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DAR VIENAS JAUNAS LIETUVIS SUSIDEGINO VARĖNOJE

• Korespondentas Wiljam 
Makrori iš Maskvos pra
nešė apie susideginimą an
tro lietuvi ų jaunuolio, (ku
rio pavardė iki šiol neži - 
noma) Varėnoj. Jaunuolis 
užlipė į 4tą namo aukštą,

* apsipylė gazolinu ir užsi
degęs* krito žemyn. Mirė 
po 4 dienų. Papildomomis 
žiniomis, sakoma, jog R. 
Kalanta mirė tik 12 dienų 
po susideginimo.

* Maskva apie šį įvykį nie
ko nepraneša.

Toliau radio praneši
muose duodamos tiksles
nės žinios apie įvykius 
Kaune.

Sukilime žuvo 6 žmonės. 
300 žmonių po tardymų 
buvo paleisti, o 200 moks-

* leivių ir jaunų darbininkų 
sėdi kalėsimuose ir laukia 
teismo.

ATGARSIAI VAK. EURO
POS SPAUDOJE

- Paryžiaus spauda apie 
įvykius Lietuvoje dėjojpla- 
čias informacijas. "Fran
ce Soir” paskelbė "Kruvi
nos riaušės Lietuvoje: 
Kremlius prisibijo naujų 
tautinių, nacionalistinių 
sprogimų". Autorius pa
žymėjo, kad įvykiai Lie
tuvoje atskleidė pavojų 
apie staigų tautinių nuotai
kų atgimimą Sovretų Są
jungoje. Esą sovietų vadai 

* turį du ginklus prieš minė - 

tą nacionalizmą, tai -ide - 
ologinė kampanija ir re
presijos . Kauno įvykiai pa
rode, kad pirmoji priemo - 
nė visiškai nepaveiki, gi 
represijos neturi tiek ga
lios, kaip Stalino metais.

Fed. Vokietijos spauda 
įvykiams Kaune skyrė ypa
tingai daug vietos.

"Kaunodeglas" - tokios 
antraštės straipsnį apie 
Kauno įvykius dėjo vak. 
Vokietijos savaitraštis 
"Die Z eit". Laikraštis pri
minė, kad dar Leninas bu
vo pasisakęs prieš didžia - 
rusiškąjį šovinizmą, toliau 
pažymėjo: "tautiniai pro - 
testai Sovietuose darosi 
vis labiau garsesni - Uk
rainoje, Gruzijoje ir ypa
tingai okupuotose Baltijos 
valstybėse".

"Kauno deglas" labai iš- 
ryšŲnea- visas senąsias 
naujosios Rusijos silpną
sias puses. Rusams bus 
nelengva suvaldyti kylan
čias nuotaikas ir Sovietų 
Rusija būsianti priversta 
savo didvalstybės politiko
je labiau skaitytis su tauti
nėmis nuotaikomis.
••Tragiški Birželio įvy - 
kiaibuvo pavaizduoti Chi- 
cagos lietuvių radio pro
gramoje "Lietuvių Foru
mas" birželio 10 dieną. 
Šioje programoje dalyvavo 
moksleiviai.

OKUP. LIETUVOS SPAU
DA APIE KALANTĄ

Žinioje teigiama: "Ry
šium sugautais klausimais 
dėl R. Kalantos savižudy
bės 1972 m. gegužės 14 d. 
Kauno muzikinio teatro so
delyje miesto prokuratūra 
praneša, kad šis įvykis ti
riamas. Tardymo organų 
nutari-paskirtos eksperti
zės, jų tarpe teismo me
dicininė psichiatrinė".

Romas Kalanta prista
tomas buvęs protiniai ne
sveiku. Esą komisijos na
riai, ištyre"turimus doku
mentus, R. Kalantos už
rašus, laiškus, piešinius, 
klasės darbus, o taip pat 
priėmė dėmesin, jo tėvų, 
mokytojų, draugų parody
mus, padarė išvadą, kad 
R. Kalanta buvo psichiškai 
sergąs žmogus ir nusižu
dė, būdamas liguistoje bū
senoje".

"Kauno Tiesa"ir komu
nistų partija norėtų, kad 
tuo patikėtų ne tik Lietuva, 
bet ir pasaulis-
KĄI_R_ĖJE_:__

Medis Kauno miestą so
de netoli Valstybės teatro, 
kur gegužės 14d.susidegi
no Romas Kalanta. Greta 
stovėjusiam suole jis pats 
paprasta kreida buvo pa- 
rašęs’Už Lietuvos Laisvę” 
Medis paženklintas baltu 
kryžiuku.

The tree in the Kaunas 
town garden, not far from 
the state’s theatre, where 
May 14, Romas Kalanta 
ignited himself, remains 
marked with a white cross. 
Beside the bench, he him
self, with an ordinary 
piece of chalk had in
scribed ” Freedom for 
Lithuania".
VALSTYBES TEATRAS 
KAUNE, KAIP JIS 
šiandien atrodo

Vilniuj leidžiamas dien
raštis "Vakarinės Naujie
nos" šalia sporto žinių, 
įdėjo Kauno m. Vykd. Ko
miteto pirmininko V. Mi- 
kučiausko kalbą, kurią jis 
pasakė per televiziją geg. 
19 d. Jis pakartojo gydyto
jų komisijos "išvadą", jog 
Romas Kalanta buvęs psi
chinis ligonis", toliau kal
bėjo apie riaušininkus, 
kaip "neatsakingus asme
nis, grupę paauglių".

"Kauno Tiesoje" pa
smerkti "chuliganiški
veiksmai". Įdėta ir Kalan
tos tėvų laiško kopija, kur 
jis kalba apie "kažkokius 
nesusipratusius elementus 
... bandžiusius trukdyti 
miesto rimtį".

Kauniškis dienraštis 
sako, tai jaunuoliai, buvę 
bausti už Chuliganizmą bei 
kitus nusikaltimus. Esą, 
tai"apsileide ilgaplaukiai, 
netvarkingos išorinės iš
vaizdos, iškrypėliai chu
liganai". Mums, Vakaruo
se, įdomu tai, kad jie - 
- jauni, darbininkai ar 
moksleiviai. Keli pavyz
džiai: suimtas Alvydas 
Jasiukaitis, 19 m. am
žiaus, baigės 6 klases, 
Alfredas Juškėnas, 20m., 
Henrikas Monkevičius, 30 
m., Algirdas Beinoraus- 
kas (fabriko stalius), Hen
rikas Pociūnas, vid. mo
kyklos 11 kl. mokinys.

H. Kissingeris 14 birželio 
pradžioje staiga atskridęs 
į Pekiną.

Didelis susirūpinimas 
kilo spaudos atstovų tarpe. 
Spėliojama, kadjis bandys 
tartis karo užbaigimo 
Vietname reikalu.

Bet Kissingeris aiškino, 
kad jo kelionė turinti pa
prastą tikslą Amerikos ir 
Pekino aiškinti, tolimesnių 
santykių raidą.



Šiuo kart kalbame apie 
spaudą, apie mūsų lietu
višką spaudą,kuri leidžia
ma toli nuo tėvų žemės. 
Ji leidžiama nereikia kar
totis, ypatingai sunkiose 
sąlygose, ji palaikoma tuo 
didžiuoju pasiaukojimu ir 
kietu pareigingumu, kurs 
laikytinas mūsų tautinio 
gyvenimo tradicijų neat
skiriama dalim.

TURĖKIM DRĄSOS čia 
pabrėšim, jog mūsų lietu
viškoji spauda daugeliu 
požiūrių yra įsidėmėtina 
ir sudaro tiesiog fenome- 
nalinį reiškinį, visos 
Amerikos žymyne.Čia gy
vena daugybė ir daugybė 
tautų, kurių atstovai atsi
nešė į Amerikos kontinen
tą savo senąją kultūrą ir 
aukšto lygio spaudau šių 
tautų tarpe lietuviai Suge
bėjo tiek pakilti, kad ne
buvo nustelbti. Atsimin
kim, jog lietuvių spauda 
savo gausmu ir dar kas 
svarbiau, savo įvairumu, 
savo nuotaikų ir krypčių 
savitumu, prašoka dauge
lio ir gausių tautų perio
dinius leidinius.Tuo metu, 
kai kitos tautos pasitenki
na keletą laikraščių ar 
šiaip periodinių raštų, tai 
mes lietuviai jau išdidesnė 
Mums reikia,kad kiekvie
na srovė, kiekviena stam
besnieji organizacija jau 
turėtų grynai savo laik
rašti, ar kaip kartais va
dinama - organą. Ir tokiu 
būdu pasidaro išimtinai 
didelis lietuvių spaudos 
gausumas.

Ak, mes gi turim įvai
riausių savaitinukų, kurių 
dalies gal ir nereikėtų 
turėti. Bet jie gyvuoja ir 
šiokį tokį skaičių savo 
skaitytojų ar geriau pasa
kius rėmėjų, vis tiek su
randa. Nes kitaip jų tikrai 
pasakius šiandien neuž
tikrinta egzistencija sku
biai pasibaigtų.

-•-
Buvo pasakyta ”mes ”, 

paklausit kas tie mes. 
Trumpas atsakymas būtų, 
mes tai tie žmonės,kurie, 
kaip sakoma, ” per aukas 
ir pasišventimą” padarom 
lietuviškus laikraščius. 
Kadangi visų be išimties 
lietuviškų leidinių skaity
tojai negausūs,tai ir pa
jamos menkos.O to pase- 
2 psl.

ka - techninės laikraščių 
leidimui reikalingos prie
monės nepakankamos ir 
dažnokai pasenusio ”iš 
metų išėjusio” tipo. Per 
tai susidaro vargingos 
darbo sąlygos,laiko gaiš
tas ir pernelyg didelis jė
gų aikvojimas.

Į tat spaudoje dirbantie
ji žmonės neatsižvelgia. 
Dirba, nepasiduoda bevil
tiškumui, net ir tada, kai 
iš metų į metus naujų 
skaitytojų negauna ir ne
numato gauti... Tai, vadi
nasi, mes.

- • -
O dabar jūs? Supranta

ma, ” jūs ” - tai visi laik - 
raščių skaitytojai, o daž
niausia jų rėmė jai-išlai- 
kytojai.Be jūsų,be tų bran
giųjų ir mielųjų skaityto
jų,kaip įprasta visada sa
kyti, kai lietuvis redakto - 
rius kreipiasi į skaityto
jus, joks laikraštis, joks 
periodinys leidinys nė va
landos gyvas negalėtų” iš-

KARDINOLO
TISSERANO palikimas
Kardinolas Tisseranas 

nelabai senai miręs, buvo 
prancūzų kilmės ir pir
mojo pasaulinio karo me
tu jis buvo prancūzų ar
mijos karininkas. Savo 
gyvenime jis buvo penkių 
Romos popiežių patarėjas, 
per jo rankas perėjo dau
gybė ypatingos svarbos 
dokumentų.Vatikanas rem
damasis esamomis taisy
klėmis tuos dokumentus 
paėmė savo žinion. Dabar 
kardinolo turtų paveldėto
ja Anneken reikalauja,kad 
jai būtų leista kardinolo 
dokumentus peržiūrėti. 
Dalis kardinolo dokumen
tų, dar gyvam jam esant 
buvo išgabenti į Prancū
ziją. Yra pagrindo manyti, 
kad remiantys tais doku
mentais Paryžiaus laik
raščiuose buvo paskelbti 
sensacingi straipsniai. 
Pavyzdžiui, buvo rašoma, 
kad Popiežius PijusXI 
buvo nunuodytas .Sakoma, 
kad Musolinis, sužinojęs, 
jog popiežius rengiasi 
Italijos vyskupų suvažia
vime pasakyti kalbą prieš 
fašizmą,įsakė jį nunuody
ti.Vatikano sluoksniai pa
neigia tas žinias, nurody
dami, jog kardinolas Tis s- 

trivoti”... Tiktai artimas 
sutelktinis darbas, lietu
viškų leidinių redaktorių 
bei leidėjų su skaitytojais 
įgalina mūsų spaudą už
tikrintai veikti ir nugalė
ti, rodos, nepakeliamas 
kliūtis, kurios dėl išbujo
jusio mūsų spaudos gy
venime entuziazmo ilgai
niui neatrodo jau tokios 
baisios.

Čia pagelbsti toji kilni 
tradicija,kada lietuvis iš
laidas spaudai laiko ne ko
kiais atliekamais nuo kitų 
reikalų pinigais, bet būti
niausiomis išlaidomis. 
Nu, kartais girdim visuo
menei taikomus pabari
mus, kad vienas ar kitas 
laikraščių neskaito, bet 
tokių, kurių namuose ne
būtų jau nei vieno lietu
viško laikraščio, nėra 
daug. Mūsų žmonės skaito 
ir tuo būdu padeda mūsų 
laikraščiams egzistuoti.

-•-
Girdėti balsai, kad gal 

eranas į savo dienraščius' ėjo prie vieningo nusista-
įtraukdavo ir pasklydu- 
sius gandus .Apie Pi jausli 
mirtį irgi buvęs panašus 
gandas.

•ANGELA DAVIS, negrė, 
kuri prieš porą metų or
ganizavo teismo užpuoli
mą,buvo teisiama San Jo
se, Cal. ir išteisinta. Ji 
parūpino ginklus ir atliko 
savopagelbininkų padeda
ma teismo užpuolimą, kur 
buvo teisiamas jos mei
lužis ir kiti negrų ekstre- 
mistai.Šio užpuolimo me
tu žuvo keturižmonės, ta
me tarpe ir teisėjas .Po 
to ji pasislėpė, buvo ieš
koma bene ištisus metus, 
pagaliau sugauta ir paso
dinta į kalėjimą. Jos teis
mas ilgai užtruko, nes jos 
advokatai naudojo įvai
riais priemones, kad byla 
būtų užvilkinta ir preku- 
roro įrodymai būtų su
kompromituoti. Byla buvo 
atiduota prisiekusiams 
teisėjams spręsti, ir jie 
padarė netikėtą sprendi
mą - Angelą Davis jie iš
teisino.

Prisiekusiųjų pirminin
kas aiškina, kad jie tarėsi 
viso 13 valandų. Jiems, 
girdi,teko tris kartus bal
suoti,kol pagaliau jie pri

būtų prasmingiau, jeigu 
turėtume mažiau laikraš- 
čiųįoet jie būtų kai kuriais 
požiūriais turtingesni. 
Gali būti. Bet atvirai pa
sakius, sunku laukti, kad 
ūmai bus kitaip, negu da
bar yra. Visi lietuviški 
leidiniai nori būti gyvi. 
Ir jie bus gyvi, kol turės 
savo rėmėjus ir skaityto
jų.

Tačiau neužmerk im
akių, kai pastebim kai ku
riuos neigiamus reiški
nius lietuviškos spaudos 
būklėje.

Štai turim tokią lygą, 
grynai lietuvišką, saky
tum, lygą. Ne vienas kuris 
laikraštis,bet jų dauguma, 
gauna skaitytojų laiškus, 
piktus priekaištus:jeigu 
taip, tai prašau man dau
giau laikraščio nesiunti
nėti”. O kodėl tasai skai
tytojas užsirūstino? Labai 
paprastas dalykėlis. Jis 
buvo parašęs korespon
denciją, ar gal kokį pasi

tymo. Kai kurie prisieku
sieji teisėjai buvo paveik
ti stiprios propagandos už 
AngelosDavis išteisinimą, 
kiti jos pasigailėjo kaipo 
negrės.

Kanados Lietuvių Die
nos leidiniui nemaža 
straipsnių, skelbimų bei 
sveikinimų jau gauta.Lau- 
kiami ir tie, kas vėlavo 
pasiųsti.

Nepriklausom Lietuva
Ui Lietuvos išlaisvinimų! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour I a liberation de la Litu anie! Layout e an Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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REDAKTORIUS J. PETRENAS

sakymą, o redaktorius, 
tasai nevidonas, jo neįdėjo 
į laikraščio puslapius. 
To pakako. Nors kores
pondencija paremta asme
niškumais, kai net pasi
taiko, jog brolis keikia sa
vo ” locną ,fbrolį... o dar 
blogiau, kai skaitytojas^ 
pamatęs laikraštyje kokį 
atsitiktinį straipsnelį, 
kurs gal klaidingai į pus
lapius pateko, vėl rašo 
” prašau laikraščio ne
siųsti ”. Tasai skaitytojas 
visai neatsižvelgia, kad 
pats redaktorius ne retai 
jisai nesutinka su vieno ar 
kito autoriaus pasisaky
mais. Tai ką? Reikia už
čiaupti burną,reikia men
kinti pati laikrašti, atimti 
iš jo laisvės tribūnos po
būdi ir negailestingai cen
zūruoti kiekvieną žodelį, 
kurs turi bent menkiausi 
šešėlį?

Mūsų tautos atgimimo 
tradicijos sako, kad lietu
viškame darbe reikalinga 
tolerancija, būtinas sveti
mos nuomonės gerbimas, 
privalomas vardan vieny
bės visuose sprendimuos 
tam tikras santūrumas. 
Nepakęsdami bet kokių 
nuomonių, kurios nesu
tampa su mūsų nusistaty
mais, prieisime prie vi- 
duamžiško obskurantizmą 
kurs jau atgyveno savo 
laikus ir turėtų būti už
mirštas. Taip, tai mūsų 
kai kuriuose sluoksniuose 
įsimetęs negalavimas. Ir 
kuo greičiau nuo jo pagy- 
dysim, tuo mums visiems 
bus geriau, sveikiau ir 
naudingiau.

I

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

kytojai.Be


JUOZUI KAJECKUI 
SUKAKO 75 METAI

Lietuvos atstovui Va
šingtone, Juozui Kajeckui 
š.m. birželio 17 d. sukan- 

< ka 75 m. amžiaus.
J. Kajeckas gimęs 1897 

m. birželio 17 d., Shenanr 
doah,Pennsylvanijos valst. 
Jis diplomatinę karjerą 
buvo pradėjęs 1929 • m. 
gruodžio 11 d. Nuo 1930 m.

9 ligi 1935 m. gegužės 1 d. - 
Lietuvos pasiuntinybės 
sekr. Londone. Tuo metu 
Kajeckas ėjo ir konsulo bei 
pasiuntinio pareigas. Nuo 
1935 m. dirbo Užsienio 

l Reik, ministerijos centre, 
1939 -1940 m. rugsėjo mėn. 
Lietuvos pasiuntinybės pa
tarėjas Berlyne. 1940 m. 

t 

rugsėjo mėn. pabaigoje at
vyko į JAV ir nuo 1940 m.

a spalio 1 d. pradėjo eiti pa
siuntinybės patarėjo pa
reigas Vašingtone, gi nuo 
1957 m. gegužės 11 d. Lie
tuvos atstovas Vašingtone 
charge d’affaires titulu a. 
1., nuo 1968 m. - charge 
d’affaires titulu. E.

Deborah Sharko, Čika- 
gietė Gintaro baliaus de
biutante.

Gražina BrazaĮtytė
Cleveland© lietuvių tarpe 
pasižymėjusi veikėja bir
želio 10 d. žuvusi automo
bilio katastrofoje. Ji buvo 

r 21 metų.

• Vincas Ruzgas, vienas 
žymiųjų Lietuvos pedago
gų, mirė Kaune, po trum
pos ligos, gegužės 25 d. 
V. Ruzgas-žymus pedago

1972. VI. 2 1

gas buvo ir pasižymėjusiu 
bibliotekininku ir koopera
tininku. Jis buvo gimęs 
1890 m. sausio 24 d. Ple- 
pešiškiųk., Užpalių vlsč., 
Utenos apskr. Kaune buvo 
įsteigęs pedagoginį muzie
jų, nuo 1925 m. buvo Kau
no V. Kudirkos skaityklos 
vedėjas ir tos bibliotekos 
steigėjas. Ruzgas buvo ir 
vienas Spaudos Fondo stei
gėjų, nuo 1933 m. leido 
žurnalą ’’Mokykla ir vi
suomenė”. Kultūros švie
timo klausimais yra rašęs 
visoje eilėje žurnalų.

Okupacijos metais, 1947 
-48 m. buvo Kauno univer
siteto bibliotekos direkto
rium, nuo 1958 m., atkū
rus Pedagoginį muziejų, 
iki pat.mirties jam vado
vavo. V. Ruzgas yra para
šęs daugiau kaip 40 vado
vėlių bei knygų pedagogi
nėmis, visuomeninėmis, 
gamtos ir kraštotyrinėmis 
temomis.

Būdinga, kad apie velio
nį švietimo įstaigų plates
nis pranešimas tebuvo pa
skelbtas "Tarybinio Moky
tojo” laikrašty (hr. 43, 
geg. 31). E.

KANADOS LIETUVIŲ
DIENA
Aštonioliktajai Kanados 

Lietuvių Dienai Rengti 
Komitetas savo paskuti
niame posėdyje galutinai 
nustatė dienos koncerto 
programą. Ją išpildys 
Toronto "Gintaro"- šokė
jų grupė,Delhi "Palangos" 
šokėjų grupė, Hamiltono 
Mergaičių Choras”Aidas" 

Montrealio Jaunimo An
samblis "Gintaras" ir 
Aušros Vartų Parapijos 
Choras.

Koncerto programos 
vadovas Juozas Piečaitis, 
netrukus vyks į Torontą 
tartis su vienetų vadovais 
dėl programos išpildymo 
detalių.

Kaip iš programos ma
tyti, pirmenybė buvo ati
duota jaunimo grupėms. 
Programa numatyta dviem 
valandom .Koncertas įvyks 
spalio mėn. 8d. sekmadie
nį, 3 vai. po pietų. Taip pat 
po koncerto bus jaunimo 
pobūvis ŠvJKazimiero pa
rapijos salėje.

Dabar baigiami paruo
šiamieji darbai didžiajam 
šeštadienio baliui, kuris 
įvyks spalio 7d. šeštadie
nį, 7 vaL vakaro, didelėje 
James Lyng High School 
salėje. Baliaus programą 
paįvairins savo pasirody
mu London o kvart/’Rasa". 
Be to, ten pat įvyks Mont
realio menininkų Dailės 
paroda. Parodos organi
zatorius Gytis Vazalins- 
kas užtikrintas parodos 
pasisiekimu, kadangi pa
talpos prie salės labai pa
togios ir dailininkų susi
domėjimas paroda yra pa
drąsinantis.

Baliaus metu gros Mont- 
realiui gerai žinomas aš- 
tuonių asmenų Stan-Bent- 
ly orkestras. Baliumi ir 
bufetu rūpinasi Bronius 
Niedvaras.

Šeštadienį įvyks taip pat 
sporto rungtynės, kuriose 
dalyvaus Toronto ir Ha
miltono krepšinio koman-

me laikraštyje spausdi- 
namą skelbimą - atkarpą TUANICA leidimo.

Tolimoje Australijoje 
Sidnėjaus mieste lietuviai 
rodo nuostabų ir visuome
nini ir tautinį veikiama.

dos. Sporto reikalais rū
pinasi " Tauro " vadovas 
Romas Otto.
o Melbourne, Australijoj 
"Mūsų Pastogės" praneši
mu vieną šeštadienį susi
tuokė trys poros. Ir visos 
trys poros mišrios, Algis 
Laurinaitis vedė Haliną 
Sinclair, Dalta Meiliūnaitė 
susituokė su John Miller ir 
Regina Saponkutė suF.Os- 
good.Laikraštis nuo savęs 
prideda: "Geriausios link
mės jauniesiems ir vien
kart primename, nenutol 
kite nuo lietuviško kamie
no iš kurio esate kilę".

• NEPAMIRŠKITE, kad 
birželio 3Od. baigias i Lie
tuvių Enciklopedijos lei
dyklos knygų išpardavimo 
terminas . Pasinaudokite 
ta proga ir pasiųskite šia- 

Vaizde matome juos susi
rinkusius Lietuvių sody
bos atidarymo iškilmėse.

Lina Verbickaitė"Gyva- 
taro " tautinių šokių an
samblio pranešėja.
su savo siūlymu. Geromis 
sąlygomis įsigysite knygų 
ir tuo pačiu prisidėsite 
prie ENCYCLOPEDIA Li



VILNIEČIU [N AŠ A$ Į LAISVINIMO DARBUS K.Veikutis

1970 niu Vilko Seimas 
Chicago j e Lietuvos etno
grafinių sienų studijos rei
kalu išreiškė jau supranta
mesnį nutarimą, būtent: 
’’Seimas prašo Vliko val
dybą siekti, kad būtų iš
leista studija apie lietuvių 
etnografines sienas”. O į 
1971 m. Vilko Seimo De
troito darbotvarkę prašiau 
įtraukti referatą Lietuvos 
etnografinių sienų studijos 
reikaluir tam reikalui re
ferentu siūliau istoriką dr. 
Algirdą Budreckį. Deja, 
Vliko valdyba atsakė, kad 
sienų studijos reikalu re
feratas į darbotvarke ne
bus įtrauktas, nes tam sei
mo auditorija yra per pla
ti.Nieko nepadėjo tolimes - 
niįrodinėjimai, kad sienų 
studijos reikalo išjungi
mas iš seimo kompetenci
jos ribų yra tokia pat klai
da, kurią darė mūsų seno
vės valdovai, kai nekreipė 
reikiamo dėmesio į tauti
nes ribas ir kurią kartojo 
mūsų laikų atsikurianti 
Lietuvos vyriausybė, kai 
nuo 1918 m. Lietuvos Ne
priklausomybės Akto pa
skelbimo iki 1920 m. Stei
giamojo Seimo išrinkimo 
neparuošė rimtos studijos 
lietuvių gyvenamiesiems 
žemės plotams įrodyti ir 
tik todėl Maskvos sutarti
mi buvo gautos tos ribos, 
kuriąs sovietų vyriausybė 
malonėjo duoti. Buvo sam
protauta, kad etnografinių 
sienų studija nėra ir negali 
būti paslaptis, kad seime 
skaitomas referatas tik 
sutvirtintų Vliko poziciją 
ir palengvintų sutelkti stu
dijos reikalams papildo
mas lėšas, nes toli gražu 
nei turimų lėšų, nei turi
mų davinių rimtai studijai 
dar nepakanka.

Išklausius Vliko valdy
bos metinį pranešimą Vil
ko Seime Detroite buvo pa
stebėta, kad valdybos yra 
visiškai jeeatlėreiptas dė - 
mesys į 1970 m. seimo nu
tarimą etnografinių sienų 
reikalu. Į tai Vilko valdy
bos narys ir Lietuvos Ty
rimo Instituto pirmininkas 
prof. Puzinas atsakė taip: 
"p. Veikutis jau kelintą 
kartą kelia mums visiems 
aktualų Lietuvos etnogra
finių sienų klausimą. LTI 
yra nustatęs Lietuvos et
nografines sienas ir yra 

4 psl.

Vilniečių sąjungos vei
kėjas K. Veikutis kalba 
savo organizacijos susi
rinkime Adelaidės, Aus
tralijoj, lietuvių tautinių 
šokių grupė”Ž ilvinas” di- 
namiškeme šokyje.

išleistas žemėlapis, bet 
Vlikas susilaikė išleisti 
studiją dėl galimos reak
cijos iš kaimynų pusės". 
Toks prof. Puzino, kaip 
Vliko valdybos nario, aiš
kinimas neišlaiko kritikos 
nei parlamentariniu (sta
tutiniu), nei politiniu po
žiūriu. Kas gi yra Vlikas ? 
Vilką sudaro seimas, ta
ryba ir valdyba. Valdyba 
vykdo seimo ir tarybos nu
tarimus (statuto 41 para
grafas e p.). Atseit, val
dyba yra vykdomasis orga
nas, o seimas ir taryba 
yra įstatyminiai organai. 
Ir kai valdybos narys kal
ba viso Vliko vardu, aiš
kiai matomas seimo ir ta
rybos ignoravimas. Jeigu 
jau valdyba tikrai turi tvir
tus argumentus sulaikyti 
Lietuvos etnografinių sie
nų studijos leidimą, tuos 
argumentus turėjopateikti 
detroitiškiam Vliko sei
mui, kad pastarasis at- 
šauktųsavo 1969 ir 1970 m. 
sienų studijos reikalu pa
darytus nutarimus. O to 
nepadarius, gaunasi rimta 
abejonė pareigos grupių 
atstovams rinktis į Vliko 
seimą, kai į seimo nutari
mus vis tiek nekreipia 
mas dėmesys. GI šį rei
kalą vertindami politiniu 
požiūriu, turime pirmoje 
eilėje atkreipti dėmesį į 
išeivijos lenkų viešas de
monstracijas ir skelbia
mas rezoliucijas, kad pa
sauly nebus taikos tol, kol 
Vilnius bus atskirtas nuo 
Lenkijos; jie nepaiso ar tas 
lietuviams patiks, ar ne.

O mes vengiame net tei
siškai įrodyti savųjų žemių 
priklausomumą mums tik 
todėl, kad tas gali nepatikti 
lenkams. Kai mūsų sava
noriai, atitrūkęnuo arklo, 
liejo kraują ir aukojo gy
vybes už Lietuvos žemę, 
tai mes šiandien gyvenda
mi, sakyčiau, prabangoje 
susilaikome išleisti studi
ją, įrodančią nesugriauna
mą teisę į savąsias žemes 
ir susilaikome tik todėl, 
kad norime išlaikyti gerus 
santykius su kaimynais 
lenkais.

Neužpelnytus priekaiš
tus gavo detfbltlškiame 
Vliko Seime jaunosios kai^ 
tos atstovas Gintaras Ka
rosas už pasisakymą, kad 
išeivijoje gimęs ir augęs 
jaunimas nežino Lietuvos. 
Jeigu jis į priekaištus būtų 
atsakęs klaus imu: z ponai, 
nurodykite mums Lietuvos 
ribas rytuos ė, pietuose ir 
vakaruose. Aš tikiu, kad 
nevienasis seimo atstovų 
būtų pasukęs sau galvą, 
ieškodamas teisingo atsa
kymo tokiam klausimui. 
Kai buvo dedamos pastan
gos patalpinti į Lietuvių 
Enciklopedijos 15-tą tomą 
Tyrimo Instituto nustatytų 
Lietuvos etnografinių sie
nų žemėlapį, net ir 15-to 
tomo redaktorius atmetė 
pastangas, nes esą dar 
trūksta tvirtų argumentų 
apie Dysnos, Naugarduko 
ir Gardino priklausomumą 
Lietuvai.

BENDROS IŠVADOS
Sekdami paskutiniųjų 

dešimtmečių tarptautinių 
įvykių raidą, visi pastebė - 
jome, kad Suvalkų sutar
ties laužytojas ir Vilnijos 
grobikas pasiliko ne tik 
nenubaustas, bet ir nepri
verstas prisipažinti kaltu. 
Ir net nekreipiamas dė me - 
sys, kai nusikaltėlis vėl 
kėsinasi tą patį nusikalti
mą papildyti. Taip pat se
kant pokario mūsų išeivi
jos veiksnių veiklą, nebu
vo pastebėtas nei vienas 
protesto lenkiškoms pre
tenzijoms ir net nebuvo 
pakoreguota prezidento 
velionio Kennedy nuomonė, 
kai jis patikino generolą 
Andersą, kad suprantąs 
laisvą Lenkiją su Vilniu
mi. Kai mūsų veiksniai 
(Vlikas, Altas ir Bendruo
menė) 16 vasario ir kito
mis progomis patiekia re

zoliucijų projektus Lietu
vos laisvinimo reikalu, 
tuose projektuose nepaste
bėjome nei žodeliu užuo
minos, kad Vilnius, tarp 
Europos valstybių, yra se
niausia Lietuvos sostinė. 
Net ir nereikia stebėtis, 
kad be tokios užuominos 
rezoliucijos gavėjas aiš
kiai supranta kokios sudė
ties Lietuvai laisvės rei
kalauja lietuviai, kai len
kai jau akiplėšiškai "įro
dė”, kad Vilnius yra ne
teisėtai atskirtas nuo Len
kijos.

Kai kas net iš mūsų 
veiksnių prileidžia, kad 
lenkų kilmės atstovas Der- 
winskis kalba Jungtinėse 
Tautose Baltijos valstybių 
reikalu tik todėl, kad mes 
neprieštaraujame lenkiš
koms pretenzijoms į Vil
niją. Čia jau tikrai per 
brangi Kaunijai laisvinti 
kaina.

Lietuvos laisvinimo ba
ruose mes visi esame su
dėję viltis į komunistinio 
režimo subirėjimą. Mes 
tikime, kad anksčiau ar 
vėliau komunistinė siste
ma evoliucijos, revoliuci
jos ar kitokiu būdu sugrius. 
Bet mes negalime išleisti 
iš akių dar vieno-jėgos 
principo, tai rusų, lenkų ir 
net gudų imperialistinių 
užgaidų sumenkė jimo. To
dėl mums yra vienintelis 
ir teisingas kelias veikti 
pasaulio opiniją tiesos ir 
teisingumo požiūriu. Jeigu 
jau šiandien turėtumėm 
įvairiomis kalbomis nesu
griaunamais argumentais 
Lietuvos etnografiniu ribų 
studiją ir jeigu ta studija 
naudotųsi laisvojo pasau
lio mokslo institucijos ir 
parlamentų bibliotekos, 
galima drąsiai tvirtinti, 
kad ir lenkai taip toli nei
tų, nes jiems pirmoje vie
toje reikėtų sugriauti mū
sų nesugriaunamą tiesą. 
Dėl tokios studijos trukdy
mo ją leisti, be abejo, 
neigiamai atsilieps ir atei
ties istorija apie mūsų 
veiksnių veiklą. ' ,

Mūsų vilnietiškaorgani - 
zacija narių skaičiumi nė - 
ra gausi, nes rytinių pa
kraščių lietuviams pasi
traukti į vakarus buvo ma
žesnės galimybės. Bet už 
tai organizacijos uždavi
nys yra giliai prasmingas. 
Tai kova už visų Lietuvai 

priklausančių pietryčiuose 
žemių sujungimą su visa 
Lietuva. Tačiau su apgai
lestavimu tenka pripažinti, 
kad ir tame negausiame 
narių skaičiuje prasideda 
atsivežtųjų iš tėvynės dva
sinių aruodų tuštėjimo žy
mės; jau pradeda reikštis 
viena kita nuomonė su po
sakiu "kakta sienos nepra- 
mušim”. Tai neteisybė. 
Mes esame tautos dalis. C- 
mes įsijungėme į bendrą 
Lietuvos laisvinimo darbą 
ir mes, kaip savojo krašto 
teisėti atstovai, turime 
pilną teisę ir net pareigą 
reikalauti iš savųjų veiks - 
nių užtikrinto galimiems 
įvykiams pasiruošimo,kad 
spalio 9-ji vėl nebepasi
kartotų. Juk dar nė ra buvę 
istorijoje atsitikimo, kad 
rankų nuleidimu ar pakėli
mu ir tylėjimu būtų laimė
tas siekiamas tikslas.

Kazys Veikutis

ALTo PIRMININKAS 
PRAŠO PAAIŠKINIMŲ. 
Amerikos Lietuvių Ta

ryba yra pasiuntusi laišką < 
Secretary of Defense 
Melvin R. Laird protes
tuojant naują,JAV kariuo- 
mėnės enginierių su ruoš
tą,žemėlapį.ALTos Miami 
skyriaus pirmininkas, A. 
D .Kaulakis prisiuntė ALTo 
Centrui šį žemėlapį ku
riame Lietuva, Estija ir 
Latvia yra prijungtos prie 
Sovietų Sąjungos žemės, 
ir jų vardai net nepasiro
do šiame žemėlapyje.

Laiške ALTa prašo 
sekretoriaus Laird paaiš- 1 
kinimo kaip toks žemėla
pis buvo suruoštas nes 
valstybės departmentas 
pats nepripažįsta Lietu
vos ir kitų tautų paver - 
gimo.

ALT INFORMACIJA <
♦ Nixono kelionės ir pasi
rašytų sutarčių tekstuose 
jau pastebėtos kai kurios 
klaidos. Štai kalbant apie 
Berlyno susitarimą, pa
sirašytame dokumente sa
koma: "Keturių sąjungi 
ninkų susitarimas, liečiąs 
Berlyno vakarines zonas", 
o tikrumoje kis susitari
mas lietė ne tik vakarines 
zonas, bet visą Berlyną Ir 
visą šią problemą. Anglų 
diplomatai dabar spėlioja 
- arčia jau nuolaida, pa
daryta Brežnevui, ar pa
prasta garsaus Kisslnge- 
rio klaida. Šiaip ar taip, o 
susidarė Nixono adminis
tracijai nepatogumas. 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Juodasis getas baigia 
užkariauti Čikagos miesto 
susisiekimo arterijas, 
įskaitant tramvajus ir ge
ležinkelius-rapid transit. 
Ramiam Čikagiečiui sau
giau važinėti savu auto
mobiliu. Todėl autobusai 
tuštėja,o jų linijos nyksta.

Beveik nėra dienos, ka
da tramvajuose neįvyksta 
apiplėšimų, sužalojimų ir 
žudymųjstai š.m. gegužės 
12 Lojolos universiteto 
studentas M Kulis (jo tau
tybė nepaskelbta,nors pa
vardė gali būti lietuviška), 
C iceros gyventojas, va
žiavo geležinkeliu Engel- 
wood- Howard linija šiau
rės link. Tarp 51 ir 47 
gatvių trys juodieji pus
berniai jį apiplėšė ir nu
šovė. Traukiniui sustojus 
47 g-vėj, žudikai niekeno 
netrukdomi išlipo.

Tik V. 20 spauda pra- 
nėšė, kad žudytojas suim
tas,© jo sėbrai dar ieško
mi Dabar įsivaizduokime, 
kad teismas geriausiu at
veju įvyks po trijų mėne
siu. Ko verti tada bus nu
sikaltimo įrodymai ?Žu- 
dytojas blogiausiu atveju 
gaus šešis mėnesius ka
lėjimo. Jo sėbrams klius 
lygtinoji bausmė .Juodaja
me gete žudikas turės, jei 
dar neturi, didvyrio titulą 
už tbkį " drąsų " baltųjų, 
naikinimą.

Čikagoje kriminalas 
auga, saugumas ' krinta?, o 
mokesčiai kyla.
Stambieji interesai. Ala-- ■ *** 
bamos gubernatorius G. 
Wtllace, demokratų sto
vyklos vardu kandidatuoja 
į JAV, prezidento kėdę. 
Savo skambiais reikalavi
mais - pažadais jis tapo 
vienu populiarausių var
žovu. Š.m. gegužės 15 
Laurel mieste, Maryland 
valstijos, jis pavojingai 
sužalotas dviem kulkom. 
Šovė žinomas maniakas, 
A .Bremer iš Milwaukee.

Paslapties šydas gaubia 
įvykį. Maniakas kentės, 
bet nežinos,kas jį pasam
dė. Mes tikrojo kaltininko 
taip pat nesužinosime,nes 
teisingumo ranka per 
silpna paslapties šydą 
nudengti. Galime tik spė
lioti, kad Vallace kokiais 
no'ts žodžiais ar veiks
mais yra pasirodęs pavo
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jingas stambiesiems inte
resams.

MAŽIOJI SCENA. Daug 
metų letargo miegu mie- 
ojęs, "Pirmyn" choras 
prisikėlė.Š.m.kovo 4ir5 
pamatėme Marijos Mo
kyklos salėje jo pastaty
tos operetės "Linksmoji . 
našlė" spektaklius. Dainos 
ir vaidybos veteranai 
praskaidrino paniurusius 
čikagiškius. Dainos prie
auglis - 8 mergytės ne tik 
padainavo, bet ir kabare
tiškai pašoko.

Negalima nepaminėti 
tarptautinę kabareto 
žvaigždė Vidą Vaitkutę. 
Margučio radio ją iš Iz
raelio pasikvietė.

Lietuvaitė užaugo kaž 
kur Sibire, subrendo Lie
tuvoje, prasimušė į sceną 
ir skaidrino okupacinio 
režimo magnatus .Likimas' 
lėmė jai ištekėti už Izra
elio sūnaus ir išsikelti į 
savo vyro tėvynę.

Vaitkutė dainavo Bever
ly Country klube š.m.ba
landžio 15 ir Jaunimo 
Centre IV. 16. Jos balso 
medžiaga galinga .Aukšto
sioms gaidoms atrodo pa
laužta, bet žinovai teigia, 
kad kabareto formai taip 
reikia. Vaidyba- puiki. 
Įpratus atrodo meistriš
kai improvizuoti. Jos pa
sirodymas kupinas žai
biškų .sąmojų. Išvaizda 
sceniška. Tai privalumai, 

-kur tepadėjo darbščiai as
menybei prasimušti į 
tarptautinius vandenis. 
Ateitis jai atrodo daug 
žadanti.

Tarp ko kito įvyko links
mas nesusipratimas su 
burliokų liaudies daina 
"Dubinuška".Prieš dainuo
dama, ji paprašė klausy
tojų pabalsuoti,ar jai dai
nuoti tą dainą Pakilo daug 
rankų - taip. Ji įsismagi
no tuo mums žinomu bur- 
liokišku tempu. Dalis 
klausytojų išėję iš salės. 
Ka gi? Buvo smalsuolių, 
kurie atidžiai klausės, 
buvo ir pasipiktinusių,ku
rie demonstratyviai išėjo. 
Reikėjo ir šiokių ir tokių. -

KULTŪROS CIKLAI.
Man yra žinomi keturi 

gyvenantieji ir mirę dai
liu inkai,kurie veikė vizijų 
pasaulyje. Prie šitos as

menų grupės priklauso 
Vladas Vaitekūnas. Iki 
šiol jis reiškėsi realistiš
kais portretais bei peiza
žais,metafiziniais simbo
liais ir abstraktais. Jo 
portretai lyg ir sudvasin
ti. Aiškiai laisvas braižas 
juntamas jo peizažuose, 
kur jo vizijų gamta atrodo 
lyg iš jogiškų meditacijų.

Nesenstančio mūsų Vai
tiekūno naujos krypties 
kūrybos paroda atidaryta 
š.m. gegužės 27 Lietuvių 
Tautiniuose Namuose,

Sunkniubusi moteris 
prie Baltijos jūros teikia 
šiltą įspūdį. Tai lyg ir pa
rodos ižanga.Tai kenčian
ti Lietuva. Birutė atgai
lauja prie aukuro. Šalia 
jos plevena nepaprastai 
ryški liepsnelė, kaž kokia 
astrališka būtybė. O ką 
sakyti apie jo dieviškąją 
didybę teisingąjį dievaitį 
Perkūną oru skriejantį 
dangaus žirgais ? Vilniaus 
ir kitų vietų pilys spindi 
istorijos didybe^

Parodą atidarant, daili
ninkas trumpai papasako
jo apie savo darbus. Civi
lizacijos istorija srove
nanti pasikartojančiais 
ciklais. Žmogaus prigim
tis yra tokia, kad chaoso 
neišgyvenęs jis nieko ne
sukuria.Tad anarchija yra 
pirmoji civilizacijos sta
dija.

Kultūra eina civilizaci
jos pėdomis. Anarchijos 
perijodui. yra būdingas 
vertybių chaosas. Doros 
ir grožio mastai keičiasi 
ir griūva.Nėra net autori
tetų, nei idealų .Šitokiu lai
ku me no srityje reiškiasi 
bergždžios kūrybos for
mos. Šitos chaoso formos 
nesančios ir negalinčios 
būti pastovios.

Šitaip viskas dėjosi, 
griuvus Romos imperijai 
su senojo pasaulio verty
bėmis. Renesanso metais 
menas pražydo. Politikos 
srityje tuo metu monar
chijos forma klestėjo.To- 
laiu pamažu žmogaus kū
ryba iš s is em dama men
kėje. Tada demokratinę 
santvarka dengė visuo
menę nuo artėjančio ide
alų bankroto. Taip tęsėsi, 
kol nepriėjo prie dabarti
nės anarchijos. O toliau 
gali būti, ir baisiau. Šito
kia esanti istorijos ligika.

Tokia buvo trumpa Vai
tiekūno paskaita,

Jonas Kaunas.
* . . • > t
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ANAPILIS-KANADOJE

Neseniai Lietuviškosios 
Knygos Klubas Čikagoje 
išleido rašytojos Karolės 
Pažėraitės romaną, pava- 
dintą"Anapilio papėdėje". 
Aplanko paraštėje, užsi
minta ir apie romano var
dą. Esą, autorė tam kūri
niui parinkusi " Anapilio 
papėdėje "vardą, tuo mūsų 
atmintin atšaukdama se
novišką lietuvišką žodį 
"Anapilis"’, kuris savo li
teratūrinį krikštą buvo 
gavęs lenkiškai rašiusio 
J.I. Kraševskio trilogijo
je. Pasak Narbuto, Anapi
lis esąs aukštas kalnas, į 
kurį lipą mirusiųjų šešė- 
liaLŠis žodis buvęs gyvas 
Dzūkijoje ir Utenos ap
skrityje iki paskutiniųjų 
laikų.

O dabar, štai, Anapilį 
greitai turėsime ir Kana- 
doje-praktiškame lietuvių 
gyvenime.

Neseniai rašydamas 
"Drauge" apie neužilgo 
numatomą persikėlimą 
Toronto lietuvių Šv.Jono 
parapijos į k.itą vietovę, 
minėjau,kad persikėlimui 
visos kliūtys jau nugalėtos 
gr. reikiami leidimai jau 
gauti, kaip iš arkivysku
pijos, taip ir valdžios bei 
savivaldybių organų. Da
bar, gegužės 28d.,kapinių 
lankymo proga, buvo pra
kasta ir žemė naujų pa
talpų statybai.

Naujoji statybos vieta- 
paskirstyta į dvi sava
rankiškas nuosavybes. 
Ant parapijos.žemės,kuri 
užima apie vieną akerį 
ploto, bus pastatyta baž
nyčia ir klebonija. Gi li
kusioji žemė, kapinės ir 
Gerojo Ganytojo vardo 
jaunimo stovykla, esanti 
Springhurste ir jau eilę

Alb.Norkeli ūnas ir V. Gruodis
Montrealio bendruome

nės pirmininkės S.Piečai- 
tienės suorganizuotoje 
spaudos konferencijoje 

metų gražiai veikianti 
vasarvietėj - Ontario pro
vincijos valdžioj įregis
truojama kaip" Lithuanian 
Foundation Anapilis"-Lie- 
tuvių sodyba ANAPILIS.

Pastaroji lietuviška 
korporacija būsianti arti
mai susijusi su Šv.Jono 
Krikštytojo parapija, bet 
liksianti visam laikui sa- 
varankiškalietuviška nuo
savybe.

Statyba prasidėsian
ti galutinai paruošus de- 
talinius planus ir parin
kus rangovą.Tam reikalui 
neseniai buvo pertvarkyta 
parapijos taryba. Lietu
višką korporaciją - ANA - 
PILIO vardu administruos 
penki tarybos direktoriai. 
Be to prie parapijos iš 
jaunimo sudarytas atski
ras komitetas. Taigi, visu 
rimtumu ir atsidavimu 
ruošiamasi Kanadoje lie
tuvybės ir lietuviškosios 
kultūros tęstinumui.

Ateityje apie lietuvišką
ją sodybą ANAPILIS in
formacija spaūdai būsian
ti teikiama atskirai.

Kapų lankymo dieną - 
sekmadienį, gegužės 28, 
Kanados Lietuvių Katalikų 
Centras,susitarę s su Lie
tuvių kapinių administra
cija, parapijomis ir Liet. 
B-ne, kapinių aikštėje su
rengė maldos manifesta.- 
cija, išreikšdami solida
rumą su kovojančiais už 
religinę ir tautinę., laisvę 
Tėvynėje,

Pr. Alšėnas

• Vytautas Radžius, kurs 
tvarkys ateinančios lietu
vių tautinių šokių šventės 
muzikinius reikalus, kar
tu apsiėmė suredaguoti ir 
šios šventės leidinį.

apie įvykius Lietuvoje da
ro pranešimus visuome
nės veikėjai A. Narkeliū- 
nas ir V. Gruodis.
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
EVANGELIKŲ JAUNIMO 
EKSKURSIJA PO ODEN- 
WALDĄ

Š. m. gegužės 23 d. (sek
madienį) visiems evange
likams moksleiviams ir 
kviestiesiems svečiams, 
Evangelikų jaunimo rate
lio vadovas mokyt. Fr. 
Skėrys suruošė ekskursiją 
į gražųjį Odenwaldą. Eks
kursijoj dalyvavo25 moki
niai; vienas studentas.

Besistengiant išreikšti 
nuoširdų bendradarbiavi
mą su kitomis jaunimo or
ganizacijomis Vasario 16 
gimnazijoj kartu keliauti 
buvo pakviesti: skaučių, at
stovė Justina Dirgelaitė, 
IVkl., skautų - Vigis Nar
butas, VIII kl. , gimnazijos 
mokinių komiteto pirmi
ninkas Petras Dauknys, 7 
kl., ir Pabaltiečių krikš
čionių studentų sąjungos 
lietuvių sekcijos sekreto
rius stud. Petras Verše
lis. Kelionė buvo ilga ir 
įvairi ;Romuva-Heidelberg 
- Eberbach - Amorbach - 
Miltenberg - Michelstadt - 
Lindenfels -• Bensheim- 
Huettenfeld. iš viso 250km.

Rytas nieko gera neža
dėjo įpilki debesys niūriai 
gaubė dangų, oras šaltas. 
Pereitais metais vykdant 
tokią pačią ekskursiją po 
Pfalco kraštą ir lankant 
reformacijos vietas Worms 
-Speyer ir 1.1.., oras buvo 
labai geras ir iš pat ryto 
saulė žeme ridinėjo. Šiais 
metais Vakarų Vokietijoje 
pavasaris lietingas ir oras 
šaltas.

Odenwaldo kalnai, va
žiuojant Bergstrasse, at
rodo šiandien ramūs, kiek 
susirūstinę ir apsiniaukę. 
Jie'rūkstay lyg tūkstančiai 
kalvių dumplių pūstų balz
ganas miglas į dangų. Mig
los kyla iš slėnių, kabina- 
siį šlaitus, užlipa ligi de
besų ir ten susilieja į vie
numą primindamos čiur
lioniškos aukos dūmus.

Važiuodami Bergstras
se netrukus pasiekiame 
Heidelbergą. Miestas dar 
tuščias, tik pora ankstyvų 
ir blogo oro nebojančių 
žmonių skuba gatvėmis. 
Necka ras patvinęs, tyliai, 
bet skubiai teka, plauda
mas sutvirtintas pakran
tes. Nuo Neckaro tilto ma
tosi jau Heidelbergo pilis.

Autobusas rieda vingiuota 
gatve lig pat pilies vartų. 
Pirmiausia apžiūrime pilį 
iš lauko, paskui sueiname į 
kiemą. Vadovas aiškina 
pilies istoriją: statyta nuo 
1400 ligi 1500 metų, ligi 19 
šimtmečio buvo Pfalco ku
nigaikščių bei grafų rezi
dencija. Prancūzų karo 
vadasMelac Liudvigo XIV 
įsakymu 1689 m. ir 1693 m. 
pilį sunaikino ir dalį su
sprogdino. Vėliau pilis bu
vo šiek tiek atstatyta ir 
kaip jau minėta, 19 šimt
metyje perėmė Badeno 
kraštas savo kunigaikš
čiams, bet iš čia jie vėliau 
persikėlė į Manhheimo pi
lį. Pilies skiepe apžiūri
me didžiausią vyno stati
nę, talpinančią 220 000 lit- 
trų vyno.

Garsiąjme Heidelbergo 
universitete eina mokslus 
ir keletas lietuvių studen
tų baigusių Vasario 16 
gimnaziją ar atvyko iš už
jūrio ten studijuoti. Uni
versitetas įsteigtas 1386 
m. ir yra seniausias Vo
kietijoj. Europoje dar se
nesni yra tik Vienos ir 
Pragos universitetai. Hei
delbergas turi šiuo metu 
150. 000 gyventojų, kurių 
kas penktas yra studentas; 
taigi 30 000 studentų gyve
na šiame mieste. Pagrin
dinėje gatvėje lankome go
tikos stiliaus evangelikų 
ŠventosiosDvasios bažny
čią, statytą 1436 metais. 
Per antrąjį pasaulinį karą 
visiškai nenukentėjo. 
Prieš reformaciją ji pri
klausė katalikams. Po re
formacijos ja naudojosi 
katalikai ir evangelikai: 
viduryje buvo pertverta 
siena. Nuo 1936 metų baž
nyčia priklauso tik evan
gelikams. Joje vyksta ke
lis kartus per metus dide
li bažnytiniai koncertai, 
nes bažnyčia turi puikius 
vargonus.. Apžiūrime ir 
jėzuitų bažnyčią, statyta 
1712 metais. Vaikščiojame 
posenamiestį, einame se
niausiu tiltu per Neckarą 
(1786 m. statytas) vadina
mu Raudonu tiltu; Tiltas 
per paskutinį karą nenu
kentėjo - jis tebėra toks, 
koks buvo prieš 200 metų.

Iš Heidelbergo Neckaro 
pakrante važiuojam aukš
tyn. Plentas vadinasi pilių 
gatvė. Ir tikrai, vardas 

teisingas, nes beveik kiek
vienas kaimelis pasipuo
šęs pilaitės griuvėsiais, 
kurie savo senumu vienas 
su kitu lenktyniauja. Čia 
senovėje karaliai ir kuni
gaikščiai savo atostogas 
leisdavo, dabar vienas prie 
antro susispaudę viešbu
čiai laukia paprastų vasa
rotojų.

Sustojame miško aikš
telėje su pastoge nuo lie
taus, su suolais ir staliu
kais. Oras pasitaisė, te
belyja. Vos tik atidarome 
iš gimnazijos virtuvės pa
siimtą dėžę pi aus tinių( šni
celių). bematant ji ištuš
tėja. Kiti dar ir sumušti
nių prisiduria. Skanios ar
batėlės troškuliui nura
minti taip pat pasirūpinta.

Pasistiprinę vykstame 
toliau.Kėlias veda į Amor- 
bachą. Miesčiukas nedide
lis (4000 gyventojų).t Mūsų 
autobusas įsirikiavo į tu
ristinių mašinų iš Vokieti
jos ir iš užsienio eilę prieš 
gražiąją bažnyčią. Amor- 
bache benediktinų vienuo
liai įsikūrėl734 metais. Iš
skyrus keletą užsilikusių 
senienų iš tų laikų nieko 
nebėra. Amorbach sutrau
kia turistus iš viso pasau
lio savo baroko stiliaus 
bažnyčia, statyta 1742-1747 
metais H. Maksimiliano 
von Welsch. Uždarius vie
nuolyną 1804 metais, jis 
pateko į rankas kunigaikš
čio Leiningen, kurio tėvai 
reformacijos laikais peyė- 
jo į evangelikų tikėjimą. 
Dabar kiekvieną sekma
dienį šioje buvusioje vie
nuolyno bažnyčioje laiko
mos evangelikų pamaldos. 
Viduje bažnyčia yra labai- 
puikiai išpuoštagarsių me
nininkų darbais, kuriais ir 
šiandieną tebesigrožima. 
Bažnyčia meniškais gele
žiniais vartais pertverta. 
Apžiūrinėjame senąją bi
blioteką, žaliąją koncertų 
salę ir kitas įdomesnes 
vienuolyno įžymybes.

Neaplenkiam ne Milten- 
bergo. Miesto centre pasi
juntame lyg nukelti į 14-15 
šimtmetį. Tik žmonių dra
bužiai primena šiandieną. 
Lankom Mildenburgo pilį. 
Iš čia atsiveria puiki pano
rama į miestą. Maino upė 
daro čia didelę kilpą. Bu
vome numatę čia išsimau
dyti, bet šaltas oras ne
leido užmojo įvykdyti. Keli 
mokiniai pasivažinėjo lai
veliais Maino upe.

Miltenbergas - mūsų

KINIJOS IR SOVIETŲ RU
SIJOS PASIENYJE NERA
MU.

Londono "Economist" 
padarė apžvalgąįvykiųso- 
vietų-kinų pasienyje. Da
roma išvada, jog komunis - 
tinę Kinija turi pilną pa
grindą nepasitlkėtiSovfetų 
Rusijos užmojais. Strate
ginių tyrinę jimų institutas 
Londone linkęs manyti, jog 
šį nerimą sukelia sovietų 
pastovus savo karinių pa
jėgų didinimas Kinijos pa
sienyje.

Nuo 1968 metų skaičius 
sovietinių divizijų Kinijos 
pasienyje, ypatingai vadi
namos Išorinės Mongoli
jos srity padidėjo net tris 
kartus. Sakoma, kad 1971 
metais ties Kinijos pasie
niu buvo sutelkta net 44 
sovietinės divizijos arba 
ketvirtoji dalis visos so
vietinės kariuomenės. So
vietinė divizija turi 10 000 
karių. O čia prie kiekvie
nos divizijos esama ir pa
galbinių dalinių, kaip avia
cijos, motorizuotos ir kl - 
tokios techninės dalys. Net 
neminėdami atominių gink
lų, turim pripažinti, jog 
sovietų karinis pajėgumas 
žymiai pralenkia kinų ga
limumus .

Pekinas iš savo pusės 
padarė viską, kas galima, 
kad išsaugoti savo sienas, 
kurios atsidūrė neabejoti
noje grėsmėje. Pastaruoju 
metuį Kinijos šiaurę, prie 
s ovietų pasienio pasiųstos 
papildomos divizijos. Ki
nija pagal esamus galimu
mus stengiasi patobulinti 
savo armijos ginklavimą- 
sį. Bet pagrindinės kari
nės Kinijos pajėgos tebėra 
šalies viduje, ir toli nuo 

pasiekta toliausia vieta. Iš 
jos prasidėjo kelionė atgal 
per Michelstadt, Liųden- 
fels, Bensheim. Michel- 
stadte užtrukome tik pus
valandį: apžiūrėjome ori
ginaliausią Vokietijos ro
tušę, statytą 1484 m. ant 
medinių stulpų. Pats na
mas prasideda tik maždaug 
trijų metrų aukštyje, o 
apačioje galima vaikščioti. 
Po rotuše anksęfau vykda
vo turgai. Iš tij laikų yra 
išlikusios svarstyklės ir 
audeklams spausti mašina. 
Apžvelgiame Odenwaldo 
muziejų šalia rotušės.

Nibelungen gatve atrie
dėjome į Lindenfels, kur 
užtrukome valandą. Lin
denfels miestukas yra la

sovietų sienos. Bet tai esą 
daroma tikslu, kaip Kini
jos strategai planuoją, 
priešininką įvilioti į di
džiosios Kinijos neaprė
piamus plotus. Kinijos 
centrinėse srityse, sako
ma, . yra daugiau negu du 
milijonai kinų kariuome
nės.

Jau 1971 metais Kinija 
turėjo 3000 kovos lėktuvų. 
Šis skaičius iki šiol kasmet 
padidėdavo 500 lėktuvų. 
Dalis tų lėktuvų pagami
nama Kinijoj ir nėra men
kesni, negu sovietiniai. 
Yra žymi dalis lėktuvų, 
kurie gali gabenti atomi
nius strateginius sviedi
nius. Kinijos aviacija turi 
kelias dešimtis reaktyvi
nių naikintuvų, kurių grei
tis pasiekė tarptautinių 
normų.'

Kinija turi išdėsčiusi 
raketinių sviedinių įrengi - 
mus nukreiptus į sovietų 
pusę. Jie sugebės paleisti 
raketas į .tolimus sovietų 
teritorijos centrus.

Klaidinga būtų manyti, 
kad šiuos karinius pasi
rengimus paskatino 1969 
metųpasieniokariniai su
sidūrimai. Nes sovietų Ru
sija anksčiau pradėjo savo 
karinius pasirengimus 
prieš Kiniją. Jaul968 me
tais sovietų karinių divizi
jų skaičius pakilo Toli
muose Rytuose nuo 15 iki 
24. Ypatingai Pekinas su
sirūpino po to, kai sovie
tinės divizijos įsiveržė į 
Čekoslovakiją. Šių įvykių 
akyvaizdoje buvo pradėta 
keisti ir Kinijos užsienio 
politiką. JAV prezidento 
Nixono vizitas į Pekiną 
•aukščiausias šios naujos 
politikos punktas.

bai gražus kurortas, vadi
namas Odenwaldo širdimi 
ar perlu. Jį supa 11 šimt
mečio išlikę griuvėsiai. 
Iš pilies prieš akis atsi
skleidžia labai puiki pana- 
rama - matyti pusė Oden
waldo. Oras buvo pagerė
jęs ir žiūronais galima bu
vo 20km spinduliu apžvelg
ti Qdenwaldą. Iš čia kelio
nė vedė tiesiai į namus, 
nes artėjo vakarienei lai
kas. Mokiniai, nors truputį 
pavargę, galėjo drąsiai 
sakyti, kad šis sekmadie
nis labai gražiai paįvairi
no kasdieninį gimnazijos 
gyvenimą ir suteikė neiš
dildomų .įspūdžių.

Fr. Sk.
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KRUPP’O FABRIKE

Jau Iš tolo pamačiau aukštus fabriko ka
minus tai lengva buvo surasti. Pasikalbėjus 
su Bauleitung vedėju buvau priimtas į Pro
jektavimo skyrių ir ant rytojaus pradėjau 
dirbti. Fabrikas vadinosi Maschinenfabrikder 
Fried. Krupp - Berthawerk (Esseno Kruppo 
padalinys) bet jame gamino ne mašinas o lėk
tuvų motorus, tankus, povandeninių laivų da
lis, priešlėktuvines patrankas ir pan. Mūsų 
projektavimo skyrius mažai bendro turėjo su 
ginklų gamyba. Mes projektavom ir vykdėm 
farbiko pastatų praplėtimą, būtų statybą, ka
nalizaciją ir tt.

Mūsų viršininku buvo jaunas vokietis inž. 
Echt, bet visi kiti inžinieriai svetimšaliai. 
Finansiniame skyriuje dirbo keli lietuviai - 
Skirgaudas, J. Karka ir kiti. Fabriko ligo
ninėj dirbo stud. med. Pliūra. Iš viso fa
brike dirbo apie.20 000 darbininkų ir tarnau
tojų. Tame skaičiuje buvo apie 5000 žydų ka- 
cetininkų kurie nešiojo dryžuotus rūbus ir 
galvose iškirptus’’utelių takus". (Už tai Kru
pas buvo nuteistas 12 metų, bet sėdėjo tik 5 
mt.).

Fabriko plotas, apie 20ha, apsuptas dvi
guba spigliuota vielų tvora o iš lauko pusės, 
kas 100 mtr, stovėjo kareivių sargybos. Iš 
fabriko ėjo 2 km ilgio, spigliuotų vielą kori
dorius į žydų kacetą. Tuom koridorium žydai 
buvo atvaromi į darbą ir vakarais gražinanti. 
Kai atskrisdavo rusų lėktuvai ir prasidėdavo 
alarmas visi bėgdavom iš fabriko rajono į 
lauką, bet žydai buvo paliekami. Fabrike 
buvo griežta kontrolė - visi tarnautojai ir 
darbininkai einant pro kiekvienas duris turė
jo rodyti durų sargibiniui leidimą su fotogra
fija, bet keistas dalykas - žydai ėjo visur 
laisvai. Mat vokiečiai juos skaitė ne žmonė
mis o tik gyvais sutvėrimais. Prie statybos 
darbų tekdavo nuošalyje su žydais pasikal-

Kruppo f abrik u vai dytoj as — Alfried Krupp
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bėti. Jie buvo labai išvargę ir prašydavo at
nešti jiems laikraštį ir... baltos duonos. Tai 
buvo jų išsigelbėjimo viltis. Pade jom jiems 
kiek galėjom. Ir kaikurie vokiečiai jiems pa
dėdavo, bet prižiūrėtojai juos mušė dėl men
kiausios priežasties.

Po Badoglio perversmo Italijoj, fabrike 
atsirado daug italų, buvusių kareivių, kuriuos 
vokiečiai nuginklavo. Dauguma tarnautojų - 
čekai. Jie visi gerai gyveno nes gaudavo di
delius paketus iš savo namų.

Po mėnesio tarnybos pradė jau daryti žy
gius - nuvažiuoti į Lietuvą atsivežti šeimą. 
Apėjau daugelį įstaigų Breslave, įskaitant 
VHI Armijos štabą, maldaudamas leidimo 
nuvažiuoti į Lietuvą bet visur atsikalbinėjo 
patariant kreiptis į kitą įstaigą. Tik mano 
šefas Echt davė pažymėjimą, su Krupo ant
spaudu, kad leidžia mane dviem savaitėm 
atostogų atsivežti šeimą. Bet jis nebuvo ofi
cialus. Gelžkelio bilietą galima buvo pirkti 
tik 50 km. atstumui nuo gyvenamos vietos. 
Pasinaudojęs ta proga įsėdau į traukinį ir 
atvažiavau iki Karaliaučiaus bė leidimo ir be 
bilieto. Mano laimei traukinys buvo labai 
prikimštas, keleiviai sėdėjo ir gulėjo ant 
grindų niekas netikrino nes negalėjo praeiti. 
Anksti rytą išlipęs Karaliaučiuje ir nuėjęs į 
Siaurojo gežkelio stotelę - nuvažiavau į 
Kranz, prie Kuršių marių iš kur mažu gar- 
laiveliu nuplaukiau į Klaipėdą. Liūdna buvo 
žiūrėti plaukiant pro Nidą, Juodkrantę kurios 
priminė malonius laisvos Lietuvos laukus kai 
ten lankiausi.

Klaipėda irgi darė liūdną įspūdį - buvo 
bombų apgriauta ir ištuštėjusi. Atvykus į 
Kretingą, stotyje vokiečių policija manę su
laikė, įsodino į traukinį ir liepė grįžti iš kur 
atvykęs. Žandarams nepastebėjus, išlipau iš 
traukinio į kitą pusę ir pagal bėgius nuėjau į 
miestelį. Pernakvojęs pas policininką, rytą 
išvažiavau į Mažeikius. Atvykęs pamačiau 
liūdną vaizdą - miestas buvo subombarduo
tas, keletas sudegusių namų teberūko. Gat
vėse didelės, bombų išrųuštos, duobes. Žmo
na suvaikais radau išvargusius ir išgąsdin
tus nes viena bomba, sprogo gatvėje prieš jų 
namą. Po bombardavimo jie buvo išvykę su 
kitomis šeimomis į kaimą netoli Akmenės pas 
pažystamą ūkininką pavasaroti.

Vieną dieną atvyko pas juos jaunų rau
donarmiečių būrys ieškodami maisto ir rū
kalų. Pradžioje jie elgėsi mandagiai, - vie
nas iš jų paėmęs nuo sienos gitarą pradėjo 
groti ir dainuoti, o kitas šokti. Kiti bejieš- 
kodami maisto ir rūkalų aptiko seklyčioj 
kampe kartoninę dėžę pilną šovinių... Jiems 
surikus - "Partizanai"-visi kiti griebėsi už 
automatų ir pradėjo visur krėsti ieškant 
ginklų. Moterys ir vaikus išvarė į kiemą su
statė į eilė ir atkišę automatus rėkė: "Saky
kit kur jūsų vyrai? Partizanauja? pabėgo Vo
kietijon? Mes juos surasime ir sušaudysime 
bet j ei nepasakysit kur jie yra tai dabar jus- 
visus čia sušaudysim". Moterys 4 vaikai 
pradėjo klykti, - (vyrų ten visai nebuvo). 
Žmonos sesuo Dapšienė mokėjo gerai rusiš
kai kalbėti tai ji įtikinančiai aiškino vyresnio 
amžiaus seržantui kad jų vyrus vokiečiai iš
gaudė ir išvarė prie darbų o tuos šovinius 
ūkininkas radęs antkelio ir pasiėmęs akme
nims skaldyti. Matyt įtikintas ar pagailėjęs 
vaikų vyr. puskarininkis pasakė kitiems: 
"Rebiata, poka ostavim" ir visi susėdę į sa
vo vežimus išvažiavo. Išgąsdintos moterys 

su vaikais tuoj grižo į Mažeikius kur tebebu
vo vokiečiai.

Lyg nujausdama savo likimą žmona labai 
nenorėjo iš Lietuvos važiuoti (Ji mirė 1954 
Toronte). Nepavykus jos įkalbėti išvažiavau 
vėl vienas. Bet pravažiavęs Lūšės stotį ne
begalėjau toliauvažiuoti nes pajutau kad da - 
bar galutinis atsiskirimas. Nutariau grižti 
ir pasilikti su šeima. Vainodės stotyje-Lat
vijoj, persėdau į traukinį einantį priešinga 
kriptin^i. Man grižus visi nustebo - "tai ne
išvažiavai". Sakau: "pralaukiau stotyje ketu
rias valandas, joks traukinys neatėjo tai grį
žau - bandysiu rytoj". (Tada reguliarinių 
traukinių ir nebuvo, ėjo tik kariški trauki
niai iki Viekšnių, kur jie iškrovė tankus ir 
kareivius grižo apytušti atgal). Tas mano su
grįžimas visgi padėjo. Man išvažiavus jie 
visi buvo labai nusiminę ir gailėjosi Jkad ne
važiavo su manim. Dabar jau žmona ir jos 
tėvai sutiko važiuoti. Visame vagone, - ka
riškame traukinyje, - sėdėjom tik mes ke
turi. Sutemus ir kelias stotis jau pravažiavus 
atėjo į mūsų tuščią vagoną vokietis konduk
torius ir nustebęs klausia: "kaip Jus čia at- 
siradot, juk čia kariškas traukinys ir civi
liams draudžiama - kitoj stotyje turit išlip
ti". Aiškinau jam kad turiu Krupo leidimą 
išvežti savo šeimą iš karo zonos, parodžiau 
jam pažymėjimą su Krupo anspaudais. Jis 
nežinojo ką daryti, pažiūrėjęs į miegančius 
vaikus sako: "betKretingoje turite išlipti nes 
ten keisis brigados".

Atėjus, naktį traukiniui į Kretingą sėdė
jom vagone kaip ant žarijų, bet mūsų laimei 
niekas neatėjo tikrinti. Anksti rytą atvažia
vę į Klaipėdą persinešėm savo mantą į uostą 
ir palaukę ten porą valandų išplaukėm tuo 
pačiu garlaiviuku į Kranz ą. Vėl tempėm sa
vo ryšulius į stotelę ir traukinėliu atvykom į 
Karaliaučių, kur susiradę viešbutį apsinak- 
vojom. Miestas buvo labai subombarduotas 
ir dažnai buvo skelbiami alarmai. Žmonai ir 
vaikams nepardavė geležinkelio bilietų nes 
jie neturėjo jokių dokumentų, tai teko vėl bė
gioti į policija, Arbeitsamtą, Ernaehrungs - 
amtą. Nugalėjus tas kliūtis nusipirkom I kla
sės bilietųsir po 10 valandų kelionės buvom 
Breslave.

Iš kelionės pavargę anksti sugulėm, bet 
tik valandą numigus išgirdom stiprų balado- 
jimą į duris. Atidarius jas, įėjo senas uni
formuotas policininkas ir surikęs "Šie sind 
verhaftet" atkišo man raštą. Skaitau: "Jus 
savavališkai pabėgote iš darbo, leidote savo 
šefui Echt parašyti Jums neoficialų leidimą 
ir 1.1.

Nuotaikingai susitinka Kanados lietuviai 

NL gegužinėje - piknike.
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********** *********************************************************************
KAIP ATSIRADO NEMUNO VARDAS
******4.********************************* ******************************

T.Lehr-Splavinskas Ne
muno vardą kildina iš suo
mių žodžio "niemi", reiš- 
kainčio iškyšulį,neriją. K. 
Būgos manymu šaknis 
"nem", gale jus i būti gimi
ninga su lotynų’’nemuš", 
reiškusiu "šilą". Juk mes 
žinome,kad vietovardžius 
ar hidronimus davė žmo
nės, gyveną prie tos ar 
kitos vietos ar upės, eže
ro. Lotyniškai kalbą žmo
nės prie Nemuno negyve
no. Legenda apie lietuvių 
kilmę iš romėnų sukriti
kuota. Suomiškas pavadi
nimas taip pat mažai pa
grįstas. Jeigu dabartinėje 
Lietuvoje ir gyveno finou
grų tautos, tai jos asimi
liavosi su baltais ir baltų 
kalbai įtakos daug neturė
jo

Žemaitis už upės že
mę vadino" nemuna" Reiš
kia, ne žemaičio žemė. 
Laikui bėgant,tas posakis 
galėjo *apti upės pavadi
nimu.

Mūsų upių tėvo vardas 
susilaukė bene rekordinio 
skaičiaus aiškinimų. De
ja, nė vienas iš jų iki šiol 
nėra visuotinai priimtas 
ir neabejotinas.

A.Kočiubinskis 1897m. 
Nemuną lygino su liet, 
namas, vardo reikšmę 
taip paaiškindamas: "Ne- 
munas-tai mūsų, daugiau
sia lietuvių upė".(1958m. 
šią A. Kočiubinskio eti
mologiją pakartojo M. 
Bodnar skis savo " Vieto
vardžių žodyne" .Po me
tų A.Cvekas (A. Z week 
knygoje" Lietuvai"pateikė

AFRIKOS ŽEMYNAS 
SKYLA
Kai kurie specialistai 

įsitikinę, kad Afrikos že
mynas skyla išilgai gra- 
benų-riftų sistemos. 1969 
m. Smitsono astrofizikos 
observatorijos (Vašingto
nas ir Graikijos naciona
linio technikos universi
teto ekspedicija Etiopijo
je esančioje rifto dalyje 
sudarė matavimų tinklą 
tarp fiksuotų abiejų rifto 
pusių taškų. Pakartotiniai 
matavimai buvo atliekami 
197Om.Praėjusiais metais 
tyrinėtojai Amerikos geo
fizikos sąjungos konferen
cijoje pranešė, kad rifto 
plotis per metus padidėjo 
keliais centimetrais.
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naują Nemuno kilmės aiš
kinimą.Pasak jo, rusiško
ji Nemuno lytis Neiman 
sietina su rus. niemoj"ne- 
bylys ". Dar po keletos 
metų E.Karskis Nemuną 
suskaidė į priešdėlį ne ir 
šaknį mun, kurią siejo su 
rusų kalbos žodžiu mno- 
go "daug". A. Šachmato vui 
Nemuno vardas pasirodė 
esąs keltiškas,nes jis la
bai panašus į keltų deivės 
vardą Neman.K.Būga 1914 
m. iškėlė mintį, kad Ne
munas esąs priešdėlio ne 
vedinys iš vandens pava
dinimo munas.Tas munas 
esąs giminė slavų žodžiui 
muna "purvas ", čekų kal
bos veiksmažodžiui mou- 
nivi "purvinti "ir pan. Va
dinasi, Nemunas būtų 
" nesuteršta, nepurvina, 
švari upė". Šią K. Būgos 
nuomonę savo "Vietovar
džių žodyne ”193 5m. parė
mė lenkų mokslininkas J. 
Haličeris. Tačiau pats K. 
Būga 1921m.atsisakė savo 
pirmosios Nemuno eti
mologijos ir pateikė nau
ją šio vardo kilmės hipo
tezę: Nemunas esąs ne 
priešdėlinis, o priešagi- 
nis vietovardis - šaknis 
nem ir priesaga unas, ku
rią turintis ir latvių kal
bos žodis dęguns"nosis". 
Šaknį nem K. Būga sieja 
su grybo pavadinimu ne- 
munė ir mėlynės uogos 
vardu nemuogė. Šaknis 
nem, pagal K. Būgą, esan
ti gimininga su senovės 
a irų kalbos žodžiu nem 
" dangus ", lotynų nemuš 
"biržtva,alkas, miškelis", 
graikų nemos "ganykla, 
miškelis ir 1.1. TadNe- 
muno pirminė reikšmė 
galėjusi būti " šilo, šilinė 
upė ".J. Endzelynas,kaip 
ir K. Būga, manė,kad Ne
munas yra priesagos-unas 
vedinys. Jo teigimu, Ne
munas galėjęs reikšti ar- 
ba"vingiuotą,linkiuotą upę" 
( plg. sanskrito namati 
" lenkia, linksta ", namah 
" nusilenkimas ” arba 
"miškų upę’^(panašiai,kaip 
K. Būga .

Originalu, bet sunkiai 
įrodomą, Nemuno kilmės 
rembskis. Jo nuomone, 
neteisinga Nemuną skai
dyti į Šaknį mun ir prie
sagą unas. Pagal jį, Ne
munas esąs lyg ir redup- 
likuotinis darinys(Ne-mu- 
nas, kurio šaknis mun 

esanti tam tikras foneti
nis šaknies min, kurią tu
ri upės /ardas Minija, va
riantas.

Upės s vardą Nemunas 
esant neindoeuropietišku 
pirmasis paskelbė A. Po
godinas 1921m.Nemuną jis 
lygino su suomių niemi 
" nerija, iškyšulys, pusia
salis ". A.Pogodino nuo
monei nepritarė M.Fas- 
meris, kuris šaknį mun 
siejo, kaip ir K.Būga, su 
čekų mouniti ir Daugėliš
kio apylinkių ežero vardu 
Munas. Vėliau paaiškėjo, 
kad ir ežero vardas Mu
nas gali būti finougriškos 
kilmės (plg. suomių muna 
" kiaušinis" . Tuo būdu ir 
šis siejimas pasirodė ne- 
įteikimas.

A. Pogodino nuomonę 
labai aktyviai parėmė 
Lehr -Splavinskas, vesda
mas ežero vardą iš finou
griškos prolytės nemune. 
Nemuną jis taip pat kildi
no iš suomių niemi, kare
lų nemi" iškyšulys,neri ja", 
pateikdamas ir daugiau 
suomiškų upių bei ežerų 
vardų su niem.

Būta ir dar kitokių aiš
kinimų.

Taigi, juokais tariant, 
kiek galvų, tiek protų. 
Sunku ką nors nauja čia 
besugalvoti, sunku kam 
nors atiduoti pirmenybę. 
Vis dėlto, nežiūrint visų 
Nemuno kilmės aiškinimo 
trūkumų ir nesklandumų, 
mūsų supratimu,šiuo me
tu patikimiausia Nemuno 
kilmės hipotezė atrodo K. 
Būgos antroji, pagal kurią 
Nemunas yra priesagos 
unas vedinys iš šaknies 
nem, siejamos su lotynų 
nemuš " biržtva, alkas, 
miškelis ", graikų nemos 
"ganykla,miškelis" ir pan. 
Tą šaknį nem, kaip saky
ta, dar turi grybo pavadi
nimas nemuogė. Lietuvos 
upės vardo šaknies nem 
siejimas su lotyniškais, 
graikiškais ar pan.žod
žiais, suprantama, jokiu 
būdu nereiškia,kad Lietu
voje turėjo gyventi ro
mėnai ar graikai.Toks ly
ginimas tik padeda paaiš
kinti šaknies nem reikš - 
mę ir,žinoma,kilmę.

STIPRĖJA OPOZICIJA 
RUMUNIJOJE
Rumunijos prezidentas 

C eaussescu susirūpino vis

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią if 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS 
VILOJE

'AUDRONE’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• 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 RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

SKELBKITĖS KANADOS LIETUVIU DIENOS 
******** ***************•.'•*********************** **■*

LEIDINYJE **************

Skelbimų ir sveikinimų dydžiai ir kainos yra šie:
a) Skelbimų - sveikinimų skyriuje:

visas puslapis - 8 x 5 colių - $50.00 
pusė puslapio - 4 x 5 colių - $30.00 
ketvirtadalis t nc .

puslapio - 4 x 4,5 colių- $ I5.UU

b) Tokio pat dydžio skelbimas ar sveikinimas tekste 
kainuoja 20% daugiau.

Kreiptis: P. Adomonis, tel: 722-3545,256-5355

augančiomis opozicinėmis 
nuotaikomis šalyje. Prieš 
du žymius rumunų auto
rius administracija panau
dojo represijas. Rašyto
jai Homan ir Dimitru Te- 
peneag paskelbti režimo 
priešininkais ir jiems ne
buvo leista dalyvauti Ru
munijos rašytojų suvažia
vime. Nors iki šio laiko 
jie laikomi rašytojų są
jungos nariais ir jiems ne
buvo draudž iama savo kny
gas išleisti. Rumunijos 
opozicionieriai prieš ko
munistinės partijos dok
triną nepasireikšdavo,tik 
kritikavo administracijos 
veiksmus kultūrinėje sri
tyje.

Kaip žinia, Rumunija 
tvarkėsi nepriklausomai 
nuo Maskvos. Rumunija 
n eis įjungdavo į Maskvos 
įsakymais tvarkomą pre
kybos ir kultūrinių ryšių 
su užsieniu sistemą. Taip 
pat Rumunija palaikė ar
timai su Kinija. Nors Ru
munijoje laikomasi orto- 
doksalinio komunizmo, 
bet visokeriopai priešina
masi Maskvos įtakai.

Rumunijos opozicionie

riai griečiau sutiktų su 
tuo, kad krašte būtų įgy
vendintas labiau liberali
nis režimas, o užsienio 
politikoje galima būtų ne- 
prištarauti Maskvai. Juk 
panašiai elgėsi ir Vengri
ja . Bet ir jos pastangos bu
vo sužlugdytos. Opozicio
nieriai, pripažindami da
bartinės užsienių politikos 
drąsą ir tikslingumą, tuo 
pačiu metu nurodo, jog iš 
to paprastam rumunui tė
ra maža naudos. Rumuni
joj nėra daugiau laisvės, 
negu kituose komunisti
niuose Maskvos satelituo
se*. C eausesku gerai atsi
mena, kad satelituose opo
zicinis sąjūdis prasidėda
vo rašytojų sluoksniuose. 
Todėl jis ir atkreipė ypa
tingą dėmesį į rašytojų 
nuotaikas.

CHARLES BENNETAS, 
JAV atstovų rūmų narys, 
pasiekė savotiško rekor
do. Jis dalyvauja Ameri
kos Kongrese 21 metus ir 
nėra praleidęs nė vieno 
posėdžio .Jis apskaičiavo, 
kad jam teko dalyvauti 
3,428 Kongreso posė
džiuose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



U MANE

Eglė Juodvalkyte

KAI GIMS

Galim jau taip sakyti, 
kad susidarė tradicija mū
sų literatūroje,laukti nau - 
jos poetės „Žinojom ir my
lėjom savo ankstyvojo; lai
kotarpio rašytojas, kurios 
mūsų literatūrą žymiai

STASYS SANTVARAS 70 METU 
v

Šia proga Bostone Lie
tuvių Tautinių namų rū
pesčiu įvyko plačiai orga

1972. VI. 21 

TA POETE

praturtino.Bet štai keli 
dešimtmečiai, kaip lietu
viško dangaus skliautose 
užteka vis naujos poezijos 
žvaigždės, jautriai spin- 
sinčios žvaigždės*

Dabar pasirodė Eglės 
Juodvalkytės pernelyg 

nizuotos iškilmės .Sakoma, 
kad šis jubiliejus sutampa 
su Stasio Santvaro 50 me

kukliai, pačių jaunuolių 
aukomis išleista poezijos 
knygutė pavadinta -” Jeigu 
tu mane paliesi57.

Įvadas sako, kad Eglė 
Juodvalkytė esanti pasi
žymėjusi poetė. Taip, tai 
galėjo būti, sprendžiant iš 
jos poemėlių išspausdintų 
įvairiuos leidiniuos. Bet 
gi dabar turim ištisą jos 
poezijos knygutę. Ir jau 
daug drąsiau galim Ulbė
ti apie jos poetinius polin
kius, apie jos žodžio sod
rumą, apie jos poetinę 
drąsą, kuri iš karto pri
verčia nusistebėti. Tokia 
jaunutė, tokia dar nepaty
rusi,© jau kalba pilnu bal
su. Jos balsą išgirs visi, 
kas myli poeziją aplamai, 
o ypatingai lietuvių poezi
ją*

Eglės Juodvalkytės pa
saulio pažinimas yra gi
lus ir jos išreikštos poe
tinės nuotaikos krinta į akį, 
pasiekia širdi ir ten pasi
lieka.

Džiaugiamės Eglės 
ankstyvaisiais kūriniais 
ir tikime jos tolimesne 
pažanga kūryboje.

Petr. Tarv.

tų literatūrinio darbo su
kaktimi. ŠitGks laikotar- 
pas pats už save kalba. Ir 
poetas, teatro darbuotojas 
dramaturgas Stasys San
tvaras pilnai užtarnavo 
jam surengto pagerbimo.

Buvo gausu sveikinimų. 
Jų tarpe Stasys Lozorai
tis savo sveikinime tai 
vadina”gražia sukaktimi”, 
Juozas Kajeckas primena, 
kad jubiliatas buvo sava- 
noris-kūrė jas. O J. K .Va
liūnas sveikina ”miela ir 
didelį žmogų” Aistis atsi
perka evangelijos žodžiais, 
kad vedė žmoną, pirko 
jungą neišmėgintų jaučių, 
o jo asilas įkrito į šiulinį- 
tad jis negalėjęs iškilmė
se dalyvauti. Bernardas 
Brazdžionis iš karto nu
mato, kad bus audringos 
ovacijos, tai jis irgi prie 
jų jungiasi. Br. Raila 

prisipažinęs, kad ” ne
nori ir nemoka būti trum
pas ” prašosi klausytojų 
kantrybės.

Bet visos iškilmės ėjo 
ir praėjo puikioje nuotai- 
ta Iko je.

JEI T

PALIESI

Jei tu paliesi mane 
aš sutrupėsiu 
(kaip sutrupa auksas 
ar saulės spinduliai^

Jei tu paliesi mane 
ir mano kūnas subyrės 
( kaip laikas smėlio 
laikrody) 
ar vaiko akyse juokas 
kas pasakys tau 
kad aš buvau trapi? 
kas pasakys tau 
kad aš stovėjau 
žodžio neištardama 
ir laukiau 
kad tavo pirštai 
man atneštų mirtį?

kas pasakys?

Su žydinčiais krantų kau 
ra is
Ir vilnimi veidrodine ..! 
Vėjelis, būdavo, papūs, 
Užgaus bangų stygas 
sparnais,
Ir tu valtelėj besupies 
Ant krištolinės jų lyties, 
Kurioj patsai save matai 
Ir kaip linguoja tau 
krantai...
Nors taip toli-už okeano. 
Matau tave, tėvyne mano 
Kada ateis ta valanda, 
Kad grįšiu vėl? kada, 
kadaPt f

MOTIEJUS GUSTAITIS
Iš Pensilvanijos 

Nerie, Šešupe, Nemune ? 
Kaip gražūs meilūs esat
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ateina naktys
laukinės
kraujuojančios
raudančios rudenio naktys

ir užgauna mane
prabėgom
audringa
beprasmė
bevaisė
metų skiltis

sausros paliestus plaukus
ke dendamas
kūkčioja vėjas
ir tyliai rauda pervertos
rankos

ir stoviu
sulaukus piūties
nesulaukdama derliaus



7626 CENTRALE LASALLE

ROBERT GENDRON LPH. prop

366-9742
ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO i

Į VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

ADVOKATAS

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

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

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

Suite 417, Montreal, Que.

Tel. 871- 1430
-------------------------.. , -  -  - - - r...,. 1 tfr-. ->.*a v—, .r<c

ADVOKATAS

R. J. Išganantis, ba, bo.
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE & IbuANAITIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
276 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namui 674 - 3364

ADVOKATAS

B.K. Schneider, ba, bcl

DORCHESTER TOWERS Phone 871-1224
555 DORCHESTER BLVČ^ W RES- 486-3361

SUITE 1616 MONTREAL 128. QUE.

Dr.V.Giriuniene
Dantų gydytoja

5330 L’Assomption Blvd.

Montreal.

Tel. 255-3535

Dr.A.O. Jaugeliend
Dantų gydytoja

1410 Guy St, pirmos aukStas, 11-12 kambarys 
Teh 932-6662; namH 737-9681.

Dr.J.Maliska
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel; 866 - 8235, namų488- 8528.

Dr.A.S. Popieraitis
B A., M.D., C.M., M.SC., L.M.C.CL, F.R.ė.S.(c).

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

Di*bJ Frisonf,B.sc„ D.c.
Chiropraktikas

120 2 St. Joseph Blvd. East
Montreal (kampas de la Roche).
Tel.: 523-3525

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

10 psl.

PIE TŲ, DAKOTO JE , JAV 
įvyko pasibaisėtina katas
trofa .Nepaprastai stiprūs 
r ilgai užtrukę lietūs ir 
ludros sudarė didžiulį 
vandens potvynį.Labiausia 
nukentėjo Rapids miestas. 
Vandens masės nusileidu- 
sios nuo kalnų suardė už
tvanką ir iš mažo upelio, 
kurs teka per miestą, pa
sidarė neregėto didumo 
vandens srovė, kuri pir
miausia nuplovė net sep
tynias mylias geležinke
lio, pagrindinai sunaikino 
300 namų ir suardė tris 
miesto parkus. Daugelis 
kitų pastatų tiek nukentė- 
jo,kad tuo tarpu jie netin
ka gyventi. Pačioje prad
žioje jau surasta 200 la
vonų. Aukų skaičius be 
abejonės yra žymiai di
desnis. Visas miestas po 
šio potvynio atrodė šiur
piai. Šimtai automobilių 
buvo užnešti purvais, kai 
kurie automobiliai van
dens srovės buvo užmesti 
ant namų stogų. Daugelis 
medžių buvo išrauti su 
šaknimis. Nuostoliai mil
žiniški, gali būti net iki 
dviejų šimtų milijonų do
lerių.

PILNAS SAULĖS užte
mimas įvyks liepos 10 
dieną ir jis bus matomas 
šiaurės kraštuose, prade
dant Sachalino sala,toliau 
sieks Aliaską, šiaurinę 
Kanados dali, perskros 
Atlanto vandenyną ir pa
galiau pasieks Vakarų 
Europos kraštus. Tai bus 
labai patogi proga astro
nomams tyrinėti saulės 
sukeliamus reiškinius že
mėje. Saulės užtemimas 
vyks per žemės kamuolį 
nepaprastu greičiu,2,000 
mylių į valandą.

TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
89 Orchard Street, La Salle,P.Q .Tel.366-6237 

Įvairi industrinė, komercine ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimu s,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

a Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montrealiečiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr.2?.

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366 - 0500,366- 4203

LaSalle Auto Specialist lleg’d.
• Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower

 Sav. G. D e s r o c h e r s į

Jettė & Frėres

SELESTAS, iki paskuti
nių laikų buvęs Ukrainos 
valdovas,kaip jau žinoma, 
iš tos vietos pašalintas. 
Jo postą užėmė Aleksan
dras Liaško, kurs buvo 
Ukrainos Auksčiausios

3 • v
Tarybos pirmininkas, Se
lestas ,kaip gandai sklinda, 
buvęs pašalintas iš savo 
aukšto posto todėl, kad 
Brežnevo politikai neno
rėjęs pritarti ir reiškęs 
opozicines mintis.

MONGOLIJOJE iškastas 
beveik keturių dešimčių 
metrų ilgio dinozauro ske*6- 
lėtas.

VISKAS - MODERNIEMS NAMAMS 
Visi kiti vandentiekio ir 
Šildymo taisymai ir nau
ji įrengimai. F, Galiniu

įrengimas. Atstovaujami 
Hydro - Quebec išnuoma 1 
v imui karšto vandens 
tiekimą. Veltui ikaina 
vimas.

Jettė & Frėre Liet
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330
i - '?■'..........- T------------~

AUTOMOBILE INC.,

366-7818

P ARDAVIMAS
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 

dažymas. Kreiptis: Dc L a Verendrye.BI vd.LAURfNT DAIGnėAULT
President Tel. 3 6 5,-JT'64

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KIEK KARTU
V

Į DIENA REIKIA VALGYTI

Maskvos medicinos in
stituto mitybos skyriaus 
vedėjas dr. Konstantinas 
Petrovskis pasisakė, kad 
jo nuomone į dieną reikia 
valgyti bent keturius kar
tus. Jis ir nurodo, kad 20 
nuošimčių dieninio maisto 
reikia paimti pusryčiams, 
35 nuošimčiai turi atiteik- 
tY'pietums ir 35 nuošim
čiai vakarienei,o esą nau
dinga dar užkąsti vakare, 
bet tik 10 nuošimčių die
nos maisto.

Pusryčiam jis reko
menduoja mėsą ir žuvį. 
5'am atrodo, kad būtina 
prisisotinti, nes būsianti 
lengvesnė dieną. Bet jis 
nepataria nei kavos nei 
arbatos vakare.

Jis sako, kad žmogus 
turi duoti savo nervų sis
temai pailsėti ir pilnai 
nusiraminti. Prieš eida
mas gulti už kokiosvalan- 
dos kiekvienas galim iš
gerti vaisių sulčių, suval
gyti šiek tiek jogurto ar 
koki nors vaisių. Apelsi
nai jam atrodo naudin
giausi.

Jis taip pat nepataria 
valgyti daug saldumynų, o 
lygiai ir duonos reikėtų 
Cedaug vartoti. Geresnė 
duona esanti juoda. Pažy
mėtina, kad šis daktaras 
skatina vartoti greta 
sviesto ir margariną, ku
ris nęsąs nieku blogesnis 
maisto produktas. Jis 
kreipia dėmes i, jog Holan- 
dijoje, ir Danijoj, kur 
sviesto per teklius, vis 
vartojama margarino.

Columbijos universiteto 
prof .Visnikpaklaustas dėl 
dr. Petrovskio siūlymu. 

Taupyk ir skolinkis

PARAMA
IMA

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5Y1 % už depozitus 

r 6% už serus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Vą% už 1 m. term. dep. 
6!6% už 2 m. term. dep.

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius
Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 

‘ nedaugiau $2.000. Asmeninės 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 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

aplamai juos pagyrė. Jis 
nurodė, kad Maskvos dak
taro galvosena šiuo klau - 
Simu Sutampa su Ameri
kos daktarų nuomonėmis. 
Maskvos daktaras, girdi, 
turi galvoje miesto gyve
nimo sąlygas.

KODĖL ŽMONES
KOŠE JA ?
Pavasarį ir rudenį,kei- 

čiantis oro temperatūrai, 
kosėjančių žmonių labai 
pagausėja. Slogą,gripą ir 
kitas ligas paprastai lydi 
bronchitai-bronchų siene
lių uždegimai;, kurie iš 
pradžių pasireiškia sausu 
kosuliu, o po 3 - 4 dienų 
pradeda išsiskirti skrep
liai.

Žmogaus gerklėje ir 
nosiaryklėje visuomet yra 
įvairių mikrobų, kurie 
normaliomis sąlygomis 
jokios ligos nesukelia. 
Persišaldžius,ilgesnį lai
ką būnant dulkės e,įkvėpus 
nuodingų medžiagų, pikt
naudžiaujant rūkymu ir al
koholiu, išburksta bronchų 
gleivinė, nusilpsta orga
nizmas ir susidaro palan
kios sąlygos bakterijoms 
daugintis. Žmogus suser
ga bronchitu. Susirgimo 
metu išburkusi bronchų 
gleivinė išskiria sekretą, 
kuris neretai būna pūlin
gas dėl prisidėjusios in- 
fekc i jos. Sergąs bronchitu 
žmogus stipriausiaikosė- 
ja naktimis po pirmojo 
miego ir rytais, nes naktį 
susidaro palankiausios 
sąlygos bronchuose susi
rinkti sekretui.

Bronchitai linkę karto
tis .Senesnioamžiaus pyp- 

koriai ir alkoholikai daž
nai košė ja be perstojo, nes 
jų gyvenimo būdas sudaro 
palankias sąlygas atsiras
ti lėtiniam bronchitui, iš 
kurio vėliau išsivysto sun
kios ir dažnai nepagydo
mos plaučių ligos: plaučių 
išsiplėtimas (emfizema), 
lėtinis plaučių iuždegimas, 
bronchų sienelių išsiplė- 
timas(bronchektazė] ir ki
tos plaučių ir net širdies 
ligos.

Norint iš vengti br one ni
tų, reikia grūdinti orga
nizmą. Suaugusiems pa
tariama rytais ir vaka
rais apsitrinti krutinę 
drėgnu rankšluosčiu,mau
dytis po dušu, vaikam s va
kare nuplovus kojas, api
pilti jas šaltu vandeniu ir 
nušluostyti. Dažnai ser
gant bronchitais, vasaros 
atostogas patartina pra
leisti prie jūros. Maudy
masis sūriame jūros van
denyje grūdina organizmą, 
esąs pajūrio ore jodas 
teigiamai veikia bronchų 
sieneles.

Bronchitas nėra už
krečiama liga.Tačiau ne
gydomi bronchitai pasi
daro lėtiniai, o šie gali 
sukelti sunkių plaučių li
gų, kurios atima žmogui 
darbingumą ir priartina 
senatvę.

mokslinis filmas 
Mokiniukas rengiasi į fil
mų teatrą. Tėvas klausias:
- Koki filmą tu žiūrėsi?
- Nieko ypatingo. Tai 

mokslinis filmas.
Kitą dieną tėvas sužino, 
kad sūnus žiūrėjo tokį fil
mą , kur šoko pusnuogės 
šokėjos .Tad jis sūnų klau
sia:
- Man įdomų, ko tu pas r 

mokei iš to f ii m o? Tu sa - 
kei,kad filmas mokslinis .

-Argi tau neaišku? Aš 
s "ūdija vau anatomiją.

SENOVĖS EGIPTE LAI- 
KANEŠIAMS STATYDA
VO PAMINKLUS,

; Graikijoje jie buvo laiko
mi neliečiamais. Už laiš
kanešio apiplėšimą arba 
užpuolimą buvo griežtai 
baudžiama. Tai buvo žmo
nės, garsėjantys greito
mis kojomis. Vienas jų per 
parą nubėgo j-pie 120 my
lių. Jis nešė žinią,kad per 
sai užpuolė Atėnus, ir bė- 
go į Makedoniją

Negrų jumoras

M ERIKOS IR SOVIETŲ 
DARBININKAS
Propagandoje dažnokai 

operuojam valiutos skir
tumais. Tačiau tie skirtu
mai kasdieniame gyveni
me nėra pakankamai aiš
kūs. Bet darbo laikas pats 
tikriausias matas pagal 
kurt galima spręsti, kiek 
pirkėjas turi mokėti už 
kiekvieną daiktą. Spauda 
paduoda okius labai įdo
mius palyginimus:

Už šiuos daiktus sovie
tų ir amerikietis darbi
ninkas tūri dirbti tiek lai
ko:
duonos kepaliukas - sov. 
darb.dirba 17 min.ameri
kietis - 5 min.
svaras bulvių - sov. darb. 
4 min.amer. - 2 min. 
mėsos svaras sov. d. - 63 
min.amer. -19 min. 
Sviesto svaras - sov. d. 
140 min.amer. -16 min. 
cukraus sv.-sov.darb.-4O 
min.amer. - 3 min. 
Pieno litras - sov. darb. 
24 min.amer. - 6 min. 
dvylika kiaušinių - sov. d. 
93 min.amer. - 12 min. 
vyriški marškiniai-sov.d. 
11 val.amer. - 90 min. 
Vyriška eilutė-sov. darb. 
157 val.amer. - 26 vai. 
Vyriški batai-sov. darb. 
34 val.amer. - 6 vai. 
Moteriška suknelė-sov.d.

VASARVIETĖ “JŪRA“

ATIDAROMA ŠIAIS METAIS LIEPOS 1 DIENA. 
4

Vasarvietė randasi . prie šiltosios srovės pa- 
pludymio “ CRAIGVILLE BĘACH“ - 5 minutės 
pėsčiam. Patogus kambariai, geras lietuviškas 
maistas ir rami aplinka.

Su užsakymais kreiptis:
O. Slepavičienė
P. O. Box 307, Marie Ave.,

Centerville, Mass. 02632, Cape Cod USA 
Tel. (617) 775-4146

42 vai. amer. - 6 vai. 
porą kojinių-sov.darb.-3 
val.amer. - 18 min.
muilo gabalas-sov. darb. 
16 min.amer. - 2 min. 
Cigarečių pokelis -sov. d.
15 min.amer. - 9 min. 
Degtinės litras-sov. darb. 
6, 5 val.amer. - 2 vai. 
Automobilis-sov.darb. -46 
mėnesius, amer. - 6 mėn. 
Skalbiomoji mašina-sov. 
darb. - 3 savait. amer. 
67 vai.
Išvadas galima lengvai 
pasidaryti.

PRIEŠTARAUJANČIOS 
ŽINIOS

Tarp Egipto ir Izraelio 
Viduržemio jūroje vyko 
lėktuvų susišaudymai.

Egiptas skundžiasi, kad 
Izraelio lėktuvai pažeidė 
jų teritoriją ir jie buvo pri
versti numušti jų 2 lėktu
vus iš 16 kurie skraidė jų 
teritorijoj. .

Izraelis aiškina, kad jų
16 žvalgybinių lėktuvų ne
buvo įskridę į Egipto teri
toriją, bet gindamiesi nu
mušė irgi du Egipto lėktu
vu. Abi šalys karo pareng
ties padėtyje.
GROMYKO Sovietų užsie
nio reikalų ministeris 4 
dienas tarėsi su prancūzų 
vyriausybės atstovais Pa
ryžiuje.

1972. VI. 21 11 ps



Kun. Antanas Sabas

NUO NEMUNO KRANTŲ 
LIGI SUDBURIO

Pasikalbėjimas - Kun. 
Antano. Sabo 65 metu su
kakties proga.

’’Nepriklausomos Lietu
vos” korespondentui su
kaktuvininkas pasakoja

- Esu gimęs Papiškių 
km., Gelgaudiškio v., Ša-t 
kių apskr. 1907 m. liepos 
mėn. 20 d. pasiturinčių ir 
pažangių ūkininku šeimoje. 
Pradžios mokslą ėjau 
Mastaičiuose ir Šiaudinėj. 
Baigęs Jurbarko'"Saulės" 
gimnazijos 4 klases išvy
kau į Italiją. Estėje, prie 
Paduvos baigiau saleziečių 
gimnaziją, vėliau Torine 
užbaigiau licėjų su filoso
fija. Trejus metus moky
tojavau lietuvių saleziečių 
gimnazijoje "Peroza Ar
gentina" prie Torino. Grį - 
žau į Toliną, kur tarptau
tinėje teologijos akademi
joje mokiausi teologijos. 
Mūsų šeima buvo labai re
liginga. Nežinau atvejo, 
kad be tikrai rimtų prie
žasčių butume kada aplei
dę šv. mišias sekmadie
niais. Tėvelis mirė sulau
kęs 91 m. amžiaus, o ma
mytė, net 102 m. Mudu su 
kun. Augustinu esame jau
niausi šeimoje. Kiti penki 
broliai ir dvi seserys jau 
mirę. Juozas, mokytojas , 
iš jų mirė paskutinis.

1939 m. vasarą grįžau į

KEUEiyiS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODJ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEĮKAUSKIENĖ VEDa'tEI- 

; SINIŪ PATARIMU SKYRIU.
’ Metinė prenumerata tik $7.00

KELEIVIO 1971 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

2 psl.

NUSIPELNĘS SUKAKTUVININKAS

PASAKOJA

Lietuvą. Kaune ėjau Vai
kelio Jėzaus amatų mokyk
los, Suaugusių Prekybos 
Mokyklos ir Mergaičių 
Amatų kursuose prie ka
tedros kapeliono pareigas. 
Vėliau vikaravau Rumšls-
kėse, Raseiniuose, Lygu
muose. Atsidarius Vilniu
je lietuvių kunigų semina
rijai, buvau pakviestas se
minarijos dvasios vadu ir 
asketinės teologijos, bei 
graikų kalbos profeso
rium, po trumpo laiko, dėl 
sveikatos, tų pareigų at
sakiau.

Tremties stovyklose 
Vokietijoje, ypač Hechin- 
gene, padėjau lietuviams 
privačiai įsikurti, kur ėjau 
ir Lietuvių Sąjungos pir
mininko pareigas. Kadangi 
pietų Vokietijoje lietuvių 
kunigų buvo perteklius, tai 
vyskupo buvau pasiųstas į' 
Hamburgą, iš kur vienu 
metu aptarnavau net pen
ketą mažesnių lietuvių sto
vyklų. Atsiradus daugiau 
kunigų, apsistojau Špaken- 
bergo lietuvių stovykloje, 
ten gimnazijoje dėsčiau 
tikybą ir lotynų kalbą, 1950 
m. vasario mėn. 9 d. at
vykau į Kanadą ir pradėjau 
dirbti Sault Ste Marie vys - 
kūpi jo j e-North Bay, Sault 
Ste Marie, Sudbury. Dabar 
dirbu Sudburyje Christ the 
King parapijoje, esant rei
kalui pavaduoju "General 
Hospital" kapelioną, ap- 
tarųaujū Sūdburio lietu
vius. Nuo £at įsikūrimo 
"Tumo-Vaižganto" šešta
dieninės mokyklos, ęsu 
mokytojas.

Toliau sukaktuvininkas 
kalba bendrais klausimais:

- Aplamai kalbant lietu
viškų laikraščių lygis yra 
gana aukštas ir jų turime 
gana daug. Tai rodo, kad 
mūsų tauta yra gaji ir kū
rybinga, ir tai be abejo, 
prisideda prie lietuvybės 

c išlaikymo išeivijoje. Ir 

taip jau nemaža dalis nu
tautėją, o kas atsitiktų, jei 
neturėtume spaudos ? Tik 
visa bėda, kad mūsų spau
doje perdaug ginčų, peš
tynių ir neteisingų aprašy
mų. Laikraščių bendra
darbiai - koresponden
tai turėtų būti optimistai ir 
vienyti tautiečius, o ne 
skaldyti. Nevieta spaudo
je kerštui ir asmeninėms 
ambicijoms.. Kai kurie ra»- 
šeivos nesugeba parašyti 
paprasčiausios korespon
dencijos kam nors, kaip 
nors neįgnybę. Tas labai 
ardo vienybę ir gerus san
tykius bendruomenėje ir 
šeimose. Čia mums rei
kėtų pamiršti ir senus par
tijų ginčus, ir mūsų men
kas ambicijas. Ypač tai 
piktina mūsų jaunimą. Re' 
dakto riai tokias piktas ko - 
respondencijas turėtų ra
mia sąžine mesti į šiukšlių 
dėžę ir neleisti teršti laik
raščio puslapių. Kaip NL 
skaitytojas iš širdies lin
kiu jai stiprėti, tobulėti ir, 
kad ją redaguotų ne redak
cinis kolektyvas, o vienas 
atsakingas redaktorius. 
Li etuvių patarlė s ako, kad 
"tarp dviejų auklių vaikas 
be galvos", o čia, kai dar 
daugiau negu du - tai dar 
blogiau išeina. Daugūma 
Skaitytojų yra katalikai - 
tai reikėtų neužgauti jų 
jausmų.

- 65 metų sulaukę visi 
planuoja pensijas, kaip 
Jus ? Jei išeitumėte į pen
siją, paliktumėte Sudbury 
ir lietuvius, ar liktumėte 
su jais ilgiau?

- Šią vasarą turiu teisę 
visiškai pasitraukti iš ak
tyvios tarnybos ir kur nors 
ramiai laukti gyvenimo 
saulėlydžio, bet kol Dievas 
duos sveikatos pasiliksiu 
savo pareigose, kad galė
čiau tarnauti tautiečiams, 
kurie įvertina lietuviškas 
pamaldas ir lietuvišką mo
kyklą. Iš Sudburio niekur 
nemanau keltis, tik šal
toms žiemoms sutrumpin
ti galiu išvažiuoti atostogų 
į šiltesnius kraštus.

Juozas Kručas.

AMERIKOS ETNINIŲ 
GRUPIŲ KONVENCIJA
Š.m. birželio 3 ir 4 

dienomis Vašingtoną 
Gramercy Inn viešbutyje, 
įvyko Amerikos Etninių 
Grupių Konfederaciją. Ši 

organizacija įkurta Pitts- 
burge 1955 m. ir turi tiks
lą apjungti visus svetimos1 
kilmės amerikiečius, sie- 
kiaht užtikrinti šių grupių 
žmonėms didesnį svorį 
JAV gyvenime arba bent 
apsaugoti juos nuo val
džios įstaigų diskrimina
cijos dėl privilegijuotų vad. 
" mažumų "grupių perdė
tos globos.

Į Konvenciją buvo suva
žiavę apie 50 delegatų, 
atstovaujančių dvidešimtį 
įvairių Amerikos etninių 
grupių ir jų organizacijų. 
Konfederacija turi eilę 
savo skyrių, apjungiančių 
vietines etninių grupių 
organizacijas, kaip New 
Yorke, clevelande, New 
J e rs ey, Pittsburge, Vaš ing- 
tone, ir kt. Be to, į Konfe
deraciją nariais įeina ir 
eilė Amerikos nacionali
nių etninių grupių organi
zacijų. Šioj gftipių Konfe
deracijoj lietuvius atsto
vauja Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Pačioj konvencijos pra
džioj buvo sudarytos sep
tynios įvairios komisijos. 
Jos lietė pirmoj eilėj 
konfederacijos organiza
cinius reikalus: biuletenio 
leidimą, finansų telkimą, 
narių verbavimąirskubius 
žygius dėl pasireiškian
čios įvairių formų diskri
minacijos iš federalinių, 
valstybinių ir vietiųės 
valdžios įstaigų biuro
kratų pusės.

Į konvenciją buvo atsi
lankęs ir trumpą žodį ta
ręs Respublikonų partijos 
nacionalinio komiteto di

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

verstis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata 
įgalindavo leisti sekantj 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 l-jj tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar jsigyvens 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 LIT.UANICA 
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 

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 kitu leidinių: P. Andriušio raštų 

dainos Amerikoje, j. f J"
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Šantvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
y .Eilėraščiai, A, Kutkąųs—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis—
kaina $38.00, siūlau $.................
Pavarde ir vardas..................................................................................................... .

$42.00,

$10.00,

$10.00,

siūlau $

siūlau $

siūlau $

siūlau $$7.00,
u leidinių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio— Lietuvių 
Šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie-

Adresas .... ...... . ....... • - - - - • • • -
Šią atkarpa prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pa

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

Pinigų iš ankstu siųsti nereikia.

rektorius tautinių grupių 
reikalams, Laszlo C. 
Pasztor.Sekmadienį pietų 
metubuvę pristatytai įdo
mus svečias kalbėtojas, 
buv. JAV Informacijos 
Agentūros vicedirektorius 
Bruce Herchensohn.

Lietuviams teko Konfe
deracijos Tarybos vice
pirmininko pareigos, ku
rioms buvo išrūktas Dr. 
Jonas Genys.
• Montrealio ateitininkų 
vasaros stovyklą įvyks 
Baltijos stovyklavietėje 
nuo Liepos 16 d. Mokestis 
už vieną stovyklaujantį 
vaiką 25.00 dol.įskaitant 
registraciją ir apdraudą, 
nuolaida keliems vienok 
šeimos vaikams.

Informacijai skambinti 
p. J. Adomonienei.
Tel: 256-5335.

VESTUVES BUVUSIŲ
N. L. "KARALAIČIŲ "
Margarita Buzaitė ir 

Rimutė Sušinskaitė. Buvu
sios Nepriklausomos 
Lietuvos Laikraščio spau
dos baliaus karalaitės iš
teka .M .Buzaitė už P.Plio-4 
plio, vestuvės liepos 1d. ir 
R. Sušinskaitė už D. C. 
Hewitt,vestuvės liepos 19d. 
Abi susituoks Aušros Var
tų bažnyčioje.

B. AKUDŽ A VA, pagarsė
ję s nuotaikingų dainų ir 
poezijos kūrėjas dėl nul- 
rypimų nuo generalinės li
nijos, išmestas iš komu
nistų partijos.

kaina $25.00, siūlau $

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



II PU Kongreso reikalai

JAUNIMO KONGRESO 
KOMITETAS BAIGĖ 
POSĖDŽIUS
Parodų komisijos pirm. 

Dalia Lukuosiūnaitė pra
nešė Jcad parodos prasidės 
birželio 24 d. ir baigsis 
liepos 4d. Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave. 
Pirmą dieną bus visoms 
parodoms bendras atida
rymas.Numatytos šios pa
rodos: grynojo meno, tai
komojo meno,fotografijos, 
filmų, spaudos ir tauto
dailės.

Birželio 30 d.7:3Ov.v. 
įvyks kongreso atidary
mas, vadovaujant R. Saka- 
dolskiui. Bus pagerbtos 
kraštų ir organizacijų vė
liavos / viso apie 20/ . 
8:30 v. v. - pirmoji kon
gresinė paskaita"Lietuvių 
jaunimas išeivijoje-pras- 
mės beieškant ". Skaito 
kun.A.Saulaitis,SJ iš Bra
zilijos.

Registracijos komisijos 
pirm. Jolita Kisieliūtė 
pranešė,kad jau yra užsi
registravę 850 dalyvių.

Daiva Vaitkevičiūtė su 
Nakvynių komis i ja jau su
radusi 150 nakvynių. Esą 
užsiregistravusių, kurie 
jau pranešė, kad apsigy
vens viešbuty arba pas 
savo pažystarnus.Krautu
vėlė je/Conrad Hilton vieš
buty / bus galima gauti JK 
suvenyrų, knygų, plokšte
lių ir laikraščių.

Dalia Kučėnienė, prane
šė, kad liepos 1d. Conr. 
Hilton viešbuty pasirodys 
jaunimo talentai.Bus me
ninė programa ir estradi
nė muzika,oto vakaro šo
kiams gros 15 žmonių or
kestras .

Liepos 2 d./sekmad./ 
8 v. v.bus vaidinimai Jau
nimo centre: "Du apie Ge- 
diminaičius", istorinės 
dramos ištrauka ir Vinco 
Krėvės " Skirgailos 41 iš
trauka.

Liepos 3 d./pirmad./

iiW
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tid
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ift

B A MIL T S m • Lisrtmv

«S» Mta St East, *L 544-TK5
vaflandas:

pirmadieniais 10—5
antradieniais 10—5
trečiadieniais 16 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
Šeštadieniais 9—12 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais ir 
prie! ilgus savaitgalius šešta
dieniais “TALKA* uždaryta. 

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers’* čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $31400.000.

8 v. v. Jaunimo centre bus 
vaidinama Kosto Ostraus
ko " Kvartetas ",kurį re
žisuoja Dalia Junkevičiūtė 
ir Kazio Sajos " Mamutų 
medžioklė", rėžis JI. Smil
ga itė.

Sporto diena prasidės 
futbolo rungtynėmis tarp 
New York ir Chicagos ko
mandų, Marquette Parke.

Studijų dienos yra tai
komos Jaunimo kongreso 
atstovams. Visų dalyvių 
skaičius - 300.

JAUNIMO KONGRESO 
SVARBESNIEJI 
MOMENTAI
A.Kongreso PARODOS 

įvyks birželio 24 - liepos 
4d.d. Chicagoje, Lietuvių 
Jaunimo Centre, 5620 
Claremont Ave.

Birželio 30 d.,Conrad 
Hilton viežbutyje, Williford 
Room. 8:00:Lietuvių jau
nimas išeivijoje— Skaito 
kun.Antanas Saulaitis.

9:30 Susipažinimo šo
kiai Conrad Hilton viež
butyje.

Liepos l d., pastaba: 
akademinė programa vyks 
Conrad Hilton.

10:00 Pokalbis: Jauni
mo vaidmuo Lietuvos 
laisvės siekime. Waldorf 
Room. Vadovauja Algi
mantas Gečys.

Pokalbis: Lietuvių kal
bos mokymas šeimoje. 
Vadovauja Gintarė Ivaš- 
kienė.

2:00 Pokalbis: Litua
nistikos mokslų galimy
bės .Vadovauja Leonardas 
Dambriūnas.

Pokalbis: Tėvų ir vaikų 
dialogas—laidas pasitai
kančių nesusipratimų
sprendime. Vadovauja 
Irena Lukoševičienė,
Montreal, Kanada.

7:30 "Kongreso Vaka
ras ". Grand Ballroom. 
Pasirodys rinktiniai lie
tuvių jaunimo talentai. Po 
prcgrtanogJaras Šokiai.

Liepos 28:00?. v.

Mokamedfc 
ticpeaftas,___________ S*
Šeras fa- 
už vienų metų tenntaustas 
indėlhis_______________
ir virš $10.6000— 3metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskalas iš___ 10%
nekilo, turto paskolas iš 3%%

Jaunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis!

II PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO

PROGRAMA
I. PARODOS - birželio 24 - liepos 4 d.d. Jaunimo centre Chicagoje

f

II. ATI DARY MAS — birželio 30 - liepos 4 d. d. Conrad Hilton
viešbutyje ir Jaunimo centre, Chicagoje

III . S T U D I J U DIENOS - liepos 4 - 9 d. d. Kent Valstybi
niame Universitete, Ohio

IV. STOVYKLA - liepos - 15 d. d. Romuvoje, Kanadoje

V. UŽDARYMAS - liepos 15 - 16 d. d. Toronte, Kanadoje ,

Apie smulkesne programą prašome sekti spaudoje.

II PLJK KOMITETAS

"Du apie Gediminaičius" 
istorinių dramų ištrau
kos .Jaunimo Centre. Vin
co Krėvės " Skirgaila". 
Režisierė Marija Smil
ga itė. Juozo Grušo "Bar
boros Radvilaitė". Reži- 
ser ius A Igirdas A ntanaitis.

Liepos 3 d.,pirmadie
nis, Pokalbis:Ar įmanoma 
jaunimo lietuviška kūryba 
išeivijoje? Vadovauja Ma
rija Saulaitytė.

Pokalbis: Jaunimas ir 
spauda. Beverly Room. 
Vadovauja Jūratė Reizgy- 
tė, Sydney,Australija.

3:30 Paskaita: Išeivijos 
jaunimas ir pavergta Lie
tuva. Skaito Vincas Bar
tusevičius.

Pastaba: akademinė 
Kongreso programa vyks
ta Conrad Hilton viešbu
tyje.

JONAS BALKEVIČIUS 
studentas Northeastern 
universiteto išrinlrias at - 
stovulš Brocktono,Mass, 
UPasauUoLfetuvlų Jau - 
nimo Kongrese.
DAINA DAMLEVIČIUTE 
biologijos studentė Illinois 
uatveraitete atstovauja ČF

DANGr
Winnipeg© atstovė.
ALGIMANTAS MILVYDAS
atstovaus Australiją.
PETRAS NEVULIS Muen- 
cheno univeraitetostuden- 
tas atstovauja Vokietiją.
VIDA PETRAŠIŪNAITĖ 
(gimnazistė) atstovaus 
Londoną (Kanadoje).
LIUDAS RUDĖNAS atsto

vaus Argentiną.
ROBERTAS SELENE stu
dentas atstovauja Detroitą. 
ARŪNAS STEPONAITIS 
Išrinktas atstovauti Brazi
liją* 
IRENA SVENTICKAITĖ 
atstovaus Detroitą. 
ARNOLDAS VEZBICKAS 
Išrinktas atstovu iš Argen
tinos.
LAIMA VOSYLIŪTĖ iš
rinkta atstovauti Braziliją. 
NĖ LIDA ZAVICKAITĖ bu
vo Išrinkta atstove iš Ar
gentinos .
PAPIGINTOS KAINOS 
KAMBARIAM Conrad Hil
ton viešbuty II Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
so dalyviams. Paskiriems 
kambariams kaina $15. 00. 
Kambarys 2 žmonėm $22. 
00. Kambarys po 3 ar 4 
žmones -$7.00 asmeniui. 
Prie šių kambarių pride
damas 6.1% miesto ir vals - 
tijos m’okestis.

TORONTO ATSTOVAI, 
ruošdamiesi dalyvauti H 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese, -gegužės 44-tą 
dieną Wfetoto speciation 
studi^msee^sn. Kana- 
dabusatstov«^ama35 at
stovais,

« Toronto XSetwvfcI Itemų 
naujai Wtektcfi valdyba: 
pirm. Karpys, Asevtčlus, 
Stanaitis £auiėnas,Petrai
tis, Deltas ir Kvedaras.

• Birželio 10 c R. 
Sušinskattel A. V. Parapi
jos salėje buvo suruoštas 
priešviestuvinls pobūvis. 
Jame dalyvavo gražus 
būrys moterų.

Anelė stankaitė 
birželio 16 d. Brampton, 
Ont. miesto gėlių festi
valyje išrinkta festivalio 
karalaite - Oueen. Anelė 
yra duktė Anelės Skruiby- 
tės ir Alfonso Stankų, ku
rie ankščiau gyveno Mon- 
trealyje.

• Alfonso Stankaus dėdė, 
jo mirusios mamos brolis 
Ant. Girdžiflnas mirė Va
šingtone.

• PraeltąjMkmadienįŠ  v.
Onos suruošė
ekskursai 4 LAMOTTE 
vietove Wrowmt. JAV. 
Ekskur»i>>aaisekė gerai 
visi trtmingai ir
patf .

Idebom ^uBaremba S J.
Neseniai iš 

ilgesnes Intienės grįžęs 
Tėvas S. Kwlbis S.J.

PATAISA
Baltijos stovyklavietės 

aprašyme, pajamų pazici- 
joje, praleista ateitininkų 
mokestis už stovyklos nau
dojimą sumoje 62.OOdol.

1972. VI. 21 13 psl.



Montrealio lietuviu, latviu ir estu demonstracijos birželio 14 d.vaizdai. *. '’V NuotJ. Siauriu Ii o

montrealio 
LIETUVIU 
DEMONSTRACIJA
Montrealio lietuviai, 

kartu su latviais ir estais 
reikalauja laisvės okupuo
tiems kraštams.

Vieša.. demonstracija
prieš Lietuvos okupantus 
Rusus.

Birželio 14d. 7val. vaka
ro, Montrealio Lietuviai, 
Latviai ir Estai, tragiš
kuosius 1941 metų įvykius 
minėdami, o taip pat Ro
mo Kalantos tragišką, 
mirtį prisimindami, gau
siai susirinko Dominion

hamilton
HAMILTONO lietuvių 

Žūklauto jų ir Medžiotojų 
klubo "Giedraitis"valdyba 
kviečia visus narius ir 
prijaučiančius, su šeimo
mis ir jaunimu atvykti į 
klubo pavasario Gegužinę, 
kuri įvyks š.m. birželio 
25d.,sekmadienį po pietų, 
savos šaudyklos rajone. 
Bus daug įdomybių seny- 
mui ir jaunimui.Jaunimas 
bus pavaišintas. Tad iki 
malonaus pasimatymo.

Klubo Valdyba

sudbury
Kanados Baltų Federa

cijos, Sudburio skyrius, 
maloniai kviečia visus 
pabaltiečius atsilankyti į 
tradicinį Joninių laužo, 
kuris rengiamas š. m. 
Birželio 24d.vakare, Vic- 
toro Gudrūno vasarvietė
je (French River). 
Programoje: šokiai nrie 
laužo, dainos, vaišes. Ki
tą dieną, Birželio 25d. to
je pačioje vietoje, rengia* 
ma Balt iečių gegužinė si 
šokiais ir sporto rungty
nėm suaugus ien. ir jauni
mui. Veiks bufetas su už
kandžiais ir gėrimais.

14 psl.

aikštėje,pareikšti protes
tą Lietuvos okupantui, ir 
pagerbti visus žuvusius už 
laisvę. Prie paminklo žu- 
vusiems už laisvę buv 
padėtas bendras visų trij ■ 
tautinių grupių vainikas.

Trumpa kalba, angliška 
pasakė,Baltų Federacijos, 
Montrealio skyriaus pir
mininkas estas P. Moldre, 
ir Alb. Norkeliūnas pran
cūziškai.

Po to, iš Dominion aikš
tės, policijos apsaugoje, 
buvo einama Peel ir Mc
Gregor gatvėmis į Ontario 
gatvėje esančią Sovietų

Iš kitų Baltų Federaci
jos parengimų šiais me
tais minėtinį:

Vasario mėnesio 1-2-3- 
4 dienomis Sudburio mies
to bibliotekojeįvyko paro-4 
da, kuri yra apkeliavosi 
Kanados ir Amerikos 
centrus:
’’Leninizmas be kaukės”. 
Paroda iš anksto buvo 
vykusiai išreklamuota 
per vietinę spaudą, radio 
ir televiziją, todėl buvo 
gausiai lankoma. Parodos 
metu buvo rodomos fil- 
mos apie Pabaltijos kraš
tus: Paroda prižiūrėjo ir 
svečiam aiškino pabal- 
tiečių moterys ir jauni
mas apsirengusios tauti
niais rūbais. Vietinis lai
kraštis ” Sudbury Star ” 
dėjo nuotraukų iš parodos 
eksponatų ir grupe* ren
gėjų ir prižiūrėtojų su 
apraš imu, kuris, deja, ne
buvo vykęs, dėl redakci
jos neapdairumo.

Balandžio 6 dieną,Club 
Richelieu metiniam narių 
susirinkime, vakarienės 
metu, buvo rodomos fil- 
mos apie Pabaltijos val
stybių gyvenimą nepri
klausomybės metu ir 1940 
metuSovietųRusijos įvvk- 
dy+ą tų valstybių okupaci

Konsulatą.
Protesto eisenoje daly

vavo daug lietuvių, estų 
ir latvių. Priekyje buvo 
nešamos Kanados,QUebe- 
ko, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautinės vėliavos.

Buvo nešama keturias
dešimtis įvairiais šūkiais 
išrašytų plakatų,reikalau
jančių Baltijos tautoms 
laisvės.

Praeiviams buvo dali
nami, anglų ir prancūzų 
kalbomis atsišaukimai.

Protesto eiseną stebėjo 
š imtai kanadiečių .Gatvėse 
kur vyko demonstracija 

ją-
Į narių iškeltus įvairius 

klausimus ’’Penai" forma 
atsakinėjo Trys Baltų Fe
deracijos atstovai: estas 
K. Saare, latvis V. Kar
klinė ir lietuvis J. Staskus.

Birželio 3 diena, ”So- 
nija Dune Show" vietinėje 
televizijos stotyje pabal- 
;iečiam skirtam pusva
landyje, programą atliko: 
Latvių jaunimo choras, 
estų tautinių šokių ir gim
nastikos grupė, Lietuvių 
tautinių šokių grupė įspū
dingai vadovaujama S. 
Martinkutės,pašoko "Len
ciūgėlį ", kuri atliko; E. 
Glizickas, S. Martinkutė, 
D.Remeikytė, S.Poderytė 
ir V.Poderytė.Acordijonu 
palidėjo A. Gatautis.

Planuojama surengti 
bendrą Pabaltiečių Nau
jųjų metų sutikimą.

J. Staskus

• Š.m. gegužės mėn.29d. 
belankydama Waukegane 
savo dukrą, širdies smū
gį gavusi staiga mirė se
niausioji mūsų kolonijos 
gyventoja, MARIJONA 
SKARŽINSKIENE, jau be
baigianti 87-tuosius me
telius. Velionė paliko 2 
sūnus ir dukrą Kanadoje, 
2 dukras J.A. Valstybėse 

judėjimas, buvo sulaikytas. 
Visa eisena iki Sovietų 
konsulato vyko be jokių 
trukdomų. Prie sovietų 
konsulato,skambėjo jauni
mo suorganizuoti šūkiai, 
reikalaujantieji okupantus 
pasitraukti iš okupuotų 
kraštų.

Eisenoje dalyvavo daug 
gražaus jaunimo, ir jei 
negrasinantis lietus' būtų 
buvę dar daugiau.

Sovietų konsulato namai 
Ontario gatvėje buvo ap
saugoje Montrealio polici
jos,durys buvo užrakintos 
langai uždaryti. Namas 

ir vieną dukrą Lietuvoje, 
o beto, dar 11 anūkų ir 16 
proanūkų. Ligi 2-rosios 
komunistinės okupacijos 
velionė visą amžių išgy
veno NARTO kaime, nrie 
Marijampolės, kur turėjo 
neblogą ūkį, kuriame kon
troliuojamos karvės bent 
porą metų pirmavo visoje 
Lietuvoje, už jauną ver
šiuką gaudavo 250 - 300 
litų premiją. Vienas iš 
prisimintinų velionės per
gyvenimų, tai 1930 metais 
Marijampolės ūkininkų 
įgaliota pasveikino atvy
kusį prezidentą ANTANĄ 
SMETONĄ. Velionė buvo 
viena iš Marijampolės 
pieninės kūrėjų-steigėjų 
ir ilgametė tos pienines 
valdybos narė.

Š.m. birželio 1d.,a.a. 
MARIJONA SKARŽINS- 
KlENl£,buvo palaidota ša
lia savo 1954 metais miru
sio vyro Jurgio,vietos ka
talikų kapinėse.

Tegul Tau, pavyzdingo
ji ir darbščioji Suvalkijos 
ūkininke, tebūna lengva 
vaišingos ir mus priglau- 
dusios Kanados žemelė.

JAV pareiškė, kad viso
mis jėgomis kovos prieš 
lėktuvų piratus ir prieš tas 
valstybes, kurios duoda 
prieglaudą pavogtiems 
lėktuvams aerodromes e.

davė nejaukų įspūdį, lyg 
jie būtų visai apleisti.

Prie jų, anglų ir pran
cūzų kalbomis, buvo peą$ 
skaitytos rezoliucijos,rei
kalaujančias laisvės.

Protesto demonstraciją 
buvo baigta Kanados, Lie
tu vos ir Estijos himnais.

J.Š.

Vilniaus turistas užeina į 
Vilniaus knygyną Nr.70, 
priekiaujantį turistine li
teratūra. Tarp svečio ir 
knygyno vedėjos Nadijos^ 
Borunovos įvyko maždaug 
toks dialogas:

- Norėčiau įsigyti mies
to žemėlapį.

- Nėra.
- Tai gal yra turisto 

vadovas apie jūsų miestą?
- Ne.
- O Lietuvos kelių atla-% 

so neturit?
- Neturim.
- Gal bent kokį repro

dukcijų albumą galėčiau 
įsigyti ? Domiuosi jūsų 
Čiurlionio ir kitų dailiu 
ninku kūryba...

- Neturime...
- Tai ką gi jūs turite ? - 

neiškentęs įsiterpiau! po
kalbį.

- Kelis atvirukus apie 
Vilnių, A.Medonio turis-^ 
tams skirta knygelę, rin
kinėlį ". Vilniaus gotikos 
ansambliai " ir LTSR že
mėlapį - prekystalio dar
buotoja išvardijo skurdų 
knygyno "meniu".

O juk tokie tarp Lietu
vos lankytojų dialogai su 
knygyno vedėja kartojasi 
kasHįpn

Moteriškė giriasi kitai:
- Mano vyras negeria, 

nerūko ir į kitas moterių 
nežiūri... Be to,nemėgsta 
futbolo, medžioklės bei 
žūklės...
Čia priėjo Kindziulis ir 
tarė:

- Jiską,suparaližuotas?

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Mr. Patupis

LIETUVIS - CENTRINES 
^AUSTRALIJOS

DYKUMOS PIONERIUS
Turbūt tik Pietų ir Va

karų Australijoje gyve
nantiems leituviams, se
kantiems australų spaudą 
ir televiziją, yra plačiau 

^žinoma apie kelionę, or- 
gaizuojamaįAyers Rock, 
garsųjį akmens milžiną 
Centrinėje Australijoje.

Šios kelionės organiza
torius ir vadovas yra lie
tuvis Gediminas Patupis, 
atvykęs į Australiją 1948 
metais. Jis yra motelių 
komplesko savininkas 
Eucla vietovėje, Vakarų 
Australijoje, iš kur ši pa
vojinga ekspedicija prasi
dės. Apie šią kelionę jau 
ilgesnį laiką rašo> austra

lų spauda .Kadangi ši eks
pedicija keliaus žiaurių 
terenu, į kurį daugelyje 
vietų žmogus dar nėra 
įkėlęs kojos, ji yra laiko
ma viena iš sunkiausių ir 
pavojingiausių šių laikų 
eksploracijų. Ja taip pat 
yra susidomėją ir Angli
jos BBC bei JAV televizi
jos stotys, prisiuntusios 
reporterius ir filmuoto- 
jus. Į kelionę, leidžiamasi 
penkiais specialiai modi- 
fiktuotais " džypais ”, o jos 
dalyviai ( 10 vyru) visą 
laiką bus sekami ir rei
kalui esant maitinami ir 
aprūpinami iš G’. Patupio 
privataus lėktuvo.

UKRA INTOJE IRGI
NERAMU t
Mes visi esam sujau

dinti pastarojo laiko įvy
kiais Lietuvoje. Bet neuž- 

<nirškime, kad Ukreinioje 
taip pat neramu. Dažnai 
patenka į spaudą žinią apie 
ukrainiečių priešinimąsi 
didžiarusių pastoviam 
spaudimui ir bandymam s 
nutautinti ukrainiečius.

Kremlius visomis prie- 
1972. VI.21

monėmis stengiasi pana
šius įvykius nuslėpti. Ta
čiau laiks nuo laiko yra 
priverstas pripažinti, jog 
Ukraina nėra pilnai pasi
davusi Maskvai.

Ukrainos aktyvūs vei
kėjai pasirodo nuolatos 
palaiko ryšius su antiko
munistiniai nusiteikusiais 
emigrantais Amerikoje ir 
kitose šalyse. Iš Belgijos 
į Kijevą atvyko studentas 
Jaroslavas Dubošas. Jis 
pasistengė sueiti į sąlyty 
su ukrainiečių organiza
cijomis pogrindyjeJSausio 
mėnesyje jis buvo areš
tuotas ir po penkių mėne
sių kalėjimo, jis ’’prisipa- 
žino”ir sukviestoje vietos 
laikraščių atstovų konf e - 
rencijoje pasakė atgaila
vimo kalbą. Po to jis buvo 
paleistas ir jam nebuvo 
kliudoma atgal išvykti į 
Belgiją.

Šis įvykis daug ką ati
dengė. Kai tik studentas 
Dobošas buvo suimtas, 
tuojau prasidėjo suiminė- 
jimai ukrainiečių pogrind
žio veikėjų. Sprendžiame, 
kad jis enkavedistų ranko
se būdamas ir norėdamas 
save išgelbėti išdavė tuos 
asmenis, su kuriais anks
čiau slaptai susitikdavo. 
Suimtųjų ..tarpe buvo ir 
pagarsėjęs Černovol, ku
rio knyga apie ukrainiečių 
tautinį sąjūdį, buvo popu
liari vakaruose. Areštai 
pasiekė ir slaptą leidinį 
’’Ukrainski Visnik", kuris 
jau nebeišeina, nes suimti 
svarbesnieji jo veikėjai.

Komunistinis laikraštis 
Kijeve”Ukrainskaja Prav- 
da”plačiai aprašė šį įvykį 
ir nevenge nuroayri, jog 
studentas Dobosas išdavė 
visą eilę ukrainiečių po
grindžio veikėjų. Dobošas 
pasakė, kad į Sovietų Są
jungą jis atvyko,emigran
tų grupės, vadovaujančius 
nacionaliniam darbui siun
čiamas. Jo žodžiais jam 
buvo pavesta susitikti su 
pogrindžio veikėjais, su
teikti jiems reikalingas 
lėšas ir išgabenti į vaka
rus slaptus raštus,atiden
giančius komunistų pro
vokacijas.

Jeigu tikėti Kijeve lai
kraščiui, Dobošas vardais 
paminėjęs tuos žymius 
ukrainiečių veikėjus, ku
riuos jam buvo pavesta 
aplankyti. Jis turėjęs iš
dėstyti ukrainiečių emi
grantų antikomunistinę 
akciją vakaruose, o tiap 

pat jis buvęs pareigotas 
vietos veikėjus paskatinti 
energingiau veikti prieš 
komunistus.

Šioje istorijoje daug kas 
neaiškaus. Kvepia provo
kacija, kurios tikslas aiš- 
kus-išaiškinti ir pagaliau 
sugniuždinti ukrainiečių 
pasipriešinimą didžiaru
sių politikai.

PADĖTIS TURKIJOJ
Nors buvo, po praeitų 

mei!ų pabaigoje pas ir e iš- 
kusios krizės, sudaryta iš 
saikiųjų trijų liberalinių 
grupių Turkijos vyriausy
bė, bet jos padėtis vis dėl 
to nėra tvirta Įtakingi ka
riniai sluoksniai stato sa
vo reikalavimus. Jie pa
geidauja reformų ekono
minėje ir socialinėje sri
tyje,nes kitaip, jų nuomo
ne, ne bus galima kovoti 
sukylančia nepasitenkini- 
mobanga.Vyriausybei įsi
tvirtinti savo pozicijose 
kliudo nesutarimai tarp 
partijų, kurios šiuo metu 
sudaro Turkijos vyriausy
bę. Šios kolicijos šalinin
kas Izmet Inonu, buvęs 
prezidentas, pasteruoju 
metu linkęs palaikyti ka
rinių sluoksnių reikalavi
mus. Įdomu pažymėti jog 
Maskva tuo tarpu į Turki
joje viešpataujančius ne
sutarimus žiūri santūriai 
M ums, lietuviams, ypatin
gai svarbu, kad Turkijoje 
įsigalėtų nuosaikūs demo
kratiniai sluoksniai, kurie 
galėtų veikti savarankiai. 
Nes nuo padėties stabili
zacijos Turkijoje žymiai 
priklauso ir leituvių Bra
žinskų, tėvo ir sūnaus li
kimas. Jie laukia teismo 
irgalibūti arba išlaisvin
ti, arba atiduoti bolševi
kams.

BALTIJOS GULBĖ - taip 
pavadintas Argentinos 
lėktuvas, kuriuo atskris 
lietuviai jaunuoliai į Pa
saulio Jaunimo kongresą 
ir tautinių šokių šventę.

Mokytojas klausia:
- Kas pasaulyje grei

čiausia auga?
- Žuvys, -atsakė jonukas.
- Kodėl tu taip manai? - 

teiraujasi mokytojas.
- Todėl, - atsakė Jonu

kas,-kad mano tėtis per
nai sugavo f orelę ir dabar 
vis apie ją pasakoja. Ir 
kiekvieną kartą ši forelė 
darosi vis didesnė ir di
desnė.

Žymus rusų poetas Josif 
Brodskij grįžęs $s trem
ties Sibire ir nesiliovęs 
veikti antikomunistinėje 
dvasioje, buvo išsiųstas iš 
Rusijos.

Laikinai jis apsigyveno 
Austrijoj, ir kreipėsi į 
Ameriką prašydamas Leis
ti jam pastoviai apsigyven
ti. JA V jo prašymą paten
kino, o Michigano univer
siteto rusų skyrius pa
kvietė jį poeto konsultanto 
pareigoms.

Kartu su juo buvo išsiųs - 
tas matematikas Aleksan
dras Esenin-Volpin gar
saus rusų poeto Esenino sū
nus už tą patį ’’nusikalti
mą". Jis išvyko Izraelin.
VLADAS BUROKAS A ve- 

landoje, Argentinoje, turi 
varžtų ir sraigtų fabriką. 
Viena savaitgali, jis nuėjo 
į banką ir paėmęs pinigus 
grįžo atgal, rengdamas 
išmokėti darbininkams al
gas. Bet prie pat jo fabri
ko vartų plėšikai su gink
lais ir peiliais ji. užpuolė 
ir atėmė du milijonus pe-
zų

LIETUVIŠKA RADIJO

RADIO 1410 MONTREAL PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albonel Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669*8834

Wife Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

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

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-38 84.

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

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366*6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***
TEL. 366-7281 
**************<

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas 
j
i • Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: V. Šulinskas 389-057 J ir J. Z avy s 365-3252

Universal Cleaners & ^Jailors
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

Tel. 769-2941________

ALICIA WIERCOCK •

- MR. MACKASEY, Kana
dos iminigracijos minis- 
teris pareiškė apgailesta
vimą dėl lenkų kilmės 
Wiercioch, 35 metų dvie
jų vaikų motinos nusižu
dymo. Pas mus apie tai 
buvo rašyta ir nurodyta 
kokie žiaurūs buvo immi- 
gracijos biuriktai nelai
mingai aukai.

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

15 p si.



montreal
" LITO ” EKSKURSIJA
Į "Lito” ekskursiją jau 

užsiregistravo 72 jaunieji 
nariai. Dar bus galimair 
įregistruoti irpavėlavusių.

e Montrealyjenesenai vy
kusiame smuikininkų kon
kurse pirmą vietą laimėjo 
Sovietų Rusijos smuikinin
kas Ruben Agaronian, o 
lietuvis Raimondas Kati
lius užėmė tik devintą vie
tą.Konkurse dalyvavo dau
giau, kaip dvidešimties 
valstybių, smuikininkai ir 
varžybos buvo gana kietos. 
Aplamai, publikos R. Ka
tilius buvo priimtas labai 
gerai ir pasirodė pilnoje 
aukštumoje tokiame tarpę 
tautiniame konkurse,' kur
dalyvavo patys gerieji jau
ni smuikininkai.
PADIDINTOS 
PALŪKANOS
" Litas " padidino palū

kanas už terminuotus in
dėlius (skliausteliuose iki 
šiol mokėtos palūkanos : 
Už 1 metus - 6.5% (6.2$ 
Už 2 metus - 7.0% (6.5Cį 
Už 3 metus - 7.5% (6.7$

Pažymėtina, kad palū
kanos už terminuotus in
dėlius pakeltos nedidinant 
palūkanų už paskolas .Ter
minuotais indėliais suin
teresuotiems labai nesun
ku įsitikinti, kad tokių 
aukštų palūkanų už juos 
šiuo metu nemoka nei 
bankai, nei " Trust "kom* 
panijos.

Už paskolas ir toliau 
" Litas " ima tik 8-1/2%, 
įskaitant gyvybės apraudą 
iki IO,OOOdol.nuo pasko
los balanso. Pr. R.

Į ŠAULIU KULTŪRINĘ
SAVAITĘ
Įvykstančia liepos 8-15 

dienomis ,Kennebunkporte, 

Maine, JAV. Montrealio 
L.K. Mindaugo ir Jūrų 
Neringos šauliai vyksta 
autobusu,Kas norėtų vykti 
kartu Dėl informacijų pra
šome kreiptisjį VBušins- 
ką« Tel.366-7281.Išvyks
tama liepos 8 d. 4val.ryto 
nuo Aušros Vartų bažny
čios grįžtama liepos 10d.
8 vai.Kaina 15.OOdol.ten 
ir atgal. Į vieną pusę 
10.00 dol. Dar yra 25 
vietos.

,100.00 DOLERIU
Ryšium su Romo Ka

lantos didvyrišku žygiu 
už Lietuvos laisvę^ L. K. 
Mindaugo Šaulių kuopa 
K. L.B.Informacijos Fon
dui paskyrė 100. OO dole
rių auką.

• J. ir M. Leknickai,
laimingai grįžo ekskur- 
savę okupuotoje Lietuvo
je-

Aplankė Kauną ir Vil
nių, Anykščius ir Druski
ninkus.

RĖMĖJAI IR AUKOS
NL rėmėjo 12 dol. pre

numeratą susimokėjo K.A. 
Mikėnai iš Montrealio, Pr. 
Žilėnas iš Arvida, P. O., 
Keturakis Vytautas, dr. J, 
Yčas iš Toronto, Išganai- 
tis VI. ir Kaunas Ks. iš 
Chicago.

Aukotojai: po 2 dol. J. 
Kurilavičius >S.Macikūnas, 
Aug. Nagys, S. Misiulis , 
J. Yla, Jul. Vaisiūnas; po 
2,50 dol«- P. Bunys, Pet. 
Gabrys, J. Kuprys, K. 
Šimkus, dr. V. Sniečkus 
J. Paulaitis, L. Balsys, 
A. Daugelavičius, A. Si
meonas, S. Balčiūnas , 
P. Alekna no 3 dol. K. 
Jokubauskienė; J. Karka; 
po b dol: V. Streitas, Cip. 
Matelis, M. Kringelis; po 
7 dol: Jul. Urbanavičius , 
Olga Karpis; po 8 dol. Ks.

Kaunas; po 25 dol: Londo
no lietuvių lėšų telkimo 
Komitetas.

Visiems rėmėjams ir 
aukotojams reiškiame 
nuoširdžią padėką. NL.

• Inž. A .A. Dvarionas su 
žmona, birželio 19-21 die
nomis dalyvavo, elektroni
kos įmonių atstovų kon
vencijoje Chateau Monte
bello, Que.

• Katarina A mb ra šie nė 
rasta negyva savo namuo
se. Palaidota iš Šv.Kazi
miero bažnyčios.
• Chicago j e kardinolas Co
dy diakonais paskyrė 114 
vyrų. Jų amžius yra tarp: 
30 ir 70 metų. Jų tarpe yra 
16 asmenų vedusių, 28 is
paniškai kalbantieji ir 13 
negrų. Jie bus skiriami 
įvairioms pagalbinėms pa
reigoms katalikų parapijo
se.
® Muzikas Petras Armo- 
nas ir solistė Janina Ar- 
monienė iš Chicagos per
sikelia/gyventi į Roches
ter!. Armėnas, gyvenda
mas Chicagoje, vadovavo 
"Dainavos" ansambliui. 
Ypatingai jis buvo uolus 
rengiant lietuvių dainų 
šventes

p. S votelie nė iš Rosmun- 
to paguldyta į ligoninę 
operacijai.

E. ir D.Skardžiai vasaro
ti išvyko visai vasarai į 
Palanga.

D.LJtVYTAUTO 
KLUBAS

ir Vytauto Trustees Val
dybos šaukia klubo šeri - 
ninku ir Vytauto Trustees 
marių susirinkimą, birže
lio 29d.-7:30 vakarė,klu
bo patalpuose, 2159-61,St. 
Catherine Str. East.

Algirdas Adomonis 
baigė McGill universite
te mikrobiologiją B. S. 
laipsniu. Pasiryžęs stu - 
dijas tęsti toliau. Algirdas 
yra sūnus Onos ir Henrike 
A domonių.

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’6.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 —- 35th Avėnue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Albertas N O R K E, L 1 O N A S , B.A. C.S.C., l.B.

A ne n t ū r a ve j kJji_n_ū_ę__Į_945_nv_

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

1 II■■■■■■■M1Įnl 1 j

I i i 1 zBxlms i
%■NMMMbJĮ, .JĮĮ; JB, is
Moflh'CdliO' Lietuviu Kredito Uriiid

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

KENNETH SAVISKAS, 
Anelės ir Jono Saviškų su* 
nūs baigė Sir George Wi - 
lliams universitete comer- 
cijąB.A. laipsniu. Studi
jas tęs aukštesniam laips
niui įsigyti.

Tel. Bus.: 722-3545

Kės.: 256-5355

L.Š.S.T. L.K. MINDAUGO IR JURU ŠAULĮ U “NERINGA“ KUOPOS

MALONI Al . VISUS KVIEČIA I TRADICINI

JONINIU LAUŽĄ
kuris iv yks F. Skruibio vasarvieteje, Fortune, Que.

Programoje: 1. š. K. Kodaitienės eiliuotas veikalas “PARTIZANU 
DVASIOS“ - išpildo L. K. Mindaugo šaulių kuopos 
scenos mėgėjų grupė. .

v
2. LAUŽAS ir kiti įdomumai.
3. Veiks BUFETAS.
4. MUZIKA.

Pradžia 3 vai. p. p. . .Rengimo Komitetas

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s tos sumas.
Nemok, gvvvhįs apdr. iki S10.000 už paskolos sumą.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS: ■2

Einamąsias s-tas ... 5.0% Asmenines ............ . .....8.5%
Taupomąsias s-tas 6.0% Nekiln. turto
Term. ind. 1 metams ___ .6.25% Čekių kredito ..... . ....... ..... 9.0%
Term. ind. 2 metams 6.5% Investacines ..... nuo 9% iki 12%
Term. ind. 3 metams.. .. . . 6.75 %

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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