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JAUNIMO 

DEMONSTRACIJOS

► Lietuvių jaunimas JAV-
se, patyręs apie antrojo 
jaunuolio susideginimą 
okup. Lietuvoje, reagavo 
gaivališkai surengtomis 
demonstracijomis. Viena 
pirmųjų įvyko New Yorke,x 
ties šv. -Patriko katedra 
birželio 15 d. Čia juos su
būrė demonstruoti Jauni
mo Kongreso atstovai New 
Yorke. Jie atvyko ne tik iš 
paties New Yorko, bet iš 
gretimos New Jersey valst. 
Jaunuoliai demonstravo su< 
žvakėmis, deglais, karstu 
užrašais - Fifth Avė. ša
ligatvy demonstracija vy
ko nuo 6 vai. vak. iki pu- 

» siaunakcio. New Yorko jau
nimas, patyręs apiejiaujus 
įvykius buvo susisiekęs su 
jaunuoliais Čikagoje, De
troite, Bostone, Clevelan- 
de ir kituose miestuose.

(E) 
PAGERBTI KANKINIAI 
Vyriausiojo Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto Tary
bos posėdis įvyko New 
Yorke š. m. birželio 19 d. 
Posėdį pradėdama Taryba 
nuoširdžiai, giliai susi
kaupusi atsistojimu pager
bė mūsų tautos pastarųjų 
dviejų mėnesių kankinius 
ir jos didvyrius - Romą 
Kalantą ir nežinomą jau
nuolį Varėnoje, kurie savo 
skaudžia auka bei klaikia 
kančia pakartotinai apšvie- 

■*tė Pasaulio žmoniją apie 
lietuvių tautos politinę gy
vybę, protestą prieš Rusi
jos okupaciją ir apie rei
kalavimą savo tautai lais
vės ir Lietuvai nepriklau
somybės. Tuo pačiu metu 

# buvo pagerbtos ir lietuvių 
demonstracijos, Lietuvoje 
vykusios, kuriose gausios 
jaunimo masės šaukėsi į 
pasaulį ’’Laisvės, laisvės, 
Lietuvai laisvės”. Dalis tų 
demonstracijų dalyvių jau 
kenčia

Taiklus žodis. Lietuviai šaukiami pareigos didmiesčių centruose dažnai išeina 
skubiai paruoštais plakatais. New Yorko lietuviai gegužės 28 d. iškėlė plakatą: 
’’LIETUVA VERKIA UN - JUNGTINES TAUTOS MIEGA”. Pataikyta į pavį tašką.

MASKVOJE ŠAUKIAMI STREIKAI
Maskvoje veikianti po

grindžio politinė organi
zacija platina atsišauki
mus į darbininkus ir kvie
čia juos streikuoti, nes tik 
tokiu būdu esą bus galima 
savo būvį pagerinti. Nuro
doma, kad 1970 metais įvy
kęs streikas Lenkijoje da
lim pasiekė savo tikslo. 
Atsišaukimas platinamas 
tarp kitko ir paštu Ir adre
suojamas didesniųjų namų 
gyventojams. Atsišaukime 
palyginamos algos darbi
ninkų vakarų pasaulyje ir 
Sovietų Sąjungoje ir paro
doma kaip žemas rusų 
darbininkų pragyvenimo 
lygis. Atsišaukimą pasi- 
rašo"Piliečių Komitetas ”. 
Atsišaukime aiškinama, 
jog be kovos rusų darbi
ninkas savo padėties ne
pagerins. Streikų organ!- 
zatęriai pirmučiausia pa
sistengė užsienio žurna
listus supažindinti su kal-

POGRINDŽIO ATSIŠAUKI
MAI MASKVOJE KVIEČIA 

DARBININKUS STREI
KUOTI

bamo atsiašukimo turiniu. 
Iki šio laiko režimui opo
zicinės nuotaikos buvo 
koncentruojamos tik inte
lektualų, rašytojų ir meno 
žmonių tarpe. Dabar pasi
priešinimas komunisti
niam režimui jau plinta 
darbininkų tarpe. Kalba
ma, kad atsišaukimų pa
dauginimas buvo atliktas 
techninėm priemonėm, 
kurios yra tik didesniųjų 
organizacijų bei įstaigų 
žinioje. Spėjama, kad prie 
atsišaukimo gaminimo 
prisidėjo ir aukštesnieji 
asmenys iš techninio per
sonalo. Streikų skelbėjai 
tarp kitko nurodo, jog Len
kijoje paskelbus streiką, 
Gomulka buvo pašalintas 
ir jo vietą užėmė Giere- 

kas. -Ar Maskvos streikų 
skelbėjai irgi turi pana
šius tikslus? Bet minėtų 
atsišaukimų pagrinde vis 
tiek yra ekonominiai rei
kalavimai. Streikas Mas
kvoje esąs būtinas todėl, 
kad prekių kainos ir ypač 
maistas pabrangęs. Ten 
pat nurodoma, kad Sov. 
Rusijoje streikai jau pra
sidėję, Kaukaze, Kazachs
tane, Uzbekijoj ir kitur. 
NYTimes plačiai aprašė šį 
.sąjūdi,

PRIEŠ KREMLIAUS 
VIEŠPAČIUS

Tūkstančiai Maskvos 
gyventojų, savo pašto dė
žutėse, rado atsišaukimus 
šaukiančius kovoti už ge
resnį gyvenimą.

”Mūsų valdžia gyvena 
kaip caro laikų kunigaikš
čiai ir jiem nieko netrūks
ta,- rašoma atsišaukime,- 
"Odarbo žmonės visą lai
ką gyvena skurde. Mūsų

SUKILIMAS 
LIETUVOJE

Ypatingo dėmesio verta 
Italijos krikšč. demokratų 
partijos laikraščio antraš
tė riebiom raudonom rai
dėm: "Sukilimas Lietuvo
je”. Straipsnyje, atpasa
kotos ne tik riaušės, R. 
Kalantos žygis, dar pami
nėti ir Lietuvos katalikų 
protestai bei paliestos abi, 
rusų ir vokiečių, okupaci
jos. (E)

LIETUVOJE PAŽEIDŽIA
MOS ŽMOGAUS TEISĖS

JAV Kongreso A tst. Rū
mų narys John S. Monagan 
(Conn, - dem.) š. m. geg. 
31 d. Rūmų posėdyje kal
bėjo: "per pastaruosius 
kelerius metus kai kurių 
rasinių grupių nusiskundi
mai dėl Sovietų Rusijos el
gesio su mažumomis nu
stelbė apgailėtiną padėtį 
Baltijos valstybėse ... ” 
Paminėjęs Simo Kudirkos 
atvejį ir Vilniuje buvusią 
bylą, atst. Monagan nuro
dė į paskutiniuosius įvy
kius Lietuvoje - tai aki
vaizdus pareiškimas pa
sauliui apie tai, kaip Lie
tuvoje pažeidžiamos žmo
gaus teisės. Jis priminė 
žmogaus teisių deklaraci
jos dėsnius ir tai, kad jis 
pats (Monagan) neseniai 
buvęs Kremliuje ir ten 
skatinęs, kad tos Deklara
cijos dėsniais galėtų pasi
naudoti Lietuvos gyvento
jai. "Ir šiandien aš pagei
dauju tai vykdyti - tęsė at
stovas - jei sovietų vadai 
turėtų drąsos vykdyti tas 
reformas, nebūtų reikalo 
susideginti ir nebūtų rei
kalo masinėm demonstra
cijom, kurių metų pasi
reiškia prieš jos valią pa 
vergtos tautos pyktis, '

kraštas turtingas, o mės 
esame vargingoje būklėje 
ir mūsų sunkumams nesi
mato galo”.



Visame lietuviškame 
gyvenime jaunimo suva
žiavimas, kurį vadiname 
antruoju pasaulio lietuvių 
jaunimo suvažiavimu iš
imtinai svarbus įvykis. 
Juo sėkmingumu yra su
sirūpinę visi aktyvus lie
tuvių veikėjai ir svarbio - 
s los mūsų organizacijos. 
Galima sakyti, jog tam 
tikroje prasmėje mes visi 
įgysime daugiau ir tvir
tesnių vilčių,kad lietuviš
kasis atsparumas sveti- 
moms įtakoms bus kie
tesnis, jeigu jaunuolių su
važiavimas,sugebės įkvėp
ti jaunimui daugiau tauti
nės savigarbos.

-•-
Žinome, kad parengta 

plati programa, kad bus 
paskaitos, gal net perdaug 
tų paskaitų,bus pramogos, 
kurios turėtų sužadinti 
jaunimo vaizduotę ir pas
katinti tuos jaunus žmones 
pasijusti lietuviais,-savo 
tautos ištikimais žmonė
mis visam jų amžiui^Vi- 
sas suvažiavimas perne
lyg perkrautas"programos 
punktais ", net atsiranda 
pavojus,kad jaunuoliai ne
beturės laiko nė atsikvėp- 
tiar laisviau apsižvalgyti. 
Gali būti, jog užmirštama, 
kad šio suvažiavimo pati 
atmosfera, pats, taip ta
riant jo klimatas ne tru
pučio ne menkesnės reikš
mės turi, negu tos gudriai 
sugalvotos paskaitos, ku
rių daugumą juk neišven
giamai pasibaigs pamoky
mais, įtaigojimais ir teo
rijomis . Jaunimui teikia
mi pamokymai ne visada 
pasiekia savo tikslo. Pir
ma,kad jaunuolis ne visa
da nori būti pamokomas, 
o antra ir tie kurie sten
giasi būtinai mokyti daž
nai neturi pakankamo pa
sitikėjimo.Tokiame suva
žiavime neturėtų būti tik

2 psl.

ETNINIU GRUPIŲ

e AMERIKOS etninių gru
pių konvencija Washingto
ne dalyvavo 32 tautų atsto
vai, o taip pat iki 50 įvai
rių kultūrinių organizacijų 
delegatai. Konvencijoj da
lyvavo dr. J. Genys ir dr. 
K. Šidlauskas. Čia buvo 
aptariami įvairių tautinių 
grupių politiniai, kultūri
niai ir ekonominiai reika
lai. Lietuvių atstovai įtei
kė konvencijai aktualias 
dvi rezoliucijas, liečian
čias Baltijos valstybių pa
vergimą ir Europos saugu
mo konferenciją.

Pažymėtina, kad kon
vencijoje buvo nusiskusta, 
jog Amerikoj e pastebimas 
nelygus atskirų tautų as
menų traktavimas. Buvo 
nurodoma, kad juodosios 
rasės piliečiai jaučiasi lyg 
privilegijuotoje padėtyje, 
panašiai kaip ir atvykusie
ji Poerto Rico, bet kilu
sieji iš Europos ar Azijos 
darosi lyg antraeiliai pi
liečiai, kurių pageidavimų 
jau nepaisoma. Amerikos 

susikaupę veidai, o dar 
blogiau niūrūs žvilgsniai. 
Neužmirština,kad šypsena 
greičiau pagaus jaunuolio 
širdį, negu " išpuoselėtoji 
doktrina "...

-•- ■.
O kas šiuo tarpu yra 

svarbiausiajai toji aplin
kybė, kad jaunimas, kuris 
suvažiuos į Chicago, ar 
stovyklos gražioje Kana
doje,juk gimė ne Lietuvo
je. Lietuvoje gimęs jauni
mas senai išaugo,subren
do ir pačių .jaunųjų, jau 
negailestingai pravard- 
žiojamas" seniais ". Tasai 
naujas jaunimas visai ki
taip galvoja ir skirtingai 
priima visą aplinką. Tie 
patys žodžiai, kurie did- 
žiausį įspūdį sukelia Lie
tuvoje gimusiam, dabarti
niam jaunimui jau mažai 
suprantami. Pati Lietuva 
tam jaunimui liko tik pa
sakose, dainoje, literatū
roje ir legendose.Bet Lie
tuvos tikrovė jam visai 
nepažįstama .Jam irgi ati
trauktai skamba kada kal
bame apie Lietuvos gim
tuosius namus. Taigi, ne
reikėtų užmiršti kad šių 
dienų jaunimo gimtieji 
namai jau kur kitur. Tie 
brangūs vyresniajai kar
tai Lietuvos bruožai šiam 
jaunuoliui pasiliks dau- 
gaiusia literatūriniais

KONVENCIJA

Etninių grupių Egzekutyvir 
nio Komiteto pirmininku 
Išrinktas dr. J. Genys.
• JAPONŲ TERORISTAI, 
kurie Tel Avive Izraelio 
sukėlė skerdynes, pareiš
kė, jog jie priklausė pa
saulinei'’raudonajai armP 
jai”, kuriai esą priklauso 
ne tik Airijos respublikos 
armija, Turkijos liaudies 
laisvinimo armija, Urug
vajaus Tupomaros, bet ir 
Quebeco išlaisvinimo 
frontas.

• Vak. Europos spauda 
apie jaunuolio auką Varė
noje skelbė kaip pirmos 
svarbos pasaulinę naujie
ną. Eltai pranešama iš 
neutraliosios Austrijos 
sostinės Vienos: "Der Ku- 
rier’ įdėjo platų straipsnį

BA LTI JOS VA LST YBIU 
LAISVES TARYBOS 
PAREIŠKIMAS PREZI
DENTUI NIKSONUI
Savo pareiškime prezi

dentui Baltijos Valstybių 

vaizdais. Nors jaunuolis 
ir dideliu palankumu klau
sysis paskaitų ir aiškini
mų, bet kas jo viduje pa
siliks po šio suvažiavimo, 
tai,dar toli,gražu neaišku.

-•-
Šių dienų jaunuolių 

tarpusavio susižinojimo 
kalba, deja, jau ne lietu
viška. Jeigu kas nori ieš
koti, išimčių,tai tokias su
sus ifrąštikpirštais suskai
tomas. Tiesa, tėvų aki
vaizdoje jaunuoliai dar 
kalba lietuviškia, ar į vy- 
resniuosius dar kreipiasi 
lietuvišku žodžiu .Bet savo 
tarpe svetimoji kalba, tos 
šalies kalba^kur jie gyve
na ir mokslinas!, jiems 
jau patogesnė,priimtines
nė ir praktiškame gyveni
me naudingesnė. Nėra 
prasmės jaunuoliams 
priekaištauti. Ūmai kitaip 
nepasidarys ir šią būklę 
reikia priimti, kaip ji yra 
šiandien.

Kas kaltas,kad šie jau
nuoliai savo laiku lietuvių 
kalbos pakankamai neįsi
savino? Juk jie žino labai 
maža žodžių,jų leksikonas 
apgailėtinai skurdus. Jie 
dar gali kalbėti apie namų 
apyvoką, apie smulkius 
kasdienius reikalus, bet 
toliau jie neišvengiamai 
suklumpa. Tad šitoks jau
namas dabar suvažiuoja į 

Laisvės Tarybą, kaip nu
tildytų Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos tautų vardu pa
brėžė kad Baltijos valsty
bių klausimas yra reikš
minga europine problema, 
tebelaukianti savo spren
dimo.

Baltijos valstybės yra 
aukos sovietų - nacių 1939 
sąmokslo ir jo išdavos— 
sovietų karinės okupaci
jos ir prievartinės inkor
poracijos .Baltijos valsty
bių problema yra dalis 11 
pasaulinio karo nesutvar
kyto palikimo. Lietuviai, 
latviai ir estai., tiki, kad 
bus sukviesta taikos kon
ferencija, panaši į tą, kuri 
pabaigą l pasaulinį karą, 
turinti kompetenciją ir ga
lią rytų ir centro Europo
je atstatyti teisėtą tvarką 
bei taiką .Lietuviai, latviai

ir estai ypatingai gerai at
simena, kad 1945m. liepos 
konferencija Potsdame 
buv. Vokietijos teritorijų, 
taip pat ir šiaurės rytų 
Prūsijos arba Mažiosios 
Lietuvos, galutinį spren- 

pagarsintąjį pasaulio lie
tuvių jaunimo suvažiavimą.

Toji nostalgija,kuri pa
gauna vyresniųjų širdis 
išgirdus dainą apie tai, 
kad skaudu gyventi.... 
"toli nuo savo gimtų namų", 
jiems tik teoretiškai su
prantama.

-•-
Čia yra problemos, nuo 

kurių kai kas linkęs pa
bėgti. Bet būtų daroma 
klaida, jeigu mes nesi
stengtume pažinti šių die
nų jaunimo tikrosios būk
lės,© vaizduotumės ja pa

-gal savo-žirdyię slypinčius^ 

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! U Ž ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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REDAKTORIUS J. PETRENAS

dimą įsukimai rezervavo 
taikos konferencijai.

Sovietų Sąjungos vy- 
raiusybė,kad išvengtų at
sakomybės dėl sovietų - 
rimų, ir agrsijos prieš 
Baltijos valstybės ir so
vietų teritorijų neteisėto 
išplėtimo, tebetrukdo U 
pasaulinio karo palikimo 
sutvarkymą taikos sutar
timi. Atvirkščiai, Sovietų 
Sąjungos vyriausybė savo 
siūlomąja europinio sau
gumo konferencija siekia 
užsitikrinti mperial ištinę 
ekspansiją Baltijos val
stybėse.

Aliantai prisiėmė atsa
komybę už "dabar esančių 
vergijoje buvusių suver
eninių valstybių "proble
mos teisinga sprendimą 
ir todėl dabar jie turi pa
reigą tą savo atsakomybę 
vykdyti.

Į VIETNAMĄ nei jūros nei 
oro keliais negabenaml 
ginklai nei iš Kinijos nei iš 
Rusijos, nuo to laiko, kai 
buvo užminuoti uostai.

troškimus.
Tačiau šių dienų jauni

mas yra žaviai išaugęs, 
jam nesvetimi tautiniai 
reikalai ir visi jaunuoliai 
pasirodo ypatingai akty
vūs, jeigu tik jie išgirsta 
apie lietuvių tautos naujas 
nelaimes .Šis jaunimas pa
s įtikti savo jėgomis ir 
jam nedvejojant galima 
pasitikėti. O jeigu tėveliai 
pastebi, kad jaunuoliai 
jaučiasi lyg jie daugiau 
žinotų už tėvelius, tai ką 
padarysi - tokie dabar 
laikai.

Petr. Tarv.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



VYTAUTAS ALANTAS 
sulaukė 70 metų am

žiaus. Rašytoją rengiasi 
pagerbti Detroito lietuviai 
žurnalistai, kartu su pla
čiąja visuomene. Spaudos 
pranešimu jau esąs suda
rytas Vytautui Alantui 
pagerbti komitetas. Pla
nuoja iškilmes surengti 
Lietuvių Tautiniuose na
muose spalio 22d. Bus iš
kilmingas posėdis, poto 
seks meninė programa ir 
vaišės. Meninėje dalyje 
jauniems ištraukas iš Vy
tauto Alanto kūrybos. Pa
grindinę kalba apie Vytau
tą Alantą rengiasi pasa
kyti dr.Kazys Karvelis.

HELMUT BAKAITISiex*- 
perimenting with horror 
at the Nimrod Street The
atre.

Australijos dienraštis 
Daily Telegraph (Sydney) 
išspausdino ilgoką straips
nį apie Helmutą Bakaitį. 
Ten jis iškeliamas kaip 
pasižymėjęs aktorius,re
žisierius ir dramos veik- 
kalų rašytojas. Helmutą 
Sydnejaus lietuviai gerai 
pažįsta, kada jis aktyviai 
dirbo su skautais, jau tada 
buvo pasižymėjęs kaip 
geras laužavedys.
o BOSTONE veikiančių 
kultūrinių subatvakarių 
paskutinė pramoga įvyko 
gegužės 20 d. Paskaitą 
skaitė dr. J. Jakštas. Jo 
kalbos tema: Gudųpręten- 
zijos į Lietuvą.
1972. VI. 28 

d NE V YORKE rūpinama
si įsteigti kiek sąlygos leis 
pastovų lietuvių teatrą. 

'Šiuo klausimu įvyko susi-/ 
rinkimas, kuriam pirmi
ninkavo aktorius Kazys 
Vasiliauskas, dalyvavo A. 
Vakselis, J. Rūtenis ir I. 
Gasiliūnas.
• VILNIUJE Vingio parke 
įvyko vadinamoji ’’Knygų 
Mūgė’’» Buvo galima pirkti 
ne tik naujuosius leidinius, 
bet ir retas Įmygąs. Rašy
tojai norintiems pasiraši
nėjo savo knygas. "Knygų 
Mugė "turėjusi gerą pasi
sekimą.

Retai matome ministe-
rius pirmininkus verkian
čius. O štai Japonijos mi- 
nisteris pirmininkas Eisa- 
ku Šato atvirai šluostas!
ašaras, po to, kai jis bu
vo priverstas iš savo pa
reigų pasitraukti. Jis su
laukė 71 metų amžiaus, kai 
japonų televizijoj pranešė, 
jog apleidžia ministerio 
pirmininko vietą.
• Vokietijoj moteris 
gimdė 4 mergaites 
berniuką.

pa
ir 1

K. Škirpa

KVIETIMAS TALKON
Siekdamas sukelti lėšų 

išleisti mano atsiminimus 
apie Lietuvos diplomatinio , 
posto Berlyne veiklą, kuri 
davė 1941 m. birželio 23 d. 
laimėjimą Lietuvos vals
tybiniam suverenumui at
kurti, nuo š. m. vasario 
mėn. išsiuntinėjau atitin
kamo turinio kvietimus 
mūsų politikos veiksnių 
žmonėms, Lietuvos kon
sulams ir visai eilei pri
vatinių pažįstamų, prašy
damas visus teiktis minė - 
to svarbaus Lietuvos lais
vinimui reikalą paremti, 
kaip kam įmanoma, arba 
paakinti kitus asmenis prie 
pinigo ateiti man į finansi
ne talka savo paskolomis.

Kadangi bendra iki šiol 
tuo keliu susitelkusi pinigų gelbėjo daug žydų nuo su- 
suma dar nėra pakankama, naikinimo. Vėliau buvo na- 
kad galėčiau duoti kuriai-' kintas. Išlikę ir į laisvąjį 
nors spaustuvei užsakymą pasaulį patekęVilniaus žy-
mano atsiminimų veikalą 
jau išspausdinti, tai, kad 
reikalas perilgai nenusl- 
delstų, jaučiuos privers
tas dar ir per spaudą 
kreiptis į kitus mūsų tau
tiečius, kuriems savo 
kvietimų betarpiškai pri
siųsti negalėjau neturėda
mas adresų ir kurių tarpe

fe:r. 

„ , . y. x v „„„„. .. Jcien o reik. mm. M. Sharp Toronto mieste birželio
Ba t ieci.u atstovai susitiko su Kanados uiSi»'"w ,. . . r . ...
Ta t • j i m Qkn.n io kaireie stovi musu koresp. 5. Jokūbaitis.-10 d. Vaizde gale stalo sėdi min. M. onarp, |u 1 * r

neabejoju atsirastų asme
nų norinčių prie to suma
nymo įvykdymo prisidėti.

Jei kas iš jų pageidautų 
konkrečiau patirti apie vi
są mano suprojektuotą at
siminimų išleidimo planą, 
kuris apima sukondensa— 
vimą svetimomis kalbomis 
Lietuvos bylos vis dides
niam išpopuliarinimui 
tarptautinėje plotmėje, 
mielai prisiusčlau tokiems 
asmenims mano"Kvietimo 
į Talką istoriniams atsi
minimams išleisti" xerox 
kopijų, kai tik susilaukčiau 
tokių pageidavimu.

Mano adresas: Kazys 
Škirpa, 2043 36-th Str., 
SE., Washington, D. C., 
Zip 20020. Telefonas: 202 
(kodas) - 582-6041.

K.Škirpa
JOKŪBO GEUSO ATMINIMUI

Lietuvos kariuomenėje 
bene iki 1930 ar 1931 me
tų yra tarnavęs žydų tau
tybės kapitonas Jokūbas 
GANŽAS ar GENSAS.Išė
jęs atsargon jis dirbo bu- 
galteriu vienoje Kauno li
goninėje, o okupavus Lie
tuvą naciams,buvo paskir
tas Vilniaus žydų geto po
licijos viršininku. Naudo
damasis savo padėtim iš-

daijį skaito didvyriu. Vil
niaus žydų istoriją rašan
tis daktaras nori daugiau 
ž inių apie kapitoną GANŽ A. 
vedęs lietuvę.Nepatikrin
tomis žiniomis jo našlė su 
dukra yra atvykusios į

- jAV-bes ir čia gyvena.
Apie kapitoną Jokūbą 

GANŽAar jo šeimą žinan-

Jūratė Jasaitytė 
Nusipelniusi Jaunimo 
Kongreso darbuose.

tieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke: 
Consulate General of Li- 
thuanis, 41 West 82nd St. 
New York, N. Y. 10024.

KAUNO ĮVYKIŲ 
PADARINIAI

JAV spauda apie įvykį 
Varėnoje ir naujus nera
mumus teikia daug žinių. 
Ta proga spaudoje patelk
ta dar papildomų žinių apie 
susidūrimus Kauno gatvė
se, geg. 18-19 d. ir ypač 
pabrėžta tai, kadis Lietu
vos gautomis žiniomis "de
monstracijų pobūdis buvęs 
labai ryškaus tautinio po
būdžio". Šalia riksmų - 
"Laisvė" ar "Laisvė Lietu
vai’,’buvo girdimi ir šauks
mai "Laisvė jaunimui",

"New York Times "dien
raštis žinią apie Varėnos 
įvykį bei kitas informaci
jas apie R. Kalantą, Kau
no riaušes skelbė birž. 14 
d. laidoje pirmame pusla
py,

« • W
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VASARIO 16 GIMNAZIJA
Pagerbė kun, B. Sugintą

Š. m. gegužės 11 pamal^- 
domis ir akademija Vasa
rio 16 gimnazija paminėjo 
ir pagerbė didįjį savo ge
radarį ir rėmėją kun. Be
nediktą Sugintą, mirusį 
balandžio 20 Čikagoje.

Akademija įvyko Romu
vos pilies salėje, papuoš
toje dideliu velionio pa
veikslu, pieštu dail. A. 
Krivicko. Paskaitą apie 
kun. Sugintą skaitė gim. 
direktorius V. Natkevi
čius.

Velionis buvo gimęs 1895 
sausio 3 Vytogalos kaime, 
Skaudvilės valse., Taura
gės apskr. Tėvas valdė 12 
ha ūkį, kuris turėjo išmai
tinti 18-ką vaikų. Vėliau 
savo sumanumu ir triūsu 
paveldėjimą padidino iki 
50 ha. Į mokslus leido tik 
savo pirmagimį sūnų Be
nediktą, kuris vėliau rūpi
nosi kitų savo brolių iš
mokslinimu.

Knygas pamėgti mažąjį 
Benediktą įpratino senelė. 
Pradžios mokyklą jis bai
gė pirmuoju mokiniu. 1908 
įstojo į kunigaikščio Vasil- 
čikovo Tauragės gimnazi
ją. Baigės 5 klases, 1913 
stojo į Žemaičių kunigų 
seminariją Kaune, kurios 
rektorium buvo Maironis. 
Kunigo šventimus priėmė 
1919. Tais pačiais metais 
paskirtas į aplenkėjusią 
Kėdainių šv. Jurgio para
piją vikaru, daug pasidar
bavo jos atlietuvinimui. Tą 
patį darbą dirbo perkeltas 
į Žeimius.

1924-26 studijavo Teolo
gijos-filosofijos fakultete 
Kaune ir ten pat kapeliona- 
vo Lietuvių mokytojų prof, 
sąjungos suaugusiųjų gim
nazijoj. 1926-28 buvo Tau
ragės mokytojų seminari
jos ir gimnazijos kapelio
nas.

Ūkinės krizės laikotarpy 
1926-30iš Lietuvos į Bra
ziliją emigravo daug tau
tiečių. Jie buvo reikalingi 
dvasinio vadovo. 1931 pra
džioje arkivyskupas pa
siuntė kun. Sugintą į Sao 
Paulį, kur išbuvo šešerius 
su puse metų. Per tą laiką 
jis padidino lietuvių para
piją nuo 43-jų iki 1400 na
rių, pastatė naują bažny
čią, įsteigė ir redagavo 
laikraštį ’’Šviesą”.

į Lietuvą iš Brazilijos 

grįžo 1937.1938-40 Vytau
to Didž. universitete ir 
1940-42 Vilniaus universi
tete ir 1940-42 Vilniaus 
universitete studijavo ly
ginamąją kalbotyrą ir ka- 
pėlionavo amatų mokyklo
se.

Į Vokietiją atvyko priar
tėjus antrajai bolševikų 
okupacijai. 1945-48 dirbo 
sielovados darbą Goettin- 
geno ir Braunschweig© lie
tuvių s to vyki os e.

1949 atvyko į Čikagą, 
kur atsidėjo labdarai. Jis 
sudarė 400-ams iš Vokie
tijos į JAV-bes norinčių 
atvykti tautiečių darbo su
tartis ir buto garantijas, 
apmokėjo persikėlimo iš
laidas, siekiančias per 10.

KAIP BAIGTI VIETNAMO 
KARĄ

Prez. Nixono patarėjas 
H. Kissinger atvyko į Pe
kiną 4 dienų vizitui.

Pradžioje buvo skelbta, 
kad čia tik Nixono pasita
rimų. tarp Kinijos ir JAV 
tolimesni bandymai.

Bet informuoti spaudos 
korespondentai spėja, kad 
toks vizitas, kuris užtruks 
net 4 dienas ir vyks prie 
uždarų durų, po du kartu į 
dieną ir po 5 valandas skir
tas itin svarbiems reika
lams aptarti. Kalbama su 
Kinijos premjeru Chou En- 
Laium » Kissingeris yra 
nuolatiniame kontakte su 
Prezidentu Nixonu, o greta 
to Sovietų prezidento Po‘d- 
gorno staigus atsilankymas 
Hanojuje rodo, kad tie vi
zitai turi ypatingos reikš
mės ir kad tuose pasitari
muose tikriausiai spren
džiamas Vietnamo karo 
greitas likvidavimas.

<» LENINGRADO teatro ba
leto žymūs artistai Vale
rijus Panovas ir jo žmona 
balerina Galina Ragažina, 
buvo atleisti iš darbo, po 
to, kai jie pareiškė norą 
išvažiuoti į Izraelį. V. Pa
nov buvo net du kartus už
darytas į kalėjimą neva už 
chuliganizmą.

JAV įvairių meno šakų 
atstovai surinko pačių žy
mių menininkų 700 para
šus peticiją Sovietų val
džiai, kur prašoma ne
bausti šokėjų, bet išleisti 
juos iš Sovietijos, jeigu jie 
to prašo.

A **************

200 dolerių, sutiko juos 
stotyje ir vis okeriopai glo
bojo. Ypač rūpinosi našle-

Panašius prašymus So
vietų valdžiai siunčia viso 
pasaulio menininkai iš 
Prancūzijos,Italijos, Ang
lijos Švedijos ir daugelio 
kitų valstybių.

9 Piotras Jakyras, istori
kas , sūnus generolo žuvu
sio Stalino valymų laikais 
ir pats išbuvęs 14 metų 
trėmime, suimtas ir bus 
teisiamas už antisovietinę 
ir antikonstitucinę veiklą 
perduodant žinias radio 
stotims "Svoboda" ir 
"Laisvoji Europa".

LAISVĖS PAVERGTOMS 
TAUTOMS

"Daily News "New Yor
ke birž. 15 įdėjo vedamąjį 
"Laisvė visiems laikams". 
Paminėjęs įvykius Kaune, 
dienraštis paklausė: ar 
Vašingtonu! nevertėtų pa
spartinti nuo seno skelbia
mus žodžius apie laisvę ir 
juos skirti visoms paverg
toms tautoms ? E.
•Vilkas buvo gavęs Lie
tuvos katalikų memoran
dumą - skundą dėl tikybos 
persekiojimo Lietuvoje, 
nukreiptą į Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos CK 
gen. sekretorių L. Brež
nevą. Drauge su memo
randumu buvo gautas ir 
pareiškimas J. Tautų gen. 
sekretoriui Kurt Waldhei- 
mui. Vlikas šiuos doku
mentus išvertęs į anglų 
kalbą su savo gegužės 24 
d. raštu pasiuntė J. Tau
toms. Be to, jie su atitin
kamu gegužės 31 d. raštu 
buvo pasiųsti ir Valst. Se

mis su mažais vaikais, 
kurių įkurdinimui išleido 
per 800 dolerių. Jis važia
vo visur, kur tik į vargą 
patekę naujieji ateiviai jo^ 
šaukėsi, ir ištiesė pagal
bos ranką.

Didžiausią paramą kun. 
Sugintas suteikė Vasario 
16 gimnazijai. Pirmąjį rė
mėjų būrelį Čikagoje su
organizavo 1952. Kai gim
nazija 1954 pradžioje iš 
Diepholzo buvo perkelta į 
Juettenfeldą, Čikagoje jau 
veikė 15 rėmė jų būrelių, iš 
kurių jis surinkdavo ir 
gimnazijai atsiųsdavo po 
300 dolerių kas mėnesį. 
Ilgainiui jo suorganizuotų 
būrelių skaičius išaugo iki 
45-ių, sujungusių 900 au
kotojų, kurie kas mėnesį 
gimnazijai sudėdavo po 9 00 
dolerių. Iki praeitų metų 
liepos mėnesio, kai kun.

kretoriui W. Rogers, kad 
šis pavestų JAV ambasa
doriui J. Tautose iškelti 
Žmogaus Teisių Komisijo
je religijos persekiojimo 
Lietuvoje klausimą.

Taryba svarstė Europos 
saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijai pasi
ruošimo klausimą - jį nu
švietė J. Audėnas. Vliko 
Valdyba šiuo klausimu tu
ri surinkusi daug medžia
gos ir parengusi metme
nis memorandumams. Vi
sa tai perduota Tarybos 
Teisių ir Politinei Komi
sijai. Šis klausimas - la
bai platus bei svarbus. (E) 

« ŠVEDIJOJE dabar vyks
ta žmogaus teisių konfe

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

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

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į 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\ainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š.m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime j gautus pasiūlymus.

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

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai.......... kaina $25.00, siūlau $..........

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai., kaina $42.00, siūlau $.
4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS*

1862-64 METAIS, 720 psl......................... kaina $10.00, siūlau $.
5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA

639 psl.............................. ••............................. kaina $10.00r. siūlau $.
6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS

560 psl............................................................ kaina $7.00, siūlau $.
O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio — Lietuvių 

dainos Amerikoje, J. šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambritrno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
V šlaito— Eilėraščiai, A. Kutkaus—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis —
kaina $ 38.00,__siūlau^$ . .^............
Pavarde ir vardas - - ......

Adresas . . . _• *. *. * *
Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leid1 P ' 

žymėjus siūlomą kainąy atsiųsti leidyklai: ‘-’^TUVIŲ ENCIKLOP 
395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

Sugintas dėl nesveikatos 
nustojo rinkęs aukas, iš 
viso jis yra atsiuntęs gim
nazijai 158 000 dolerių. 
Nebus perdėtas tvirtini
mas, kad tik dėt jo pasi
šventimo ir žemaitiškos 
kantrybės Vasario 16 gim
nazija įstengė išsilaikyti 
iki 1960, kai pradėjo gau
ti vokiečių valdžios para
mą.

x Per 22 metus kun. B. 
Sugintas lietuvių švietimo 
įstaigoms surinko 213 000 
dolerių. Lietuvių šalpos 
istorija didesnio gerada 
rio nežino. Mes turėtume 
io niekados neužmiršti., 

a PASAULINĖ keleivinių 
lėktuvų lakūnų organizaci
ja turinti 60 kraštuose 50. 
000 narių 19 birželio turėjo 
vienos dienos streiką tuo 
buvo pareikštas protestas 
del lėktuvų grobimų 

rencija. Sovietų pilietis 
Čalidze pasiuntė konferen
cijai dokumentą, liečianti 
kiekvieno žmogaus teisę 
išvažiuoti iš savo krašto 
ir grįžti atgal.

Jis prašo konferenciją 
ištirti kiek efektingai vei
kia šie nuostatai Sovietų 
Sąjungoje.

Ar bus svarstomas šis 
klausimas konferencijoje 
dar nežinia.

• A TENTĄ T O ištiktam G. 
Wallace padaryta operaci
ja išimant nugarkaulyj įs- 
trigusią kulką, bet gydy
mas užtruks dar ilgesnį 
laiką. Tik po 18 mėn. ga
lima bus pasakyti ar jis 
galės vaikščioti.

4 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



pasakų ir padavimų 
PRASME.
Maironio baladė "Jūra

tė ir Kastytis”remias i va
karų Lietuvoje žinomu pa
davimu apie tragiškąjį 
deivės Jūratės likimą.Tuo 
pat šaltiniu remiasi Br. 
Buivydąitės libretas ope
rai ’’Jūratė ir Kastytis ".

” Draugo ” š. m. V.6 
kultūriniame priede V. 
Bagdanavičius straipsniu 
” Ar Jūratė yra žmogaus 
gundytoja ar jo gelbėtoja ?” 
bando įspėti Jūratės mįs
lę. Jis teigia: "Perkūnas 
yra žiauriai, nepalankus 
bet kokiam dieviškumo 
sugretinimu su žmogišku
mu".

Nesigilindami į rojaus 
epizodą, prisiminkime 
graikų mitologiją,kur dvi
kojai didvyriai poruojasi 
su deivėmis ir laimingai 
gyvena ir net vaikų pri
gyvena. Rimtas dalykas 
yra Olimpo valdovo kon
fliktas su pusdieviu Pro- 
metėjumi, kuris paliečia 
rojaus temą-žmogaus eg
zistenciją.

Dr.V.Sruogienės "Lie
tuvos Istorija " 1956 m. 
aiškiai dėsto lietuvių tau
tos - kultūros - kalbos 
atsiradimą psl. 29, 33, 36- 
38.

...Patriarchatinės kultū
ros atstovai - aisčių pro- 
tautė iš Volgos bei Dono 
žemupiu slinko šiaurės 
vakarų link .Jie apie 2000

„Jūratė ir Kastytis”
m. pr. Kr. susidūrė Vol
gos, Dniepro, Dauguvos, 
Nemuno ir Vis los aukštu
pių srityje su matriarcha- 
tinės kultūros atstovais, 
kurių daugumos būta suo
mių - ugrų kilmės.

Plačiau šiais klausi
mais informacijų galima 
rasti dr. M.A.Gimbutie
nės knygoje " The Balts " 
1963 m. ir tos pat autorės 
straipsnyje "Proto-Indo- 
European Culture"1970m. 
išleistoje knygoje "Indo- 
european and Indoeuro- 
peans”,kurią redegavo A. 
Senn,H.Hoenigs ir G.Car
dona, su 22 straipsniais.

Galima prileisti, kad 
aisčiai susidurdami su 
suomiais suskilo tarmė
mis kurios toliau vystėsi 
į prūsus, kurš ius aukštai
čius ir kitas aisčių gru
pes ."Lietuvių" sąvoka ga
lėjo apimti beveik visas 
aisčių grupes.

Susidūrimo būta toli 
gražu ne idiliško. Kultūrų 
susidūrimas atsispindi 
šiurpiosiose pasakose 
apie baisias raganas, gro
biančias vaikus, ir bai
dykles, kurios grobdavu
sios gražias merginas.

Gimbutienės knygoje 
" Ancient Symbolism in 
Lithuanian Folk Art" 1958 
m.skaitome apie kultūros 
vyrišką jį polių ir moteriš
kąjį poHų,kurie atsispindi 
lietuvių tautodailėje. Ru
pūžės kulto pėdsakai ran

dami vakarų Lietuvoje, o 
kitur Lietuvoje nerandami 
(psl. 25 . Tenka prileisti, 
kad rupūžės kultas pavel
dėtas iš matriarchatinės 
kultūros, kurios būta ar
čiau Baltijos jūros atspa
resnės.

J. Balio " Lietuvių liau
dies pasaulėjauta "I966m. 
nemini deivės Jūratės, ku
ri žinoma vakarų Lietuvos 
padavimuose.Galima pri
leisti, kad "Jūratė" pavel
dėta iš matriarchatinės 
kultūros.

Ž inome, koks sunkus 
žvėjų gyvenimas. Flirtas 
su undinėmis ligi išprotė
jimo žvėjų verslui sveti
mas. Tenka tad Jūratės ir 
Kastyčio tragediją supras
ti alegoriškai.

Perkūnas buvo koks 
nors aisčių vadas.Jūra
tė kokios nors galingos 
žvėjų bendruomenės val
dovė, o Kastytis koks nors 
aisčių karys. Jūratė sėk
mingai gynė savo žmones 
nuo karingojo Perkūno, 
kol neįsimylėjo į Kastytį.

Kastyčiui apsigyvenus 
puikiojoje vandens apsem
toje Jūratės pilyje, žvėjų 
tarpe subrendo nesantai
ka, kuri baigėsi tuo, kad 
žvėjų taryba ištrėmė Jū
ratę, o Perkūnas sugriovė 
Jūratės pilį. Kastytis nu
kentėjo, jeigu liko Jūratei 
ištikimas te Perkūno ma
lonės nepriėmė. Žvėjai 
savo kailį išpirko žuvies 

duoklėmis. Taip išmintin
gasis Perkūnas sukūrė 
taiką užkariautuose vieto
se tūkstančiams metų.

Pagal padavimo dvasią 
Kastytis buvo Jūratės są
jungininkas . Pagal strate
ginę įsibrovėlių aisčių ir 
vietinių žvėjų padėti^Kas- 
tytis galėjo būti Perkūnui 
kaip Trojos arklys...Ši
taip žiūrint, Kastytis ga
lėjo savo vyriška išvaizda 
apsukti Jūratės galvą taip, 
kad žvėjų atsparumas bū
tų susilpnėjęs. Rezultatas 
ir vienu ir kitu atvėju tas 
pat.

Atrodo,kad Jūratės tra
gedija nieko bendra neturi 
su rojaus epizodu.

AR PABUS 
MIEGANČIOJI 
GRAŽUOLE?
Stebėdami Banaičio 

operos premijerą, gėrė- 
jomėsdekoracijomis, kos
tiumais, grimu ir choru. 
Griausmingai buvo Per
kūno pasiuntiniai III veiks
me, tokie pelenų spalvos, 
lyg kokie inkvizitoriai.' 
Visos trys solistės įtiki
namai padainavo ir suvai
dino .St.Baro arija II ve iks- 
me nuskambėjo šaltokai. 
Buvome linkę kaltinti ne 
solistą,bet libreto silpnu
mą.

Ištikimasis operos ri
teris prof. Vl.Jakubėnas 
savo straipsniu "Draugo" 
š. m. V. 13 kultūriniame 
priede pripažįsta, kad 
operos libretas yra sta
tiško pobūdžio, nesceniš- 
kas. Tai pagrindinė ope

ros kliūtis. Klavyro re
daktorius dirigentas A. 
Kučiūnas, spręsdamas 
scenos problemas, bandė 
karpyti ( kupiūruoti kla- 
vyrą, pasamdė kitos tau
tos asmenų orkestracijai 
paruošti ir...tapo atpir
kimo ožių, kai užpuolė 
komp. Banaičio gerbėjai 
iš vienos pusės ir scenos 
vilkai iš kitos pusės.

Sekdamas operos pre
mijerą, pajutau, kad turi 
būti tūkstančių metų gy
venimo sąnašomis užklo
tas istorijos faktas, ta tie - 
sa, ta pati miegančioji 
gražuolė, kuri yra lemta 
mūsų dramos teatrui pa
bučiuoti. Dramos teatro 
išradingumas nulems, ar 
Banaičio opera liks tik 
muzikinė legenda, anot 
Jakubėno, ar taps monu
mentalia lietuvių tautos 
opera.

Jonas Kaunas

ELNIAI TROŠKŪNŲ 
MIŠKUOSE
Voronežo rezervate, 

buvo sugauti devynios tau
riosios elnės ir keturi pa
tinai ir paleisti Troškūnų 
girininkijos Smėlynės ei
guvos miškuose su vilti
mi, kad jie aki imat ižuos is 
ir po dešimt metų jų ten 
bus didelės bandos.

Nuo seno taurieji elnai 
laikęsi miškuose apie 
Šiaulius,Akmenę, Joniškį, 
Jurbarką, pastaraisiais 
metais jų buvę įkurdinta 
Panevėžio rajone ir Šuns
kų miškuose Suvalkijoje.

Be kita ko, esą pen-

“PERKŪNE DIEVAITI PALAIMINK KELIONE“ - žvejų giesmė Y. K.Banaičio operos Jūrate ir 
Kastytis pirmam veiksme.
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kiems elniams užtenką 
tiek maisto, kiek vienam 
briedžiai. Elniai ir žalos 
miškams mažiau padarą 
už briedžius.

PAVEIKSLAI IŠ SIBIRO
" Vilniaus " kino teatre 

Vilniuje suruošta dailinin
ko J. Baltrūno paveikslų 
paroda.

Dailininkas keliavęs po 
tolimąją šiaurę ir piešęs 
paveikslus iš Taimyro 
žvejų,Norilsko kalnakasių 
gyvenimo, atšiaui/ę taiga, 
Sibiro upių vaizdus.

• Sovietų pilietis G. Šapi- 
ro, vedė turistė amerikie
tę. Pasibaigus jos vizai, 
prailginimo negavo ir po 5 
dienų turėjo palikti Rusiją.

Jaunavedys išlydėjęs 
savo jauną žmoną aerodro- 

• man, čia pat buvo suimtas 
ir atiduotas kariuomenėn.
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čhicagos dangum
Lietuvių Tautiniai Na

mai,turi iki 5 šimtų narių, 
jie vis daugiau plečia savo 
veiklos» Daugelis mažes
nių parengimų juose 
vyksta,nes salė telpa apie 
pustrečio šimto žmonių. 
Jų valdybos pirmininku 
yra inž. J. Jurkūnas, tary
bos pirmininku gen.M. 
Rėklaitis.

Birželio 17d.įvykopirm. 
inž. J. Jurkūno pagerbimo 
vakarienė .Jam buvo įteik
tą dovaną, už nuoširdų 
darbą ir rūpestį LTN. 
ŠAULIU AUKOS. Čhicagos 
Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos valdyba nutarė 
paskirti aukų: Jaunimo 
Kongresui 75 dol, Vasario 
16 gim. 50 dol. ir Taut, 
šokių šventei 25 d. Šauliai 
nalaiko tūkstančius kaso
je, pinigus naudoja dabar. 
J.Petrauskas,meno dalies 
vadovas sukūrė dvejų 
veiksmų komediją’’Pra
keiktas Raštelis ” kuris v
buvo suvaidintas kov.!9d. 
JC, davė pelno,birž.24d. 
šaulio Ant .Regio sodyboje 
didelis piknikas -gegužinė, 
kur pagerbti visi Jonai. 
Kuopos knyginėliui reika
lingos lentynos, jos bus 
įgytos. Naujais nariais 
įstojo: Stasys Stasiūnas, 
Jonas • Tekorys, Juozas 
Mackevičius, A. Kaupas.

ANGLIJOS LIET. KLUBO 
biuletenis leidžiamas jau 
kelinti metai,jį dabar re
daguoja L. Venckua ir ad
ministruoja V .Paliulionis. 
Pranešama, kad iš Angli
jos atvyksta į JK šie jau
nuoliai: J.Alkis, K. Baub
lys, A.Gasiūnas, N. Kut- 
kutė, J. Padvolskas, St. 
Kasparas,A. Jūras, A. Na
vickas, D.Ivanauskaitė, A. 
Budorius.Tikimasi, kad jų 
darbus daugiau, t ik gaila, 
kad kaip spaudoj rašoma, 
jog šokių grupės iš Angli
jos nebus. Klubo nariai 
prašomi pranešti, kurie 
galite priimti jaunimą, 
valdybai.

LIETUVIŲ RADUO FO
RUMAS .B irž .3d. šioj pro
gramoj kalbėta apie JK-są. 
Forume dalyvavo dr.A. 
Deveikytė iš Argentinos, 
dr. K.Jučas, A,Kazlaus
kas iš Australijos, V.Sa
dauskas^. Jašaitytė. Pro
gramoje Vyt. Kasniūnas, 

inž.A .Rudis ir klausytojai 
teikė įvairius klausimus. 
Vieną klausėjąklausė, ko
dėl nėra JK atstovų iš Lie
tuvos, inž. Rudis,A.Kaz
lauskas ir Vyt. Kasniūnas 
atsakė, kad neįtralaus 
jaunimo iš Lietuvos So
vietų okupantai neišleis, o 
tik jau paruoštus komunis
tus,todėl tos minties atsi
sakyta .Griežta i pasisaky
ta ir už jaunimo/mokslei
vių amžiuje / siuntinmąį 
komjaunuolių stovyklas į 
Lietuvą.

MIRTYS IR LIGONIAI. Ge
gužės 29d.po sunkios ope
racijos mirė Helen Dom- 
kutė, pirma veikusi Lietu
vių Taryboje ir jaunimo 
tarpe. Geg. 28 d.Cicero 
mirė Helen Marcinkus, 
vysk. Paulio Marcinkaus 
motina, kuris atvykęs iš 
Romos dalyvavo laidotu
vėse. L. Vyčių veikėjas 
Vladas Paliulionis neteko 
savo brolio Petro Lietu
voje.

Ilgesnį laiką jau serga 
Balfo veikėjas, ” Laisvo
sios Lietuvos ’’ leidėjas 
Vai. Šimkus. Kun. dr.J. 
Prunskis jau grįžo iš li
goninės.

ŽURNALISTU VEIKLOJE 
Birželio pirmomis dieno
mis, išėjo ” Lietuvis Žur
nalistas” pirmas is nume
ris .Jame aktualus straips
niai.

MOKYKLŲ
PABAIGTUVES. Kristijo
no Donelaičio lituanistinė 
mokykla baigė mokslo 
metus birž. 3 d. Ją o lankė 
440 mokinių, vėd. J.Širka^, 

Marijos Aukšt. Mokyk
los pabaigtuvės įvyko geg. 
3IcLkur moksleivės daina
vo, pritariant orkestrui. 
Garbės diplomą gavo iš 
330 baigiančiųjų lietuvai
tė Angela Sinickas.

b.m. gegužės pradžioje 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejuje matėme Mari
jos Aukštu Mokyklos mer
gaičių meno darbelių pa- 
rodąMiesto pesažas rea
liai išgyventas. Kai kurie 
tapybos darbeliai įdomus 
savo temomis: protestuo
jantis sūnelis,taršos prob
lema irkt. Vienas portre
tas sukurtas ekspresyviai. 
LAPAI IR ŠAKNYS. Gegu

žės 21 Jaunimo Centre 
korp. Neo - Lithuania pas
tatė dramą’’Skirgaila”. 
St. Pilka dramą pritaikė 
turimoms jėgoms.Vyres
nieji aktoriai buvo A .Brin
ką, D Juknevičiūtė, J. Rau
donis ir R. Cinką.Jaunes
nieji L. Regis,A.Baraus
kas, A.Naris, V.Juodgu- 
dis, E. Juodvalkytė ir D. 
Grybauskas savo vaidme
nis atliko žymiai geriau, 
negu mėgėjiškai.

Išeivijos dramos teat
ras nėra pastovus. Mato
me Cicagoje klasinius kū- 
riniusmkaip ” Vytauto pa- 
unksmėje”, "Atžalynas” ir 
paskiausiai" Skirgaila ’’. 
M atome taip pat abstrak
tiškus teatro festivalius 
ir D. Lapinsko eksperi
mentus o Ž iūrovų kaip ma
ža taip maža. Tad kokio gi 
dramos teatro mes nori
me, jei iš viso teatru do
mimės ?

Pr. Naujokaičio ” Lie
tuvių Literatūra" 1948m. 
skyrius ’’ Mūsų draminės 
kūrybos bruožai” baigiasi 
samprotavimu:

” Nors ir nemaža pas
tangų kūryboje,bet vis del 
to lietuvių drama dar nėra 
pasiekusi suklestėjimo 
laipsnio, dar ji tik žengia 
nedrąsius savarankiškus 
žinksnius 
tik kai kurių 
laimėjimų.”

Atrodo, kad mūsų dra
mai dar anksti pulti že

ir yra pasiekusi dinimas yra"LietuvosUni- 
stipresnių versitetas”l57948O34922. 

Šis veikalas išleistastiks-

myn Vakarų Europos sti - 
liumi. Vieni persistengia 
"pažangumu", kiti darosi 
juokingi konservatyvumu, 
eidami tik į operas,niekin
dami dramos teatrą.

Jeigu neturėsime dra
mos teatro, mūsų opera 
sunyks, nes dramos teat
ras yra mūsų scenos šak
nys, kurios maitina sce
nos lapus - operą.

AMERIKOS LEITUVIU 
TARYBA ragina lietu

vius daugiau reaguoti į 
anglų kalba parašytus 
straipsnius arba veda - 
muosius kurie aprašo LieT 
tuvos įvykius, žmonės, 
papročius, ir 1.1. Reikėtų 
parašyti padėkos laiškus 
redaktoriams už palan
kius aprašymus. Ypač da
bar kai Lietuvoje vyksta 
persekiojimai, yra labai 
svarbu parodyti amerikie
čių spaudai kad lietuviai 
rūpinasi savo tautos pa
dėtimi. Taip pat reikėtų

DEL KNYGOS 
” LIETUVOS 
UNIVERSITETAS ’’
1972 m. gegužės 24 d. 

” Nepriklausomoji Lietu
va ” išspausdino straips
nelį - Lietuvių Profesorių 

: Draugija Amerikoje-, ku
riame minima, jog Lietu
vių Profesorių Draugijai 
Amerikoje jau sukako 25 
metai ir kad šios Draugi
jos ilgamečio ir dabarti
nio pirmininko prof. St. 
Dirmanto ir visos drau
gijos dėka yra išleistas 
vertingas veikalas apie 
Lietuvos universitetus.

Kadangi ši žinutė yra 
daugiau reklaminio pobūd
žio ir netiksliai informuo
janti "Nepriklausomosios 
Lietuvos " skaitytojus, tai 
aš,kaip "Lietuvos Univer- 
siteto"knygos redaktorius, 
laikau savo pareiga tos 
žinutės kai kuriuos tei
gimus atitaisyti.

Visų pirma, Lietuvių 
Profesorių DraugijaAme- 
r ikoje yra įsteigta tik 1950 
m. vasario 18 d. / Lietuvių 
Enciklopedija,24 t.81psl./ 
taigi šįmet dar nėra šios 
Draugijos 25 metų veiklos 
sukakties.

Antra, Lietuvių Profe
sorių Draugijos išleisto
sios knygos tikslus pava-

rašyti laiškus ir televizi
jų stotims
perduotas žinias apie Lie
tuvos įvykius, arba bet ko
kius lietuvių pasirodymus.

PRANCŪZIJOS ATOMI
NIAI BANDYMAI

Atrodo, kad Prancūzija 
visgi pasiryžus atlikti ato- 
.minius sprogdinimus pie
tinėje Ramiojo okeano da
lyje, nors buvo pareikšti 
eilės valstybių protestai.

Protestus pareiškė Chi
li, Kolumbija, Ekvadoras,

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS “TALKA” 
830 Main St. East, tel. 544-7125

10— 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 - 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais

Liepos ir rugpjūčio menesiais ir 
• prieš 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 $3.400.000.

lu paminėti 50 metų su
kaktį nuo Lietuvos Univer
siteto įsteigimo.

Trečia,šios žinutės tei
gimas, jog"Lietuvos Uni
versiteto" veikalas yra iš
leistas Lietuvių Profeso
rių Draugijos ilgamečio 
ir dabartinio pirmininko 
prof .St.Dirmanto ir visos 
draugijos dėka nėra tikras. 
Visiems yra žinoma, kad 
knygas parengia ir reda
guoja tik atskiri asmens, 
o ne visi draugijos nariai. 
Ir šiam veikalui suorga
nizuoti,redaguoti ir spau
dos darbą prižiūrėti buvo 
redaktorius ir Redakcinė 
Komisija;.Gi Lietuvių Pro
fesorių Draugija yra tik 
nominalus šios knygos 
leidėjas. Redakcinės Ko- 
misijo sudėtis bei ” Lie
tuvos Universiteto”veika- 
lo parengimo, redagavimo 
ir spaudos darbo priežiū
ros eiga yra knygos pra
tarmėje išdėstyta.

Kaip ir kiekvieno leidė
jo, taip ir Lietuvių Profe
sorių Draugijos ar jos 
pirmininko prof. St.Dir
manto yra moralinė par ei
ga, informuojant visuome
nę, visada skelbti tikslų 
išspausdintos knygos pa
vadinimą,jos autorių arba 
redaktorių, jeigu veikalas 
yra kolektyvinis.

Pranas Čepėnas
’’ Lietuvos Universiteto ” 
redaktorius.

Bolivija, Japonija, N. Ze- 
dėkojant už landi ja, Australija ir Pe-

Yu, pastaroji net pagrąsi- 
no nutraukti diplomatinius 
santykius.

Visiems laivams įsaky
ta pasisaugoti.
d JAV GYNYBOS SEKRE
TORIUS LAIRD pasiūlė 
USA kongresui ratifikuoti 
susitarimus su Sovietų Są
junga dėl strateginių gink
lų gamybos aprėžimo. Šis 
siūlymas buvo padarytas 
Senato atatinkamoje komi
sijoje.

Mokame už:
depozitus 57<
Šerus ir sutaupąs_________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius_______ ___ _____6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš__ -.10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %
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Mane net juokas paėmė žiūrint į tą polici
ninko išdidumą. Jis buvo tik Krupo fabriko SS 
sargybinis.Rytą nuvažiavęs pas fabriko direk
torių išsiaiškinau ir pasakiau kad Herr Echt 
tik padėjo man. ištraukti savo šeimą iš rusų 
nagų. Papasakojau ir įvykį su rusais. Jis bu
vo patenkintas, net nusišypsojo. Atvykus šei
mai persikėlėm gyventi į Markstaedtą. Vaikai 
lankė mokyklą, žmona rūpinosi maistu o aš 
išbūdavau tarnyboje iki 10 vai. nakties. Pagal 
Fuehrerio šūkį "A lie Raeder rollen fuer den 
Si eg”, ir fabrike visi ratai greičiau sukosi ir 
darbo valandos buvo ilginamos. Iš laikraščių 
sekėm karo eigą: Kuršo prietiltyje tebesilaikė 
vokiečiai, Suomija pasidavė rusams, kiek vė
liau ir Bulgarija. Fuehrerioplanuotas "didy
sis" puolimas vakaruose gruodžio mėn. - su
gniužo. Artėjimas rūsų kėlė mums baimę ir 
nerimą. Nežiūrint aiškaus pralaimėjimo, vo
kiečiai laikėsi savo tvarkos ir kruopštumo iki 
paskutinio.

Buvo griežtas įsakymas - pavojaus ar eva
kuacijos metu niekam savavališkai iš tarnybos 
nepasitraukti. Po Naujų Metų, rusai staigiu 
puolimu iš Lenkijos prasiveržė į Sileziją ir 
Pomeraniją o sausio 20 d jie užėmė Opeln - 
60kmnuo Breslau. Atėjo laikas vėl bėgti nuo 
rūsų. Iš anksto buvau pasigaminęs rogutes. 
Niekam nieko nesakęs ir tarnybon nebenuėjęs, 
anksti rytą slaptai susikrovėme ant rogučių 
mantą ir vaikus ir abu su žmona nutempėme 
į Markstaedt stotelę.

Po 20 min atėjus traukiniui pasikrovėme 
ir išvykome pro Breslavą Drezdeno link. Tai 
buvo sausio 21 d. 1945 m.

DREZDENO PRAGARAS

Traukinys buvo prikimštas vokiečių pabė
gėlių iš Silezijos. Vagonai buvo nekūrenti tai 
klostėme vaikus antklodėmis kad neperšaltų. 
Visur stotyse vokietes moterys (Frauenverein), 
pasistatė staliukus, dalija pabėgėliams šiltą 
kavą ir buterbrodus. Naktį atvažiavus į Goer- 
litz, pusiaukelyje į Drezdeną, traukinys toliau 
nėjo. Išlipus, toli nuo stoties, neturim kur 
dėtis - šalta ir sniego sūkuriai. Bet greit at
važiavo sunkvežimiai iš kurių iššokę^hitlerju- 
gend jaunuoliai sukrovė visus keleivius į sunk
vežimius - nuvežė į miestą. Moterys atsistu- 
musius savo ratukus spėjo dar apdalyti visus 
karšta kava ir duona. Gėrėjomės tokia puikia 
vokiečių organizacija. Jie nedarė jokio skir
tumo ar tai būtų vokietis ar svetimšalis.

Miesto valdybos salėse, ant paklotų šiau
dų, gulėjo jau šimtai pabėgėlių. Suradę vietos 
įsiterpėm tarp jų ir išgyvenom toje salėje trys 
savaites. Dar dirbant pas Krupą, man pradėjo
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skaudėti kojas - oda luposi. Daktarai gydė bet 
nebaigė, išvažiavau šlubuodamas. Po kelių 
dienų Goerlitze visai nebegaliu paeiti. Buvau 
patalpintas ligoninėn kur išgulėjau dvi savai
tes. Radio pranešė kad rusai užėmė Lauban- 
25 km atstumo - miestas dega. Labai susirū
pinau. Žmona su vaikais ateina manę aplan
kyti, matau kad jie išvargę, aš pats bejėgis 
guliu ligoninėj rusai jau už 20 km. Pradėjęs, 
kiek vaikščioti prašiau ligoninės vedėją-ma- 
jorą kad manę išleistų. Jis karo gydytojas, 
buvo Rusijos fronte tai mūsų padėtį suprato ir 
vasario 12 d parašė atleidimą. Susipakavę ir 
atsitempę rogutėmis savo mantą į stotį radom 
ten tūkstančius keleivių laukiančių traukinių. 
Kareiviai ir policija bando tvarkyti minią, 
garsiakalbiai rėkia be pertraukos, bet visi ke
leiviai grumiasi į atėjusį traukinį kad greičiau 
pabėgti. Po keturių valandų laukimo pavyko ir 
mums įsisprausti į vagoną ir 6 vai. vak. iš-^ 
važiavom tiesiai į i Drezdeno pragarą...

Naktį apie 10 vai., pravažiavus Bautzen, 
traukinys sustojo lauke maždaug 15-20 km nuo 
Drezdeno nes buvo paskelbtas alarmas. Staiga 
išgirdom baisius sprogimus ir trenksmą - net 
traukinys sudrebėjo. Šokom pro duris į lauką 
matom tolumoje nušviestą padangę ir liepsnų 
liežuvius o sprogimams ir trenksmams galo 
nėra.

Moterys verkia, balsiai meldžiasi o vyrai 
keikia rusus. Jie manė kad tai rusų darbas 
nes anglai ir amerikiečiai anksčiau nė kar - 
to Drezdeno nebombardavo. Tuo laiku rūsų 
frontas buvo tik 80 mylių nuo Drezdeno. Mes 
su žmona ir vaikais raminamės kad nepate
kom į pirmą traukinį Goerlitze - būtume šiuo 
laiku Drezdeno stotyje... po griuvėsiais. Dvi 
valandas prastovėjome o apie 1 vai. nakties 
vėl alarmas, trenksmas ir padidėjusios 
liepsnos - atrodė kaip Sodoma ir Gomora.

Apie 3 vai liepė keleiviams sulipti ir 
traukinys pradėjo eiti atgal. Grįžęs į Bau
tzen stotį jis pasuko į šiaurę, Cottbus link, 
o pavažiavęs apie 20 mylių pasuko į vakarus 
aplenkiant Drezdeną. Išlipome Riesa stotyje 
iš kur mus nuvežė sunkvežimiais į didelį na
mą priklotą šiaudų. Ten radome priguldyta 
daug pabėgėlių ir sužeistų. Apie 12 vai die
ną matemė virš Riesa praskrido keli šimtai 
lėktuvų su žvaigždėm ant šonų, Ųrezdeno 
link. Neužilgo išgirdom ir trenksmą. Tai 
buvo trečias bombardavimas, keturiolikai 
valandų praėjus nuo pirmojo.

Pagal D. Irving knygą "The destruction 
of Dresden" bombardavimas aprašomas tiks
liau. Vasario 13 d. 10 vai. v. 240 moskitų 
išmetė virš miesto ore kabančius magnezi- 
jaus žibintus ir suradę taikinius pažymėjo 
juos raudonų dūmų bombomis (target indica
tors). Atlikę savo darbą moskitai grįžo o 
pagal planą, po 15 minučių, atskridę 500 Lan
caster bombonešių kurie 10. 30 vai. išmetė 
2 ir 4 tonų bombas ir tūkstančius mažų pa
degamųjų. Jiems grižus į savo bazę prie 
Strasburgo, iš Anglijos skrido kita bombo
nešių grupė -Halifaxsai. Jie rado miestą pa
skendusį liepsnose ir dūmuose,'tai negalė
dami matyti taikinių išmetė savo bombas, 1. 
30 vai., kur pasitaikė t. y. ir ne ant numa
tytų taikinių. Dėlto tiek daug užmušta civilių 
gyventojų. Vasario 14 d. 12 vai. dienos 700 
amerikiečių "skraidančių tvirtovių" ir "Li- 
beratorių" baigė naikinti miesto centrą - 
visu 100%. Jie užmušė daugiausia žmonių. 
Per tuos tris puolimus virš Drezdeno "pasi

darbavo" 2000 lėktuvų ir 6000 lakūnų užmuš
dami iš viso 135 000 žmonių.

Ginybos beveik nebuvo nes viskas per 
staigiai įvyko. Po alarmo vokiečių lakūnai 
sėdėjo savo lėktuvų kabinose Klotšche aero
drome (5 km nuo Drezdeno) ir laukė įsakymo 
pakilti bet jo negavo nes ryšiai centrinėje bu
vo nutrūkę... Strateginiu atžvilgiu Drezde
nas nebuvo labai svarbus ir rusai nereikala
vo jo bombarduoti kaip amerikiečiai, pasi- 
teisnimui, tvirtino po karo.

Drezdenas buvo meno miestas, vadina
mas Saksonijos Florencija ir nei anglaimei 
amerikiečiai ankščiau jo nelietė. Tai kodėl 
jau baigiantis'karui jie jį sunaikino? Tikroji 
priežastis esą buvusi ši. Rusai nesulaikomi 
visur skverbėsi į Vakarų Europą. Anglosak
sai norėdami juos sulaikyti parodant savo oro 
pajėgų galybę, vienu smūgiu, sunaikino šį 
milijoninį miestą. Nepatikrintomis žiniomis 
Drezdene žuvo ir apie 150 lietuvių.

Riesa ir Meissen stotyse matėme iš 
Drezdeno atvežtus sužeistus ir apdegusius. 
Juos vežė iš traukinių neštuvais į pagelbos 
punktus. Baisu žiūrėti.

TRAUKIAMĖS Į BAVARIJĄ
Riesoje pernakvojus ant šiaudų dvi naktis 

mums pasakė kad rytoj atvažiuos ūkininkai 
ir išveš mus į kaimus nes tos patalpos rei
kalingos sužeistiems. To labiausiai bijojom, 
tai pasakiau žmonai kad rytą turim nemato
mai atsiskirti nuo vokiečių pabėgėlių, nes 
išvežus mus į kaimą, nebeišsikapstysim iš 
ten ir pateksim rusams. Kai rytą atvažiavo 
dideli ūkininkų vežimai ir visi pradėjo kieme 
krautis, mes pasiėmę savo daiktus išėjome 
pro kitus vartelius į gatvę ir pamažu nuke
liavom į stotį. Pavažiavę iki Doebeln turėjom 
išlipti ir laukti pusę dienos iki kito trauki
nio.

Pagaliau atėjo traukinys bet prikimštas 
pabėgėlių ir konduktoriai nieko neįsileidžia. 
Hitlerjugend vaikinai ir čia mums pagelbė
jo. Jie paėmę mūsų mantą ir vaikus, nustū
mė konduktorius į šalį ir per jėga mus įso
dino į vagoną.

Naktį atvažiavom į Chemnitzą, kurz rei
kėjo persėsti į kitą traukinį. Tą miestą daž
nai bombardavo. Skubėdami nešame savo 
mantą ilgais koridoriais ir laiptais aukštyn į 
kitą peroną bet staiga pasigirsta alarmas...

Vietnamo karo šiurpūs padariniai
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LIETUVIAI —
ZAFas paminėjo dvide

šimtmetį Savosios veiklos 
š. m. gegužės 6 ’’Susitiki - 
mo namuose"Muenchene. 
VLB valdybai minėjime at
stovavo ir jos vardu su
kaktuvininką pasveikino A. 
Brakauskas. ZAFą (Zent- 
ralverbandAuslaendlscher 
Fluechtllnge i. d. BRD e . 
V.) sudaro centrinės už
sieniečių pabėgėlių orga
nizacijos Vokietijoje, tarp 
jų Ir Vokietijos lietuvių 
bendruomenė.

STUTTGART
Vietos LB apylinkės vi

suotinis narių susirinki
mas įvyko balandžio 16. 
Pirmininkavo dr. M. Baub
lys, sekretoriavo E. Rep
šienė. Atliktų darbų ap
žvalgą pateikė pirmininkė 
Z. Glemžienė. Iš kontro
lės komisijos pranešimo, 
kurį perskaitė J. Gašlūnas, 
paaiškėjo, kad apylinkės 
metinės pajamos siekė 3. 
414,85 DM r o išlaidos -3. 
395,81 DM.

Į apylinkės valdybą iš
rinkti iki šiol jai vadovavę 
asmenys — Z. Glemžienė, 
E. Lucienė ir kun. K. Sen
kus ; į kontrolės komisiją - 
K. Šimanauskas, V. Trun- 
cas ir J. Stavskis.

HA'NAU
Š.m. gegužės 13 įvyko 

vietos LB narių metinis 
susirinkimas, kuris išrin
ko naują valdybą. Gegužės 
17 valdybos nariai taip pa
siskirstė pareigomis: pir
mininkė Aldona Januškie
nė, sekretorius Jonas Kal
vaitis ir iždininkė Albina 
Vejerienė. Kontrolieriais 
išrinkti Alfredas Paullks 
ir Pranas Vejeris.

MEMMINGENE
Motinos Dienos minėji

mas įvyko gegužės 14. Po
piet į minėjimą bendruo
menės salėn susirinko per 
70 žmonių. Prie salės du
rų jaunimas, apsirėdęs 

tautiniais drabužiais, pa
sitiko motinas, įteikdamas 
joms gėlių. Minėjimą ati
darė LB apylinkės pirmi
ninkas V. Bernotas.

Iškilmes praturtino nuo
taikingai paskambindama 
pianinu Daina Pungytytė. 
Patriotinius jausmus iš
reiškiantį eilėraštį ’’Lie
tuva brangi", muzikai pa
lydint, įspūdingai padekla
mavo V. Bernotas. Puikiai 
su tautiniais šokiais pasi
rodė pačių memmingenle- 
čių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Almos Neu- 
manienės . O vargo mokyk
los vaikučiai paskaitė eilė
raščius apie mamytę. Be 
to, Vandos Vyklntlenės 
mokiniai sudainavo tris 
lietuviškas dainas.

Memmingeno apylinkė 
išsirinko naują valdybą, 
kurią sudaro Vyt. Berno
tas, Kasp. Radzevičius ir 
Elm. Dresleris. Į kontro
lės komisiją išrinkti Bir. 
Girdvainytė ir Vyt. Kali
nauskas. Rinkimams į 
apylinkės valdybą ir kon
trolės komisiją vykdyti 
buvo sudaryta speciali ko
misija iš Step, Vykinto- 
Povllavičiaus ir Onos Gus
tai tienė s.

LIETUVIAI VENGRŲ 
ŠVENTĖJE

Vengrų gimnazija yra 
įsikūrusi Bavarijoje Kast- 
lio vietovėje, iš X amž. 
išlikusiuose vienuolyno 
rūmuose. Joje mokosi apie 
3 00 vengrų iš Vokietijos ir 
kitų kraštų. Gimnazija 
šiemet išleido 24 abitu
rientus.

Šventėje dalyvauti buvo 
pakviesta ir Vasario 16 
gimnazija.

Atstovais buvo parinkti 
moksleiviai Regina Mont
vilai tė ir Antanas Šiugždi- 
nis, auklėtojo Algio Stan
kaus lydimi.

ŠOKO LIETUVOS VOKIE
ČIAMS

Birželio 3 Lietuvos vo
kiečių sąjungos Rheinland 
Pfalz o skyrius atšventė 
savo organizacijos 15-sias 
metines. Minėjimas įvyko 
Kaisęrslauterne, Neue 
Eintracht mažoje salėje. ! 
Jį atidarė šventės organi
zatorė skyriaus pirminin
kė Marla Schweiger-Blum, 
baigusi "Aušros" mergai
čių gimnaziją Kaune. Svei
kinimo žodį tarė visos są
jungos pirmininkas Doe
ring, atvykęs iš Hannove- 
rio. Paskaitą skaitė dr. 
Mauruschat, gyvenąs Vei- 
lerbache, netoli Kaisers- 
lauterno. Jis kalbėjo apie 
vokiečių santykius su lie
tuviais istorijos bėgyje, ( 
ypatingai išryškindamas 
1941 repatriacijos aplinky
bes.

Meninėje dalyje Loreta 
Subačiūtė lietuviškai pade
klamavo Putino-Mykolai
čio ’’M ortuos voco", Ralph 
Gass pagrojo melodikos 
instrumentu, o mokyt. E. 
Pauliokonytės vadovauja
ma ir jos pačios akordeo
nu palydima Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių 
grupė pašoko pasisveikini
mo šokį Ketvirtainį, mer
gaičių darbo šokį Linelį Ir 
džiaugsmo šokį Gyvatarą. 
Šokius lietuviškai ir vokiš
kai pranešinėjo Kr. Žutau- 
taitė. Po to sekė loterija 
ir linksmoji dalis su ben
drais šokiais.

«

KELIONĖ Į ŠOKIŲ ŠVENTE 
Inžinerijos lietuvių kuo

pa Schwetzingene Vasario 
16 gimnazijos tautinių šo
kių grupės kelionei į IV 
Lietuvių tautinių šokių 
šventę Čikagoje parinko 
aukų: Ant. Turlalš kuopos 
narių surinko 661,20 DM, 
VLB Schwetzlngeno apylin
kė paaukojo 100, -, Br. 
Magdušauskas ir W. Va
laitis surinko 179, 02, Klu
bo palapinėje pelnas 528,-, 
Klubo pelnas kuopos 406, -

GERIAUSIAI PAILSĖS1T 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
>nė 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.

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

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 _

puslapio — 4 x 4,j colių— S I5.UU

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

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

Loterijos pelnas 520,20, 
Br.Magdušąuskas paauko
jo 50, -, Pr. Jurgelionis 
- 15,-. Iš viso 2.459,42 DM,

ŠOKĖJŲ IŠVYKA Į 
AMERIKĄ

Po metų ruošimosi ir 
mokymosi Vasario 16 gim
nazijos tautinių šokių gru
pė išskrido į Liet, tautinių 
šokių šventę Čikagoje. Vy
ko 18 moksleivių:

Aurelija Krivickaitė, 
Ramutė Matutytė, Marytė 
Palavinskaitė, Romy Pie- 
daitė, Kristina Ramanaus - 
kaitė, Ugnelė Stasaitė, 
Raimonda Šreifeldaitė, Al
dona Šaduikytė, Antosė 
ŠTugždinytė, Kristina Žu- 

tautaitėj Petras Dauknys, 
Pranas Kuzminas, Linas 
Lipčius, Ervinas ir Man
fredas Šiušeliai, Antanas 
Šiugždinis, Algis Valiūnas 
ir Romas Žaliukas.
• LIBANAS padavė Jungti
nių Tautų saugumo tarybai 
skundą del Izraelio oro 
laivyno ir karinių dalinių 
atliktų atakų. Nurodoma, 
kad Izraelis pažeidė Liba
no teritoriją. Devyni žmo
nės esą užmušti ir 35 su
žeisti.

Izraelis pareiškė, kad 
tie puolimai yra atsiker
šijimas už Libano fedainų 
bazių puolimus okupuotose 
arabų teritorijose.

NL gegužinėje birželio 18 d. Vėliavos pakėlimo iškilmes.
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VYTAUTAS MAČERNIS

SONETAI

i

Mes nežinome kam, bet gyventi, 
Kurt ir juoktis pasauly puiku, 
Nes ir tai, ką mes esam iškentę, 
Vienąsyk prasiveržia džiaugsmu.

f Mes nežinom kodėl, bet darbuotis 
Per šešias įtempimo dienas 
Tenka mums ir tada vainikuoti 
Galim švęsti šventes prabangias.

Mes nežinome kaip, kuo būdu, 
Bet vien jieškantį glosto švelniai 
Po gilią abejonės naktų

■
Pirmutiniai tiesos spinduliai, 
Ir pro ašarų tyrus lašus 
Šviečia augštas ramybės dangus.

II

Sapnuojančio medžio pavėsy 
Tylėdami žaidžia vaikai.
Galvutės papurusios, šviesios 
Krūvon susiglaudę taikiai.

Supiltosios pilys iš smėlio
Atsimuša jų akyse
Džiaugsmingose . . . kartais ir vėliai 
Kažko neramiai liūdnose. .

Atodūsiu karštu, kvapiu
Į veidus jiems pūstelia vėjas . . .
Jie meta žaislus ir keliu

Pro sodybą nubėga prie upės, 
Kur stebi, kaip vandenys liejas 
Ant kranto, lyg paukščiai, sutūpę.

V. Raulinaitis ATSISVEIKINIMAS

1972. VI. 28

A. STEPONAVIČIUS MERGAITĖ SU ŽĄSIUKU

Jonas Neverdauskas

NUOSTABUS VEIDAS
(Don Kichoto atminimui)

Šios epochos poetas veido neparodo,

Nes bruožus atskleistų, siaubo išvagotus.

aš tau sakiau, dar prarasi.

Dvi statulos iš tavo lūpų 

išplėš paskutinį tavo šypsnį.

Jų širdys plaka bronzoj...

Riteris ir ginklanešys - gyvi.

- Kokių skriaudų išlyginti,

į kokį žygį vykstate, herojai, 

pačiame vasaros vidurdieny. 

Sakėte: ’’Viskas pataisome, 
išskyrus mirtį”.

Nusilpę paukščiai ieško fontanų, 

išdžiūvęs vėjas nepakelia 

jūsų žygių stiklinių dulkių.

Kai tu prieisi prie obelisko, 

jis tyliai tau pasakys:

- Aš buvęs karys, kautynėse 

palikęs nukirstą ranką.

Vergas,prirakintas galerose 

metų metams prie irklo.

Aš Miguel P e Cervantes Saavedra;

Madrido Aikštėj e liūdžiu, 

kam juokiasi pasaulis,

Czeslaw Milosz į mus žiūrėdamas.

Ispanijos Aikštė.

Dvi statulos 

ir marmuro obeliskas. 

Suakmenėjęs veidas 

siela ir kūnu 

žvelgia į savo kūrinį.

Kas tu bebūtum, 

nieko nebeturįs prarasti,

Vyt, Anil i on i s

TĖVIŠKĖS REGĖJIMAS

Regiu — pusnynuose rausva ugnelė žėri, 
Tai pasakų senu namai. . , 
Prie židinio senelis žilutėlis, 
O apie jį nustebinti vaikai. . .

Regiu močiutę seną prie ratelio. . , 
Ir aš tenai dairaus savęs. . .
Veltui. . . Nusijuokia kaitri ugnelė, 
Sudeginus praėjusias dienos.

Girdžiu — pravirksta senos liepcs, 
Pusnynuose nuaidi jų rauda. . , 
Aš, veidų rankose paslėpęs. 
Verkiu tavęs, o tėviške šventa. ..

9 p si.



G
pharmacie

agnon
ROBERT GENDRON

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., B.C.L.
168 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. 8 7 7- 1430

ADVOKATAS

R. J. Išganantis, ba, bcl
BIEOA, BEAUREGARD, VALADE & IbuANAITIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
27,0 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų .674- 3364

ADVOKATAS

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

S55 DORCHESTER BLVČ^ W RES 486-3361
SUITE 1616 MONTREAL 128. QUE.

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja

5330 L'Assomption Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3535

Dr. A.O. Jaugelienė
Dantų gydytoja 

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

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

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

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

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

Dr.J Frison,,B sc d c
Chiropraktikas

1 20 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.
IIIMWWI ......... II IIHIM ■ ■ ■■■■ I I■! —W——
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GYVYBĖ GALI 
EGZISTUOTI BE 
VANDENS
Kolumbijos universite

to mokslininkai G. Volinas 
ir D. Eriksoaas eksperi- 
m entiškai įrodė, kad gyvy
bė gali atsirasti planetose 
ir net visur kosmose, kur 
nėra vandens. Mokslinin
kai susintetino amino rūg
štis laboratorijose, visiš
kai nenaudodami vandens, 
o vien tik medžiagas, ku
rios, kaip žinoma, tikrai 
yra kosmose.

Šie eksperimentai rodo, 
kad junginiai, turintys di
delės reikšmės gyvybės 
atsiradimui,gali susidary
ti tarpžvaigždinėje erdvė
je ir kad tokie junginiai, 
kaip amino rūgštys, gali 
susidaryti, pavyzdžiui, 
M ėnulyje.Tuose procesuo
se vandenį - skiediklį pa
keičia amoniakas, kurio 
fizinės ir cheminės ypa
tybės tokios pat,kaip van
dens .

Volinas ir Eriksonas 
maišydavo tris dujas :amo- 
niaką, metilo spiritą , 
skruzdžių rūgštį (jų buvi
mas ne kartą pastebėtas 
tarpžvaigždinėje erdvėje/.

Buvo labai saugojamas!, 
kad atsitiktinai nepakliūtų 
vandens. Iš dujų mišinio 
susidarydavo bespalvis 
skysti§,kurį veikdavo sau
lės imitatorių ultraviole
tiniais spinduliais. Po 25 
parų mišinyje susidaryda
vo amino rūgštys;jų visa
da būna gyvose ląstelėse 
ir yra gyvybės pirmtakai.

KIŠENINIS TELEFONAS 
Vengrijoj pradėta seri

jinė portatyvių radio-tele- 
fonų gamyba automobi
liams .Reikalui esant,kiek
vienas miestietis gali įsi
dėti į portfelį telefoną, ku
ris sveria 7OOg, ir kelio
nėje susisiekti su abone
mentu. Šiuo radiotelefonu 
galima susisiekti su bet 
kuriuo punktu, esančiu 
500 km^ plote.

• DR.H. KISSINGER, spe
cialus Nixonopatarėjas, 2 
kartu atidėliojo vizitą į Ja
poniją, bet pagaliau nuvyko 
ir tris dienas tarėsi su Ja
ponijos vyriausybės atsto
vais. Pasitarimai vyko už
daromis durimis. Kalba
ma, kad jis perdavė pre
zidento Nixono. kvietimą 
Japonijos imperatoriui ap
lankyti Ameriką.

TEL. 525-8971

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, ?.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis įvairios progos

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La SallerP.Q .Tel.366-6237 
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
Įvairius patarimus, Ikainavimus.be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION
(M. RUTKAUSKAS)

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

Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita.
• Montrealiejams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

LaSalle Auto Specialist Heg’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
VISKAS

Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens 
tiekimą. Veltui ikaina- / 
v im as.
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

- MODERNIEMS NAMAMS
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nau
ji Įrengimai. Gaziniu 
priemonių pardavimas ir

President

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

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE.

Mechanizuotomis priemonėmis įvairus ratu ir 
kitų dalių reguliavimas. Išorės taisymas ir 
dažymas. Kreiptis: De L a Verendryc.BI vd.

Tel. 3 6 5-'3'3*6 4
. . • rT - e - - - - - ----

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Ikainavimus.be


PAVOJINGOS KEPENŲ

LIGOS
sault-st-marie

Kepenų ciroze suserga
ma, kai kepenų ląsteles 
pakeičia jungiamasis au
dinys .Tada kepenys negali 
atlikti savo pagrindinių 
funkcijų. Neretai kartu su 
kepenimis pakenkiama ir 
blužnis kasa bei kiti pilvo 
ertmės organai. Taigi ke
penų cirozė yra sunkus 
susirgimas, paliečiantis 
ne tik kepenų, bet ir dau
gelio kitų organų veiklą.

Kepenų cirozei atsiras
ti turi įtakos infekcinės 
ligos.-Botkino liga, sifilis, 
maliarija ir kt. Ja galima 
g .sirgti nuo tulžies ak
menligės. Esama ir kito
kių kepenų cirozės atsi
radimo priežasčių. Nere
tai ja serga alkoholikai, 
širdies ligoniai ir pan.

Ligoniai, sergantieji 
kepenų ciroze,silpnai jau
čias i, juos vargina pykini
mas,kartais vėmimas, vi
duriavimai arba vidurių 
užkietėjimai, vidurių pū
timas, kraujavimai iš no- 
° les. Ilgai sergant kepenų 
ciroze, gali atsirasti gel
ta, niežėjimas, pilvo ert
mėje prisirinkti skysčio. 
Ligoniai būna išsekę,ane- 
miški.Pačioje ligos prad- 
žf ?je kepenys būna padi
dėjusios, vėliau jos suma
žėja. Užsisenėjus kepenų 
cirozei, galima smarkiai 
ar net mirtinai nukraujuo
ti iš išsiplėtusiu stemp
lės venų.

Gydant kepenų cirozę, 
pirmiausia gydomas pa
grindinis susirgimas, dėl 
kurio cirozė atsirado. Jei 
liga neužleista,tai, pašali
nus pagrindinį susirgimą, 
pavyzdžiui, išoperavus 
tulžies takų akmenis ar 
nesveiką tulžies pūslę, 

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

v paprastu ir oro paštu.

Do £rtos bo muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiarrte piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

j Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
I----- -------------------------------------------'------ ------------------------------- ' ...............
»D/?.BO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v.

, vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ
IŠTAIGA

j r* - X.’ 480 RONCesvalles avė.,BdltlC Exporting Co. TORONTO 3, Ontario 
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

nuo jos galima ir visiškai 
išsigydyti. Alkoholikai, 
laiku nustoję gerti, taip 
pat gali pasveikti nuo ke
penų cirozės. Pašalinus 
susirgimo priežastį, tai
komas gydymas vaistais 
ir dieta.Kai kuriais atve
jais kepenų cirozė gydo
ma ir operacija.

Labai svarbu ligoniams 
dieta su dideliu baltymų 
ir vitaminų kiekiu. Balty
mų dienos racione turi 
būti nemažiau kaip 1OO g. 
Patartinos saldžios mil
tinės košės. Galima su
valgyti iki 100 g lengvai 
įsisavinamų riebalų. Li
goniai privalo valgyti varš
kę, grietinėlę, kiaušinių 
baltymą, truputį sviesto, 
bet kokią duoną, liesą, vir
tą mėsą. Vitaminų nema
ža yra alaus mielėse, ža- 
liosedaržovėse, vaisiuose.

Gydantis nuo kepenų ci
rozės, reikia rūpintis 
bendra higiena. Ligoniai 
turi vengti varginančio 
darbo, jaudinimosi, perša
limo, apsunkinančių fizio- 
terapinių procedūrų. Pa
tartinas poilsis dieną.

MEILE IR POEZIJA.
- Aš pasakiau tėvui, kad 

tu poetas.
- O kaip jis tai sutiko?
- Jam labai patiko.
- Aš labai džiaugiuos.
- Tik tu nepagalvok, kad 

tėvelis myli poeziją.
- Tai kas ?
a- Labai paprastai. Prieš 

tu /e turėjau kitą sužadėti
ni. Ir tėvas norėjo jį iš 
namų išmesti. Bet mane 
buvo įsimylėjęs boksinin
kas.

Jauniausias Juliaus ir 
Onutės Okmanų sūnus Si
gitas rugpiūčio 19 dieną 
veda p-lę Jūratę Mitalai - 
tę. Abu jaunieji yra baigę 
universitetą ir šiuo metu 
dirba Thunder Bay, kur 
galvoja pastoviai įsikurti. 
Jaunasis Sigitas 1965 me
tais buvo išrinktas visoj 
Kanadoje”Mr. Junior Ca
nada”.

Jungtuvės įvyks Toronto 
mieste, kur gyvena jauno
sios tėveliai.

Būsimiems jaunave
džiams tenka palinkėti 
daug laimės, sėkmės. 
Kartu džiaugiamės su jų 
tėveliais, kad bus nauja, 
lietuviška šeima, kas ne 
taip dažnai pasitaiko. Dar 
kartą daug laimės...

Gegužės mėn. 25 d. ap
lankyti savo gimtąjį kraš
tą išvyko Viktorija Staškū- 
nienė. Kelionėje užtruks 
15 dienų. Tai pirmoji Lie
tuvos lankytoja iš mūsų 
mažos kolonijos. T. E. K.

• ’’DAILY NEWS” paskel
bė laiškus. Viktorija Če- 
četienė dėkojo už dienraš
čio vedamąjį Lietuvos 
laisvės reikalu. Esą, nuo
taikos Lietuvoje prasiver- 
žusios nepaisant pavojaus 
patekti į kalėjimus ar būti 
išvežtiems į Sibirą. Rita 
Bobelytė nurodžiusi į Lie
tuvoje vykusias demons
tracijas, paklausė : kada gi 
visi amerikiečiai supras, 
jog dviejų jaunų lietuvių 
nusižudymas liudija, kad 
mirtis, tai vienintelis bū
das pabėgti iš komunisti
nio teroro?' (E)

Dvi karvės susitiko pie
voje.
Viena sako:-Tik tu pagal
vok mano pieningumas per 
paskutinį mėnesį pašoko 
iki septynių kvortų į dieną.
- O kaip tu tai darai?- 

stebisi antroji.
- Aš nieko.Tai viską at

lieka mano šeimininkė.

Ponas Duponas gauna ano
nimini laišką: - "Jūsų 
žmona buvo jums neišti
kima penkiadienį lygiai 
penktą valandą.
Ponas Duponas nepatiki
mai šypsos:
- Melas.. .Lygiaipenktą 

valandą? M ano žmona nė- 
nėrą tokia akuratna.

n pljk atidarymo 
vakariniu
PROGRAMŲ KAINOS: 

-Registracija $6.00 
-vakarinės programos: 
SUSIPAŽINIMO ŠOKIAI- 
birželio 30 d. po atidaro
mojo posėdžio Conrad Hil
ton viešbutyje - $3.00 
KONGRESO VAKARAS lie
pos 1 d. 7:30 Conrad Hil
ton - $5.00
” DU APIE GEDIMINAI- 
ČIUS ” dramos ištraukų 
spektaklis: Vinco Krėvės- 
Mickovičiaus ’’Skirgaila” 
ir Juozo Grušo ” Barbora 
Radvilaitė ". Spektaklis 
Jaunimo Centre,liepos 2d. 
8 v. v. - $ 5,4,3, ir 2 dol 
asmeniui.
KAZIO SAJOS ’’MAMUTŲ 
MEDŽIOKLE ’’ IR KOSTO 
OSTRAUSKO
” KVARTETAS ” Jauni
mo Centre liepos 3d.8v. v. 
$5,4, 3, ir 2 dol asmeniui. 
SPORTO DIENA liepos 4d. 
vakare ’’Susipažinimas Su 
Australijos Sportininkais” 
šokiai Motion Inn Salėje 
$2.00
UŽSIREGISTRAVĘ prieš 
birželio l d. visiems Mie
tams gauna 20% nuolaidą. 
BILIETAI visiems įvy
kiams gaunami: Vaznelių 
prekybos namuose - G ifts 
International.
2501 W.71st. Street 
Chicago ,111. 60629 
Tel. 471-1424
Margutyje
2422 W. Marquette Road 
Chicago, III. 60629 
Tel. GR6-2242
II PLJK Būstinėje 
5620 So.Claremont Ave. 
Chicago, Ill. 60636 
Tel. 737-3300 
BILIETAI ŠOKIU 
ŠVENTEI gaunami atski
rai Marginių prekyboje.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA

5]/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 

už 1 m. term. dep. 
6!6% už 2 m. term. dep.

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 vaL iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni 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

■ IRI.. I I ......................................... ..II — — ! ..................................................

SPORTO DIENOS 
DIENOTVARKE pakeista: 
11:00 vai. ryto - Miško ir 
lauko bėgimas.
11:30 vai. ryto - futbolo 
rungtynės tarp New York 
”A tleto”klubo ir Chicagos 
’’Lituanikos" klubo.
2:3Op.p. moterų tinklinio 
rungtynės, kurios prieši
ninkas bus arba latvių 
rinktinė arba Chicagos 
meisteris "Rebel "koman
da.Taip pat numatytos pa
rodomosios rungtynės 
tarp Vytauto Gorulaičio 
ir Romo Sidabro.
4:OOp.p.-krepšinio rung
tynės tarp Amerikos ir 
Australijos rinktinių.

II PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO STOVYKLOS 
KAINA: -$45.00.Regist
racijos mokestis-$20.00 
atskaitomas nuo stovyklos 
kainos.
JAUNIMO KONGRESAS 
BUS ATIDA ROMA S. Penk
tadienį,birželio 3Od.7vv. 
Conrad Hilton viešbutyje 
720 So.Michigan Ave. 
NAUJIENA: - ŠOKIU 
KONKURSAS įvyks liepos 
ld.,vėsiose Conrad Hilton 
viešbučio patalpose, tuoj 
po didžiojo Kongreso Va
karo. Premijos skiriamos 
trim geriausiom porom 
sekančiose kategorijose: 
modernūs šokiai, valsas, 
tango ir maratonas. Be 15 
instrumentų orchestro, iš 
Brazilijos atvyksta "Bra
zilijos 12 instrumentų gru
pė ir "Venezuelos garsai". 
Draugas klausia draugą:

- Kodėl tu niekad ne
vaikštai į koncertus?
Čia priėjo Kindziulis ir 
tarė:

- Jam muzikos namuose 
užtenka...

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

1972. VI. 28 11 psl.
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DISERTACIJOS KRITIKA - Liūtas Grinius
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Delija Valiukėnaitė š .m. 
23-se "METMENYSE "pa
tiekia lietuviams retą 
pasmaguriavimą -Šekspyro 
vertimų lyginimus tarp 
originalo ir lietuvių kal
bos. Malonu skaityti, kad 
Šekspyras buvo statomas 
Lietuvoje vos aštuonio
likai metų po jo mirties 
/1634-1616/Gryn’ o/Greene/ 
gastrolių Vilniuje metu. 
Malonu sužinoti ir apie 
Sauerveino Hamleto ver
timus Aušroje ir Lietuviš
kam Aušros kalendoriuje. 
Straipsnyje, tačiau, pra
verstų patiekti išsamesnį 
Šekspyro vertėjų į lietu
vių kalbą apibūdinimą ir 
nepasitenkinti sakiniu,kad 
"Prieš nepriklausomybės 
laikus buvo fragmentiškai 
išversti Julius Cezaris, 
Hamletas ir Makbetas ir 
tarp 24-tų ir 30-tų me
tų buvo Katros, Karužaitės 
ir Talmanto išverstos dar 
penkios dramos .Bet stam
biausi vertimai yra Chur
gino, kuris užsimojo iš- 
išverstidramą per metus, 
taip pat Nykos - Niliūno, 
Pastarųjų 30 metų bėgyje 
buvo išversta beveik pusė 
Šekspyro veikalų, įskaitant N* *

ir Šešplaukio išverstus 
sonetus."

Ilistruodama vertimus 
autorė patiekia Makbeto I 
akto IV scenos 37 - 41 ei
lutes:
Pasiuntinys:

our thane is coming 
One of my fellows had the 
speed of him,
Who almost dead for 
breath, had scarcely more 
Than would make up his 
message.
Churgino vertime autorė 
cituoja:

bet tarnas atkeliauja
Ir vienas iš mūsiškių, taip 
uždusęs,
jog vos įstengė žodį pasa
kyti,
Čion atskubėjo,kad įspėtų 
jus.
Neginčyjant autorės teigi
mo,kad Churgino vertimas 
praranda minties skambe
sį, būtų buvę įdomu paly
ginti ir Kleopo Jurgelionio 
/Kalėdų Kaukės/1912 metų/ 
o ne 1917, kaip autorė nu
rodo 36 psl./Makbeto ver
timą:
Tiesa, tatai mūs tarnas 
atkeliauja;
Su ta žinia atskrido rųano 
draugas,

Uždusęs visas, vos ištart 
galėjo,
Kas liepta jam.

Užkliūna ir kitas auto
rės teigimas, kad "Geram 
vertimui nėra būtina ge
rai pažinti tą kalbą, iš ku
rios verti: gali visai jos 
nežinoti. "Prieš-priešiais 
šiam teigimui D. Valiukė
naitė turėtų susipažinti su 
J.Šleinbeko novele " Of 
mice and Men",kurią lie
tuvių kalbom iš vertė K. Ba- 
rėnas/ Nida, 1950 /. Nors 
Šteinbeko prozanepllygfna 
sj/Šękspyro eilėmis, ame
rikoniški idiomai K. Ba- 
rėnui anuomet nebuvo su
prantami ir virto pažodi
niais vertimais. Vertėjas 
matomai turi būti ne tik 
kūrė jas,bet turi pažinti ir 
autorių ir originalo kal
bos niuansus.

Autorė teisingai pastebi, 
kad Lietuvių kalbos tiks
lumas su savo linksniuo- 
tom galūnėm yra kliūtis 
Šekspyro vertimui, kadan
gi Šekspyras pasikliauna 
semantiniu dviprasmišku
mu". Norėčiau pastebėti, 
kad kalbos tikslumas sa
vyje nėra kliūtis. D. Va
liukėnaitė pati tai nurodo 

kalbėdama apie K. Jurge
lionio pastangas, įrodo 
kad lietuvių kalbos lanks
tumas gali nuostabiai ge
rai pagauti visą Šekspyro 
poetinę intonaciją.. .Kai 
skaitai Jurgelionio verti
mą, girdi Šekspyro žod
žius aidant toj pačioj žod
žių tvarkoj,kaip originale". 
Juk ginčas, ar lietuvių 
kalba tinka dailiajai lite
ratūrai ir ypač poezijai, 
buvo išspręstas dar Bara
nausko 1859 metais...

Šiais keliais žodžiais 
noriu rekomenduoti D. Va- 
liukėnaitės rašinį " Šeks
pyras lietuviškuose ver
timuose ir jų panaudoji
mas Šekspyro analizei " 
skaitytojui susipažinti, o 
autorei - jog papildymui 
ypač atsižvelgiant į jos 
pačios pastabą:

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS, JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 

GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILERAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ V.EDa'tEI- 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

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

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

" Galvoju apie tą lietuvį 
studentą arba mokinį, ku
ris skaito Šekspyrą Lietu
voje, kad jis beskaityda
mas nesusidarytu dėl ver
tėjų neapdairumo netei
singo įspūdžio apie Šeks
pyro kalbos meną."

• "THE DETROIT NEWS" 
birž. 17 d. įdėjo dr. Jus
tino Pikūno laišką. Auto
rius teigia, kad sovietai 
esą parodę jautrumą pa
saulio viešąjai nuomonei. 
Dėl to šio krašto gyvento
jai turėtų pareikšti pasi
piktinimą dėl okupuotame 
krašte vykstančių barba
riškų veiks mų.Relkią pro
testuoti, kol Lietuvoje bdi 
kituose rusų okupuotuose 
kraštuose nebus atstatytos 
žmogaus teisės. (E)

LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA 
D.BRITANIJOS UŽSIENIŲ REIKALŲ 

MINISTERIJOS DOKUMENTUOSE
( IŠ NR 2001 )

ir aš ma
nyčiau, kad toks klausimas, kaip Baltijos valstybių

pripažins? vus Londone.
E: Min. pirmininkas paskelbė pareiškimą. E: įMes jų nelaikome atstovais. Mes taip pat " 

kai Vokietija ėjo pirmyn, kad mes nepripažinsime nepriimame iš jų notų ir neduodame jiems diploma- 
pakitimų, įvykusių karo metu, ir tas pareiškimas iš tinto statuso. Sov. Sąjunga faktiškai pripažinta tu- 
tikrųjų yra naudingas Sov. Sąjungai. Pareiškimas rinti de - facto Baltijos valstybių suverenumą, 
buvo paskelbtas viešai visam pasauliui, ir visiškai S: Tai atrodo labai keista padėtis.
aišku, kad aš negaliu dabar spręsti to klausimo, ta- E: Sutinku, kad atrodo keista, bet aš nema
čiau, kaip minėjau, esu pasiruošęs tą klausimą iškel- nau, kad tai labai svarbus politinis klausimas. Da

padėtis, turėtų būti aksiomatiška ir neturėtų reika-^ai grįšiu į Londoną. . kartinė padėtis yra tokia, kad nepriklausomų Balti-
lauti jokių sprendimų. „ S: Jeigu tamsta taip sakai, tai, ko gera, ryt jos valstybių nėra ir kad faktiškai jos sudaro Sov.

E: Ar tamsta turi galvoje Baltijos valstybių sakysi, jog nepripažįstate, kad Ukraina yra Sov. Są- Sąjungos dalį. Aš esu pasiruošęs gauti tamstai atsa- 
ateitį karui pasibaigus? jungos dalis. kymą iš Britanijos vyriausybės, jeigu tamsta tai pa-

S: Taip. Ar jūs sutiktumėt, kad tos trys Balti- E: Tai visiškas padėties nesupratimas. Mes geidauji.
jos valstybės karui pasibaigus įsijungtų į Sovietų nepripažįstame tik prieškarinių sienų pakeitimų. S: Stebiuosi, kad Churchillio vyriausybė laiko- 
Sąjungą? _ Vienintelis pasikeitimas Ukrainoje yra vokiečių ,sj (okios linijos. Praktiškai ji yra tokia pat, kaip

E: Dabartinė padėtis yra tokia, kad mes ne- okupacija, tad, aišku, mes sutinkame, kad Ukrainą Chamberlaino vyriausybė.
pripažįstame nė vieną tų valstybių nepriklauso- yra Sov. Sąjungos dalis. E: Bandžiau išaiškinti tamstai, koks yra skir-
mai egzistuojant. Jos neturi diplomatinio statuso, 3: Tai, atrodo, kaip tik tokia pat pažiūra, ko- tumus. Baltijos valstybės dabar nustojo egzistavu- 
kiek tai liečia mus, bet mes esame įsipareigoję Jung- kios laikėsi Chamberlaino vyriausybė Baltijos at- sios, kaip nepriklausomos valstybės, ir jos faktiškai 
tinėms Amerikos Valstybėms nesusirišti jokiais nu- žvilgiu, ir jeigu taip, tai neįmanoma susitarti dėl šių yra Sov. Sąjungos dalis. Ar tamsta nori, kad aš pa
tarimais dėl Europos sienų, kol nepasibaigs karas, sutarčių. sakyčiau, jog jos yra pripažintos de - jure kaip Sov.
nepasitarę su Amerika. Tačiau aš esu pasiruošęs E: Aš tik galiu pasakyti, jog gaila, kad taip Sąjungos dalis?
šiuo klausimu gauti savo vyriausybės sprendimą, o yra. Mūsų nusistatymas yra visiškai aiškus. Ameri- S: Mes esame didžiausiame kare, kokį žinojo 
taip pat pasitarti su amerikiečiais tuoj pat, kai tik kiečiai mus prašė nesutikti su jokiais sienų pakeiti- istorija, ir aš manau, kad tie gražūs formulavimai 
grįšiu į Londoną. Manau, kad butų labai pageidau- mais Europoje, bet aš esu pasiruošęs iškelti tą klau- de - jure ir de - facto ir t. t. yra nevietoje. Pagal mū- 
tina. jei šiuo klausimu visos trys vyriausybės pasiek- simą mūsų kabinete, o taip pat Amerikoje, ir po to sų konstituciją tos trys valstybės sudaro Sov. Sąjun- 
tų susitarimo. . . duoti jums atsakymą. Aš jums negaliu duoti atsa-gos dalį. Tai yra rezultatas plebiscito, kuriame di-

S: iuo atveju, deja, bus labai sunku susitarti kymo dabar, nepasitaręs su amerikiečiais. Jeigu džioji gyventojų dalis balsavo už Įsijungimą i SSSR, 
dėl pasiūlytųjų sutarčių. tamsta nori ir jeigu tamsta skiri tam reikalui daug Jeigu Sov. Sąjunga laiko tas tris respublikas savo

E: Lai yra visai nauja problema, kurią iškė- reikšmės, tai bandysiu gauti tamstai patenkinamą konstitucijoje, tai ar Britanijos vyriausybė tam prieš
ine- Atsiminkite, kad ministeris pirmininkas yra se-atsakymą. Norėčiau dar paaiškinti, kad esamatarauja?
niai viešai pareiškęs, jog negalime karui vykstant skirtumo tarp dabartinių ir ankstyvesnių derybų. E: Aišku, mes negalime prieštarauti tam, ką 
tvirtinti jokių suverenumo pakeitimų, kurie yra įvy- Kai vyko pirmosios derybos, Baltijos valstybės bu-Sovietų vyriausybė įrašo ar neįrašo į savo konstitu- 
kę nuo karo pradžios. _ vo laisvos ir nepriklausomos. Nuo to laiko tos vals-ciją.

S: Praėjusią naktį aš pasiūliau pripažinti bent lybės nustojo egzistuoti, kaip laisvos ir nepriklauso- S: Jeigu taip ir jeigu britų vyriausybė nepa- 
pokarines Sov. Sąjungos sienas. Mes galime neužil- mos valstybės, ir todėl de -facio padėtis dabar yrareiškia jokio prieštaravimo, tai gal gali būti surastas 
go vėl užimti Baltijos valstybes, ir kaip mes galime visiškai kitokia. koks nors būdas tam išreikšti.
žinoti, ar tuo atveju D. Britanija mums tas sienas S: Kur įrodymai? Jūs vis dar turite jų atsto- E: Mano sunkumai, ir aš noriu būti visai
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II PU Kongreso reikalai

PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO STOVYKLA 
Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Stovykla Romuvoje, 
Kanadoje liepos 9-15 d. d. 
Lietuviškoje aplinkoje iš 
įvairių kraštų suvažiavęs 
jaunimas turės progą ne 
tik pabendrauti, bet taipgi 
kartu dalyvauti specialiai 
sudarytoje akademinėje, 
sportinėje ir vakarinėje 
programoje.
STOVYKLA VIE TE-Romu- 
vas stovykla yra Ontario 
provincijoje, Kanados 
šiaurėje. Visas stovykla
vimas vyks palapinėse. 
Vieta yra gera stovykla
vimui: duoda progos ati
trūkti nuo miesto gyveni
nio. Stovykloje yra įreng
tos sporto aikštės tinkli
niui ir krepšiniui, yra pri
vatus ežeras, barakėliai 
kur bus raštinė,ligoninė, 
radijo stotis,biblioteka ir 
* .t. Taip pat įrengta salė 
300 žmonių ir amfiteat
ras 500 žiūrovų.

DIENINE PROGRAMA: 
liepos 10,-Lietu viųkalba- 
vertybė ir pareiga. Skaito 
d^Antanas Salys.

Lietuvių kalba. Skaito

dr. William Schmalstieg, 
liepos 11, antradienis - 
Žvilgsnis į lietuvių poezi
jos raidą.Skaito Henrikas 
Nagys.

Lietuvių literatūra .Skai
to Antanas Vaičiulaitis, 
liepos 12,-Lietuvių tauto
dailė. Skaito Antanas Ta
mošaitis.

Lietuvių menas. Skaito 
Telesforas Valius.
liepos 13,-Lietuvių tautos 
kilmė. Skaito dr. Jonas 
Puzinas.

Lietuvių choreografija: 
šokiai, rateliai ir žaidi
mai. Skaito Liudas Sagys. 
liepos 14,-Lietuvių dainos. 
Skaito Faustas Strolia.

VAKARINES
PROGRAMOS numatomos 
kiekvienam stovyklos va
karui .Sekmadienį bus dra
mos vakaras kuriame pa
sirodys trys grupės. Pir
madienį pasirodys talen
tai prie laužo. Antradienį 
bus literatūros vakaras, į 
kurį kviečiami rašytojai 
bei poetai.Trečiadienį bus 
ruošiami trijų rūšių šo
kiai ir valsai, polkos ir 
tangoJKetvirtadienįs-sve-

Jaunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis!

II PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO

PROGRAMA
R 0

D

III .

IV .

S

U

U D

0

D 0 S - birželio 24 - liepos 4 d.d. Jaunimo centre Chicagoje

A $ - birželio 30 - liepos 4 d. d. Conrod Hilton 
viešbutyje ir Jaunimo centre, Chicagoje

D IENOS- liepos 4 -x9 d. d. Kent Valstybi- 
niame Universitete, Ohio

- liepos - 15 d. d. Romuvoje, Kanadoje

S - liepos 15 - 16 d. d. Toronte, Kanadoje

Apie smulkesne programą prašome sekti spaudoje.

II PLJK KOMITETAS

čių dien^Atsilankantieji 
kviečiami pasilikti tarp
tautiniam vakarui. Penk
tadienį vyks stovyklos už
baigimas su lietuvių liau
dies laužu.

m. liepos mėn.l-4d.d. 
Chicagoje, Quigley High 
School aikštėse, 7800 So. 
Western Ave.

LAUKO TENISO 
PIRMENYBES.
Pirmenybės įvyks 1972

SPORTININKŲ
STOVYKLA
Š.m. rugpjūčio mėn.

20 - 26d.d. ’’Dainavoje”
yra rengiama Sąjungos

sportinė stovykla .Stovykla 
yra skiriama 14 - 18 metų 
berniukams ir mergai
tėms .Kainuos $30. OO as
meniui su maistu.
JAUNIMO KONGRESO 
UŽDARYMAS įvyks liepos 
15-16d .H..

koordinatoriumi pak - 
viestaę Simanavičius.

atviras dėl to, yra dvigubi. Pirmiausia, minis- S: Aš manau, kad visas tas karas tarp mūsų E: Jeigu jūs tai padarytumėt, niekas nebūtų 
teris pirmininkas yra pareiškęs viešai, kad mes ne- ir Vokietijos kilo dėl tų vakarinių Sov. Sąjungos šie-daugiau patenkintas, negu aš.
pripažinsime jokių teritorinių pakeitimų, įvykusių nų, ypač įskaitant Baltijos valstybes. Iš tikrųjų tai S: Aš nesuprantu.
karo metu. Galimas daiktas, kad šis pastarasis pa- yra viso to karo priežastis, ir aš norėčiau žinoti, ar E: Padėtis yra tokia. Iš jūsų taško žiūrint ir
keitimas yra ypatingas, ir jeigu jūs pageidaujate, aš mūsų sąjungininkas — D. Britanija remia mus, šie-atsižvelgiant į jūsų konstituciją, tos trys valstybės 
dėl to pasitarsiu su britų vyriausybe ir pranešiu kiančius atgauti tas sienas. sudaro Sov. Sąjungos dalį. O iš mūsų taško žiūrint,
tamstoms atsakymą. Antra, pagal Atlanto Chaną E: Šiame kare mes kariaujame dėl daugelio jos šiuo metu nėra nei šiokioje, nei tokioje padėty- 
mes pasižadėjome atsižvelgti į gyventojų pageidavi- tautų sienų. Kaip jums žinoma, mes pradėjome karąje. Jeigu jūs norite, kad tuo klausimu nusistatytume, 
mus. Galimas daiktas, kad šiuo atveju į tai buvo at- dėl agresijos prieš Lenkiją, bet mes niekada neįsipa-iš galiu pasitarti su Amerikos vyriausybe.
sižvelgta, bet tai yra reikalas, kurį mes turime pa- reigojome dėl jokių sienų. Kaip tamsta atsimeni, 
tikrinti, prieš darydami sprendimą. .v. . . . .y. . , , , , D. Britanija ir Sov. Sajunsa šiuo metu yra

mes aiškiai ta. parakėme lenkų - rusų derybų metu. juneininkėSj jr> kai aš rantu> jungininkas 
Tačiau, jeigu jus norite, kad mes sunktume su kai remtj sajunsininka. jeigu kas nors ateitų pas 
kuriomis ypatingomis sienomis, as bandysiu tai pa-^ane ir klaustu. ar užkabinli Airiios laisvą 
daryti, bet neganu tai padaryti pats vienas, nes esu 
įsipareigojęs prieš Ameriką.

S: O mes esame įsipareigoję savo konstituci-

valstybę, aš jam pasakyčiau: eik lauk. Jeigu Brita
nija norėtų oro ar karo bazių Belgijoje ar Olandijo
je, aš, be abejo, paremčiau tokį reikalavimą, nes tai 
susiję su Britanijos saugumu.

E: Tai nėra lojalumo klausimas, bet mes, 
kaip sakiau, įsipareigojome prieš Ameriką, ir minis- 
teris pirmininkas padarė viešą pareiškimą, kurį jau 
minėjau. Esu tikras, kad ir tamsta nustotum gerbęs 
mane, jeigu aš atsimesčiau nuo susitarimo su prezi
dentu Roosevcltu. Aš galiu šiuo klausimu gauti nu
tarimą dar prieš sovietų kariuomenei okupuojant 
Baltijos valstybes, jeigu net jai eisis taip gerai, kaip 
dabar.

Aiškus dalykas, ir mes neprieštaraujame

Jeigu jūs negalite mus paremti šiuo klausu

S: Taip, į tai buvo atsižvelgta prieš karą.
E: Bet ne prieš prasidedant mūsų karui su 

Vokietija.
4 S: Jeigu taip, tai aš manau, kad turime atidė
ti abiejų sutarčių pasirašymą.

E: Tai, aiškus dalykas, jūsų reikalas. Aš no-joje, 
rėčiau patenkinti tamstas, bet negaliu tai padaryti, 
nepasitaręs su savo ir JAV vyriausybėmis. Ncmany- tam, bet mes nesame įsipareigoję prieš jūsų konsti- 
čiau, kad tai yra pateisinama priežastis nepasirašyti tuciją. Ligšiol mes nesame sutarę dėl jokių sienų Eu- 
ši£°sutarčių, kurios būtų naudingos abiems mūsų ropoję. Aš nebuvau girdėjęs apie tas sienas, kurias 
kraštams ir kurios paruoštų dirvą ateičiai susitarti tamsta siūlai, ligi neatvykau čia praeitą naktį, ir ne- 
tuo klausimu ir aiškiai neužkirstų kelio tokiam susi- galiu sutikti su jomis, kol nepasitarsiu su savo ir 
tarimui. Amerikos vyriausybėmis.

S: Tai yra ne vien tik Baltijos valstybių klau- S: ši britų vyriausybės pažiūra mūsų sienų 
Alinas, bet visų vakarinių Sov. Sąjungos sienų. klausimu mane stebina, ir todėl aš manau, kad ge

riau būtų siūlomąsias sutartis atidėti.
E: Norėčiau, kad tamstos suprastumėt mano E: Nieko čia nėra nauja mūsų pažiūroje. Mes mu de! mūsų vakarinių sienų, kuris mums yra svar- 

pCJėtį. Mes pasižadėjome prezidentui Roosevcltui, turėtume laukti, kad. pasirašę tas sutartis, tarsimos blausias klausimas šiame kare, tai gal bus geriausia 
ir tai neturėjo nieko bendra su mano dabartiniu vi-su tamstomis dėl Europos sienų, tokių, kaip, pa- atidėti šias sutartis ir likti prie mūsų praeitų metų 
zitu, iš tikrųjų dar prieš Rusijos vyriausybei įstojant vyzdžiui, Prancūzijos siena ir Alsazo bei Lotaringi- liepos menesio sutarties.
į karą,*— nesutikti su jokiais Europos sienų pakei- jos klausimas, ir tai kaip tik ir yra vienas tų dalykų, ‘ E: Tai jūsų reikalas. Bet, žiūrint iš anglų - so
tiniais. tarpusavy nepasitarus. Tamsta, tur būt, su- kuriuos numato sutartis. vietų santykių taško, tai būtų neabejotinai didelis
tiksi, kad jeigu aš sudaryčiau su jumis tokią sutartį, S: Sakysime, jeigu ryt mūsų kariuomenė už- nusivylimas mūsų kraštui ir dominijoms. Šiose šu
tai jūs pageidautumėt, kad aš jos laikyčiausi, čia ima tris Baltijos valstybes, ir tada gal taikos konfe-tartyse nėra nieko, kas silpnintų jūsų pretenzijas, 
siūlomose sutartyse nėra nieko, kas neleistų man pa- rcncijoje jūs pareikštumėt prieštaravimą dėl tos kiek tai susiję su sienomis.
sikalbėti su JAV dėl jūsų vakarinių sienų. okupacijos? Bus daugiau.
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Šiuo metu daugelis lie
tuvių apsigyveno saulėtoje 
Floridoje, karštame Ar
kansas ir kitose pietinėse 
Amerikos valstybėse. Tad 
ir šių miestų lietuviškos 
kolonijos diena iš dienos 
auga ir pasipildo naujais 
"emigrantaisiš šiaurės". 
Daugumas mūsų tautiečių 
čia "emigruoja", ieškoda
mi ramaus ir patogaus gy
venimo šiltame šių kraštų 
klimate. Tačiau vienas ki
tas bando ir ekonomiškai 
čia įsikurti, steigdami 
nuosavas prekybos ar ku
rio nors kito verslo įmo
nes, ar griebdamiesi kokio 
nors lengvesnio darbo.

Turbūt, šiandien dau
giausia lietuvius pasakiš
koji Florida vilioja savo 
amžinos vasaros malonu
mais , sniego baltumo pa- 
plūdymiais prie Atlanto ir 
Mexikos įlankos ir palygi
namai lengvomis įsikūri
mo ir pragyvenimo sąly
gomis.

Pagrindinė šio krašto 
pramonė yra: viešbučiai, 
restoranai, apartamentai 
ir kitokios su turizmu su
rištos prekybos šakos.Tad 
ir lietuviai daugiausia ban
do įsikurti šioje, taip va
dinamoje, svetingumo 
(hospitality) srityje.

Šiandien jau veik visa 
Florida yra lyg sėte nusė
ta lietuviškais moteliais, 
restoranais, krautuvėmis 
ar nuosavybių pardavimo 
įstaigomis. Savo ilgesnių 
atostogų kelionėj apkelia
vęs veik'visą Floridą, tu
rėjau progos aplankyti ir 
pasišnekučiuoti su eile, 
naujų lietuvių įmonininkų. 
Susidariau vaizdą, kad vi
si savo užsimojimais yra 
labai patenkinti ir visai 
gerai verčiasi. Visų įmo
nės augte auga ir plečiasi.

Žinoma, jau nuo seno 

skaitlingiausi lietuvių su
sibūrimai yra Miami ir St. 
Petersburgo miestų apy
linkėse. Šiuo metu čia jau 
gyvena viso net keli tūks
tančiai lietuvių. Šalia eilės 
privačių įmonių čia veikia 
keliošlietuviškos organi - 
zacijos, draugijos ir abie
juose miestuose yra nuo
savi lietuviški namai, ku
rių kiekvienas turi gražią 
salę, puikius baro kamba
rius ir kitas patalpas. 
Reikia pripažinti, kad šių 
vietovių lietuviai savo tar
pe yra labai vieningi, so
lidarūs bei socialūs ir bu
drūs lietuvybės reika - 
lams. Vyksta dažni susi
rinkimai, kultūrinės pra
mogos ir kiti bendro pobū- 
dži o parengimai.

Paskutiniu metu lietu
viai pradėjo kurtis ir kito
se Floridos vietose. Pe
reitais metais naujai ati
darytas Walt Disney par
kas, kurio įrengimas kaš
tavo virš 400 milionų do
lerių, tiesiog neįtikėtinai 
ekonomiškai pakeitė Or
lando miesto apylinkės 
vaizdą ir atgaivino jo vis ą 
gyvenimą. Orlando mies
tas yra pačiame Floridos 
pusiausalio viduryje. Tad 
ir čia šiuo metu jau~kuria- 
si ir savo įmones steigia 
lietuviai ir išnaudoja nau
jai susidariusius ekonomi
nio gyvenimo galimumus.

Bet ypatingai paskutinių 
kelių metų laiku lietuviai 
susidomėjo ištaikingo 
West Palm Beach didmies
čio apylinkėmis. Jau nuo 
seniau pietiniame šio 
miesto Lake Worth prie
miestyje yra apsigyvenę 
gal šimtinė lietuvių, o 
paskutiniais metais dau
gelis lietuvių pradėjo kur
tis ir Juno Beach, kuris 
nusitęsia į šiaurę nuo 
Palm Beach didmiesčio.

Šioje apylinkėje yra dar 
labai daug neišnaudotos 
erdvės ir tuštumos, kaip 
ir kituose Floridos mies
tuose, o ypač Miami. At
lanto pakrantė ties Juno 
Beach yra labai puiki, o 
maudymosi ir žvejojimo 
sąlygos gali sakyti idea
lios. Kadangi ši apylinkė 
dar nėra užkimšta dango- 
raiščiais ir kitais mil
žiniškais pastatais, tai 
gaivinantis Atlanto vėjelis 
visada įstengia išsklaidy
ti Floridos tropinių karš
čių tvanką.

Prieš dvejetą metų Juno 
Beach įsikūrė ir savo mo
telį atidarė lietuviai Albi
na ir Vytautas Tomkai. Ant 
pat Atlanto kranto jie pe
rėmė gerokai apleistą Sa- 
phire motelį, tuojau jį at
naujino, pertvarkė ir su
modernino. Ir šiandien šis 
motelis yra vienas gra
žiausių ir patogiausių vi
soje apylinkėje. Motelio 
svečių skaičius taip išau
go, kad Tomkai yra pri
versti Jį skubiai plėsti.v
Šiais metais buvo pastaty
tas dar vienas pastatas ir 
artimiausiu laiku yra nu
matyta pastatyti dar ir 
trečią namą.

Naujai pastatytas ir šio
mis dienomis atidarytas 
motelis yra maloniame 
palmių ir kaktusų pavėsy
je. Visi jo kambariai yra 
įrengti pagal paskutinius 
technikos reikalavimus ir 
tiek savo išore, tiek vidu
jine tvarka gali lengvai 
varžytis su moderniškais 
Floridos viešbučiais.

Be gausaus amerikiečių 
būrio, Tomkų motelis yra 
ypatingai mėgiamas lietu
vių tiek iš Amerikos, tiek 
iš Kanados tolimiausių 
vietų. Man viešint pas 
Tomkus, susitikau ir visą 
Rutkevičių šeimą iš To

"LIETUVIU JAUNIMAS" 
Žurnalas daro tokius pa
siūlymus:
1. Padaryti susižinojimo 
šaltiniu visame pasaulyje 
išsisklaidžiusio ir lietu
viškai galvojančio jaunimo
2. Sudaryti šaltinį, kuriuo 
visos organizacijos bei 
pavieniai asmenys galėtų 
naudotis be ideologinių ar 
kitų skirtumų.
3. Pakelti lietuvių jauni
mo optimizmą, sudarius 
jiems sąlygas, galimybes 
įsijungti į lietuvių organi
zacijas ar prasmingus 
darbus bei veiklą.
4. Nušviesti jaunimui lie
tuvių visuomenės nuveik
tus darbus, veiklą ir atei
ties gaires.
5. Iškelti jaunimui Lietu
vos jaunimo laimėjimus 
pasaulio arenoje, pasižy
mėjimus, pageidavimus, 
troškimus ir vargus. Pa
laikyti ryšį su Lietuvos 
jaunimu.
6. Sudaryti visą laisvojo 
pasaulio lietuvių jaunimo 
kartoteką ir įterpti į IBM 
korteles.
7. Stengtis įsteigti lietu
vių Computer Dating Sis
temą, palengvinti ir pa- 
įvairi nti jaunimo socialinį 
gyvenimą.
8. Mėginti surasti naujų 
būdų, naujų idėjų, lietuvių 
jaunimo tarpe - išjudinti 
veiklą,padaryti ją gyvesnę 

ronto.
Juno Beach lietuvius vi

lioja ne tik savo puikia ap
linka, puikiomis maudy
mosi Ir žuvavimo galimy
bėmis, bet taip pat visus 
tautiečius traukte traukia 
ir abiejų Tomkų širdingu
mas ir draugiškumas. 
Tomkai kiekvieną lietuvį 
pasitinka kaip lauktą .sve
čią ir rūpestingai globoja. 
Vytautas Tomkus nuošir

9. Paragint veiksnius įs
teigti lietuvių jaunimo 
"Peace Corps ".

LOS ANGELES Mokslo 
metams’baigiantis, šešta
dieninės lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas me
tiniam susirinkimui patie
kė atskaitą: 
4818. 09 Viso surinkta J. 
susirinkimo dienos.
4075.29 Šių metų išlaidos 
iki susirinkimo dienos. 
742. 80 Mokyklos kasa su
sirinkimo dieną.
110. 00 Numatytos pajamos 
852.80
iki mokslo metų pabaigos. 
680. 00 Numatytos išlaidos 
iki mokslo metų pabaigos.

Mokyklos iždininkas
Mokykloje metų pra

džioj buvo įsirašę virš 130 
mokinių, tačiau šios at. 
skaitos metu mokėsi 113. 
Taigi, vieno vaiko moky
mas vidutiniškai kaštavo 
po 41. -

Los Angeles lituanisti
nėje mokykloje veikia 8 
skyriai, vienas skyrius- 
lietuviškai nekalbantiems 
vaikams, o 1972-1973 me
tais numatoma mokyklą 
praplėsti jungiant devintą 
skyrių. Šalia Lituanisti
nės mokyklos veikia taip 
pat ir aukštesni lituanisti
niai kursai. Kai kurie tė 
vai atveža vaikus į šią mo
kyklą net iš 60 mylių nuo
tolio. Ig.

14 psl.

Kairėje: Lake Worth L ietuviu. kl ubo susirinkimas. Dešinėje: Svečiai Lake Worth lietuviu 
klube: Kapčius, sol. Juzė Daugėlienė, Kapčienė, Skučienė ir Jonas Daugėla.

džiais patarimais ir kito
mis paslaugomis patarnaut 
ja visiems lietuviams, ku
rie bando šioje apylinkėje 
pastoviai įsikurti. Tad taip 
jo pagalba iki šiol Juno 
Beach apylinkėse yra nuo-- 
savybes įsigyję keliolika 
lietuviškų šeimų, o pats 
Tomkų Saphire motelis yra 
virtęs visų jų susirinkimo 
ir susižinojimo centru.

Gražu, kad šios apylin
kės lietuviai besigėrėdami 
vylioj ančių Atlanto vandr 
niu ir besidžiaugdami 
karšta Floridos saule, ne
užmiršta ir lietuviškųjų 
reikalų. Visuomeninei ir 
tautinei veiklai pateisinti 
visi šios apylinkės lietu
viai yra vieningai susibūr ė 
į vieną Lake Worth ir Apy
linkės Lietuvių Klubą, ku
riam jau eilę metų pirmi
ninkauja Aleksandras Au- 
gūnas. Klubo valdybos vi
cepirmininku yra Vytautas
Tomkus. J. Dgl.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Birželio 17 d. Aušros 
Vartų salėje įvyko Operos 
solistės Elžbietos Karde-

KONCERTO METŲ skam
bina: Jonelis Juozas, Gudai 
tės Elzbieta ir Ona, Ada- 
monytės Irena, Joana ir Ju 
lija, Skardžius Jonas ir Gu 
daitė Kristina.
1972. VI.28

OPEROS SOLISTĖS ELŽ
BIETOS KARDELIENĖS

■ MOKINIŲ KONCERTAS

E. Kdrdeliene 
lienės muzikos studijos 
mokinių koncertas. Susi
rinko nemažas būrys mu
zikos mėgėjų, o taip pat 
šios studijos auk lėtinių gi
minės. Dainininkė, prade
dama koncertą gražia nuo
taika ir giedriu sąmojum 
pasakė įvadą. Ji kalbėjo 
susirinkusiems ir apie sa
ve bei patyrimus scenos 
darbe ir apie jos auklėja
mus jaunus muzikus. Ji 
mokėjo keliais žodžiais 
apibūdinti s avomokinius ir 
tuo būdu paruošė susirin
kusius priimti jaunų muzi
kų pirmuosius žingsnius., 
estradoje. Jos auklėtinių 
tarpe dauguma jaunų lietu
viukų, bet yra ir kitų tautų 
atstovai.

Koncertą pradėjo patys 
mažiausi, dar pradedantie
ji. Pirmamečių tarpe ma
tėme Juozą Jonelį, Oną 
Gudaitę, Elžbietą Gudaitę 
ir jauną prancūzą Aubry 
Phillipe. Nors jie daro 
muzikoj pirmuosius žings
nius , bet jaučiamas jų mu
zikos pamėgimas ir troš
kimas mokytis.

Antruosius metus lan
kantieji studiją jau žymiai 
drąsesni ir pajėgesni. Čia 
su nuotaika skambino Ca
roline Kandziolka ir Mi
chel Kandziolka. Gerą pa
žangą padariusių tarpe 
matėme Ireną, Juliją ir 
Joaną Adomaitytės. Jos at
liko muzikinius kūrinius 
atskirai kiekviena ir visos 
trys. Po to skambino anglė 
Loretta Hagan, lygiai pa
žengusi muzikoje.

Pagaliau pasirodė jau 
žymiai daugiau subrendę 
muzikoje atlikėjai. Minė
tinas Jonas Skardžius, 
Maureen Hogan, Virginija 
Gudaltė ir Kristina Gudai - 
tė. Jos sugebėjo atlikti jau 
sudėtingesnius dalykėlius.

Vancouver
Nelabai gausioje Van- 

couverio lietuvių koloni
joje, sėkmingai veikia 
Medžiotojų ir Meškerio
tojų Klubas, kuris savo 
narių skaičiumi vis didėja.

Šių metų balandžio 16 ■ 
diena, metiniame visuoti- 
name susirinkime buvo 
įteiktos taurės,pasižymė
jusiems žuvavimo sporte 
visų metų bėgyje. Žūva vi- 
mas vyko jūroje, upėse 
bei ežeruose. Už jūroje 
sugauta žuvi,taurė atiteko i v
Arūnui Sidaravičiui, o už 
upių ir ežerų didžiausią 
žuvį gavo Antanas Kvie- 
tinskas.

Be to pasidarbavusiems 
klubo naudai, buvo įteikta 
padėkos taurė Jonui Ma
cijauskui.

Metinis susirinkimas 
įvyko Ponu Gorans onu 
gražioje rezidencijoje, 
Nort Vancouveryje. Po 
susirinkimo šeimininkai 
suruošė gražų ir malonų 
priėmimą, visiems klubo 
nariams.

Į š ių metų klubo Valdy
bą yra išrinkti ir pasi
skirstė pareigomis šie 
asmenys:Pirm . Pilibai- 
tis, Vice pirm. J. Maci
jauskas , sekr .H. Tumaitis, 
iždin .A .Stalionis, pareng. 
vad. L. Bielskis.

Savo darbų pradžioje, 
naujoji Klubo Valdyba,ge
gužės 2Od. suruošė balių: 
KLUBO KRIKŠTYNAS, da
bar klubas turi vardą 
Britų Kolumbijos lietuvių 
medžiotojų ir meškerioto
jų klubas ’’BEBRAS”.

Krikštynose dalyvavo 
klubo nariai ir kiti lietu
viai.

Baliaus metu vyko krikš
to apeigos. Buvo perskai
tytas ir pasirašytas 
’’KRIKŠTO AKTAS”.Buvo 
sveikinimai Vancouverio 
lietuvių vardu, Bendruo-

Mokinių tėvai, matyda- 
mi Elžbietos Kardelienės 
didelį pasiryžimą auklėti 
naujas muzikines jėgas 
mielą dainininkę apdova
nojo raudonomis rožėmis. 
Koncertas baigtas šeimi- 
niškai jaukiai. Jauni atli
kėjai gavo saldainių ir es
tradoje buvusi įtampa at
slūgo. Publikoje buvo ir 
muzikoje profesionaliai 
nusimanančių asmenų ir 
jie rado reikalinga Elžbie
tai Kardelienei išreikšti 
padėką už tokį vaisingą 
darbą. Kor.

menes Valdybos vardu.
Po oficialių žodžių, 

pakeltos buvo taures, už 
sėkmingą klubo veiklą ir 
jo pažangą.

Klubo krikšto tėvai bu
vo Leonarda Macijauskic- 
nė ir Vincas Skabeikis.

Kaip visuomet, taip ir 
šiais metais, klubas ruo
šia JONYNIU LAUŽĄ bir
želio 24 dieną J. Maci
jausko sodyboje.

L. M.

DAUGIAU LAISVĖS
Jugoslavijoje žurnalistų 

sąjunga, kuriai priklauso 
5000 spaudos darbininkų, 
įteikė pareiškimą vyriau
sybei reikalaudami dau
giau laisvės ir savaranku-? 
mo spaudai. Jie pageidau
ja laisvės rašyti tiesą, ne
nutylint ir neigiamų reiš
kinių. Buvo reikalaujama, 
kad vyriausybė, nediktuotų 
laikraščiams ką rašyti ir 
kas nutylėti, palikti pa
tiems laikraštininkams 
daugiau iniciatyvos.

• IŠ BRITANIJOS skrendąs 
į Briuselį lėktuvas, netoli

RADIO 1410 MONTR EAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

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

Ba/tic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

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

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

Universal Cleaner* & Tjailor*

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

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAELEUR AVE., LaSALLE

★★★

TEL. 366-7281 
**************į

• Atliekami mechaniniai darbai

• IČores taisymas ir dažymas
• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)
Savininkai: y. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

B. KIRSTUKAS
239 FOURTH AVENUE 

(at Wellington St.)
Tel. 769-2941

aerodromo krito ir. lūžo 
pusiau. Keleiviai ir Įgula 
visi 118 žmonių žuvo.

• FLORIDĄ palietė didelis 
uraganas. 100 namų su
griauta, dar neapskaičiuo
ta kiek žuvo žmonių.
• STOCKHOLME pasibai
gė aplinkos teršimo klau
simams spręsti konferen
cija.

Nors ir daug klausimų 
buvo svarstyta, bet, šiuo 
kartu konferencija laiko
ma ne visai pavykusia. Tai 
buvo tik pati pradžia ir pa
skatinimas tolimesniems 
aplinkos teršimo klausi
mams svarstyti.

ITALŲ IR ŠVEICARIJOS 
SPAUDOS BALSAI

Franco Sabbadini, Mila
no universiteto profeso
rius, telegramoje, pasiųs
toje š. m. geg. 22 d., pa
žymėjo reiškiu solidaru*- 
mą pavergtai tėvynei, jun- 
giuos prie Tavojo skausmo 
bei vilčių sulaukti laisvės".

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

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

15 p si.



montreal
ar esame sovietų

PILIEČIAI?
Švedijoj gyvenąs estas, 

šiuo metu turįs Švedijos 
pilietybę, gavo iš švedų 
valst. imigracinės įstai
gos raštą, kuriuo prane
šama, kad jis vis dėlto te
bėra Sovietų'pilietis. Jei 
jis keliautų į Sovietų Są
jungą, dviguba pilietybė 
galėtų sudaryti įvairių 
keblumų, nes švedų vals
tybė negalėtų jo užtarti.

Švedijos ir kitų Vakarų 
valstybių (Anglijos, Aus
tralijos) vyriausybė s priė
jo prie to, rašo "Eesti Pa- 
valeht", jog išduodamos 
imigrantams užsienio pa
sus įrašo pastabą, kad jie 
tinka keliauti į visus kraš
tus, išskyrus Sovietų Są
jungą.

• Nesirgęs ir staigiai mirė rijos Auditorijoje,, bus 
inžinierius Vladas Stanke- statoma lietuvių kalba Pu- 
vičius. Palaidotas trečia - ccini opera"La Boheme". 
dienį, birželio 28 d. iš Auš Trims spektakliams ir
ros Vartų bažnyčios.

AMERIKIEČIAI sovie
tams GAMINS”SAMA VO

RUS
JAV padarė sutartį su 

Sovietais, pastatyti 5 fa
brikus įvairiuose Rusijos 
miestuose, kuriuose bus 
gaminami virtuvei reika
lingi indai: arbatininkai, 
keptuvės, puodai, samova- 
rai, šaukštai, peiliai ša
kutės ir kt.

Fabrikų statyba kainuo
sianti 55 milijonus dole
rių.
® Antanas Stašaitis kelias 
savaites gulėjęs ligoninė
je jau sveiksta namuose.

® Kazimiera Petrulienė 
buvo išvykusi pas vyrą Jo
ną į Bostoną. Petrulis ten 
verčiasi statybos darbais

• Vidas Vapsva nors ture 
jęs gerą darbą Monrealy
je išsikelia gyventi į To
rontą.

Naujos “Lito” Darbo Valandos 
nuo 1972 m. liepos men. (July) 1 d.

Aušros Vartų:
1465 De Seve St. Montreal 205, Que.
Pirmad., antr. ir trečiad.
Ketvirtad. ir penktad.
Sekmadieniais

Sekmad. uždaryta nuo birž. 15 iki rugsėjo 15 d.

Skyrius: 3907A Rosemount Blvd. Tel.: 722-3545

Pirmad. ir ketvirtad.
Penktadieniais

Mūsų Kredito Unijos narei

KATERINAI AMBRASIENEI
mirus, jos giminėms ir artimiesiems nuoširdžia^ 
užuojautą reiškia

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos
«| •, U \l II |

L
A A inž. VLAl/UI STANKEVIČIUI mirus, jo žmonai, 
giminėms ir draugams nuoširdžią užuojautą reiškiame 

Juozas ir Lilija Bulotai 
su Šeima

® VLIKO SEIMAS šiais 
ihetais įvyks Clevelando 
mieste, Ohio, lapkričio 25 
-26 d.
< Gegužės 22 d. Adelaidė
je, Lietuvių Namuose, 
įvyko lietuvių susitikimas, 
kuriame dalyvavo apie 150 
jaunimas suorganizavo 
motorkadą, gi vyresnieji 
suredagavo rezoliucijų 
tekstus Australijos užsie
nio reik, ministeriui

JAUNŲ DAINININKŲ 
DĖMESIUI
Ateinančio sausio mė

nesio gale, Chicagoje Ma-

trims solistų sąstatams 
muzįkalinę dalį atliks pil
nas simfoninis orkestras.

Jaunieji dainininkai no
rintieji spektakliuose da
lyvauti prašomi registruo
tis iki š.m. liepos 20 d., 
šiuo adresu:
Chicago Opera Company 
& Workshop
7121 So. Talman Ave., 
Chicago, Ill. 60629.

Po dainininkų patikrini
mo, bus paskelbti solistų 
sąstatai. Rugpiūčio 17 d.

NL GEGUŽINĖS METŲ 
GAUTOS AUKOS:
M.Kasperavičienė Iždol., 
L. Gureckas 10 dol., V. 
Sušinskas 5dol, ,S.Reutas 
ir A. Zabukas po 3dol., A. 
Urbanavičienė, G. Kazlaus
kienė ir Ig. Petrauskas -

• po 2 dol. M. Šiaučiulienė, 
O Mylienė ir Br. Kirstu
kas aukojo daiktais.

Visiems aukotojams nuo
širdi padėka. NL.

Tel.; 766-5827
9:00 - 3:00 
12:00-8:00 

10:45-12:45 

6:00 - 8:00 
1:00 - 8:00

prasidės choro repeticijos 
kurios numatomos ketvir
tadieniais.

Pastatymais rūpinasi 
naujai įsteigta Chicago 
Opera Company & Work
shop.

ADRIA TRAVEL
SERVICE pagalba į Lie
tuvą buvo nuvykę šie 
Montrealio lietuviai:

Mrs.AntoniaRacunas, Mr. 
Kleopas Giedraitis, Mr. 
Juozas Dauderis, Mrs. 
Petrone Volotkevičius,Mr. 
Bronius Volotkevičius, 
Mr. Jurgis Blauzdžiūnas, 
Mrs. Alexandra Einikis, 
Mrs. Marijona Miller is, 
Mrs.Sėliomija Mozuraitis 
Mrs. Jennie Dasys, Mrs. 
Marion Dubauskas, Mrs. 
Monika Matusevičius,Mrs. 
Grasilda Fyleris, Mrs. 
Euginija Barysas, Mrs. 
M rs JKosta Konstatia Bub- 
lianskas,Mrs.Lidvika Pa
lubinskas, Mr. Char lys 
Zienius, Mrs.Emma Zie- 
nius, Mr.Alesius Nagine, 
Mrs. Marcelle Nagine, 
Mrs. Mare Cekaitis,Mr. 
A ugustus E inikis • Juo
zas Stukas, Mrs.Else El
zbieta Gurklys,Miss Irene 
Gurklys, Mrs.EvaKoza- 
koviz,Mr.John Leknickas, 
Mrs .Mary Leknickas,Mr. 
Toni Kozakoviz, Mr.Mike 
Mateyius Laurinaitis, Mr. 
Alphonse John Zarnon, 
Mr. Juozas Venckus, Mr. 
John Baršauskas, Mrs. 
Brone Shulmistras, Mrs. 
Julia Vogonis,Miss Helen 
Julia Vogonis, Mr. Jonas 
Zabielauskas, Mrs. Vero
nica Venskus.

Šios ekskursijos daly
viai kaž kodėl turėjo šiek 
tiek daugiau galimumų pla
čiau apsižvalgyti. Dauge
lis jų jau pirmą dieną ap
lankė savo gimines. Jiems 
buvo rodomos Vilniaus is-

: ................■ ■■ ...L. ... n—‘

D.L Ję VYTAUTO 
KLULAS

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

Dipl. inz. VLADUI STANKEVIČIUI mirus, 
gilia užuojautą reiškiu jo žmonai JOAN Al 
ir visiems giminėms.

Povilas Narbutas

tarinės vietos, jie lankėsi
Kaune ir pagaliau Druski
ninkuose. Iš ten sugrįžę į 
Vilnių tuojau vyko į Mask
vą ir pradėjo savo kelio

nę atgal į Ameriką. Sovie
tų muitininkai šiuo syk bu-- 
vo kiek nuo laidės ni ir daik
tų krata buvo tik paviršu
tinė.

-------------------------------------- .

f 40 Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ j

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