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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Laikyti rimtu dalyku 
praeitą savaitę Nixono pa
skelbtą Šiaurės Vietnamo 
uostų blokadą, prilygtų te
atre žiūrėti į dramą sce
noje, užmirštant, kad už- 

< kullsyje tie patys artistai 
ir juokiasi ir kartais net 
po čerkutę išgeria.

Pasaulinė spauda, ra- 
■ dio ir televizija, mėgstan
ti s ensacijas, Nixono blo- 

*kadąir jos reikšmę be rei
kalo išpučia.

Vienas dalykas aišku, 
kad toji uostų blokada ir 
bombardavimas Hanojaus 
beiHaiphongo, nei per na
go juodimą nepakeis Viet
namo karo linkmės. Iš to 
turės naudos tik kompani-

* jos, kurios gamina bom
bas, benziną, tankus ir 
pan. Kai kurių kompanijų 
pajamos žymiai padidės...

Nixon žino, kad Vietna
me karas yra visiškai pra
laimėtas ir JAV belieka tik 
’’garbingai" iš Pietų Viet
namo pasitraukti.

Kissinger-Nixon pateikė 
š. vietnamiečiams planą, 
pagal kurį amerikiečiai 
pasižada pasitraukti per 4 
mėnesius iš P. Vietnamo, 
leidžia daryti P. Vietname 
laisvus rinkimus, įtrau
kiant, žinoma, irVietcon- 
gą, mėnesį laiko prieš rin
kimus pašalinant P. Viet
namo dabartinį prezidentą

♦ Thieu.
Š. vietnamiečiai turi tik 

grąžinti amerikiečius ka
ro belaisvius.

Žodžiu, amerikiečiai 
jau yra pasiruošę visiškai 
kapituliacijai. w

Kadangi š. vietnamie
čiai, turėdami mllitarlnę 
persvarą, neskuba priimti 

šios JAV kapituliacijos, 
JAV nori ir, matomai tu
ri, š. vietnamiečiams už
duoti kiek ’’per galvą”... 
Štai, ir tos blokados bei 
bombardavimų tikslas... 
Sovietam padedant, kinie
čiams perdaug nesikišant, 
Kissingeriui daugiau pasi
stengiant, JAV greitai pa
liks Vietnamą, gal būt pa
siaiškindami, kad Pietų 
Vietnamo kariuomenė ar 
vyriausybė neparodė rei
kalingo pasiryžimo ginti 
demokratiją ir laisvę...

Didžiausią naudu^ixono 
blokada ir sutraukimas 
karo laivųį Tonkino įlanką^ 
gavo sovietai. Šiandien Ki
nijos ir Sovietų interesai 
vėl sutampa. Pasiskaičius 
Kinijos protesto tekstą JA 
V-bėms ir kiniečių JT na
rių tarpe paskleistą pa
reiškimą, darosi aišku, 
kad Kinijos-JAVflirtas iš
virto į šaltokus santykius. 
Aišku, kad sovietai šią 
progą išnaudos ir bandys 
bent dar daugiau pablogin
ti kiniečių - amerikiečių 
taip sunkiai sudarytą koeg
zistenciją.

Vakarų liberalai ir ru- 
žavieji bei raudonieji po
litikai susirūpinę ar po Ni 
xono blokados galės įvykti 
Maskvoje sovietų-ameri- 
kiečių viršūnių susitiki
mas. Drebama, kad girdi, 
sovietai Nixono vizitą į 
Maskvą gali atšaukti. De
ja, galima juos užtikrinti, 
kad Nixon vyks į Maskvą. 
Tas vizitas reikalingas ir 
Vašingtonui ir Maskvai. 
JAV grims ta į ekonominę 
balą, doleris vis smunka, 
bedarbė didėja, karas ali
na kraštą, rinkos mažėja, 

studentų neramumai plinta 
po visą Ameriką, žodžiu, 
reikia griebtis ir už šiau
do. O gal Maskva ir šį kar
tą išties JAV savo rankutę ?

Iš kitos pusės, Sovietai 
reikalingi JAV paramos. 
Rumunams, vengrams, net 
ir lenkams paskutiniu lai 
ku bruzdant prieš sovieti
nį išnaudojimą, sovietų 
rytinės Europos kolonijos 
gali pasekti čekų Dubčeko 
keliu. Žinoma, gal kiek 
gudriau... Tą sovietai ži
no. Bet prieš ’’pamokant’’ 
satelitus, reikia maloniai 
nuteikti amerikiečius... 
Be to, sovietams reikia 
modernios mašinerijos, 
technologijos žinių, grū
dų ir ... klek galima at - 
šaldyti JAV nuo Kinijos.

Tuo reikalu jau šiandien 
Vašingtone vyksta tarp so
vietų ir amerikiečių dery - 
bos. Pavyks sovietams ap
gauti amerikiečius - ge
rai, nepavyks - gali so
vietai bandyti pažeminti 
Nixoną, atšaukdami jo vi
zitą jam lipant į lėktuvą...

Trumpai
« Iš Briuselio skrendantį 
į Izraelį lėktuvą, pagrobė 
arabų partizanai, reika
laudami, kad Izraelis pa
leis tų iš kalėjimo tam tik
rą skaičių arabų; kitaip jie 
susprogdinsią lėktuvą su 
100 keleivių.

Bet Izraelio kariai, per
sirengę mechaninkais, įė
jo į lėktuvą ir pradėjo ko
vą su grobikais, kurie gi 
greit buvo nugalėti kelis 
užmušant, ir kelis kritiš
kai sužeidžiant. Sužeisti 
ir keli keleiviai.

Izraelis giriasi, kad da
vė pavyzdį, kaip kovoti 
prieš lėktuvų grobikus.

A.Sirutyte - PASAKA APIE NERINGA

• JAV prezidento R. Nixo
no įsakymu, Amerikos 
lėktuvai užminavo 7 Šiau
rės Vietnamo uostus, už- 
kirsdami komunistam ke
lią gauti ginklus.

Pranešta visiems lai
vams, esantiems uostuose, 
kad jie paliktų užminuotas 
vandenų teritorijas iki ge
gužės 11 d. 11 vai. ryto. 
Vėliau minos taps veiks
mingos ir'už laivų saugu
mą neatsakoma.

Lėktuvai bombarduoja 
visus kelius, sandėlius ir 
gazolino stotis.

• Buvusiam JAV preziden
tui H. Trumanui gegužės 
7dFsuėjo 88 metai. Jis 
džiaugiasi, kad jo sveika
ta esanti labai gera.

t Sovietų žydų grupė pra
šo, kad jiems būtų leista 
pasimatyti su Nixonu, jam 
esant Maskvoje. Negalint 
pasimatyti su prezidentu, 
norima matyti jo delegaci
jos narius ir jiems pasi
skųsti, kad jie neišleidžia
mi vykti į Izraelį.^)

Tuo tarpu Kaune, Vil
niuje ir Rygoje 33 žydai 
pradėjo religinį bado 
streiką, prašydami Dievo, 
kad Jis suminkštintų ko
munistinių valdovų širdis 
ir jie juos išleistų išva
žiuoti Izraelin.

• Numatyta H. Kissingerio 
kelionė į Japoniją vėl ati
dėta iki Nixon sugrįš iš 
Maskvos.

Nukelta į 2 psl.



II PU Kongreso reikalai

Kongreso atidarymo aka
deminę programą rūpinasi 
dr. Algio Norvilo vadovau
jama Programos Komisija. 
Šiuo metu programa orga
nizuojama pilnu tempu. 
Daugumai temų paskaiti
ninkai ir vadovai yra pa
rinkti. Kviečiamos akade
minės ir visuomeninės jė
gos nesiribojant šiaurės 
Amerikos geografinėmis ri
bomis.

Paskaitos:
— Lietuvių Jaunimas iš

eivijoje: prasmės beieš
kant. Kun. Antanas Saulai- 
tis (Brazilija).

— Kokie mes būsime 
2000 metais ? Henrikas An
tanaitis (Australi j a).

Pokalbiai:
—r Jaunimo vieta Lietu

vių Bendruomenėje. Arvy
das Barzdukas (JAV).

— Tėvų kalbos mokymas 
šeimoje: ką daryti, kad vai
kai kalbėtų ir rašytų lietu
viškai ? Gintarė Ivaškienė 
(JAV).

— Ar išeivijoje įmanoma 
lietuviška kūryba? Marija 
Saulaitytė (JAV).

— Jaunimo vaidmuo Lie
tuvos laisvės siekime. Algi
mantas Gečys (JAV).

— Tėvų-vaikų santykiai 
išeivijoje: pasitaikantys ne
susipratimai ir jų sprendi
mas. Irena Lukoševičienė 
(Kanada).

— Jaunimo ansambliai, 
teatro, sporto grupės: kaip 
jos susiorganizuoja, ir ko
dėl jų reikia? Sės. Ignė Ma- 
rijošiūtė (Kanada).

— Lituanistikos ir kitų 
mokslų galimybės Pietų ir 
Šiaurės Amerikose, Austra
lijoje ir Europoje. Dr. Leo
nardas Dambriūnas (JAV).

— Estai, latviai, lietu
viai: Baltų jaunimo bendra
darbiavimas. Ilze Kalninš ir 
Nastutė Umbrazaitė (JAV) 
(anglų kalba).

— Lietuviai ir kylantis 
etninių grupių sąmoningu
mas. Kun. Kazimieras Pu- 
gevičius (JAV) anglų kal
ba).

— Jaunimas ir spauda. 
Jūratė Reizgytė (Australi
ja).

Pastaba:
Pokalbiams pakviesti or

ganizatoriai, kurie rūpinasi 
dalyvių angažavimu. Pokal
bių pravedimo būdai bus 
įvairūs — debatai, referen
tai koreferentai, simposiu- 
mai ir t.t.

II PLJK atidarymas nu
matomas pradėt] penktadie
ni, birželio 30 d., 4 vai. p. p. 
Akademinei daliai pasibai
gus bus susipažinimo vaka
ras.
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Šeštadieni, liepos 1 diena, 
dienos metu vyks įvairūs 
anksčiau išvardinti pokal
biai. 7:30 v. v. bus Kongre
so Vakaras Conrad Hilton 
Grand Ballroom salėje.

Sekmadienį, liepos 2 die
ną, visi II PLJK Kongreso 
dalyviai raginami dalyvauti 
Tautinių šokių šventėje, 
Chicago Amphitheater sa
lėje. Vakare, Kongreso da
lyviams programa bus ne
užilgo paskelbta.

Pirmadienį, liepos 3 die
ną, baigsis akademinė Kon
greso atidarymo programa. 
Pirmadienio vakaras skiria
mas lietuviškam teatrui. 
Spektakliai Chicagos Lietu
vių Jaunimo Centre.

Antradienį, liepos 4 die
ną įvyks Kongreso Sporto 
Diena.

Parašų rinkėjams
Prašome Jaunimo Petici

jos parašų rinkėjus, kad pa
rašai būtų talpinami Peti
cijos lapo pirmoje pusėje, 
nes tie lapai su komenta
rais ir pridėtiniais parašais 
antroje pusėje nebus priim
ti Jungtinėse Tautose. Pasi
rašančiojo vardas ir pavar
dė turi būti rašytinėje, o ne 
spausdintoje formoje (raša
lu). Dėl informacijų ir Jau
nimo Peticijos lapų kreip
kitės pas Antaną Kizlaus- 
ką, adresu: II Lithuanian 
World Youth Congress, Pe
tition Committee, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago', 
Illinois 60636, U.S.A.

Stovyklos registracija
R e. g i s t r acija Jaunimo 

Kongreso Stovyklai pradė
ta gegužės 1 d., baigsis ge
gužės 30 d. Stovyklos re
gistracija rūpinasi, Toronte 
gyvenanti, seselė Igne. Sto
vykla įvyks liepos 9-15 d.d. 
Romuvoje, į šiaurę nuo To
ronto, Kanadoje. Stovyklos 
registracijos anketos išsiun
tinėtos visiems Jaunimo 
Metų Komitetams ir JK ry
šininkams šiaurės ir Pietų 
Amerikose, Australijoje ir 
Europoje. Visi raginami ga
limai skubiau registruotis, 
kadangi stovyklai! j a n č i ų 
skaičius ribotas. Kas pirma 
užsiregistruos, tas turės ge
resnę galimybę stovykloje 
dalyvauti. Stovyklos regis
tracijos anketas nuo gegu
žės 1 d. bus galima gauti 
pas II PLJK Stovyklos Ko
misijos registracijos pako- 
misijos pirmininkę sės. Ig- 
nę, 57 Sylvan Ave., Toronto 
173 Ontario, Canada. Tel. 
416-534-5773 ir II PLJK 
Būstinėje, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, Illinois 
60636 U.S.A. Tel. 312-737- 
3300.

Nakvynės
Pasaulio Lietuvių Jauni

mo Kongreso atstovams at
važiuojantiems i Kongreso 
atidarymą, ieškoma nakvy
nių. Chicagos ir apylinkių 
lietuviai, kurie gali priimti 
jauną lietuvį ar lietuvaitę 
keletai dienu, prašomi sku
biai skambinti Nakvynių 
Komisijos pirmininkei Dai
vai Vaitkevičiūtei, tel. 737- 
5803 arba II PLJK Būsti
nėm tel. 737-3300.

Simbolis
Jaunimo Kongreso sim

bolio klausimas buvo per
svarstytas praeitame II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso posėdyje. Nutar
ta naudotis PLB ženklu: vy
čiu su pasauliu.

Finansinė parama
II Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongresą gali parem
ti visi lietuviai, žinoma, ne 
visi gali aukoti šimtais, bet 
ir mažiausia auka prisidės 
prie Kongreso pasisekimo. 
Prašome visų paremti jau
nimo užsimojimus.

ANTRAS PRIEŠKONGRE- 
SINIS SUVAŽIAVIMAS 

VOKIETIJOJE
Antras prieškongresinis 

šuva žiavimas Vokietijoje 
įvyko balandžio 7-9 dieno
mis Hunfeld miestelyje. Da
lyvavo 12 delegatų ir 13 ki
tų asmenų.

Balandžio 8 dieną, užpil
džius registracijos bei stu
dijų savaitės anketas, buvo 
kun. Br. Liubino ^paskaita 
apie lietuvius Vokietijoje. 
Paskaitą baigus, vyko gy
vos diskusijos. Vėliau ponai 
Vaišniai, neseniai persikėlę 
Vokietijon iŠ J.A.V., pabrė
žė kai kuriuos skirtumus 
tarp Vokietijos ir J.A.V. 
gyvenimo. Vakare buvo su
daryti diskusijų būreliai

Balandžio 9 d., baigus 
Kongresą liečiančias proble
mas, buvo tartasi kongresi
nio Jaunimo žodžio leidinio 
reikalu. Senajai redakcijai 
atsisakius, leidiniui medžia
gų pristatymu rūpinsis šie 
asmenys: Petras Nevulis — 
biografijos ir nuotraukos, 
Andrius Šmitas — stovyk
lų, suvažiavimų aprašymai, 
Artūras Hermanas — jau
nimo sudėtis Vokietijoje, 
Jonas Boguta — nuotrau
kos ir Arvydas Lingė — fi
nansiniai reikalai.

J.A.V.-ėse Jaunimo Kon
greso metu korespondentai: 
A. Hermanas, P. Nevulis, P. 
Veršelis, R. žutautaitė; fo
tografas, St. Jasulaitis, 
sporto, žinios, M. šiušelis.

Atkelta iš 1 psl.

TRUMPAI... -

• Sovietai pasipiktinę gru
zinų istoriko Ušangi I. Ei- 
damonidze išleista knyga 
apie gruzinų respubliką 
(1877-1921), atėmė jam 
istorijos daktaro laipsnį. 
Esą, autorius nesivadavo 
sovietiniais bolševikiniais 
šaltiniais.

• Izraelyje kilo ginčai dėl 
krikščioniškos muzikos 
vakarų. Ypatingai karšti 
debatai buvo dėl Bacho ir 
Haendelio muzikos. Tei
singumo ministeris Yicak 
Kister pareiškė, kad vy
riausybė nėra įpareigota 
finansiniai remti vokišką 
muziką.

• Rumunijos prezidentas 
N. Ceausescu spaudoje 
dėsto savo filosofines min
tis komunistinių valstybių 
tvarkymosi reikalais.

Kiekviena komunistiniai 
besitvarkanti valstybė, tu
rinti turėti pagrinde savo 1 
nacionalines savybes.

Komunistų partijos cen
tras, turįs pats laisvai 
veikti ir nė viena kita vals - 
tybė neprivalo diktuoti ir 
užmesti savo valią kitai 
valstybei, kuri savo likimą 
nori pati spręsti.

• Britanijoje ir vėl pa
skelbtas geležinkelių dar
bininkų streikas, kadangi 
pirmasis streikas darbi
ninkų nepatenkino. Darbai 
sustabdyti 32 valandoms.

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
P our la liberation de la Lltuanie! Loyaute an Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ
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REDAKCINIS KOLEKTYVAS

• Indų poeto Rabindranath 
Tagore veikalai vėl lei
džiami skaityti Benglade- 
še. Pakistanas draudė 
skaityti Tagore, kuris 1913 
m. jau gavo Nobelio pre
miją.

• Austrija pareiškė griež
tą protestą ir užšaldė di
plomatinius santykius su 
Čekoslovakija dėl J. Ma- 
saryko sužeidimo ir pa
grobimo pasienyje austrų 
teritorijoj. Čekoslovakija1 
prisipažino pažeidusi sie
ną, bet kartu apkaltino J. 
Masaryką provokacija.

• JAV daugelyje miestų 
vyksta demonstracijos ir 
kai kurių senatorių pasi
sakymai prieš Nixono nu
tarimą minuoti uostus.

Tačiau demonstrantus, 
senatorius ir eilinius pi
liečius apklausinėjant, net 
75%pasisakėuž preziden
to paimtą griežtą kursą. 
Apgailestaujama, kad toks 
sprendimas nepadarytas 
daug anksčiau.

• JAV ir vėl suteikė Ben- 
gladešui 90.000 dol. pini
ginę pagalbą pirkti vais
tams. Bendra pagalbos su
ma jau siekia 117 milijonų 
dol.

• Jau 3 dienos be sustojf-
mo vyksta sunkūs mūšiai 
prie provincinės sostinės 
An Loc. Paskelbta Hano
juje visų gyventojų evaku
acija, kurie nesurišti su 
karo vedimu. EK

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



ELTA PRANEŠA BRAŽINSKŲ BYLAI TURKAI 
DAR NEPASIRU05E

Italų spauda apie 
lietuvių skundą

Eltos gautos Italijos spaudos 
iškarpos liudija, kad apie reli
ginio gyvenimo varžymą Lie

tuvoje irypač apie 17,000 kata
likų skundą italų laikraščiai skel
bė plačias informacijas ypatin
gai š. m. kovo ir balandžio mė
nesiais.

Čia dalis atgarsių Italijoje: 
Como mieste leidžiamas “L’Or- 
dine” kovo 23 d. plačiai minėjo 

9 kun. J. Zdebskio atvejį, pabrėž
damas antraštėje “Dvasininkas 
suimtas- Lietuvoje, nes vaikus 
mokęs katekizmo”. Dešiniųjų 
.dienraštis Romoje “H Secolo 
d’Italia” kovo 12 laidoje įdėjo 
platų N. Tribolo straipsnį apie 

B “Lietuvių kankinių nutildytą, 
sielą”. Daugiau rašoma apie žy
dų Lietuvoje padėtį. Dienraš
tis “Avanti” balandžio 2 rašė 
apie Maskvoje 2’8-31 d. įvyku
sį Sovietų S-gos kom. partijos 
GK posėdį. Buvę kalbėta apie 
valstybės saugumo reikalus bei 
apie nacionalinio pasipriešinimo 
apraiškas. Jos ryškiausios Uk
rainoje, Gudijoje, Baltijos vals
tybėse, dar ir kai kuriose Azi
jos respublikose. Apie naciona
listines nuotaikas, nukreiptas

> prieš rusifikaciją Baltijos vals
tybėse, Ukrainoje ir Kaukaze dar 
plačiai skelbė žinomas Torino

> dienraštis “La Stampa” (bal. 1).
Ta proga paminėtas ir 17,000 
Lietuvos katalikų protestas.

Lietuvos katalikų iniciatyva 
— tai nurodė Italijos socialdemo
kratų laikraštis “Ųmanita” (Ro
moje). (Paminėtas katalikų

♦ skundo turinys. “La Sicilia” 
(Catania mieste) kovo 28 ilgai 
informacijai apie 17,000 protes
tą panaudojo tokią antraštę: 
“Tikį į Dievą Lietuvoje gali ne
tekti darbo”.

Dar apie 17,000 katalikų skun
dą rašė šie italų dienraščiai: “La

* Prealpina” (Varese m.), “Lt 
Nuova Sardegna” (Sassari), “Li
beria” (Piacenza), žinomasis 
dienraštis Milane “Corriere della 
Sera” (antraštė: “17 tūkstančių 
Lietuvos katalikų kreipiasi į J. 
Tautas”), “Il Mattino” (Napoli), 
trumpai paminėjo ir komunistų 
organas Romoje “L’Unita”, taip 
pat rašė ir Italijos respublikonų 
partijos organas “La Voce Re- 
publicana”, be to — “Il Piccolo” 
(Trieste), “H Ręsto del • Carli
no” (Bologna). Čia vertas dė
mesio Giuseppe Josca platus 
straipsnis, kovo 29, Milano “II 
Corriere della Sera” •— antraš
tė per visą puslapį byloja: “Die
vas nėra miręs Sovietų Sąjun
goje”. Straipsny pabrėžiama 
Lietuvos katalikų drąsa, ryžtas. 
Apie protestą kovo 29 rašė ir Va
tikano organas “L’Osservatore 
Romano”.

žinias apie protestą dar skel
bė ir šie italų laikraščiai: “Gaz- 
zetta del Sud” (Messina), “Ro
ma” (Napoli); “Famiglia Chris
tiana” (Alba), “La Stampa” 
(Torino), “Avvenire” (Milano), 
ir kt.

Italijoje leidžiama serija kny
gų “Rusijos ir Rytų Europos 
Archyvai” savo 3-jį tomą skyrė 
religiniam pogrindžiui Sovietų 
Sąjungoje. Jaca Book paruošė 
visą eilę skyrių temai “USSR: 
undid document! del samizdat 
religiose”. Skyriuje Katalikai 
pateikiamos ištraukos iš pogrin
džio spaudos “Kronikos” paskelb
tų žinių apie katalikų Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje. Atskirai, išti
sai italų kalbon išversta įdėta 
kun. A. Šeškevičiaus gynimosi 
kalba teisme. (E)

Priminė S. Kudirką
Simas Kudirka, jo žygis, pa

reiškimai tęisme Vilniuje ir nu
teisimas kalėti priverčiamųjų 
darbų stovykloje vis dar komen
tuojami, apžvelgiami įvairių 
laikraščių ir. ypač JAV-se. čia 
prisimintinas Thomas ■ A. Lane 
straipsnis “Lietuvis jūrininkas 
nuteistas”, įdėtas “The Wan
derer” laikrašty St. Paul, Min
nesota valst. Ypatingai dėmesio 
vertas Royal M. Wharton straip
snis “Kudirkos tragedija — So
vietai vis dar pasiryžę sunaikin
ti mažumas”. Jį paskelbė žino
mas Washingtono savaitraštis 
“Human Events”, š. m. balan
džio 1 d. laidoje.

Autorius teigia, kad S. Kudir
kos tautinis ryžtas primena so
vietų rašytojo Andriejaus Amal- 
riko pranašavimą jo knygoje 
“Ar Sovietų Sąjunga išsilaikys 
iki 1984 metų?” Esą, Amalrikas 
numatė, kad tautiškumas galįs 
būti pažeistas, tačiau jis nepa
laužtas tokiose tautose, kaip Lie
tuva, Įdomu, kad ir pats Amal
rikas dabar atlieka bausmę so
vietų priverčiamojo darbo sto
vykloje. Autorius Wharton sa
vo straipsnį baigė žodžiais: “Ne
svarbu, ar Amalriko tezė, spė
jimai pasirodys teisingi, visvien 
tokie žmonės, kaip Simas Ku
dirka turi būti gerbiami už jų 
išskirtiną drąsą, gi jų ryžtingi 
veiksmai turėtų būti žinomi vi
sose laisve gerbiančiose tauto
se”. " (E)

— Sol. E. Kaniava be rengia
mų, su rusais, koncertų Austra
lijoje, dainuos ir Nauj. Zelandi-

E VJiko tarybos posėdžio
*

■Vilko tarybos .posėdis įvyko ba
landžio 21. Praėjusio tarybos po
sėdžio protokolą priėmus, buvo 
išklausytas Vliko valdybos infor
macinis pranešimas.

Dr. Valiūnas išsamiai painfor
mavo taaylbą apie jo vasario mėn. 
19 — kovo 8 lankymąsi Eu
ropoje. Svarbiausia buvęs reika
las vykti į Turkiją Bražinskų by
los reikalais ir pasimatyti su jais 
bei jų advokatu C. Yardimci. By
la teisme jau buvusi .bebaigiama 
paruošti, nors sovietiniai advo
katai visą laiką trukdė ir tebe
trukdo. Teismui pradėjus bylą 
svarstyti, be abejo, atsiras naujų 
klausimų įr net gal reikalas pa
teikti naujus dokumentus.

Dr. Valiūnas savo kelionėje 
Europoje lankėsi ir Romoje, kur 
jam teko aptarti visą eilę klausi
mų su nepr. Lietuvos diploma
tais p^p. (Lozoraičiais, VJiko bend
radarbiais radijo tarnyboje — ku 
nigu dr. V. Kazlausku, dr. J. Gai
liumi, be to, su prel. V. Mincevi
čium ir kt.

Buvo reikalas vykti į Madridą 
— ypač dėl lietuvių transliacijų, 
Lietuvai iįr dėl ten Manilos radijo 
siųstuvui parengiamų programų 
Sibiro lietuviams. Nuo gegužės 
1 .pranešimai Rytų Eurppai bus 
transliuojami iš galingesnio Is
panijos radijo siųstuvo.

Rąštas vokiečiams
Vasario 10 Vliko valdyba pa

siuntė Federalinės Vokietijos par 
lamėnto — Bundestago nariams 
raštus, prašydama neratifikuoti 
jų (vyriausybės su ’Sovietų Sąjun
ga 1970 rugpjūčio 12 pasirašytos 
sutarties, kuria norima užtvirtin 
ti sovietų primestas sienas. Ge
gužės 4 numatoma Bormos par
lamente balsuoti dėl sutarties 
ratifikavimo. Vak. Vokietijoje š. 
m. dėl to vyksta labai kietos dis
kusijos bei pasisakymai. Sovietai, 
iš savo puses, stengiasi spausti 
Bonną, nevengdami ir grasini
mų. Pažymėtina, kad Vlikas iš 
vokiečių Bundestago narių bei 
partijų vadovybių gavo visą eilę 
laiškų. Šiuo .reikalu daug pastan 
gų dėjo Vokietijoje 'gyveną dr, P. 
Karvelis ir Vliko atstovas Valte
ris Banaitis. Jie laiku įteikė Vil
ko raštus bei turėjo progos pasi
kalbėti su Bundestago nariais.

Vlike balandžio 18 lankėsi Va
sario 16 gimnazijos Vokietijoje 
direktorius Vincas Natkevičius. 
Su juo plačiai išsikalbėta aktua
liais Vokietijos politiniais klausi
mais (bei gimnazijos reikalais.

Po Vliko pirmininko Valiūno 
pranešimo vicepirmininkas J.Au 
dėnas pažymėjo:

Netenka patalpų
Apie devynerius metus Vlikas 

naudojosi Lietuvos Laisvės Komi 

teta patalpomis ir Komitetui ne
mokėjo nuomos. ' Posėdžiams 
naudotasi ir ACEN — PET pa
talpomis. Nuo šių metų sausio 
pradžios Laisvosios Europos Ko
mitetui nutraukus paramą vi
soms egzilinėms organizacijoms, 
nuo gegužės 1 d. Vlikui tenka iš
sikelti iŠ ligšiolinių patalpų. Pa
vergtųjų Europos Tautų seimas 
prisidėjo prie Vliko nuomojamos 
patalpos tų pačių namų 12 aukš 
te. Pranešėjui iškėlus padėkos 
reikalą, taryba nutarė jos vardu 
padėkoti Lietuvos Laisvės Komi
tetui ir PET seimui už ilgą ir 
Vlikui labai naudingą, visokerio 
pą pagalbą.

Netrukus pasirodys atnaujin
tos Eltos biuletenių laidos ispa
nu "ir portugalę kalbomis. Laidą 
ispanų kalba redaguos prof. Ju
lius Kakarieka, šiuo metu gyve
nąs Argentinoje, gi portugalų 
prel Pranas Ragažinskas.

Kun. L. Tamošaitis, dvejus m. 
vadovavęs lietuvių programai 
Madrido radijo stotyje bei Mani
los stoties programai Sibiro lietu 
viams, nuo birželio 1 nebesutiko 
toliau vadovauti. Susitarta su 
p-le Virginija Krivyte, pusę me
tų jau dirbusia Madride — ji ap
siėmė vienerius metus talkinin
kauti lietuviškai programai Mad
rido siųstuve.

Protestai prieš sovietų parodą
Praėj. metų gruodžio 28. Vliko 

tarybos nariai buvo painformuo
ti apie tai, kad Sovietų Sąjunga, 
naudodamasi kultūrinių mainų 
su JAV sutartimi, šiam krašte su 
organizavo kilnojamą dailės 'bei 
atmatų parodą. Tarybai pritarus, 
buvo pasiųsti atitinkami raštai 
ALT-os ir JAV LB centro valdy
bos pirmininkams. Juose buvo iš 
samiai nurodyta, kodėl baltai ne 
pritaria Baltijos tautų atstovavi
mui parodoje ir kad įvairiuose 
miestuose reikia atitinkamai re
aguoti bei veikti, kad protestai 
pasiektų viešumą. Parodai vykus 
Washingtone, ten buvo išplatin 
ti atitinkami lapeliai? Parodai 
vykus Los Angėies mieste, ligi 
balandžio Id-, prieš ją (paveikiai 
vykdytos lietuvių, LB ir BALFo 
žmonėms vadovaujant, demons
tracijos bei kiti žygiai. Apie tai 
rašė vietos laikraščiai, pranešė 
vietos radijo siųstuvai bei televi
zija. Minėtos organizacijos vietos 
parodos komitetui iškėlė bylą 
Los Angeįęs civiliniam teisme.

Išleis dokumentus

Pasirašyta sutartis su “Robert 
Speller and Sons, Publishers, 
Inc.” New Yorke išleisti Vliko 
paruoštus Sovietų Rusijos ir Na
cių Vokietijos agresijos dokumen
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BENDRUOMENYBĖSM

JAV LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS ŠEŠTOSIOS TARY
BOS TREČIOSIOS SESIJOS 
1972 BALANDŽIO 28-30 
ČIKAGOJE NUTARIMAI 
VISUOMENINIAIS REIKA
LAIS

Veiklos pranešimus vi
suomeniniais reikalais 
JAV LB Tarybos sesijoje 
patelkė JAV LB Centro 
Valdybos Pirmininkas Vy
tautas Volertas ir JAV LB 
Centro Valdybos Vicepir
mininkas visuomeniniams 
reikalams Algimantas Ge
čys.

Pranešimus svarstė ir 
nutarimus pasiūlė JAV LB 
Tarybos Politinių-Ihfor- 
macinių Reikalų Komisija, 
kurią sudarė pirm. dr. P. 
Vileišis, J. Ardys, V. 
Balčiūnas, dr. K. Bobe
lis, A. Gečys, dr. P. Ki
sielius, dr. E. Lenkaus
kas, A. Mažeika, B. Nai
nys, J. Skrinskis, J. Stik- 
liorius.

Vėliau visa Taryba siū
lymus diskutavo, juos pa
pildė ir balsavimo būdu 
priėmė. Balsus skaičiavo 
Balsų Skaičiavimo Komi
sija, kurioje buvo dr. K. 
Bobelis, A. Mažeika, J. 
Stikliorius.

JAV LB Taryba nutarė:
1. Sėkmingam Lietuvos iš 

rusiškojo ir komunistinio 
okupanto vadavimo darbui 
padėtų glaudus JAV Lietu
vių Bendruomenės ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
bendradarbiavimas, todėl 
JAV LB Taryba nutarė, kad:

a. JAV Lietuvių Ben
druomenė, ir Amerikos 
Lietuvių Taryba sutaria 
esą lygūs partneriai,abu 
atlieką reikalingą ir nau
dingą Lietuvos laisvini
mo darbą.
b. Todėl JAV LB ir ALT 
tariasi dėl politinės li
nijos ir darbų suderini
mo.
c. Šiam tikslui JAV LB 
ir ALT sudaro bendrą 
koordinacinį komitetą po 
tris atstovus iš kiekvie
nos institucijos.
d. Koordinacinio komi
teto siūlymai aprobuoja
mi atitinkamų vyriau
siųjų JAV LB ir ALT 
organų, skelbiami vi
suomenei ir vykdomi 
laikantis tarpusavio su
sipratimo dvasios ir 
džentelmeniškumo prin
cipų.
e. Vasario 16 aukos ski
riamos Lietuvos laisvių 
nimo darbams ir jų rin
kimas JAV LB rengia
muose minėjimuose 
vykdomas pagal aukoto

jo apsisprendimą. JAV 
LB TarybSTkviečia irvi- 
sus kitus mūsų veiksnius 
sudaryti sąlygas aukoto
jo apsisprendimo prin
cipą įvykdyti.
f. Tam tikrais atvejais 
išeivijos svoriui susti
printi abi institucijos 
sudaro bendras delega
cijas, lankančias JAV 
įstaigas, pareigūnus, ir 
kitomis atitinkamomis 
progomis.
g. JAV LB Taryba kvie
čia lietuvių spaudą, ra
dijo valandėles ir lietu
vių visuomenę padėti 
šiuos jos nutarimus po
puliarinti ir įgyvendinti.

2. JAV LB Taryba:
a. užgiria JAV LB Cen
tro Valdybos vykdomą 
Talkos Lietuvai sekcijų 
steigimą ir pageidauja, 
kad minėtų sekcijų veik
lai būtų pateikta progra
ma, pabrėžiant informa
cinių žinių rinkimo 
svarbą efektyviam Lie
tuvos bylos darbui;
b. užgiria JAV LB Cen
tro Valdybos išvystytą 
veiklą politinių ryšių 
srityje, ragindama taip 
pat plėsti šią veiklą ir 
periferijose;
c. rekomenduoja skirti 
daugiau lėšų informaci
jai ir daugiau siekti po
litinių kontaktų su svar
biais Amerikos politinės 
opinijos formuotojais.

3. JAV LB Taryba paveda 

LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODINGUMAS

Retas, net praprusęs,tei
giamai įkainuoja lietuvių 
kalbos vertę, retesnis ją 
gerbia, turimus žodžius 
vartoja kaip tėvynainiui 
dera.

Rengiantis lietuviai tu
rime atatinkamus sakinius 
kiekvienam atskiram dan-c 
gos gabalui skirtingą 
veiksmažodį:

Kepurę, skrybėlę - dė
vėti,
Marškinius, švarką, ap
siaustą - vilkėti.
Diržą, juostą - juosėti.
Kelnes, kojines, kurpes
- mūvėti, avėti.
Apsidarymui lietuvis 

turi keturius skirtingus 
veiksmažodžius, papras
tas ar kitaip sakant - daž-

JAV LB vykdomiesiems 
organams aiškinti ben
druomenės narių šeimoms 
apie žalą siunčiant vaikus 
į Lietuvos okupanto ren
giamas pionierių stovyk 
las.
4. JAV LB Taryba užgiria 
ligšiolinę JA V LB Centro 
Valdybos veiklą Lietuvos 
laisvinimo srityje ir reiš
kia jai padėką.
JAV LB TARYBOS PRE
ZIDIUMAS
Vytautas Kamantas, Vac
lovas Kleiza, Edmundas 
Lenkauskas, Stepas Ma
tas, Antanas Razma

nas tevartoja vieną visiem
- nešioti. Nešioti dera ko
kiam daiktui, ne apdaram.

Švarai palaikyti lietuvis 
turi daug veiksmažodžių 
kaip: mazgot, praust, 
trinkt, plaut, vėlėt, ska- 
laut, žlukt, siūruot, trint, 
ir k.

Bala, pala, klampynė, 
marmalynė, pelkė, rais
tas, rūdyne, ir k. bet lie
tuviai dėl savo "mandru- 
mo" svetimybių mėginio 
vartoja "džiunglėm".

Puota, pobūvis, subuvi
mas, nibrė, viešnagė, su
eiga - vadina balium.

Lietuvių kalboje turime 
tūkstančius gražių, pras- <>< 
mių savų žodžių, kurių 
naujieji rašėjai nebevar- 
toja, o svetimžodžiais sa
vo rašinius margina, ne 
dėl reikalo, o kad kitos 
tautos svetimžodžiais very 
čiasi. Aiškus nuosmukis.

Arba vėl: lietuviai turi
me po du pavadinimus: pa
garbos ir paprasta ji kaip: 
valanda -adyna ;vėlė -siela: 
giedot-dainuot:ašmas -aš
tuntas, sekmas-septintas: - 
balandis -karvelis: daina- 
giesmė: rauda-verksmas: 
raudot-verkt: valgyt-ėst: 
valgis-ėdalas :mirt-dvėst: 
dangus-dausos.

Nūdieniai lietuviai, ypač 
"inteligentaiį’ neigia lietu
viškus žodžius,savo raši
nius "gražina" tarptauti- 
nėm varnalėšomis, many-
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ELTA PRANEŠA

tus, skaudžiai paliestusius visą R 
Europą ir Lietuvą. Numatyta ats 
ipaūsdinti per 2,000 egzemplio
rių, Tautos Fondui teks sumokėti 
10,000 doL

Balandžio 15 Vliko vicepirmi
ninkas dalyvavo JAV Rytinio pa
kraščio jaunimo atstovų, išrink
tų į H-ijtį Pasaulio Liet. Jaunimo 
kongresą, suvažiavime. Nurody
ta, kad Vilkui keliantis į naujas 
patalpas, Vliko adresas 'lieka tas 
pats: 29 West 57th. St., New 
York, N.Y. 10019., tel. 752-0099.

Po abiejų pranešimų tarybos 
nariai pateikė eilę paklausimų 
bei pasisakymų. I įjuos pranešė* 
jai atsakė-

Vliko taryba naujai išrinko sa
vo komisijas: į politinę komisiją 
buvo išrinkti: B. Bieliukas, dr. 
B. Nemiokas, dr. B. Radzivanas, 
V. Sidzikauskas ir P. Vainauskas; 
į sąmatos komisiją: Pr. Dulevi- 
čius, J, Pažemėnas, L. Virbickas, 
kandidatu — Jm Vilgalys; į kont
rolės ■ komisiją: Vyt. Banėlis, R. 
Oerkelienė ir Vyt. Vaitiekūnas.

(E.)

4,.

OK. LIETUVOS KOMUNISTAI 
NEATSISPIRIA VAKARAMS

Naujas sovietinis jubiliejus ir 
nauja proga skelbti šūkius, ska
tinti perviišyti planus, stiprinti 
komunizmą, puoselėti vadinamą 
internacionalizmą, ir t.t. 'Dėl to 
pasiruošimo Sovietų Rusijos 50 
m. sukakčiai (šių metų gruodžio 
30d.), Sovietų Sąjungos kom. par 
tijos CK-tas paskelbė specialų nu 
tarimą.

Buvo galima tikėtis, kad parti
ja savo nutarime turėjo paliesti 
ir tris Baltijos valstybes, kurios 
juk 1922 metais gyveno laisvo, 
nepriklausomo gyvenimo sąlygo
se. Nutarime apie tas Valstybes 
teigiama: “1940 metais, Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos darbo žmonės 
revoliucinėje kovoje atkūrė tary
binį valstybingumą, tautoms pa
reiškus laisvą valią, Latvijos, 
^Lietuvos ir Estijos Tarybų Res
publikos įstojo į TSR sąjungą.”

Kaip matyti, partijos centro ko 
mitetas pakartojo tą patį melą, 

skleidživmą ligšiol spaudoje ar 
istorijos knygose: Baltijos valsty
bės tariamai atkūrusios soyietmę 
santvarką, gi tautos laisvu noru 
įsijungusios. Tų valstybių gyven 
■tojai tikrąją padėtį pažįsta labai 
gerai, bet ir kitų sovietų respub
likų žmonės gerai numano, kad 
1940 metų antroje pusėje Balti
jos jūros srity gyventojai neturė
jo jokios laisvos valios.

Nutarime plačiai kalbama a- 
pie .sovietų valstybės tariamus 
'laimėjimus, jėgą, “tobuliausią” 
valstybės sandaros formą. Bet... 
ir šiuo atveju Kremliaus vadai 
negalėjo nuslėpti rūpesčio tauti
nėms, nacionalistinėms nuotai
koms vis plintant. Ir vėl pripa
žįstama, kad Vakarų informaci
jos šaltiniai vis tiek paveikūs, 
nes ir šį kartą, ruošiantis švęsti 
naują sukaktį,' tenka šaukti apie 
reikalą atsispirti tai Vakarų va
dinamai propagandai bei, savo 

ruožtu, dar labiau stiprinti inter 
nacionalizmo idėjas. Kaip aiškė
ja, tie pavojai iš Vakarų apima 
ne tik antikomunizmą, bet ir 
dvejopą revizionizmą, nacionaliz
mą ir šovinizmą. Tuo būdu, ga
lingai sovietinei valstybei beveik 
auksinio amžiaus sulaukus, ten
ka grumtis net su penkiais sun
kiai nugalimais pavojais.

Juos keldama partija savo nuta 
rime štai ką pažymėjo: “Naciona 
ijistinis Mausimas yra vienas o- 
piausių... Siekdami susilpninti so 
cializmo pozicijas... imperialistai 
plačiai kursto rasizmą, mėigina 
nacionaliniu pagrindu išskaidyti 
įvairius darbo žmonių būrius. 
Buržuazinė propaganda stengia 
si įdiegti nacionalistines pažiū
ras į socialistinių šalių tautų są
monę, panaudoti nacionalizmą 
socialistinei santvarkai pakirsti. 
Reikia nuolat propaguoti prole
tarinio internacionalizmo, tautų 
draugystės ir brolybės idėjas... 
Būtina ryžtingai d'emaskuoti an 
tikomunizmo ideologus, dešinįjį- 
ir kairįjį revizionizmą, naciona
lizmą ir šovinizmą. (E.)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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bendpoomenybės-
lietuvių kalbos Vadove, su 

NEREIKALINGI TERŠALAI tukstančias svetimžodžių.
Kalbinikus noriai pasekė

Pavergtos Lietuvos lei- rašėjai ’’literatai" padrą- 
džiamoje raštijoje - laik- sinti, kad į lietuvių kalbą
naščiuose ir knygose mir
ga tūkstančiai įterptų sve
timžodžių tiek reikalingų, 
kiek rūtų daržely varnalė
šų. Tai daroma lyg pas i - 
rodymui; savo kalbą "kul
tūriname", tikrumoje - 
kokie esame vaikiški - be 
atodairos sekame kitus. 
Išstumdami turimus sa
vus, prasmius žodžius iš 
vartonės, ją teršiame sve
timžodžiais, gremėzdiš
kai skambančiais, "tarp
tautiniais terminais "pasi
rodymui.

Kalbą pradėjo "tarptau- 
g tinti" varnalėšomis teršti 

Nepriklausomoje Lietuvo
je, žodynus leisdami:Kal
nius, Kuzmickas, ir Tal- 
mantas Lietuvių Kalbos 
rašybos Vadovėly įterp
dami šimtus nereikalingų 

> svetimžodžių. Po jų, tę
sė tą patį: Skardžius, 
Barzdukas, ir Laurinaitis

Atkelta iš 4 psL v
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darni kad tai gudru ir 
r mokslinga. Kalbėt, rašyt 

vien lietuviškais žodžiais- 
laiko peržema. Lygiai kaip 
Kudirkos laikų lenkiškai 
nempkėt - laikyta žemu, 
taip dabar svetimybių mė- 

k gėjai užsimanė svetimžo
džiais "puošt" seną, žo
dingą lietuvių kalbą, kad 
tuo būdu ją silpnina, ir su
sina - nejaučia.

Lyg užkerėti - jauni ir 
seni užsimerkę maišo į 
lietuvių kalbą pasigautus 
svetimžodžius, jiems at
rodo, kad svetimžodžiai 
gražesni už turimus lietu
viškus, Labai retas nedrą
siai kiek pastebi del slo- 

> pinimo lietuviškų žodžių.
Kad kalba tautos lobis: ją 
gerbt, už ją kovot - kiek
vieno lietuvio pareiga ir 
teisei o ne keletos pra- 
prūselių. Lietuvis niekuo 
kitu neturi didžiuotis ar 
girtis kaip sava, tik sena 

* žodinga kalba. Į tai lyg ne
bėr kas atsižvelgia.

Per septynius amžius 
Lietuvos žemę svetimieji 
mindė, visa kas lietuviška 
mindė, trempė, niekino, 
kas svetima gyrė, bruko, 
niekas už lietuvių kalbą ir 
kitką neužsistojo, ilgainiui 

galima pasirinkus byko- 
kius žodžius dėti, dėjo ko
kį kas ponoro. Moksleiviai 
"studentai" įsidrąsino dar 
toliau eiti, pralenkti kitus, 
panorę kitus pralenkti ėmė 
lietuvių kalbą savaip "mo
derninti" tikriau varnalė
šom teršti. .Pasirodydami 
pranašesniais už kitus, 
taip lietuvių kalba pačių 
lietuvių suteršta nulietu- 
vinama.

.Pavergtoje Lietuvoje, 
kur šalies ir kalbos liki
mas priklauso nuo Krem
liuje sėdinčių malonės, ji 
yra prieš lietuvių norą, 
svetimžodžiais ir masko- 
lybėmis teršiama, suvie
nodinimui, sulyginimui su 
kitom "broliškom”tautom. 
Kremliokų noras kitų tau
tų kalbas suteršus nuslo
pinti, patogesniam sumas- 
kolinimui, primetant vieną 
maskolių kalbą visom pa- 

svetimybė įsmigo į dažno 
lietuvio pasąmonę, lietu
vis’’suprato", kad visa kas 
svetima kilniau negu lietu
vi ška. Tas suošrotis, ne
reto lietuvio galvoje tebe- 
tvylo iki šiai dienai. Kal
boje, slavybė pašalinta, 
pavardės tebemirga sla
vintos ar net visai slaviš
kos. Pačių lietuvių valdo
moje Lietuvoje sumanyta 
slaviškas pavardes atlie- 
tuvint, bet tokių buvo ma
ža - liko kaip buvo. Lietu
vio galvosena tiek nusilp
ninta kad nemato skirtumo 
tarp savo ir svetimo.

Neateina lietuviam "in
teligentam” mintis atsi
skirti nuo kitų savitumų, 
ty. visiškų kalbos skirtu
mų nuo kitų tautų, ty. iš- 
sivertimų vien savais 
skirtingais nuo kitų kalbų 
žodžiais, tuomi pasirodant 
pranešesniais už kitas, 
vartojančias tarptautinius 
žodžius kalbas.

Iki šiol, lietuviai nepa
judina, nevartoja savo tau
tos brangiausio turimo lo
bio - savosios kalbos pil
no žodyno, kuo gali pra
lenkt kitas net iškilias tau
tas. Anis Rūkas 

vergtom tautom. Patys 
maskoliai savo graždanką 
su žergliniu raidynu, mo
dernia kalba vadina.

Čikagoje, leidžiami Aki
račiai, linkę Kremliui nu
silenkti, uoliai seka pa
vergtos Lietuvos, lietuvių 
kalba raštiją, nori mokin
ti skaitytojus pratintis 
"modernius" žodžius, su
žinoti jų reikšmę, vartoti 
kasdieninėje kalboje. Pa
rinkau kiek iš Akiračių, 
tik tokių, kokie iki šiol ki
tuos laikraščiuose neturi 
sau vietos:

moduliavimas, tradici- 
nesnio, kosmopolitiniai, 
novatoriškiausią, preten- 
zingesnis, kontradiktiš- 
kai, šnipofobiškesnis, re- 
glamantacija, rezistenci
nes, halucinacija, kosmo- 
politanizmas, kondicio
nuota, rezultatas, sukon
kretinant, angažavimas, 
establišmentas, glorifi- 
kuojančių, pragmatizmas, 
disintegracija, kontraver- 
siniai, neefektingai, inter- 
nacionallų, asimiliuojasi, 
kons tatavimas, eksperti - 
ze, susumuoti, tekstili
ninkų, konfrontuojant, sti
pendijos, kontaktuojam, 
minusas,aneksijos, kves
tionuoti, diskvalifikuoja
mi, mutacija, nepriden- 
tuojanti, flagrantlško, ne- 
prezentuojančių, manis- 
festuojant, diferencijomis, 
specifiškas, afišuojasi, 
sugestionuoti, ir k.

Akiračiai panūdo ska
tinti lietuvius susipažinti 
su komunistine’’literatūra, 
maskoliniu komunizmu 
paklusti jų mokybai.

Pavergtoje Lietuvoje 
gaminama "literatūra" 
tirštai priteršta svetimžo
džiais, lietuvių kalba, tik
rumoje dera vadinti tarp
tautiniu jovalu. Anglų, is
panų, italų, portugalų ir 
prancūzų kalbos sukargo
tos iš romėnų-lotynų kal
bos, sugraikiškapriemai- 
ša. Išskyrus iš jų kalbų 
vadinamą lotinizmą, tos 
tautos tik rankų mostais te 
susikalbės. Išrink "tarp 
tautinius terminus iš lie
tuvių kalbos, lietuvis ne
pasiges. Lietuvių kalba 
žodinga, turininga savais 
žodžiais, tik reikia įsisą
moninti,ieškoti senovinėje 
tarsenoje vartotų žodžių, 
o surasi deramą. Tai nėr 
lengva: kalbinikai senuo
sius išmeta iš vartonės, į 
žodyną nebededa. Tokiam 

do, susidaro naujus žo
džius - naujadarus geriau 
savo skambėjimų tinkan
čius lietuvių kalbai negu 
svetimžodžiai pav. analize
- skaidymas, analogija - 
atatikmuo: ansamblis - 
sambūris:apartamentas - 
butnamis :brutalus - žiau
rus : džiungles - balos , 
pelkės, raistas: egoistas
- saumylis: detalė -
smulkmena: efektas - po
veikis, elektra - gintra: 
elementas - gaivalas, 
pradojis, klimatas - ori ja: 
kultūra — įdarbė: piknikas
- gužinė, parkas, medy
nas : ir tt.

Gerbiąs savo kalbą pra- 
prusells,trūkumą lietuviš
kų įvardų, papildys nauja
darais,nesigriebs svetim
žodžių.

Abalga su nūdienos pra- 
prusėliąls ir "inteligen
tais "kad lietuvių kalbai jų 
jausmai ir suoprotis ap
snūdę : vien lietuvi škais 
žodžiais verstis laiko per
žema, bruka į savo rašinį 
gremezdiškiausius sve
timžodžius kad pasirodyti 
mokytu.

Kalbinikai. senovinius 
įvardus laiko pasenusiais, 
išmeta iš vartonės, prisi
ima svetimus - "kaip ki
tos tautos daro" matavimo 
srityje vartoja colis, ar 
inčas, senlietuviai vartojo 
nykštis, kaip plaštakas, 
alkūnė, pėda, ir k. Palin - 
kusiem kitas tautas sekti, 
senoviniai, ar vien lietu
viški žodžiai be svetimy

atvėjy, sąmoningas lietu
vis griebiasi įmanomo bū- 

bių, per prasta. Polinkis 
tautai žalingas, rodo išsi
gimimą. ..

Ungar ai, turkai, suo
miai ir k. rūpestingesni 
savo kalbų atžvilgiu: nede
da svetimžodžių, kad ir 
mokslo reikalams sudaro 
savus žodžius, savom kal
bom atnašius. Ju kalbose 
reta svetimžodžiųž

Lietuviai, skaudu sakyti 
- seka slavus pasirodymui 
"kultūringais” neateina 
jiem į galvą kad savais, 
kad ir naujadarais pildytos 
kalbos įvardais, kilnesni 
atrodytų, nekad vaikiškai 
svetimžodžiais kaišyda
mi esi.

Atrodo, kūnu ir dvasia, 
kuogreičiau kaipo tauta, 
kaipo lietuviai nori išnyk
ti. Mažai musų tėra, miš
rias santuokąs sudarą, 
sparčiai mažina... Tuo 
nei kunigai, nei Vilkas ne
sisieloja, kaip ir brangiau
sios lietuvių savybės 
kalbos likimų.

Lietuvių tauta teturi vie
natinę sąvastį, seną, žo
dingą kalbą, kitko nieko 
nebeturi. Turėtume kalbą 
gerbti kaip brangiausią 
liekaną, tobulinti lietuviš
kai, vengti svetimžodžių ir 
svetimybių kaip maro. Di
džiuotis kad mes lietuviai 
gebame susikalbėti be sve
timų skolinių. Skoliniais 
rodytis, vaikiška ir žema. 
Nemandriau-be atodairos 
sekti kitus, "kad kiti taip 
daro" Pakruojietis

A. Kurauskas Vaisiu pardavėjas (litogr.)
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"Nepr. Lietuvos" š.m. 
bal. 26 d. numeryje, "Ir 
gerai, ir blogai" skiltyje, 
p. Jo Sk. riebiai reaguoja 
į mano (V. K.) du rašinius. 
Pirmas:š.m. bal. mėn. 5 
d., mano pageidavimas 
korespondentams rašyti 
grynus faktus apie pavie
nius asmenis- ar kultūri
nius bei meninius viene
tus, nesibarstant neužtar
nautais perlais. Svarbiau
sia, vengti garbinti patį 
save. Tas, p. J. Sk. atro
do labiausiai nepatinka ir 
už tai jis bando mane "su
maišyti su žeme". Aš savo 
rašiniuose, asmeniškai 
neminėjau nei vieno ko
respondento nei slapyvar- 
de, nei tikra pavarde, ta
čiau p. J. Sk. (jo paties 
žodžiais) kaip "Pilypas iš 
kanapių’,’ pirmas taiko tie

siai į mane. Aš visgi pa
silieku prie tos pačios nuo
monės: rašyti tik tikrus 
faktus, kas yra priimtina 
ir redakcijoms ir skaity
tojams.

Antras;š.m. kovomėn. 
29 d., rašinys "Svečiai iš 
šiaurės", p. J. Sk. kalti
na mane (V. K.) falsifikuo
jant minėtos tautietės pa
vardę. Čia irgi p. J. Sk. 
parodo savo nežinojimą(ar 
nenorą žinoti) apie ką ra
šo. Taigi, vardan tiesos, 
prašau p. J. Sk. pasiti
krinti minėtos tautietės 
gyvenamos vietovės įstai
goje, ar Kanados archyve 
Otavoje, kokia pavarde 
minėta tautietė egzistuoja 
nuo š. m. kovo mėn. 7 die
nos. Jei tą, būtų p. J. Sk. 
padaręs prieš rašant man 
atsakymą, butų likę vieta

"N. L-je" naudingesniam 
rašiniui.

Kaip matote p. J. Sk., 
abu mano rašiniai nieką as
meniškai neužgauna ir jo
kių pavardžių neklastoja, 
tad iš kur Jums kilo noras 
taip negražiai save rekla
muoti? (Apkaltinant mane, 
savo naudojamais meto
dais). Ne be reikalo Jūsų 
apylinkėje egzistuoja (p. x 
J. Sk. žodžiais) "tenden
cingai erzinantis kores
pondentas".

Po tokio (p. J. Sk.) ma
nęs apkaltinimo, normalus 
korespondentas jaustų pa
reigą savo klaidingą kūry
bą patikslinti, tačiau var
gu, ar "tikras žiurnalisti- 
kos profesorius "p. J. Sk. 
tai supranta. V. K.

Laisvės auka (Simo tragedija)JURGIS JUODIS

SIMAS MIGLINAS

LIET U VA
sovietinės agresijos

dokumentuose

1 Straipsnis.
Kiekviena iš Augštųjų Susitariančių Šalių pasižada 

nuo šios konvencijos įsigaliojimo dienos priimti sa
vitarpio santykiuose tokį užpuolimo sąvokos apibrė
žimą, koks buvo suformuluotas ginklavimosi suma
žinimo ir apribojimo konferencijos, Sovietų delega
cijai pasiūlius.

2 Straipsnis.
Tuo būdu tarptautiniame kivirče, atsižvelgiant į ga

liojančias susitariančių šalių sutartis, užpuolike valsty
be bus pripažinta ta, kuri pirma padarys vieną iš šių 
veiksmų:

1. Paskelbs karą kitai valstybei;
2. įsibraus ginkluotomis jėgomis, net ir karo ne

paskelbusi, į kitos valstybės teritoriją;
3. Užpuls savo žemyno, jūrų arba oro jėgomis, 

net ir karo nepaskelbusi, kitos valstybės teritoriją, 
laivus arba lėktuvus;

4. Paskelbs jūrų blokadą prieš kitos valstybės pa
krantes arba uostus;

5. Parems ginkluotus būrius, kurie, susiformavę 
jos teritorijoje, bus užpuolę kitos valstybės teritori
ją, arba atsisakys, nežiūrint į užpultos valstybės rei
kalavimą, imtis savo teritorijoje visų jos galioje esan
čių priemonių iš minėtųjų būrių visokiai paramai ar
ba globai atimti.

3 Straipsnis.

Jokiu politinio, karinio, ekonominio arba kokio nors 
kito pobūdžio samprotavimu nebus galima pagrįsti 
arba pateisinti užpuolimo, numatyto 2 straipsnyje (pav. 
žiūr. priedą).

4 Straipsnis.
Ši konvencija bus abiejų Augštųjų Susitariačių Ša

lių rarifikuota pagal jų atitinkamus įstatymus.
Ji įsigalios, kai tik bus pasikeista ratifikavimo do

kumentais Maskvoje.
Tam patvirtinti paminėtieji įgaliotiniai šią konven

ciją pasirašė ir pridėjo savo antspaudus.
Sudaryta Londone dviejuose prancūzų kalba eg

zemplioriuose tūkstantis devyni šimtai trisdešimt tre
čiais metais liepos 5 dieną.

Vaclovas Sidzikauskas Maksim Litvinov.

Priedas

prie konvencijos, liečiančios užpuolimo apibrėži
mą, 3 str. Augštosios Susitariačios Šalys, pasirašiu
sios konvenciją, liečiančią užpuolimo apibrėžimą,

norėdamos, — ypatingai turėdamos galvoje nė 
kiek neapriboti absoliučios III kalbamos konvencijos 
straipsnyje nustatytos taisyklės reikšmės, — suteik
ti kaikurių nurodymų, kuriais būtų galima apibrėž
ti užpuolikės valstybės sąvoką,

konstatuoja, kad jokio užpuolimo veiksmo minėtos 
konvencijos II straipsnio prasme, tarp kitko, negali 
pateisinti nė viena iš šių aplinkybių:

A. Valstybės vidaus padėtis. — Pav., jos po
litinė, ekonominė arba socialinė struktūra, jos admi
nistracijai prikišamos klaidos, neramumai, kilę iš strei
kų, revoliucijų, kontrarevoliucijų arba pilietinio karo.

B. Valstybės elgesys tarptautinėje plot
mėje.— Pav., svetimos valstybės arba jos piliečių 
teisių arba jų medžiaginių ar moralinių interesų pa
žeidimas arba pažeidimo pavojus; diplomatinių arba 
ekonominių santykių nutraukimas; ekonominio arba 
finansinio boikoto priemonės; nesusipratimai, liečią 
ekonominius, finansinius arba kitus pasižadėjimus 
kitų valstybių atžvilgiu; pasienio incidentai, kurių 
neapima joks II straipsnyje nurodytas užpuolimo at
sitikimas.

Kita vertus, Augštos Susitariančios Šalys sutinka 
pripažinti, kad ši konvencija niekados negali patei
sinti tarptautinės teisės pažeidimų, kurie galėtų būti 
implikuoti augščiau įrašytame sąraše paminėtose ap
linkybėse.

V. Sidzikauskas Maksim Litvinov.

SOVIETU SĄJUNGOS TIESIOGINĖS AGRESIJOS 
LIETUVOS ATŽVILGIU

DOKUMENTAI 
SAVITARPINĖS PAGALBOS SUTARTIES 

PRIEDANGOJE

Sovietų Sąjungos agresijos kėslai Baltijos valsty
bių atžvilgiu ypač paaiškėjo po Ždanovo kalbos, pa
sakytos Aukščiausiosios*Tarybos sesijoje 1936.12.5 

priimant sovietinę konstituciją. Toji kalba daugiau
siai buvo nukreipta Baltijos valstybių adresu, pri
menant Sovietų ryžtą, reikalui esant, ir „su raudo

nosios armijos pagalba mažą langą į Europą pa
didinti“*.

Hitleriui 1938.111.12 užėmus Austriją, 1939.III.15 
likvidavus Čekoslovakiją ir 1939.III.21 ultimatumu 

nuo Lietuvos atplėšus Klaipėdos sritį, kilo pavo

jus Lenkijai, o taip pat visai Rytų ir Vidurio Eu
ropos erdvei. Anglijos pastangos susitarti su So

vietų Sąjunga dėl garantijų Lenkijai, Rumunijai ir 
Baltijos valstybėms taip pat išryškino Kremliaus sie
kimą turėti „laisvas rankas“* Suomijos, Estijos,Lat

vijos ir Lietuvos atžvilgiu. Prancūzija, po jos nesėk

mingų pastangų daugiapusėmis sutartimis patikrin
ti Rytų ir Vidurio Europos saugumą (kurioms buvo 
pritaręs anglų užsienio reikalų ministeris Briandas, 
prancūzų planą siūlydamas praplėsti į Rytų Locarno, 
tačiau ši pastanga sudužo nepavykus Rytų Europos 

saugumo sistemon įjungti Vokietijos, nesutikusios su 
Versalio sutartimi nustatytomis rytinėmis Vokietijos 
sienomis) ir reikšdama nepasitenkimą dėl Lenkijos

♦Boris Meissner: Die Sowjetunion, die baltischen 
Staaten und das Vblkerrecht, psi. 14.

♦Rauch: Geschichte des bol., psi. 372.
♦♦Ten pat.
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Komunistų Pavergtų Tautų Vienybe
Visų šalių pavergtieji, vienykitės!

Sao Paulo, Brazilija. Brazi
lijos Draugija tradicijai, šei
mai ir nuosavybei ginti (TFP) 
bolševikų 1917 metų revoliuci
jos Rusijoje metinių proga su
rengė Sao Paulo katedroje in
ternacionalinio komunizmo au 
kų paminėjimą, kuriame dau
giau kaip 4,000 žmonių perpil
dė didžiulę gotikos stiliaus ka
tedrą, nors šimtai žmonių ne
begalėdami tilpti turėjo pasi
likti lauko pusėje, kur plevė
savo didelė (12 metrų) TFP 
vėliava ir visa eilė pavergtųjų 
tautų vėliavų.

Spalvingouse tautiniuose kos 
tiumuose susirinko šių paverg
tųjų tautų grupės: albanai, ar
mėnai, bulgarai, baltgudžiai, 
čiliečiai (pirmą kartą dalyvavę 
tokiose liūdnose iškilmėse), ki
nai, kroatai, kubiečiai, čekai, 
estai, georgiečiai (gruzinai), 
vokiečiai, vengrai, korėjiečiai, 
latviai, lietuviai, makedonie- 
čiai, lenkai, rumunai, rusai, 
serbai, slovakai, tibetiečiai, uk
rainiečiai ir vietnamiečiai. Da
lyvavo daug žymių Sao Paulo 
politinių ir karinių lyderių.

Po mišių, karių orkestras su

grojo karišką maršą ir Bra
zilijos himną.

Po pamaldų apleidžiant ka
tedrą profesoriui Plinio Cor
rea de Oliveira, žmogaus tei
sių ir pavergtųjų laisvės didis 
gynėjas, buvo minios palydė
tas entuziastiškais plojimais.

Panašius minėjimus TFP su
rengė ir keliuose kituose Bra
zilijos miestuose.Du čekai lėktuvu pabėgo į Vokietiją 

NUREMBERGAS. — Vakarų
Vokietijoje netikėtai nusileido 
Čekoslovakijos Slovair lėktuvas 
su devyniais keleiviais. Paaiškė
jo, kad du keleiviai, kasyklų dar
bininkai : Karei Dolezal, 28 m. ir 
Antonin Larch, 24 m. privertė 
lakūnus pasukti iš numatyto ke
lio P'raga-Marienbadas į V. Vo
kietiją, kur lėktuvas nusileido 
Nuremberg© aerodrome.

Du jauni čekai paprašė Vo
kietijoje politinės globos ir sa
vanoriškai atidavė vokiečių po
licijai savo pinklus: tris revoL

HAMILTONO VAIKŲ DARŽELIS SU VEDEJA L. STUNGEVlČlEN£_.
Foto M. Borisienės

verius, peilį ir sprogstamą už
taisą.

Vokiečių pareigūnai dar ne
nutarė, ką daryti su bėgliais. Fa- 
gal tarptautinius oro piratų kon
vencijos nuostatus Vokietija ga
li čekus teisti už lėktuvo pagro
bimą, ginklų turėjimą ir jų pa
naudojimą. Mat, lakūnų kajutė
je vienas pilotas, pasioriešinęs

pabėgėlių norui, buvo lengvaiF 
peršautas per ranką.

Per paskutinius 2 metus iš Če
koslovakijos į Vokietiją atskri
do trys pagrobti lėktuvai. Vie
nu lėktuvu atskrido keturios 
jaunos poros, kurias vokiečių 
teismas nubaudė nuo 2 metų iki ■ 
8 mėn. kalėiimo lygtinai.

LIETUVA SOVIETINES 
AGRESIJOS DOKUMENTUOSE

pasipriešinimo per savo teritoriją leisti žygiuoti so
vietinei kariuomenei pagalbon Čekoslovakijai (tuo
metinis Lenkijos kariuomenės vadas maršalas Rydz- 
Smigly nesutikimą leisti per Lenkijos teritoriją raudo
nosios armijos motyvavo šiuo sakiniu: „Iš Vokieti
jos mums kyla pavojus prarasti laisvę, susidėję su 
rusais prarastume sielą“.), sovietiniams siekimams 
turėti laisvas rankas Baltijos valstybėse buvo paslan
kesnė**, tuo tarpu anglų vyriausybė dar tebesilai
kė santūrumo. Galiausiai Sovietų Sąjunga pradėjo 
slaptus pasitarimus su hitlerine Vokietija, kurie bu
vo baigti Europos pasidalinimu, 1939 rugpjūčio 23 
Kremliui su Vokietija dešimčiai metų pasirašius Ne
puolimo sutartį, vadinamą Ribbentropo-Molotovo 
paktu. Pateikiami papildomi slapti protokolai tampa- 
Sovietų Sąjungos agresijos dokumentais Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, o taip pat Suomijos, Lenkijos ir 
Rumunijos atžvilgiu. Europos dalybų planas kilo 
Kremliuje.

Vokietijos tuometiniam užsienio reikalų ministeriui 
Ribbentropui 1939.VIII.23 dieną 16 valandą Kremliu
je susitikus su Stalinu ir Molotovu, sovietiniai pasi
kalbėjimo partneriai laikęsi rezervuotai. Stalinas tuoj 
rodęs susidomėjimą Baltijos valstybėms ir davęs su
prasti derybų beprasmiškumą tol, kol vokiečiai neda
rys nuolaidų dėl Liepojos ir Ventpilio uostų priklau
symo sovietų įtakai. Ir tik Ribbentropui telefonu at
siklausus Hitlerį ir pastarajam sutikus su sovietiniais 
sąlygojimais, buvo pasirašyta Nepuolimo sutartis ir 
slaptasis protokolas*.

Slaptas papildomasis protokolas**

Ryšium su Nepuolimo pakto pasirašymu tarp Vo
kietijos Reicho ir Socialistinių Tarybų Respublikų Są

jungos, abiejų šalių pasirašiusieji įgaliotiniai griežtai 
slaptuose pasikalbėjimuose aptarė savo įtakos sferų 
Rytų Europoje nustatymą. Tie pasikalbėjimai prive
dė prie šių sutarimų:

1. Tuo atveju, jei srityse, priklausančiose Baltijos 
valstybėms (Suomijai, Estijai, Latvijai ir Lietuvai), 
įvyktų teritorinių bei politinių pertvarkymų, šiaurinė 
Lietuvos siena bus Vokietijos ir STSR interesų sfe
ros siena. Tuo atžvilgiu abi šalys pripažįsta Lietuvos 
interesus Vilniaus srityje.

2. Tuo atveju, jeigu įvyktų teritorinių bei politinių 
pertvarkymų Lenkijos valstybei priklausančiose sri
tyse, Vokietijos ir STRS įtakos sferas skirs linija, ei
nanti maždaug Narevo, Vyslos ir Sano upėmis.

Klausimas, ar abiejų šalių interesų požiūriu yra 
pageidaujama išlaikyti nepriklausomą Lenkijos valsty
bę ir kokios turėtų būti tos valstybės sienos, tegalės 
būti galutinai išspręstas tolimesnėje politinėje raido
je. Kiekvienu atveju abi vyriausybės šį klausimą spręs 
taikingo susitarimo keliu.

3. Dėl Pietų-Rytų Europos sovietinė šalis atkrei
pė dėmesį į savo interesus Beserabijoje. Iš vokie
čių pusės buvo pareikštas visiškas politinis nesi- 
domėjimas tomis sritimis.

4. Abi šalys šį protokolą laikys visiškai slaptu.
Maskva, 1939 m. rugpjūčio 23 d.

Už Vokiečių reicho
vyriausybę:

v. Ribbentrop

STRS vyriausybės 
įgaliotas:

V. Molotov

Keršys nacionalsocializmui

...Aš jaučiu, kad šis Maskvos paktas kada nors 
nacionalsocializmui keršys. Nes tai nebuvo laisvo ap
sisprendimo žingsnis, bet veiksmas, atsiradęs iš. prie
vartos padėties. Tai buvo vienos revoliucijos kreipi
masis į vadą kitos revoliucijos, kurią nugalėti buvo 
dvidešimt metų kovos vyraujantis idealas. Kaip mes 
dar galime apie Europos gelbėjimą kalbėti, būdami 
priversti iš Europos sugriovėjo pagalbos laukti...*

Sovietai savinasi Lietuvos teritoriją

1939 rugsėjo 25 Stalinas ir Molotovas turėjo pa
sikalbėjimą su Vokietijos ambasadoriumi Maskvoje, 
Schulenburgu. Ta proga Stalinas vokiečių įtakos zonai 

pasiūlė pridėti Liublino provinciją ir ligi Būgo sie
kiančią Varšuvos sritį, bet su sąlyga, jei Vokietija at
sisakys pretenzijų į Lietuvą*. Šio siūlymo pasėkoje 
1939 rugsėjo 28 tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
Maskvoje buvo pasirašyta vokiečių-sovietų sienų ir 
draugiškumo sutartis ir šio turinio

Slaptas papildomasis protokolas**

Pasirašiusieji įgaliotiniai pareiškia šį Vokiečių reicho 
vyriausybės ir STRS vyriausybės susitarimą:

1939 rugpjūčio 23 slapto papildomojo protokolo 
1 pastraipa pataisoma tuo būdu,kad Lietuvos valsty
bės teritorija atitenka STRS įtakos sričiai, tuo tarpu 
Liublino provincija ir dalis Varšuvos srities atitenka 
Vokietijos įtakos sferai (plg. žemėlapį prie šiandien 
pasirašytos sienų ir draugiškumo sutarties). Kai tik 
STRS vyriausybė imsis ypatingų priemonių Lietuvos 
teritoritorijoje savo interesams apsaugoti, dabartinė 
Vokietijos-Lietuvos siena bus ištaisyta sienos natū
ralumo ir paprastumo sumetimais tokiu būdu, kad 
Lietuvos teritorija, einanti į pietvakarius nuo linijos, 
pažymėtos prijungiamame žemėlapyje, atiteks Vo
kietijai.

Toliau pareiškiama, kad aukščiau minėtos Sovie
tų Sąjungos priemonės nepalies tarp Vokietijos ir 
Lietuvos galiojančių ūkinių susitarimų.
Maskva, 1939 rugsėjo 28.

Už Vokiečių reicho STRS vyriausybės
vyriausybę: įgaliotas:

v. Ribbentrop V. Molotov

Bu* daugiau.

* Dr. Deutsch: La Bataille, 1947.4.30. Lietuva 1954,6.
**Walther Hofer: Der Nationalsozialismus Doku

mente 1933-1945, psl. 230.
*IšRosenbergo dienoraščio: W. Hofer, psl. 236.
* Nazi-Soviet Relations 1939-1940, Department of 

State, 1948, psl. 103.
**W. Hofer, p. 234.
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PAULIUS JURKUS

Didysis 
varpas

Iš Vilniaus legendų

LIJO. Į katedros varpinę nutūpė 
varna ir pikta valėsi drabužį.

— Tai atėjo laikai: nei aikštės 
perskrist negali, turi užsukt į šią. 
skylę! — keikėsi ji.

Kampe ant ąžuolinių balkių tupė
jo balandis.

— Iš kur tamsta būsi, jei bokš
tą taip niekini? — paklausė jis ir, 
suplazdėjęs sparnais, nuskrido prie 
juodosios viešnios. Varna žengte
lėjo atbula, susiraukus pažiūrėjo.

— Tai pasakė, tai nupliauškė! 
Argi nepažįsti manęs?! Aš čia na
mie! Ar nežinai, kad skubu į sve
čius? Ten, Vilnelės santakoje, 
krikštynos! Mano sesuo susilaukė 
penketos vaikučių. Aš teta! Taip 
buvau švarką išsipuščiusi, ištepusi 
suomėm iš vyskupų Kaminu, aaa vi
sa blizgėčiau, o čia praliejo iyti. 
Kas taip matė?! O tu, vaiaigail, 
kas busi, kad drįsti man trukdyti?

— Aš nuo miesto rotušes. Ten 
kilo ginčas, kuris Vilniaus varpas 
seniausias. Aš jiems sakiau, Kad 
katedros.

— Kvailiai, rado dėl ko peštis! 
— kraipė galvą juoduolė. — Pa- 
draugautumėm su mano bičiuliais, 
tai nerūpėtų tokie niekai! Tu visai 
neįdomus!

Ji nusigręžė piktai ir pakilo, bet 
greit, apsukusi ratą, vėl nutūpė 
į angą.

— Tu sakei, kad Šia seniausias 
varpas? Parodyk man, kuris. Tu
rėsiu kuo prajuokinti krikštynas.

— Kad ir aš nežinau, —. atsakė 
-rimtai balandis. — Kaip tamstelei 
atrodo? Jų čia daug.

— Man būs lengva įspėti. Kur tik 
žvilgteriu, tuoj viskas aišku! — 
Varna išdidžiai vaikščiojo anga, 
nuskrido ant sijų ir knebštelejo 
snapu. — Begėdiškai kieti, nei 
įkirsti negali, o taip triukšmauja 
vakarais. — Išmintingai ji apėjo 
visus ir nusprendė. —- Tas mažasis 
dar neužaugęs, jis negali būti se
nas. Belieka didysis.

— Jis naujas, tik pernai liedin- 
tas, dar blizga jo krūtinė. Man at
rodo, kad mažasai: žiūrėk, koks jis 
pažaliavęs.

— Jis man pasakys! Jei aš ta
riau, kad šis seniausias, to užten
ka! Skubu! Lietus praėjo.

Varna norėjo skristi, bet tuo me
tu suūžė vėjas, užgavo varpų briau
nas, dr vienas prakalbėjo:

— Ir ko jūs ginčijatės? Pažvel
kite žemyn ir pamatysite!

Balanuis ištiesė kaKią, apsidairė, 
o varna nelaukė: pirmoji nusileido 
žemyn ir atsitūpė ant sąsparų prieš 
didelį didelį varpą.

— žinoma, šis seniausias, nes 
baisiai išaugęs, — tarė išdidžiai.

Atskrido ir balandis; kraipyda
mas galvą, vaikštinėjo aplink ir 
stebėjosi:

— žiūrėk, įskilęs.
— Niekam tikęs, nereikalingas, 

todėl ir nukištas į tamsą. — pridė
jo varna.

— Nenupeikit manęs, — atsiduso 
žemu balsu varpas. — Taip, aš ne
bereikalingas, nes mano langus už
mūrijo, ir aš nebematau nei aikš
tės, nei gatvės. Nupjovė mano vir
ves, ir aš nebeskambu, širdį mano 
vorai užpynė, kad amžinai tylėčiau. 
Kai vėjas kartais prasiskverbia į 
bokšto gilumą, įlenda į mano tau
rę, aš dar suošiu, užsisvajoju, sten
giuos prisiminti savo dienas.

-— Graudžiai kalbi, didysai var
pe, — tarė balandis ir'vėl kilnojo 
raudonas kojytes, eidamas aplink.

—Sakyk tik viena: ar tu seniau
sias? — paklausė varna.

—Taip, esu seniausias varpas. 
Mane nuliedino prieš daugel daugel 
metų. Dar tuomet buvo vaidilos, 
pagonys, kai aš suskambėjau. Jie 
bėgo nuo manęs.

— Taip ir reikia pagonims! — 
įsiterpė varna. — Nemėgstu jų, ir 
vyskupas jų nemėgsta!

— Bet jie buvo lietuviai, — atsi
duso varpas. — Jie verkė ir paskui 
krikštijosi. Ir mane šlakstė šventu 
vandeniu pats Vytautas ir man sa
kė: gyvenk amžius mūsų mieste, 
saugok laisvę, visus į darbą kelk 
ir palyčio į poilsį.

Varna nusijuokė plonu balsu:
— Ai- tik nesapnuoji Kaip mano 

senoji teta? Ar nes.giri per daug f 
Nejaugi nežinai, kaa mes, varnos, 
visus įprikeliam ir palydim į lovas...

Varpas nieko neatsakė. Po va
landėlės jis vėl suošė svajingai:

—Dar ir dabar per mano seną, 
suskilusį varinį kūną nueina šiur
puliai. Prisimenu, kaip aš tada 
skambėjau. Suėjo žmonės ir klau
sės, nes aš skelbiau krikščionybės 
pradžią. Mane pakabino į nedidelį 
bokštą, toje pačioje vietoje, kur ir 
dabar esu. Aš linksminau miestą, 
ir visi pamilo mane kaip draugą. 
O, gerai pamenu laimingiausias 
dienas. Pirmą kartą mano me.alinė 
širdis užkaito, mano’ briaunos de
gė. Aš plėšiaus iš džiaugsmo, su
tikdamas karalių Vytautą, grįžtan
tį iš Žalgirio mūšio.

— Iš kokio mūšio? —'nusistebėjo 
varna.— Juk niekas niekur nesi
mušė'. Aš visur lekioju ir viską ži
nau !

— Mūšis buvo, kai Vytautas val
dė Lietuvą, — atsakė balandis. — 
Aš tai girdėjau kartą prie rotušės 
lango iš labai mokytų vyrų.

— Hm, o kaip aš ten nebuvau?
— atsigręžė nepatenkinta juoduolė.

— Tai buvo labai seniai: nei 
tu, nei mes visi nebuvome gimę,
— rimtai paaiškino balandis.

— Tai neįdomu, — mostelėjo 
sparnu varna ir jau norėjo skristi. 
Varpas gi vėl prabilo:

— Aš prisimenu ir tuos laikus, 
kada mano karalius mirė, mano 
Vytautas. Ir mano varis, apkritęs 
rudens lietumi, drebėjo ir liūdnai 
gaudė. O, nebegaliu! Aš jaudinuos. 
Kitą kartą papasakosiu... — suošė 
varpas.

— Tai gerai: krikštynose visi nu
stebs, kai apsakysiu tokias istori
jas. Rytoj aš vėl būsiu čia. — Var
na sujudo ii’ norėjo skristi į ,angą, 
kai susilaikė ir kreipės į balandį.
— Eime drauge. Gali pasilikti ir 
be manęs išgirsti ’ naujus pasakoji
mus.

Balandis nesipriešino. Abu išlėkė 
ir sustojo angoje.

— Jau nebelyja. Gražumėlis to
kiame ore keliauti į svečius. Dar 
suspėsiu, krikštynos be manęs ne
prasidės! ■— Ji kranktelėjo ir nu- 
siūbavo pro katedrą. Balandis gi 
palengva nuplasnojo į rotušę.

Ten visą apsakė, kad seniausias 
varpas esąs prie katedros. Sustoję 
palangėje balandžiai dar ilgai gin
čijosi, kreipės į sekretoriui, nešio
jantį žąsies plunksną, užkištą už 
ausies, šis išvertė pageltusius mies
to raštus, kur sutiko daug varpų, 
liedintų ir sutirpintų į patrankas. 
Surado žinias ir apie pirmąjį ka- 

. tedros varpą.
Sutūpę ratu balandžiai net mirk

telėti nedrįso, — taip jiem buvo 
įdomu. Tačiau toji vieta, kur butVo 
įrašyti metai, buvo kandžių pra
graužta. Taip niekas ir nežinojo, 
kada nuliedintas ir pakrikštytas 
pirmasis varpas.

Balandžiams patiko ši istorija ir 
•kitą dieną būriais nuskrido į ka
tedrą. Jau angos juodavo varnom. 
Paskutinė atskubėjo jų išmintin
giausia. Pamačiusi krikštynų drau
ges, pikta suriko:

— O ko jūs čia? Marš prie vaikų. 
Aš jums papasakosiu visa! — ji 
išvaikė krankles ir užsipuolė ba
landžius. — Tinginiai, vos tik nu
tūpė t, tuoj miegoti reng.ates. .^š 
gi lakstau suplukus nuo ankstaus 
ryto, skelbiu naujieną. Laime, Kad 
suradau varpą, kitaip jūs nieko ne
žinotumėt, prakeikti miegaliai.

Balandžiai sušiaušė plunksnas, 
brykštelėjo sparnu ir, nieko nesa
kę, leidos į varpinės tamsą. Varna 
pasipiktino tokiu elgesiu: prasigrū
do pro visus ir užėmė geriausią 
vietą.

— Prašau tylos ir daugiau pagar
bos mūsų pasididžiavimui, — iškil
mingai tarė varna. Kai balandžiai 
stojo ratu, ji kranktelėjo: — Di-

FRAGMENTAS VILNIUJE 
Foto E.Zdanauskas

• Rašyt. Vytauto Alanto 
70 metų amžiaus sukakties 
minėj imą-akademi ją spalio 
1 d. Chicap-oie, Jaunimo

Centro didžiojoje salėje ren
gia LŽS cv. Pagrindinę pa
skaitą skaitys iš Californi- 
jos pasižadėjęs atvykti LŽS 
garbės narys Br. Raila, gi 
meninę ’akademijos dalį iš 
Vyt. Alanto raštų bei dra
mų organizuoja akt. J. Ke- 
lečius, kviesdamasis į talką 
kitus aktorius.

• SLA Pildomosios Tary
bos rinkimuose balsavo 
1413 asmenys.

Į Pildomąją Tarybą iš
rinkti : Prezidentu Povilas 
Dargis -— 1404, viceprezi
dentu Chaplikas —1367, se
kretoriumi A. Budreckis — 
.1304, ižd. E. Mikužiūtė — 
991, iždo globėjais S. Bre- 
des — 861 ir J. Mileriūtė —- 
814, daktaru kvotėju dr, 
Stp. Biežis — 1360 balsais.

Balsų skaičiavimo komi
sijoje buvo: O. Balčikonis, 
Br. Spudienė ir A. Gustas.

LIETUVOS SOSTINĖ VILNIUS

dysai varpe, dabar gali papasakoti sudrebėjo ąžuolinės staklės, trūki- jp jg jų gautas malonus sutikim 
•trumpai ir vaizdžiai visa, ką atsi- nėjo virvės, mano “šalta širdis pa- pasinaudoti jų patalpomis^.
meni. Prašau nesigirti, nes pagyrų raudo nuo karščio. Susijaudinęs nas, ir kalbėjo: “Jeigu tu toliau 
nemėgstu ir jomis netikiu! kviečiau visus gintis, išsaugoti mies- skambėsi, jie išveš tave svetur. Tu-

— Jūs čia? atsiliepė lengvai oš- tą. Jie tačiau negirdėjo manęs. Ta- ri pasilikti čia, nes čia gimei.” Jie 
damas varpas. — Linksma, kad da pasikėlė liepsnos ir bėgo per slapta užmūrijo mano angas, kad 
gerieji paukščiai aplankė senį, su- namus, šoko iki manęs. Aš buvau svetimos akys nematytų. “Ateis 
rūdijusį, suskilusį, dulkėm aptrauk- aukštai, ir jos nepasiekė manęs. Aš valanda ir tu kalbėsi savo kalba”, 
tą... Visą naktį svajojau, kažko ii- gaudžiau ir per ugnį, šiurpulingai — tarė jie man atsisveikindami, 
gojaus, girdėjau lietaus išplautus šaukiau. Rūstūs kareiviai šoko į Pasilikau tamsoje, apkritau dui- 
balsus. Ak, tai praeitis, praeitis... bokštą, kardais kapojo mano šonus, kėm. Maniau, taip ir žūsiu. Bet kar-

— Tu nori, kad mes verktume? o aš dar garsiau skambėjau. Ta- tą išgirdau dainas. Ilgai klausiau 
Ne, nė negalvok taip. Pasakok riau, gal tai paskutinės valandos, ir atpažinau — jos lietuviškos. Tą 
greičiau, — pertraukė varna. tegu įrašo į knygas, kad mieste Ii- dieną .išsijudinau iš miego — su-

— Atleiskit seniui. Truputį užsi- ko vienas, kuris nepasidavė. Neį- gaudžiau, žinau, negražus jau nu
svajojau. Vėjas šią naktį svečiavo- veikę manęs, jie nukirto virves ir no balsas, bet jis iš tyros širdies, 
si, ir aš daug prisiminiau. Kai mirė senąjį varpininką nužudė. Per ma-jie, tie naujieji žmonės, suprato 
Vytautas, pasidariau tada šaltas, ne, pažaliavusį, aprūdijusį, riedėjo mane ir norėjo praverti angais, nu- 
Daug kartų skambėjau, bet retai didelės ašaros. Nenudžiovino jų braukti dulkes, tačiau greit atėjo ‘ 
•kada užkaisdavo mano briaunos, nei vėjas, nei saulė. Jie, tie sveti- svetimi batai ir pikti žodžiai. Vėl 
šaukiau karalius į sostą, guldžiau mieji, pasirišo naujas virves ir no- nutilau. Nūnai laukiu ir sapnuoju, 
juos į kapus. Ir šv. Kazimierui rėjo prakalbinti mane, kad juos kaupiu jėgas, nes kažkas man kuiž- 
gaudžiau ir, prisipažinsiu, verkiau: džiuginčiau, bet balso neišdaviau, da — vėl gyvensiu, liudysiu teisy- 
toks jaunas nužydėjo lelija. Paskui Buvau nebylys, aš šaltas, sustingęs bę , juk aš daug kentėjau.
bylojau tą patį vyskupams dr elge- varis. O kai jie pasitraukė, vėl nu- Varpas nutilo.
toms. Kiek pro mane praėjo didžiu- Idūdę gyventojai pakėlė akis, nes aš — Kokia liūdna tavo istorija, — 
nu, karių, galiūnų, paprastų žmo- skambėjau. Pasakojau kitaip: kvie- atsiduso balandžiai.
nelių nuskubėjo be pėdsako. ’ čiau burtis ir dirbti, įsiklausyti į — Man visai nepatinka, — krank-

Vienas balandis neišlaikė: apsi- mano balsą, ateinantį iš senų laikų, -elėjo varna. —Kas čia per pasa- 
verkė sujaudintas griaudžios kai- Miestas gi nebesuprato manęs. Pas-kojimas. Niekai! Tik ašaros, aša- 
bos. Varna tuoj sumirksėjo ir pa- kui vėl atėjo svetimi lis už marių, ros> gaisrai, karai! Kuo aš drauges 
stebėjo: pasikėlė vėliau nauja ugnis, kuri pradžiuginsiu. Ko aš pradžiuginsiu.

— Mes žinome, daug miršta. Už- pasiekė ir mano bokštą. Ji piktai Ko aš atskridau pas. tave ir laiką
vakar ir mano dėdė didvyriškai žu- tyčiojos ir sakė man: nutildysiu gaišatį. Mes iki šiol gyvenome be 
vo nuo katino, bet- aš neverkiau, tave amžinai. Suėdė mano sijas, ir tavęs ir toliau gyvensim, sočiai ir 
Prašyčiau visiems rimčiau. puoliau žemyn. Pramušiau mūrus gerai gyvensim.

— Kartą atsitiko baisus dalykas, ir suskilau. Piktai sukrankė ir dingo. Balan-
— atsiduso varpas. — Buvau jpra- Mano žaizdas sugydė, vėl pakabi-t džiai tupėjo valandėlę, susimąstę, 
tęs tikėti, kad taip visada bus: ma- no, bet ilgai nesidžiaugiau: atėjo'susigūžę. Eidami ratu, jie linksėjo 
tysiu aikštę, saulėtus namus, bet svetimieji, ir mieste nebeliko ma-, galvom ir skrido į angą. Iš ten, su- 
vienais metais įsiliejo į miestą sve- no valdovų. Tada siūbavau liūdnas,! plakę sparnais, suko aplink bokš
tiniu kariuomenė iš rytų. Ak, tada ir retas kas suprato mano kalbą.'ta- I juos švietė vidurdienio saulė.

• Vliko Taryba balandžio 
21 d. posėdyje išklausė val
dybos pirm. dr. J. K. Va
liūno ir vicepirm. J. Audė
no pranešimus.

Vliko Taryba naujai iš
rinko savo komisijas: į po
litinę komisiją buvo išrink
ti: B. Bieliukas, dr. B. Ne- 
mickas, dr. B. 'Radzivanas, 
V. Sidzikauskas ir P. Vai
nauskas, į sąmatos komisi
ją: Pr. Dulevičius, J. Paže- 
mėnas, L. Virbickas, kandi
datu — J. Vilgalys, į kon
trolės komisiją: Vyt. Ba- 
nelis, R. čerkeliūnienė ir 
Vyt. Vaitiekūnas.

Vliko Tarybos posėdžiui 
pirmininkavo Pranas Vai
nauskas, Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjungos 
atstovas, sekretorium buvo 
Kęstutis Miklas, Rytų Lie
tuvos Rezistencinio Sąjū
džio atstovas.
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APIE LIETUVOS ŠERNUS

Jeigu gyventojams tektų šiek tiek mažesnis, bet irgi 
pasidalinti Lietuvoje gyvenan
čius šernus, tai keturiems šim- 
tams piliečių tektų tik vienas 
ilgailtis;

Atrodytų, jog šių žvėrių ne 
tiek jau daug. If vis dėlto di
džioji dalis .pamiškėse Įsikū
rusių galvoja priešingai; mat, 
šernai , knisa tik jų bulves 
Miestuose jie nesilanko.

Taigi, šernai nelabai atsi
žvelgia į mūsų žemdirbių inte
resus. Žemdirbiai atsirevanšuo' X-"
ja tuo pačiu: vos spėjo bulvė 
daigą iš po grumsto iškišti — 
jau tūlio medyje ar pakrūmė
je, suspaudę šautuvą ir ne
kantriai laukdami to ilgasmi- 
kio:

Čiuššš... čiųššš...—Šer
nų medžiokle! Nėra kitos to
kios pasakos, kaip ji.

Nusileidžia sutemos, praby 
la griežlės. Tik tolį toli dar ne
rimsta šunys, tik karts nuo 
krrio kažkur sužvanga kibi
rais pavėlavę melžėjos.

Ilsisi kaitroms išvarginti kvie 
čiai; net žiogai, ir tie pavargo.

Tik prakeiktas uodas — 
tikra skraidanti nelaime — vis 
dar gyvas, vis dar tebesidžiau
gia, sumedžiojęs mbdžiotoją.

O šis kantriai kenčia, nes 
garsiai mušti uodų nevalia -r- 
išgirš šernai. Išgirs ir neišeis 
šiąnakt iš miško.

Ne tik uodų nevalia muš
ti: neuždegsi jųei pypkes, nei 
& čirpusių kojų nepamiklinsi 
T-r šernai girdi, oi, kaip girdi!

Taip bėgą minutės, slenka 
va|andps. Naktis gyvena savo 
gyvenimą, vieniems jį pradėda
ma, kitiems — nutraukiamą.

Ir išeiną šėmas užpūsti sa
vojo gyvenimo žvakės, ir pra
neša apie tai duslus, toli nu
aidintis šūvis,..

Kiek jų išgirsta naktis!
Tačiau ne kiekvienas toks 

šOs gina žemdirbių interesus. 
Dažnai, labai dažnai jjp ken
kia,

...Kelmės rajonas. Vienąs me 
džiotojas, įsitąisęs ant seno' 
ąžuolo šakos, Tupėjo jis, tu
pėjo, ir užsnūdo. Prabudo, iš- 
g >dęs avižuose šnaresį.

Žiūri ^- didelis Šernas. Toks 
jau didėlis, toks jau baisus, 
kad tik iš medžio ir šauti te
gali.

Nespėjo medžiotojas pakel
ti šautuvo, kai išlindo antras.

baisus.
Medžiotojo drąsaus būta. 

Šovė į abu.
Vienas krito vietoje. An

trasis, gailiai mykdamas, pa
bėgėjo keletą metrų ir suklu
po.

Tai buvo tikrai žymus.du- 
’ pietas — Karvė ir telyčia. Ne

kiekyięnam taip pasiseka...

Širvintų rajone prieš kele
tą metų šernai buvo įjunkę į 
vieno ūkio žirnius. Gelbėdami 
savo ankštines kultūras, ūkio 
žmonės per naktis sėdėjo pa
miškėje.

Šernai, biaurybėš, tartum 
žinodami, padarė pertrauką.

O baltas arklys pertraukos 
nepadarė. Ir tai jį pražudė. Me 
džiotojas šovė ir nušovė.

Sunku, žinoma, karvę pa
laikyti šernu, bet galima; ark
lį — dar sunkiau, tačiau, sa
kysim, irgi įmanotaia, Bet pa
tiesti baltą kuiną — štai kur 
tikras meistriškumas!

Šernai, beje, tampa ir tra-
■ • 1 

giškų atsitikimų priežastimi.
Šiaulių rajone žįemą, prie bul
vių rūsių, brakonierius nuko
vė du bičiulius, palaikęs juos 
šernais. Irgi “dūpletas”, netu
rįs lygių savo tragiškumu.

Pradėjus kalbėti apie ryš
kesnius šernų buities epizodus 
ir api,e tą žalą, kurią jie daro 
žemės ūkiui bei gyvulininkys
tei, negalima nepaminėti ir dar 
vieno jų bruožo.

Naminė, kaip žinią, darOma 
tolėliau nuo akių. Dažniausiai 
miške, tankumyne.

Šernai, suradę bravorėlį su 
broga, ją tuoj pat sųšveieia. 
Sušyeičia ir, žinoma, pasigeria.

O baisesnio padaro, kaip 
girtas šernas, nėra. Tuo įsiti
kino trys šienpiovia’ netoli Kai 
varijos.

Jie ^ramiai pjovė šieną. Štai 
ga vidury baltos dienos iš miš
ko, įvairiai šokinėdami, išbėgo 
penki šernai. Sukdami keistus 
ratus, klupinėdąmi ir žvygau
dami, jįe suvirto į griovį ir 
pasuko šienpiovių lįnk.

Gal'šernai-nieko bk^o ne
būtų darę, gal jie tik taįp sau 
geruoju prie žmonių ėjo. Iš
gėrus visąda ieškoma draugys
tės. Tačiau, deja, šienpjoviai 
šito nesuprato —- ėmė ir kirto 
dalgiais.

Šernai, žinoma, užpyko. Už 
pyko ir praąrdė iltimis jų blauz 
das. Smarkiai, nesigailėdami...

Laimė tik, kad girto pyktis 
greit praeina...

Tai, ką čia minėjau — tikri 
šernų — ir žmonių — gyveni
mo atsitikimai.

Pasakos, žinoma, spalvinge 
snėš ir įdomesnės, tačiau jų 
neminėsiu. Pasakysiu tik tiek, 
kad žmonių kalbos šernus pa
vertė beprasmiško naikinimo 
aistra degančiomis baidyklė
mis, užkietėjusiais piktadariais

O iš tiesų tai yra nedrąsūs, 
ramūs (kai negėrę) ir ne visai 
dailūs padarai, uždari, gal šiek 
tiek daugiau, negu mandagu
mas reikalauja, užsispyrę.

Didelių pretenzijų jie neta
ri — svarbu, kad būtų jaukių 
tankumynų, šiltų dumblynų ir 
geras bulvių ar žirnių laukas 
pamiškėje. Štai ir viskas.

Vėlyvą rudenį, 1’apkričio — 
gruodžio mėnesiais, kai vasa
rok darbai ir rūpesčiai būna 
baigti, kai mažieji ilgasnukiai 
yra jau pakeitę dryžą skrandą 
į tamsią/ storą, šiltą, ir pasi
rodo kone visiškai savarankiš
ki, suaugusieji šernai ima kel
ti vestuves.

Stambieji vienišiai — šiuo 
vardu vadinami ketverius ar 
daugiau metų turintieji pati
nai, kurie bandos laikosi tik 
rujos metu, o šiaip gyvena at
skirai ir palikuoniais nesirū
pina, — taigi, stambieji vie
nišiai suremia savo’ aštrias iltį 
ir sprendžia amžinąjį ginčą — 
katram atiteks patelė.

Grumtynės esti žiaurios ir 
sunkios, nors tragiškai retai 
kada tesibaigia. Mat, patinų 
krūtinę dengia storas suragė- 
jusios odos sluoksnis, vadina
mas šarvu, o jo storis kartais 
siekia net 4 - 5 centimetrus. Se
nieji patinai, šalia - įstrigusių 
šratų, labai dažnai tuose, šar
vuose nešiojasi ir svetimų ilčių 
nuolaužas.

Sudaręs šeimą ir įvykdęs 
savo pareigas, vienišius vėl at
siskiria, tolesnius šeimos rū
pesčius palikdamas motinai. 
Jauniklių ji sulaukia ankstyvą 
pavasarį, kartais jau kovo pra 
džioje.

Ką tik atsiradę šerniukai 
esti reto grožio padarėliai — 
švelnūs, jaukūs, dailiai dryžuo 
ti. Lizde jų būna 4 - 6, tačiau 
kartais šis skaičius šoktelia 
iki 8 - 9. Po poros savaičių jie 
ima jau sekioti paskui motiną 
po’ mišką, o po trijų — keturių

Z. Kolba Angelas (mozaika)

mėnesių išmoksta gyventi pa
tys. Tačiau, nobs ir išmokę 
gyvenimo gudrybių, jie moti
nos nepalieka dar ir sekančiais 
mietais, duodami jai “atosto
gų” tik vestuvių metui.

Kaip jau minėjau, šernai 
nėra reiklūs: jiems gyventi tin 
ka bet kokios vietos; svarbu 
tik, kad būtų vandens, jaukių 
tankumynų ir vieną kita sa

L. Paškauskaitė
Žemė gera

kuota eglė šonams pakasyti, 
dumblina bala purvo vonioms. 
Maistas taip pat labai įvairus 
— nuo augalų šaknų iki slie
kų, karkvabalių, žemėje pęrin- 
čių paukščių lizdų ir jauniklių. 
Svarbią vietą šernų meniu už
ima žemės ūkio kultūros, ypač 
bulvės, kviečiai, avižos, žir
niai. Čia jie padaro’ daugiausia 
nuostolių. Kaip tik dėl to jų 
įpročio dabar š/emus medžio
jame daugiau kaip pusę metų, 
žiūrėdami, kad jų skaičius ne- 
bedidėtų — laikytųsi apie 7 
tūkstančius.

O šernų medžioklė, iš tiesų, 
yra ir labai įdomi, ir sunki. 
Įdomi, žinoma, ne dėl to’, kad 
vietoj^ šernų dažnai krinta te
lyčios ar balti arkliai; pažiūrė
kime tik į medžiotoją, nuko
vusį. stambų vienišių — kiek 
džiaugsmo jo veide! čia tau,< 
broleli, ne zuikis, čia tau ne 
stirna!

Dėl to’ taip nekantriai lau
kiame šiltų liepos vakarų, kai 
šernai pradeda eiti į laukus, 
dėl to su tokiu liūdesiu sutin
kame sausį, kai uždaromi takai 
į šernų namus.

Zenonas Butkevičius

S. Krasauskas

(Vaižganto
„Dėdės ir dėdienės“).

A. Makūnaitė

(„Gulbė karaliaus pati“).
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AKRONO 
UNIVERSITETE

AKAI HAMS
TĘSIAMAS
LIETUVIŲ KALBOS
KURSAS

Lietuvių kalbos kursas, suor
ganizuotas Akrono universitete 
stud. Mykolo Balkaus iniciaty
va, nuo 1972 žiemos semestro 
pradžios veikia gana sklandžiai 
ir sėkmingai. Yra įsiregistravu
sių dvidešimt studentų, kurie, 
vadovaujant moderniųjų kalbų 
instruktorei Jolitai Kavaliūnai
tei, mokosi ne tik lietuvių kal
bos — kalbėti, skaityti, rašyti 
ir taisyklingai tarti, bet taip pat 
ir dainuoti lietuviškas dainas 
ir šokti tautinius lietuvių šo
kius.

Šio lietuvių kalbos kurso lan
kytojai vasario 14 turėjo ir la- druomenių,politinių veiks- b. Kidolienės redaguotas 
bai mielą pobūvį, kuriame buvo nių ir II PLJK adresai.

SKAUTISKI LEIDINIAI Turinys galėjo taip pat bū- 
1972 Jaunimo metų kalen ti suskirstytas pagal paty- 
dorius. Balandžio mene- rimų laipsnių reikalavi- 
syje Vydūno Jaunimo Fon- mus ir papildytas dalyki- 
das pradėjo platinti kiše- ne rodykle. Šitaip prista- 
ninį 54 psl. kalendorių, čius medžiagą, knyga būtų 
kurio turinį paruošė ir api- lengviau prieinama skautų 
pavidalino s. fil. L. Gri- naudojimui. Leidinio kaina 
nius, viršelį piešė senj. ir tiekėjo adresas nepažy- 
A. Šeškas. Nors leidinys mėta.
yra keturiais mėnesiais skautiški Žaidimai. Nors 
pavėluotas, jis naudingas šis Lietuvių Skaučių Sese- 
tuo, kad išsamiai nu#ody- rijos leidinys pasirodė 
tos 1972 metų įvykių datos, 1970 pabaigoje (pažymėta 
patiekti skautų vadovų, 1969 metais), jo turinys yra 
spaudos, lietuvių kultūri- artimas ir papildo Skau- 
nių, šalpos, kraštų ben-tiškus Užsiėmimus.Tai s.

Hamiltono Širvintos tunto skautės kanklininkes. 
Iš kairei: D. Stonkute, J. Jokubynaitė,ir soL A. 
Pakalniškyte. Aid. Matulienės mokinamos kan
klėm! s skambinti.

v > ir fil. A. Saulaičio Ir fil.
nuotaikingai šokta, j dainuota ir Kalendorius skiria po lapą l. Griniaus talkos darbas, 

talpinąs 347 žaidimų apra
šymus stovykloms, būk- 

rys buvo pasipuošusios spalvin- yra virš tūkstantie: lams ir iškyloms. Salia 
gaiš ir gražiais tautiniais dra- tautiškų vardų su jų minė- šių yra patiekti 22 liaudįš- 

jimo dienomis. Berods pa- ki žaidimai. Rinkinys ga- 
našus leidinėlis buvo pa- lėtų būti patobulintas jun- 
skutinį kartą išleistas 1945 Siant priešmokyklinio ir 
metais Vokietijoje. Naujo mokyklinio amžiaus ,vaikų 
pasirodymas todėl svei- žaidimus ir dainas. Nežiū-.: 
kintinas ir būtų naudinga 
šią tradiciją kiekvienais 
metais tęsti. Kalendoriaus 
kaina pažymėta $1. - ir jis 
gaunamas paštu iš VJF, 
3425 W. 73 St., Chicago, 
Hl. 60629.
Skautų užsiėmimai. Vasa
rio mėnesyje Lietuvių Sk. 
Brolija pradėjo platinti fil. 
A. Saulaičio, S. J. dešimtį 
metų ruoštą 340 psl. knygą 
- plataus turinio metodi
kos ir praktiško turinio

vaišintas! pačių studenčių paga
mintais lietuviškais valgiais. 
Kai kurios mergaitės ir metė

ki ekvienam mėnesiui su 
vieta užrašams, o pabai-

bužiais. Tarp kita ko, šio pobū
vio vienas kitas akimirksnis bus 
rodomas ir televizijoj.

Pažymėtina, kad šis lietuvių 
kalbos kursas bus tęsiamas ir ki
tą ketvirtį. Juo besidomintieji
— pradedantieji, pažengusieji 
ir jau lietuviškai kalbantieji — 
prašomi kreiptis į stud. Mykolą 
Balkų ( 1732 23rd St., Cuva- 
hoga Falls, Ohio 44223, tel.: 
923-3032).

JAUNIMO STOVYKLOS 
NERINGOJE

Nuo birželio 25 iki liepos
— lietuviškos dvasios stovyk
los anglų kalba mergaitėm ir 
berniukam, nuo 7 iki 15 metų.

Nuo liepos 9 iki liepos 29— 
mergaičių stovykla, nuo 7 iki 
16 metų.

Nuo liepos 30 iki rugpiūčio
12 — berniukų stovykla, nuo vadovėlį skautams ir vado- 
7 iki 14 metų. vams. Tai įspūdingas,gau-

Informacijų reikalu iki birže- siai iliustruotas leidinys.
lio 1 kreiptis: Camp Neringa, Turinvie tačiau nasip-pn_ 
I.C.C., Putnam, Conn. 06260. ! urlnyJe’ tacaau Pasigen

Nuo birželio kreiptis: Camp dama fOrmalu! LletavI,i 
Neringa, R. F.D. Box 134 C, skautP Sąjungos patyrimo 
West Brattleboro, Vermont laipsnių programų, skau- 
05301. tiškų įstatų ir įsakymų.

ŠAUNI L. A. JAUNIMO DAINŲ IR T. ŠOKIŲ ŠVENTĖ

8

rint šio trūkumo, Skauti š - 
ki Žaidimai yra labai nau
dingi skautų vadovui ir tik
tų lituanistinių mokyklų 
mokytojų naudojimui kaip 
pamokas paįvairinanti 
priemonė. Kaina ir tiekėjo 
adresas nepažymėti.
Receptai. Tai 24 puslapių 
Los Angeles "Palangos" 
tunto Žuvėdrų skilties 
skaučių Vidugirytės, Pa
kalniškytės, Gudauskai - 
tės, Pažemėnaitės ir Ža- 
liūnaitės įnašas 1972 Ka
ziuko mugei. Knygelė gra
žiai apipavidalinta, gau - 
šiai liustruota piešiniais 
ir naudinga tiek vadovių 
tiek ir mergaičių pačių 
naudojimui sueigų ar namų 
ruošos praktikoje. Kaina 
ir tiekėjo adresas nepažy
mėtas.

Prel, J, Tadarauskas sveikina skautes davusias 
i žodi.

S «. t

įvyksta š. m. birželio mėn. 4 dieną rauliniams šokiams groja akordeo- 
6 vai. 30 min. vakaro Santa Moni- nu Linas Pažemėnas ir Renius Pa
ca Civic auditorijoj ( adresas: 4th žemėnas.
Street ir Pico Blvd, kampas). Programą praves iškilieji jauni-

Programoje dalyvauja LB Jauni- mo talentai: Filmų ilr TV aktorė 
mo ansamblis, vadovaujamas Onos Onutė J. Nausėdaitė ir jaunas poe- 
Razutienės ir Danguolės Razutytės, tas Vydūnas Tumas.
Tautinių šokių grupė Audra, vadov. Po programos toj pačioj salėj 
Ingos Tumienės, Santa Monikos įvyksta pasilinksminimas - šokiai, 
tautinių šokių grupė, vadovaujama Gros Latvala orekstras.
Liucijos Zaikienės hr Šv. Kazimiero Šventę globoja Lietuvių Bendruo- 
Lituanistinių mokyklų mokiniai. Vi- menės Vakarų apygarda — pirm. J. 
so — per 200 jaunimo. Činga, Los Angeles LB apylinkė —

Bus atliekamas IV Tautinių šokių pirm. K. Prišmantas, Santa Moni- 
šventės repertuaras su gražiais pa- kos LB apylinkė — pirm. B. Grau- 
įvairinimais. Pasirodys apie 150 dai- žinis ir Tarybos nariai: Bernardas 
nininkų choras, diriguojamas Onos Brazdžionis ir Antanas Mažeika. Be 
Razutienės ir Antano Polikaičio. to, Jaunimo ansamblio Tėvų Komi- 
Visai muzikinei daliai vadovauja toto kasininkai — J. Žmuidzinienė 
muzikė Giedrą Gudauskienė, akom- ir J. Žukas.
ponuoja pianistė Ona Barauskienė.

Aprašytos naujausios 
knygos rodo, kad Lietuvių 
Skautų raštija gausėja ir 
turėtų rasti pritaikymą ne 
tik skautų, bet ir mokyklų 
ir kitų jaunimo vienetų gy
venime. Visų leidinių įsi
gijimas rekomenduoja
mas. L. Grinius

Širvintos tunto dalis skaučių sueigos metu Hamiltone
*
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V. Putinas - MykolaitisJ. A i s t i s

TAVE, LIETUVI

TAVE, lietuvi, ir vėl grandinėm
< ^Nelemtas priešas laiko apkalęs 

Ir vėliai tavo brangi tėvynė 
Laisva, kaip andai, gyvent negali.

Ką ilgus amžius širdy nešiojom
Ir kas mums buvo šventų švenčiausia, 
Šiandieną visą pamins po kojų 
Ir mums jie laisvę atnešę jausis.

Kantriai kentėti šį sunkų jungą -
T Kentėki, broli, kentėki, sese,

Ir skelbk vergiją, priespaudą žlungant, 
0 tą,kur vilties netenkaįdrąsink:

Kankink, kiek nori - to mes nebijom. 
Atgauti laisvę mes būdą rasim -- 
Nebus, kaip nori, ir mes vergijos 
Pančius, subraukę, vėl nusimesim.

& Laisvas lietuvis draug su laisvaisiais 
Kelią į šviesią ateitį skinsis. 
Vergijos pančiai mums nėra baięūs - 
Jais mūsų laisvės neužslopinsi.

Ant tavo žygių kris prakeikimas - 
Mūs nepavergsi,šlykštus burlioke,. - 
Atėmei laisvę,, bet jo troškimo 
Atimt lietuviui tu dar nemoki...

$
A. Kurauskas ŠKICAS, tušas

MOTINAI

Tas vakaras, kaip krištolas, 
O tolyje — varpai.
Tokį, motute, vakarą 
Ir tu mane supai.

Pro langą saulė leidosi 
Pašvaiste ugninė, — 
Tu poterį kalbėdama, 
Meldeisi už manė,

Kad aš užaugčiau didelis 
Ir sveikas ir gražus, — 
O saulė žarstė vygėje 
Tuos žėrinčius dažus.

Paskui atėjo sūtemos, 
Juoda rude\ns naktis. 
Lig ryto alpo motinos 
Nerimstanti širdis.

Kai išklydau iš tėviškės, 
Atsimenu gerai, 
Galulaukės arimuose 
Liepsnojo vakarai.

O kai grįžau pavasarį, 
Su paukščiais iš pietų, 
Audringi rinkos debesys 
Ant tėviškės skliautų.

JURGIS BLEKAITIS

MŪSŲ LIEPA

Sako, smuikai kartais patys ima verkti, ' y
sako, fleitos ima švilpauti, lyg paukščiai, 
užčiaupti dėžėse, lyg narve.

Na, o mudu, inkilan įkelti 
(jau visi langai pusiau primerkti 
ir septynios durys užrakintos), 
mudu tylim lygiam vakare.

Tiktai žiūrim įkypai pro langą, 
lyg i kokį užjūrį keisčiausią, 
lyg anapus mūsą ir dienos.

Aikštėje su raiteliu iš bronzos 
mūsų draugė liepa taipgi tyli, 
plaukus kvepiančius paleidus nakčiai, 
taipgi žvelgia įkypai į mus.

Jai, deja, negalima eit gatvėm 
nei virš mūsų stogo pažiūrėti, 
— ar ne liepų šlama ten miškai?

Tik stovėti, tarsi milžiniškai puokštei, 
tokiai puošniai, ir siūruojančiai, ir jaunai, 
tik sūpuoti ir liūliuoti naktį, 
mūsų tylančias akis ramint.
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KAZYS BRADVNAS

Amžinybėn
Kai pritems man akių spinduliai,
Kai tu būsi senelė žila,
Kai į mudviejų sielą tyla,
Kaip į jūrą naktis, nusileis,

Su saulėtekiu jau nepabus .
Laiko upės užmigus banga, — 
Prieš akis pasikels uždanga, 
Ir matysim toli anapus

Per šventąsias šio miesto bones
Ir per Maldą Globėjos Marijos ...
Čia pabaigę visas klajones,

Visos žaizdos, pajusim, užgijo ...
Prie Jos Vartų palauksi manęs — 
Ir tebus amžinybė abiejų.

Radau l^ve palinkusią, 
Kaip obelį laukuos. 
Ne, nebedaug tau, nėmigų 
Gegutė iškukuos.:.

Ak, rodos vakar—užvakar, 
Motut, mane supai, 
O štai tą tylų vakarą 
Tau skambina varpai.

BALYS AUGINĄS

GENTKARČIŲ MEDŽIUI'

Ir aš turėjau savo žemės rėžį — 
Nedidelį — kaip žemdirbio širdis. 
Ten augo medis mano sūnaus lopšiui — 
(Jame vėjai sūpuodavo debesis 
Ir užsnūdusį saulės obuolį)

Nūnai sapnuos 
Aš ieškau savojo medžio — 
Tik atpažint jo negaliu: 
Jis toks palūžęs, 
Rūpesčiais šakotas — 
Glaudžia raudančius debesis, 
Glosto jų purias galvas, 
Pribirusias vakarų saulėgrąžų —

Ak, gimtinėj paliktas medi, 
Tu kaip gentkarčių lingė 
Linguoji kasdien lietuje! — 
Žinotumei, mielas, man taip sunku, 
Palikus širdį šiaurės miškuos — 
Aštriu, nesvetingu grindiniu 
Nešti mažą sudžiūvusį grumstą, 
Kurs tiksi krūtinės karste 
Praeitim — praeitim — praeitim,

Kaip nerūdijantis protėvių laikrodis —

11
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BUR. 769-1532 BUREAU - LUN. A VEN.
RES. 365-2413 2 A 4 - 7 A 9

Priėmimo valandos kasdien nuo 2 - 4 ir 7 - 9 vai.

CHIROPRAT1C1EN - NATUROPATHE

CHIROPRACTOR - NATUROPATH

CHIROPRAKTIK AS

5706 LAURENDEAU MONTREAL

ADVOKATAS

J.P. MILLER,B.A., B.C.L.
168 Notre Dome Street E. .Suite 205, 

Tel: 866-20 63; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A.. B.C.L.
5 Place Ville Marie IBM Building 

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

ADVOKATAS

R. J. Išganai t is. ba, bcl
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE & IbuANAlTIS
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
27,6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 52S MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namui 674-3364

ADVOKATAS

B.K. Schneider, BA, BCL

DORCHESTER TOWERS Phone 671-1224
555 DORCHESTER BLVE^ W RES 486-3361

SUITE 1616 MONTREAL 128. QUE.

Dr.V. Giri unienė
Dantų gydytoja

.5330 L'Assomption Buvo.

Montreal.

, Tel. 255-3536

Dr. A.0» Jaugei lend
Dantų gydytoja

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

Dr.j.Mališka
Dantų gydytojas

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

Dr. A.S. Popieraitis
' B.A., M.D.. C.M., M.Sc., L-M.C.CT, FJt.€.S.(c).

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

m » .......................................... . ..............—n ................ .

Dr.J Fri son ,,b. sc., d.c.
Chiropraktikas

1 20 2 St. Joseph Blvd. East
Montreal (kampas de la Roche).
Tel.: 523 - 3525

Atdara: nuo 9 iki-s] vai. ir nuo 4 iki 9 vai. vak.

Iš Detroito 
rašo

DIDŽIOJO DETROITO 
ETNINIŲ BENDRUOME
NIŲ IR METINĖ KONFE- 

CIJA
Ši konferencija įvyks 

Wayne universitete ir 
Tarptautiniame institute
gegužės 18-20 d. d. Pirmą 
diena skirta tyrimų pri
statymui, kaip pavyzdžiui: 
darbas, bedarbė ir etniš
kumas, Detroito gyvenvie
čių pasis kirs tymas^ kata
likybė, etniškumas ir Uni
ted Automobile Workers 
ir 1.1. Vakare įvyks tarp 
Įvairių posėdžių Wayne 
valstybinio universiteto 
Baltų-Slavų sambūrio su
sirinkimas ir meninė pro
grama University Center 
pastate 7 vai. vak. Pro
gramoje žada dalyvauti 
lietuviai šokėjai. Man te
ko dalyvauti šio sambūrio 
įsteigime ir šiandien arti
mai bendradarbiaujame, 
keldami Pavergtų Tautų 
bylą universitete ir mies
te. Aš nuoširdžiai kviečiu 
savo ir jų vardu Detroito 
lietuvius atsilankyti į mi
nimą susirinkimą. Sekanti 
diena paskirta pedagogi
niams reikalams. Pro
grama suorganizuota Way
ne valstybinio universiteto 
pedagoginio skyriaus ir 
Detroito viešųjų mokyklų. 
Ypatingą dėmesį reikia at
kreipti į Heritage Courses 
(Black-Polish-Latino stu - 
dies) susirinkimas, kuris’ 
įvyks 10.45 vai. ryto ir 
pakartojamas 3.30 vai. 
vak. University Center 
pastate Hilberry Ą. Jei 
atsiras sumaniai kalban
čių lietuvių, tuomet susi
darys proga Įnešti pasiūly^- 
mą dėl lietuvių kalbos įve
dimo į aukštesnes mokyk
las ir universitetus. Beje, 
didžiausia dėmesį, visos 
Amerikos atžvilgiu, at
kreips Health, Education, 
ir Welfare sekretoriaus 
Elliot Richardson prane
šimas apie federalinę po
litiką etninių studijų r ei - 
kalu, kuris įvyks 12.30 vai. 
Šeštadienio tema yra ben
druomenių vys tymas. Lie
tuviams ypač įdomus ir 
svarbus bus Romo Saka- 
dolskio pranešimas apie II 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo

Nukelta i 13 psl.

TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, ?.Q.

PORTRETAS - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

įvairios progos

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

(Storage)
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montre a L. Tfil. 767-6183

, , ----------------- -- ■ ---- -------- ----------------------------------------------------------------------

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q .TeL366-6237
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
Įvairius patarimus, Įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. ______

STATION
s)

. MIKE'S TEXACO SERVICE
(M. RUTKAUSKA

POINTE CLAIRE, P.Q. 
601 St. Jean Road. 
Tel. 695 - 3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai i

• Degalai, tepalai, padangos ir kt.
• Kiekvienas klientas gali laimėti “Snow-blower"

• Parduodamos “Scorpion“ firmos motorinės roges

• Lengvai pasiekiama greitkeliu Nr. 40.

LaSalle Auto Specialist ilcg’d.
7725 George Street * 

La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

Taisymas ir dažymas automobilių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower

Sav. G. Desrochers

Jettė & Frėres
Tlk Cascade 
apmokate^T^X/STx 
mėnesine k v
elektros saskaita..

Hydro - Quebec 
atstovas, 

kuris išnuomuoja 
'r Įrengia karšto 
vandens šildymo.

Visi kiti vandentiekio ir Šildymo _ 
taisymai ir nauji įrengimai. Taip 1 
pat gazinių priemonių pardavimas 1 
ir įrengimas. Veltui įkainavimas. ■ 

Jettė & Frėre
Plumbing & Heating kontraktorius.

Į40-2e AVENUSE- 366-0330

2.25
par mois 

per month

t

366-7818

1AU8ENT DAIGNEAULT
•a President

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 

.jlaSymas. Kreiptis: De La Verendrye.Blvd.

T ei. 3 6 5 - 3'T’6 4

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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DETROITO 
KONFERENCIJA . . .

Kongresą, kuris įvyks 3.20 
vai. po pietų McGregor 
Memorial Conference Cen
ter D salėje. Romas Sa - 
kadolskls man pranešė, jog 
jis atvyks iš New Yorko tik 
šeštadienį ir iš kart įsi- 

.. jungs į Heritage posėdžių 
darbą, ieškant paramos 
Kongresui,

Mes parinkome laiką kad 
jis būtų parankus gausin
gam lietuvių dalyvavimui. 
Specialiai susitariau su A.

. Salpuku iš New York Ti
mes, Frank Angelo iš De
troit Free Press, Henri 
WittembergišThe Detroit 
News ir kitais spaudos at
stovais padaryti pasikal
bėjimus su Romu Saka - 
dolskiu.

L. -

Nors Detroito lietuvių 
kolonija yra gan didelė, 
jos reikšmė miestui yra 
neproporcingai maža. Be
je, tam yra išorinių prie

BEUAZZI-LAMY INC.
(VAIRI 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

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

TEL. 366-7281 
**************^

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir daSymas
e Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)

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

Universal Cleaned & Vaitot J
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

Tel. 769-2941

žasčių, kaip kad Detroito 
katalikų hierarchijos nusi
statymas prieš mažumas, 
anglosaksų įsigalėjimas 
pramonėje ir t. t. Tačiau 
nemažiau svarbios ir vi
dinės priežastys, kaip kad 
neturėjimas pajėgios cen
trinės organizacijos, už
sidarymas tik savo smul
kiuose reikalėliuose, ne
mokėjimas panaudoti di
džiosios spaudos ir televi
zijos savo reikalų prista
tymui (pavyzdžiui, telefo
no knygoj nėra nei vieno 
įrašo, prasidedančio su 
Lithuanian)... Vienaišdi
džiausių Detroito lietuvių 
nuodėmių yra pavydas, kad 
tik kas nors kitas ką ver
tingo nepadarytų. Būkime 
krikščioniškesni, nes ir 
krikščioniškame, ir lietu
viškame vynuogynuose vi
siems užteks darbo. Todėl 
gausiai dalyvaukime kon
ferencijoje, nes jf kaip tik 
ir yra saviems reikalams 
pristatyti ir apginti. Tos 
konferencijos rengėjų tar

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsalcy- 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir k ei' 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

KEWIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS, JAME NEMAŽAI ZINIU IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIU.

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

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

pe esame tik du lietuviai 
su Feliksu Motuzu, kuris 
į rėmėjus įrašė Lietuvių 
Tautinę Sandarą, o aš-De- 
troito Lietuvių Organiza
cijų Centrą, kuriame pra
eitais metais veikiau, ir II 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, pavestas Romo 
Sakadolskio. Beje, visas 
išlaidas padengiame iš sa
vo kišenės arba savo su
manumu. Bet paskirai nie
kas negalės atlikti kas rei
kia už visus. Tokiems He
ritage Courses jau šian

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvą, Latviją, Esti ją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.

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

Norint pasiųsti automobili, prašorfie pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudaraus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1914 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ
ĮSTAIGA
O 1x2 480 RONCESVALI.ES AVĖ.,DdltlC Exporting Co. TORONTO 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA INFORMACIJA

MOKA 
5’/z % už depozitus 
6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
6V2 % už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MOftTGI- 
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdraustą santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. A s m e n i n ė s paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL 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 mėn. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTLINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3

dien reikia turėti savo siū
lymus ir ilgalaikį planą.

Beje, dalyvaują konfe
rencijoj gali gauti univer
sitetinių kreditų užskaity- 
mus. Del papildomų infor
macijų kreipkitės į James 
M. Andersėn arba Judith 
Leppala Brown, Ethnic 
Confe 'ence Office, Room 
656, University Center 
Building, Detroit, Mi. 
48202 (313) 577 4390.

Saulius Šimoliūnas

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgiaus

ĮVAIRENYBĖS

AR POPIEŽIUS PIJUS XI 
BUVO NUŽUDYTAS?

Paryžiuje leidžiamas 
žurnalas Match, remda
masis mirusio prancūzų 
kardinolo Eugene Tisse- 
rant dienynu, paskelbė, 
kad popiežius Pijus XI bu
vo nužudytas įšvirkščiant 
nuodų injekciją. Tai pada
ręs prof. Francesco Pe- 
tacci, Mussolini meilužės, 
Clara Petacci, tėvas. Po
piežių nužudė Mussolini 
įsakymu, todėl kad pa - 
smerkęs fašistinį režimą.

Šią žinią paneigė kardi
nolas Carlo Confaloneri, 
kuris 18 metų buvo Pijaus 
XI asmens sekretorius ir 
dalyvavo prie jo mirties. 
Kardinolas tvirtina, kad 
prof. Francesco Petacci 
popiežiaus apartamentuos 
buvo tik vienintelį kartą.

Visą, žurnalo Match, 
skelbiamą žinią atsakingi 
Vatikano asmenys paneigė 
ir pareiškė, kad nieko ne
gali pasakyt apie, vasario 
mėn mirusio, kard. Tis- 
serant privatų dienyną. 
Kardinolas buvo popie
žiaus Pijaus XI artimas 
bendradarbis.

Kvebeko Sveikatos Ap
saugos įstaiga (Health Ih - 
surance Board) išleido 56 
puslapių dviejomis kalbo
mis brošiūrą Towards’ 
Better Health (let. maž — 
daug Geresnės Sveikatos 
Link). Ši brošiūra pava
duos ankstesnę brošiūrėlę 
Good Health, išleistą 1970 
metų rudenį.

Naujoji brošiūra palies 
apdraudos klausimus, re
gistraciją, mokesčius ir 
būsimą dantų gydymo ir 
vaistų apdraudimą.

Towards Better Health 
knygutė bus išsiuntinėja
ma gyventojams paštu, 
gaunama ligoninėse, pas 
gydytojus, socialinės pa
galbos įstaigose ir kt.
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POKALBIS

-Tai, sakai, turi vargo 
su sūneliu? - klausė Mai
šelis Tupčiuką, srėbda
mas alų.

-Aleirkaipl, Maišeli,
- dūsavo Tupčiukas.

- Pirmiausia, mano pa
vardė ne Maišelis, o Mai
šei. Čia tau ne Lietuva, - 
pyktelėjo Maišelis. - Va, 
šitą tai atsimink. Žinoma, 
jeigu turėčiau tokią pavar
dę, kaip tavo, svieto ne- 
juokinčiau... Bet, ar tavo 
kaltė? Tiekto. Kalbėk apie 
sūnų.

- Tai va, ką čia ir kal
bėti. Mokiau, mokiau, pi
nigus kišau, o Juziukas tik 
čiči-riči ir apsiženijo.,,

- Nebaigęs mokslo?
- Nebaigęs mokslo.
- Tai gal bagotą ?
- Bagotą? Gauruotą, kud- 

lotą, o ne bagotą, - siuto 
Tupčiukas.

- A lietuvę ?
- Lietuvę ? Abizijanką, 

o ne lietuvę... Kažkokia 
mexikanka...

- Tai kodėl ją vadini abi - 
zijanka?- ramino Tupčiu
ką Maišelis. - Mexikonka
- gera virėja, - girdėjau.

- O kas tau tokias dur
nas pasakas sakė? - burb
telėjo Tupčiukas.

- Na, tu gal pripratęs 
prie rūgščių kopūstų, deš- 
rų ir panašiai..., - bam
bėjo Maišelis.

- Uždaryk savokramty- 
tuvę, Maišeli. Aš visko 
esu valgęs, bet ką toji Mek
sikos merga man davė, tai 
tu, Maišeli, nė sapne ne
sapnavai. Supranti?

- Nieko nesuprantu, - 
niršo Maišelis. - Palauk, 
užsakysiu dar alaus.

Kelneris atnešė keturias 
bonkas alaus.

- Na, dabar pasakok.
Tupčiukas išgėrė savo 

stiklą ir pradėjo:
- Ot, užvakar išvažia-

TAVERNOJE

vo mano boba pas gimines. 
Nutariau aplankyti sūnų. 
Ale anas dar nebuvo grį
žęs iš darbo...

- O, ką jis dirba? Ro
dos, norėjo būti inžinie
rium. .., -pertraukė Mai
šelis Tupčiuką.

- Inžinierium? Kai lei
dau į mokslą: - būsiu in
žinierium, būsiu inžinie
rium. .. Dabar garbečių 
vežioja. Sako, kad daugiau 
uždirba, nei geriausi in
žinieriai. .. Uždirbti tai 
uždirba. Ale garbečių ve
žioti. .. tam didelio moks
lo nereikia. Tūkstančiai 
dolerių, kaip šamui į gerk
lę. Na, tegu sau vežioja, - 
jaudinosi Tupčiukas.

- Na, tai kaip toliau bu
vo? - nerimo Maišelis.

- Kas toliau? A a.-.. Tai
gi, su marčia nei žodžio. 
Angliškai aš silpnai kalbu, 
bet kai toji velniamer- 
gė pradeda blūdyti angliš
kai - nieko nesuprantu. 
Taigi, sėdžiu’kaip Jurgis 
durnelis ant šalto akmens 
ir laukiu sūnaus pareinant. 
Pagaliau grįžo Petras ir 
sėdom prie stalo vakarie
nės.

- Buvai jau alkanas ?
- Ir dar kaip. Taigi, ait 

stalo padėjo ta žmogysta 
visokių lėkščių, čėrkų, 
bonkų, bonkelių. Na? ma
nau, kad jau valgysim, tai 
valgysim. Viena sriuba - 
geltona, kita - raudona, 
vienoj lėkštėj kažkokios 
tai daržovės, kitoj - koks 
tai sosas, trečioj - kokie 
tai milteliai. Tai ką, gal
voju, moka marti virti... 
Pradedam valgyti... Kaip 
tyčia, ta velnio anūkė, dar 
sako, kad valgyčiau grei
čiau. Na, tai aš ir davai. 
Kvapas čiūdnas,betneblo
gas. Skonis taip pat nebu
vo blogas. Kas ten buvo 
virta, kepta, šutinta - ne - 
žinau, bet kai paėmiau į 
burną raudoną sos ąsų tais 
bieso milteliais - pasiu
tam Kaip karboliu išdegi
nau visą gerklę. Sūnus - 
juokiasi, marti - juokiasi.
- Išgerk šitos sunkos, - 
sako Petras. Išgėriau. Ai, 
Dieve, kol gėriau - pusę 
bėdos, ale kai pabaigiau 
gerti - maniau, kad mir
siu. Akyse tik kibirkštys 
šokinėja, gerklė dega, pil
vą peiliai plausto, ausyse 
ūžia, - negaliu burnos už
daryti. Tik kai sūnus atne

šė bonką alaus -kiek atsi
gavau. Pasiėmiau kepurę 
ir dui pro duris...

- Matyt, prie mexiko- 
niškų valgių nesi pratęs, - 

, ramino Maišelis.
- Pratęs ar nepratęs, 

bet jau niekada niekada tos 
papūgos šokolado pudingo 
nevalgysiu ir kitus dar 
perspėsiu. Nemoki angliš
kai - nepirk maisto.

- Tupčiuk, tu čia kliedi, 
-įsikišoMaišelis. - Ką gi 
kalba turi bendro su mais - 
tu?

- Ką bendro? Ot, aš tau 
tuoj pasakysiu. Ta Mexi- 
kos kurkė norėjo išvirti 
šokolado pudingą. Jai rei
kėjo kartaus šokolado. Pa
mačiusi lentynoje Ex-Lax 
ji pagalvojo, kad tai ir bus, 
ko ji ieškojo. Taigi, vietoj 
šokolado pudingo, ji pa
gamino mano garbei Ex 
Laxo pudingą... Ar žinai, 
ką tas reiškia....

- Tai bėgiojai, kaip pa
siutęs katinas...,-juokėsi 
Maišelis.

- Ką reiškia bėgiojau? 
Štai, trečia diena kaip ne- 
miefgojau.. Atėjau išgerti 
alaus, kad nepabaigčiau 
visiškai sudurnavoti..., - 
verkiančiomis akutėmis
žvelgė Tupčiukas į Maiše
lį. J. G.

*

&
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Šiais metais , balandžio 9 d., Chicagoje, ivyko Lietuviu Montessori Vaiku Nameliu dedikacine 
šventė. Nameliai buvo pavadinti savo ilgamečiu geradariu Irenos ir dr. Leono Kriaučeliūnu var
du. Nuotraukoje stovi I. Kriaučel iuniene, Vasario 16-tos gimnazijos direktorius V.Natkevičius 
ir dr. L. Kr iaučel iūnas .

tagos dangum
REIKIA NAKVYNIŲ

Daiva Vaitkevičiūtė va
dovauja lietuvių jaunimo 
kongreso nakvynių komisi
jai. Nakvynių komisija yra 
svarbus organas kongreso 
pasisekimui. Nakvynes 
reikia surasti išanksto nes 
nemaža dalis atstovų bei 
dalyvių neturi Čikagoje gi
minių ar pažįstamų. Už
sienio lietuviai, ypatingai 
PietųAmerikos - nepasi
turintys. Metinis uždarbis 
vos apie 400 dol., todėl 
jiems nakvynių klausimas 
yra labai svarbus. Ne vi
sas ir JAV ar Kanados jau
nimas finansiniai yra pa - 
jėgus apsistot viešbutyje. 
Nakvynių komisijos apskai
čiavimu reikės nakvynių 
1000-čiai asmenų. Reikės 
būtinai apgyvendinti 216 
atstovų. Dabartinė padėtis 
yra gana liūdna. Kol kas 
turi nakvynes tik 46 asme
nims . Komisija deda pa
stangas gauti reikiamą 
nakvynių kiekį, naudodama 
įvairias skelbimo priemo
nes:radio, televiziją, pla
katus’ Marpuette parko 
apylinkėje, laiškais ir 1.1.
Bet, atrodo, visa tai Čika
gos lietuvius mažai įdo
mauja. Nakvynių komisija 
sudaryta iš 20 narių ir pa
dalinta į 4 pako misi jas. 

Atstovusbei dalyvius rei
kės apgyvendinti keletui 
dienų. Vieni iš jų atvyks 
birželio mėn 25 d. kiti, dėl 
įvairių reikalų, pasiliks 
Čikagoje po kongreso ati^ 
darymo.

Komisija įspėja kad nak
vynėms pirmumą turės 
kongreso atstovai. Kon
greso dalyviai užpildę re
gistracijos anketą ir su
mokėję registracijos mo-^ 
kestį prieš birželio mėn. 1 
d. bus sekantieji gauti nak
vynes. Dalyviams, kurie 
registracijos anketą atsiųs 
po birželio mėn. 1 d. — 
nakvynės negarantuotos. 
Registracijos anketos gau- > 
narnos paštu ir asmeniškai 
II PLJK būstinėje.

Čikagos lietuviai yra 
perdaug abejingi nakvynių 
reikalams. Pamiršta, kad 
gal ir jų pačių jaunimui kur 
nors bus reikalinga pa- 
slauga. Atidarykime savo 
širdis atvykstančiam Či
kagon lietuvių jaunimui’.

Kas gali pasiųlyti nakvy
nes, prašoma rašyt ar 
s kambint į n PLJK būstinę: 
5620- So Claremont, Chi- 
cago,Hl. 60636 arba tele- 
fonuoti 737-3300

Kongresas artėja - ne
pamirškime lietuvių jau
nimo! Rimantas Genčius
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sudbury
Dar taip nesenai palai

dojome A. Raškevičių, bet 
... vėl šaltas ir negailes
tingas kapas pasiėmė My
kolą Pranskūną. Mirė la
bai trumpai sirgęs. Mūsų 
mažč /lietuvių kolonijai la
bai didelis nuostolis. My
kolas Prans kūnas, 54 me
tų, gimęs Utenos apskri
tyje, prieš 12 metų vedęs 
Agotą Šeštokaitę. Buvo 
nuoširdus, religingas ir 
susipratęs lietuvis, mėgo 
gamtą, priklausė "Geleži
nis vilkas" sporto klubui ir 
ėjo sekretoriaus pareigas. 
Mėgo ir rėmė lietuvių 
spaudą, taip pat ir pats 
rašinėjo. Paliko savo už- 
raš js iš mūsų kariuome
nės gyvenimo bolševikų 
okupacijoje, kada buvo 
įjungta į rusų teritorinį

Geležinis Vilkas klubo nariai gavę taures ir valdyba. Iš kaires: 
P. Jutelis, M. Pranskūnas(miręs)* D. Niekus, J.Vens.lovaitis.p. 
Jutelis, J. Paulaitis ir klubo pirm.S. Krivickas.

DĖMESIO!

Hamiltono Lietuvių Kooperatyvui “Talka“ skubiai 
reikalingas Paskolų Vedėjas. Jo pareigos 

butų paskolų paruošimas, turto įkainavimas ir vi
sos kitos pareigos surištos su paskolų išdavimu 
ir išieškojimu. Amžius tarp 25-50 metų. Buhal
terijos žinojimas ir anglų kalbos, raštu ir žodžiu# 

būtinas mokėjimas. Taip pat ir lietuvių kalbos bū

tinas mokėjimas.

Kreiptis į “Talkos“ vedėja, 830 Main Street 
East, Hamilton, Ont. Tel. 544-7125 darbo valan

domis.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS "TALKA”
83 0 Main Street East,

Darbo valandos: 
f? padieniais 
antradieniais 
trečiadieniais

10 —5 v. p.p.
10. —5 v. p.p.
10 —. 5 v. p.p.
10 —5 v. p.p.

« 10 7-v. vak.
9 —12 v. p.p.

'ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

Nemokama gyvybės, ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių .patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2,800.000
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korpą ir kovas išsilaisvi
nant. Buvo nuolatinis "N.
Lietuva” savaitraščio 
skaitytojas ir rėmėjas.

- Nenuostabu, kad lai
dotuvių į s taigoj e-pamaldo
se dalyviai netilpo,© Christ 
the King bažnyčioje daly
vavo beveik visi Sudburio 
lietuviai. Po mišių, kurias 
atnašavčkun. A. Sabas ir 
vargonais pritariant gie
dojo Danguole Remelkytė 
ir Aleksas Kusinskis, buvo 
išlydėtas į šv. Jono kapi
nes, Port Credit, Ont. 
Karstas skendo gėlėse. 
Rašant, rodos, nesinorėtų 
tikėti, bet... mirtis atliko 
savo. Liūdi Lietuvių Ben
druomenė, "Geležinis vil
kas" klubas ir valdyba,, 
liūdi visi kolonijos "Nepri
klausoma Lietuva" skaity
tojai. Jo žmonai Agotai, 
veikliai mūsų bendruome
nės narei, reiškia širdin
gą užuojautą. J. Kručas

tel. 544-7125

mokame už:
depozitus T ...____________ 5%
šėrus ir sutaupąs ___ __ „6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius...... ................ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7%
Duodame:
asmenines paskolas iš___ 10%.
nekiln. turto paskolas iš 8% %

hamitton
Žūklauto jų ir Medžioto

jų klubo "Giedraitis" Val
dyba šį mėn. baigia savo 
kadenciją, norėtų atkreipti 
klubo narių dėmesį, kad 
visi nariai įsijungtų į klu
bo veiklą ne vien tik dole
riu, bet ir savo darbais 
prisidedant prie pozityvių 
sumanymų ir projektų, jei 
norime, kad mūsų klubas 
stiprėtų ir augtų. Nemažas 
narių skaičius talkino klu
bui, kada tik buvo prašo
mi. Ačiū jiems. Kai kurie 
talkino ir įdėjo "dūšią" į 
klubą ir neprašomi. Čia 
Valdyba norėtų išreikšti 
padėką kai kuriems na
riams ir būtent :M. Trum
pi ckui, P. D. Bobinams ir 
Bolskiui. Pastarąjį Valdy
ba užjaučia, nes jis gydosi 
ligoninėje po nelaimingo 
atsitikimo. Valdyba buvo 
nustebinta ir lieka dėkinga

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma šiaip taip 

verstis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata 
įgalindavo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra 
kitaip. Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė 
tiek prenumeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos 
leidimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės j ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis j visų 
lietuvių duris tiekėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

Štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š.m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina $299.00, siūlau $

2. VINCO KRĖVĖS RASTAI, 6 tomai 

$42.00,

$10.00,

$10.00,

$7.00,

siūlau $

siūlau $

siūlau $

siūlau $

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai., kaina
4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS*

1862-64 METAIS, 720 psl.........................  kaina
5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA

639 psl...............................••............................. kaina
6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS

560 psl. •.................................      kaina

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų 1 t., J. Balio—Lietuvių 
dainos Amerikoje, J. šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. Šlaitą— EiLėraŠČiąj^ A..,Kutkau?—_Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis — 
kaina $ 38.00, siūlau $.................

• iPavardė ir vardas .......................................................................................... •

Adresas • »...» . * ♦ t • • • • •' ‘ '
šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį b ei pa

žymėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

TAISOME
N. L. 1239 numeryje, 3 

puslapyje, straipsnyje "N. 
L. Reikalai" tilpo sakinys, 
kuris skaitytojuose galėjo 
įnešti neaiškumą, "kažkam 
pasiūlius V. Žižio asmenį, 
jis pompastiškai pareiš
kęs, kad net už 25 000 sa
vos kandidatūros nesutik
siąs statyti, tik nepasakė 

i kieno valiuta tie 25 000: 
dolerių ar rublių... "

Užtikriname, kad tiek 
straipsnio autorius, tiek 
redakcija, tiek ir aname 
susirinkime dalyvavę ■ 

j žmonės suprato, kad p. 
Žižio paminėta suma buvo

Toronto lietuviams, kurie 
talkino klubui valant mūsų 
mišką, tai:p.p. V. Ketur- 
akiui, J. Astrauskui, P. 
Meškauskui ir Štočkui.

Mūsų klubo pagrindinis 
arba metinis zuikių balius 
(1972.L22.) praėjo su ypa
tingu pasisekimu, prie ku
rio sėkmės prisidėjo Wind
sor© "Aušros" mergaičių 
kvartetas. Teko girdėti 
gražių atsiliepimų apie tas 
lietuvaites. Klubo Valdyba 
joms nuoširdžiai dėkoja. 
V aldyba y r a dė kinga i r H a - 
miltono klebonui, prel. J. 
Tadarauskui už įvairias 
paslaugas. Ačiū taip pat 
hamiltoniečiams p.p. Sen
kui, V. Sauliui, P. Petrai
čiui ir Draugeliui už talką, 
nors jie ir nėra klubo na
riai.

Šiais metais klubas tu
rėjo 2 Laimės ratus, 6 Ka - 
lakutų ir kumpių šaudy
mus , daug kitokių šaudymų 
ir klubo Gegužinę.

kaina $25.00,

Valdyba

siūlau $

turėta omenyje ne soviet!- 
niais rubliais, bet dole
riais. N. L. Redakcija

SOLISTES WYKOS

Gegužės 14 d. 8.30 v. v. 
Sherbrooke miesto Simfo
ninis Orkestras suruošė 
operos vakarą, pastatant 
Mocarto "Die Zauberflo- 
te". Nakties Karalienės 
rolę išpildė jau spėjusi pa
garsėti, mums visiems 
gerai pažįstama p. Gina 
Čapkauskienė.

Koncertas vyko Sher
brooke universiteto. Di
džiojoje salėje.

montreal

Romas Ottas

MONTREALIO 
KREPŠININKAI

Po ilgesnės tvlos lie
tuvių tarpe "Tauro" krep
šininkai vėl pasirodė. Sek
madienį Aušros Vartų sa
lėje sužaidė tarpusavio 
draugiškas rungtynes.Rung 
tynęs pradėjo jauniai, ku
rie laimėtojais išėjo "mė
lynųjų" grupė (30:20). Pa
grindinės rungtynės buvo 
tarp jaunių ir senjorų - 
veteranų.Pirmąjį puslai- 
kį sužaidė lygiomis 16-?16, 
bet antrame veteranai jau
niams priversti buvo pa
siduotą sumetę 56 prieš 
65 krepšius. Už jaunius 
žaidė: Makauskas, Žukąus 
kas, Markauskas irBunys 
Už veteranus: Otto, Pie ~ 
čaitis ir broliai C eito - 
riai. Teisėjavo: Klaudijus 
Kuncevičius ir Bob Wid- 
gington.

Po rungtynių klubo jau
nių globėjų - tėvų inicia
tyva buvo paruošti geri 
užkandžiai. Prie stalų su
sėdo ne tik žaidėjai bet ir 
dalis svečių. Vaišių metu 
tartų žodžių L.Girinio-Nor 
vaisos ir R. Otto paaiškė - 
jo, kad "Tauro” klubui su
kanka 23 m. veiklos ir tuo 
naciu Romui Ottui tiek pat 
ni. nener' raukiamosveiklos 
jam vado\aujant. Šia pro - 
ga klubo veteranui R.Ottui 
įteikta simbolinė dovana.

p.pr.

Birželio 18 d. d. Gina 
Čapkauskienė kartu su Či
kagoje gyvenančiu solistu 
St. Baru dainuos Los An
geles ruošiamoje Lietuvių 
Dienoje.

pranešimas
Skautoramos metu, Auš

ros Vartų salėje yra rastas 
vienas auskaras. Pametė- 
ja gali atsiimti prie skelbi
mų lentos.
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montreal

NIDOS KLUBO NARIŲ
SUSIRINKIMAS

Montrealio lietuvių žve- 
jotojų - medžiotojų klubo 
metinis narių susirinki
mas įvyko balandžio 30 d. 
Aušros Vartų parapijos 
salėje. Susirinkimą atida
rė klubo valdybos pirm. J. 
Šiaučiulis. Susirinkimui 
pravesti buvo pakviestas 
Stp. Kęsgailą pirmininkau
ti ir J. Bulota sekretoriau
ti.

Metinį klubo veiklos 
pranešimią padarė vald. 
pirm., iždininkas P. Rze- 
vuckas ir Kontrolės Komi
sijos pirm. K. Toliušis.

" Praėjusio metinio narių 

mesio centre praėjo su
rengtas Jaunųjų Talentų 
Vakaras.

Penki klubo nariai lankė 
ir sėkmingai baigė Quebec 
Wildlife Federation Safety 
Training kursus.

Klubo finansinis stovis 
per praėjusius metus paū- 
gėjoper 300 dol. Susirin
kimo metu klubo ižde buvo 
1066.21 dol.

Kontrolės komisija pra
nešė apie tvarkingai ir 
kruopščiai vedamas iždo 
knygas. Visos operacijos 
atliekamos perbankąiLitasi

Klubas metų laikotarpy
je iš savo kasos prisidėjo 
ir prie lietuviškos veiklos 
rėmimo. 5O.dol. paaukojo 
Montrealio Lietuvių Jauni
mo Gintaro ansambliui,25. 
00 dol. auka parėmė K. L. 
B. Montrealio Apylinkės, 
kasmetai Man and this 
World ruošiamą parodą.

Lietuviškos spaudos pa
ramai įsigyjo akcijų už 
.30. 00 dol.
Praėjusių metų laikotar

pyje mirė du klubo nariai; 
dali. V. Remeika ir VI. 
Vanagas. Jų;atminimią su
sirinkimas prisiminė rim- 

bos išvyka gegužės 20,21, 
22 d. d. į Pis.katošeno eže
rą, John Camp. Liepos 
mėn. 1-2 d. d. ir rugsėjo 
mėn. 7-8-9 d. d. į Baska- 
tungo ežerą Sturgeon Lod
ge Camp. Gegužinė rugR 
mėn. 13 d. p. P. Skruibio 
ūkyje ir Jaunųjų Talentų
vakaračdapkričio 11 d. Auš lauskienei. Visiems prisidė-
ros Vartų saleje.

Susirinkimas buvo baig
tas ponių M. Kasperavi
čienės, A. Urbanavičienės; 
L. Jurjonienės ir O. My- 
lienės puikiai paruoštais
užkandžiais ir kavute. J. Š.

• Pedagoginiame Litua
nistikos Institute, Čikago
je šiais metais pradėjo 
studijuoti užakimu būdu 
Vilija Malciūtė iš Montre
alio, Ramutė Birgelytė ir 
Rasa Bukšaitytė iš Toron
to ir Danutė Dainoraitė iš 
St. Catharines, Ont.

• Simanas Pukteris ruo
šiasi vesti Frances Sophie 
Szuszkowski.

• Gegužės 11 d. mirė Al
fonsas Greibus. Palaido-

PADĖKA
Už surengta mums prieš- 

vestuvinį pobūvi - staigme
ną nuoširdžiai dėkojame: Po
būvio rengėjams ir šeiminin
kėms bei šeimininkams, be - 
surūpinusiems vaišėms ir ge
rai linksma to vakaro nuo - 
taika - A.Kalvaičiui, M. B. 
Kasperavičiams ir G. Kaz- 

jusiems: E. S. Barauskams, 
OoV. Barauskams, J^Bab’raus 
kui, J. 'Č i alk ai, P Gabriui,?. 
Girdžiams, J.’Gedminui, F.C. 
Jokuboniams, A.Jurjonams, p, 
Jean D’Ark, J. Jukonienei, V. 

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS,
Geriausia Amerikoje ir Europoje "J IB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaikc 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimą, s 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralia plaukų spalvų. JIvar
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. jrašytfvaistinių RED, BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybėj

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So\ 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

Tel. Bus.: 722-3545
. Res.: 256-5355

PETRAS ADAM ONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

P. Klišiams, B. Kirstukui', 
K. Martinėnui, B. P. Petro - 
niams, V. Petronytei, I. Pet
rauskui, S. Pocauskui, M. P. 
Ražanams, A. Kačinskams,p. 
Regi, S. Reutui, A. Stašai
čiui, R. SimamūkšČiui, A» J. 
Urbanavičiams, P. Verykiui, 
J. Vieraičiui, S. J. Zaviams, 
A. Ziukui ir kt. Šia proga 
mums, jūsų visu išreikšti to
ki nuoširdūs linkėjimai į- 
teikta brangi dovana ilgai, 
ilgai pasiliks mums atminty- 
je‘ . v.ą...

Nuoširdžiai jūsų
Nijolė ir Bronius 

B agdžiūnai

T

susirinkimo protokolą per
skaitė Tėv. K. Raudeliū- 
nas, kuris buvo priimtas 
be pataisų.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
praeitų metų klubo veikla.

Klubo Valdyba metų lai
kotarpi j e turėjo 5 posė
džius, išleido 3 informa
cinius biuletenius, buvo 
suruošta viena gerai pasi
sekusi gegužinė ir viena 
žvejybos išvyka į Baska- 
tungo ežerą.

Didelio visuomenes dė

ties minute. Susirinkimo 
metu klubo sąrašuose buvo 
89 nariai.

Diskusijose dėl prane
šimų, klubo nariai gyvai 
pasisakė dėl įsigijimo nuo
savybės iš kurios būtų pa
lankios sąlygos žvejybai ir 
medžioklei, taip pat ir dėl 
sėkmingesnių žvejybos iš
vykų organizavimo.

Susirinkimas taip pat 
pritarė ir numatytai šių 
metų veiklai, kuria< patiekė 
valdyba. Numatyta: Žvejy- 

tas pirmadienį, gegužės 15.

PRASIDĖJO ATOSTOGOS v
S v. Kazimiero parapijos 

klebonas dr.F. Jucevičius 
išvykęs ilgesniam laikui į 
Europą, tikslu nuvykti į Ro
mą. Jo nesant, parapiją 
aptarnauja prancūzų tauty
bės kunigas.

• Ratavičiai ir Povilai - 
čiai iš Ontario lankėsi pas 
gimines Montrealyje.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avėnue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-3781

Albertas NORK E; LIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.
Agentūra veikia n_i^ę_Į_?4jjĮv.

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
atsakomybės, gyvybės draudimas

GERIAUSIAI PAILSĖS1T PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONEXX 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

fiBMp • Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

o® • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.

• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).

♦ Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUGSĖJO 
15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai į vila AUDRONE adresu: JANSONAS - 
AUDRONĖ P.O.Box 424 OSTERVILLE, Mass. 02655. 

Tel. (area617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šių gražiausių ir 
didžiausių Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų

• Marija Tamulienė (Nor- 
keliūnienės mamytėj buvo 
susirgusi ir turėjo opera
ciją Victoria ligoninėje.

PUSES t AMŽIAUS 
PAMINĖJIMAS

Petrui Gabriui sulauku
siam 50 m. amžiaus, jo 
artimieji bičiuliai jį pa
gerbė. Šeštadienį vakare 
į Vvtauto klubo mažąją sa
lę prie vaišių stalo soleni- 
zantą pasveikino įteikdami 
jam tai progai skirtas do - 
vanas.

Petras Gabrys yra akty
vus Mindaugo šaulių kuo
pos ir Montrealio ramovė - 
nų skyriaus narys, susipra
tęs ir nuoširdus lietuvis . 
Šios sukakties proga lin
kėjimai ir toliau, nepailsti 
visuomeninėje veikloje.

J.Š.

LITAS
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas .............  5.0%
Taupomąsias s-tas....... .....„6.0%
Term. ind. 1 metams ..._... .6.25%
Term. ind. 2 metams_____ 6.5%
Term. ind. 3 metams__ __6.75%

DUODA PASKOLAS:

Asmenines ... ..... . ..... ..... ......8.5%
Nekiln. turto........................8.5%
čekių kredito___ ________ 9.0%
Investacines ....nuo 9% iki 12%.

$2,000 už taup. s-tos sumas.Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki

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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