L spaudos b-vės įstatus 
susirinkimas priėmė iki 
sekančio visuotinio akci
ninkų susirinkimo su pa
taisa, kad valdybos pir
mininkas bendrovės rei
kalus tvarko ir ją atsto
vauja visos valdybos 
vardu ir jos įgaliotas. 
Dėl laiko stokos buvo at
sisakyta įstatų projektą 
svarstyti papunkčiui.

Po ilgiau trukusių dis
kusijų buvo siūloma kan
didatai į NL sp. b-vės 
valdomuosius organus. 
Kandidatais buvo pasiū
lyti: J, Gedvilą, L. Gu- 
reckas, P. Klezas, A. 
Mylė, J. Norvaiša-Giri- 
nis, Pr. Paukštaitis ir 
J. Siaučiulis. Nesant 
daugiau kandidatų, visi 
pasiūlytieji aklamacijos 
būdu sudaro naująją NL 
spaudos bendrovės val
dybą. Aklamacijos būdu 
taip pat buvo sudaryta ir 
revizijos komisija iš J. 
Adomonio, A. Čepulio ir 
J. Daugelavičiaus.

Po neilgai beužtruku- 
sių einamųjų reikalų la
bai pavyzdingai ir suma
niai pirmininkavęs St. 
Kęsgailą NL spaudos 
bendrovės akcininkų su
sirinkimą uždarė.

ĮDOMI
PASKAITA

Atvelyky, balandžio 19 
d., po 11 vai. pamaldų, 
NP seselių namuose 
Montrealio lietuvių Kata
likių moterų draugija 
ruošia įdomią paskaitą. 
Irena Lukoševičienė kal
bės tema: "Vertybės ir 
moters vaidmuo šių die
nų gyvenime”.

Rengėjos kviečia ne tik 
nares, bet ir plačiąją 
Montrealio lietuvių vi
suomenę dalyvauti ir 
šios įdomios paskaitos 
pasiklausyti. Po paskai
tos visi bus pavaišinti 
kavutė.

Tel. Bus.: 722-3545^
RES.: 256-5355

A D A M O N I S
C. I. B.

GAURAS • AUTOMOBILIAI ATSAKOMYBE (R GYVYBE
■ ■ . - . ■ • . . - ’ . ■ •

ADAMCNIS INSURANCE ASENCY INC 
3907a Rosemont Blvd.'?'Montreal. Oue.

mb ■ ■ ■ m ■■■■■■—*■■ ■ ■■■ ■ ■ ■   — ■■■■■■    *

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Albertas NORK E, LIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

A <fe n t ū r_a__v_e 2J5—— L2A5—H
Komercinio, privataus turto, automobili// 

atsakomybės, gyvybės draudimas

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.
Telefonas: 766 5827

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s tos sumas.
Nemok, gyvybės apdr. Iki $10.000 už paskolos sumą.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 5.0% Asmenines 8.5%
Taupomąsias s-tas 6.0% Nekiln. turto .................... 8.5%
Term. ind. 1 metams 6.25% Čekiu kredito .................. ...... 9.0%
Term. ind. 2 metams...-.
Term. ind. 3 metams

......  6.5%
...... 6.75%

Investacines nuo 9% iki 12%

NEBEISEIS
L. PAJŪRIS

Skaitytojus jau pasiekė 
paskutinysis 1971 m. Lie
tuvos Pajūrio numeris. 
Kaip visuomet gausiai 
iliuostruotame ir įdo
mios medžiagos kupina
me laikraštyje praneša
ma, kad teišeis dar tik 
vienas Lietuvos Pajūrio 
numeris 1972 m. vasarą. 
Dėl sunkių laikraščio 
leidimo sąlygų LP atei
tyje nebeišeisiąs, v

Sį iš ties įdomų ir 
vertingą Mažosios Lietu
vos bičiulių draugi jot 
leidžiamą laikraštį reda
guoja A. Lymantas, 217 
Bedbrooke Ave., Mont
real West 263, Que.

SV.KAZIMIERO PARAPIJA KVIEČIA VISUS ATVYKTI

I TRADICINE • *

margučių vakarienę,
kuri Įvyks balandžio 8 d. 7 v ai. vakaro parapijos salėje.

GROS GERAS ORKESTRAS, BUS GERA VAKARIENĖ, 
ŠOKIAI, LOTERIJA IR MARGUČIU PREMIJAVIMAS.

įėjimas 3 dol.
Parapijos komitetas

1 Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadie
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.
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VELYKOS
Šventė čia pat. Visi jau yra pasiruošę 

vienokiu ar kitokiu būdu šią šventę sutikti.
Dabartiniu metu lietuvių tarpe jaučiasi 

susirūpinimas surasti atitinkamą žodį ir pa
keisti ’'Velykų” vardą. Mat šis vardas yra 
slaviškas ir per slavus atėjęs. Viskas, kas 
susiję su slavais, lietuviuose sukelia nepa
sitenkinimą. (Čias mes nepasisakom už ar
ba prieš tolų dalyką, bet tik suminim patį 
faktą).

Ar pavyks mūsų kalbininkams surasti 
atitinkamą "Velykoms” pakaitalą, parodys 
netolima ateitis. Mums stebėtojams šia pro
ga pravartu prisiminti kelius dalykus.

Pirmiausia mes neturime per daug ko 
nusiminti, kad lietuvių kalboje Velykų šven
tei pavadinti turime svetimą žodį, x^trodo, 
kad daugumoje kalbų Velykų šventės vardas 
yra kokiu nors būdu skolintas iš kitur. Lo
tynų kilmės kalbose šventės vardas yra atė
jęs per graikus iš hebrajų ar aramajų kalbų. 
Germaniškų tautų vartojamas terminas grei
čiausiai bus kilęs iš nesusipratimo. (Kai ku
rie mano, kad ’’Ostern" ir "Paster” buvęs 
kažkokios pavasario deivės vardas, bet pa
skiausi tyrimai veda į tai, kad tai bus klai
dingas vieno lotyniško žodžio interpretavi
mas). Slavų varto jamas šventės vardas, nors 
ir pilnai neišsako šventės prasmės, vis dėl 
to yra gana vykęs terminas. Atseit, tai būtų 
DIDŽIOJI ŠVENTĖ arba DIDYSIS SEKMA
DIENIS.

Kitas nepamirštamas dalykas būtų tas , 
kad juo toliau, tuo sunkiau mes rasime ati
tinkamą šventės vardą. Visose srityse paži
nimas gilėja ir darosi sąmoningesnis. Teo
logija ir liturgija taip pat neatsilieka. Kuo 
daugiaugilinamės į Velykų šventės prasmę, 
tuo sunkiau tą šventę išsakyti vienu vardu. 
Žinoma, visuomet galima bandyti sukurti 
vardą iš kelių žodžių. Bet toks dvižodis arba
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daugiažodis vardas bus nepraktiškas ir 
prieštaraus gyvosios kalbos tendencijai.

Kalėdos visuomet švenčiamos gruodžio 
25 d., taigi tą patį mėnesį ir tą pačią dieną, 
nors ne tą pačią savaitės dieną. Velykos vi
suomet būna sekmadienį, bet ne tą patį mė - 
nesi Kodėl? Žinoma, galėtų būti nu
statyta pastovi, nekintama diena. Apie tai 
specialistų yra galvojama ir planuojama. Jei 
kada nors įvyks viso kalendoriaus naujoji 
reforma, greičiausiai bus paliestas ir Vely
kų šventės datos klausimas. Iki šiolei krikš

čionių Velykoms nustatyti yra vartojama ši 
taisyklė. Tai pirmasis sekmadienis po mė
nulio pilnaties po pavasario lygiadienio (ka
da diena susilygina su naktimi). Taigi į šven
tės datos nustatymą įeina net trys elementai: 
sekmadienis, mėnulio pilnatis ir pavasario 
pradžia. Nuo šių trijų elementu sutapimo ir 
priklauso šventės kilnojimas, kurs kai kada 
svyruoja net visą mėnesį.

Visos krikščionių šventės yra daugiau 
negu tik istorinio įvykio prisiminimas. Ši 
taisyklė geriausia tinka Velykoms. Krikš - 

čioniškose šventėse įeina trys bruožai. Pir
masis, kaip jau suminėjome, tai yra istori
nio įvykio paminėjimas. Tai yra natūralus 
pradinis punktas. Bet tai tik pradžia. Krikš
čionims šventės šventimas yra taip pat mi
nimo istorinio įvykio sudabartinimas. Dievas 
yra didesnis už erdvę ir laiką. Todėl ir Die
vo veiksmai tam tikru būdu turi būti suda
bartinami ir (pavartosime labai gramozdiš
ką žodį), sučiabūvinami. Tai logiška, nors 
ir apdengta paslaptimi. Šiuo būdu krikščio-

Nukella į 2 p si.
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DĖL SUTARTIES
DR. J. K. VALIŪNAS 
EUROPOJE

Vliko pirmininkas dr. 
J. K. Valiūnas grįžo iš 
Europos kovo 8 d.

Vliko pirmininkas še
šias dienas lankėsi Tur
kijoje. Ten kalinami 
Pranas ir Algirdas Bra
žinskai. Dr. K. Valiūnas 
kelis kartus matėsi su 
Bražinskais ir jų gynėju 
advokatu Celal Yardimci. 
Be to, Bražinskų reikalu 
buvo susitikęs su keliais 
Turkijos valdžios atsto
vais.

Romoje Vliko pirmi
ninkas susitiko su Lietu
vos diplomatijos šefu 
Stasiu Lozoraičiu ir Lie
tuvos atstovu prie šv. 
Sosto Stasiu Lozoraičiu, 
jr. Su jais aptarė turinį 
numatomo memorandu
mo, kuris būtų pateiktas 
įvairioms vyriausybėms, 
jei įvyktų sovietų perša
ma Europos saugumo 
konferencija.

Dr. Valiūnas Romoje 
tarėsi su kun. dr. Vy
tautu Kazlausku bei Vati
kano radijo programos 
lietuvių kalba bendradar
biais ir su dr. Juozu 
Gailium, programos lie
tuvių kalba vedėju Romos 

^radijo siųstuve.
Be to, Vliko pirminin

kai tarėsi su ”Elta- 
Press” redaktorium 
prel. Vincu Mincevičium. 
Italijos spauda gausiai 
naudoja Eltos žinias italų 
kalba.
* Vliko pirmininkas 
Madride tarėsi Vliko lie
tuviškų transliacijų į 
Lietuvą ir Sibirą reika
lais. Patirta, kad Balti
jos valstybių gyventojams 
skiriamos radijo progra
mos nuo gegužės mėn. 
būsiančios transliuoja
mos iš dar didesnio pa
jėgumo siųstuvo.

RATIFIKAVIMO
Fed. Vokietijoje dr. 

Valiūnas buvo susitikęs 
su Valteriu Banaičiu, 
Vliko atstovu Vokietijoje 
ir "Elta-Pressedienst” 
redaktorium. Vliko raš
tas Banaičio buvo pri
statytas Bonuos žemųjų 
rūmų visiems nariams. 
Rašte buvo prašoma ne
ratifikuoti Fed. Vokieti
jos su Sovietų Sąjunga 
1970 m. rugpiūčio 12 d. 
Maskvoje pasirašytos 
draugiškumo sutarties. 
Iš gautų parlamentarų 
laiškų matyti, kad Vliko 
rašte pateiktieji sampro
tavimai buvo priimti dė
mesin. The New York 
Times žiniomis, opozi
cijos ir valdžios atstovų 
Bundestage santykis toks 
mažas, kad šiuo metu 
niekas negalėtų teigti, 
kad sutartys būtų lengvu 
būdu ratifikuotos.

KANADOS 
KONSTITUCIJA

Parlamento komitetas 
Kanados konstitucijai pa
ruošti paskelbė savo ty
rinėjimų duomenis. Ko
miteto daugumos nuomo
ne, Kvebeko savitumo ir 
savarankiškumo proble
ma yra tokia svarbi, kad 
vien dėl to konstitucijos 
reforma esanti būtina.

Komitetas pasiūlė Kve
beku! suteikti ypatingų 
teisių, bet pabrėžė, kad 
Kvebeko provincija pri
valo turėti pakankamai 
konstitucinių teisių iš
saugoti ir vystyti savitą 
prancūziškosios Kanados 
kultūrą. Politinio apsi
sprendimo teisė, atseit, 
ir teisė išsijungti iš Ka
nados konfederacijos, 
Kvebeku! nepripažįsta
ma, nes, anot komiteto, 
provincijų sienos yra at
sitiktinės ir prancūziš

i'

WWW)

RIMANTO GIBAVIČIAUS RAIŽINYS “VILNIAUS SV. JURGIO BAŽNYČIA“

kai kalbantieji gyvena į- 
va ir lose provincijose.

Komiteto nariai kvebe- 
kiečiai Pierre de Bane ir 
Martial Asselin įteikė 
savo atskirą mažumos 
nuomonę, kurioje siūlo
ma naujojoje konstituci
joje įrašyti Kvebeko tei
sę iš konfederacijos iš
sijungti.

Dvejus metus trukę 
komiteto tyrinėjimai pa
rodę, kad apie puse ka
nadiečių pasisako už mo
narchiją, o kita pusė — 
daugiausia jaunesnieji — 
pageidauja, kad valsty
bės galva būtų kanadie
tis. Komitetas siūlo, kad 
generalinis gubernato
rius būtų kanadietis ir 
palaipsniui perimtų vis 
daugiau valstybės galvos

funkcijų.
Komitetas siūlo sena

torių skaičių padidinti iki 
130, o 70 m. amžiaus 
sulaukusius senatorius 
paleisti į pensiją. Pusę 
senatorių turėtų sava
rankiškai skirti fed. vy
riausybė, o kitą pusę — 
pagal provincijų pasiūly
mus.

Komitetas, be to, siū
lo, kad valstybinės kal
bos būtų anglų ir prancū
zų. Visi federalinės val
džios, Ontario, Kvebeko 
ir* Naujojo Brunsviko 
provincijų valdžių doku
mentai turėtų būti dvi
kalbiai. Komitetas pa
brėžė, kad tėvai turi tu
rėti neapribotą teisę pa
rinkti, į kokios kalbos 
mokyklas jie siunčia sa

vo vaikus.
Tautinėms mažumoms 

ypač įdomi komiteto re
komendaciją, kad pro
vincijų vyriausybės turė
tų teisę valstybines tei
ses suteikti ir kitom kal
bom, jei jomis didelis 
piliečių skaičius tam tik
roje teritorijoje kalba.

— Arabų partizanai, 
kurie pagrobė Lufthansos 
lėktuvą, jį nuskraidino į 
Jemeną ir už keleivių bei 
lėktuvo grąžinimą gavo 5 
mil. dol., pyksta ant Je
meno valdžios, kuri už 
leidimą grobikams su pi
nigais išvykti iš Jemeno 
pareikalavo ir gavo vieną 
milijoną dolerių ’’mokes
čių”.



TYLĖJIMO KAINA
Kada tik pažvelgiu į NL puslapius iš įpra

timo ieškau anų vedamųjų, kuriuos parašy
davo šviesios atminties velionis J. Kardelis, 
o vėliau tradiciniai tęsė ir dr. H. Nagys.

Laikraščio vedamuose, tartum, gyveni
mo veidrodyje atsispindėdavo bėgamojo laiko 
įvykiai formuodami mūsų pažiūras vienokia 
ar kitokia linkme.

Šiuo metu, kada pergyvename įvairių 
krizių metą, kada netaip jau gausi mūsiškių 
grupė stengiasi visomis išgalėmis palaikyti 
ryšius su pavergėju, kada sutinkama mokėti 
kad ir brangiausią kainą - TYLĖTI DĖL LIE
TUVOS PAVERGIMO.

Laikraštyje atviro ir aiškaus pasisaky - 
mo būtinai reikalinga. Už prekę, kurią oku
pantas mums siūlo, reikalauja ne tik tylėti, 
bet dar privalome smerkti išeivijoje egzis
tuojančius centrinius laisvinimo organus , 
įtraukdami jaunimą į bendruomenę turime 
nuslėpti tautinio nepriklausomumo rūpestį,

L.,J. Girinis-Norvaiša

Nepriklausoma Lietuva
6'5 Lietuvos i ši'ai s vinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Liluanie! Loy aute an Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Atkelta iš 1 psl. VELYKOS.. .
tuo padarydami jaunimą priešui patraukles- 

. niu. O smerkiant vyresniąją kartą atsipalai
duojame nuo gyvųjų liudininkų, kurie savo 
jaunystėje patys matė ir pergyveno didžiąją 
tautos tragediją - pavergimo procesą.

Nusikals tume, jei kas iš mūsų pradėtume 
propaguoti mintį, kad jaunimas mūsų eilė - 
s e nepageidaujamas. Idealistiniai sąmonin
gas jaunimas jau dabar turėtų būti pasiruo
šęs pradėti ateiti pakeisti natūraliai išeinan- 
čiąją generaciją. Mūsų puslapiuose turėtų 
būti nagrinėjamos jaunimo idealistinės bei 
tautinės savybės. Juk jie siekia to paties ide
alo: teisingumo, tautų laisvės, kilnių demo
kratinių principų įgyvendinimo. Neturėtume 
ateiti į talką savuose puslapiuose populia
rindami mūsų tautoje niekad neprigijusias 
priešo skelbiamas idėjas. Jaunimas jų už
tektinai prisiklauso universitetų ir kitų aukš
tųjų mokyklų suoluose.

NL iš seno eina pasirinktuoju atviro žo
džio keliu. Tautinė demokratinė mintis jun
giant ją prie laikraščio šūkio "Už Lietuvos 
išlaisvinimą" niekuomet neturėtų būti pa
žeista. Šis pažeidimas būtų lygus didelės 
daugumos NL bičiulių pažeidimui.

Ir vidurinioji karta neturėtų nurimti, 
prarasti orientaciją, pavargti ir trauktis nuo 
degančių problemų svarstymo. Neturėtų 
leisti savąjį laikraštį nutolti nuo visuomenės, 
nežiūrint kokios generacijos ji bebūtų. Ly
giai NL neturėtų pasinešti į destruktyvią 
kritiką, kuri tik pagreitintų mūsų skaldyma- 
sį ir paskubintų mūsų išeivijos nutautėjimo 
procesą.

Lietuvių tautos ir Lietuvos laisvės klau
simas mūsų laikraščio puslapiuose turės sto
vėti pirmose eilėse. Naujoji NL b-vės val
dyba privalės stengtis, veikti, rūpintis, sie
lotis, atlikti akcininkų-šėrininkų uždėtą pa
reigą, nors ir nepigi kaina tai būtų. Didelės 
moralinės ir materialinės talkos būsime rei
kalingi. Bet istorijoje dar nebuvo tautos, 
kuri tylėjimo kaina laimėjo tikslą. Nepriva
lome tylėti ir mes. Visų pastangomis ir talka 
darysime taip, kad NL dar daug metų pri
mintų ateinančioms generacijoms apie pir- 
pirmųjų kūrėjų įdėtą rūpestį ir tikslą.

L. Girinis-Norvaiša
N. Lietuvos B-vės Pirmininkas
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nys pasidaro ne tik tolimų praeities dalykų 
stebėtojai, bet tarsi čia ir dabar vykstančių 
paslapčių liudytojai.

Yra dar vienas krikščioniškos šventės 
bruožas. Tai faktas, kad krikščionys tampa 
ne tik stebėtojai ir liudininkai, bet ir tokie 
dalyviai, kurie patys įsijungia į Dievo veiks
mą. Krikščionys yra paslaptingo Viešpaties 
Kūno dalys, sąnariai. Tam tikru būdu ir tam 
tikra proporcija pas kiekvieną tikintįjį turi 
gautis visumos vaizdas. Gyvas narelis turi 
tam tikru būdu atspindėti Galvos paveikslą. 
Lyg spindinčioj mozaikoj saulės vaizdas ma
tomas ir visame paveiksle ir kiekviename 
mažiausiame stiklelyje. Tartum druskos 
kristalėlis nuostabiame didžiuliame krista
le. Tarsi saulės sistemos atvaizdas mažiau
siame atome.

SVEIKINIMAI 
SUVAŽIAVIMUI

.Nuoširdžiai sveikinu 
NL spaudos b-vės akci
ninkų suvažiavimą ir lin
kiu, kad bendrovė, išlai
kydama lietuvišką laik
raštį, rastų paramos 
lietuvių tarpe.

Kada tik galėsiu, mie
lai paremsiu Tamstų 
darbus, tegu tik lietuviš
ka spauda gyvuoja.

Bal. Brazdžionis

KAD NEBŪTŲ 
UŽMIRŠTA...

Linkiu redakcijai ir 
administracijai geriau
sios sėkmės.

Palaikykite lietuvybę 
tarp jaunųjų Kanadoje, 
kad. nebūtų lietuvybė už
miršta, kai mes, senie
ji, atsiskirsime.

F. Beniush

Jei Velyki} šventės prasmę net nusaky
ti nėra jau taip lengva, tai daug sunkiau yra 
tą prasmę savyje įgyvendinti. Reikia laiko, 
reikia kantrybės kitiems ir sau, o svarbiau
sia, reikia Dievo malonės. Tačiau Dievas 
nėra koks šykštuolis ar pavyduolis. Jis kaip 
tiknorisavo malonės turtus ir savo gyveni
mą išlieti į tikinčiuosius. Per maldą ir sa
kramentus Dievas ateina mums pagelbėti. 
Tik mes turime būti ištikimi.

Kasmetinis Velykų šventimas ir nori 
mus labiau ir labiau padaryti tikresniais 
krikščionimis. Tikslas yra mirti viskam, 
kas yra pikta, ir prisikelti ir gyventi tik tik
rajam GROŽIUI, GĖRIUI ir TIESAI.

L. Z.

JERUZALE

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PANORAMA
RUSAI 
PABALTYJYJE

’’The New York Times” 
kovo 13 d. laidoje įdėjo 
savo atstovo Maskvoje T. 
Shabad straipsnį apie 
Estijos ir Latvijos kolo
nizavimą rusais. Esą, tų 
kraštų komunistų vadai 
susirūpinę gyventojų ne
pasitenkinimu ir pradėję 
ideologinę kampaniją,' 
skatindami rusų- atvykė
lių pakantą.

Pagal korespondentą, 
ryšium su pastoviu rusų 
gabenimu, Latvijoje ir 
Estijoje jaučiamas vis 
didesnis nerimas. Rusų 
kolonistų į Latviją kas
met atvyksta apie 14 
tūkst., į Estiją — apie 9.

Kolonizavimo vaizdas 
esąs toks: Latvijoje vie
nas. rusas tenka dviems 
latviams. Estijoje—vie
nas rusas trims estams, 
gi Lietuvoje tas santykis 
esąs — vienas rusas: 10 
lietuvių. Lietuvoje san
tykis žymiai aukštesnis, 
lietuvių naudai, pasak 
korespondento, esąs dėl 
aukšto gimimų skaičiaus.

MINISTRO 
PAŽADAS

Kanados užsienių reika
lų min. Mitchell Sharp 
pažadėjo daryti žygių so
vietų valdžioje, kad būtų 
paleisti ukrainiečių inte
lektualai, suimti sovietų 
policijos.

M. Sharp priėmė Kana
dos ukrainiečių delegaęiją, 
kuriai vadovavo ukrainie

nepaklausoma “INDEPENDENT LITHUANIA” 
ietUV8 “LlTUANIE INDEPENDANTE”
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čių studentų s-gos pirm. 
VeraYuzik. Ministrui bu
vo įteiktas memorandumas. 
M. Sharp pareiškė, kad 
Kanados vyriausybė pa
naudos "tyliąją diplomati
ją", bandydama padėti su
imtiesiems Ukrainos inte
lektualams.

M. Sharp laikysena sky
rėsi nuo ministro pirm. 
P. E. Trudeau, kuris pra
eitą birželį grįžęs iš Mas
kvos pareiškė, kad sovietų 
vadams nekalbėjęs apie 
ukrainiečių "nacionalis
tus", nes nenorėjęs, kad 
sovietai jam primintų, kaip 
jis pats griežtai elgiasi su 
Kvebeko separatistais. 
Kanados ukrainiečiai 
anuomet reiškė viešą pa
sipiktinimą P. E. Trudeau 
žodžiais.

SNIEČKAUS 
RŪPESČIAI

A. Sniečkus, kalbėda
mas apie liaudies švieti
mą Vilniuje įvykusiame 
Lietuvos komunistų par
tijos CK plenume, palietė 
ir jaunimo auklėjimą bei 
Lietuvos komunistams 
vis ramybės neteikian
čias Vakarų įtakas. A. 
Sniečkus, atrodo, turėjo 
galvoje Vakaruose gyve
nančių lietuvių siunčia
mas radijo transliacijas 
ir kitas priemones, ku
riomis, anot Sniečkaus, 
"šmeižiama tarybinė tik
rovė” .

Štai keli Sniečkaus tei
giniai: "Šmeiždami tary
binę tikrovę, mūsų prie
šai, jų tarpe lietuviškieji 

buržuaziniai nacionalis
tai užjūryje, nogėtų su
ardyti moralinę-politinę 
tarybinės liaudies vieny
bę, pakirsti jaunimo pa
sitikėjimą vyresniųjų 
kartų iškovojimais, ko
munistinėmis idėjomis ir 
idealais..."

G. ŽEMKALNIO 
SUKAKTIS

Sukakties proga Vil
niuje buvo surengta 
Žemkalnio raštų paroda, 
be to, išleidžiama jo pje
sių ir teatrinės publicis
tikos knyga. Vyt. Maknio 
knygoje "Lietuvių teatro 
istorijos bruožai" plačiai 
nagrinėjama Žemklanio 
teatrinė veikla.

APIE "LIETUVOS" 
ANSAMBLĮ

Praėjusių metų spalio 
mėnesį Prancūzijoje 3 
savaites gastroliavo iš 
Lietuvos atvykęs liaudies 
dainų ir šokių ansamblis 
"Lietuva". Jis koncerta
vo Grenoblyje, Rennes, 
Reimse, Amiens bet ki
tuose provincijos mies
tuose ir Paryžiaus prie
miesčiuose Creteil ir 
Argenteuil.

Ansamblis įkurtas 1940 
metais Vilniuje ir jam 
vadovavo kompozitorius 
J. Švedas. Pirmasis 
koncertas įvyko 1941 m. 
vasario 22 d., taigi prieš 
metus ansamblis atšven
tė savo kūrybinės veiklos 
30-metį. Jo vadovai yra;

Kovo 4-5 d. K. Steponavičiaus vadovaujamas Pirmyn choras Chicagoje pastate 
F. Leharo operetę "Linksmoji našlė". Be choro, 20 asmenų orkestro, S. Vel- 
basio vadovaujamo baleto, pastatyme dainavo solistai Mieliulis, Aleksiūnas, 
Laurišionis, Brazis, Zapolienė ir kt. M. Nagio nuotrauka.

AKIRAČIU REDAKTORIUS K. DRUNGA IR NAUJIENŲ REDAKTORIUS 
A. PUŽAUSKAS CHICAKOJE. A. Gulbinsko nuotrauka

V. Bartusevičius — me
no vadovas, J. Lingys — 
baletmeisteris, V. Žei
mys — choro vadovas ir 
P. Budrius — orkestro 
vadovas.

Jų teigimu, ansamblis 
yra pasukęs nauju kūry
binių ieškojimų keliu. Iš 
daugiau ar mažiau etno
grafinio kolektyvo for
muojasi kolektyvas — 
mūsų dienų amžininkas, 
kurio credo — eiti koja 
kojon su gyvenimu, at
nešti žiūrovui tai, kas 
geriausia tiek praeities 
kultūriniame palikime, 
tiek dabarties kūryboje.

Abejotina, ar ši pasi
rinkta kryptis yra pilnai 
vykusi. Pavyzdžiui, pi
gia propaganda nuaidi jų 
tragiškai išpildoma daina 
apie Pirčiupio motiną, 
disonansiškai išsiski
rianti iš ansamblio re
pertuaro.

Ansamblio orkestre 
yra tik lietuvių liaudies 
instrumentai, birbynės, 
lumzdeliai, daudytės, 

skudučiai, kanklės, kel
mai ir skrabalai. An
samblio kostiumai įvai
rūs, gražūs. Programa 
išpildoma sklandžiai ir 
gyvai. Ansamblio daly
viai - profesionalai; jam 
suteiktas akademinis 
laipsnis.

Lietuvių spaudoje Lie
tuvoje ir išeivijoje buvo 
pasigirta, kad ansamblis 
koncertavo ir Paryžiuje. 
Deja, nė vieno koncerto 
Paryžiuje nebuvo, o tik 
priemiesčiuose.. Matyt, 
Paryžius skirtas tik "vy
resniojo brolio" iš Mask
vos ansambliams, ku
riuos iš anksto plačiai 
reklamuoja radijas, tele
vizija, spauda. O an
samblis "Lietuva" kaž
kodėl rengėjų prancūzų 
publikai beveik neprista
tytas. Paryžiaus spaudo
je neužsiminta nė žodeliu 
apie koncertus Creteil ir 
Argenteuil. Priemies
čiuose prie salių matėsi 
plakatai su užrašu "so- 
vlet<nis ansamblis Lietu-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



ČIKAGOS TAUTINIU ŠOKIU GRUPĖ “GRANDIS* Foto: Virgilijus Kaulins, S.J.

ai. gimanto 
skiltis

AR BUVO REIKALINGA POEZIJOS ANTOLOGIJA ?

VIENA SAULĖ DANGUJE

Pasirodžius knygų rin
koje iš tiesų stambiam ir 
dailokai išleistam veika
lui — antologijai "Lietu
vių poezija išeivijoje 
1945-1971", pasigirdo 
keistokos pastabos ir dar 
keistesni klausimai.

Kritikai, aišku, tars 
savo žodį ir duos litera
tūrinį rinkinio įvertini
mą. Mus testebina visos 
tos savotiškos intencijos 
pačių mūsiškių tarpe, lyg 
ir siekiančios antologijos 
nuvertinimo.
.Štai, tautietis prieš į- 

s įgydamas knygą atšąla, 
nes, girdi, ji ateitininkų 
Išleista. Kodėl, esą, to
kio veikalo išleidimu ne
pasirūpino Bendruomenė 
(sic). Kitas pažįstamas 
išsitarė, kad mielai būtų 
antologiją įsigijęs, jei ji 
būtų buvus parūpinta 
švies iečių - santar iečių 
pastangomis, bet tik jau 
ne katalikų... Dar vienas 
įžiūrėjo knygoje beveik 
komunistines tendenci
jas, pataikavimą sovieti- 
jai, nes antologija pa
ženklinta III skaitline, o 
tai jau aiškinama leidinio 
įrikiavimu į panašių so- 
vietinamos Lietuvos lei
dinių tarpą.

Žodžiu, priekaištų 
daug... įvairių, jau ne
kalbant apie tokius, kaip 
"ne nepirksiu, nes nėra 
x ar y poeto joje". Rasi, 
bus ir tokių, kurie nepa

sitenkins žalios spalvos 
aplanku, o priekaištaus, 
kodėl nepasinaudota lie
tuviškos vėliavos spalvų 
kombinacija. Vienas toks 
balsas tiesiog norėjo 
dviejų sukryžiuotų vėlia
vų (tautinės ir valstybi
nės) pačiame viršelio vi
dury. ..

Netenka abejoti, kad 
tos pastabos, pageidavi
mai ir priekaištai yra 
labai jau patriotiškų nu
siteikimų ir gerų norų 
paskatinti, bet ką jie turi 
bendro su literatūrinio 
veikalo vertinimu ar 
svoriu? Knygas dažniau
siai įsigijame ne dėl jų 
plonumo ar storumo, ne 
dėl vienokių ar kitokių 
leidėjų, bet tik dėl jos 
vertingumo, turinio.

Naujoji antologija iš 
prityrusių vertintojų juk 
susilauks vienokių ar ki
tokių pastabų, bet apla
mai kalbant, galime drą
siai teigti, kad ji bus 
pripažinta vertingu ir iš
liekančiu, o tuo pačiu ir 
neeiliniu leidiniu.

Knygų leidyba išeivijo
je niekad niekam neatne
šė pelno. Dar blogiau, 
kad toks darbas visada 
yra susijęs su finansine 
rizika. Tad ir poezijos 
antologijos išleidimas 
tegalėjo būti įvykdytas su 
pinigine parama iš šalu
tinių, bet lietuviškąją 
kultūra besisielojančių

Lietuvių literatūrinis 
prieauglis svetur mažas, 
ir tai visiškai supranta
ma. Kalta dėl to ne ta 
viena aplinkybė, kad mū
sų svetur iš viso nėra 
daug, nes ir kuklios 
apimties bendruomenėje 
gali būti talentų ir jie 
gali pražysti. Mūsų at
veju didžiausia kliūtis 
tiems galimiems talen
tams tarp lietuvių reikš
tis yra nebepajėgumas 
apvaldyti lietuvių kalbą. 
Dar galima būtų supras
ti, kad štai į literatūrą 
ateina jauni žmonės, ku
rie nėra įsisavinę lietu- 

šaltinių. Ir Ateities kny
gų leidimo fondas turėtų 
būti nepeikiamas, bet, 
priešingai, giriamas už 
tos knygos išleidimą. 
Atrodo, niekas kitas iki 
šiol nesikėsino panašų 
darbą atlikti, tad ir atei- 
tininkiškos pastangos tu
rėtų būti su dėmesiu ir 
dėkingumu sutiktos.

Leidybos aruodose dar 
labai daug vietos ir dar
bo. Kas nepatenkintas 
šiuo Ateities leidiniu, 
gali drąsinti (ir pradėti) 
visus kitus knygų leidy
bos fonuds, kad ir jie 
rodytų savo gyvybę ki
tuose literatūros žanruo
se. Išeivių kūrybinis po
tencialas dar nedaug dė
mesio sulaukia Lietuvos 
leidyklų planuose, tad ir 
telieka tik mums patiems 
neleisti užgęsti gyvajai 
literatūros gyslai. Turė
tų tai būti beveik įsipa
reigojimu. ..

vių kultūrinio palikimo. 
Tokiems gali būti sava 
kitos tautos kultūra. Bet 
kaip tu rašysi, jei tavo 
lietuvių kalbos žodynas 
yra skurdutis iki kraštu
tinumo, jei' gramatika ir 
sintaksė šluba, jei ak
centologija nepažįstama?

Tačiau rašančio jauni
mo dar vis šiek tiek yra. 
Prozininkų, tiesa, turė
tume, tur būt, ieškoti su 
dideliu žiburiu. Jaunimas 
daugiausia reiškiasi ei
lėraščiais, ir tiesa, kad 
tik retas iš tokių pajėgia 
pasirodyti su savais rin
kiniais. Kitokie yra reta 
išimtis.

Prie tokių išimčių pri
skirta Marija Jurgita 
Saulaitytė. Reiškusis ku
rį laiką su savo eilėraš
čiais periodikoje, 1967 
m., ji prisistatė su rin
kiniu "Kai mes nutylam", 
o dabar štai Akademinės 
skautijos leidykla Gaiva 
išleido naują jos poezijos 
rinkinį — "Viena saulė 
danguje". Išleista, turint 
galvoje mūsų sąlygas, 
gražiai (ir parinktas po
pierius, ir kieti virše
liai, ir aplankas, ir Z. 
Sodeikienės iliustraci
jos).

To naujo rinkinio pasi
rodymas įtaigotų, kad M. 
Saulaitytė nepadėjo plun
ksnos. Rinkinys, be kita 
ko, yra 96 puslapių, ne 
poros lankų brošiūrėlė, 
tai Saulaitytė turėjo jame 
ką pasakyti, buvo jai kur 
išsitiesti. Žinoma, svar
biausia, ką ji sako ir 
kaip sako.

Biografiniai duomenys 
rodo,* kad poetė gimė jau 
ne Lietuvoje. Vadinas, 
gimtasis' kraštai jai ne
pažįstamas tiesioginiai. 
Tačiau rinkinio vienas 
skyrius mums pristato ją 
su jos susikurtąja poeti
ne Lietuva.

Visa kita — gyvenimas, 
jo įspūdžiai, išsakomi ne 
tiesiogiaiį. bet daugiau 
simboliais, vaizdais, ku
rių sudėstymas atliepia 
ne mūsų, paprastų mir
tingųjų, matomąjį pasau
lį, bet pačios poetės su
sikurtąjį. Tai jau daugiau 
ar mažiau bendras mo
derniosios poezijos bruo
žas, taip pat ir lietuviš
kosios šiapus ir anapus. 
Štai eilėraštyje "Kai bro
liai iškeliavo" M. J. Sau
laitytė kuria tokius vais- 
dus:

irKraujas kartus, krau
jas — ruduo, žiemken
čiai, praskilęs ledas per 
ankstyvame atlyžy.

"Kai broliai iškeliavo, 
jų rankos buvo tvirtos, 
ramios — beržų kamie
nai, balta saule apvesti 
ir įsitempę.

"Midus saldus, midus 
vasara, dangus ir gėlės, 
žiedadulkės ir tęstinumo 
paslaptis.

"Kai jie negrįžo, mo
terų akyse įsiskėlė ne
užkurtos ugnys, žiemos, 
sušalęs vanduo".

Iš tų pacituotųjų eilė
raščio posmų, tur būt, 
lengviausiai iššifruoja
mas bus paskutinysis — 
apie neužkurtas ugnis

Nukelta į 10 psl.
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va”| Joks prancūzas ne
galėjo suprasti, kad tai 
lietuvių ansamblis, nes 
prancūzui sovietas yra 
tik rusas. P. L. Ž.

premija
MATEMATIKUI

Sovietų Sąjungos 
Mokslų akademijos pre- 

< zidiumas A. Markovo 
premiją matematikos 
srity paskyrė Vilniuje 
dirbančiam profesoriui 
Vytautui Statulevičiui.

Vyt. Statulevičius, 42 
m. amžiaus, plačiai ži
nomas matematikų tarpe. 
Jo sritis — tikimybių te
orija ir matematinė sta
tistika. Jis yra patobuli
nęs kai kuriuos tikimybių 
metodus. Pastaruosius 

0 penkeris metus Statule
vičius vadovauja Fizikos 
ir matematikos institutui 
Vilniuje. Jis daug važi
nėja po užsienį, dalyvau
ja pasauliniuose mate
matikų kongresuose.

K
PREMIJA
P. AVIŽONIUI

JAV vyriausybė pasky
rė Flemingo premijas 
dešimčiai labiausiai iš-

* kilusių valstybės tarnau
tojų. Premija buvo pa
skirta ir dr. ‘Petrui A vi- 
žoniui už išradimus ir 
patobulinimus, vadovau
jant lazerio spindulių ty
rimams o

Dr. P. Avižonis yra 
JAV karo aviacijos laze-

* rio tyrinėjimų laborato
rijos technikinis direkto
rius. Jis tarnauja Kirt
land bazėje, Naujojoje 
Meksikoje.

' Trumpai
— JAV prokuratūra į 

priešvalstybinių organi
zacijų sąrašą įtraukė 

* juodąsias panteras ir 
kraštutinių dešiniųjų Mi
nutemen.

•— Vilniuje vasario 4 d. 
įvyko partijos ir vykd. 
komiteto surengta konfe- 

< rencija aptarti kovai 
prieš girtavimą.

-* 1972 m. sausio 1 d. 
Lietuvos gyventojų indė
liai taupomosiose kasose 
sudarę 900, 6 mil. rub
lių.

— 1972-72 m. Kvebeko 
biudžetas siekia 4, 6 mi
lijardus dolerių, 8,1% 
daugiau kaip praeitaisiais 
metais. Nuo 1968 m. pro
vincijos biudžetas paaugo 
70%.

- JAV prez. R. Nik- 
sonas oficialų vizitą Ka
nadoje pradės balandžio 
13 d.

— Kraštutinių dešinių 
pažiūrų Alabamos guber
natorius George Wallace 
Floridos pirminiuose 
rinkimuose į demokratų 
partijos prezidentinius 
kandidatus gavo daugiau
sia — 42% balsų. Stebė
tojų nuomone, Wallace 
dabar pirmą kartą savo 
politinėje karjeroje turi 
šansų būti nominuotas 
demokratų kandidatu.

MIESTUI IR PASAULIUI
Vasariu 16 minėjimams 

praėjus, pravartu visa 
sutraukti lyg ir savotiš- 
kon suvestinėn, iš kurios 
bent dalinai galėtų paaiš-

— Bedarbių skaičius 
Kanadoje sumažėjo iki 
627 tūkstančių arba 7,3% 
dirbančiųjų. Nuo sausio 
mėnesio bedarbių skai
čius Kvebeke sumažėjo 
10.000.

— Jordanijos karalius 
Husseinas pasiūlė įkurti 
Jungtinę Arabų Karalys
tę, kurią sudarytų dvi 
autonominės sritys: Izra
elio okupuotas Vakarų 
Jordanas ir jo paties val
domas likęs Jordanas. 
Izraelis pasiūlymą laiko 
praktišku.

- JAV prez. R. Nik- 
sonas pareiškė, kad pri
verstinis vaikų vežimas į 
tolimas mokyklas nėra 
tinkama priemonė, vi
siems vaikams sudaryti 
vienodas švietimo gali
mybes.

— Prancūzijos prezi
dentas George Pompidou 
paskelbė referendumą, 
kuriuo balsuotojai pasi
sakys, ar į Europos Eko
nominę Bendruomenę 
priimti Didž. Britaniją, 
Norvegiją, Daniją ir Ai
riją.

PLK. JONAS ŠVEDAS CICER0JE, JAV, VASARIO 16 PROGA KELIA LIETUVOS VĖLIAVĄ

kėti, kur šiandien stovi
me, kokia yra tikroji pa
dėtis.

Pats minėjimų srautas 
su viena kita išimtimi li
ko beveik nusistovėjusių 
rėmų ribose. Pesimis
tams tariant, kad čia 
visvien nieko naujo ne iš
galvosi, o optimistams 
tvirtinant, kad toli gražu 
dar ne visos galimybės 
išnaudotos, kad ir minė
jimų turiny dar daug ko 
naujo, gaivaus ir įvai
raus galima įnešti.

Vienur mūsų minėjimai 
buvo pravesti "savybėje”, 
vien tik saviesiems, ki
tur buvo bandoma plaukti 
ir aprėpti žymiai plačiau, 
turėtą progą išnaudoti 
susitikimams su įtakin
gesnėmis gyvenamojo 
pasaulio asmenybėmis, 
įstaigomis, spauda, ra
diju ir tv.

Tie visi bandymai, 
kaip ir kasmet, gana pa
vykę, gal tik vietomis 
perdidelis dėmesys buvo 
kreipiamas į tokius pa
reigūnus, kurių ribos ir 
galia labai jau’ lokalinio 
pobūdžio, neturinčių nė 
mažiausios įtakos viso 
krašto užsienio (ar ir vi
daus) politikos formavi
me. Labai dažnai tokie 
svečiai labai gražiai pa
kalba, uždega auditoriją, 
daug žada ir linki, nors, 
išskyrus tuos gražius 
linkėjimus, jų žodžiai 

lieka bereikšmiais...
Aplamai žvelgiant, vi

si minėjimai ir iškilmės 
buvo gausios dalyviais, 
ir tai rodo • nedvipras
mišką tautiečių užsian
gažavimą, nemažėjančias 
aukas Lietuvos * reika
lams, nežiūrint politinio 
ar kultūrinio tos visos 
veiklos primato. Vadi
nas, bent kolkas tik jau 
nekalbėkime apie išsisė- 
mimą ar nuovargį...

Tai geras ženklas, nes 
tarptautinės politikos 
vingių horizontuose juk 
nesimato viltingų pro
švaisčių. Priešingai, vis 
gausėja ženklų ir įspėji
mų, kad liekame vieni su 
savo skausmu ir neišsi
pildžiusiomis viltimis.

Geras ženklas tame, 
kad ir tokių sąlygų ar 
aplinkybių saistomi dar 
rodome pakankamai en- 
tuziasmo, gyvybės ir pa
reigos supratimo, kartu 
stengdamiesi blaiviai su
prasti ir įvertinti nebūti
nai palankiai riedančią 
bendrąją situaciją.

Guodėmės ir laikėmės 
lyg skęstantis šiaudo tos 
’’nepripažinimo” politi
kos, tikėdamiesi kažko
kios magiškos vertės ir 
reikšmės. Tačiau vis 
dažniau galime pajusti, 
kad "nepripažinimas” te
reiškia paprasčiausią 
dviveidiškumą. Lyg tas 
urbi et orbi — miestui ir 

pasauliui. Ir jei lotyniš
kasis palaiminimas vie
nodai skiriamas visam 
pasauliui, angliškasis — 
pagal pragmatizmą, ka
da reikia, kada geriau, 
kada apsimoka, atsižvel
giant savo naudos ir iš
skaičiavimų.

Atsivėrę, tegu riboti 
ir kontroliuojami ryšiai 
su tėvyne, atrodo, išei
vijos įsipareigojimui ne 
tik kad nepakenkė, bet, 
priešingai, visą ryžtą 
dar daugiau pakėlė ir 
įprasmino. Net ir tie 
mūsų jaunųjų, kurie lan
kėsi Lietuvoje, grįžę pa
juto, kad tas kraštas nė
ra kokia utopija ar ab
straktas, bet konkretybė 
su lietuvišku kūnu ir 
krauju, dėl kurio tikrai 
verta dirbti, aukotis ir, 
svarbiausia, patiems iš
likti lietuviais.

Džiugina, kad ir tautos 
kamienas Lietuvoje, 
bendrai žvelgiant, yra iš
likęs sveikas, patrioti
nis ir, turimų galimybių 
ribose, siekiąs laimėji
mų kultūrinėje ir ekono
minėje srityje, politinius 
variantus paliekant atei
čiai ir progai...

Nejučiomis pradedame 
įžvelgti ir suprasti visus 
tuos skirtingus uždavi
nius, kuriuos turi pati 
tauta ir jos išeivija. Rei
kalinga kantrybės ir lai
ko, o tai visai priešinga 
pesimizmui ir nevil
čiai. ..

Al. G im antas
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ROŽĖ MAINELYTĖ

Žvirbliu j Lietuvą
ĮSPŪDŽIAI, LIETUVOJE APSILANKIUS

(Tęsinys is praeitos savaitės numerio)

Pirmąjį vakarą Mask
voje labai norėjau pama
tyti Čaikovskio "Gulbių 
ežero" baletą Didžiaja
me teatre. Daug laks
čiau, klausinėjau, bet 
bilieto negavau. Sako, 
kad bilietą reikėjo užsi
sakyti Amerikoj, nes čia, 
Maskvoje, jau trys mė
nesiai visi bilietai išpar
duoti. Tačiau kasininkė 
manęs pasigailėjo ir 
pardavė bilietus rytdie
nai į to paties teatro ba
letą "Žizel" ir dar kitai 
dienai į "Gulbių ererą", 
bet kitame Stanislavskio 
muzikiniame teatre.

Pavargusi grįžau į 
viešbutį ir ėjau vakarie
niauti. Viešbutis turi ke
turis restoranus ir nak
tinį klubą. Patekau į ant- 
trojo aukšto restoraną. 
Nelaimei, mane pasodino 
prieš pat orkestrą. Po 
kelionės nuovargio, rū
pesčių su teatro bilie
tais, tikėjausi kiek gali
ma greičiau pavalgyti ir 
eiti poilsio, bet, pasiro
do, Maskvoj tai nėra taip 
paprasta...

Padavėjo tenka ilgai 
laukti — laimingu atveju 
jis pasirodo po pusvalan
džio, bet dažnai jo lauki 
ir valandą. Priėjęs prie 
stalo jis įteikia valgių 
sąrašą ir... ilgam 
dingsta. Po 20-30 minu
čių vėl pasirodo, priima

Karo muziejus Kaune. Komunistai nugriovė prie jo buvusią Lietuvos nepriklausomybės laikais Lais
vės statulą ir Nežinomojo kareivio paminklą bei kapą

4 psl.

užsakymą ir... vėl 
dingsta, kol pagaliau po 
pusvalandžio - atneša 
jau__ataušusį patiekalą.
Jei tuojau nesumokėsi, 
tai vėl teks ilgai laukti.

O čia pat orkestras 
sklinda trankaus džiaso, 
rok-rol ar tvisto garsais 
ir taip garsiai, kad net 
ausys apkursta. Šoka į- 
vairaus amžiaus žmonės 
ir neprasčiau, kaip ir 
Amerikoj. Sumokėjusi už 
vakarienę tris rublius, 
dūmiau į savo kambarį 
poilsio. Man atrodė, kad 
toks ilgas• valgymo vyks
mas gero viešbučio res
torane yra dėl to, kad 
Rusijoje nemadoj arbat
pinigiai ir padavėjams vi
sai nerūpi aptarnauti kuo 
daugiau svečių. Jei jiem 
pasakysi, kad skubi, kad 
norėtum greičiau gauti 
užsakytus patiekalus, tai 
padavėjas tau atrėž: jei 
skubate, tai kodėl čia 
atėjote?

Sekmadienio saulėtą 
rytą nubudusi 8 vai., bė- 
gau prie lango (gyvenau 
17-me aukšte) pasižiūrė
ti, kaip gi sekmadienio 
rytas atrodo Maskvoj. 
Mano viešbutis yra 
miesto centre, labai pla
čioj gatvėj, kurią tegali
ma pereiti požemiu. Gat
vė buvo tuštoka, keli se
nesnio amžiaus žmonės 
neskubėdami kažin kur 

ėjo. Šonuose stovi seni 
medžiai, rodos, tik ką 
lietaus nuplauti ir jau 
pradedą geltonuoti. Pro 
langą daug nepamatysi, 
reikia vykti į miestą.

Rengiantis išeiti, nu
tariau išmėginti radijo 
priimtuvą. Pranešė ryti
nes žinias ir štai išgirs
tu: a tieper budit pjiet 
solist Virgilijus Noreika 
(o dabar dainuos solistas 
Virgilijus Noreika). Tai 
buvo iš tikrųjų maloni 
staigmena. Oras buvo la
bai malonus, šildė saulė 
ir mano nuotaika buvo 
gera.

Po pusryčių, išėjusi iš 
viešbučio, pastebėjau di
delius plakatus — Mask- 
ovskij Chudožestvenij 
Akademičeskij Teatr. 
Ž inojau, kad toks teatras 
yra Maskvoje, bet man 
buvo įdomu, ką apie tea
trą pasakys vietos pilie
tis. Ir paklausiau šalia 
stovinčios senutės. Ji 
man atsakė: galubčik, 
etot adin tokioj teatr v 
mirte (balandėle, tai 
vienintelis toks teatras 
pasauly. Dienos metu, 
tą sekmadienį, teatras 
statė Šilerio dramą ,rMa- 
riją Stuart". Niekuomet 
rusų kalbos nesimokiau, 
bet šiaip taip galiu susi
kalbėt ir net vargais ne
galais paskaityti. Turi
nys — žinomas, iš dalies

palieka tikrai neužmirš- 
i tarną įspūdį. Sakyčiau, 
kad pusė publikos buvo 
amerikiečiai, nes visur 
girdėjau angliškai kal
bantis. ..

Kitos dienos rytą, su 
amerikiečių turistų gru
pe sėdau į autobusą. Pa
lydovas aiškino apie pas
tatus, muziejus, Krem
lių ir kita. Štai, Tretja- 
kovo galerija — ten gera 
kolekcija rusų meno, 
Kremliaus muziejus, 
Rubįiovo meno muziejus, 
Novodeviči, buvusio vie
nuolyno muziejus su dei
mantų kolekcija ir visa 
eilė kitų. Mane domino 
14 amžiuje pastatytos su 
auksinėm kupolom cerk
vės. Rusai su pasididžia
vimu rodo ne tik Krem
liaus rūmus, bet ir 
6.000 vietų Kongreso 
rūmus, užbaigtus statyti 
1961 m. Tuose rūmuose 
vyksta ne tik vadinamos 
tarybos (atseit, "parla
mento") sesijos, bet ir 
įvairūs koncertai, baleto 
spektakliai. Rodė ir į- 
vairias statybas bei val
džios įstaigų pastatus.

Na, pabaigai nuvežė ir 
prie pat Kremliaus, į 
Raudonąją aikštę, kur 
yra Lenino mauzoliejus. 
Čia vis stovi, tarytum 
styga išsitempę, du ka
reiviai ir matyti daug 
gėlių. Vienoje aikštės 
pusėje matyti šv. Bazi
lijaus ornamentuota ka
tedra, kitam gi gale GUM 
— universali krautuvė, 
buvę žinomų didikų rū
mai. Taip pat mums pa
rodė, autobusu važiuo
jant, įvairių garsių žmo
nių, kaip Romanovo, Ju- 
supovo, Tolstojaus, Če
chovo ir kitų gyventus 
namus bei daugybę isto
rinių paminklų.

suprasiu kas scenoje 
kalbama. Nutariau žūt 
būt pamatyti tą dramą.

Kasoje, aišku, vėl su
sidūriau su tuo pačiu at
sakymu: bilietų jau se
niai nėr. Nuskubėjau pas 
teatro administratorę ir 
juokais pasisakiau esan
ti. .. New Yorko Broad- 
wayaus artistė ir kad 
man begalo rūpi pamatyti 
šį spektaklį.., Paprašė 
parodyti teatro liudijimą, 
atidariau savo rankinuką, 
pasirausiau ir liūdnu 
balsu pasakiau: pasirodo 
palikau viešbuty, o spek
taklis prasideda po de
šimties minučių... Ji 
nusišypsojo, išrašė ne
mokamą bilietą, durinin
ke pastatė kėdę take, 
ketvirtoje eilėje ir pa
tenkinta sėdėjau. Spek
taklis buvo labai geras. 
Teatras turi gerų akto
rių, puikios dekoracijos, 
kostiumai bei labai gera 
režisūra. Publika ašaro
jo, kai Marija atsisvei
kino su savo tarnais ir 
buvo vedama mirti. Tai 
buvo meistriškai atlikta 
scena.

Tą patį vakarą skubė
jau į Didįjį teatrą ir ma
čiau Adano "Žizel" bale
tą. Šį kartą sėdėjau tre
čiame aukšte. Teatras 
turi penkis aukštus, jis 
su aukso papuošimais, o 
antrame aukšte yra buv. 
caro ložė. Žizel partiją 
šoko Maksimova, tai vie
na iš geriausių rusų ba
lerinų. Publikos labai 
mėgiama — tai buvo ga
lima pastebėti iš jai su
keltų nepaprastų ovacijų. 
Atrodo, kad Maskovs Di
džiojo teatro baletą, var
giai nukonkuruotų kitas 
baletas. Tai liečia vaidy
bą, techniką, dekoraci
jas ir kostiumij puošnu
mą. Ir dėl to spektaklis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



ROŽĖ MAINELYTĖ

Žvirbliu j Lietuvą
ĮSPŪDŽIAI, LIETUVOJE APSILANKIUS ’

Jau senokai daug lietu
vių kasmet keliauja į 
Lietuvą, ir mes visi ži
nome, kokia ten padėtis. 
Tad nerašysiu apie poli
tinį, ūkinį gyvenimą ir 
pan. Esu menininkė, 
teatro žmogus, tad šie 
mano įspūdžiai daugiau 
palies kultūrinius daly
kus bei tai, ką aš kaip 
turistė savo kelionėje 
pastebėjau.

Mano kelionė laimingai 
prasidėjo praėjusių metų 
rugsėjo 10 d, vakare. 
Būdama PANAM lėktųvų 
bendrovės tarnautoja, 
aišku, skridau PANAM 
lėktuvu. Betvarkant ke
lionės formalumus, tar
nautojas, į mane pažiū
rėjęs, tarė: aš jūs pa
sk ir siu į specialų lėktu
vą, kuris skrenda be su
stojimo tiesiog Maskvon. 
Nustebau, nes žinojau, 
kad tiesiog skrendančio 
lėktuvo į Maskvą nėra. 
Vėliau paaiškėjo, kad šis
lėktuvas buvo iš anksto 
užsakytas San Francisco 
prekybos rūmų.

tybė.
Štai, jau artėja Mask

va. Skridimo laikas iš

4 psl.

Lėktuve tebuvo pirmoji 
klasė, tad skridimas bu
vo iš tikrųjų malonus. 
Vietų pakankamai ir sė
dynėse gali išsitiesti 
miegui. Šampanas ir kiti 
prašmatūs gėrimai veltui 
ir gerk kiek nori. Kara
liški, kaip ir pridera VIP 
(’’ypatingai svarbiems”) 
keleiviams, pietūs, va
karienė bei kiti užkan
džiai.

Tačiau mano mintys 
vis pynėsi: kas gi manęs 
laukia šioj kelionėj, kaip 
seksis Maskvoje? Kilo 
savotiška baimė, nes ke
liavau visiškai viena, be 
jokios ekskursijos...

Po pusryčių atidžiai 
stebėjau pro langelį 
vaizdus žemėje. Tai bu
vo Rusija. Man kaip tu
ristei apkeliavusiai dau
giau kaip pusę pasaulio, 
buvo įdomu stebėti ir šį 
kraštą, Rusija turi tuš
čių žalių plotų daugiau, 
negu kita pasaulio vals- 

New Yorko 11 valandų 15 
m in. Kyla susijaudini
mas, galvoju, kaip sek
sis muitinėje. Leidžian
tis matosi didžiulis 
miestas, tik nėra tų į- 
prastų dangoraižių kaip 
New Yorke.

Po pietų nusileidome 
tarptautiniame Maskvos 
Šeremetjevo aerodrome. 
Atidarius duris, tuojau 
atsirado uniformuotas 
rusas kariškis, kuris 
mums išlipant atėmė pa
sus ir skiepų pažymėji
mus . Tai vyko gana 
sklandžiai. Mus nuvedė į 
VIP salę, tur būt, todėl, 
kad atskridom specialiu 
lėktuvu.

VIP salė graži, gyvų 
gėlių vazos, paveikslai 
sienose, minkšti žali fo
teliai ir žalias kilimas 
ištisai salės. Susėdom 
vienas arti kito ir nejau
kiai žvalgėmės tylėdami, 
galvodami, kas bus to
liau?

Po kokio pusvalandžio 
mus paprašė eiti žemyn, 
praeiti pro pasų stalą ir 
eiti prie savo lagaminų. 
Deja, mūsų pasų nerado, 
ėjom be jų, jautėme ne
tvarką. .. Lagaminai, 
kaip ir JAV, atvežami 
ant juostos, ir jie jau 
mūsų laukė. Dabar juos 
jau reikėjo patiems nusi
nešti prie muitininkų 
kontrolės stalo. Čia man 
buvo didžiausia baimė, 
nes, aišku, visi vežam 
savo artimiesiems įvai
riausių dovanų... O ma
no gi lagaminas svėrė 40 
svarų daugiau leidžiamo 
svorio. Tikrintojas buvo 
jaunas simpatiškas ru- 
siukas. Nustebau, kai 
tikrinimas praėjo nor
maliai, kaip ir kiekvie
name užsienio krašte.

Po muitinės formalu
mų buvau nukreipta į ae
rodromo salę, čia mane 
pasitiko Inturisto atsto
vas. Atidavė mano pasą, 
parodė autobusą, ir pa
sakė į kokį viešbutį turiu 
vykti.

Pora žodžių apie aero
dromo pastato išvaizdą. 
Laukiamoji salė nedide
lė. Čia yra pinigų keiti-

LIETUVOJE- V. Yleviciaus nuotr.

mo vieta, paštas, suve
nyrų krautuvėlė ir resto
ranėlis su bufetu. Perė
jau per restoraną pora 
kartų, norėdama pažiū
rėti, ką žmonės valgo. 
Mačiau sumuštinius (ne 
’’uždarytus”, kaip Ame
rikoje), dešreles, silku
tes, tortus. Žmonės ge
ria daugiausia alų, arba
tą ir kavą iš stiklinių. 
Ant bufeto pastebėjau di
džiulį virdulį (samov.a- 
rą). Man prisiminė tė
viškė. ..

Išsikeičiau pinigus, 
pasukau laikrodį 8 valan
das pirmyn ir skubėjau į 
autobusą. Iš aerodromo į. 
viešbutį važiavom 45 mi
nutes. Mano bendrake
leivius nuvežė į didelį 
"Rusijos” viešbutį, kiek 
toliau nuo miesto centro, 
o mane nukreipė į ”Intu- 
rist" viešbutį, visai nau
ją, prieš metus pastaty
tą. Tai modernus vieš
butis, 20 aukštų, radijo 
priimtuvas kiekviename 
kambary. Gyvos gėlės, 
minkšti foteliai, rašomas 
staliukas yra kiekvieno 
aukšto vestibiuly — čia 
sėdi tarnautoja, gal pri
žiūrėtoja, kuri to aukšto 
svečiui paduoda raktą ar 
jį atima išeinant. Tokia 
prižiūrėtoja čia sėdi 24 
valandas be pertraukos, 
tačiau po to turi dvi lais
vas dienas.

Viešbučio apačioj ma
tyti įvairūs svečių pa
tarnavimo skyriai, kaip 
stalas su bilietais kelio
nėms, ekskursijoms po 
miestą, kioskas su laik- 
raščiais, knygomis ir 
pan. Pats geriausias 
Maskvos viešbutis esąs 
’’National”, po ja seka 
"Inturist”, ’’Rusija”, 
"Metropol" ir kiti.

* Registracijos skyriuje 
atėmė mano pasą ir pa
sakė: ateikit ryt jį atsi- < T 
imti. Prie vad. "patar
navimų" stalo mane ap
rūpino talonėliais, kurie 
reikalingi svečiuojantis 
Maskvoj ir Lietuvoj. Tie 
talonėliai apima buvimą 
viešbuty, pusryčius, tri- 
jų valandų ekskursiją po 
miestą su palydovu, ke
liavimą auto mašina iš 
aerodromo ir į jį, paga
liau lėktuvo bilietą iš 
Maskvos į Vilnių ir atgal 
į Maskvą. Už visa tai te
ko sumokėti American 
Express agentūrai New k 

Yorke 345 dol. Mano ke
lionės tarpsniai buvo: 
trys dienos Maskvoje, 
penkios Lietuvoj ir trys4^ 
Leningrade. Taip buvo 
numatyta iš anksto. 
Žmonės, su kuriais vieš
buty tvarkiaus visus for
malumus, buvo manda
gūs, malonūs. Mano į- 
tampa atslūgo.

B. D.
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BEVEIK 60.000 VYRU IR MOTERŲ IŠ VISU PASAULIO ŠALIŲ KAS METAI TAMPA KANADOS PILIEČIAIS. 
GAL JUS JAU GYGENATE KANADOJE DAUGELI METU IR GALVOJATE ĮSIGYTI KANADOS 
PILIETYBĘ? JEI ESATE KVALIFIKUOTAS, KANADA JUS MIELAI PRIIMS.
APSILANKĘ VIENAME IŠ ŽEMIAU IŠVARDINTU PILIETYBĖS TEISMU (CITIZENSHIP COURT), JŪS 
GALITE SUŽINOTI, AR TURITE REIKALINGAS KVALIFIKACIJAS..
JŪS BŪSIT MALONIAI PRIIMTAS, Į JŪSŲ KLAUSIMUS BUS ATSAKYTA IR PAGALBA SUTEIKTA 
UŽPILDANT PRAŠYMĄ.
JEI NEGALITE APSILANKYTI ASMENIŠKAI, RAŠYKITE JUMS ARTIMIAUSIAI ĮSTAIGAI IR VISI 

REIKALINGI DUOMENYS JUMS BUS PASIUSTI.
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AKAI ITAMS
TOLIMESNIS 
AIŠKINIMASIS

Jeigu jaunojo skautų 
vadovo Rimo rimtas pa
sikalbėjimas su Rytu Ta
mulių pastarojo visai ne
įtikino, tai bent sukėlė 
norą aiškintis rūpimus. 
klausimus. Jei anksčiau 
jis savo samprotavimais 
ir pažiūromis buvo tik
ras be jokių abejonių, tai 
dabar, kai Rimas tuos 
pačius dalykus jam iš
dėstė visai kitoje švieso
je, jis pamatė, kad kai 
kurios jo samprotos tėra 
vienšališkos, kad jis 
dažnais atvejais, kaip 
dabar neretai sakoma, 
težiūrėdavo tik į vieną 
medalio pusę, visai ne
matydamas ar ignoruo
damas antrąją pusę. Ri
mas kaip tik jam atvertė 
tą antrąją medalio pusę 
ir paskatino rūpimus 
klausimus aiškintis ir 
pažinti objektyviai. Kaž
ką panašaus jam sakyda
vęs ir jo tėvas, bet su 
tėvu Rytas niekad neras
davo bendros kalbos. ..

Galvodamas, kad, kaip 
jį Rimas, taip jis ir Ri
mą galėtų paveikti, su
manė Rimą pas save pa
sikviesti ir apgalvojo vi
sas diskutuotinas temas.

Pakviestas Rimas pas 
Tamulius laiku atvyko. 
Prie durų jį pasitiko se
nasis Tamulis ir jo elg
sena rodė, kad priima 
mielą svečią.

Prie stalo Rimą paso
dinęs, paprašęs motinos, 
kad paruoštų po puoduką 
kavos, nes žinojo, kad 
Rimas svaigiųjų gėralų 
nevartoja, Rytas pamatė, 
kad ir tėvas norėtų su 
svečiu pabendrauti. Visi 
trys pradžio'e kalbėjos 
bendrybėmis apie orą, 
apie krašte kylančias 
prekių kainas bei bedar
bių eiles, apie lietuvių 
bendruomeninius reikalus 
ir pagaliau apie šių dienų 
jaunimo problemas.

Rytas juto, kad jam 
reikia paimti iniciatyvą 
ir, lyg r ez iumuodamas 
bendrą pokalbį, tarė:

— Visos šios ir pana
šios negerovės kyla vien 
tik todėl, kad mes turi
me establišmentą. Ypač 
jaunimui dažnai nenori
ma leisti nė pakrutėti. 
Kur tik jaunimas susibu

ria ir pareiškia savo 
laisvą apsisprendimą 
protestuoti prieš estab
lišmentą, tuoj prieš juos 
atsiranda policijos bru
talumas. Establišmentas 
neigia daug dalykų, pvz., 
narkotikų vartojimą. 
Daugelis neigėjų drau
džiamų dalykų visai ne
pažįsta ir nėra jų išban
dę. Tuo tarpu laisvasis 
jaunimas tenori pažinti 
ir priimti tik tai, ką pats 
yra patyręs. Jei jaunimui 
draudžiama ir jį bau
džiama už narkotikų var
tojimą, tai ar kartais ne
būna pas draudėjus pavy
do... atimti kitiems ma
lonumą. Pagaliau, ką 
establišmentas daro su 
oro ir gamtos bei van
dens ir gyvūnijos tarša? 
Nereiks ilgai laukti, kai 
vis kylanti tarša prives 
visus prie katastrofos...

Jau atrodė, kad tėvais 
rengės prabilti, bet Ry
tas, tai pastebėjęs, tęsė 
toliau:

— Tėve, būk tik klau
sytoju. Tu vėl pradėsi 
išvedžioti, mus tik kal
tindamas, smerkdamas 
ir net nuteisdamas jauni
mą.

Tėvas neprabilo, bet 
buvo matyti, kaip sunkiai 
jis pakėlė sūnaus užme
timą.

— Jei leisite, tai aš 
norėčiau kai ką pasakyti, 
tik norėčiau iš karto pa
brėžti, kad visokiose 
diskusijose ar svarsty- 
bose būtinai reikia dide
lės pakantos ir oponento 
nuomonės respekto.

— Kas gi tas estebliš- 
mentas ? Man atrodo, vi
suomeniniame, sociali
niame gyvenime, tai tu
rėtų būti tam tikra, iš
bandyta, priimta ir rei
kalinga tvarka, nuosta
tai, dėsniai, nurodymai, 
kurių prisilaikant vi
siems tik visokiariopos 
naudos galima sulaukti.

Žinoma, aš nesutinku 
su jokiu diktatūriniu es- 
tablišmentu. Tu, miela
sis Rytai, sakai, kad ta
vo tėvelis smerkia kai 
kurių jaunuolių pasireiš
kimus, bet ir tu pats 
smerki ir nepripažįsti 
civilizuoto ir laisvo pa
saulio priimtos gyvenimo 
tvarkos. Niekas tikrai 
nepavydi jums narkotikų

Kuo galime Jums
padėti ?

Kas tai yra Information Canada, kuo 

ši įstaiga Jums gali padėti ?

Trumpai kalbant, Information Canada yra federali

nės vyriausybės informacijos valdyba. Mūsų įstaigos 

Ottavoje ir kituose penkiuose Kanados miestuose parda

vinėja ir platina visa tai, kaw vyriausybės departamentai 

išleidžia ir Karališkoji spaustuvė išspausdina.

Jeigu Jums reikia federalinės vyriausybės leidinių, 

kreipkitės į Information Canada.

Kai kurie leidiniai yra nemokami. Jeigu gyvenate 

Halifaxe, Montrealy, Otavoje, Toronte, Winnipege arba 

Vancouveryje, paprasčiausiai galite į rnūsų įstaigų 

užeiti. Arba rašykite šiuo adresu:

Information Canada, Documentation, 
Ottawa, KIA 0S9

INFORMATION CANADA IŠTAIGU ADRESAI:

HALIFAX: TORONTO:
1735 BARRINGTON STREET 221 YONGE STREET

MONTREAL: WINNIPEG:
1182 ST.CATHERINE STREET WEST 393 P0RTAGE AVENUE

OTTAWA: VANCOUVER:
171 SLATER STREET 714 WEST HASTINGS ST.

I* Information 
Canada

"malonumo”, bet juk 
medicinos yra pripažinta 
ir ištirta, kad tai tik sa
vo sveikatos ir mentali
teto žalojimas, o joks 
malonumas. Pradėkime 
nuo tėvų: jie niekad savo 
vaikams blogio nelinki ir 
nenori leisti, kad jauni
mas pats save žalotų. To 
paties lygiai trokšta 
krašto ir visuomenės 
sluoksniai.

Visuomenės nustatytos 
tvarkos dabotoja papras
tai yra policija. Kodėl 
tu, Rytai, nepagalvoji 
apie nustatytos ir reika
lingos tvarkos laužyto
jus. Iš jų tikriausiai visų 
pirma išplaukia dažnas 
brutalumas. Laisvi, kul
tūrinti, susipratę parei
gingi ir ramūs žmonės 
jokio policijos "brutalu
mo” nesusilaukia ir jo
kių provakacijų prieš 

tvarkos dabotojus ne iš
šaukia.

Pagaliau dėl tos taip 
dažnai dabar minimos 
taršos. Ir čia yra ištirta 
ir nustatyta, kad taršos 
klausimas visuomeninio 
gyvenimo ardytojų daug 
kur išpūstas ir perdėtas. 
Toli gražu nėra tai jau 
beviltiška ir nepataisoma 
padėtis. Žinoma, turime 
mes supantį orą, gamtą 
ir vandenį švarinti. Bet 
tikėk manim, Rytai, kad 
viskas, kas įmanoma, 
daroma. Plačiai žinomas 
Amerikos ekologikas dr. 
D. Spencer, kuris dau
giau kaip 30 metų su di
deliu štabu sėkmingai 
dirba ir tyrinėja čia mū
sų minimą problemą, sa
ko, kad daugeliu atvejų 
vandens gyvūnija yra 
daug gausesnė dabar, ne
gu prieš kelias dešimtis 

metų. Ūdros, bebrai, 
ruoniai šio Šimtmečio 
pradžioje buvo arti išny
kimo. Dabar mes galime 
būti tikri, kad šie gyvū
nai bus su žmonija visą 
laiką. Didžiuose Ameri
kos - Kanados ežeruose 
žuvų veisimasis dabar 
geresnis, kaip seniau yra 
buvęs. Maistui žuvys 
daugumoje tinka.

Michigane universiteto 
medicinos fakulteto labo
ratorijose daromi tyri
nėjimai tarp 1913-1970 
metų parodė, kad gyvojo 
sidabro priemaiša van
denyje ir gyvūnijoje re
guliariai kasmet mažėja. 
Taigi tarša yra buvusi ir 
seniau ir jos reiškiniai 
tyrinėjami bei šalinami 
ne nuo dabar. Žinoma, 
padėtis yra taisytina, bet 
ne alarmuojanti. Valdžių

Nukelta į 8 psl.
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ŠIAURĖS 
LIETUVOJE

Geol.-min. m. k. Vincas MIKAILA

Siaurės Lietuvos lygumoje 
daug ' karstinių dubumų, 
derlingų laukų, yra senų, 
turtingos praeities gyvenvie
čių ir miestų. Šia lyguma teka 
Mūsa, kurios šlaituose čia 
vienur, čia kitur atsidengia 
dolomitų atodangos, kvarte
riniai priemoliai ir moliai. 
Prie Pasvalio, Mūšos ir Lė
vens santakoje, lygumos pa
viršius vietomis dubėtas, į 
tas dubumas suteka kritulių 
vandenys ir kažkur dingsta 
po žeme. Kitur tokios nenuo- 
takinės dubumos pelkėtos, 
yra durpynėlių. Toliau į ry
tus, Lėvens ir Pyvesos žemu
moje, karstinių įgriuvų dar 
daugiau. Dar toliau į rytus, 
Likėnų ir Biržų apylinkėse, 
karstinis procesas lygumą 
pavertė gūbriškų bangų ir 
klonių reljefu. Ypač senos 
karstinės dubumos akivaiz
džios Kirkilų apylinkėse: čia 
maži ežerėliai ir stambios 
priemolingo paviršiaus ban
gos. Butniūnų, Jasiuliškių, 
Likėnų apylinkėse pasitaiko 
pelkėtų karstinių įgriuvų, 
kuriose tįso nedideli, bet gi
lūs durpynėliai. Kirdonių, 
Karajimiškių karstinės dubu
mos sausos. Čia gruntiniai 
vandenys giliai, todėl van
duo iš paviršiaus per suaižė
jusius plyšius lengvai suteka 
į požemines tuštumas.

Siaurės Lietuvoje krašto
vaizdį suformavo paskutinio 

Gipso karjeras

įgrluvus žemei, atsirado ežeriukas

ledyno tirpsmo vandenys. 
Plačiu srautu jie plūdo į pie
tus, žemesnėse vietose susi
tvenkė į ežerus, kuriuose 
klostėsi juostuotieji moliai, 
aukštesnes vietas apskalavo, 
kiek išlygino 4r padengė plo
na priesmėlio ir smulkiagrū- 
džio smėlio danga. Vėliau 
ežerai ištekėjo Mūša, ir jų 
vietoje paliko juostuotųjų 
molių lyguma. Joniškėlio, 
Pajiešmenės, Daniūnų ir 
Kraštų plytinės iš šių molių 
dabar daro keramines staty
bines medžiagas. Iš karbona- 
tingų liesų molių ir moreni
nių priemolių susidarė der? 
lingi dirvožemiai.

Ledyno tirpsmo vandenų 
suklostyti sluoksniai užden
gė senesnių epochų dolomitų 
ir gipso klodus. Vanduo tir
pina gipsą, išgraužta tuštu
mas, kurios ir įgriūva. Vyks
ta karstiniai procesai.

Važiuodami Lietuva į šiau
rę nuo Panevėžio, privažiuo
sime Lėvens ir Svalios san
takoje įsikūrusį vieną seniau
sių Šiaurės • Lietuvos mies
tų — Pasvalį. Nors jo vardas 
istoriniuose sultiniuose mini
mas XV a.,, tačiau gausūs 
apylinkių piliakalniai ir sen
kapiai rodo, kad čia žmonių 
gyventa daug anksčiau (X— 

XII a.). Pasvalys augo prie 
didelio prekybos kelio į-Ry
gą, todėl greitai jis pasidarė 
žymių prekyviečių ir turgų 
centru. Kad miestas dar spar
čiau augtų, apie XVI a. vidu
rį Žygimantas Augustas Pa
svalio gyventojus atleido nuo 
mokesčių, suteikė prekybi
nių lengvatų. Padidėjus pre
kių paklausai, šių apylinkių 
gyventojai daugiau augino 
javų, linų, galvijų, arklių, 
rajonas ekonomiškai spar
čiau vystėsi. Taigi šios vie
tos turi senas žemės ūkio 
produktų gamybos tradicijas. 
Todėl nieko nuostabaus, kad 
pasvaliečiai jau daug metų 
garsina Lietuvą aukštais der
liais, produktyvia gyvulinin
kyste.

Bet Pasvalys amžių bėgyje 
patyrė ir daug negandų, ke
lis kartus karų ir marų buvo 
nusiaubtas. Ypač jis kentė
davo Šiaurės karų metu, kai 
pražygiavusi švedų ar kitų 
šalių kariuomenė Pasvalį su
lygindavo su žeme. Tačiau 
nuo XVIII a. pradžios mieste 
vėl pagyvėjo prekyba žemės 
ūkio produktais ir gyvuliais, 
kraštas pamažu atsigavo. Jau 
XVIII a. antroje pusėje įstei
giamos parapijinės, o 1879 m. 
ir valdinės mokyklos, našlai
čių prieglaudos, statomi van
dens malūnai, spirito varyk
los, atidaroma vaistinė, par
duotuvės. Dalis valstiečių gy
vena pasiturinčiai ir net sa
vo vaikus kai kas leidžia j 
mokslus. Vienas iš tokių bu
vo Medinių kaimo valstiečio 
sūnus Petras Vileišis (1851 — 
1926), pagarsėjęs visoje Ru
sijoje tiltų ir geležinkelių 
statybos inžinierius, supro
jektavęs ir pastatęs daugiau 
kaip 200 didelių (per Daugu
vą, Nemuną, Pripetę, Narevą, 
Belają, Doną, Oką, Mošką, 
Surą, Kazanką ir kitas upes) 
ir mažesnių geležinių tiltų. O 
kiek jis dar pasidarbavo 
spaudos srityje...

Kitas žymus pasvalietis 
buvo prof. Petras Avižonis 
(1875—1939), plačiai žinomas 
puikus okulistas. Jis domėjo
si ir daug rašė lietuvių kal
bos klausimais, buvo žymus 
visuomenės veikėjas. 1914 
m. parašė ir išleido stambų 
darbą apie Gruzdžių ir Lygu
mų valstiečių akių ligas ir 
aklumą, už kurį jam buvo 
suteiktas medicinos mokslų 
daktaro laipsnis. Be to, daug 
rašė ir spausdino mokslinių 
straipsnių, brošiūrų įvairiais 
moksliniais klausimais („Že
mė ir žmogus" ir pan.). Nuo 
1920 m. P. Avižonis dirbo 
Lietuvos aukštuosiuose kur
suose, vėliau Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete, buvo 
jo prorektoriumi ir rektoriu
mi. Kaip žymus specialistas 
1925 m. prof. P. Avižonis iš
renkamas Vokietijos, o 1930 
m. ir Prancūzijos oftalmologi
jos (okulistikos) draugijos 
nariu (MG 1959 m. 1 nr.).

Paminėtinas ir žymus že
mės ūkio mokslų specialistas, 
prieš porą metų miręs Dot
nuvoje, Lietuvos TSR MA 
narys-korespondentas Juozas 
Tonkūnas, kilęs iš Stačiūnų 
km. Jo mokslinė veikla že
mės ūkio, ypač pievininkystės

Dolomito skardis Nemunėlio Šlaite

Gipso klodas Ve’nlapllls prie Padvarėčlij

srityje daug kam gerai žino
ma. J. Tonkūnas buvo vienas 
Lietuvos Žemės ūkio akade
mijos organizatorių ir kurį 
laiką jos vadovas. Jis daug 
prisidėjo prie žemdirbystės 
kultūros kilimo Lietuvoje.

Negalima pamiršti ir šio 
krašto knygnešių K. Gumbe- 
levičiaus, P. Šėmbelio, kurie 
spaudos draudimo metais ne
šė į liaudį šviesą, kurstė tau
tinės sąmonės blėstančią 
liepsnelę, ugdė neapykantą 
išnaudotojams.

Pasvalyje, Lėvens šlaite, 
yra mineralinio vandens 
versmė. 1896 m. Rygos poli
technikos instituto prof. Tom- 
sas nustatė, kad versmės 
vanduo, mineralizuotas kalcio 
sulfatų druskomis, tinka bal
neologiniams reikalams. To
dėl šio šimtmečio pradžioje 
prie Pasvalio mineralinės 
versmės buvo pastatytas vo
nių pastatas, kur pradėta 
gana sėkmingai gydyti reu
matizmu ir paralyžiumi ser
gančius ligonius. Vėliau bu
vo pastatyta ligoninė, kurio
je buvo taikomi tobulesni 
gydymo metodai. Tarybiniais 
metais išgręžtas gręžinys 
duoda kur kas daugiau mine
ralinio vandens, išplėsta li
goninė.

Važiuojant į Biržus, kelias 
eina Mūšos, o toliau vaizdin
gomis Tatulos pakrantėmis. 
Savitos Siaurės Lietuvos 
upės, kitur tokių nėra. Jos 
beveik visur kiaurai pra
graužusios nestorą kvarteri
nių (purių) darinių sluoksnį, 
vos- vos vingiuoja per dolo
mito ar gipso uolienas. Todėl 
upės plačios, negilios, priau
gusios žolių, žuvingos, pasi
taiko duobių, užuolankų ir 
užutekių. Tik žemiau Kirdo
nių Tatula kitaip atrodo. Gi
liai įsigraužusi į kvartero ir 
gipso sluoksnius, yra srau

nesnė, stačiais, vaizdingais, 
medžiais apaugusiais šlaitais, 
slėnyje žaliuoja vešlios pie
vos. Tik vietomis Tatula stai
ga paplatėja, krantai išsigau
bia, ten priaugę žolių. Iš pa
žliugusių męlio šlaitų teka 
šaltiniai, todėl vanduo ir 
karštomis vasaros dienomis 
šaltas, nois upė nėra gili. 
Žemiau Trečionių kaimo Ta
tulos gipsingame dugne pa
sitaiko duobių, išsišakojusių 
požeminių urvų. J vienus ur
vus upės vanduo suteka, o 
iš kitų iš požemio srovena 
šalto vandens srovės. Tai po
žeminių karstinių tuštumų 
rajonas, kurio paviršiuje nė
ra nei didesnių įgriuvų, nei 
apvalių dubumų, kaip kitose 
vietose. Kol kas nėra.

Didžiausiomis senomis ir 
naujomis žemės įgriuvomis 
pagarsėję Karajimiškių, Kau- 
nių, Kirkilų, Užubalių ir kitų 
gretimų kaimų laukai. Ma
žiau žinomi Kirdonių laukų 
karstiniai reiškiniai, matomi 
tarp Tatulos ir plento. Užsu
kame į A. Jeronio sodybą. 
Čia gyvatvorė juosia didžiu
lę, maždaug 30 m skersmens 
piltuvo formos dubumą — 
sodą. Tai tipiška karstinė 
įgriuva, požeminio vandens 
gipso sluoksnyje išplauta 
tuštuma su įgriuvusia plona 
kvarterinių darinių danga. 
Siame Kirdonių kaimo gipsin
game lauke yra ir daugiau 
„naujų", su stačiais priemo
lio šlaitais, gilesnių kaip 10 
m įgriuvų. Reikia tik įsivaiz
duoti, kokios turi būti milži
niškos tuštumos, kad įgriu
vęs aukščiau stūksantis ke
leto metrų storio žemės 
sluoksnis palieka tokias di
deles dubumas. Mažesnių se
nų įgriuvų čia kiek nori, bet 
vis tik jos nėra tokios įspū
dingos, kaip naujai įgriuvu-
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Iš Detroito rašo
A t f. Nakas

ALF. NAKAS
ŠILAINĖ — TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ PAŽIBA

Tai kas, kad vieną liai ir baigia savo amžių 
dieną žemė garuoja, o (dažniausiai tuoj po tau- 
kitą dreba sustingusi? tinių šokių šventės svai- 
Tai kas, kad drungnus ginančios dienos). Ar 
pietvakarių vėjus vėl ir jaunimo neužtenka? Ar 
vėl keičia šaltas šiau- toks jau pasyvus jisai? 
rys? Pavasaris artėja, Ne# ne. o o 
artėja, nes saulė vis di- Jaunimo yra daug. Net 
dėsniu ratu, vis aukščiau perdaug, kaip matysime 
ir drąsiau į padanges r i- vėliau. Tik nėra kas jau
tasis O kai jis, pavasa- nimą patrauktų vaidybon, 
ris, bus čia, tai žinosi- dainon ir šokim Nėra va
rne, jog iki Ketvirtosios dovų. Tiksliau: nėra pat- 
tautinių šokių šventės varių, ilgalaikių, nepai- 
beliko tik vienas paskuti- sančių nepalankios kriti
nis šuolis. kos ir ignoracijos vado-

Va, šalia mašinėlės vų. Ai, nereikia pykti nė 
pasidėjau dr. Leono ant tų, kurie ateina pa- 
Kriaučeliūno pranešimą, dėties gelbėti, kai jau 
padarytą spaudos repor- būtiniausia (teatro festi- 
teriams sausio 12 d. Ten, valių, dainų ir tautinių 
tarp kita ko, pasakyta, šokių švenčių metu). Bet 
jog tautinių šokių šventes didžiausia pagarba pri- 
prganizuoja bendrai JAV klauso tiems negausiems 
ir Kanados Lietuvių Ben- vadovams, kurie mūsų 
druomenės, kad pirmo- kultūrinį gyvenimą palai- 
siose dvejose šventėse ko visada, be jokių per- 
tik JAV ir Kanados lietu- traukų, per šventes ir po 
vių jaunimas . tešoko, o švenčių, kurie, užsian- 
trečiojoje mažą išimtį gažavę (atsiprašau: sa- 
sudarė vienos P. Ameri- vanoriškai įsipareigoję) 
kos grupės iš Urugvajaus prieš daugiau kaip du de- 
dalyvavimas. O šioje, šimtmečius, ir šiandien 
ketvirtojoje, kuri įvyks nėra atlyžę. Viena iš ne- 
1972 m. liepos 2 d. Chi- daugelio tokių yra Det- 
cagoje, jau dalyvausią n- roito tautinių šokių gru- 
čios net dvi grupės iš pės Šilainės vadovė Gali- 
Vokietijos ir po vieną iš na Šakėnaitė-Gobienė. 
Anglijos, Brazilijos, Ar- Kai mes kalbame apie 
gentinos bei Urugvajaus. Šilainę, tai kalbame apie 
Tai ir nutarta būsimą į- Galiną Gobienę. Tai ne 
vykį nebe JAV ir Kana- tušti žodžiai, a la Liud- 
dos tautinių šokių švente viko Keturioliktojo 
vadinti, o "Laisvojo Pa- "valstybė — tai aš", nes 
šaulio lietuvių IV-ja tau- valstybė buvo ir po Liud- 
tinių šokių švente". Vis viko, bet Šilainės, to- 
dėlto Kanadai teko ypa- kios, kokia ji dabar yra, 
tinga garbė: Genovaitė po Gobienės tikrai nebus. 
Breichmanienė, hamilto- Šilainė gimė 1949 m. 
niškio Gyvataro vadovė, liepos 25 d., tad IV-sios 
buvo pakviesta aukščiau-: tautinių šokių šventės 
šiam šios tautinių šokių: metu bus bebaigianti 23 
šventės postui — meninei metus. Kai Galina Go- 
dalei vadovauti. bienė tuometinį, iš DP

Trapus mūsų kultūri- stovyklų suvažiavusį jau
nis gyvenimas išeivijoje, nimą pradėjo šokinti, tai 
Kuriasi šen ir ten mėgė- didžiuma šokėjų už vado- 
jų teatrai ir miršta po vę buvo amžiumi vyres- 
kūlių spektaklių. Pragys- ni. Bet ir tuomet šokėjai 
ta šimtabalsiai chorai, jos autoritetui pakluso, 
bet po vieno kito koncer- Keletą kartų pasišvais
to nutyla. Kaip drugeliai čiusi tarp savųjų, Šilai- 
atplasnoja tautinių šokiui nė greit buvo kitataučių 
grupės (ypač jų gausu į pastebėta. Prasidėjo Ši- 
prieš tautinių šokių lainės spektakliukai uni- 
šventes), bet kaip druge- versitetų salėse, Tarp

tautinio instituto baliuo
se, gubernatorių inaugu
racijose, Michigan© uni
versiteto tradicinėse 
tarptautinėse mugėse. 
Pras įdėjo gastrolės į 
didžiuosius Kanados 
miestus, į aplinkinius 
JAV didmiesčius, įskai
tant ir New Yorką pasau
linės mugės metu 1964 
m.

Šilainė nesibrangino, 
jeigu publikos ir kelios 
dešimtys žmonių tebuvo; 
nesibaimino šokdama, 
jeigu ir kelios dešimtys 
tūkstančių ją stebėjo, 
jeigu ir milijonai, kai 
buvo šokama TV studijo
je. Kur tik Šilainė šoko 
ne viena, o tarpe kelių 
ar keliolikos kitų grupių, 
beveik visada buvo ap
šaukta Number One, ar
ba The Star of the Pro
gramme.

Šių eilučių autoriui ne 
kartą teko Šilainės daly
vavimą Michigan© uni
versiteto mugės progra
moje stebėti. Plojimų 
audra lydėdavo kiekvieną 
šokį, o jau po Malūno tai 
ir švilpimai, ir visokį 
kitokį pritarimo kauks
mai iš studentų gerklių. 
O • ir seni profesoriai 
plodavo, iki rankos pa
vargę nustėrdavo. Kartą 
JAV mokytojų bei profe
sorių suvažiavime Šilai
nei pašokus tris šokius, 
vadovę pakvietus prie 
mikrofono kelius žodžius 
pasakyti, vienas profe
sorius sušuko: "Lietu
viai, prieš jus visa Ame
rika atsistoja"... Ir tik
rai atsistojo "visa Ame
rika", ir ilgai, ilgai plo
jo.

Ai, buvo ir liūdnų da

lykų Šilainės istorijoje: 
keleto svarbių gastrolių, 
jų tarpe kelionės į Expo 
’ 67 Montrealyje bei ke
lionės į Vašingtoną, kai 
Tarptautinis institutas 
Šilainę išrinko Detroito 
reprezentante, teko at
sisakyti. .. dėl lėšų ne
turėjimo.

Šilainė dalyvavo viso
se trijose tautinių šokių 
šventėse. Visose trijose 
buvo viena iš pačių dis
ciplinuočiausių grupių, 
sudariusių švenčių bran
duolį. Aš nebeatsimenu, 
kurią amfiteatro arenos 
dalį šilainiškiai užėmė 
Trečiojoje tautinių šokių 
šventėje, bet aš nepa
miršiu dar ir šiandien, 
kai netoli sėdinti nepa
žįstama moteris, į atlie
kamo šokio judesius įsi
žiūrėjusi, pusbalsiai 
šūktelėjo savo kaimynei: prašosi
"Kas tie baltieji angelai? 
Kaip puikiai jie lygiuo
ja..." "Baltieji angelai" 
— Šilainės vyrai ne tik 
anos žiūrovės ten buvo 
pastebėti.

Daug, vai daug ko tu
rėčiau apie Šilainę pasa
kyti. Nes ji gyva šian
dien, kaip gyva buvo 1949 
m., kaip gy/a prieš pen
kiolika, dešimtį, penke
rius metus, pernai. Jau 
po 1972 Naujųjų Metų Ši
lainė atšoko tūkstan
čiams amerikiečių ir sa
vųjų, namie ir už kelių 
šimtų mylių. (Kaip kar
tas, va, rašau, o Lietu
viškų Melodijų radijo 
pranešėjas šaukia: "... 
šį šeštadienį, kovo 18 d., 
Šilainė ir vėl šoks Ann 
Arbore, Michigano uni
versiteto studentų mugė
je... kas .turite laiko, 

nuvažiuokite,.. pasižiū
rėkite". ..).

O tarp pasirodymų 
publikai Šilainė repetuo
ja. Kiekvieną trečiadienį 
— jaunieji, prieauglis; 
kiekvieną penktadienį — 
tyresnieji, kurie šoka ir 
šypsosi. Pradžioje klau
siau, ar jaunimo neuž
tenka, ar jis pasyvus 
toks? Ir atsakiau, kad jo 
yra net perdaug. Į Šilai
nę Detroite veržte ver
žiasi visi studentai, visi 
gimnazistai. Šilainėje 
šokti — neišpasakyta 
garbė. Gobienės nukirpti 
ir nuskusti jie (nes su 
barzda gali tik repetuoti, 
bet kai jau scenoje, tai 
su barzda nešoksi), va
dovės — "seržanto" ap
rėkti, kartais visam va
karui "poilsiui" pasodin
ti, bet jaunimas prašyte 

būti priimtas.
Užtat paskutinius trejetą 
metų Šilainė išsiplėtė iš 
normalios gtupės ribų į 
beveik trigubą. Yra re
prezentaciniai šokėjai ir 
yra prieauglis. Jeigu 
Detroįte būtų penkios 
Galinos Gobienės, tai gal 
šoktų visas lietuviškasis 
jaunimas iki paskutinio. 
Bet ir dabar į Šilainę jau 
sutelpa kelios dešimtys 
ir ko ne ko, bet kandida
tų į kaip nors iškritusio 
vietą tai jau netrūksta.

Šilainė rengiasi Ket
virtajai tautinių šokių 
šventei. Atsiprašau: 
Laisvojo pasaulio lietu
vių IV-jai tautinių šokių 
šventei. Žinau, kad Ši
lainė ten suvaidins labai 
svarbią rolę. Mes, skai
tytojai, irgi turėsime 
savo rolę atlikti — daly
vauti publikos kėdėse.

VELYKŲ RYTAS PRIE GEDIMINO KALNO
Dail. Jurgis JUODIS
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sios.
Prieš keletą metų Kirdony- 

se veikė gipso karjeras, ku
riame buvo atidengtas visas 
gipso profilis. Apačioje per 
visą karjerą slūgsojo masy
vus, grynas kristalinio rudo 
gipso 1,5—2 m storio klodas, 
o viršuje — balta pluoštuoto 
selenitinjo gipso atmaina, 
biržiečių vadinama sūdokliu. 
Šių apylinkių gipsu nuo seno 
domėjosi geologai ir statybi
nių medžiagų specialistai. 
Daugiau kaip prieš 50 metų 
Biržų apylinkių gipso pirmuo
sius laboratorinius tyrimus 
atliko prof. P. Jodelė (MG 
1970 m. 12 nr.). 1921 m. jis 
rašė, kad Lietuvos gipsas tin
ka alebastro gamybai ir trą
šoms.

Karstinių dubumų landšaf
te, maždaug už poros kilo
metrų j šiaurės rytus nuo Kir- 
donių, yra garsus Likėnų ku
rortas. Jo teritorijoje trykšta 
trys natūralios mineralinių 
vandenų versmės. Pati galin
giausia versmė yra šalia sa
natorijos ir trykšta iš karsti
nės maždaug 7 m skersmens 
jr 3 m gylio dubumos dugno. 
Tai gana pastovios 7° tempe
ratūros kalcio sulfatinis 
(CaSOJ mineralinis vanduo, 
turintis stiprų sieros vande
nilio kvapą. Dėl to šaltinis ir 
iš jo ištekąs 3—4 m pločio 
upelis vadinamas Smardonės 
vardu. Versmė tokia didelė, 
kad duoda pradžią nemažam 
upeliui, kurį papildo dar 
dviejų, bet mažesnių versmių 
mineraliniai vandenys, už 1 
km sutekantys į Tatulą.

Likėnų vandens minerali
zaciją nulemia apylinkės uo
lienų litologinė sudėtis. Van
duo, tekėdamas gipsingų uo
lienų sluoksniais, prisisotina 
kalcio sulfątinių druskų, ku
rių koncentracija gana pasto
vi. Be to, vandenyje yra šiek 
tiek (apie 3 mg/1) sieros van
denilio, kuris susidaro gipso 
ir durpių sluoksnių sąlytyje.

Likėnų mineralinio van
dens gydomosios savybės 
biržiečiams nuo seniausių 
laikų žinomos. Tačiau pirmą
ją Smardonės mineralinio 
vandens cheminę analizę at
liko iš Gedučių km. (Žeime
lio apyl.) kilęs žymus chemi
kas ir fizikas, elektrolizės 
mokslo kūrėjas Teodoras 
Grotus (Grothus, 1785—1822, 
MG 1960 m. 9 nr.. 1967 m. 
11 nr.). T. Grotus buvo pa
saulinio garso mokslininkas, 
studijavęs Leipcigo, Pary
žiaus, Romos ir Neapolio 
universitetuose. 1807 m. jis 
grįžo į Lietuvą ir, gyvenda
mas Gedučiuose, savo labo
ratorijoje dirbo Intensyvų 
mokslinį darbą, paskelbė 
mokslinėje spaudoje apie 50 
mokslinių darbų. Tuo metu 
T. Grotus nustatė ir Likėnų 
Smardonės mineralinio van
dens cheminę sudėtį ir tyri
mo duomenis 1816 m. paskel
bė Vokietijos chęmijos ir fi
zikos žurnale.

Užmirštomis Likėnų mine
ralinių vandenų versmėmis 
susidomėta tik XIX a. pabai
goje. Biržų gyd. Chadakaus- 
ko iniciatyva 1890 m. vers
mių mineralinio vandens ana
lizes atliko Rygos politech
nikos , instituto prof. Tomsas. 
Jis irgi padarė išvadą, kad 
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Likėnų versmių vanduo yra 
panašus į Kemerų ir tinka 
gydymo reikalams. Tada Li
kėnuose buvo pastatyta gy
dykla. 1890 m. Likėnuose 
gydėsi 168 ligoniai. Tačiau 
po kelerių metų gaisras nu
siaubė kurortą, kuriam buvo 
lemta atsistatyti tik po 46 
metų.

Vykdant žemės reformą 
Lietuvoje, Likėnų dvaro cent
ras su 36 ha žemės sklypu ir 
mineralinėmis versmėmis 
buvo perduotas Sveikatos 
apsaugos departamentui. Jo 
pavedimu pažangesnių Kau
no universiteto profesorių 
(P. Avižonio, V. Lašo bei ki
lų) ir gydytojų iniciatyva 
1929 m. paruošiamas kurorto 
planas. 1938 m. Likėnuose pa
statoma gydykla ir sanatori
ja, kurortas atsigauna. Likė
nai greitai pagarsėja širdies 
ligų ir ypač reumatizmo sėk
mingu gydymu. Mat, šalia 
versmių yra 6 ha durpynėlis, 
prisotintas kalcio sulfato mi
neralinėmis druskomis, tin
kantis gydymo reikalams. 
Pagal cheminę sudėtį jis pa
našus į Kemerų (Latvijos 
TSR) kurorto gydomąjį pur
vą. Todėl šalia mineralinių 
šaltinių pastatyta balneologi
nė gydykla, naudojanti ne 
tik mineralinį vandenį vo
nioms, masažo, radono ir ki
toms procedūroms, bet gy
danti ir purvu, kuris duoda 
gerų rezultatų.

Be natūralių versmių, Li
kėnų kurorte dar eksploatuo
jami dviejų gręžinių minera
liniai vandenys. Vienas grę
žinys, turintis 43 m gylio, 
Juoda kalcio sulfatinį vande
nį, tokį, kaip ir versmių. 1964 
m. buvo pragręžtas antras 
gręžinys, kuris iš 408—432 m 
gilumos davė natrio chloridi
nį vandenį (NaCi), panašų į 
Birštono ir Druskininkų mi
neralinį vandenį. Tokiu būdu 
susidarė reali galimybė Likė
nuose gydyti skrandžio ir ki
tas vidaus ligas, kurortui 
smarkiai plėstis.

Sunkiais carinės priespau
dos metais šių apylinkių 
žmonės, nepabūgę nei kalėji
mų, nei sunkios bei ilgos iš

tremties, kovojo už laisvę, 
pažangą, šviesesnę žmonijos 
ateitį. Iš ryškesnių pavyzdžių 
buvo paprasto Daudžgirių 
kaimo (Pabiržės apyl.) netur
tingo valstiečio Jono Juozė- 
no ilga ištremtis į Sibirą už 
tai, kad padėjo 1863 m. su
kilėliams. Būdamas 45-rius 
metus ištremtyje, J. Juozėnas 
susitikdavo su V. Leninu ir 
ne kartą klausėsi jo kalbų 
prieš caro patvaldystę. Kal
bėjo jis su Krilovu, Bičkovs- 
kiu ir kitais politiniais kali
niais. J. Juozėnas sugrįžo Į 
Lietuvą tik 1929 m. 90-metis 
senelis, bet dar žvalus, svei
kas ir Kaune kurį laiką sar
gavo. Gaila, kad tas „geleži
nis" Pabiržės senelis, visko 
matęs ir pergyvenęs, nusine
šė į kapą daug ko nepasakęs, 
o turėtų jis šiandien ką pasa
kyti...

Iš vaizdingo Pabiržės mies
telio pi a tęsę savo maršrutą 
8 km į šiaurryčius, pasiekia
me Biržus, seną Siaurės Lie
tuvos ekonominį ir kultūrinį 

centrą (MG 1966 m. 7 nr.). 
Miestas įsikūręs prie svar
baus Vilniaus — Rygos ke
lio, prie Apaščios ir Agluo
nos upių. Biržai ilgą laiką bu
vo svarbus strateginis punk
tas, saugojęs Lietuvą nuo Li
vonijos ordino ir kitų šiaurės 
užpuolikų.

Biržų apylinkės nuo se
niausių laikų žmonių gyve
namos. Tai liudija gausios to
limos senovės iškasenos, ran
damos Apaščios upės pakran
tėse — Velniakalnio ir Vel- 
niakapio piliakalniuose. Lat
velių laukuose ir Mažutiškių 
piliakalnyje randama akme
ninių kirvukų ir kitokių bui
ties reikmenų. Mantagiriš- 
kiuose ir Paravičių laukuose 
pasitaiko pilkapių. Dalis pi
liakalnių buvo panaudota 
karų su švedais metu, dėl to 
dar iki šiol vietinių vadina
mi švedkalniais. Krinčino. 
Mežūnų, Paravičių, Radviliš
kio ir Runkiškių kaimuose iš
liko švedų karų metu supilti 
pylimai.

Stebina XVIII a. atlikti su
dėtingi darbai — Apaščios ir 
Agluonos patvenkimas. Juk 
kadaise Sirvėnos ežero vieto
je tįsojo neįžengiamos šlapios 
pievos, kemsynai su negilaus 
pelkėto ežeriuko liekana. Bir
žų savininkai Radvilos buvo 
ne tik žymūs ano meto karo 
vadai, bet ir dideli mokslo, 
švietimo bei reformizmo ša 
lininkai. M. K. Radvila 
(1549—1616) 1613 m. sudarė 
gana tikslų Lietuvos D. K 
žemėlapį, nes žinojo geodezi
jos ir kartografijos pagrindus. 
Šias žinias kūrybingai pritai
kę praktikoje, vadovavo py
limų ir užtvankos statybai. 
Apaščios ir Agluonos vande
nys išsiliejo net į 406 ha plo-
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papuošė Biržų apylinkę, bet 
turėjo ir tam tikrą strateginę 
paskirtį. Tiesa, jis gana sek
lus, buvusių pelkių aukštes
nės vietos taip ir liko neap
semtos, bet salos tik paįvai
rina šį puikų dirbtinį van
dens baseiną, be kurio, ro
dos, būtų neįmanomas Biržų 
miesto ir jo apylinkės gyven
tojų gyvenimas bei poilsis. 
Pietrytinėje ežero pusėje, 
kur įteka Apaščia su Agluo
na, yra pusiasalis su ketur
kampe kalva, su piltais ap
sauginiais pylimais ir Iškas
tais, kadaise vandeningais 
giliais grioviais, Gražios 
kvadratinės aikštės vakarinė
je pusėje stūkso Radvilų pi
lies-rūmų griuvėsiai (MG 
1969 m. 7 nr.).

Biržai įpratę savo svečią 
pasitikti įdomiu, gerai tvar
komu kraštotyros muziejumi.. 

Jame atsispind' šio miesto ir 
jo apylinkių žmonių buiti
nio ir dvasinio gyvenimo 
turtinga praeitis ir dabartis. 
Biržiečiai nesitaikstė su re
akcija, atkakliai kovojo už 
laisvę, aktyviai dalyvavo 
abiejuose XIX a. valstiečių 
sukilimuose. Biržų giria buvo 
svarbus 1863 m. sukilimo ži
dinys. Čia telkėsi ir mokėsi 
kovoti sukilėliai.

Per visus 40 spaudos drau
dimo metų čia negeso švie
sos ir pažangių minčių žibu
rėlis, kurstomas drąsių žmo
nių. Biržuose dar gerokai 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
įsteigta spaustuvė. Čia spaus
dinama daug knygų, jų tarpe 
S. Matulaičio Lietuvos istori
ja, mokslinės brošiūros, laik
raščiai.

(Mokslas ir Gyvenimas)



Atkelta is 6 psl. SKAUTAMS... 
kompen tent ingos institu
cijos ir privačios bend
rovės darbą tęsia. Visi 
kas gali ir sugeba turėtų 
prie to darbo prisidėti, o 
ne taršos problemą pri
statyti visuomenei kaip 
baubą, keliantį paniką. 
Matyti, kad kai kam rūpi 
daryti šiuo klausimu kal
tinimus valdžios ar vi
suomenės sluoksniams ir 
varyti bendrai ir reika
lingai rimčiai žalingą 
propogandą.

Kai Rimas sustojo kal
bėjęs, Rytas atrodė su
simąstęs ir tylėjo. Jis 
jau neprieštaravo, kai 
tėvas pasinaudojo susi
darius laja nuotaika ir ta
rė:

— Aš nieko nesirengiu 
įrodinėti. Svečias Rimas 
tai puikiai atliko. Aš tik
tai norėčiau pasidžiaugti 
jo blaiviu galvojimu. 
Daug kam iš jaunimo 
kaip tik tokio galvojimo 
labai reikėtų. Rytai, ma
nau, ir tu galėtum į 
skautų vyčių eiles įsi
jungti. Tu ten galėtum...
pozityviai subręsti.

Kai Rimas atsistojo 
atsisveikinti ir šeiminin
kei padėkojo už skanią 
kavą, Rytas vis tylėjo. 
Prie durų tik Rimui jis 
paspaudė stipriai rankas 
ir pasakė: Ačiū. Matysi
mės. L(. Eimantas

Čikagos tautinių ^okiu grupe “Grandis* , šokių siikūryjc 
8 psl.

VYR. SKAUTININKO 
VIEŠNAGĖ

Vykdamas vienetų lan
kyti į Clevelandą, vyriau
sias skautininkas Petras 
Molis kovo 10 d. buvo su
stojęs Londone, Ont., kur 
aplankė Simano Daukanto 
mišrią vietininkiją.

Sueigoje mielą svečią 
londoniškiai labai malo
niai sutiko. Vyriausias 
skautininkas pasidžiaugė 
gražiomis skaučių-skautų 
gretomis, visus nuošir
džiais žodžiais sveikino ir 
daug kam įteikė prisimini
mui ženklelių, skautiškų 
albumų bei leidinių.

Londoniškiai atsidėko
dami vyriausiam skauti
ninkui įdavė Londono lie
tuvių leidinį, išleistą 16 
Kanados lietuvių dienos 
proga. Mat, tą dieną su
ruošė londoniškiai ir vy
riausias skautininkas tu
rės pilną vaizdą apie Lon
dono lietuvių koloniją.

Sueigai pasibaigus ir 
vyr. skautininkui vis dar 
besišnekučiuojant su vado
vais, prie jo pribėgo ma
žasis vilkiukas A. Petra- 
šiūnas ir paprašė leisti 
paspausti kairiąją. Vyr. 
skautininkas ilgai spaudė 
mažojo skautuko rankutę 
ir pasakė: "Ateityje ir tu 
galėsi būti vyriausiu skau
tininku. Tik augk ir budėki"

L. E-tas

Čikagos tautinių šokių grupe “Grandis* šoka'AStuonytį'

GALUTINIS 
TIKSLAS...

L. Lašas Europos Lie- 
tyvyje nagrinėja neseniai 
JAV užsienių reikalų mi
nisterijos pareigūno D. 
V. Martin pasakytuosius 
žodžius, kad "JAV nepa
sisako už visišką Lietu
vos nepriklausomybę, 
bet už teisę Lietuvos gy
ventojams pasisakyti, ar 
jie nori laisvės". Tame 
straipsnyje, be kita ko, 
rašoma:

"1965 m. viduryje ar 
pabaigoje Amerikos lie
tuvių tarpe garsiai nu
skambėjo viešos dr. A. 
Greimo paskaitos, kurio
se jis siūlė gen. De Gau-

NIDOS
DARBAI

Ilgesnį laiką dėl prity
rusių spaustuvininkų sto
kos didesnės veiklos ne
rodžiusi Londono, Didž. 
Britanijos, lietuvių 
spaustyvė Nida, atrodo, 
vėl atsitiesia ir pasaulin 
išleidžia visą eilę lietu
viškų leidinių.

Šiaurinę Ameriką jau 
pasiekė Nidos spausdinta 
buv. Lietuvos ministro 
Vlado Požėlos atsimini
mų knyga "Jaunystės at
siminimai" į kurią išlei
do Amerikos lietuvių so
cialdemokratų sąjungos 
literatūros fondas. 

jėgų ir nedidinti diferen
ciacijos, bet ribotis tau- 
tinio-kultūrinio išeivių 
išlaikymo uždaviniais.

"Nė viena šių minčių 
nebuvo pasekta: mūsų 
politiniai veiksniai, už
uot rūpinęsi Lietuvos va
davimu, paskendo dviejų 
Bražinskų gelbėjime, o 
Lietuvių Bendruomenės 
dėmesys pastaruoju laiku 
nukrypo į kovą su veiks
niais dėl teisės užsiimti 
politiniu darbu. Lietuvių 
Bendruomenės studijų 
dienų metu išgirstieji D. 
V. Martin žodžiai todėl 
gal ir tinkamai vainikuo
ja mūsų politikų pastan
gas. .

Šiuo metu Nidoje bai
giamas spausdinti stam
bus J. Glemžos redaguo
tas kolektyvinis veikalas 
"Žemės ūkio gamybinė 
kooperacija nepriklauso
moje Lietuvoje 1920- 
1940".

Europos Lietuvyje 
anksčiau spausdintieji P. 
Gudelio straipsniai dabar 
surinkti į knygą, pava
dintą "Bolševikų valdžios 
atsiradimas Lietuvoje 
1918-1919 m. jų pačių do
kumentų šviesoje". Šiai 
Nidos baigiamai spaus
dinti knygai įvadą parašė 
velionis istorikas Z. 
Ivinskis. Knygos sant
rauka ir įvadas taip pat 
bus spausdinti anglų bei 
vokiečių kalbomis. 

lie pavyzdžiu blaiviai ir 
nesentimentaliai įvertinti 
Lietuvos politinę padėtį. 
Konstruktyvią išvadų ir 
veiksmingo sprendimo, 
deja, ir šios paskaitos 
neišvystė.

"Vėl 1970 metais kito
se studijų dienose buvo 
pasiūlyta mūsų politi
niams veiksniams vietoje 
pripuolamų propagandi
nių užsiėmimų ir šalia 
galutinio tikslo — Lietu
vos nepriklausomybės 
atstatymo — paieškoti 
darbo plano su mažes
niais tarpiniais ir rea
liais tikslais. O Lietuvių 
Bendruomenei tuo pačiu 
buvo patarta neskaidyti

Be to, Nidoje spausdi
namas antrasis lietuvių 
socialdemokratų žurnalo 
Minties numeris.

Baigiamas spausdinti 
ir Vyt. Alanto stambus 
romanas "Amžinasis lie
tuvis", kurį leidžia Ni
dos knygų klubas. Kitas 
šios leidyklos leidinys 
jau išspausdintas ir da
bar yra rišykloje. Tai 
Mykolo Vaitkaus memu
arų tomas iš okupacijos 
meto "Milžinų rungtynė
se".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



YRA APIE KĄ PAKALBĖTI

TEBEŽAIDŽIA

Kartą 1961 metų vasarą Committee for a 
Free Lithuania patalpose Kipras Bielinis 
rausėsi Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
(LSDP) praeityje. Stabtelėjęs ties LSDP 
spauda, paaiškino, kaip tarpkario metų 
tautininkai ilgą laiką socialistams neleido 
turėti nei savo laikraščių, nei žurnalų. 
Valdžios nuolaida atėjo tik 1939metais. Anot 
Bielinio, vidaus reikalų ministeris Silvestras 
Leonas socialistams leido • ..pažaisti“ 
žurnaliuku. Tokiu būdu tada Lietuvoj 
pasirodė trumpaamže Mintis — pasirodė ir 
tuojau dingo kartu su nepriklausoma 
Lietuva. Bet štaj šiandien, po gerų trijų 
dešimtmečių, ant stalo vėl Mintis — politikos 
ir kultūros žurnalas. Nr. 1 (1971), Londonas. 
Vadinasi, LSDP tebežaidžia.

HEROJŲ GAMYBA

Minties prisikėlimas yra gera proga 
pakalbėt apie LSDP. Žinoma, šnekai apie 
LSDP iniciatorius yra ir daugiau priežasčių — 
pvz.. partijai padarytoji skriauda. Pasitaiko, 

kad tam tikro laikmečio didžiūnai, kaip 
valstybininkai, istorikai, o taip pat ir mažesnio 
rango plunksnavaldžiai. smulkiausiai 
išblusinėja vienas temų ir problemų virtines, o 
kitoms — niekaip nesuranda laiko. Kartais 
taip įvyksta todėl, kadangi to laiko ponija yra 
gobšiai atsikreipusi į savąją genealogiją. Na, 
ir susikuria tam tikra įvykių interpretuotė, 
paprastai palanki to meto dvasiai ir tos 
sistemos pradininkams. Laikai, įvykiai ir 
žmones, kurie netelpa tą laikotarpį 
įprasminančioje sisteminėje visumoje, 
atsiduria įvykių tėkmės išorėje.

Istoriografijos pašalėj kinti ir LSDP — jos 
organizacija, programos, vardai ir darbai. 
Priežastis bene dvejopa. 1927-1940 metų 
Lietuva ir jos raštija favorizavo 
nuosaikesniuosius atgijančios tautos sąjūdžius 
Tokią atranką liudija paveiksluose įremyti 
ūsočai. Tai buvo žmones, kurie iš liaudies 
sukūrė tautą — lietuvių tautą. Lietuvą jie 
stiprino visų pirma ūkiškai ir kultūriškai. Ir tai 
jie darė ekonominių bei socialinių sluogsnių 
telkties, o ne skaldos, pagrindu. 
Socialdemokratija negalėjo prie jų visai? 
požiūriais pritapti. Teko posūnio vieta.

Atėjo bolševikmetis ir daug kas virto 
aukštyn kojom. Naujai santvarkai teko 
įsipilietinti pačiu plačiausiu mastu. Nerta tos 
ideologinės krypties versmių problematikon. 
Tautines darnos mokytojus bandyta išversti 
istorijos šiukšlynan, norėta juos paversti 
nebuvėliais. Imta tyrinėti ir aukštinti 
revoliucine. tarptautinė ir, svarbiausia, 
prorusiškoji linkmė. Dėmesys revoliucine bei 
komunistine tėkmė pavirto pagrinde pramone. 
Štai rezultatai (Komunistas, Nr. 7. 1971): Penki 
tomai Lietuvos Komunistų partijos 
atsišaukimų ir dokumentų rinkiniai Leninas ir 
Lietuva, 1905-1907 metų revoliucija Lietuvoje 
ir Kova dėl Tarybų vaidilos Lietuvoje 1918- 
1920 m. V. Kapsuko, Z. Angariečio, K. 
Požėlos, K. Didžiulio ir K. Preikšo rinktiniai 
raštai ir visa eile monografijų revoliucines 
veiklos temomis. LKP istorijos klausimų išėjo 
dešimt tomų. Lietuvos Komunistų Partijos 
istorijos apybraiža paskelbta 1967-1968 metų 
Komunisto žurnale. Tarp 1949-1970 metų, 
parašytų disertacijų aštuonios skirtos 
revoliuciniam sąjūdžiui iki 1917 metų, o 
penkiasdešimt dvi 1917-1940 laikotarpiui. 
Pagaliau, trys Mažosios lietuviškosios 
tarybinės enciklopedijos tomai. Iš viso Partijos 
istorijos instituto žmonių triūsu pasirodė 220 
KNYGŲ,

O kaip su LSDP? Tiesa, ji studijuojama, gal 
net daugiau negu kitados. Tačiau ji visvien 
lieka naujųjų milžinų paunksmėj. Susidaro 
įspūdis, kad ji nėra savaimingas studijų 
objektas. LSDP egzistencija pasidaro 
nelyginant savo pačios ..klaidos“ laidas 
Sakytum, ji testudijuojama ..lenininei tiesai" 
paryškinti.

-Maines herojai ir jų gamyba. 1921 metais 
Liudo Giros redaguotas Lietuvos albumas 
Antanui Smetonai apibudinti skyrė penkis 
puslapius, o Steponui Kairiui vos vieną. 
Panašiai su šiandienine Tarybine 
enciklopedija: dešimt skilčių V. Mickevičiui* 
Kapsukui, viena Steponui Kairiui. Proporcijos.

8 p si.

žinoma, reikia. Tik bėda. kad ji 
neproporcinga.

ASFALTUOTAS PLENTAS

Trys pagrindiniai nepriklausomos Lietuvos 
politiniai telkiniai — katalikų, liaudininkų ir 
tautininkų — buvo tautiniai sudėtimi ir 
pobūdžiu. Su socialdemokratija jau painiau. 
Jos pradininkai vos tesigraibe lietuviškai; 
partiečių tarpe ilgokai viešpatavo lenkų kalba. 
Tarp steigėjų ir veikėjų buvo lietuvių, lenkų, 
gudų ir serbų. LSDP politika tautiniu 
klausimu bent iš dalies skyrėsi nuo kitų partijų 
laikysenos. Akivaizdoje nacionalizmo triumfo 
1918-1940 metais, sakytum jog visa tai 
nuostolinga. Bet. . .

Rytų Europa buvo ir tebėra tautų ir tautelių 
kratinys. Sugebėti tokioj daugiatautėj aplinkoj 
gyventi neprarandant žmoniškumo — taip, 
kad nereiktų vieniems kitų lietuvinti, 
nulietuvinti ar atlietuvinti — reikalingi 
tinkamas nusiteikimas ir nemaža patirtis. Šiuo 
požiūriu LSDP kredencialai turbūt 
įspūdingesni už kitų sąjūdžių patirties 
rodiklius. Tai numanė ir kaikurie Lietuvos 
žadintojai, pvz., Kazys Grinius. Kai šimtmečio 
pabaigoj lietuvybės smogiamieji daliniai ėmė 
gaubti Vilnių, teko kreiptis į LSDP, prieš 
Pilsudskį pastatant Domaševičių. Reiškia, 
Lietuvos socialdemokratija greičiau už kitus 
galėjo pradėti kalbą su mišriataučiu Vilnium. 
O ar nebūtų buvę naudinga tą strategiją 
pavartot pusšimtmečiu vėliau? Ar ne tiesa, 
kad 1939-1940 metais Kauno ryšiams su 
Vilnium trūko kai ko daugiau, negu asfaltuoto 
plento?

Ko trūko vakar, gali prireikti ir rytoj. Rytų 
Europa juk buvo ir tebera daugialypė. Tai jos 
pelnas ir nuostolis. Jeigu LSDP tipo veiksnių 
nebūtų, juos būtinai reiktų išrast. Na, bet 
šitaip bastytis po praeitį ir ateitį būtų galima 
visą kiaurą naktį, o geroj kompanijoj — dar 
ilgiau.

TRECIOJI ALTERNATYVA

Senoji socialdemokratija verta dėmesio ne 
tik todėl kad ji buvo, bet ir todėl, kad turėjo 
ką pasakyti. Daugumo mūsų politinių partijų 
pažiūra j Lietuvos valstybingumą iš esmės yra 
vienokia. Jų Lietuva yra nepriklausoma 
Lietuva. Visiškai priešingam nusistatymui 
atstovauja komunistai, kurie su šiuo 
egzistenciniu klausimu susidoroja Lietuvą 

įjungdami prie Rusijos. LSDP idealas yra 
'trečia alternatyva. Jų pirminis projektas 
■ateities Lietuvą vaizdavosi kaip vieną iš 
•'sudėtinių federacines valstybes dalių. 

•‘Sprendimas, paprastai pasakius, toks: 
Ikaimyninių kraštų federacija be Rusijos, jeigu 
Įgalima, su Rusija, jeigu reikia.

Lietuvos ateities ir santykių su kaimynais 
klausimus LSDP apčiuopė jau 1895-1897 
metais. Jau tada tie reikalai jiems atrodė 
esminiai. O kaip šiandien? Ar anų laikų 
rūpesčiai mirę, kaip mirę Moravskis ir 
Domaševičius? Ar tautinis klausimas 
išspręstas visam laikui?

Visos pasaulės proletarijai eikite išvien!

lėtai I. Ruęsejo m b n. 1902 m.

No. 6.
Darbininku 

Balsas.
bviinem-sinis Lietuvos darbininkų laikraštis.

išleidžiamai!

iLietuviškosios Social-Demokratu Partijos;

ĮDraugai! Platinkite „Darbininko Balsą!**

Preke 15 kap.

R> (akcija ir Administracija:
Mr .i'/hn PeterivE. Liuriurie Ja« |ues et C-o 1 rot 

Casin.-.r Delavigne. Parit.

Margo svieto rūbai tebesimaino.’ Tautinis 
klausimas tebėra gyvas; jjs.nėrs^rsspręstas 
galutinai nė SSSR valdovų. Stalino 
dešimtmečiais buvo vienaip, o šiandien yra 
kiek kitaip. Akademikai ir politikai bando 
suvokti kas vyksta ir kas darytina. Vieni kalba 
apie SSSR tautų „klestėjimą", o kiti mato net 
jų „suartėjimą“. Vieniems dabartis reiškia 
tautinių skirtumų „nykimą“, o kitiems net 
eventualaus tautų „susiliejimo“ pradžią. 
Kiekviena samprata turi savų implikacijų ir šį

PASTABOS
DĖL VIENO STRAIPSNIO
APIE LIETUVOS STATUTĄ

1. Wo ist der Hund begraben
Šių metų sausio 22 d. Drauge 

(šeštadienio priede) buvo at
spausdintas gana platus straips
nis apie Didžiosios Lietuvos ku
nigaikštijos 1529 metų statutą, 
kurį 1971 m. išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas. 
To straipsnio negalima pavadin
ti recenzija, nes jis, visiškai ne
atskleidžia skaitytojui, ką jis 
galėtų rasti šioje knygoje, kurią 
parengė Jonė Deveikė ir reda
gavo Aleksandras Flateris. J. 
Damausko straipsnį greičiau bū
tų galima pavadinti skundu ar
ba kaltinamuoju aktu prieš šios 
knygos sudarytojus ir leidėjus. 
Nors esu kietos kritikos šalinin
kas, takiau, ką nors kaltinant ar 
skundžiant, reikia būt labai at
sargiam. Tarp kita ko, ir čia 
nagrinėjamas statutas numato 
labai smarkias bausmes už ne
teisingus kaltinimus ir skundus.

Reikia pagirti J. Dainauską, 
kad ji^ labai atvirai prisipažįs
ta, kodėl jis šį kaltinamąjį aktą 
surašė. Tamq straipsnyje jis 
tarp kita ko sako: “Pagaliau, 
manau, kad Chicagos leidinio 
leidėjai žinojo, kad turiu visų 
1529 m. Lietuvos statuto išliku
sių rankraščių fotokopijas 
(Dzialynskio egz. turiu net 3 
mikrofilmus), gautus iš tų bib
liotekų, kuriose! šie rankraščiai, 
šiuo metu, yra.” štai kur šuo 
pakastas. Statuto leidėjai ne tik 
turėjo žinoti, kad čia pat po 
ranka yrą sukaupta visa status 
tinė medžiaga, bet ir geras visų 
statutų žinovas, juoba, kad A. 
Flaterio parengtoje statuto bib
liografijoje yra įtraukti bene 
septyni to paties J. Dainausko 
straipsniai įvairiais statutiniais 
klausimais. O, atrodo, nei re
daktorius A. Flateris (J. Devei
kė mirė 1965 m. ir jai ne1 visi 
J. Dainausko straipsniai galėjo 
būti prieinami) nei leidėjai ne 
tik nepasinaudojo Dainausko 
turima medžiaga, bet ir nepasi- 
tarė su juo, kaip tą statutą 
leisti. Už tai, žinoma, nei redak
toriaus, nei leidėjų negalima pa
girti.

Tačiau, perskaičius J. Dai
nausko kaltinamąjį aktą, kyla 
truputį abejonių, ar toks su juo 
bendradarbiavimas būtų pageri
nęs patį leidinį? Tiesa, viena ki
ta vertimo klaida (“paukštva
nagis” gal geriąu negu “vana- 

tą žada, ir šiuo tuo baugina.
Taigi, knyga dar neužversta. Vienaip 

tautines problemas rengėsi spręsti LSDP, 
kitaip į jas buvo pažiūrėjusi nepriklausoma 
Lietuva ir dar kitoniškesnę išvadą padarė 
sovietų Rusija. Ir kas gali pasakyti, kaip bus 
po dešimtmečio, kito? Klausimas aktualumo 
neprarado. Yra apie ką pakalbėti.

'LEONAS SABALIŪNAS 
(AKIRAČIAI)

giukas”, bet “gtartsakalis”, ku- •€; 
rio, beje, nežino nei mūsų en
ciklopedija, nei Dabartinės lie
tuvių kalbos žodynas, kažin ar 
geresnis už “lėlį”?) galėtų būti 
pataisyta, bet kai kur galėtų 
taip pat būtį pagadintas geras 
vertimas (pavyzdžiui, “kilniuo
sius riterius” nutaisius į “rite- c 
riais pakeltuosius”). Žodžiu, gal 
išeitų pagal tą liaudies išmintį: 
skvernus karpo, alkūnes lopo.

J. Dainauskas, sakydamas, 
kad jis turi visų išlikusių 1529 
m. statuto rankraščių fotokopi
jas, gal kiek ir pasigiria. Girdė- r 
tis, Vytautas Raudeliūnas, be 
abejo, šiuo metu pats gesiau- 
sias statutų specialistas, yra su
radęs pora naujų nuorašų. Atei
tyje gali jų, atsirasti1 ir daugiau, 
gali atsirasti ir pats originalas. 
Tas pat Raudeliūnas jau yra 
paruošęs 1566 m. statuto laidą. 
Jo kvalifikacijomis šioje srityje 
negalima abejoti.

2. Klaidos ar abejonės
Visiškai galima sutikti su 

pirmąja J4 Dainausko baigminės 
pastraipos puse, kad “teisingam 
1529 m. Lietuvos statuto supra
timui būtina turėti teisingai c 
įskaitytą ir moksliškai paskelb
tą jo tekstą ir tik po to pereiti 
prie to teksto vertimo ir komen
tarų. Tai būtų idęalu, bet dėl 
tos įdėlios padėties nebuvimo 
nereikėtų užsipulti visų tų, ku
rie ligi šiol skelbė to statuto 
tekstus darė jų vertimus į loty
nų, lenkų, rusų, pagaliau štai 
jau ir į lietuvių kalbą. Visas il
gas J. Dainausko straipsnis tik
rai neįrodo antrosios jo baigmi
nės pastraipos "pusės, kuri skam 
ba šit kaip: “Užtat bet kokio, 
pilno klaidingų įskaitymų Lie
tuvos statuto teksto, o tuo lax 
biau tokiu klaidingu tekstu pa- 
repito vertimo leidimas, nors 
ir gražiai išoriniu rūbu apvilk
tas, tokiam leidiniui niekad 
mokslinės vertės nesuteiks.” 
Tarp kita fco, toji užuomina 
apie “gražų išorinį rūbą” (lyg 
galėtų būti koks nors vidinis rū
bas, kad ir negražus) tėra vie
ninteliai teigiami žodžiai apie 
visą tą, be galo didelį, darbą, 
kurį į šį leidinį įdėjo J. Deveikė, 
A. Flateris ir A. Mackaus fon- Šr 
do darbuotojai.'Truputį mažo
ka.

To baisiai. griežto verdikto 
vieta, kurioje kalbama apie 
“pilną klaidingų įskaitymų teks
tą” kelia daugiausia abejonių. 
Kaip žinia, tas tekstas yra pa
imtas iš Konstantino Jablonskio 
redaguoto statuto leidimo, ku-
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KANKINTAS DĖL KRISTAUS

Milan H ai movie i
Statybos buvo vykdomos savivaldy

bių lėšomis, bet jose įdėta daug in
žinierių proto, darbo ir rūpesčių. 
Karas ir okupacijos daugelį lietuvių 
inžinierių išbloškė iš tėvynės, dau
gelis jau mirė. 1925-1940 m. laiko
tarpy apskričių ir miestų inžinierių 
pareigas ėjo šie inžinieriai: Alytaus 
apskr. - Taškūnas, Trečiokas, Bir
žų aps. - Paškevičius, Viliūnas, 
Kauno aps. - Vizbaras, Helcerma- 
nas, Mačiūnas, Kėdainiųaps. - Rim
kus, Dačinskas, Kondrotas, Kretin
gos aps. - Buce vi čius, Karuža, Rim - 
gaila, Marijampolės aps. — Draga- 
šius, Lukošaitis, Kuodis, Mažeikių 
aps. - Helcermanas, Lelis, Sida
bras, Panevėžio aps. - Germanas, 
Lelis, Raseinių aps. - Ezerskis, 
Lelis, Adomonis, Rokiškio aps. — 
Keraitis, Litas, Lelis, Seinų aps. - 
Abramavičius, Šakių aps. - Mane- 
kas, Šiaulių aps. - Liorentas, Ger- 
gelis, Tauragės aps. - Rimgaila, 
Karuža, Lelis, Kondratas, Telšių 
aps. - Sidabras, Stulginskis, Trakų 
aps. - Drevinskas, Rudys, Ukmer
gės aps. - Jovarauskas, Paškevi
čius, Utenos aps. - Litas, Kadžys, 
Lvovas, Vilkaviškio aps. - Maize- 
lis, Juozaitis, Zarasų aps. - Ka
džys, Nagevičius, Kauno miesto - 
Vizbaras, Reisonas, Civinskas, 
Dragašius, Šiaulių miesto - Reiso
nas, Guminiukas, Bitė, Gargasas, 
Panevėžio miesto - Stanevičius, 
Gargasas, Reisonas.

Mažesnių pirmaeilių miestų inži
nieriai vėliau buvo paskirti, bet jų 
pavardžių neprisimenu. Nevisų var
dus atsimenu, tai parašiau tik pa
vardes.
KARO PRADŽIA IR VILNIUS

Besiartinančią karo pradžią paju
tome po Čekoslovakijos okupacijos 
1939.III.15 ir Klaipėdos atplėšimo nuo 
Lietuvos 1939. III. 22. 1939 metų va
sara praėjo vis didėjančio vokiečių- 

VILNIAUS VERBOS

Tradicinės Vilniaus verbos — tai 
ant sausos žilvičio ar karklo šaku
tės iš visu pusių įvairiais ornamen
tais supinti paspalvinti smulkūs pie
vų augalai ir žiedai Jos nelinkti pa
plakti vaikams Vėrini sekmadienio 
ryla, kaip kadagio ir žydinčio žilvi

1972. m. 29

lenkų įtempimo ženkle. Rugsėjo 1 d. 
atėjęs tarnybon radau visus valdybos 
tarnautojus ir dr. Mačiulį bedisku- 
tuojant Lietuvos padėtį. Tą rytą vo
kiečiai pradėjo karą prieš Lenkiją.

Su Butkum ir mokyklų inspektorium 
Skuču (min. broliu) turėjom važiuoti 
į apskritį tarnybos reikalais. Įjungę 
automobilio radiją, visą laiką girdim 
"Uwaga, uwaga, nachodzi” ir po to 
pora slaptažodžių. Tai perspėjimas 
gyventojams ir kariniams daliniams 
apie prisiartinančius, mirtį nešan
čius vokiečių lėktuvus. Nors Lietu
vos vyriausybė tuoj paskelbė neutra
lumą, bet visi jautėme didelį nera
mumą ir baimę dėl Lietuvos likimo. 
Butkus ūkininko protu taip galvojo: 
jei jau Lietuvai tektų nustoti nepri
klausomybės, tai geriau jau likti po 
rusu, negu po vokiečiu, nes rusai 
žemesnės kultūros ir jie tautos neiš
naikins. ...

Visą savaitę girdėjom Lenkijos 
agonijos šauksmą "Uwaga, uwaga", 
kuris ėjo vis silpnyn. Kai Hitlerio 
armijos per dešimtį dienų užėmė be
veik pusę Lenkijos ir prie Kutno ap
supo lenkų armijos likučius, tada ir 
Lietuva paskelbė dalinę mobilizaci
ją-

Per radiją pranešė, kad kalbės 
min. pirm. gen. Černius. Jaunimas 
ir šauliai, užgulę radijo aparatus, 
susikaupę, laukė vyriausybės ženklo 
žygiui į Vilnių. Per dvidešimts metų 
buvo šaukta "mes be Vilniaus nenu
rimsim", dabar atėjo valanda atsi
imti Vilnių. Taip tada visi galvojom.. 
bet Černiaus kalba visus perpylė, 
kaip šaltu vandeniu....

Jis pasakė, kad "Lietuva yra neu
trali, bet neutralumui apsaugoti pa
skelbta dalinė mobilizacija - turime 
budėti ir laikytis ramiai. Taip pra - 
leidome dar vieną progą. Pik. Gri
nius, tuo laiku buvęs karo atašė Ber
lyne, rašo ką tuo metu jautė ir gal

is'ūkei ta i 10 psl.

tui labiau . būdingos prie medinio 
kotelio pritvirtintos stambios popie
rines gėlės. Tokių gėlių verbų, 
papuoštų spalvotais popieriniais 
kaspinais, nešiojamų po kelias de
šimt sukištų viename stove — lente
lėje su skylutėmis, galima pamatyti 
ir Vilniuje. Tačiau ne šios, bet iš 
gėlyčių pintos verbos savo menišku
mu žavėjo žmonių akis ir dabar 
mūsų skautų-čių ruošiamose Kaziu
ko mugėse.
• Vilniaus apylinkėse, ypač Kriau
čiūnų. Vilkeliškių ii- kiti artimieji 
kaimai, iš seno yra savotiški meni
niu verbų g .mybos centrai. Prieš- 
velykiniam .aikui atėjus, jų meis
trai padaro šimtus verbų, kurios 
parduodamos jornarkuose - mugėse, 
gatvėse ir prie bažnyčių.

Vilniaus verbų raštai ir spalviniai 
deriniai, joms daryti medžiaga ir 
būdai labai įvairūs. Pagrindinė me
džiaga — tai smulkiažiedes pievų 
sausutės. ypač geltonosios, taip pat 
baltos ir sausvos katpėdėlės. kurių 
gausu Vilniaus apylinkių šiluose, 
smilgos, motiejukų varpos, dirsės, 
darželiuose auginamos braškutės ir 
kiti pievų augalai.

Žaliava renkama vasarą ir rudenį, 
kruopščiai išdžiovinama, išskleidus 
pastogėje, kad neperdžiūtų ir nesu
lūžtų koteliai. Išdžiovintos smilgos 
dažomos žaliai, katpėdėlės raudonai 
arba žaliai. Motiejukai vienų meis
trų dažomi, kitų — paliekami natū
ralios pilkos spalvos. Geltonosios 
katpėdėlės taip pat dažnai palieka
mos natūralios spalvos.

Liuteronų kunigas Mi
lam Haimovici išbuvo aš
tuonerius metus Rumuni
jos kalėjimuose, pakelda
mas neaprašomus kankini
mus. Komunistai jį basa 
buvo užmetę ant degančių 
anglių. Jis buvo žiauriai 
mušamas į jautriausias 
vietas ir buvo verčiamas 
plikomis savo rankomis 
valyti tūkstančių kalinių 
išmatas. Jo tikėjimas iš
laikė visus bandymus.Net 
komunistų pareigūnai bu
vo apimti tokios pagarbos, 
kad vėliau, kalbėdami 
apie tai, nusiimdavo ke
pure, tokiu būdu pareikš- 
dami pagarba Šiam gyvam 
šventajam. Tūkstančiai 
krikščioniu kaliniu mirė » * 
Rumunijos komunistų ka
lėjimuose. Didvyriška jų 
laikysena ir tikėjimas 
Viešpačiu pilniausiai ap
rašyti kun. Richard Wurm- 
brand knygoje “Kankintas 
dėl Kristaus“, išverstoje 
i 25 kalbas ir esančioje 
labiausiai perkamų knygų 
sarasuose. k 

Susidomėkite geležinės 
ir bambuko uždangų pa
smerktų brolių likimu.

Pasiųskite kuponų kun. 
Richard Wurmbrand knygai 
“Tortured for Christ“, iš
verstai iv 27 kalbas.

Iškirpk ir pasiusk:

VOICE OF THE MARTYRS
NAU 1548 IL

P, O'Box 11, Glendale, CA 91209
U.S.A.

“PRISIMINK PAVERGTUOSIUS“

Vardas

.1 dresas
čio šakelės, prašant Velykų kiauši
nio ■ - jos meno kūriniai ir puošme
nos Verbų sekmadienio procesijoms, 
pašventinus jas prieš lai bažnyčioje.

Nėra aišku, kada ir iš kur atsira
do Vilniaus verbos. Įdomu, kad jos 
paplitusios tiktai 30-50 km. spindu
liu apie Vilnių. Negalima sakyti, 
kad jos būtų lenkiškos, nes jų kraš N ii niaus lietuvaitė su verbomis.

Miestas

Valstija "Zip

Atsiuntęs kuponą, gausi knygą 
“Kankintas del Kristaus'“ v eltui. 
Aciu.

bandymus.Net


SPAUSDINAME IŠTRAUKAS IŠ ‘MŪSŲ
VYTIES” POKALBIO SU AKADEMINIO 
SKAUTU SĄJŪDŽIO PIRMININKU 
LIŪTU GRINIUM

"Vien pažadais 
ir norais 
savo potencialo 
neišvystysime"

Liūtas Grinius daugeliui yra pažįstamas 
savo aštriomis įžvalgomis ir 
pastabomis aktualiuose klausimuose. 
Deja, taip pat daugeliui jis yra 
žinomas tik kaip skautų vadovas, 
užmirštant jo kitus visuomeninius 
vaidmenis ir interesus.______ '____________

n.

ris pasirodė 1960 m. Minske. 
Kiek anksčiau tame pačiame 
straipsnyje J. Damauskas apie 
tą tekstą: rašė, kad “veik kiek
viename puslapyje buvo rastos 
abejonės dėl Minsko leidinio 
transkripcijos.’* Tad kas iš tik
tųjų, klaidos ,ar abejonės? Jei
gu J. Dainauskas tik abejoja 
dėl kai kurių j įskaitymą, tad iš 
kur atsirado toji “pilnybė klai
dingų įskaitymų.” Konkrečiai J. 
IMirWskas nenurodo nei vienos 
toidos ir nepateikia nei yieno 

■- konkretaus atvejo, kodėl jis 
Vienu ar kitu įskaitymu abejo
ja.. Užtat kol kas tą jo teiginį, 
reikia laikyti iš piršto išlaužtu.

Visiškai sutinkame su J. Dai- 
k nausku, kad “transkribuojant 

tokį' rankraštį inūsų laikų rašy
ba, net ir tuo pačiu raidynu, ne 
tik reikia gersi pažinti tokių 
rankraščių paleografines savy
bes; suprasti rankraštyje pa
vartotus sutrumpinimus, bett- ir, 
gerai pažinti kalbą, kuria tran
skribuojamas rankraštis yra pa
rašytas. Tik tada galima pri
leisti, kad tas, o ne kitas teks
to įskaitymas galįs būti teisin
gas, “Turint prieš akis šiuos 
griežtus, bet teisirigus reikala
vimus, darosi dvigubai nesu* 
prantama, kaip J. Dainauskas 
drįsta tvirtinti, kad prof. K. 
Jablonskio redaguotas tekstas 
yra “pilnas klaidingų įskaity
mų.” Mes; kurie buVome Jab
lonskio tnokiniaį ir kurie klau
sėme jo slaviškosios paleografi
jos kursą (tarp tų klausytojų 

'° buvo ir prof. Z. Ivinskis), gali
me paliudyti, koks puikus jis 
buvo šios srities specialistas jr 
koks atsargus mokslininkas. Jo 
1934 m. išleistą dokumentų rin
kinį XVĮ a. Lietuvos inventoriai 
net lenkai istorikai pripažino 
kaip pavyzdį, kaip reikia leisti 
istorinius šaltinius. O juk tas 
leidinys ištisai transkribuotas.
1972.111.29

— Kiekvieną kartą, kai sutinku, sakykim, 
aštuoniolikmetę ar dvidešimtmetį, gražiai val
dantį lietuvių kalbą ir sąmoningai sampro
taujantį, nustembu, tarsi stebuklą išvydęs. Nu
stembu, nes tie jaunuoliai prieš gal penkis me
tus vos-ne-vos sugebėdavo save lietuviškai iš
reikšti. Tai rodo, kad tautiškas sąmoningu
mas išsivysto sulaukus studentiško amžiaus. 
Šis amžius yra kritiškas ne vien asmenybės, 
bet ir tautiškumo prasme. Be abejo, mane ste
bina jaunuoliai kalbą išmoksta valdyti ne or
ganizacijose, ne mokyklose, bet labiausiai šei
moje, šeimos pastangų dėka. Pagrinde yra 
šeima. Organizacijos ir mokykla gali padėti, jos 
gali prisidėti prie motyvavimo ir progų su
darymo, bet jos niekad neatstos šeimos įtakos. 
Spėju, kad tokių pavyzdinių jaunuolių skai
čius mažėja, nes daug šeimų nustoja kovoję 
už savo vaikų dvikalbiškumą. Prieš metus, na
grinėdamas gal 1000 L.S.S. apdovanotų ar ki
taip įvertintų narių statistiką, pastebėjau dar 
kitą įdomų faktą: vaikai, kurių tėvai aktyviai 
dalyvauja skautų sąjungos gyvenime, dažniau 
pasižymi už kitus. Tai rodo, kad šeimos nuo
taikos, įsijautimas ir dalyvavimas organizuota
me darbe turi neabejotiną įtaką į vaikų vysty

mąsi.
Nemanau, kad jaunuolis, studentu būda

mas, yra subrendęs visuomenininkas. Jam dar

3. Pagrindinis priekaištas ir 
kai kurios Damausko klaidos
Pats save išsigąsdinęs dėl ta

riamų įskaitymų klaidų J. Dai
nauskas daro pagrindinį prie
kaištą J. Deveikės parengtam 
ir A. Mackaus fondo išleistam 
1529 metų statutui. Jo nuomo
ne “perspausdinti originalų, O 
ne transkribuotą tekstą, pilną 
klaidų, buvo nesunku.” Visai 
teisinga. Bet kas tokiu tekstu 
galėtų pasinaudoti? Tegu kas 
pabando paskaityti mūsų čia 
nagrinėjamo leidinio 51 psl., at
spaustą 1529 m. statuto Slucko 
rankraščio pirmojo puslapio fak
similę. Jeigu, anot J. Damausko, 
tokių specialistų, kaip Ignas 
Danilavičius arba Kostantinas 
Jablonskis, parengtuose teks
tuose pilna klaidų ir abejonių, 
tai ką bekalbėti' apie mažesnius 
speciaįiMtūs. Be to, kadangi 1529 
m. statuto originalo nėra, o tė- 
rą| tik žinomi keli jo nuorašai, 
kas galės pasakyti, kad. tuose 
nuorašuose nėra tiek pat klaidų, 
kiek jų J. Dainauskas tariamai 
suradęs 1960 m. Minske išteis
tame ir dabar Chicagoje pakar
totame tekste.

Dar keletas žodžių dėl taria
mų vertimo klaidų. Šiuo atveju 
J, Damauskas daug konkretes
nis, kaip dėl tariamų įskąitymo 
klaidų ar abejonių. Tačiau ir čia 
jis perdeda, sakydamas, kąd 
“tų vertimo (netikslumų tiek 
daug, jog neįmanoma juos iš
vardinti kokiame laikraštiniame 
straipsnyje.” Tas uždavinys jam 
žymiai palengvėtų, jeigu jis at
sargiau taisytų tas tariamas 
klaidas. Taip lyg su pasigar
džiavimu jis skelbia, kad “ver
timo klaidos prasideda nuo pat 
statuto įžangos”, kurioje Žygi
mantas I save vadina Lenkijos 
karaliumi ir didžiuoju Lietuvos, 
Rusų, Prūsų, Žemaičių, Mazovi
jos ir kt. kunigaikščiu. J. Dai- 
nausko siūlymas tame titule

sritis pakeisti tautomis ar gen
timis yra . gryna nesąmonė. J. 
Deveikės vertime Prūsų, Rusų, 
Žemaičių žodžiai rašomi didžią
ja raide aiškiai ir visai teisin
gai reiškia sritis, o ne tautas ar 
gentis.

Nereikalingi ir kai kurie kiti 
tariami vertimo klaidų taisymai. 
Yra daug žinomų postpolstvo 
žodžio prasmių, bet dar ligi šiol 
neteko girdėti, kad tas žodis bū
tų verčiamas “prastuomene”, 
ypač kad tekste aiškiai kalba
ma apie ir “pospolstvoš” paval
dinius. Kodėl prastas žodis “pa
kelti ranką”, arba ką reiškia J. 
Damausko siūloma “pakampių 
smuklė”? Nesuprantamas ir J. 
Daįnausko daromas skirtumas 
tarp vėliavininko ir karužos. 
Juk tai vienas ir tas pat daly
kas. O kaip lengva suklysti, 
transkribuojant tekstą, įrodo ir 
pats J. Damauskas, teksto žo
dį “vyvolam*’ transkribuodamas 
“vylovan”.

Aplamai, jeigu J. Damauskas 
būtų truputį kritiškesnis pats 
sau, o atlaidesnis vertėjos, re* 
daktoriaus ir leidėjo atžvilgiu, 
jis įbūtų pamatęs, kad šis leidi
nys, nors ir nėra tobulas, yra 
vertingas įnašąs į mūsų istori
nę literatūrą. O kiek pačiame 
statute skaitytojas suras įdo
mios medžiagos, J. Dainauskas 
visiškai nepasistengė . parodyti 
Ir Šiuo atveju jis nuskriaudė ne 
tiek leidinio sudarytojus ir lei
dėjus, kiek Draugo skaitytojus, 
kurie, . pasiskaitę J. Dainausko 
straipsnį ko gero nebenorės 
tos vertingos knygos skaityti. 
Praeities mėgėjams tikrai tuo 
padarytas didelis nuostolis O 
reikia nepamiršti, kad tokib is
torinio teisių rinkinio, kaip mū
sų statutai, daugelis kraštų 
mums pavydėtų.

VINCAS TRUMPA

reikia daug praktikos, kurią gali duoti tik jau
nimo organizacijos. Iš to išplaukia reikalas, 
kad studentų organizacijų skyrių vadovai 
keistųsi kasmet. Tik tokiu būdu sudarysi
me sąlygas didesniam vadovų skaičiui išsivys
tyti. Būtina taip pat pramatyti sąlygas prade
dantiems vadovams vis didėjančios atsako
mybės galimybėms. Sąjūdžio rėmuose tam yra 
sąlygos A.S.S. skyrių valdybose, padalinių 
Centro Valdybose ir, galop, A.S.S. Vadijoje 
ar institucijose, organuose.

Stipriausia motyvacija tapti visuomenišku 
randama jaunose šeimose, kuomet tėvas ar 
motina pradeda rūpintis savo prieauglio lietu
višku auklėjimu. Tuomet turbūt pastebi
ma, kiek mažai išmokta ir pradedama domėtis 
lietuviška knyga, lituanistine mokykla ir skau
tais. Anot R. M. Hutchins, žmogaus auklė
jimas ir lavinimasis niekad nesibaigia. Rimtai 
darbui motyvuoti jaunuoliai sugebės pasiruoš
ti visuomeniškam darbui, jeigu matys jo pras
mę. Jiems netruks pastebėti savo trūkumus ir 
juos pašalinti. Jeigu vyresni mokės daryti vado
vų atranką ir pavyzdžiu motyvuos rimtai dirb
ti, neturėsime abejoti jaunesnių pajėgumu. 
Tai neįvyks savaime ir neįvyks be vyresniųjų 
įtakos reikalingam tęstinumui išlaikyti. Todėl 
vienas labiausiai rūpimų klausimų yra tris
dešimtmečių vadovų radimas ir palaipsnis į- 
traųkimas į Sąjūdžio vadovybę.

— O kaip su vyresniąja karta, virš trisde
šimt metų, kuri irgi jau mokslus yra išėjusi A- 
merikoje? Šios kartos paskiri atstovai yra sėk
mingai įsijungę į lietuvišką gyvenimą, jai tur
būt ir Jūs save priskiriat, bet bendrai paėmus, 
ši “Korėjos karo karta” daugiau negu vyres
nieji, Vokietijoje mokslus baigusi “Antrojo pa
saulinio karo karta” ir pati vyriausioji “Ne
priklausomybės karta” yra išsiblaškiusi ir nu
slydus! į asmeninio patogumo susidarymo veik
lą, yra aplamai konservatoriškų pažiūrų ir 
abejinga bei apatiška pagrindiniams išeivijos 
kultūriniams - politiniams tikslams. Kaip Jums 
atrodo tokie kaltinimai?

— Sociologai turbūt patvirtins, kad imi
grantai pasižymi rūpesčiu medžiaginėmis ver
tybėmis. Nenuostabu, kad be lėšų ir turto at
vykę tėvai visomis jėgomis rūpinosi sudaryti 
medžiaginį pagrindą sau ir savo šeimoms. Ne
manau, kad sūnus ar duktė turi teisę kaltinti 
tėvus už tai, kad jie pajėgė vaikui sudaryti 
sąlygas ne tik baigti universitetą, bet ir auto
mobiliu jį pasiekti, o dažnai remia iki dakta
ratą gauna. Kaip vienas pirmųjų šiame krašte 
pradėjusių universitetą lankyti ir baigusių, aš 
pavydžiu tokių sąlygų neturėjęs. Iš kitos pusės, 
medžiaginis aprūpinimas ne visuomet laiduoja 
geriausio vaiko charakterio išvystymą. Tėvų 
pastangos savo vaikus aprūpinti yra kartais ap
mokamos ne tik neįvertinimu, bet visišku at
sakomybės sau, tėvams, ir aplinkai nebojimu.

Medžiaginių vertybių kaupimas vyresnėje 
kartoje neturėtų būti skaitomas esmėje blogiu. 
Nesutinku su teigimu, kad vyresnioji karta y- 
ra apatiška išeivijos kultūriniamas - politi
niams tikslams. Atvirkščiai, man atrodo, kad 
kaip tik ji yra dosniausia mūsų spaudos ir vie
šų įvykių rėmėja ir aukotoja.

Vidurinioji karta, atstovaujama jau čia 
mokslus baigusių, turbūt daugiausiai pasižy
mi prestižo ieškojimu ir savo šeimos rūpesčiais. 
Manęs tai nestebina, nes ši karta artimai su
vokia vyresniųjų prisirišimą tradicijoms ir 
praeičiai ir natūraliai ieško kitokios išraiškos 
sau. Artimiausia išeitis savęs užakcentavimui 
yra kaip tik įvertinimo atsickimas savo spe
cialybėje (daug pastangų, bet nebūtinai pla
taus akiračio ir apipavidalinimo reikalaujantis 
dalykas) ir medžiaginių gėrybių sukaupimas. 
Ši karta yra lietuviška, bet vyresniųjų nusta
tytos politiškos gairės jai neatrodo gyvenimiš-

NUKELTA Į 10 psl.
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Pa/tic Mfoothvort Co.
K. KIAUŠAS Ir J. ŠlAUČlULIS

Darc no s įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 
įvairus medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-38 8 4.
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BELLAZZI-L A M Y 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

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENA TREČIADIENI, H VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

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

RADIO 1410 MONTREAL

Atkelta iš 3 psl. VIENA 

moterų akyse, apie 
stingdantį Šaltį.

Savitame M. J. Šau
ta it yt ė s pasaulyje ne vi
sur reikalingas gidas, 
kaip pacituotuose pos
muose ar štai miniatū- 
roje "Rudenį” —

’’Miškams užsidegus, 
glaudžiuosi prie tamsaus 
kamieno ir tapusi jo žie
ve, laukiu perkeitimo, 
kad išdrįsčiau ir aš 
splavomis savo pradžią 
kurti".

Pavyzdžiui, miniatiūra 
"Laukdavau tavęs" kuria

SAULE DANGUJE...

visiškai aiškų vaizdą ir 
įspūdį:

"Aš laukdavau tavęs, 
nes be tavęs man gatvės 
tuščios ir tūkstančiai 
praeivių svetimi.

"Tavo žingsnis gatvėje 
skambus, ir visas mies
tas aidi".

Didžioji dalis jos eilė
raščių yra tokios minia
tiūros, ir jose glūdi visa 
poetės stiprybė. Bet mi
niatiūra, jei ji ir gerai 
apvaldyta, norėtume sa
kyti, per maža tegali iš
reikšti poeto stiprybę, jo

balsą, tegu ir koks savi
tas jis būtų. Poetui būti
nai reikia drąsos veržtis 
ir išsiveržti. O jau mi
nėjome, kad M. J. Sau- 
laitytės poetinis pasaulis 
nėra siauras. Ji rašo 
Lietuvos motyvais, rašo 
religinais, rašo kasdi^ 
niniais ir heroiniais. Ne
turėdami po ranka jos 
pirmojo rinkinio, negali
me palyginti jos kelio į 
savitumą. Bet ir iš to 
vieno rinkinio galėtume 
darytis išvadą, kad tuos^ 
miniatiūriniuose eilėraš
čiuose kalba M. J. Sau- 
laitytė. Tai jau daug.

K. Abr. (EL)

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBD 4AS, 
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, eilerašČiu. adv. m.Šveikauskienė ved/tei- 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

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

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

Di*.J Ffi son ,,b. sc., d.c.
Chiropraktikąs

1 20 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.x .-4 a t i r .

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

TEL. 366-7281 
***★★★•***•*★■* -teki

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas
e Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)

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

Universal Cleaned & Tjailo'iA
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE
(af Wellington St.)

Tel. 769-2941

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

—...... . ............. -

LIETUVOJE MIRĖ 
KUN. J. STAKAUSKAS*

Kovo 6 d. Vilniuje mi
rė kun. J„ Stakauskas, 
sulaukęs 71 m. amžiaus.

Vienos universitete 
gavęs daktaro laipsnį, 
velionis buvo parašęs ei-> 
lę straipsnių ir knygų 
apie Lietuvos istoriją.

— Kalifornijoje gyve
nančiai 10 m. amžiaus 
negrei Clorettai Robert-*■ 
son kraujuoja abu delnai, 
kojos ir kairysis šonas, 
nors ji nėra sužeista.*’ 
Tokie reiškiniai medici
nai žinomi, bet negali 
būti moksliškai paaiškin
ti. Kraujavimo vietos 
atitinka nukryžiuotojo 
Kristaus žaizdom. Reiš-< 
kinys paprastai vadina-, 
mas stigmata.
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PRIEŠ 50 METU...

vojo Kaunas (Naujienos 1971. VIII. 31): "Pa
skutinėmis rugpjūčio dienomis kaip tik buvau 
Kaune, kalbėjau su visa eile atsakingų parei
gūnų. Bendras valdančiųjų sferų tonas buvo 
- Lietuva lieka neutrali. Apie besiartinan
čias nelaimes niekas negalvojo. Ilgainiui są
voka "neutralus" virto "neveiklus". Kaunas 
pradėjo šalintis betkokios iniciatyvos. Taip 
nelauktai ir nepasiruošę priėjome birželio 
15..."

Tikvienas pik. Škirpa energingai reikala
vo Lietuvai įsikišti ir vokiečių pagalba atsi
imti Vilnių, bet jo niekas neklausė. Dabar 
teisinamės tuo neveiklumu: jei Lietuva tada 
būtų kariavusi su vokiečiais prieš Lenkiją, 
tai šiandien jokios Lietuvos nebebūtų ir pan. 
Kaip matome iš pavyzdžių Slovakijos, Suo
mijos, Rumunijos, kurios kariavo su vokie
čiais prieš sąjungininkus - jokio skirtumo 
nebūtų buvę. Atsiėmus Vilnių mums patiems, 
būtų padarytas Lietuvos istorijoj didelis 

brūkšnys.
Liūdnai prisimenu 1939 m. dalinę mobili

zaciją. Pašaukti atsarginiai vaikščiojo gat
vėmis, atrodo, be jokio užsiėmimo ir be ka
reiviškos aprangos. Jie gavo tik kareiviškus 
diržus ir rudas kepures-ausines. Arkliams 
nebuvo pašaro, jojo juos ganyti, o vakare 
atjodavo į Nevėžį prie tilto pagirdyti. Gaila 
buvo žiūrėti. Kalbėjau s u daugeliu pažįstamų 
pašauktų aspirantų - jie buvo nusivylę, kad 
nėra tvarkos.

1919 m. mačiau lietuvių kariuomenę, kuri 
užėmė Panevėžį, - ji buvo geriau sutvarky
ta. Bet nežiūrint to, kariuomenei reikėjo tik 
pajudėti, o žygyje ji būtų susitvarkiusi, kaip 
tai įvyko 1919 m. Juk dar turėjome apie 30 
tūkst. šaulių, kurie laukė šūkio "į Vilnių", 
bet niekas to šūkio nedavė. Rusai negalėjo 
sutrukdyti lietuvių kariuomenei užimti 1920 
m. su jais nustatytų sienų, nes tuo momentu 
Lietuva buvo vokiečių įtakos zonoje.

Vokiečiai pamatę, kad lietuviai "neveik
lūs", rugsėjo 28 d. perdavė Lietuvą sovietų 
įtakai, už tai mainais gavę iš sovietų Liub
lino sritį.

Lenkų pajėgumas Vilnijoj ir Suvalkijoj bu- 
vo menkas - ten buvo likę tik atsargos bata- 
lijonai ir antros rūšies junginiai (pik. Gri
nius tas žinias gavo iš vokiečių). Vokiečiai 
net siūlė pagalbą lietuviams žygiuojant į Vil
nių, bet mūsų vadai, nesusiorientavę padė
tyje, praleido geriausią progą. Visa bėda 
buvo ta, kad kaip tik tuo lemiamu momentu 
turėjom silpną ir pasyvų ministrą pirminin
ką Černių, o ypač jo pavaduotoją Bizauską. 
(Su Černium kartu lankėm gimnaziją, o Bi
zauskas buvo ten mokytojas. Abu buvo atei
tininkai).

Vėliau Černius užsivilko raudonosios ar- 
mijos generolo uniformą - buvo 29 korpo 
štabo viršininku, dabar gyvena JAV. Bizaus - 
kas išvežtas į Sibirą mirė. Rugsėjo 17 d. 
pasijudino raudonoji armija, užimdama be
veik be pasipriešinimo rytinę Lenkijos dalį, 
o po trijų dienų įžygiavo į Vilnių.

Toliau jau visiems gerai žinoma istorija: 
savitarpės pagalbos sutarties sudarymas, 

•Vilniaus "grąžinimas" Lietuvai, 20 000 so
vietų karių įvedimas, o po septynių mėnesių 
ultimatumas ir Lietuvos okupacija.
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Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlUL IS

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

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

Vien pažadais...

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***
TJE L. 366-7281 
************ **1

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išorės taisymas ir dažymas
• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: y, Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

UniveUal Cleaned & TjailoW
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wallington St.)

Tel. 769-2941

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky
mu^ vyriškus paltus, kostiumus ir kel" 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

TEL, 525- 8971.
T. Laurinaitis

'ony 4 / holo
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAU®Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

įvairios progos

BELLAZZI-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 
Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popleris, cementas, 
B. P. Ifdirbinlai ir viso kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

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

KĘ^EįVIS
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\ei- 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

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

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

Dr.J Frisonv,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.
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kos ir jų nemotyvuoja. Šis vyksmas turbūt ir
gi yra charakteringas imigrantams.

Kartų skirtumai žmonių raidoje nėra nau
jiena ir jų nereikia išskirtinai šiems laikams 
pabrėžti. Juk yra tiesa, kad turime nuomonių 
skirtumus tarp vyresnių ir jaunesnių dėl iš
eivijos politiškų siekių metodikos. Yra tiesa, 
kad vyresni yra labiau konservatyvūs ir senti
mentaliau, labiau praeitimi, remia savo pažiū
ras. Šie skirtumai neturėtų būti vadinami sa
vanaudiškumu ir aiškinami tik rūpesčiu savo 
patogumais. Man rodos, kad nežiūrint jaunų
jų idealizmo, jie pinigams skiria ne mažiau 
dėmesio, nei vyresnieji. Jauni gal neplanuoja ir 
nesirūpina iš kur pinigai atsiranda, tačiau jie 
jiems yra ne mažiau svarbūs. Šis jaunųjų 
kaltinimas vyresniesiems tik rodo, kad jie yra 
sotūs, pajėgūs keliauti (pažiūrėk j aerodromus 
atostogų metu) ir, būdami aprūpinti, gali bū
ti neatsakomingai arogantiški juos išlaikančių 
atžvilgiu.

— Tautinio identiteto ir iš viso tautinio 
charakterio išlaikymo išeivijoje prasmės klau
simas neišvengiamai iškyla vienokioje ar kito
kioje formoje. Pavyzdžiui, neseniai jaunas in
telektualas Myk. Drunga “Akiračiuose” rašė, 
kad lietuvybės palaikymas išeivijoje yra ta di
džioji beprasmybė, su kuria mes nepajėgiame 
susigyventi. Prasmingas lietuviškumas yra į- 
manomas tik tautoje, o mes nei savo išeiviš- 
koje aplinkoje nei savo pažiūrose j tautą nie
kad nepajėgsime savo tautiškumo įprasminti. 
Atvirai tariant, kuriems galams mes dėl to lie
tuviškumo sielojamės? Juk esamose sąlygose 
tikrų lietuvių neišugdysime!

—Mykolo Drungos teigimas, kad išeiviai 
negali tautiškumo įprasminti gali būti priim
tas kaip pastangos rasti atsakymą j jam rūpimą 
klausimą: kodėl jis santykiauja su lietuviais, 
kodėl jis dalyvauja išeivių lietuvių gyvenime? 
Kad M. Drunga klausia ir ieško atsakymo yra 
gerai. Gaila, tačiau, kad jis randa neigiamą at
sakymą ir blaškosi savo konfliktuose.

M. Drungos teigimai yra paremti teze, kad 
tauta gali egzistuoti tik gyvendama kompaktiš
koje masėje. Šiuo apibrėžimu sekant, jokia sve
tur esanti tautinė mažuma negali būti lygi kil
mės krašte gyvenančiai tautai. Bandymas ki
tose sąlygose gyvenančius varu varyti būti to
kiais, kokiais yra lietuviai Lietuvoje, atspindi 
tikėjimą, kad yra teisybės monopolis. Ir M. 
Drunga pastebi, kad tokio monopolistiško rei
kalavimo statymas išeivius neišvengiamai ve
da j akligatvį.

Man atrodo, kad nėra būtina ieškoti amžinu
mo ir monopolistinės vieno sukirpimo tautos 
sąvokos. Yra klaidinga versti žmogų savo tau
tiškumą apipavidalinti pagal vieną ar kitą 
kurpalių. Yra klaidinga reikalauti, kad kitur 
ar kitaip gyvenantis žmogus būtų taip ar ki
taip “tautiškas”. Teisingiau būtų žiūrėti į iš
eivių lietuvių kolonijas kaip į savitas to kraš
to ar to miesto aplinkos įtaigotas tautines bend
rijas ir svarstyti ar jos gali būti jų nariams 
naudingos ir tęsiamos. Pragmatiškai žiūrėdami 
j išeivių sąlygas ir nekovodami su faktu, kad 
jų egzistencija yra orientuota j savo aplinką, 
mes išvengsime akligatvio j kurį M. Drunga 
pateko.

Atsisakę reikalavimo, kad visi išeiviai būtų 
tik vieno kurpaliaus lietuviai, mes pajėgsime 
priimti faktą, kad Australijos lietuviai skiriasi 

nuo JAV lietuvių, kad Sibire ar Kazachstane 
dvidešimtmeti praleidę tremtiniai yra neišven
giamai kitokį, nei dabartinė Vilniaus ponija, 
nors visi, nežiūrint kur jie gyventų, prisipažįsta 
esą lietuviai. Junkimės šiuo pagrindu ir žiū

rėkime, kuo ir kaip laimingesni ar turtingesni 
gali kitiems padėti lietuviškumą ir tautišką 
egzistenciją stiprinti, bet neverskinie visų bū
ti idealiais vieno kurpaliaus pavyzdžiais.

Antra, ypač jaunesnių mintytoji), klaida 
yra stengiantis tautiško išsilaikymo klausimus 
apspręsti amžinybės perstatoje. Žinodamas, kad 
mirsiu, aš neskubinu nutraukti savo gyvenimo, 
bet stengiuos ji kuo labiau įprasminti ir pra
tęsti. Tauta ir tautinės mažumos vadovaujasi 
tuo pačiu dėnsiu: kas gyvas ir sveikas visuo
met nori pratęsti savo buitį ir išsilaikyti net 
ir suvokdamas, kad nieko nėra amžino. Spė
dami ateities pavojus mes, tačiau, turime ieš
koti išeičių ir kiekvieną dieną kuo geriausiai 
išnaudoti savo tautinės gyvybės pratęsimui 
tiek svetur, tiek ir Lietuvoje.

Tautinės mažumos atstovo padėtyje aš ne
jaučiu nei konflikto, nei beprasmiškumo, nes 
manau, kad kiekviena šeima yra mikroskopiš
kai savita “tauta”. Taigi, mano kaimynų šei
ma skiriasi nuo mano šeimos. Nei jie, nei aš 
dėl to nepergyvename. Mano bendradarbiai, 
pavyzdžiui, pavydi man kelių kalbų mokėji
mo ir mums visuomet yra įdomu pakalbėti apie 
JAV regioninius papročius, tarmes, maistą ar 
tradicijas, keičiantis žiniomis ir patirtimis. Apy
linkėje yra kelios gana stiprios tikybinės gru
pės. Jos ne tik savitos, bet iš savo narių daug 
reikalauja. Pažįstamas bendradarbis vietos vil
kiukų draugovėje yra užsiėmęs tikybinėmis ap
eigomis nuo penktadienio saulėleidžio iki šeš
tadienio vakaro. Nei jo sūnus, nei jis todėl 
nedalyvauja šeštadieniais pasitaikančiose vil
kiukų išvykose. Religinė grupė yra panaši į tau
tinę mažumą svetimoje aplinkoje. Tie žmonės 
neskaito beprasmišku išlaikyti savo bendruo
menę ir neabejoja savo pastangų tikslumu, 
nors tai ir nėra patogu.

Man, užaugusiam lietuviu, bendravimas 
su lietuviais yra normalus ir dvasiniai reikalin
gas reiškinys. Mano vaikams, augantiems lietu
viškoje šeimoje, tikiuos, bendravimas su lietu
viais bus taip pat jei ne būtinas, tai taip pat 
laisvas ir normalus reiškinys. Aš netgi ma
nau, kad tautinės mažumos gali sau pra
smingai šias pastangas tęsti ir jomis būti nau
dingos savo prieaugliui, ųes dvi kalbas mokąs 
žmogus yra savaime turtingesnis, negu tas, ku
ris moka tik vieną. Ar nėra prasmės tėvams 
stengtis vaikų akiratį ir žinias praturtinti? Ga
lop, nesunku būtų M. Drungai rasti pavyz
džių išeivių kūrėjų tarpe, kurie, gyvendami 
visiškai svetimoje aplinkoje, sugebėjo kurti kul
tūrinius lobius savo tautai. Ar tai nėra tau- 
tiškumo svetur įprasminimas?

— Šie svarstymai logiškai veda,prie praėju
sio dešimtmečio išeivijos skaudžiausios proble
mos — ryšių su tauta. Kokia yra Jūsų asme
ninė pažiūra ir ką siūlytumėt visuomenei šią 
problemą sprendžiant? Vistiek statytas klau
simas ar bet koks realesnis lietuviško charakte- 
rio pratęsimo bandymas nėra sąlygotas pačių 
ryšių su tauta.

— Šis klausimas yra labai kontroversiškas 
mūsų išeivių tarpe ir, atrodo, visai aiškus Lie
tuvoje gyvenantiems. Jis gali būti atsakomas 
išeivių plotmėje tik kartu sveriant kultūrinius 
ir politiškus reikalus, nes Lietuvos gyventojų 
sąlygos palaikyti ryšius yra sprendžiamos poli- < 
tiŠkojc plotmėje ir ne Lietuvoje, bet turbūt 
Maskvoje. Daug priklauso, kokio santykiai yra 
vystomi - asmeniški ar organizuoti; priklauso 
ir kas juos vysto.

Kiekviena tautinė mažuma svetur, norėda
ma išlaikyti ne tik jausminį, bet gyvą tautiš
kumą, turi palaikyti kultūrinį ryšį su tautos 
dauguma, jos kamienu. Klajūnu tapęs ir broli, 
seserį lietuvį gyvenimą vargti Lietuvoje pali-
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DATOS ♦ VARDAI ♦ ĮVYKIAI

ALTOS
PETICIJA

Amerikos Lietuvių Ta
ryba šiuo metu tvarko 
visas prisiųstas protesto 
peticijas, kurios bus į- 
teiktos prez. Niksonui 
balandžio men.

Altą prašo visus dar 
neprisiuntusius pasira
šytas peticijas kuo grei
čiau jas gražinti Altai, 
2606 West 63 Str., Chi
cago, III. 60629, USA.

A. SOLŽ ENIC INO
kaltinimai

Maskvoje platinami 
nuorašai laiško, kurį No
belio literatūros premi
jos laureatas Aleksan
dras Solženicinas gavė
nios proga parašė rusų 
ortodoksų Bažnyčios pat
riarchui Pimienui.

Rašytojas laiške pat
riarchą kaltina, kad iš
davė tikinčiuosius ir iš
virto ateistinio sovietų 
režimo įrankiu. Orto
doksų Bažnyčią apkalti
nęs paklusnumu valstybi
nei bažnytinių reikalų ta
rybai, A. Solženicinas 
nurodo, kad visa Bažny
čios administracija, ku
nigų ir vyskupų paskyri
mai yra slaptai nuspren
džiami sovietinių parei
gūnų. Jo žodžiais, ”dik- 
tatūriškai ateistų tvarko
mos Bažnyčios nėra buvę 
ištisus 2000 metų".

52 metų amžiaus A. 
Solženicino knygos So
vietų Sąjungoje yra už
draustos, jo raštai ne
spausdinami sovietų pe
riodikoje.

• Rusai savo laivu "Aka- 
,demik Kurčatov" kartu su 
amerikiečiais mokslinin
kais, Karybų jūroje vykdė 
tyrinėjimus ir šiuo metu 
apsistojo Miami, Fl.

Čia juos piketuoja Kubos 
pabėgėliai ir amerikiečiai 
žydai.

Kubiečiai protestuoja 
prieš rusų kariuomenės 
invaziją Kubon, o žydai - 
prieš sovietų praktikuo - 
jamą antisemitizmą.

• Nobelio premija (auk
so medalis ir pinigai) lau
reatui rašytojui Solženici- 
nuibus įteikti jo bute, da
lyvaujant tik jo artimie- 

siems draugams. Premiją 
įteiks atvykstąs iš Švedi
jos atstovas.

Laureatas prašė, kad 
premija būtų įteikta Švedi
jos atstovybėje, Maskvo
je, bet švedai nesutiko dėl 
galimų nesusipratimų su 
Sovietų valdžia.

Solšenicinas dabar gi 
klausia: "Argi Nobelio 
premijos pinigai vogti, kad 
juos reikia man įteikti 
slaptai prie uždarų durų" ?

* Dakkoje, Bengladešo 
sostinėj, Kanada pasirašė 
sutartį, pagal kurią nuo 
karo nukentėjusiam kraš
tui bus suteikiama 45 mili
jonai dol. ir Kanada su
telks techninį personalą 
atstatymo darbams.

• Sovietų valdžia staiga 
pareiškė, kad ji nori pra
dėti tartis dėl "primirš
tos" milijoninės skolos 
JAV, kai šios karo metu 
teikė sovietam visokerio
pą militarinę pahalbą.

Šiuo reikalu dabar vyks - 
ta derybos tarp JAV sekr. 
W. Rogers ir sovietų ats
tovo Dobrynin.

• Jugoslavijos sostinėje 
Belgrade staiga pasireiš
kė raupų epidemija. Sku
biai skiepijami visi sosti
nės gyventojai.

PROFSĄJUNGOS 
PROTESTUOJA

Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lie
tuvos, Rumunijos ir Ven
grijos politinių egzilų 
delegacijų sudarytąjį Pa
vergtųjų Europos tautų 
seimą, angliškai vadina
ma Acen, JAV vyriausy
bė kiekvienais metais fi
nansiškai paremdavo 
maždaug 200 tūkstančių 
dol. subsidija, kurią nuo 
sausio 1 d. nutraukė.

Amerikos profesinių 
sąjungų AFL-CIO vykdo
moji taryba savo nutari
me t’didžiai apgailestauja 
tokį ūkiniu atžvilgiu 
dirbtinį ir politikos atž
vilgiu klaidingą ėjimą”. 
AFL - CIO vykd. taryba 
"griežtai reikalauja JAV 
vyriausybę nedelsiant at
šaukti savo potvarkį dėl 
sulaikymo Aceno veiklai 
paramos”.

— Illinois, JAV, vals
tijos demokratų prezi
dentinio kandidato pir
miniuose rinkimuose di
dele balsų persvara lai
mėjo lenkų kilmės sena
torius Edmund Muskie, 
tačiau fed. prokuroras 
pareiškė, kad tyrinės, ar 
rinkimai buvę teisėti.

NIXON’O VIZITAS 
OTAVOJE

Balandžio 13,14 ir 15 d. d. 
tęsdamas savo priešrinki
minę kampaniją, Nixon su 
žmona svečiuosis Otavoje.
Ta proga Nixon susitiks su 
Kanados min. pirm. P. E. 
Trudeau ir turės ilgesnes 
konferencijas aktualiais 
ekonominiais ir tarptauti
nės politikos klausimais. 
Be abejo, bus paliesti opūs 
tų dviejų artimesnių kai
mynų reikalai, kurie šiuo 
metu jiems atrodo taisyti
ni. Štai, tarp Kanados ir 
JAV 1965 m. auto sutarties 
revizijos klausimas paten
kinimui abiejų šalių, pa
sienio susisiekimo klau
simas - muitai už pirki
nius, didžiųjų ežerų užter
šimo klausimas ir tų van
denų išvalymas, pręz. 
Nixon informacija apie ke
lionę į Kiniją ir ateinančią 
į Maskvą, tarptautinės si
tuacijos reikalai ir daug 
kitų klausimų. Vietinės 
spaudos pranešimu, tiek 
Nixon, tiek ir Trudeau di
delio optimizmo neparodo, 
nes esą saug sunkumų su
sitarti.

Turint galvoje, kad Ka
nadoj rado prieglaudą daug 
JAV piliečių, kurie čia at
bėgo vengdami karinės 
prievolės, o taip pat paty
rimą apie sovietų premje-
ro A. Kosygin "sutikimą”, 
saugumo priemonės, ma
tomai, bus sustiprintos.

LANKĖSI LONDONO 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Europos Lietuvyje pa
skelbta, kad Londono 
Lietuvių Namuose lankė
si montrealietis ekono
mistas Rimantas 
ka.

Ketur-

STALAGU SODININKAS: — Aš žinau, kaip apkarpyti tą liertuvišką medeli.

Leonardas Milne, škotas, bandęs lėktuvu išlaisvinti Simą Ku
dirką, pokalbyje su Daiva Keziene per Laisvės Žiburio radiją 
kovn 12.

PASTANGOS KUDIRKAI
IŠLAISVINTI

LAISVES ŽIBURIO ra 
di jas New Yorke kovo 13 
d. paskelbė projektą, ku
riuo bus siekiamaisiais-^ 
vinti Kudirką iš sovieti
nio kalėjimo.

Kaip žinia Prez.Nixo- 
nas gegužės mėn. vyks
ta į Maskvą. Ta proga 
norima perteikti Pre
zidentui kuo didesnį skai
čių amerikiečių balsų, 
kurie reikalauja Kudirką 
išleisti iš kalėjimo. Pa
brėžiama, kad tai nebus 
vien lietuvių balsas, bet 
amerikiečių plačiąja to 
žodžio prasme. Tokį JAV 
visuomenės nusistatymą 
Laisvės Žiburys prama
to išreikšti dviem kana
lais: 1. Rinkti parašus po 
peticija, prašančia JAV 
Prezidentą dėti pastan
gas Maskvoje išlaisvinti 
Kudirką; ir 2. Priimti re
zoliucijas valstijų seime
liuose (Assembly ir Se
nate), siekiant to paties 
tikslo. Iki šiol jau surink
ta per 4,000 parašų. Ti
kimasi surinkti apie 250, 
000. Graži pradžia pada
ryta ir su rezoliucijo
mis. Tokia rezoliucija 
jau yra pasiūlyta New 
Yorko seimelyje asemb- 
lymano Fredrick Schmod 
to rūpesčiu. Tikimasi,ne 
trukus ji bus priimta.

Peticijai parašų rinki
mas eina "Americans for 
Simas" organizacijos 
vardu, kuriai vadovauja 
Daiva Kezienė.. Didesnę 
šio komiteto dalį sudaro 
nelietuviai. Šalia New 
Yorko šiuo metu jau yra 
dedamos pastangos, kad 
panašios rezoliucijos bū
tų priimtos New Jersey, 
Rhode Island, Massachu
setts, Pennsylvania, Mi
chigan ir Illinois seime
liuose. Užmegstas ryšys 
su veikėjais ir kitose vie
tovėse.

Abu šiuos projektus fi
nansuoja ir koordinuoja 
Laisvės Žiburio radijas. 
Visuomenė kviečiama 
ateiti į talką: paremti šį 
užsimojimą pinigine au
ka, rinkti parašus po pe
ticija ir rašyti seimelių 
atstovams prašant jų pa 
siūlytą rezoliuciją Kudir 
kos reikalu paremti vals 
tijų seimeliuose.

Aukas prašome siųsti 
Lithuanian Radio Club 
vardu, pažymint, kad jos 
skiriamos Kudirkos lais
vinimo pastangoms. Peti
cijų formų taip pat gali
ma gauti kreipiantis tuo 
pačiu adresu: 62-15 69 
Place, Middle Village, N. 
Y. 11379.
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NOVELES
KONKURSAS

Dirvos paskelbtam no
velės konkursui kūriniai 
turi būti pasiųsti iki bir- 

, želio 15 do i y-
500 dob premiją pa

skyręs konkurso mece
natas yra Simas Kašelio- 
niSo Juri komisijos su
dėtis kol kas dar nepa
skelbta,

1 ŠALPOS
REIKALAI

KLB Šalpos Fondo ko
mitetas prašo visų KLB 
apylinkių valdybų, kurios 
dar nėra pristačlusios Šal- 

T> —---------------------------------

pos Fondo skyrių ar atsto
vų Šalpos Fondo centri
niam komitetui, nedelsiant 
juos pristatyti.

Apylinkės, kurios dar 
neturi Šalpos Fondo atsto
vų, kviečiamos surasti 
savo apylinkėje asmenį, 
kuris sutiktų šį kilnų darbą 
atlikti. Labdarybė neat
skiriama gyvenimo dalis. 
Visos tautos neapseina be 
šalpos organizacijų. Mes, 
lietuviai, nesame išimtis. 
Visi su gera valia ir orga
nizuotai veikdami pasiek
sime gražių rezultatų.

KLB Šalpos fondo komi
tetas balandžio mėnesį

skelbia Vasario 16-sios 
gimnazijos bendrabučio 
statybai vajų. Šalpos fon
do komitetas mato gyvą 
reikalą ir Kanados lietu
viams prisidėti prie šio 
didžiulio projekto įgyven
dinimo. Tai vienintelė lie
tuviška gimnazija išeivi
joje.

Mes, gyvendami Kana
doje, kur gyvenimas kles
ti, esame gerai įsikūrę, 
prisidėkim nors maža au
ka prie šio lietuviško dar
bo. Šalpos fondo komite
tas prašo visų šalpos sky
rių ar atstovų, o kur jų dar 
nėra apylinkių valdybų -

kęs, aš negaliu užsiginti savo giminystės ryšių 
dėl gyvenamų vietų skirtumų ar dėl tose 
vietose vyraujančių politinių santvarkų. Ne
būdamas pranašu aš negaliu tvirtinti. Ne
būdamas pranašu aš negaliu tvirtinti (dargi 
tos patriotai. Atsižvelgdamas i tai, aš lygiai 

i negaliu kaltinti tų, kurie yra šiuo klausimu 
kitos nuomonės, tol, kol jie jų reiškia kitiems 
nekenkdami. Kai pradedamas asmenų links
niavimas pavardėmis laikraščiuose dėl vieno 
ar kito pasisakymo, dėl kelionės j Lietuvą, ar 
svečio iš Lietuvos priėmimo, dėl tautinių šo- 

r kių kostiumų ar knygų naudojimo, stengian
tis kitaip galvojantį viešai diskredituoti ir vi
suomeniškai izoliuoti, man darosi su tokiais ne 
tik nepakeliui, bet dažnai įtariu šiuos žmones 
savo garsaus patriotizmo priedangoje dirban
čius ne lietuvių tautos naudai.

Nemanau, kad yra teisinga šiemetinį iš
eivių tautinį išsilaikymų sąlygoti vien plačių 
ryšių su Lietuva būtinybe. Ir šių ryšių plė
timą teisinti tik šiuo pagrindu. Tautinis išsi- 

j laikymas, kaip anksčiau pabrėžiau, prasideda 
šeimoje. Jokie ryšiai su tauta Lietuvoje neat
stos šeimos pastangų. Viešnagė Lietuvoje 
neišspręs svetur esančių lietuvių tautiško iš
silaikymo klausimų ir nepaliks ilgalaikių pa
sėkų. Šiuos klausimus reikia išspręsti vietoje sta
tant realius tautiškos kultūros ir ekonomijos 
pagrindais grįstus pamatus.

Ryšiai su Lietuvoje gyvenančiais gali taip 
pat būti ir neasmeniški, pavyzdžiui, kalbi
ninkams keičiantis nuomonėmis lietuvių žody
no ir naudojimo klausimas, griežtųjų sričių 
specialistams bendradarbiaujant lietuviškos ter
minologijos vystyme (labai apleista sritis, nes 
Lietuvoje pasigendama svetimas kalbas pa
žįstančių specialistų ir daug naujadarų yra 
skolinami iš rusų kalbos!), netgi lituanistikos 
mokytojams stengiantis keistis metodikos žinio
mis ir mokomąja medžiaga. Be abejo, tai nėra 
skambus darbas, ir jis reikalaus daug kruopš
čių pastangų. Galimybės jį vykdyti pareitų 
nuo mūsų kultūrininkų sugebėjimų —tiek 
išeivių, tiek ir Lietuvoje esančių. Manau, kad 
tokie ryšiai būtų naudingi visai tautai.

— Jau kuris laikas vyksta “karštos” disku
sijos apie išeivijos politinio darbo kryptį, galu
tinius siekius, metodus ir organizaciją. Ypač 
aštrios kritikos susilaukė veiksnių nelankstu
mas politinių tikslų siekiant (t. y. “laisvini
mo taktika”) ir JAV Lietuvių Bendruome
nės įsijungimas į politinį darbą. Būtų įdomu 
patirti Jūsų svarstymus šiais klausimais.

— Pirmą kartą savo nuomonę šiais klausi
mais pasiūliau F.S.S. suvažiavime Clevelandc 
1965 metais, dar prieš plačiai nuskambėjusias 
dr. J. Greimo paskaitas JAV. Anuomet stačiau 
sekančias tezes:

Kiekviename darbe yra būtina turėti ne tik 
tolimą ir sunkiai atsiekiamą, tikslą, bet ir aiš
kiai apčiuopiamus tarpinius laiptus, kurie ve
da tiesiai ar su posūkiais prie Didžiojo Tikslo. 
Mūsų politiniai veiksniai iki šiol nesugebėjo 
tokių tarpinių laiptų apibūdinti ir vadovau
jasi tik tolimo tikslo siekiu. Tai yra metodiš
kai neteisinga. Antra tezė kelia klausimą, kas 
yra naudingiau Lietuvai ir lietuvių tautai: ar 
turėti savo, kad ir politiškai nepriimtinos struk
tūros valstybę, kuri yra priimta i pasaulio vals
tybių tarpą, ar jokios valstybės neturėti?

Žiūrint iš tautiško išeivių išsilaikymo taš
ko, reikia klausti, kas yra svarbiausia išeivių 
bendruomenei: ar priimtinos politinės linijos 
išlaikymas, ar savo tautiškos kultūros bruožų 
stiprinimas ir tęsimas? Jeigu mes pasisakome, 
kad yra sunkiausia ir svarbiausia išeiviams 
išlaikyti tautiškumą, tuomet turime visomis jė
gomis dirbti šiam tikslui ir kuo labiau vengti 
jėgas ir dėmesį skaldančių nuomonių skirtu
mų. Atseit, negalime tautiškų interesų subor
dinuoti pasaulėžiūriniam, politiškam ar gru
piniam dogmatiškumui ir monopolistinėm ten
dencijom (plg. užuominą ,M. Drangos ir V. 
Kavolio minčių gvildenime). Šiuo atveju siūly
čiau Lietuvių Bendruomenei ribotis kultūri
niais rūpesčiais ir jokiu būdu ncsiskverb'.i į po
litinę veiklą ir kultūrinių porciškių spalvini
mą pasaulėžiūrinėm spalvom.

Galop, jeigu mums tikrai rūpi kuo didesnio 
lietuvių skaičiaus apjungimas politiškai nedi- 
ferencijuolon kultūrinėn tautinės mažumos
bendruomenėn, tuomet turėtume Lietuvių
Bendruomenę ugdyti kaip hibridą, kuris jun
gia ne lik niekur nepriklausančius narius per 
savo skyrius, bet ir organizacijas (taip, ir Naš
lių ir Našliukių ir Raudonos Rožės klubus...), 
kurios su savo nariais įsijungia į Lietuvių 
Bendruomenę tokiu svoriu, kiek jose-yra mini
malų solidarumo mokestį mokančių narių. 
Laikai, kuomet Antrojo Pokario imigrantai 
manė turį teisę primesti savo organizacinę 
struktūrą JAV ankstyvesniems lietuviams išei
viams praėjo su dideliu mūsų tautai nuosto
liu. Stenkimės dabar būti blaivesni ir duosnes- 
ni ne tik sau, savo partijai, bet ypač visai lie
tuvių tautai!

tokį vajų savo kolonijoje 
pravesti. Visi dirbantieji 
yra kviečiami paaukoti 
šiam tikslui vieną kitą do
lerį.

KLB Šalpos Fondo 
komitetas

PALIKIMŲ
APSAUGOJIMO REIKALU

Pastaruoju metu vis 
daugiau tautiečių krei
piasi į .Lietuvos genera
linį konsulatą New Yor
ke, prašydami padėti ap
siginti nuo Lietuvos oku
pantų interesus atstovau
jančių advokatų, kurie 
reiškia pretenzijas į JAV 
mirusių lietuvių paliki
mus, tariamai atstovau
dami įpėdinius.

Lietuvos okupantų ad
vokatų intervencijai 
efektingai užkirsti kelią 
galima tik apsirūpinus 
tinkamai surašytais tes
tamentais. Tuo pirmoje 
eilėje turėtų pasirūpinti 
tautiečiai, kurių artimie
ji ar ir šeimos nariai 
gyvena okupuotoj Lietu
voj. Generalinio konsu-< 
lato New Yorke advokatai 
yra paruošę testamentų 
pavyzdžius, kuriais gali 
pasinaudoti palikimų ap
saugojimu susirūpinusie- 
ji.

Tais atvejais, kai mi
rusysis nepalieka testa
mento arba privačiu su
sitarimu palieka santau
pas draugams ar gimi
nėms su tuo supratimu, 
kad jos Lietuvoje gyve
nantiems įpėdiniams bus 
pervestos reikmenų pa
vidale, reikia informuoti 
generalinį konsulatą ne

delsiant. Uždelsus, ap
sigynimas nuo okupantų 
interesus atstovaujančių 
advokatų yra labai sun
kus, o dažnais atvejais 
ir visai nebeįmanomas.

Palikimų apsaugojimu 
susirūpinusieji prašomi 
kreiptis į Lietuvos gene
ralinį konsulatą tokiu ad
resu: Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82 
nd Street, New York, 
N. Y. 10024, USA.

ĮDOMI 
KELIONĖ

Lietuvių saleziečių or
ganizuojama įdomi kelio
nė į Šv. Žemę, Romą ir 
MUncheno olimpines žai
dynes dėl susidėjusių ap
linkybių įvyks 17 dienų 
vėliau kaip anksčiau 
skelbta. Kelionė prasi
dės New Yorke rugpiūčio 
17 d., ketvirtadienį. Ne
žiūrint vasaros sezono ir 
dolerio nuvertinimo, ke
lionė kainuos iš N. Y. tik 
890 dol. asmeniui.

Suinteresuotieji su 1O 
dol. išlaidoms apmokėti 
turėtų atsiliepti iki ba
landžio 15 d., kreipiantis 
pas kun. P. M. Urbaitį, 
SDB, 6800 S. Campbell 
Ave., Chicago, III. 
60629, USA. Reikalui 
esant, padės vietos lie
tuviai kunigai, o Mont- 
realyje saleziečių rėmė
jai J. A. Svoteliai, 6672 
44 Ave., Montreal 410, 
Que.

— Rašytojo Albino Žu-< 
kausko 60 metų sukaktis 
plačiai paminėta Vilniaus 
spaudoje. Poetas yra gi
męs Vilniaus krašte.

Taip Saint-Maurice prie Trois-Riviers miesto 
esanti geležies liejykla atrodė 1853 metais. Dabar 
valstybinė Sidbec bendrovė stato 600 tūkstančių to
nų pajėgumo elektines plieno krosnis. OIP nuotr.
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Bučkis laimėtojui: Newfoundland’© premjierasFrank Moores 
bučiuoja jo žmona Dorothy, konservatorių laimėjimo proga.

NEWFOUNDLANDS LAI
MĖJO KONSERVATORIAI

Kovo 24 d. provincinius 
parlamento rinkimus New
foundland'e užtikrintai lai - 
mėjo konservatoriai. Iš 42 
parlamento vietų konser
vatoriai gavo 33 atstovus , 
surinkę 61%balsų, o libe
ralai pravedė savo tik 9 
atstovus, gavę tik 37% vi
sų balsų. Ir taip Joe Small- 
woodfoper23 metus vado
vaujama liberalų hegemo - 
nija pasibaigė.

Anksčiau įvykę provin
cinių parlamentų rinkimų

Nusiminęs Newfoundland’o li
beralų Šefas, Ed. Roberts, su
žinojęs, kad tik aStuoni libe
ralai išrinkti.

daviniai Manitoboj, Onta
rio prov. ir dabar New
foundland'e išėjo libera
lam labai nepalankūs. Tai 
yra vis labai būdingi simp
tomai.

Gal todėl Kanados min. 
pirm. P. E. Trudeau, ku
ris kartu yra ir liberalų 
šefas, nesiskubina skelbti 
Kanados federalinius rin
kimus akivaizdoje nekokių 
liberalams perspektyvų. 
Kai kuri spauda net spėlio
ja, kad Kanados federali- 
niai rinkimai gali būti nu
kelti į 1973 metus.

PASITRAUKĖ
J. VILČINSKAS

Iš Didž. Britanijos 
lietuvių sąjungos c. val
dybos ir Lietuvių Namų 
akc. bendrovės direkto
rių atsistatydino Juozas 
Vilčinskas, buvęs ilga
metis BBLS pirmininkas, 
pastaruoju metu buvęs 
Lietuvių Namų pirminin
ku.

Lietuvių Namų bendro
vei priklauso Nidos 
spaustuvė, kurioje 
spausdinamas Europos 
Lietuvis, Nidos ir kiti 
leidiniai.

P. VARKALOS 
PATENTAS

P. Varkala yra užpa
tentavęs psecialią meta
linę apkabą, reikalingą 
minkštų baldų gamybai.

Antroji Baltų Infor
macijos Konferencija 
įvyks š.m. balandžio 15 
ir 16 dienomis Washing
ton© priemiestyje, New 
Corrollton, Md. Shera
ton Inn Washington - 
Northeast viešbutyje.

Rezervacijas galima 
daryti telefonu (301) 
459-6700, arba rašant 
viešbučiui šiuo adresu: 
8500 Annapolis Road, 
New Carrollton, Md., 
20784 (Kambarys — $16, 
didelis kambarys — 
$21.00). Dėl pietų ir dėl 
baliaus reikia siųsti 
čekius prieš bal. 5 d. ad 
resu: Dr. T. Šmits,2811 
Crest. Ave. Cheverly, 
Md. 20785 (Registraci
ja, pietūs ir balius — 
$14.00).

Dalyvavimas šioje 
konferencijoje pasida
rė kiekvieno lietuvio pa. 
reiga. Prieš preziden 
tuf Nixonui važiuojant į 
Maskvą turime pade
monstruoti, kad rūpina 
mės savo tėvynės liki
mu. Ši Konferencija bus 
paskutinis jungtinis ban
dymas įspėti preziden
tą Nixoną, kad Baltijos 
tautos kelia triukšmą 
Washingtone ir tuo pa
čiu duoti prezidentui pa
grindą nesileisti į 
kenksmingas derybas 
su Maskva.

Konferencijos moty
vu buvo pasirinktas Pat

LB PIETRYČIU APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS

Kovo 12 d. Baltimorė- 
je įvyko ketvirtasis JAV 
LB Pietryčių Apygardos 
suvažiavimas. Dalyvavo 
22 atstovai. Nedalyvavo 
Rilkes-Bares apylinkė, 
neberodanti bendruome
ninės veiklos ženklų ir 
Eastono, kur prieš ketu
ris metus buvo padaryta 
LB apylinkės užuomaz
ga, bet organizacinio dar-! 
bo net nepradėjo.

Suvažiavimas išklausė 
Apygardos pirmininko J. 
Gailos ir 4 apylinkių at
stovų pranešimus ir pa, 
diskutavo įvairius bend
ruomeninio darbo klausi
mus.

Baltimorės LB apylin
kėje, pagal pirm. J. Šil- 
galio pareiškimą, yra 
per 100 lietuvių aktyviau 
priklausančių LB. Čia 
veikia lituanistinė šeš
tadieninė mokykla. L F 
kvota jau išpildyta. Yra 
tautinių šokių grupė. Kas

riek Henry garsus pa
reiškimas — "Duokit 
man laisvę, ar duokit 
man mirtį". Pagrindi
nis kalbėtojas balan
džio 15-tos dienos ry
tą bus profesorius dr. 
F.G. Kraemeris, Wa
shington© žymiausias 
autoritetas politinėje 
strategijoje. Dar nese
niai dr. Kraemeris bu
vo dr. Henry Kissinge- 
rio profesorius. Dr. 
Kraemerio tema "Bal
tijos tautos šiandieni
niame pasaulyje".

Po dr. Kraemerio 
paskaitos įvyks Ameri- ? 
kos spaudos konferenci
ja, pavadinta "Baltijos 
Tautų vadai susitinka 
spaudą". Čia latvių, 
lietuvių ir estų vadai 
turės įteikti savo spe
cialius (rašytus) p ar ei š ~ 
kimus.

Kitos sesijos vadin
sis "Dabartinė situaci
ja Baltijos valstybėse", 

“Baltijos Tautų informa 
cijos paskleidimo meto, 
d ai? ir "Baltų informa
cijos šaltiniai". Toms 
paskaitoms yra kontak
tuoti patys geriausi bal
tų reikalų žinovai.

Antrą dieną įvyks dvi 
neformalios sesijos, 
kur bus visi kviečiami 
diskutuoti sekančiomis 
temomis: "Kaip page
rinti informaciją apie 
Baltijos tautas" ir "Ko

met surengiamas tradici
nis aukštesnio lygio kon
certas ir suorganizuoja
ma Lietuvių diena.

Philadelphijos apylin
kės atstovas G. Dragū
nas pranešė, kad Phila
delphijos lietuvių sąra
šas siekia 2000 pavar
džių, bet solidarumo įna 
šo įmokos nesiekia 400. 
Veikia apylinkės globo
jama lit, šeštadieninė 
mokykla, apylinkės val
dybos atsakomybėje yra 
lietuvių radijo valanda 
Bendruomenės Balsas.

Washingtono apylinkės 
valdybos pirmininkas 
pranešė, kad ten lietuvių 
skaičius paskutiniu me
tu gerokai paaugo — jau 
esą gerokai per 100 šei
mų. Veikia liet, šešt.mo^ 
kykla.

Piet. N. Jersey apylin 
kės pirm. B. Raugas pa 
minėjo, kad šiuo metu 
apylinkės sąrašuose yra

kie geriausi veiklos ke
liai pagerinti Baltijos 
Kraštų situaciją". Pas
kutinės sesijos metu 
bus priimtos svarbios 
rezoliucijos. .3

Konferencijos organi
zavimo sunkų darbą tę
sia du latviai (Dr. I. 
Spilners ir Dr. T. 
Smits), trys estai (Ju- 
han Simonson, K. Popp 
ir M. Valgo) ir trys 
lietuviai — dr. Jonas 
Genys ir Steponas Kin
durys iš Washingtono ir 
Julius Šilgalis iš Bal- 
timorės. Washingtono 
ir Baltimorės Lietuvių 
Bendruomenės bei ki
tos organizacijos vi
sais būdais šį organiza-< 
cinį darbą remia.

Organizacijų atsto
vai iš visos Amerikos 
prašomi atsiųsti savo 
atstovus. Registracijos 
formos bus nusiųstos 
paprašius: , Dr. J. Ge- 
nys, 8908. Orbit Lane, 
Seabrook, Md. 20801. 
Tel. (301) 459-5693. Bal
timorės ir Washingtono 
lietuviai prašomi užsi
registruoti iš anksto 
pas prof. Smits. Jam 
reikia prisiųsti čekius 
iš anksto dėl pietų ir iš 
kilmingo baliaus. Balti- 
morės lietuviai taip pat 
gali registruotis pas Ju
lių Šilgalį. (jg)

________ ‘DIRVA“

66 šeimos. Jos plačiai 
pabirę, bet jų apjungi
mas į LB apylinkę dė
tas viltis pateisino: jie 
atiduoda solidarumo įna- 
šą, aukoja laisvinimo rei
kalams (praeitais me
tais $503, šįmet $463) 

Pranešimus padarė ir 
JAV LB Centro valdybos 
vicepirmininkai A. Ge
čys ir J. Gaila,

Dėl visų pranešimų dis- 
kusi jos buvo gyvos. Ne
išvengta paliesti ALTos 
— JAV LB-nės santykių.

Buvo sutarta naujon 
apygardos valdybon iš 
kiekvienos apylinkės de
leguoti po vieną narį, o 3 
pirmininką šiame suva
žiavime išrinkti. Balsų 
dauguma naujuoju Piet
ryčių Apygardos pirmi
ninku išrinktas Balys 
Raugas.

JDIRVA*
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SOLISTĖS ALDONA STEMPUŽIENĖ IR GINA ČAPKAUSKIENĖ, AI- 
LIKUSIOS PROGRAMĄ VASARIO 16 MINĖJIME CHICAGOJE

ALIAS
SUVAŽIAVIMAS

Vašingtone sparčiai 
dirba komitetas suruošti 
Lietuvių inžinierių ir arr 
chitektų sąjungos suva
žiavimui JAV sostinėje.

Komiteto pirmininkas 
inž. Stasys Bačkaitls jau 
buvo nuvykęs į Los Ange
les, kur su ALIAS centro 
valdyba apsvarstė suva
žiavimo datą ir progra
mą.

Suvažiavimas Vašing
tone bus Spalio 7-r 9 die
nomis. Tada oras sosti
nėje būna gražus, o, be

L IETUVOS UNIVERSITETAI

Geras darbaš paskaidrina sielą, ramina sąžinę, gerina savi
jautą ir taiso sveikatą. Laimingas tas, kuris galėdamas artimam 
duoti,.teigiamai apsisprendžia ir duoda nedelsdamas. Kas greit 
padeda, tas dvigubai gelbsti. Geras darbas yra malonus ir nau
dingas abiem: davėjui ir gąvėjui. Todėl, artėjant 50-ties metų 
sukakčiai nuo pirmojo, tikrai lietuviško, universiteto įsteigimo 
1922 m. vasario 16 d. laisvoje Lietuvos valstybėje, KVIEČIAME 
TAMSTĄ MALONIAI PAREMTI išleidimą ilgus amžius išlik
siančio ir vertės neprarandančio veikalo apie Lietuvos univer
sitetus1579-1944.

Užsakant knygą iš anksto, ios kaina tik 15 dol. Tai rimtas 
900 psl. tomas. Prenumeratą siųskite adresu: Lietuvių Profeso

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

paprastu ir aro paštui

Dovanos be muito: Motociklai,, skatb. mašinos, televizijos priimtuvai, Šal- 
dytuvai ir Lt. Taip pat persiunčiante piniginius pažymėjimus (certificates)’/ 
už kuriuos.gavėjos goli pirkti prekių specialiose krautuvėse,

. ' .../ .... ;__
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirma pasiteirauti, neš automobilių 
skaičius yra ribotas.

Siunčiame Jūsų sudaryme ,< apdraustus ivatnussiuntiniusikil 93/£svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame. ~

; DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais —■ nuo 9 v j ryto iki 7 y. 

^vakaro,• šeštadieniais -— nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro,

j LIETUVIŲ
ĮSTAIGA

i Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

■1,1 I ■■■ ■ Į l« I I ii.. I .II....,......  ■ |. I, i'..... .................. I.

;oz spalio 9 d. švenčiama 
Kolumbo diena.

I

Programa sudaryta į- 
vairi. Ji turėtų būti įdo- 

: mi ne tik sąjungos na
riams, bet ir jų šeimoms 
bei svečiams. Numatyta; 
keletas paskaitų, kurias 
skaitys mūsų iškilieji sa- 

; vo sričių specialistai.
Temos bus prieinamos ir 
plačiajai? visuomenei.

Tautos šventovėje (Na
tional Sūrinė) bus iškil
mingos pamaldos, taip 
pat priėmimas Lietuvos 
atstovybėje, Adomo Gal
diko paveikslų paroda, 
konceftas-balius, įžymių

Puodžius. 

Taupyk ir skolinkis A. Sutkaus 
nuotr.

rių Draugija, c/o prof. St. DE 
NAW, CHICAGO, ILL. 60629.

Vašingtono vietų lanky
mas, lietuvių architektų 
darbų apžiūrėjimas ir 
kitckią programa < ‘ 

Suvažiavimui jau pa
samdytos erdvios tr gra
žios patalpos Marriott 
viešbutyje, kuris yra pa
togioje vietoje — ■ netoli 
National aerpdromo ir 
miesto centro prie Poto- 
mako upės.

Sudarytos kelios komi
sijos paskiriems Lietu
vių inžinierių ir archi
tektų sąjungos suvažiavi
mo darbams atlikti.

LIETUVIU KALBA 
ILLINOIS UNIVERSITETE

Ghicagoje veikiantis 
Illinois universitetas ru-r 
denį pradeda lietuvių 
kalbos ir literatūros 
kursus, už kuriuos stu
dentams duos f atitinka-

, 6616 SO. WASHTE-

mus kreditus.
Numatytos trvs gru

pės: lietuvių kalbos ne
mokantiems, pažengu
siems ir laisvai kalban
tiems. Pasak universite
to bendraraščio, Chica- 
gos apylinkėje esą apie 
350 lietuvių kilmės stu
dentų.
SUKAKTIS

Londono lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčia kovo 
19 d. šventė 60 metų su
kaktį. Bažnyčios statyto
ju ir pirmuoju bei ilga
mečiu' klebonu buvo kun. 
K. J. Matulaitis; Šiuo 
metu visą laiką lietuvių 
marijonų vadovaujamos 
bažnyčios klebonu yra 
kun.| J. SakeviČius.

Londono lietuvių Šv.
Kazimiero bažnyčia yra 
vienintelė lietuvių para
pija Vakarų Europoje.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
514% už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
61/2% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

w5*

S?

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- I 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. į 

VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet ; 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ; 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai, p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTLINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

X HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITĄ
KOOPERATYVAS “TALKA”

8 30 Main Street East, tel. 544-7125 x
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 

T ketvirtadieniais 
penkiadieniais 
šeštadieniais 
Liepos ir rugpju&e mėnesiais 

. šeštadieniais “Talka” uždaryta.

niekame už;,
10
10)

5 v.p.p.
5 v.p.p.

■10 j—.5 v.p.p: 
‘1° ! — •Tįy. vak.

9|—nl2 jv. p.p^

depozitus___ „5%
Šerus ir sutaupąs _ 6%(
už vienų metų terminuotus 
indėlius -.......  6^%
ir virš $10.0000 - A metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš__ 10%.
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Nemokama gyvybės/ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
..čekių .patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.

Užttkrintas Indėlių saugumas. - Kapitalas — virš $2į8OO.Ood
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VISIEMS PAŽĮSTAMIEMS IR DRAUGAMS %

SU PAVASARIO ŠVENTE

G. S. P a I a i t i s

| Tiktai nuo kovo 11 iki balandžio 17d.

S9 4* — PRANAS TAUTKUS, 
(buvęs mokytojas)

IEŠKOMAS BARININKAS
Miami, Floridoje, Lietuvių piliečių klubui reikalingas 
bartenderis. Gali būti vedęs, nes virš klubo yra gra
žios gyvenamos patalpos. Susidomėję prašomi rašyti 
Liet, piliečių klubui, 3 6 55 North West 34 Street, 
Miami, Florida 33142. Galima telefonuoti klubo 
pirm. Juozui Gus, tel. 635-4331.

Taupyk ir skolinkis
turi daug prityrimo užpildyti Įvairias INCOME TAX 
blankas. Kreiptis asmeniškai arba telefonu skam
binti tiktai šiomis dienomis:

ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 5 vai. 
p.p. T. Laurinaičio Photo Studio, 
1920 Frontenac St.,Montreal,P.Q.

Tel. 525-8971
SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 5 vai.

Be to, jis užpildo pensijų, P’P* Ant. M Otulio bute,
emigracijos ir kitokias 7686 Edward St., La Salle, P.Q.

Tel. 366-3805

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5}/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
61/2% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius 
Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

----------- - ~ - —

I 

ADVOKATAS

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

Tel: 866-2063; 866-2064.
■»»! W murmirnrum —m ■rz»vev~«r,v«'«^r»ir«"v-u>v-i~'w|l'*r**

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871 - 1430

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (Liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTLINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3

ADVOKATAS

R. J- Išganaitis, BA, BCL
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE a IbuANAITIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
27.6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

lei: 842-1126, namų 1674-3364

USS 530

ADVOKATAS

B.K. Schneider, BA, BCL

DORCHESTER TOWERS 
555 DORCHESTER BLVCĮ, W 

SUITE 1616

PHONE 871-1224
RES. 486-3361

MONTREAL 128. QUE.

Dr.V.Girliiniene
Dantų gydytoja 

5330 L’Assomption Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3535

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1972 METAIS

PRADEDANT NUO

Išvykimo datos: gegužės 18, 30, birželio 20 , 29, 
liepos 13, 27, rugpjūčio 10, 24, 
rugsėjo 7 d.

Lankoma Maskva, Vilnius, Druskininkai ir Kaunas.

REGISTRUOKITĖS DABAR!

Parūpiname dokumentus Jūsų giminėms iškviesti iš 
Lietuvos. Siunčiame siuntinius ir automobilius i v
Lietuv a.%

Anglų kalba rašykite:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL 131, QUE. - CANADA 

TEL.: 844-5292 844-5662

PAMALDOS 
EVANGELIKAMS

Bal. 2 d., Velykų sek- 
mad. 12 val., Montrealio 
lietuviai evangelikai 
kviečiami į pamaldas St. 
Johns luteronų bažnyčio
je 3594 Jeanne Mance 
St., Montreal.

Montrealio' liet, evan
gelikų parapijos taryba 
pamaldoms iš Chicagos 
pakvietė Ansą Dumpį.

Evangelikai prašomi 
gausiai dalyvauti šiose 
pamaldose su šv. vaka
riene.

LAIKRAŠČIO
RAMSČIAI

12 dol. rėmėjo prenu
meratą įmokėjo Pr. 
Mekšriūnas iš Montrea
lio, A. Petrašiūnas iš 
London, Ont., L. Pečiu
lis iš Vancouverio ir 50 
dol. statybos kontrakto- 
rius Viktoras Štaškūnas 
iš Sault Ste Marie, Ont.

Aukomis savo laikraštį 
parėmė: S. Pargauskie- 
nė $5, V. Visockienė $3, 
J. Žemaitaitis, J. Dal- 
mantas, P. Bagušis ir J. 
Stropus po $2,50, N. 
Venckienė $2, M. Barš- 
kietis ir A. Žilinskienė 
po $1. .

Visiems nuoširdus 
ačiū.

IEŠKOMA PARDAVĖJA 
europietiškai delikatesų 
krautuvei miesto centre. 
Gera proga tinkamai 
moteriai. Tel. 935- 4322.

REIKALINGA MOTERIS
3 ir 6 m. amžiaus vaikų 
priežiūrai. Sąlygos geros, 
skambinti prieš pietus arba 
sekmadienį tel. 366-8259.

Dr.A.O. Jaugeliend
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas auklfas, 11-12 kambarys 
Tel: 932-6662; namų 737-9681.

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866-8235, namų 488-8528.

„S. Popieraltis
B.A., M.D., C-M., M.Sc., L.M.C.C„ F.R.e.S.(c).

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

L.Š.S.T. MERINGOS JURU ŠAULIU KUOPA MONTREALYJE 

JUS MALONIAI KVIEČIA DALYVAUTI
KUOPOS VĖLIAVOS ŠVENTINIMO

IŠKILMINGAME

pobūvyje - baliuje,
kuris įvyks balandžio 15 d. Aušros Vartų parapijos salėje,

1465 De Seve Street, Montreal.

Programoje: 1. 6 vai. v ak. akademine dalis

2. 8 vai. vak. meninė dalis ( išpildo A.V. choro vyrų oktetas)

3. Banketas, kuriame gros geras orkestras, bus šilta vakarienė, 
baras, turtinga loterija ir 1.1.

įėjimas 4 dol. jaunimui 1,50 dol.

Neringos jūrų šaulių kuopa

1972.111.29 psl. 13



Jettė & FrėresLIETUVIŠKU bankeliu palyginimas
Skaičiai tūkstančiais dolerių - aovaliai

PARAMA PRISIKĖLIMO PAR. KARTU

1970 1971 Pad i d. 4 1970 1971 Padld, 1970 1971 Pad i d. t,

Balansas .......................... 4,091 4,859 768 19 3,101 4,022 92) 30 7,192 8,881 1,689 23
Paj amos ............................ 273 364 91 33 220 287 67 30 493 651 158 32

1 š1 a i dos .......................... 245 283 38 16 147 234 87 52 392 517 125 32
Termi nuotl 1 ndė 1 iai .. 380 752 372 98 321 591 270 84 701 1,343 642 92
Visi indėliai ............... 3,954 4,639 685 17 2,896 3,862 966 33 6,850 8,501 1,651 24
Nekiln. turto paskolos 2,319 3,219 900 39 1,729 2,002 273 16 4,048 5,221 1,153 28
Asmeninės oaskolos ... 804 694 -1 10 -14 422 458 36 9 1,226 1,152 -74 -6
Visos paskolos ............. . 3,123 3,913 780 25 2,151 2,460 309 14 5,274 6,372 1,098 20

•K-

% nuo % nuo
1971 1971

• -s bal. ba 1.

Pe1nas .............................. 81 1.67 53 1.32
•

Tarnautojų atlyginimas 25 27 0.55 19 22 0.54
Vald. organų atlyg. .. 6 6 0.13 3 4 0.11

sudaryta iš nariams paskelbtų apyskaitų

t Cascade 
opmokate^T^/^x 
mėnesinę 
elektros saskaita..'* *

♦ **

Hydro - Quebec 
atstovas, 

kuris išnuomuoja 
ir įrengia karšto t 
vandens šildymą.

Visi kiti vandentiekio ir ši 
taisymai ir nauji įrengimai. Taip 
pat gazinių priemonių pardavimas 
ir įrengimas. Veltui įkainavimas.

Jettė & Frėre
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

toronto
LIETUVIŲ BANKELIAI 
TEBEAUGA

Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvai, populiariai 
vadinami bankeliais, vis 
dar auga), kaip rodo jų 
1971 metų balansai, pakilę 
žymiai aukščiau infliaci- 

-- jos ratos.

Prisikėlimo parapijos 
bankelio augimo sparta 
pernai buvo didesnė, nei 
anksčiau įsteigtos Para- 

- mos -11% balans e, o indė - 
liuose net 16%. Kadangi 
palūkanos abejuos e banke -

• ’ liuose yra mokamos vie
nodos, spėtina, kad indė
liai Prisikėlime labiau au
go dėl patogių valandų sek
madieniais. Paramos pla
nuojamas persikėlimas į 
naujuosius Lietuvių namus 
turėtų jai išeiti į naudą, 
nes bus daugumai vakaruo
se gyvenančių lietuvių kai
mynystėje.

Betgi pelningumas buvo 
didesnis Paramoje, nes 

~ £ čia pavykta geriau išnau
doti narių Indėlius. Pelną 
nešančių paskolų išdavime 
konkurentas pralenktas 
vienuolika nuošimčių. To- 

_ dėlir skirtumas tarp paja-
* O mų ir išlaidų Paramoje 

buvo22,3%, o Prisikėlime 
18,5%, kai kuo didesnio 
pelno siekiantiem komer
ciniam bankam normalu 
yra bent 40%. Daug mažės - 
nis pajamų-išlaidų skirtu- 

rmas kooperatyvuose pa
aiškintas narių gerovei 
mokamomis aukštomis pa
lūkanomis už indėlius, bet 
žemos už paskolas.

Lietuvių konservatyšku 
mą rodo indėlių bendras 
paaugimas daugiau kaip

ketvirtadaliu nuo 1970 me
tų. Tautiečiai santaupas 
mieliau laiko saugiuose 
bankeliuose, negu j as pel
ningiau, nors ir nebran
gi au inves tuo ja kitur. Abe - 
juose bankeliuos e santaupų 
buvo pusdevinto milijono, 
arba apie $2. 500 nariui.

Tebesitęsia ekonominis 
netikrumas ir praeitais 
metais žmones skatino su
silaikyti nuo asmeninių 
paskolų. Paramoje jų iš
imta net visu šimtu mažiau, 
Prisikėlime tik nežymiai 
daugiau kaip praeitais me
tais.

Skolinimas ėinamiesiem 
reikalam nėra didelis nei 
viename nei kitame banke
lyje. Atrodo, kad mūsų 
žmonės automašinas, na
mų reikmenis perka, už 
atostogas moka grynais, o 
jų, kaip iš indėlių augimo 
matyti, buvoapščiai. Lie
tuvių kredito kooperatyvai 
labiausiai patarnauja ne
kilnojamo turto finansavi
me. Tam išduota net 82%. 
visų paskolų. a.

hamilton
KAZIUKO
MUGĖ

Kovo 26 d., po 9 vai. 
pamaldų, Hamiltono Jau
nimo Centro salėje skau
tės ruošta Kaziuko mugę.

Bus vėdarai, kaldūnat, 
cepelinai, dešros su ko
pūstais, balandėliai, py
ragaičiai, tortai, bara
vykai, baronkos, lietu
viška gira, kavutė, ar
bata, skaučių rankdar
biai, laimės šulinys, lo
terija, Velykų stalo pa
puošalai, kitos įvaireny
bės.

Hamiltono skautės ir 
skautai maloniai visus

kviečia Verbų sekmadie
nį po kiekvienų šv. mišių 
apsilankyti ir pasivaišin
ti Kaziuko mugėje.

ŠALPA VĖL 
VEIKIA •

Hamiltono lieti b-nės 
šalpos fondas, veikęs 
pastoviai ir sėkmingai 15 
metų, 1968 m. užsidarė, 
nesuradus naujo vadovo. 
Jo lėšas, arti 400 dol. 
b-nės valdyba buvo įjun
gusi į savo kasą. Buvo 
manyta, kad hamiltonie- 
čių šalpos darbas bus 
nutrūkęs, bet tai nepasi
tvirtino.

Pr. metais Jeronimą 
Pleinį išrinkus KLB ta- 
rybon ir valdybon, jis ta
po visos Kanados liet, 
šalpos reikalų vadovu. 
Tam reikalui jis sudarė 
stiprų talkininkų būrį- 
valdybą, kuri jo vadovau- 
ma tvarkys ir Hamiltono 
šalpos darbus. Jai buvo 
grąžintos anksčiau minė
tos lėšos.

J. Pleinys turi gerą 
patyrimą organizacinia
me darbe: jis eilę metų 
darbavosi su jaunimu, 
kelis metus buvo vietos 
Š. Fondo pirm., pri
klauso Talkos bankelio 
vadovybei, jo pastango
mis suorganizuotas mer
ga ič ių choras A idas. 
Mintis, kad mums šalpos 
nebereikia — nėra tiksli. 
Tai tik dalis tiesos. Juk 
Kanados įstaigos nerems 
Vasario 16 gimnazijos, 
nesiųs aprangos Suvalkų 
trikampio. Jos nerems 
nuolatinio šelpė jo Balfo, 
kuris paramą siunčia į 
visus pasaulio kraštus. 
Pagaliau atsiranda ir ne
numatytų reikalų.

Šalpai lėšas- turime
KELIAMA

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

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

Mechanizuotomis priemonėmis įvairus ratu ir 
kitu dalių reguliavimas. Išorės taisymas ir 
dalymos. Kreiptis: De L a Verendrye Bl vd.

President Tel. 365- 3 364

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

Illinois 60650, U. S. A.

LaSalle Auto Specialist /leg’ll.
• Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral • 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower

Sav. G. Desrochers

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Tai sau ir remodel iuoju
• Vasaros laike saugojimas

(Storage) 
6396 Bannantyne Ave. Verdun, M o n t r e a I. . Tel. 767-6183

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

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

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.Q. 
601 St. Jean Road. 
Tel. 695 - 3883

• Atsitiktiniai ir kap it al ini ai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kt.
• Kiekvienas klientas gali laimėti “Snow-blower"
• Parduodamos “Scorpion“ firmos motorinės roges 

e Lengvai pasiekiama greitkeliu Nr. 40.
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hamilton
TREJOS LAIDOTUVĖS

Palaidojus V. Babecką, 
koloniją aplėkė žinia, kad 
kovo 5 d. Šv. Juozapo li
goninėj ilgiau sirgusi mi
rė Stasė Slavinskienė. Ve
lionė buvo nuolatinė Ha-i 
miltono gyventoja, eilę 
metų mokytojavo liet, 
mokykloje. Liūdinčius pa
liko vyrą Domą, dukrą Ire
ną ir sūnų Darių su šeimo
mis, brolį Juozą bei kitus 
artimuosius Amerikoje ir 
Lietuvoje. Palaidota per 
A. Vartų parap. bažnyčią 
Port Credit liet, kapinėse, 
dalyvaujant gausiems tau- 

. tiečiams.
Kita nemaloni ir liūdna 

žinia pasiekė hamiltonie- 
čius, kad kovo 10d. su šiuo 
pasauliu atsiskyrė Ona 
Rimkienė. Velionė buvo 
vyresnio amžiaus - našlė. 
Nuliūdęs liko sūnus Juo-, 
z as, Pranas ir dukra Ma
rija su šeimomis, kiti ar
timieji Lietuvoj bei 5 anū
kai. Palaidota per A V par. 
bažnyčią miesto kapinėse, 
lydint gražiam skaičiui ha- 
miltoniečių. Liūdintiems 
gili užuojauta.
10 dienų laikotarpyje am

žinybėn nukeliavo trys Ha
miltono kolonijos gyvento
jai. Zp.

SVEČIAI IŠ ŠIAURĖS
Kovo 8 d. iš SaultSte 

Marie Viktorija ir Vikto
ras Staškūnai lankėsi Ha
miltone.

Su pažįstamais apžiūrė
jo miesto centre vykdomą 
naują statybą. Statybinin
kas V. Staškūnas apgailes
tavo, kad pas juos šiam 
darbui žiemos sąlygos yra 
labai nepalankios. Pralei
dę keletą dienų Hamiltone, 
išvyko į Torontą aplankyti 
pažįstamųjų bičiulių.

Vancouver
MIRĖ
J. URBONAS

Kovo 9 d. Vancouvery- 
je mirė Jokūbas Urbo
nas, veiklus lietuvis, 
Vancouverio liet, me
džiotojų ir meškeriotojų 
klubo aktyvus narys, vi
suomet glaudžiai bendra
vęs su visais tautiečiais.

Velionis buvo palaido
tas kovo 14 d., gausiai 
dalyvaujant vietos lietu
viams. L. B.
14 psl.

BALANDŽIO 15 d. PRAŠOM NESIDIDŽIUOKIT, ATVYKIT Į RENGIAMA

KONCERTĄ-BAUU
PROGRAMOJE: DIRIGENTU J. ADOMAIČIO IR A. PAULIONIO 

vedamas Rochesterio Liet. Bendruomenės ir 
Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
JUNGTINIS CHORAS.

etoje žavioji pranešėja L. Virbickaitė. ŠokiamsSmulkiau programa apibudins vi 
gros visų mėgiamas Hi - Lites orkestras. Veiks baras, bufetas, staliukų ir 

fantų loterijos.

Pradžia 7 vai. vak. Jaunimo Centro salėje, 58 Dundorn St., Hamilton.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
8 3 0 Main Street East, tel. 544-7125

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

10 —5 v. p.p. 
• ^0 •' — 5 v. p.p. 
10 '■» — 5 v. p.p.
10 —5 v. p.p. 
10 i — 7 v. vak.

9 —12 v. p.p.

niekame už;
depozitus  ________________ 5%
šėrus ir sutaupąs___________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius.......... ................ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš____J.0%.
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Nemokama gyvybės, ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
. čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.

Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $12,800.000

PRANEŠIMAS Lietuvių Namų nariams
Pranešame, kad Lietuvių Nantu Hamiltone akcinės bendrovės metinis na
rių susirinkimas įvyks 1972 m. balandžio 8 d., 3 vai. po pietų parapijos 
salėje, 58 Dundurn St., North, Hamilton, Ont. DARBOTVARKĖ:
I. Narių registracija. 2. Susirinkimo atidarymas. 3. Susirinkimui pravesti 
pirmininko ir sekretoriaus rinkimas. 4. Mandatų komisijos rinkimas. 
5. Praėjusių dviejų visuotinių susirinkimų protokolų tvirtinimas. 6. Valdo
mųjų organų pranešimai: a) valdybos pirminjnko, b) buhalterio ir reikalų 
vedėjo, c) kontrolės komisijos. 7. Diskusijos dėl pranešimų. 8. 1971 m. 
balanso ir apyskaitų, 1972 m. pajamų-išlaidų tvirtinimas. 9. Auditoriaus 
tvirtinimas. 10. įstatų §64 panaikinimo svarstymas.

"§64- Viena akcija turi vienų balsų. Vienam fiziniam ar juridiniam 
asmeniui draudžiama parduoti daugiau kaip penkias akcijas. Pastaba: 
asmenys, atitinką 7 sąlygomis, iki J 958 metų gegužės 1 d., t.y. iki 
Lietuvių Namų užpirkimo, turėjo teisę įsigyti nedaugiau dešimties 
akcijų. Pastaba II: lietuviškos ne pelno organizacijos gali įsigyti akci
jų neribotą skaičių."

Lietuvių Namų valdybos pastaba. Šiuo metu Lietuvių Namų bendrovė lik
viduojama, tad jau nėra pagrindo prielaidai, kad LN akcijos bus supirk
tos kelių asmenų. Be to, jos jau visos išparduotos. LN v-ba savo š.m. vasa
rio 12 d. posėdyje nutarė Tamstoms siūlyti šį paragrafą panaikinti, kad 
nebūtų diskriminuojami tie nariai, kurie anksčiau akcijos pirko, norėdami 
Lietuvių Namams padėti, o vėliau buvo priversti pasilikti tik po 5 akcijas.
II. Valdomųjų organų rinkimai. 12. Klausimai bei sumanymai ir susi
rinkimo uždarymas. Kviečiame Tamstas susirinkime dalyvauti arba įga
lioti atstovauti kitą asmenį.

Lietuvių Namų Hamiltone akcinės bendrovės valdyba 
Hamilton, Ont., 1972 m. vasario 29 d.

london,ont.
BALTIJOS SUKAKTIS

Šį pavasarį Londone 
švenčiam ypatingą sukak
tį - Baltijos penkmečio at-

sų lietuvybės kelią ateity
je.

Ansamblio vadovai kun. 
B. Pacevičius, Dana ir 
Miras Chainauskai nepa
liauja ir nepavargsta dirb
ti su jaunatviška, talentin
ga, ryžto pilna dvasia kas

žymėjimą. Dirba ši grupė 
pasišventusi, nepraleisdar 
ma brangių sekmadienio 
vakarų. Šokiai, daina, 
scenos vaizdeliai išreikš
dami lietuviškumo dvasią 
ir meną, žada tvirtą ir tie-

sekmądienio vakarą.
Balandžio 15 d., 8.30 v. 

v., gražiose Centennial 
salės patalpose džiaugsi
mės Baltijos naujais atsie- 
kimais programos laiku.

Vienas iš geriausių Lon
done Renaissance orkestro 
kvies visus atnaujinti su
snūdusius sąnarius ir su- 
ledyjusį žiemos ūpą, o el^ 
gantiška Centennial salė 
talpins visus iš arti ir to-

toronto
OPERUOTAS *
PIRMININKAS

KLB krašto valdybos 
pirmininkui Eugenijui Ču- 
plinskui Women's College 
ligoninėje padaryta kojos 
operacija. Jis susižeidė 
slidinėdamas Vermonte.

KAILIU SIUVĖJAS
• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliqoju
• Vasaros laike saugojimas

(Storage)

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal.. Tel. 767-6183

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q.Tel.366-6237
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimu s, be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.___________ _____

(

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

POINTE CLAIRE, P.Q.
601 S*. Jean Roa<L.
Tel. 695-3883

• Atsitiktiniai ir k ap it ai ini ai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kt.
• Kiekvienas klientas gali laimėti “Snow-blower“

• Parduodamos "Scorpion“ firmos motorinės rogės

• Lengvai pasiekiama greitkeliu Nr. 40.

LuSulle Auto Specialist lleg’d.
7725 George Street ' ™7raos " dažymas cufomobiliu 

L S II 0 * Part^av,mas ,r taisymas Chaparral
a a e, ue. firmos snowmobile ir Moto firmos
TEL: snowblower

366-0500,366-4203 Sav. G. Desrochers

1

LAURENT DAIGNEAULT
President

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

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE • LASALLE, QUE.

Mechani zuotomi s priemonėm)'s įvairus ratu ir 
kitų dalių reguliavimas. Išorės taisymas ir 
jdalymas. Kreiptis: De La Verendrye^Blvd.

______________________Tel, 3$5-3364_________

automobile inc.,

366-7818

Jettė & Frėres
.1

Tlk Cascade
apmokate
mėnesine 
elektros sąskaitoj 1 »

Hydro - Quebec 
atstovas, 

kuris išnuomuojo 
ir įrengia karšto t 
vandens šildymą.

1.75
par moi% 

per month

40*★* i
Visi kiti vandentiekio ir šildyrn^ 
taisymai ir nauji įrengimai. Taip 
pat gazinių priemonių pardavimas 
ir įrengimas. Veltui’įkainavimas.

Jettė & Frėre Ltėe'
Plumbing & Heating kontraktorius.

Į40-2e AVENUS - 366-0330

2.25
par moi.š 

per month

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVOS VĖLIAVA PRIE ON
TARIO LONDONO ROTUŠĖS VA
SARIO 16 D.ADVOKATAS

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

Tel: 866-2063; 866-2064.
hamilton

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871-1430

ADVOKATAS

R. Ja ISganaitis, BA, BCL
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE 4 I&UANAIT1S 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
27.6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, nomųi 674 - 3364

ADVOKATAS

B.K. Schneider, BA, BCL

DORCHESTER TOWERS 
555 DORCHESTER BLVt^ W 

Suite 1616

871-1224
486-3361

PHONE 
RES. 

MONTREAL 128, QUE.

Dr. V. G ir itin i e nė
Dantų gydytoja 

5330 L'Assomption Blvd.

Montreal,

Tel. 255-3536

Dr. A.O. JaugelienC
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas, 11-12 kambarys 
Tel: 932-6662; namų 737-9681.

Dr.J. Mališka
Dantų gydytojas 

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600
Tel: 866 - 8235, namų 4 88 - 8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B A., M.D., C.M., M.SC., L.M.C.Ce, F.R.C.S.(c).

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

parūpinti tik mes — pa
tys lietuviai. - Nerenkami 
rūbai dažnai atiduodami 
kanadiečių įstaigoms ar
ba išmetami. Neabejoja
ma, kad šalpos reikalai 
dabar bus sutvarkyti. Ži
noma, neužtenka turėti 
gerą valdybą ar patyrusį 
jos pirmininką. Reika
linga mūsų visų nuoširdi 
parama. Parama ne žo
džiais, bet lėšomis ir 
darbu. Kitu gi atveju, 
šalpos darbuotojai bus 
nusivylę, o paramos lau
kiantiems mūsų nerangu
mas atneš nusiminimą ir 
ašaras. Apie tai liūdyja 
gaunamieji laiškai. Z p.
TF ATSTOVYBĖS 
SKYRIUS

Tautos Fondo Kanados 
atstovybės Hamiltono 
skyriaus valdybai sausio 
16 d. atsistatydinus, KLB 
Hamiltono ap. pirminin
kui pasiūlius, TF Kan. 
atstovybė naujuoju pir
mininku paskyrė Alfonsą 
Patamsį, 34 Cartwright 
Ave., Stoney Creek, 
Ont., tel. 662-6933. Jis 
sudarė tokios sudėties TF 
Hamiltono skyriaus val
dybą:

Vicepirm. P. Kanopa, 
antr. vicepirm. F. Rim
kus, sekr. D. Deksnytė, 
prot. sekr. A. Garkū- 
nas, kas. B. Milašius, 
metraščio vedėjas I. 
Varnas, parengimų va
dovas B. Dagilis.

TF Hamiltono skyriaus 
pirmininkas A. Patamsis

savo raštu dėkoja vi
siems tiems, kurie suti
ko įsijungti į darbą ir į- 
ėjo į valdybą, ir ypač 
pabrėžia tuos svarbius 
darbus, kuriuos atliko 
buvusioji valdyba ir jos 
pirmininkas J. Stonkus.

A. Patamsis primena, 
kad ir geriausia valdyba 
nieko 'ryškesnio nepada
rysianti, jeigu nesusi
lauks visos visuomenės 
paramos. O dabartinės 
TF Hamiltono skyriaus 
valdybos tikslu yra Ha
miltoną padaryti dau
giausia lėšų Tautos Fon
dui surenkančia lietuvių 
kolonija Kanadoje.

KRIKŠTYNOS
Hamiltoniečiai Petrutė 

ir Viktoras Mikuckiai 
pasiėmė išauginti trejų 
su pusę metų amžiaus 
lietuvaitę. Savo augintinę 
jie pakrikštijo Teresės- 
Brigitos vardu, patys 
būdami krikšto tėvais.

Krikštynų vaišėse da
lyvavo per 20 draugų.

J. P.

IŠVYKOS
Aplankyti naujų Afrikos 

valstybių ir Europos kraš
tų išvyko A. ir A. Pilipa
vičiai. Juodu kasmet ke
liauja į naujas vietoves. 
Filmų aparatu vis užfik
suoja įdomesnes vietas, ir 
grįžę parodo savo drau
gams.

Atostogų į Floridą ir 
Bahamų salas išvyko KLB 
ap. pirm. K. Mileris. Ke
lionę pasirinko lėktuvu,

nepabūgęs oro piratų. Į 
Floridą išvyko per tuziną 
tautiečių.

Kovo 1 d. į ledą virstąs 
lietus Hamiltono ir jo apy
linkės gyventojams sudarė 
daug nepatogumų. Apledė
ję telef. laidai daug kur 
nutrūko ar buvo nutraukti 
audros verčiamų medžių. 
Audros paliestieji gyven
tojai neturėjo šilimos, 
šviesos bei telef. susisie
kimo dvi paras. Panaši 
audra čia buvusi prieš 16 
metų. Zp.

sudbury
ŠAUKIAMAS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 8 d., 6 vai. 
vak., M. Pranckūno bu
te, 276 Ash str., Sudbu- 
rio lietuvių sporto klubo 
G. V. valdyba šaukia na
rių metinį susirinkimą.

Po susirinkimo bus 
tradicinė klubo vakarie
nė, kurios metu bus į- 
teikti laimingiesiems 
medžiotojams ir žvejams 
trofėjai. Į vakarienę 
kviečiame marius su 
žmonomis, o nares su 
vyrais. Klubo valdyba

bndon,ont.
MOKYKLOS
ŠVENTĖ

Londono lituanistinės 
mokyklos dvidešimtme
čio iškilmingas paminė
jimas įvyks sekmadienį, 
kovo 26 d., 5 vai. p. p.

Mylimam vyrui

VLADUI VANAGUI

1972 m. vasario 13 d. mirus, nuoširdžiai dėko

jame visiems užprašiusiems Sv. Mišias, užgė

lęs, sukalbėtus rožinius, už pareikštas užuo

jautas žodžiu ir raštu mūsų skausmo valan

doje.

Ačiū visiems dalyvavusiems šermenyse 

ir laidotuvėse ir draugams, kurie po laido
tuvių suruošė pusryčius Šv. Kazimiero para

pijos salėje.

Liūdinti žmona Elena 
ir giminės

14 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



sudbury
MIRĖ

Antanas Raškevičius, 68 
m., mirė ir palaidotas Šv. 
Jono kapinėse - Toronte. 
Velionis yra buvęs LB 
valdybos pirmininku. Su jo 
mirtimi netekome tauraus 
ir veiklaus lietuvio. Šei
mai nuoširdi užuojauta.

POLITIKAI ATSAKO
P. E. Trudeau, S. Stan

field Ir W. Davls ryšium 
su Vasario 16 proga pa
siųsta rezoliucija atsakė, 
kad Lietuvos okupacijos 
reikalą jie žino ir, kiek 
politinės galimybės leis , 
stengsis padėti. J. K.

NARIŲ SKAIČIUS
Dėl Geležinio Vilko me

džioklės ir žvejybos klubo 
narių skaičiaus sumažėji
mo NL nr. 1287 tilpusioje 
žinutėje padaryta klaida. 
Parašyta, kad liko 26 na
riai, turėjo būti 39 nariai. 
Už klaidą klubo valdybą at
siprašau.

Tenka pastebėti, kad na
rių mažėjimas vyko eilę 
metų, nes nariai, gavę 
pensijas, išvyko kitur gy
venti, mirė ir pan. Šiuo 
metu dėl sumanios valdy
bos klubas materialiai ir 
savo veikla yra labai gera
me stovyje. J. K.

PASIRAŠĖ PETICIJĄ
Peticiją Jungtinėm Tau

tom, kurios organizavimu 
rūpinasi Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresas, pasi
rašė 99% visų kolonijos 
lietuvių. Daug parašų gau
ta iš latvių, estų, ukrai
niečių ir kitų tautybių as
menų. J. K.

REKOLEKCIJOS
Metines rekolekcijas 

Christ the King bažnyčioje 
rjedė kun. Augustinas Sa
bas, Manitouwagde, Ont. 
klebonas. J. K.

montreal
’’LITAS” NEDIRBS

Velykų savaitgalio metu 
"Litas” bus uždarytas 
penktadienį ir sekmadienį, 
kovo 31 ir balandžio 2 d., 
bet dirbs pirmadienį, ba
landžio 3 d.

"LITO" SUSIRINKIMAS
Metinis "Lito" susirin

kimas įvyko Šv. Kazimie
ro parapijos salėje kovo 18 
d., šeštadienį.

Susirinkimui vadovavo 
vicepirm. P. Vaupšas. Po 
pranešimų ilgokose disku
sijose buvo nutarta, kei
čiant "Lito" įstatus, atei
tyje į valdybą rinkti ne 5, 
bet 7 asmenis. Laiku ne- 
išstačius daugiau kandida
tų, į "Lito" valdybą be bal
savimo buvo išrinktas Jus
tas Kibirkštis, į Kredito 
Komisiją perrinktas Vin
cas Piečaitis ir į Revizi
jos Komisiją perrinktas 
Bronius Niedvaras.

"Litas "užbaigė 1971 me
tus su $3 079 290 kapitalo 
(vasario gale buvo jau $3 
193 497). Bendros metinės 
pajamos pasiekė $238 037 . 
Iš tos sumos išmokėta ma
riams palūkanų $157 201, 
gyvybės apdraudos premi
jų $15 457, administracinių 
išlaidų turėta $48 480, 
metų pelnas $16 899.

Pelną dalinant, už šėrus 
nustatyta 6% dividendų. 
Kadangi visi nariai turi tik 
po vieną 5 dol. šėrą, tai 
nutarta visą dividendų su
mą $426 paskirtiKLB Šal
pos Fondo Montrealio sky
riui siuntiniams siųsti į 
Suvalkų trikampį ir "Man 
and His World" parodoje 
KLB organizuojamam lie
tuvių skyriui įrengti, pa
dalinant tą sumą pusiau.

Į atsargos fondą paskirta 
privalomi 10% sumoje $1 
700.

Pridėjus praeitų metų 
likutį $9 828, nepaskirsty
to pelno susidarė $25 027 . 
Atsargos fondas $46 593 ir 
rezervas abejotinoms sko
loms $28 560. Tuo būdu 
bendra "Litui" priklausan
čių fondų ir nepask. pelno 
suma pasiekė $ 100 180.

"Lito" sąmata 1972 me
tams priimta $270 750 su
moje, taigi numatomas 10% 
pajamų padidėjimas. Ba
lansą, apyskaitą ir sąma
tą susirinkimas priėmė be 
jokių ilgesnių diskusijų.

Lietuvybės reikalų rė- 
mim’ii, be paminėtų $426 
dividendų, išskirstyta $2 
250, o $550 palikta skirs
tyti metų bėgyje valdybos 
nuožiūra. Tuo būdu bendra 
aukų suma 1972 metams 
yra $3 226. Susirinkimas 
paskyrė Montrealio litua
nistinei mokyklai $800, 
"Baltijos" stovyklavietei 

$500, "Neprikl. Lietuvai" 
$200, "Tėviškės Žibu
riams" $50, Kanados Lie
tuvių Fondui $100, "Ginta
ro” ansambliui $100, Va
sario 16 gimnazijai $100, 
Montrealio lietuvių radijo 
pusvalandžiui $100, Mont
realio Lietuvių Studentų 
Sąjungai $100 ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongre
sui $200.

Susirinkime dalyvavo 
189 nariai ir keliasdešimt 
pagalbinių narių bei sve
čių. Po susirinkimo daly
viai buvo pavaišinti P. 
Vaupshų gerai suorgani
zuota vakariene. Pr. R.

GINTARO KONCERTAS
Gintaro jaunimo an

samblio metinis koncertas 
įvyks šeštadienį, balan
džio 29 d., 5v.v., naujoje 
moderniškoje Jeanne Man
ce auditorijoje, 4240 Bor- 
deau Str. Šiame koncerte 
sutiko dalyvauti gerai ži
noma Čikagos Grandis , 
vadovaujama Irenos Smie- 
liauskienės, kurios visas 
Montrealio jaunimas ne
kantriai laukia.

Po koncerto jaunimas, 
jų tėvai, svečiai ir visi 
montrealiečiai yra kvie - 
čiami į neeilinį metinį Gin
taro balių, kuris įvyks 
Aušros Vartų salėje ir ku
rio metu bus traukiami lai
mingieji bilietai, tuoml 
užbaigiant J. Šiaučiulio 
vadovaujamą loteriją..

Gintaro ansamblio vado
vas Zigmas Lapinas pa
reiškė, kad čikagiečių ir 
montrealiečių bendravi
mas meno plotmėje suar
tins šių didmiesčių lietu
vių jaunimą ir įgalins juos 
didesniem užsimojimam. 
Kaip jau yra žinoma, Gin
taro ansamblio orkestras 
ir šokėjai dalyvaus IV tau
tinių šokių šventėje Čika 
goje liepos 2 d.

• Susirgęs lasalietis Va
lerijonas Rudinskas, ku
ris paguldytas Royal Vic
toria ligoninėje.

• Vytauto klubo pasalpi- 
nės draugijos susirinki
mas, turėjęs būti Velykų 
sekmadienį, nukeliamas į 
balandžio 9 d., 2 vai.p.P*s 
klubo patalpose. Nariai 
prašomi atkreipti dėme
sį į nario mokesčių apsi
mokėjimo sutvarkymą.

D-jos vadovybė

Montrealio Aušros Vartų parapijos choras 16 Vasario minėjimo 
metu. Nuotrauka .J- Šiaučiulio.

SPAUDOS BALIAUS 
TALKININKAI

Anksčiau skelbtame 
buvusiojo NL spaudos 
baliaus talkininkų sąraše 
kai kurios pavardės, de
ja, buvo praleistos. 
Spaudos baliaus loterijai 
ypač daug padėjo M. Bu- 
zienė. 5 dol. loterijai 
aukojo Šukienė, Fantų lo
terijai paaukojo Lauri
naitienė, Rinkevičienė, 
Sušcevičienė, Mickienė, 
Krujelskienė, Rašytiniai, 
Bernotienė, Umbrasai, 
Gabrusevičiai, Vapšvai, 
Kalpokas, Kuokžmienė.

Maistą ir pyragus 
spaudos baliaus vakarie
nei aukojo Pliekai, Ber
notienė, Rašytiniai, S. 
Umbrasas, Gabrusevi- 
čienė, Vapšvienė, Kal
pokas, Kuzaitienė, Am- 
brasienė, Mickienė, 
Markauskas, Remeikiai.

Visiems talkininkams 
ir aukotojams — ačiū.

Aukų lapuose kai ku
rios pavardės labai ne
aiškiai įrašytos. Jeigu 
dėl to spausdintuose są
rašuose kai kurios pa
vardės yra iškreiptos — 
atsiprašome.

DĖMESIO JAUNIME
II Pasaulio Lietuvių Jau

nimo kongresas įvyks bir
želio 30 - liepos 15 dieno - 
mis Čikagoj, Kent univer
sitete ir Romuvos stovyk
lavietėje. Dalyvaus jauni
mas iš Kanados, Europos 

ir Pietų Amerikos.
T šį kongresąMontrealio 

apylinkė tūri teisę siųsti 4 
atstovus. Atstovu gali bū
ti kiekvienas lietuvis-ė, 
18-30 metų amžiaus, daly
vaująs lietuviškoje veiklo
je. Atstovai galės dalyvau
ti kongrese Čikagoje ir 
studijų dienose Kent uni
versitete. Atstovai bus 
renkami Montrealio jauni - 
mo.

Kurie domisi kongresu 
ir norėtų kandidatuoti į 
atstovus, prašomi kuo 
greičiausiai pranešti Dai
nai Kerbelytei, tel. 669- 
7855.

7' ■ 1 111 0.

NL REIKALAI

1972 m. kovo 25 d. NL 
patalpos e naujai išrinktoji 
NL Spaudos B-vės valdyba 
pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas - L. Girinis-

Norvaiša,.
I- mas vicepirm. -J. Šiau -

čiulis,
II- ras vicepirm. - admi
nistratorius - J. Paukš

tai tis,
sekretorius - A. Mylė, 
iždininkas — P. Klezas, 
rinkos reikalų vedėjas — 

L. Gureckas, 
Bendrovės turto tvarkyto
jas - J. Gedvilą.

Buvusiam NL redakto
riui E. R. Maziliauskui iš 
pareigų pasitraukus, nau
joji NL valdyba sudarė re
dakcinį kolektyvą: J. Ged - 
vila, L. Girinis-Norvaiša, 
E. Kardelienė, P. Klezas, 
J. Šiaučiulis ir J. Viliušis.
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Šiluvos Marijos par. sa
lėje, 1414 Dundas St.

Oficialioje programos 
dalyje prelegentu yra 
KLB Švietimo komisijos 
pirm. L, Tamošauskas. 
Meninę programos dalį, 
lietuvių literatūros po
pietės formoje- išpildys 
buvę lituanistinių mokyk
lų auklėtiniai, dabarti
niai jaunimo kultūros 
klubo Aušros nariai.
, Be šio lietuvybės židi
nio graduantų ir buvusių 
mokytojų, tikimasi sve
čių iš kaimyninių apylin
kių ir jų mokyklų. Tai 
neeilinė sukaktis, o lite
ratūros popietė Londone 
pirmą kartą. Kviėčami 
visi Londono ir kaimyni
nių apylinkių tautiečiai iš 
toli ir arti šią tautinio 
gyvastingumo šaltinio 
sukaktį atatinkamai pa
gerbti, jos ištvermingus 
darbuotojus atžymėti. 
Vist laukiami, įėjimas 
laisvas, rengia Londono 
apyl. valdyba ir mokyk
los tėvų komitetas. P.

PARAMA
MOKYKLAI

Londono lietuvių lėšų 
telkimo komitetas labai 
efektyviai parėmė šešta
dieninę mokyklą, paskir
damas net 400 dolerių.

Hamiltono lietuvių 
kredito kooperatyvas 
Talka taip pat mokyklai 
atsiuntė šimto dolerių 
čekį.

KLB Švietimo komisi
ja, vertindama lietuvišką 
knygą ir meilę jai, mo
kyklos bibliotekai pa
remti paaukojo dvidešimt 
dolerių.

Londoniškis Simonas 
Žulpa, atsilankęs į Ne
priklausomybės sukak
ties minėjimą ir džiaug
damasis gražiu jaunimo 
r e išk imuš i, mokykla i
paskyrė dešimt dolerių. 
S. Žulpa yra viengungis, 
tačiau mokyklą visada 
remia.

Visiems. aukotojams 
mokyklos vadovybė ir 
tėvų komitetas išreiškė 
giliausią padėką. L, E.

montreal
CHORAS 
AUGA

Šv. Kazimiero parapi
jos choro vadovybė kvie
čia lietuvius, o ypač jau
nimą įsijungti į chorą. 
Choro dirigentė E. Pet
rauskaitė, intensyviau 
padirbėjusi su senaisiais 
ir naujai įsijungusiais 
choristais, jau gražiai 
pasirodė. Choras išpildė 
programą per Kazimie- 
rinių metinę vakarienę. 
Pasipildžius choro sudė
čiai, būtų galima tikėtis 
ateityje dar gražesnių 
laimėjimų.

NAUJOJI 
LIEPSNA

Kaip ir kiekvienais 
metais, Montrealio litu
anistinės mokyklos mo
kiniai išleido savo leidi
nėlį Liepsną. Šįmet 
Liepsną redagavo Kristi
na Mališkaitė, o viršelį 
piešė Vida Morkūnaitė, 
kurios piešinys buvo pa
rinktas konkurso keliu. 
Leidinys aplamai yra 
gausiai iliustruotas.

Liepsnoje bendradar
biauja visas gražus bū
rys Montrealio lietuvai
čių ir lietuviukų: Gedi
minas Murauskas, Lore
ta Povilaitytė, Julytė 
Adamonytė, Kristina Ma
liškaitė, Vida Morkūnai
tė, Livija Stankevičiūtė, 
Paulius Mališka, Dantu
kas Polišaitis, Vilija Po
vilaitytė, Rimas Piečai- 
tis, Irena Adamonytė, 
Robertas Valinskas, Jur
gis Žukauskas, Danielius 
Keršulis, Asta Kličiūtė, 
Gytis Niedvaras.

Mažųjų skyriuje iš
spausdinti Lino Staškevi
čiaus, Kristinos Niedva
rą itės, Inos Lukoš e vielu
tės, Danos Ladygaitės, 
Bernardo Žemaitaičio, 
Gintarės Jurkutės, Algio 
Kibirkščio, Romo Staš
kevičiaus, Janytės Ada- 
monytės, Rimos Jurku
tės rašiniai.

Jauniesiems žurnalis
tams padėjo mokytojos 
M. Jonynienė ir M. Mal- 
cienė.

SUŽEISTAS
J. VĮERAITIS

Lasalietį Juozą Vie- 
raitį ištiko nelaimė. Iš
einant iš darbovietės jį 
užkliudė pravažiuojantis 
automobilis ir sužeidė 
koją.

J. Vieraitis gydosi na
mie.

ŠAULIŲ
VADOVYBĖ

Montrealio LK Min
daugo šaulių kuopos su
sirinkime naujuoju val
dybos pirmininku buvo 
išrinktas St. Barauskas. 
Valdybą sudaro B. Bag- 

džiūnas, J. Bulota, J. 
Jukonienė, V. Sušinskas 
ir J. Šiaučiulis.

Į revizijos komisiją 
išrinkti K. Kiaušas, I. 
Petrauskas ir A. Vaza- 
linskas. Į garbės teismą 
— J. Jurgutis, St. Kęs
gailą ir t. L. Zaremba.

Į garbės šaulius buvo 
pakelti t. L. Zaremba ir 
J. Jurgutis.

LIGONYS
Reddy Memorial ligo

ninėje buvo operuotas 
Jurgis Šiuščevičius, Šv. 
Kaz. par. choro seniū
nas.

Reddy Memorial ligo
ninėje, be to, gydosi R. 
Zavadskienė.

Royal Victoria ligoni
nėje gydosi V. Rudins- 
kas, A. Morkūnienė, A. 
Simijonas.

IEŠKOMAS B AR IN IN K AS

Miami, Floridoje, Lietuvių piliečių klubui reikalingas 
bartenderis. Gali būti vedęs, nes virš klubo yra gra
žios gyvenamos patalpos. Susidomėję prašomi rašyti 
Liet, piliečių klubui, 3 6 55 North West 34 Street, 
Miami, Florida 33142. Galima telefonuoti klubo 
pirm. Juozui Gus, tel. 635-4331.

Tiktai nuo kovo 11 iki balandžio 17d.

■ PRANAS TAUTKUS, f (buvęs mokytojas)

turi daug prityrimo užpildyti įvairias INCOME TAX 
blankas. Kreiptis asmeniškai arba telefonu skam
binti tiktai Šiomis dienomis:

ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 5 vai.
p.p. T. Laurinaičio Photo Studio, 
1920 Frontenac St.,Montreal,P.Q.

Tel. 525-8971
SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 5 vai.

Be to, jis ulpildo pensijų, P«P* Ant. Matulio bute,
emigracijos ir kitokias 7686 Edward St., La Salle, P.Q.
blankas‘ Tel. 366-3805

Elizabeth ligoninėje 
gydosi T. Taraškienė.

VIEŠĖJO
MONTREALY

Ontario tabako augin
tojas Kostas Gaputis 
Montrealyje aplankė bro
lį ir seserį.

LIGONINĖJE
St. Mary ligoninėje 

gydosi Marija Juodienė.

IEŠKOMA PARDAVĖJA 

europietiškai delikatesų 
krautuvei miesto centre. 
Gera proga tinkamai 
moteriai. Tel. 935 - 4322.

REIKALINGA MOTERIS
3 ir 6 m. amžiaus vaikų 
priežiūrai. Sąlygos geros, 
skambinti prieš pietus arba 
sekmadienį tel. 366-8259.

1972.111.29

NL SPAUDOS BALIAUS KARALAITEI D. KERBėLYTEI DOVANĄ [TEIKIA L. GURECKAS 
Tonys Studio nuotrauka

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1972 METAIS

PRADEDANT NUO^^S^S^O

Išvykimo datos: gegužės 18, 30, birželio 20, 29, 
liepos 13, 27, rugpiūčio 10, 24, 
rugsėjo 7 d. '

Lankoma Maskva, Vilnius, Druskininkai ir Kaunas.

D A B A R I

Parūpiname dokumentus Jūsų giminėms iškviesti i?
Lietuvos. Siunčiame siuntinius ir automobilius i u
Lietuv a.

Anglų kalba rašykite:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL 131. QUE. - CANADA
TEL.: 844-5292 844-5662

psl. 15



KRONIKA
AKCININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 19 d., sekmadie
nį, Montreal to lietuvių 
Aušros Vartų parapijos 
salėje įvykęs Nepriklau
somos Lietuvos spaudos 
bendrovės akcininkų-šė- 
rininkų visuotinis susi
rinkimas prasidėjo viena 
valandą vėliau kaip 
skelbta, nes laiku nesu
sirinko įstatų reikalauja
mas kvorumas. Vis dėlto 
šis buvo vienas gausiau
sių NL sp. b-vės akci
ninkų susirinkimų: jame 
dalyvavo 45 akcininkai, 
atstovaujantieji 1022 ak
cijas.

Susirinkimą atidarė 
NL sp. b-vės valdybos 
pirmininkas P. A. Povi
laitis. Susirinkimo pir
mininku dalyviai vienbal
siai išrinko St. Kęsgailą, 
sekretoriumi P. Adamo- 
nį.

Su vienu pakeitimu pa
tvirtinus darbotvarkę, 
buvo sudaryta mandatų 
komisija iš H. Adamo
nio, M. Guobio, P. Pet
ronio, P. Styros ir J. 
Šeidžio. Petro Lukoševi
čiaus kruopščiai paruoš
tą praeito susirinkimo 
protokolą susirinkusieji 
priėmė be pataisų ar pa
pildymų.

Valdybos pranešimus 
pradėjo pirm. P. A. Po
vilaitis. Jis nurodė, kad 
šis susirinkimas šaukia
mas vos šešeriems mė
nesiams tepraėjus nuo 
praeitojo. Buvo neatidė
liojamas reikalas pa
keisti bendrovės įstatus 
(By-Laws), juos prideri
nant prie valstybės įsta
tymų. Be to, įstatymai 
reikalaują, kad akcininkų 
susirinkimai būtų šau

kiami ne vėliau kaip trim 
mėnesiams praėjus nuo 
fiskalinių metų pabaigos, 
t. y., sausio 1 d.

Pranešimus skaitė vi
si valdybos nariai iš sa
vo veiklos sričių: vice
pirmininkas J, Norvaiša 
-Girinis visuomeniniais 
klausimais, vicepirm. 
Pr. Paukštaitis — apie 
administraciją. Ižd. J. 
Siaučiulis patiekė 1971 m. 
apyskaitą, iš kurios iš
ryškėjo, kad praeitieji 
metai bendrovei davė 
daugiau tūkstančio dole
rių nuostolių, o jo pa
tiektoji šių metų sąmata 
siekia 25.100 dol. Apys
kaita ir sąmata susirin
kimo buvo patvirtintos. 
Sekr. A. Mylė pranešė, 
kad iki susirinkimo pra
džios iš viso yra parduo
tos 2344 bendrovės akci
jos po 10 dol. kiekviena. 
Nuo praeitojo susirinki
mo buvo parduotos 108 
akcijos. Valdybos narys 
turto reikalams St. Jau- 
gelis pranešė, kad buvo 
pakviesti specialistai į- 
vertinti bendrovės turtą: 
sklypą, namus, invento
rių ir kt.

Po valdybos narių pra
nešimų NL redaktorius 
R. E. Maziliauskas per
skaitė pareiškimą, kad iš 
pareigų pasitraukia, nu
rodydamas, jog sutinka 
dar kurį laiką redakcijo
je talkininkauti, kad ga
lėtų pareigas perduoti 
tvarkingai. Akcin. susi
rinkimas perdavė tą re
daktoriaus pareiškimą 
naujai išrinktai valdybai 
spręsti - pagal priklauso 
mybę.

Revizijos komisijos 
aktą perskaitė J. Daugė
la vičius. Trūkumų ar

SUDARYTA
Montrealio Lietuvių 

Akademinio Sambūrio Vin
co Krėvės Literatūrinės 
Premijos komisija:

Liet, rašytojų draugijos 
atstovasdr. H. Nagys, V. 
Jonynas, I. Gražytė, Aka
deminio Sambūrio valdy
bos pirm. V. Piečaitis ir 
KLB Montrealio Apylinkės 
atstovė D. Kerbelytė.

nesklandumų nerasta.
J. Norvaišos-Girinio, 

P. A. Povilaičio ir A. 
Mylės paruoštus naujus 
N L spaudos b-vės įstatus 
susirinkimas priėmė iki 
sekančio visuotinio akci
ninkų susirinkimo su pa
taisa, kad valdybos pir
mininkas bendrovės rei
kalus tvarko ir ją atsto
vauja visos valdybos 
vardu ir jos įgaliotas. 
Dėl laiko stokos buvo at
sisakyta įstatų projektą 
svarstyti papunkčiui.

Po ilgiau trukusių dis
kusijų buvo siūloma kan
didatai į NL sp. b-vės 
valdomuosius organus. 
Kandidatais buvo pasiū
lyti: J, Gedvilą, L. Gu- 
reckas, P. Klezas, A. 
Mylė, J. Norvaiša-Giri- 
nis, Pr. Paukštaitis ir 
J. Siaučiulis. Nesant 
daugiau kandidatų, visi 
pasiūlytieji aklamacijos 
būdu sudaro naująją NL 
spaudos bendrovės val
dybą. Aklamacijos būdu 
taip pat buvo sudaryta ir 
revizijos komisija iš J. 
Adomonio, A. Čepulio ir 
J. Daugelavičiaus.

Po neilgai beužtruku- 
sių einamųjų reikalų la
bai pavyzdingai ir suma
niai pirmininkavęs St. 
Kęsgailą NL spaudos 
bendrovės akcininkų su
sirinkimą uždarė.

ĮDOMI
PASKAITA

Atvelyky, balandžio 19 
d., po 11 vai. pamaldų, 
NP seselių namuose 
Montrealio lietuvių Kata
likių moterų draugija 
ruošia įdomią paskaitą. 
Irena Lukoševičienė kal
bės tema: "Vertybės ir 
moters vaidmuo šių die
nų gyvenime”.

Rengėjos kviečia ne tik 
nares, bet ir plačiąją 
Montrealio lietuvių vi
suomenę dalyvauti ir 
šios įdomios paskaitos 
pasiklausyti. Po paskai
tos visi bus pavaišinti 
kavutė.

Tel. Bus.: 722-3545^
RES.: 256-5355

A D A M O N I S
C. I. B.

GAURAS • AUTOMOBILIAI ATSAKOMYBE (R GYVYBE
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ADAMCNIS INSURANCE ASENCY INC 
3907a Rosemont Blvd.'?'Montreal. Oue.
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Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Albertas NORK E, LIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

A <fe n t ū r_a__v_e 2J5—— L2A5—H
Komercinio, privataus turto, automobili// 

atsakomybės, gyvybės draudimas

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.
Telefonas: 766 5827

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s tos sumas.
Nemok, gyvybės apdr. Iki $10.000 už paskolos sumą.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 5.0% Asmenines 8.5%
Taupomąsias s-tas 6.0% Nekiln. turto .................... 8.5%
Term. ind. 1 metams 6.25% Čekiu kredito .................. ...... 9.0%
Term. ind. 2 metams...-.
Term. ind. 3 metams

......  6.5%
...... 6.75%

Investacines nuo 9% iki 12%

NEBEISEIS
L. PAJŪRIS

Skaitytojus jau pasiekė 
paskutinysis 1971 m. Lie
tuvos Pajūrio numeris. 
Kaip visuomet gausiai 
iliuostruotame ir įdo
mios medžiagos kupina
me laikraštyje praneša
ma, kad teišeis dar tik 
vienas Lietuvos Pajūrio 
numeris 1972 m. vasarą. 
Dėl sunkių laikraščio 
leidimo sąlygų LP atei
tyje nebeišeisiąs, v

Sį iš ties įdomų ir 
vertingą Mažosios Lietu
vos bičiulių draugi jot 
leidžiamą laikraštį reda
guoja A. Lymantas, 217 
Bedbrooke Ave., Mont
real West 263, Que.

SV.KAZIMIERO PARAPIJA KVIEČIA VISUS ATVYKTI

I TRADICINE • *

margučių vakarienę,
kuri Įvyks balandžio 8 d. 7 v ai. vakaro parapijos salėje.

GROS GERAS ORKESTRAS, BUS GERA VAKARIENĖ, 
ŠOKIAI, LOTERIJA IR MARGUČIU PREMIJAVIMAS.

įėjimas 3 dol.
Parapijos komitetas

1 Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadie
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.



KRONIKA
nl akcininkų
SUSIRINKIMAS

Montrealio lietuvių 
Aušros Vartų parapijos 
salėje kovo 19 d., sek
madienį, įvykusiame NL 
spaudos bendrovės akci
ninkų visuotiniame susi
rinkime dalyvavo 45 as
menys, atstovaujantys 
1022 akcijas, t. y., kelis 
kartus daugiau,- negu su
sirinkimuose dalyvavo 
eilę metų.

Po labai spalvingų dis
kusijų nesant daugiau 
kandidatų, NL spaudos 
bendrovės valdybą akla
macijos būdu sudaro J. 
Gedvilą, Lo Gureckas, 
P. Klezas, A. Mylė, J. 
Norvaiša, P. Paukštaitis 
ir J. Šiaučiulis. Kandi
datų neliko.

Tokiu pat būdu buvo 
sudaryta ir revizijos ko
misija: J. Daugelavičius, 
J. Adamonis ir A, Čepu
lis.

A. J. GREIMO 
VEIKLA

Prof. A. J. Grei
mas su žmona vasaros 
mėnesius praleido Itali
joje, Urbino mieste, kur 
jis vadovavo Tarptautinio 
semiotikos ir lingvisti
kos instituto suruoštiems 
simpoziumams ir jaunų
jų mokslininkų vasaros 
stažui.

Rugpiūčio mėnesį A. 
J. Greimas buvo išvykęs 
savaitei į JAV, kur Buf
falo skaitė paskaitą apie 
naratyvines struktūras 
Amerikos lingvistų me-

G. ČAPKAUSKIENĖ 
TELEVIZIJOJE

Solistė Gina Čapkaus- 
kienė kovo 22 d., ketvir
tadienį, 11,30 vai. vak., 
dainuos televizijos prog
ramoje ’’Les Enchan- 
teurs”, kuri bus trans
liuojama Montrealio 2- 
me tv kanale.

5.0% 
....  6.0% 
_...6.25% 
.... 6.5% 

6.75 %

tiniame suvažiavime. Tą 
patį mėnesį Paryžiuje į- 
vykusiame tarptautinia
me europietiškos etnolo
gijos kongrese jis skaitė 
įvedamąją paskaitą tau
tosakos tyrinėjimo me- 
tologi jos klaus ima is.

Spalio mėn. Vilniaus 
universiteto kviečiamas 
jis lankėsi Lietuvoje, kur 
universitete skaitė pas
kaitas apie bendrąsias 
semiotikos problemas, 
apie lietuviškąją mitolo
giją ir turėjo pasikalbė
jimus su humanitarinių 
mokslų darbuotojais. 
Grįždamas buvo sustojęs 
Maskvoje ir matėsi su 
rusų semiotikais.

Gruodžio mėn. pra
džioje A. J. Greimas da
lyvavo tarptautinės Pitrė 
premijos, skiriamos ge
riausiam tautosakos vei
kalui atžymėti, jury ko
misijos susirinkime Pa
lermo mieste, Italijoje. 
Ta proga jis buvo pa
kviestas skaityti paskaitą 
Palermo universitete.

Rudenį Larousse lei
dykla išleido jo sureda
guotą kolektyvinį veikalą 
’’Essais de semiotiąue 
poetiųue”.

MIRĖ PLK.
V. BRAZIULIS

77 m. amžiaus sulau
kęs, Clevelande, JAV, 
mirė pik. Vladas Braziu- 
levičius - Braziulis, ne
priklausomoje Lietuvoje 
buvęs ypatingų reikalų 
karininku prie krašto ap
saugos ministro.

MIRĖ RAŠYTOJAS 
AUG. GRICIUS

Augustinas Gricius, 
rašytojas, žurnalistas ir 
dramaturgas, mirė Vil
niuje vasario 28 d. Jis 
buvo gimęs 1899 m. Šiau
lių apskrity. Kovo 2 d.

KVIEČIAME

i N

L K Mindaugo saulių kuopos
scenos mėgėjų grupės kartojama^

St. Butkaus dviejų veiksmu drama

“PARTIZANU MOTINA“*

Kovo 2 5 d., 7 vai. vak. DLK Vytauto klube, 2159 St. 
Catherine Street E.
įėjimas: 2 dol. Jaunimui: 1 dol.

RENGĖJAI

1971 METU NL SPAUDOS BALIAUS KARALAITĖ KARŪNUOJA SIU METU KARALAITĘ DAINĄKERBE- 
LYTĘ. ŠALIA VYT. KUDŽMA, JN. Tonys Studio nuotrauka.

buvo palaidotas Vilniaus 
Antakalnio kapinėse.

A, Gricius daugiausia 
žinomas kaip humoristi
nės kūrybos rašytojas, 
pasižymėjęs ypač nepr. 
Lietuvos laikmečiu.

ATOSTOGAUJA 
FLORIDOJE

NL bendradarbis Petras 
Lelis žiemos atostogas 
leidžia Miami, Floridoje. 
Laišku jis sveikina NL 
darbuotojus ir skaitytojus, 
primindamas, kad šiuo 
metu bangos esančios di
delės, o todėl irpaplūdy- 
miai tuštoki.

SOLISTAI 
AUSTRALIJOJE

Lietuviai solistai Sta
sys Baras ir Dana Stan- 
kaitytė kovo 15 d. išpildė 
koncertinę programą 
Australijoje, Adelaidėje.

Nuo kovo 4 d. Austrą- 
lijoje savo 
vykdo "rusų 
Šalia visos 
menininkų, 
dainavo ir

programą 
festivalis", 
eilės rusų 
Richmonde 

baritonas
LI TA S

Eduardas Kaniava.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

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

A g e n tjj r a_L£.iJJ9__P_— 2._T._

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE 
Telefonas: 766 5827

DUODA PASKOLAS:
Asmenines _______  8.5%
Nekiln. turto ............... 8.5%
čekių kredito ________ .9.0%
Investacines....... nuo 9% iki 12%

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas .... .
Term. ind. 1 metams
Term. ind. 2 metams ..
Term. ind. 3 metams

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.
Nemok; gyvybės apdr. iki $10.000 už paskolos sumą.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 
v., darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadie
nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 
1 iki 6 v. ir vakarais — pirm., trečiad. ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio mėnesio 15 dienos 
iki rugsėjo mėnesio 15 dienos ir per visus ilguosius savaitgalius.
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