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ŠOKIU ŠVENTĘ ATIDARĖ

MRS. PAT NIXON
Voice of America kelio

se savo laidose skelbė ži
nią, kad į Chicago suva
žiuoja iš įvairių kraštų 
lie uviai jaunuoliai ir tu
rės tautinių šokių įspū
dingą festivalį. Taip pat 
buvo pasakyta, kad lietu
vių tautinių šokių šventę 
atidarys Mrs. Pat NiKon, 
USA prezidento R. Nixion 
žmona. Tai nepaprastas 
lietuvių pasisekimas, nes

KUBAI Į DIENĄ MILIJONAS RUBLIŲ

Po dviejų mėnesių, ke- boję, pasmerkęs JA V už 
lionių po įvairias valsty- Vietnamo agresiją, ir pa- 
bes, Fidel Castro atvyko į žadėjęs Š. Vietnamui pla- 
M askvą erodrome Kubos čiausią paramą kovai prieš 
diktatorių pasitiko
Brežnevas,Podgorny, Ko
syginas ir tūkstančiai 
džiūgaujančių moskviečių.

Dviejų savaičių pasita
rimuose, būsią aptarti 
priekybiniai ir finansinės 
pagalbos klausimai.

Dabar Sovietų Kubai 
teikiama pagelba siekia 1

pats imperialistas, o taip pat 
žadėjęs neatsisakyti nuo 
kovos su antikemunisti - 
nėm valstybėm.
• Prezidentas Nixonas 
spaudos atstovams pareiš
kė,* kad jis davė sutikiną 
atnaujinti Paryžiuje vyku
sius pasi1 arimus susiau
rės Vietnamu. Tie pas i'a 
rimai turi prasidės i Uepod 
13 dieną.Iš Maskvos JAV kores

pondentai praneša, kad 
Castro atvykęs svečiuotis 
dvi savaites pas savo glo
bėjus tuo tikslu,kad įlysti 
giliau į geradario kišenę 
ir gauti dar daugiau pini
gų. Pokylyje Castro gar
bei, Brežnevas savo kal

vis i opozicinių nuotaikų 
veikėjai šalinami iš žy
mesniųjų postų.

y L atostogoms_
Kaip ir kiekvienais metais, asmenys dirbantieji nuolatinį 
darbų NL redakcijoj ir administracijoj privalo gauti 
atostogas - poilsį. Todėl pranešame NL skaity
toju, rėmėju bei skelbimų davėjų žiniai, kad 
Nepriklausoma Lietuva neišeis dvi savai
tes. Prieš atostogas išeis dar viena 
laida — liepos 12 d. data. Po atos
togų NL pasirodys rugpjūčio 2 
dienos data. Iki pasimaty

tuo būdu Lietuvių tautinių ikrai liepos 1 d. Chicagos 
šokių šventė Amerikos amfiteatre atidarė lietuvių 
apimtyje gauna naciona-tautinių šokių šventę. Ži
liai platų atgarsį. Be abe-nių agentūros praneša, 
jonės Amerikos visuome-kad šoko du tūkstančiai 
nės, spaudos, radio ir te- šokėju, publikos buvodau- E 
levizijos dėmesys bus nu-giau 13, OOOžmonių. Lie- c 
kreiptas į šį ypatingą lie- tuvių tautinės šventės ati- * 
tuvių kultūrinį poreiškį, daryme dalyvavo ne tik 
kuriam buvo ruoštasi ne- Chicagos merasDakey, , 
paprastu atsidėjimu. bet daugelis aukštųjų ad-

Ši žinia vėliau pasitvir- ministracijos pareigūnų, 
tino, nes Mrs. Pat Nixon

«Spauda pažymėjo, kad 
jaunimas buvo pats svar
busis gegužės - birželio 
mėn. įvykių Lietuvoje ska
tintojas, veikėjas. "The 
Detroit News” birž. 14 d. 
A P žiniai apie įvykius Lie
tuvoj pateikė antraštę"200 
jaunuolių laukia bylų,riau
šėms pasibaigus

M askvoje pasirodė nau
jas pogrindžio leidinys 
’’Einamųjų įvykių kronika"

Leidinys praneša apie 
tuos įvykius, kuriuos nu
tyli oficialioji spauda:apie 
žmonių areštus, teismus, 
nuteistųjų ištrėmimus, 
apie uždarymus į psihi- 
atrines ligonines, Ukrai-
nos ir kitų okupuotų kraš- 

Maskvoje prasidėjo KP tų prieškomunistinius są- 
Centre griežti valymai ir jUdžius.

AMERIKIETĖ turistė, 
prieš mėnesį ištekėjusi 
Maskvoje už Sovietų pilie
čio Šapiro,kur is buvo slap
tosios policijos suimtas 
aerodrome jam išlydėjus 
žmoną į Ameriką, dabar 
bus teisiamas tik nežinia 
už ką.

Jaunavedė J. Šapiro ga
vo leidimą važiuoti į Mask
vą ir dalyvauti teismo po
sėdžiuose.
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įspūdinga tautinio šokio scena

SOVIETŲ POETAS
Andrėj Voznesenskif 

buvo išrinktas garbės na
riu Amerikos meno ir li
teratūros asociacijos .Jam 
labai iškilmingai buvo 
įteikt i diploma i Maskvoje.

Į MASKVĄ atvyko 5 Ame
rikos medicinos moksli
ninkai delegatai prišakyje 
suGordon Zabrod,pasita- 
tarimams suSovietų moks
lininkais kaip sėkmingiau 
kovoti su piktybiniais na- 
vykais ir ypač su vėžiu.

LUKSEMBURGE pasi
baigė Europos bendrosios 
Rinkos finansų ministerių 
pasitarimai valiutų klau
simais.

Tuo tarpu sutarta ne
keisti veikiančios pinigi
nę s sistemos.

AMERIKOS lenkai buvo 
priimti Baltuose Rūmuose 
Prez.Niksono vizito Var
šuvoje proga.Ten jis buvo 
pasakęs, kad Amerikos 
lenkai nepamiršta ir myli 
savo seną tėvynę Lenkiją.

LIETUVIS SOVIETŲ SĄ
JUNGOS BOKSO ČEMPIO
NAS

Dideliu džiaugsmu Lie
tuvos sportininkai sutiko 
vilniečio Vytauto Bingelio 
laimėjimą Maskvoje. Kie
tas lietuvio kumštis nuga
lėjo visus priešus ir jis 
pilnai užtarnautai paskelb
tas Sovietų Sąjungos bokso 
sunkaus svorio čempionu. 
Nauja Lietuvos bokso 
žvaigždė Vytautas Binge
lis turės progos dalyvauti 
ateinančiose olimpinėse 
bokso varžybose 1

mo po atostogų !



KANADOS LIETUVIŲ 
ŽODIS

Neminėdami lietuvių 
bendrinių organizacijų 
vardų atskirai, vis tik tu
rim pagrindo tvirtinti, jog 
Kanados lietuvių balsas, 
jų veikloje įtaka yra itin 
žymi. Čia nusveria jau ne 
’’balsųskaičius”,bet susi
dariusi Kanadoje lietuvių 
tarpe glaudžiai sutelkta 
vieningoji veikla. Galim 
džiaugtis,kad Kanados lie
tuviai įprato konkrečiai 
veikti ir išmoko suglau
dinti gretas viešojo gyve
nimo akcijose.

Pirmas Kanados lietu
vių pasitenkinimas, kad 
jie nors ir nebūdami sa
vo skaičiumi gausus, vis 
dėl to nėra nustelbiami. 
Didžiuosius suvažiavi
muos Kanadiečiai nepasi
rodo kokios nors provin
cijos atstovais, bet praei
na pirmąsias gretas, kai
po užgrūdinti visuo meni
ninkai atsipalaidavę nuo 
senųjų srovių varžtų ir 
pirmoje eilėje laikantieji 
lietuviškumą.

Toji aplinkybė, kad lie
tuviai Kanadoje gyvena ne
didelėmis kolonijomis, 
greičiausia juos paskatino 
savo tarpe labiau suartė
ti.Kiekvienas, kas patenka 
į svetimą aplinką ypatin
gai pasiilgsta savo žmo
nių.Todėl lietuvių suartė
jimas čia visada vyko 
sparčiau, negu kur kitur.

Jeigu Amerikos lietuvių 
tarpe matome gilesni sro
vinį pasiskirstymą, o to 
pasėkoje ir atšalimą tarp 
atskiras sroves atstovau
jančių asmenų, tai Kana
dos lietuviams ši nege
rovė mažiau pažįstama.

Mes lietuviai ilgainiui 
išmokome galvoti jau pla
tesnio masto kategorijo
mis, mūsų tarpe jau įsi
šaknijo mintis,kad reika
lingos visus lietuvius 
jungiančios organizacijos. 
Jeigu tokios organizacijos 
jau veikia visur, kur tik 
gyvena daugiau lietuvių, 
tai greta to atsirado sro
vinių nusistamų pagrindu 
susidariusi opozicija. Kai 
kur toji opozicija juntama* 
kiekviename žingsnyje.Ne 
toji pozityvi kritika, kuri 
gali būti praktiškame vei
kime naudinga, bet srovi
nio nusiteikimo pagimdy- 
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PATI BRANGIAUSIA KAINA

Vakarų pasaulio žinių 
agentūros neseniai prane
šė apie gegužyje Kauno - 
teatro sode Romo KA LA N- 
TOS susigeginimą ir jo 
laidotuvių metu įvykusias 
protesto demonstracijas. 
Keliom savaitėm po šio 
įvykio praėjus, vakaras 
vėl pasiekė žinia, kad ki
tas jaunuolis birželio 
pradžioje Varėnoje užlipo 
ant keturių aukštų namo 
stogo ir apsipylęs benzinu 
save sudegino.

Heroiškas lietuvių jau
nuolių pasiaukojimas, ži
noma, nėra be atgarsio. 
Šie įvykiai pirmiausia pa- 
rodo pasauliui,kad lietuviai čiai, 
nėra susitaikę su likimu 
ir nėra linkę gyventi Ru
sijos imperijos prie spau - 
doje.Jei Kremliaus valdo
vai anksčiau lietuviais ne-
pasitikėjo/plg.Stalino ne
atlaidumą už 1941 metų su
kilimą, plg. Kruščevo at-

tas priešiškumas,kartais 
bendram darbui ir paken
kia.

Nauji dešimtmečiai sa
vo geležine logika iškėlė 
aikštėn ir naujas visuome
nines nuotaikos. Tos sro
vės, kurios buvo atsiveš- 
tos iš už okeano, šiandien 
jau atrodo ne tokios aktu- 
alės. Ir be jų galima lie
tuvišką gyvenimą tvarkyti. 
Taip nejunčiomis pama
tėm, kad pirmoje eilėje 
atsistoja mūsų bendrieji 
tautiniai reikalai, grupinis 
pasiskirstymas pamažu 
pradeda nykti.

Ir čia Kanados lietuviai 
atlieka itin svarbią misi
ją, savo darbu sugyveni
mu parodydami sektiną 
pavyzdį ir savo kaimy
nams. Reikia pripažinti, 
kad niekur kitur bendrinės 
organizacijos neapima taip 
pilnai lietuvių gyvenimo,, 
kaip čia. Štai kodėl Kana
dos lietuvių žodis bendro
je visų lietuvių veikloje 
yra svarbus ir visiems ly
giai priimtinas. Jeigu dar 
turim senų laikų atrūgas 
jeigu dar pastebima vieno 
kito bandymas skleisti ne
apykantą tarp lietuvių, tai 
šie reiškiniai be jokios 
abejonės turės išnykti. 
Mes žinome, jog iš mūsų 
nesutarimų pelnosi tik 
mūsų priešai, kurie visa
da džiaugias pastebėtomis 
mūsų silpnybėmis.

sakymą į kvietimą aplan
kyti Lietuvą: "Atvažiuosiu, 
kai jūs rusiškai išmoksi
te" /, tai paskutiniai įvy
kiai šį nepasitikėjimą tik 
labiau sustiprins sukels 
griežtesnę politinę prie
spauda,dauginau t bausmes, 
suėmimus, išvežimus, o 
taip pat pagreitins ir taip 
planingai vykdomą Lietu
vos kolonizavimą rusais,

Heroiškas jaunuolių pa
siaukojimas, beabėjo, sie
kia atkreipti vakarų pa
saulio dėmesį i Lietuvos 
kančias.Tiesa,kad tai tam 
tikrame laipsnyje pavyko: 
vakarų valstybių dienraš- 

televizijos ir radio 
laidos įvykius paskelbė, 
kartais net pažymėdami, 
kad lietuvių tauta reika
lauja sau laisvės, kurią 
Rusija prieš trisdešimts 
dvejus metus paglemžė. 
Plačiai skaitomas anglų 
savaitraštis" The Econo- 
misf’Kauno įvykiams pas
kyrė vieną skiltį. Niujor
ko savaitiniai "Time " ir 
"Newsweek”, tačiau jų net 
nepaminėjo.

Apie šiuos įvykius su
žinoję Amerikos lietuviai 
rengė didžiuose miestuose 
po kelis šimtus dalyvių 
sutraukusias demonstra
cijas ir paskelbė birželio 
15 dieną visuotinų eisenų 
dieną. Daug laiškų ir te
legramų buvo taip pat pa
siųsta JAV Prezidentui 
Niksonui į Baltuosius Rū
mus ir tiesiai į Maskvą, 
kurią jis tuomet lankė. 
Šių raštų tikslas buvo:at- 
kreipti dėmesį į Kudir
kos, Simokaičio ir jų šei
mų likimą,dėti pastangas, 
kad Kaune suimti jaunuo
liai būtų rusų policijos 
paleisti, kad visi į Rusi
jos plotus išgabenti, bei 
kalinami lietuviai būtų 
grąžinti Lietuvon.

Deja, nei dviejų jaunuo
lių pasiaukojimas, nei po 
jo sekusios pastangos di
delio atsargio pasaulyje 
nepaliko, vakariečių dė
mesio ilgam neišlaikė ir 
pagalbos nukentėjusiems 
neatnešė.

Romas Kalanta mirė po 
ilgų kančių ir buvo palai
dotas gegužės 17 dieną. 
Vaikinas Varėnoje kentėjo 
keturias dienas ir jo mir
tį sekė tik slaptosios po
licijos vykdomi tardymai. 
Šitos aukos yra per bran
gios lietuvių tautai, tačiau 

pasaulio sąžinės jos ne
sukrėtė .Lietuvos padėties 
šios dramatiškos priemo
nės neišsprendė. Sumokė
ta ir tebemokama kaina 
yra per brangi,

Lietuvos jaunimas tu
rėtų prisiminti ir pasekti 
Mažiosios Lietuvos vei
kėjo Martyno Jankaus 
žodžiais:
Kilnu mirti už tėvynę, 
bet dar gražiau yra 
gyventi dėl jos.

L, Lašas.
LONDONE "Dziennik Pols- 
ki" Kaune, žmonės, pro
testavę prieš sovietų tiro
niją negalėjo nežinoti, kad 
jiems gręsia represijos, 
persekiojimas. Kad tas 
maištas buvęs didelio mąs
to liudija tai, jog nežiūrint 
sovietų pastangų įvykius 
nuslopinti, žinios apie juos 
pasiekė Vakarus.

Aišku - teigia lenkų 
dienraštis - laisvės de
monstracijos bus numal
šintos. Laikraštis rašė: 

Montrealio prancūzų dienraštis “La Pręsse* Įdėjo savo fotografo 
vaizdą, kuriame matome čia Įvykusiu birželio 14 d.lietuvių, latvių 
ir estu surengta protesto demonstraciją prieš rusu vykdomus Bal
tijos tautų persekiojimus.

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our I a liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada! 
For liberation of Lithuania! !•’or loyalty to Canada!
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REDAKTORIUS J. PETRENAS

"Mes, lenkai emigracijo
je, visa širdimi jungiamės 
prie pavergtųjų lietuvių". 
Dienraštis dar teigė, kad 
įvairios studentų kairio
sios organizacijos niekuo
met nesiryžta protestuoti 
prieš Rusijos tironiją, dėl 
toiš jųnelauktina, kad jos 
paskubėtų ginti Lietuvą. 
Lenkai pažymėjo, kad lie
tuviam rengiant protestus 
prie jų turėtų dėtis ir len
kai Anglijoje,

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Australijos lietuviai 

apie R. Kalantos žygį ir 
Kaune gegužės 18 ir 19 d. 
įvykusias riaušes patyrė 
dar gegužės 21d. Vliko at
stovas A ustralijoj J. Lap- 
šys informuoja: susitarus 
su Liet. Bendruomenės 
pirmininku V. Neverausku, 
šis pasiuntė telegramą 
Australijos min. pirmi - 
ninkui, gi Lapšys - atitin
kamą telegramą JAV am-, 
basadoriui Australijoje - 
Canberroje Walter Rice.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



t
BERNARDAS
BRAZDŽIONIS
apleidžia”Lietuvių Die

nų” redaktoriaus pareigas 
ir atsisveikina š. m.bir
želio laidoje tokiais žod
žiais:

Šis yra paskutinis mano 
redaguotas LD žurnalo 
numeris o Redagavęs ir 
spaustuvėje dirbęs nuo 
1955 metų vidurio, iš tų 
pareigų pasitraukiu, išei
damas į ’’pensiją"o

Kad ir sunkiai dirbda
mas technikinį darbą, 
džiaugiuosi pergyvenęs 
daug malonių valandų žur
nalo redakcijoje, turėda
mas progos iškelti daug 
kultūrinių laisvojo pasau- 
lietuvių gyvenimo momen- 
tų,atžymėti menininkų kū
rėjų, pabrėžti teigiamųjų 
bendruomenės gyvenimo 
tarpsnių žodžiu ir vaizdu.

Dėkoju skaitytojams - 
medžiagiškai, bendradar- 
biams-raštais ir foto nuo

Australijos lietuviai Romo Kalantos susideginimo, suorgani- 
.zavo protesto demonstracijas. Didelė demonstracija ivyko 
Melbourne, kurios metu buvo sudeginta sovietinė vėliava.

traukomis rėmus iems
žurnalą.

Nuo eitų pareigų atsi
palaidavęs, tikiuosi turė
siąs teisės pailsėti ir dau
giau rasiąs laiko savo tie
sioginiam pašaukimui.

Bernardas Brazdžionis 

Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė, 
IV tautinių šokių šyejitės meno va
dovė

f Canberroje Australijoje 
įvyko Ukrainiečių studentų 
suorganizuotai protesto 
demonstracijai prieš jų 
intelektualų suėmimus bei 
persekiojimą Ukrainoje, 
lietuvių vardu kalbėjo J. 
Lapšys. Jis paminėjo Ro
mo Kalantos atvejį ir Lie
tuvos jaunimo priešinimą
si okupantams. Canberro
je - demonstracijos metu 

per garsiakalbius šaukia * 
ma:"Reikalaujame laisvės 
Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai".

• DrJRAQUEL 
KULIONYTĖ

profesoriauja La Platos 
meno akademijoje. Ji yra 
gimusi Argentijoje, dak
taratą gavo '■ame pačiame 
La Platos universitete. 
Jos yrąs Hektoras Bra- 
žiūnas studijuoja mediciną,

©VROCLAVO, Lenkijoje, 
Lietuvių kultūros draugi
ja paminėjo savo veiklos 
pirmą dešimtmetį. Iškil
mėse dalyvavo daug apy
linkės /eikėjų iš Seinų ir 
kitų vietų. Pranešimą apie 
draugijos veikimą padarė 
dr. V. Markevičius o Drau
gija turi savo šokių an
samblį” Vilnelė”. Iškilmės 
aplankė ir Varšuvos vald
žios atstovai.

ADONA DRAZDYTt,
Baltimorės tautinių šokių grupės 
"Malūnas" vadovė

LINA VERBICKAI- 
TE "Gyvataro" tautinių 
šokių grupės pranešėja 
ir mokytoja, IV-toje tau
tinių šokių šventėje pra
nešėja.

PAVYZDINGI
LIETUVIŠKI NAMAI
" Argentinos Lietuvių 

Balsas” rašo apie Antaną

i

Gina Capkauskiene koncertavo dideliu pasisekimu Los 
Angeles, Cal.. Vaizde ji kartu su koncerte dalyvavusiu 
dainininku Stasiu Baru.

ir Anelę Pasternokus, ku
rių namuose - 1OO ilgo 
grojimo lietuviškų plokš
telių, Lietuvoj e austų dro
bių, juostų ir kaklaraiščių 
su įrašais " Lietuva".

Pasternokas po karo 10 
metų gyveno Vilniuje, ten 
vedė ir prieš 6 m. grįžo 
Argentinon.

• ANTANO VIENUOLIO - 
Žukausko90 metų gimimo 
sukaktis paminėta jam 
brangiuose Anykščiuose. 
Vietos mokykloje buvo iš
kilmingas susirinkimas.
a "RŪTA" statybos ben
drovė Hollywoode nupirko 
didelį žemės sklypą ir ren
giasi pastatyti daugelio 
mažų butų masyvą, kuria
me galėtų gyventi senyvo 
amžiaus lietuviai. Jau da
bar jaučiamas daugelio 
Amerikos lietuvių palinki
mas, pasiekus pensininko* 
amžiaus persikelti gyventi 
į Kaliforniją. Tikimasi ten 
įsteigti didesnį lietuvių 
centrą.
o "ANTRASIS KAIMAS" 
pagarsėjęs Chicagos saty
ros teatras taip pat daly
vavo Jaunimo Kongreso 
svečių pramogose, su
rengdamas specialiai su
važiavimui vaidinimą- 

e STASĖS KIAUPIENĖS, 
gyvenančios Kanadoje, tė
vas Kazlauskas nesenai 
mirė Lietuvoje. Jis dauge
lį metų išbuvo Sibire, ten 
jis ir neteko sveikatos.

Petras Pleškevičius, savano
ris- kūrėjas, laisvės kovų in
validas sulaukė 70 metų am
žiaus.

1972. Vi 1.5 3 psl.



M. K. ČIURLIONIS - “ŽINIA“ - DINGĘS IR SURASTAS PAVEIKSLAS.

IŠ MONTREALIO 
GAUTOMIS ŽINIOMIS 
SURASTAS M. K. 
ČIURLIONIO 
PAVEIKSLAS

Gilios simbalinės reikš
mes pilnas paveikslas” Ži
nia”, nutapytas 1907-1908 
metais, buvo eksponuoja
mas drauge su kitais M.K. 
Čiurlionio kūriniais antro
joje Lietuvių dailės paro
doje Vilniuje.

Praėjus pirmajam pa
sauliniam karui, pastebė
ta,kad ’’Žinios” nėra.

Bėgo laikas, miglomis 
apgaubdamas kai kurių 
Mikalojaus Konstantino 
Č iurlionio kūrinių likimą.

1926 - 1927 metais lan
kiausi pas daktarą J.Ston - 
kų.Erdviame jo kambary
je pamačiau M. K. Čiur
lionio paveikslą ” Žinia ”, 
kabantį prie sienos.
-”Ž inia”nežuvo. -išgir

dau daktaro balsą. - Mūsų 
šeimos pasididžiavimas, 
pirkau Vilniuje, parodoje. 
Jai čia nebloga, ji gyva".

Laikas, įvykiai. Rūpes
tis M. K. Čiurlionio pali
kimu. ..

Pras įdėjus antrajam 
karui, vėl nuėjau pažiūrė

ki psl.

ti ” Žinios ”.
Tusčia.Šeimininkų nėra. 

Tuščia ir s iena,kur kabo
jo paveikslas. Prasidėjo 
ieškojimai. Bergždi. Nei 
paveikslo,nei šeimininkų. 
Išvyko.Kur ?Niekas nežiną

Kiti M<K.Čiurlionio kū
riniai grįžo į savo vietą, 
o”Žinia”-dingo be žinios.

Naujame M.K.Čiurlio- 
niogalerijos pastate kabi
nome "Ramybę”, "Mintį”, 
"Liūdesį”.

”Ž iniai”vieta - tuščia.

Bet štai 1971 m. spalio 
mėnesį aš - JAV. Ieškojau 
ne tik "Žinios”,bet ir MJC. 
Čiurlionio dienoraščio.

Paėmusi adresų knygą, 
ieškau daktaro Stonkaus. 
Skambinu:balsas moters. 
Daktaro Stonkaus nėra,bet 
jo geras draugas daktaras 
Minginas galės mane in
formuoti rūpimais klausi
mais .Sako, reikia parašy
ti, nes jis beveik nebūna 
namuose.

Parašau.Po poros dienų 
gavau laiškelį su J. Ston
kaus sūnaus adresu.

Parašau jam. Laukiu su 
dideliu nerimu dvi savai
tes.Pagaliau gaunu laišką, 
kurį čia sutrumpintą per
rašau.

” Skaityčiau sau už di
delę garbę, jei galėčiau

Pasakoja: — Valerija
Čiurlii >nytė - Karužienė

bent kuo nors padėti Tams
tos sunkiame darbe .Deja, 
nieko negalėčiau pasakyti 
apie M. K. Čiurlionies kū
rinio " Ž inia” dabartinį li
kimą, bet gal Tamstą do
mintų trumpa apžvalga to 
kūrinio atsiradimo ir iš
nykimo mūsų šeimoje.

Paveikslas buvo įgytas 
mano tėvo dr. Jono Ston
kaus apie 1908 metus V ii- 
niuje. Jis buvo išstatytas 
Čiurlionies paveikslų pa
rodoje ir, berods, lenkiš
kai buvo pavadintas 
"Wiešč". Atrodo, Čiurlio
nis ir mano tėvas buvo 
pažinę vienas kitą iš se
nesnių laikų. Įgytas Čiur
lionies kūrinys buvo pas
telinis darbas. Mano su
pratimu, jo siužetas buvo 
labiau realistiškas, lygi

nant su kitais kūriniais. 
Paveikslo turiny domina
vo didelis ilgasparnis 
paukštis,skrendantis ūkan
otam fone, per kurį vos 
galima buvo įžiūrėti kalnų 
s iluetus.

Per ištisus metus tas 
kūrinys buvo didžiam pa
sididžiavimui mūsų na
muose Kaune, Gedimino 
gatvėje.1916metais suka
ro įvykiais mūsų šeima 
turėjo paskubom trauktis 
į Rusijos gilumą. Viskas, 
įskaitant "Žinia", liko na
muose. 2, 5 metų vėliau, 
karui pasibaigus, grįžom 
į Kauną,savo namą radom 
visiškai ištuštintą. Bet 

, kažkokiu stebuklingu su
puolimu mano motina pas
tebėjo M. K. Čiurlionies 
"Ž in ia"tarp baldų,sukrau
tų viename miesto sande
lių.

Nepaisant visų pertur- 
bacijų ir maltretacijų,tas 
pastelinis kūrinys paly
ginamai mažai nukentėjo.

1940 metais jie išvyko 
į Žemaitiją, perduodant 
Čiurlionio kūrinį apsaugai.

Tuo autentiškas pėdsa
kas Čiurlionies "Žinia” ir 
baigėsi. Nors mano sesuo 
iš kažkur girdėjo, kad pa
veikslas kažkieno buvo 
pastebėtas rūsyje Vaičai
čio gatvėje Nr.4.”

Šis laiškas paskatino 
mane toliau kreiptis į dak
taro Stonkaus seserį, gy
venančią Montrealyje.

Po kelių dienų gavau jos 
atsakymą, kuriame ji pa
tvirtino brolio informaci
ją, pataisydama, kad pa
veikslas liko kaboti ne 
sutemoje, bet bute.

Man tai buvo džiaugs
mingas laimėjimas, nors 
ieškojimų pabaiga dar toli.

Neilgaitrukus pasitiks
linau turimas informaci
jas Niujorke. Viskas su
tampa. Paveikslas buvo 
paliktas saugoti patikimo
se raukuose. Ten, reikėtų 
tikėtis,ir dabar jis besąs, 
Grįžusi į Kauną, 1972 me
tų vasario 8 dieną nuėjau 
nurodytu adresu.Paskam
binu prie durų. Su besi
daužančia širdimi laukiu.

Atidaro. Įeinu. Kamba
ryje prie sienos-"Žinia".

Sunku išreikšti jausmus, 
kuriuos -išgyvenau. Mano 
džiaugsmas užkrėtė ir 
šeimininką. Tą pačią die
ną apie 1 valandą" Žinia " 
buvo džiaugsmingai pas
veikinta Čiurlionio gale
rijoje.

ENCYCLOPEDIA
lituanica
Nepašalintieji finansi

niai trūkumai verčia en
ciklopedijos leidimą kiek 
galima paskubinti.

Prie trečiojo tomo dir
bantieji redaktoriai ir 
bendradarbiai šiomis die
nomis susilaukė labai ap
čiuopiamos pagalbos:į re
dakcijos sudėtį buvo pak
viesti dr. ANTANAS MUS
TEIKIS,profesorius socio
logas iš D’Youville College 
Buffalo, N. Y., ir teisinin
kas VYTAUTAS VAITE
KŪNAS iš New Jersey. 
Jie sutiko parengti po žy
mią dalį trečiojo tomo te
mų.

Birželio 20 d. enciklo
pedijos redakcijos posė
dyje buvo sudarytas atitin
kamas naujas temų pasi
dalinimo planas,pagal ku
rį siekiama visus trečiojo 
tomo tekstus užbaigti iki 
lapkričio pradžios, kad 
trečiasis tomas galėtų 
būti spausdinamas atei
nančių/197 3/ metų prad
žioj.
• VARĖNOJE susideginu-' 
,sio jaunuolio pavardė iki šio 
laiko nežinoma, nors apie 
patį jo susideginimo faktą 
rašė Amerikos ir Europos 
spauda.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Muziejuje Kaune S. Da
riaus dienoraštis, rašytas 
1932 - 1933 nioDienoraštis 
rašytas specialioje didelio 
formato užrašų knygutė
je - kalendorių je lietuviš
kai, rašalu ir pieštuku. 
Tuo laiku,kai Darius kar
tu su lakūnu Stasiu Girėnu 
rengėsi skristi per Atlan 
to vandenyną, jie tikėjosi, 
kad žygis laimingai pa
vyks, tačiau pergyveno 
įvairių sunkumų. Dieno
raštis glaustomis: pasta
bomis,rašytomis kiekvie
ną dieną vakare, atspindi 
visą ruošimąsi skristi. 

Savo skridimu Darius 
visų pirma siekė aviacijos 
pažangos,Jam buvo sveti
mas garbės ir asmeninės 
naudos troškimas. Dieno
raštyje 1932/VH/3O d, Da
rius rašė: ’’Skaičiau žinią 
apie Baltrūno rengimąsi 
skristi per Atlantą dar 
šiais meta is,’Naujienose” 
skelbiama, kad jis tikisi 
Atlantą perskristi net per 
7 valandas. Jei žinia tikra 
ir jei minėtas lakūnas tik
rai mano skristi, galima 
tik sveikinti ir linkėti jam 
pasisekimo”.

Darius iš pradžių tikė- 
josi susilaukti reikiamos 
finansinės paramos. Ta
čiau rengtosios aviacijos 
šventės davė nedaug pel
no. Drąsuoliai lakūnai ne- 

' susilaukė aukų ir iš tur
tingų biznierių. JCarčia 
ironija skamba 1932/XI/3 
dienos įrašas:’’Aplankome 
kelioliką verslininkų(biz- 
nierių) ^pasekmės blogos. ” 
Gruodžio 23 dieną Darius 
užsirašo: ” Sužinojau, kad 
’’Standard Oil’’bendrovė

ŠVENTOJI ties Anykščiais

( priklausanti Rokfelerių 
šeimai) neremia jokių la- 
lakūnų, tad reikės mokėti 
už kiekvieną galoną gazo
lino.

Dienoraštis atspindi 
erškėčiuotą kelią, taupant 
kiekvieną dolerį, negalė
jimą įrengti lėktuvo taip, 
kaip lakūnai norėjo.

1932/10/28 d. Darius 
rašo: ” Vykstam miesto 
aeroportan, kur aplankom 
T,A.C. motorų taisymo 
dirbtuves; įsitikinau, kad 
darbas gerai atliekamas. 
Jei mums teks su senuoju 
motoru skristi Lietuvon, 
tai pataisysim jį T.A.C. 
dirbtuvėse. ” Tuomet dar 
nebuvo lėšų įsigyti naujam 
varikliui, ir Darius buvo 
priverstas galvoti apie 
tai, kad teks pakilti į ke
lionę su senuoju.

Lėšų stoka vertė daž
nai susimąstyti apie tai, 
kad gali tekti skristi ne- 
perstatytu lėktuvu. Būdin
gas š ia pras me 1932/12/101. 
užrašas: ” Su Belanką ir 
pardavimo skyriaus vedė
ju Aštonu ilgai šnekamės 
apie skridimą Lietuvon. 
Sužinau iš Belankos, kad 
ir dabartiniam stovy mū
sų lėktuvas {t. y. dabarti
niai sparnai tinka tam 
tikslui; tik, be abejonės, 
negali prilygti tam tikslui 
padirbtiems sparnams.”

Kaip neįgyvendinamą 
s vajonę,Darius 193z/12/13d. 
pasižymi:’’Radijo prietai
sų dirbtuvėse Boonton, 
N.Y.pasįkalbu su Parksu; 
mandagus ir nuoširdus 
vyras, daug papasakoja 
apie radijo naudo j ima mū
sų skridimui. ”

Neturėdam i pakankamai 
lėšų,lakūnai turėjo įsigyti 
beveik visus vartotus 
skridimui reikalingus 
prietaisus. 1932/10/29 d. 
Darius rašo: ” Pas Jugelį 
pirkom greičio žiedą mo
torui; tai yra žiedas išly
ginti oro srovėms - suku - 
riams apie fiuzeliažą. Su
lygta 40 dolerių vietoj 
kainos 120 dolerių. ”1932/ 
11/14 d. Darius pažymi: 
’’N.A.T. pirkom var
totą indukcinį kompasą už 
4Odol. ( naujas - 75Odol) 
Džiaugiuos geru pirkiniu. ”

Dienoraštis ryškiai at
spindi priežastis, kurios 
privertė Darių ir Girėną 
leistis į kelionę”lekiančiu 
karstu”. Lėšų stoka,abe

jingumas skridimui, spau
dos neslepiamas priešiš
kumas lakūnams - visa tai 
vertė Darių ir Girėną ri
zikuoti savo gyvybe avia
cijos pažangos vardan.

DARIUS

Dariaus dienoraštis - ne 
vien tik svarbus šaltinis 
pažinti lakūnų rengimąsi 
skristi, bet taip pat iir do
kumentas, bylojantis apie 
šviesias lakūnų asmeny
bes.

NEUŽMIRŠKIT LIETUVOS

Reikia pasidžiaugti, kad 
lietuviai kariai raudonojoj 
masėj pirmauja kariniame 
moksle, nors rusas komu
nistas dažnai jį laiko že
mesniu. Jų kas met iš mūsų 
žaliųjų sodybų ir gražiųjų 
miestų patenka į karinę 
tarnybą net virš 34 tūks
tantių, jie išskirstyti pla
čiojoj Rusijoj. Mes gerai 
žinom, kad lietuvių žuvo 
Sibire Kinijos pasienių su
sidūrimuose, o taip pat ir 
Čekoslovakijoj, kai jauni
mas degino sovietų tankus 
Pragoję 68 m. Nulenkiame 
galvas ir tiems kurie Kau
ne buvo slaptai net nei jų 
artimiesiem nepranešant, 
palaidoti. Lietuvis karys 
anapus priverstas aukoti 
savo gyvybę priešo pusė
je.

Lietuvoje yra tik vieną 
radiotechnikos karininkų 
mokykla Vilniuje. Karo 
mokyklos vadovas rusas 
gen. mjr. L. Logvinovski. 
Vasarą buvo tos mokyklos 
išleistuvės, tarp 19 pir
maujančių karininkų buvo 
ir šių lietuvių pavardės: 
Jonas Kvietkauskas, Al
girdas TareševiAius, Bro
nius Vasiliauskas, Sigitas 
Paškauskas, Vytautas 
Bagdonavičius ir Jokūbas

Žukauskas. Kiti pirmau
jantieji rusai, net pirmū
nais pavadinti. Iškilmės 
vyko rusų kalboj, tik kom
partijos sekr.A.Barkaus - 
kas tarė: - Kariūnai, pa
laikykit glaudžius ryšius 
su Lietuva, kur bebūtų at
liekama karinė tarnyba, 
neužmirškit, jog karinin
kais jus tapot Lietuvos 
sostinėje. Iš tokio nuošir
daus prašymo, peršasi iš
vada, kad lietuviam kari
ninkam nebus įmanoma pa
silikti Lietuvoje. Jų grei
čiausia laukia Kinijos pa
sienis ar kitą kurį tolimą 
Sovietų imperialistų vieto
vė. YpaA dabar, kai Bra
žinskai lėktuvu pabėgo ir 
S. Kudirka bandė laisvės 
prašyti Amerikoje, lietu
viai kariai ypatingai bus 
sekami. Lietuvis Sovietų 
kariuomenėj lengvai slap
tųjų seklių atpažįstamas, 
nors ir gražiausiai kalbė
tų rusiškai. Tikėkime, kad 
atėjus rimtam momentui, 
lietuvis karys nepabūgs 
milioninių armijų, vyks 
atgal į Laisvą Lietuvą sau 
ginklų kelią skindamas, 
kaip atsitiko 1917-19 m.

KANADOS PARAMA 
TAUTINĖMS 
ORGANIZACIJOMS

Finansinės paramos 
skirstymas pagal federa
linės valdžios daugiakul- 
tūrinę programą tebe
vyksta. Įvairioms etni
nėms organizacijoms skir
tos sumos bus paskelbia
mos kas keli mėnesiai. 
Artimiausiai paskirstymų

grupei prašymus reikia 
paduoti iki rugsėjo mėne
sio pradžios.Iš viso,pra
šymus paduoti galima bet 
kada.

Lietuvių veikėjai turėjo 
proga, plačiau išsikalbėti 
su atsakingais pareigū
nais. Lietuviai raginami 
paduoti kiek galima dau
giau projektų - prašymų. 
Buvo patariama,kad prieš 
prašymu, paduodant verta 
pasitarti su artimiausiu 
Pilietybės Skyriaus vado
vu. Kartais kelių žodžių 
ar sakinio pakeitimas ga
li prašymą padaryti pri
imtinu. Bendruomenes 
Valdyba šiuo reikalu mie
lai patarpininkautų bet ku
riai Apylinkei ir kiekvie
nai lietuviškai organiza
cijai. Asmeniškas projek
to įteikimas irgi gali būti 
naudingas. Yra svarbu 
gauti palankų Pilietybės 
Skyriaus Vedėjo įvertini
mą.

Yra pagamintos prašy
mų formų ir prašymo pa
davimui raštų kopijas,ku
rias pasiūs kiekvienai pa
prašiusiai Apylinkei ar 
organizacijai. Ten gana 
smulkiai nusakoma kokio 
pobūdžio projektai yra 
priimtini ir kokie ne. 
Projektai surišti su švie
timu dar nėra priimtini. 
Gi teatrinės grupės, cho
rai, tautinių šokių grupės 
turėtų paramą gauti, ypač 
atskiriems projektams ar 
parengimams.

ETIOPIJOS imperatorius 
Haile Selassie vizituoja 
Jugoslaviją.

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’!
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 LIT.UANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

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

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

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai, kaina

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai kaina

$299.00, siūlau $

$25.00,

$42.00,

siūlau $

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

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

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

560 psl..........................................................  kaina
O vienuolika kiti 

dainos Amerikoje, J. _____ . .
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
V_Šlajta— Eilėraščiai, A. Kutkaus—Dainininko dalia, Lietuvos žemėlapis— 
kaina $38.00, siūlau $................
Pavarde tr vardas .......................................................................<•................. . . .

$10.00,

$10.00,

siūlau

siūlau

siūlau

$

$

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

J972. VIK 5

Adresas .... ........ ..... ......... - - ..............................
Šia atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bęi pa

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

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

5 psl.
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PETRAS L E L I S

Žmonės išsigandę bėgioja į visas puses 
kaip skrusdėlyne ir nežino kur dėtis. Ir aš 
su dviem lagaminais rankose, šlubuodamas 
bėgu nežinau kur o žmona su vaikais ramiai 
eina paskui ir šaukia man ’’mesk tuos čemo
danus”. Kiekvieną akimirką galėjo pradėti 
kristi bombos ir mus ten palaidoti, bet mūsų 
laimei jos nekrito. Iš tos pat Irving knygos 
paaiškėjo kad tą naktį RAF 350 lėktuvų grupė 
buvo gavusi tokį į sakymą: "Tonight your tar- 
ger is to be Chemnitz - to finish off any re
fugees who may have escaped from Dresden”.

Lėktuvai negalėjo išmesti bombų dėlto 
kad miestas buvo padengtas storais debesi
mis ir jie negalėjo surasti taikinių.

Persedę Chemnitze į kitą traukinį, rytą 
atvažiavom į Reichenbachą (Tiuringijoj) kur 
buvom numatę apsistoti. Mus nuvežė į Mies - 
to mokyklą, patalpino antrame aukšte, davė 
matracus pasitiesti ant grindų ii* skanią s riu- 
bą pietums. Guliu ant grindų, galvoju apie 
pergyventas baisybes ir atsiminiau - juk 
šiandien vasario 16 d. - į kokį vargą mes 
lietuviai patekom palikę savo tėvynę. Čia ra
dom jauną lietuvių porelę - Milevičius iš Pa
langos. Sužinojau iš jų kad už 10 km Greize 
gyvena daugiau lietuj ų. Vieną dieną, nors 

dar šlubuodamas, nukeliavau ten. Eidamas 
per kaimus daug kur mačiau maršuojančius 
senukus ir jauniklius - tai paskutinė Fueh- 
viltis — "Volkssturm". Greize radauinžinie - 
rius: Novickį, Šalkauskį, Švipą ir Dragašių 
su šeimomis. Jie gyveno viename name. 
Man pagailo Novickienės kurios vargas buvo 
didesnis - ji bėgo iš Lietuvos būdama prira
kinta prie kėdės. Pasiguodę savo bėdomis 
vėl par šlubavau namon. Jau ir pinigų pritrū
kom - nebeturim už ką maistą ant kortelių 
nusipirkti. Nuėjęs pas burmistrą gavau 500 
markių paskolą Krupo sąskaitom Mokykloje 
gavom veltui tik sriubą ir duoną bet tiek ma
žai kad visą laiką buvom alkani. O kasdien 
po kelius kartus bėgiojimas į slėptuvę, alar- 
mų metu, labai išvargino. Nebepakęsdami 
bado, vasario 28 d. , kartu su Milevičiais, 
išvykom traukiniui Bavariją turėdami tikslą 
pasiekti Kempten.

Atvykus naktį į Lichtenfels, traukinys 
toliau nėjo - turėjom čia nakvoti. Nakvynės 
name, netoli stoties radome bent 20 lietuvių 
tai čia ir pasilikom ilgesniam laikui. Su sa
vais žmonėmis vargas bus lengvesnis.

KETURIOLIKOS ŠVENTŲJŲ GLOBOJE

Lichtenfelso burmistras perkėlė mus, 
apie 50 pabėgėlių, į kaimo mokyklą - už 3-jų 
km. nuo miesto. Gulėjom vėl ant šiaudų ir 
maitinomės iš skurdžių maisto kortelių. Bet 
čia buvo ramiau - nesigirdėjo alarmų ir ne
reikėjo bėgti į slėptuvės. Aplinkui buvo gra
žios apylinkės - vienoje pusėje kalne, Banz 
pilis o kitoj pusėj kalnai apaugę gražiu miš
ku matėsi du balti renesanso bokštai - tai 
garsus Bavarijoj bažnytkaimis Vierzehnhei- 
ligen(keturiolika šventųjų). Išgirdęs kad ten 
gyvena lietuviai - ėjau pasiteirauti. Vingiuo
tas kelias per mišką kilo vis aukštyn, kaskart 
atidarydamas gražesnius vaizdus. Stebėjau
si nepaprasta ramybe - atrodė lyg čia tikrai 

šventieji gyvena. Pačiame viršuje mišku ap
suptoje aikštėje stovėjo garsioji bazilika o 
aplink jos keletas dviaukščių namų, su krau
tuve ir restoranu. Nustebau radęs čia gyve
nant apie šimtą lietuvių kurių tarpe buvo mu
zikai St. Sodeika, J. Strolia, baletmeisteris 
Ambrazas ir režisierius G. Velička, - taigi 
visas teatras. Jie čia įsteigė dainų ir šokių 
ansamblį - suorganizavo chorą, šokėjų gru
pę ir su jais repetavo "Atsisveikinimą su tė
vyne”. (Tas ansamblis vėliau ruošė koncer
tus vokiečių publikai ir amerikiečių kariams 
ir buvo vadinamas Tautiniu Ansambliu). 
Gyvenimas atrodė kaip rojuj ir karas nebuvo 
jaučiamas - girdėjosi tik lietuviškos dainos 
ir šokiai. Nors visos patalpos užimtos bet 
tų kelių namų šeimininkė vokietė, sutiko ma
no keturių asmenų šeimą kaip nors sutalpinti. 
Grįžęs į mokyklą pasiskolinau ratukus ir su
sikrovęs savo mantą atsistumėm gyventi pas 
"šventuosius”.

Mus apgyvendino dideliame kambaryje 
kartusumuz. Strolios šeima. Kambarį per- 
sitvėrėm antklodėmis, bet sugulus Strolia 
ilgai pasakodavo anekdotus ir įvairias isto
rijas kol užmigdavau. Jis buvo visada links
mai nusiteikęs ir mokėjo kitus pralinksmin
ti. Jo vaikai Faustas ir Herkulis mokėsi mu
zikos ir kasdien čirpindavo smuikais. Vyres
nis sūnus Vytautas gyveno kitur. Jie visi trys 
tėvo išmokyti, tapo muzikais - dabar gyve
na USA. Per pamaldas bazilikoje giedodavo 
lietuvių choras o kai Velička užtraukdavo ba
ritonu solo, tai visa publika atsigręždavo į 
vargonus. Vokiečiams tai buvo nepaprastos 
iškilmės ir išėję iš bažnyčios sakydavo: 
wunderschoen, - niekas, niekada čia taip 
gražiai nedainavo. Artinantis frontui ir pra
dėjus gausti patrankoms porą naktų nakvojom 
rūsyje po bazilika - keturiolikos šventųjų 
globoje. Pagaliau, gegužės 2 d išlindę iš ba
zilikos rūsio pamatėm pirmus amerikiečius

N uk elta į 7 p si.

S: Aš nekaltinu tamstos ar tamstos pažiūrų 
ir puikiai žinau tamstos norus pagerinti santykius 
tarp mūsų kraštų. Nenorėčiau kaltinti ir britų vy- >-ra 
riausybės, bet stebiuosi, kad mūsų sąjungininkai ne
gali mūsų naremti.

E: Paimkime Kanados pavyzdį ir Lenkijos - 
Rusijos sienų klausimą. Kanada atsiuntė mums šim-J 

opini- tus tūkstančių kareivių padėti mums kare, ir jeigu', 
ją, ir būtų baisu, jeigu butų sužinota, kad D. Britą-jie rytoj išgirstų, kad aš, nepasitaręs su jais, sutikau ’ 
nija nėra pasiruošusi mus paremti mūsų sienų Balti- Lenkijos - Rusijos sienų klausimu, jie turėtų visišką 1 
jos valstybėse klausimu. teisę pareikšti griežtą nepasitenkinimą. Joks minis-,’

E: Bet juk nieko panašaus nėra sutartyse, nei teris, kuris taip padarytų, negalėtų išsilaikyti ilgiau {. 
padėtis nėra tokia. kaip dvidešimt keturias valandas.

S: Jeigu mūsų žmonės sužinotų, kad po tiek 
aukų D. Britanija, mūsų sąjungininkas, atsisako pa
remti Sov. Sąjungos pretenzijas., jie tikriausiai įver
tintų tas sutartis, kaip gabalą popieriaus. ’

E: Nemanau, kad tai yra teisingas aiškinime 
būdas. Aš niekad negirdėjau apie tas sienas, kol no-' 
atvykau čia, ir negaliu sutikti su jumis, nepasitaręs 
su savo vyriausybe, dominijomis ir Amerika. Bot' 
tai nekliudo būti mums lojaliais sąjungininkais ar' 
daryti viską pagelbėti jums nugalėti vokiečius.

H
S: Apskritai paėmus, jūs buvote painformuo-nęš 

ti dviem svarbiais klausimais: karinio bcndradar-Šančio duoti laiko atsakymui gauti.
sienų

Ir tai padarėme, kad patenkintume jus.
Taip, tai aš suprantu, bet padėtis dabarI i a

LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA 
D.BRITANIJOS UŽSIENIŲ REIKALŲ 

MINISTERIJOS DOKUMENTUOSE

casuceitusi

S: Mes čia taip pat turime savo viešąją

E: Jeigu jūs norėtumėt sienų, kurios egzista
vo 1939 metais, prieš prasidedant karui tarp mūsų 
ir Vokieti los, tai nebūtu jokiu sunkumu, bet dabar 
jūs norite sienų, kurios įvairiose vietose skiriasi nuo 
1939 m. sienų. Aš lai pasižymėjau ir pranešiu savo 
vyriausybei, bet nematau, kokiu būdu tos sutartys, 
kurias siūlome pasirašyti, pasunkins mums duoti 
jums pageidaujamą atsakymą.

S: Atrodo, kad aš turėsiu su kepure rankoje 
ateiti.

S: Aiškus dalykas, aš nenoriu reikalauti iš E: Visai ne. aš ne taip suprantu. Šie doku-
tamstos negalima ir visiškai įsivaizduoju tamstos mentai yra visiškai lygūs, ir juose nėra ko nors pa- 
pareigų ribas, bet aš kreipiuos į britų vyriausybę ir našaus, lyg kad viena šalis atiduotų ką nors kitai, 
ėsu iš tikrųjų nustebintas. Aš galvojau, kad Atlanto 

aarta yra nukreipta prieš tuos, kurie siekia viešpa
tį pasaulyje. Bet dabar atrodo, lyg tai yra Char- 
. nukreipta prieš Sov. Sąjungą.

E: Ne, jokiu būdu ne taip. Čia tėra tik tam 
erų nuomonių reiškimas dėl jūsų sienų ir dėl ma- 

galinčio duoti jums atsakymo tuoj pat ir pra-

MOLOTOVAS: Mes kalbame apie bendruo
sius tikslus kare ir dėl ko mes kariaujame. Dėl vieno 
tų svarbiųjų tikslų — mūsų vakarinių sienų — mes 
neturime D. Britanijos pritarimo.

EDENAS: Čia klausimas eina ne dėl pritarimo 
ar nepritarimo. Praėjusią naktį pirmą kartą išgir- 

biavimo ir pokarinio atstatymo, įskaitant sienų S: Kodėl mūsų sienų atstatymas nesiderina su dau apie sienas, kurias jūs manote, kad turėtumėt 
klausimą. Jeigu bendrasis Europos sienų klausimas Atlanto Charta? turėti. Tai yra techniškas klausimas, kaip p. Molo-
yra sunkus išspręsti, tai bent sovietų sienų klausimas E: Aš tai niekada nesakiau. tovas, būdamas užs. reikalų ministenu, galėtų įsi-
yra kitokios kategorijos. S: Kai jūs pasižadėjote Amerikai, mes nebu- vaizduoti, dėl pritarimų, kuriuos mes turime gauti.

E: Visuomet, kaip jūs žinote, buvau gerų san-vome jūsų sąjungininkai, ir mūsų santykiai tada bu- Joks anglų užs. reikalų ministeris per paskutinius 
tykių tarp mūsų abiejų kraštų šalininkas, bet mūJįųVo visai kitokie. Tuo laiku britų ir prancūzų vyriau- 200 metų nėra tai padaręs, ką jūs reikalaujate, kad 
krašte ministerio teisės yra ribotos, ir aš negaliu sybės ruošėsi teikti pagalbą Suomijai, kovojančiai aš padaryčiau.
įvelti savo krašto į jūsų pasiūlymus, nepasitaręs su prieš Sov. Sąjungą. Dabar jūs esate karo stovyje su MOLOTOVAS: Tai yra klausimas, dėl kurio 
savo vyriausybe, dominijomis ir JAV. Suomija. turi nusistatyti britų vyriausybė, ne tamsta.
z , . ' NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
o psl. .
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kurie sėdėjo savo džipuose, prie bažnyčios. 
Sveikiname juos, džiaugiamės, bet sunkiai 
susikalbame. Pamatę kad čia yra gražių lie
tuvaičių, kitą dieną jie atsivežė tris karei
vius, kurie kalbėjo lietuviškai (Amerikos lie
tuviai). Tada suėjus į salę prasidėjo tikroji 
pažintis, kalbos ir vaišės. Mūsų vargas pa
sibaigė - pasijutom laisvi. Bet amerikiečiai 
ilgai nebuvo. Ji^ pavedė Lichtenfeldą valdyti 
francūzams o patys nusivijo paskui besitrau
kiančius vokiečius. Prancūzai įsteigė savo 
komendantūrą ir valdė per vokiečių Burmis
trą, kurį jie paskyrė. Pradėjom ieškoti būtų 
kur galėtume pastoviai apsigyventi, bet vo
kiečiai gyventojai nenorėjo auslaenderių pri
imti.

Mokėdamas francuzų kalbą nuėjau į ko
mendantūrą pasiskusti kad vokiečiai mūsų 
nepriima. Besikalbant su dežuruojančiu ka- 
reiviUį išėjęs iš savo kabineto jaunas komen
dantas klausia ar aš francūzas. Atsakiau, 
ne, tik studijavau Prancūzijoj. Jis susido

mėjo ir paklausė, kur, kada ir ką studija
vau. Kai jam viską paaiškinau jis pakvietė į 
kabinetą, prašė atsisėsti, ir pasiūlęs ciga
retę sako: Juk ir aš iš Čaen ir mokinaus ta
me pat institute o mano tėvas buvo ten profe
sorium. Paklausus kaip jo pavardė atsakė: 
Navet. Nustebau, nes puikiai tą profesorių 
prisiminiau, nors buvo praėję 15 metų. Jis 
papasakojo, kad tėvas miręs jau prieš karą, 
universitetas ir pats miestas sugriauti.

Kai išsikalbėjome jis paklausė kokiuo 
reikalu čia atėjau. Pasisakiau kad noriu gau
ti butą bet vokiečiai nenori išnuomoti. Jis 
sako: Gerai, - Pasirink mieste geriausią 
nacio butą o aš duosiu Burmistrui parėdymą 
jūsų šeimą ten įkurti". Pasirinkau penkių 
kambarių nacio butą atskirame name ir Bur
mistras mus nuvedęs ten - apgyvendino. Ta
me bute viskas buvo palikta - baldai, rūbai, 
indai lygiai kaip mes palikome savo butus 
Lietuvoje. Nacis Puchtler buvo pabėgęs, bet 
jo žmona ateidavo pas mus. Ji buvo pateir 
kinta kad mes užėmėm tą butą o ne prava
žiuojantieji amerikonai.

Kareiviai, kurie pagyvenę vokiečių bū
tuose paprastai daug ką sunaikina. Bet mes 
tame bute gyvenome tik tris mėnesius.

Dauguma lietuvių jau buvo išvažinėję į 
stovyklas, - Lichtenfelse likome tik ketu
rios šeimos, - Dr. Tercijonai, Strolios ir 
Milevičiai. Prancūzų komendantūrai išvažia
vus, administravimą vėl perėmė amerikie
čiai. Dabar vokiečiai pasidarė drąsesni ir 
mums buvo nebejauku su jais gyventi.

1945 m. rugpiučio 16 d. išnuomojom di
delį s unvežimį ir mes keturios šeimos išsi- 
danginomį Hanau stovyklą. Mūsų senas pa
žįstamas iš Panevėžio teisin. K. Grigaitis 
buvo stovyklos komendanto padėjėju. Jis pa
dėjo mums ten įsikurti. - apgyvendino viena
me kareivinių bloke prie vartų kur tebesto
vėjo ir stulpas* su liktarna... Beliko mums 
tik uždainuoti:

Vor der Kaserne vor dem grossen Tor 
Steht eine Laterne steht šie noch davor...

Taip pradėjom trijų metų lūkesčio, vil
ties kartais ir džiaugsmo dienos vokiečių 
kareivinėse.

CANADA
MacKasey, Kanados 

immigracijos minister- 
is kreipėsi į visus immi
gracijos pareigūnus, nu
rodydamas, kad į sunku
mus patekę naujai atvykę 
įvairių tautų asmenys bū
tų atsargiai traktuojami 
ir jų padėtis turi būti pil
nai išaiškinta. Sis minis- 
terio žygis surištas su 
lenkų kilmės jaunos mo
ters Alicijos Wiercoch 
savižuvybe. Tą dieną, kai 
ji turėjo būti iš Kanados 

deportuotąjį priėmė nuo
dus ir mirė. Tai padarė 
slėgantį įspūdį daugeliui 
naujų ateivių. Dabartiniu 
metu esama arti dvylikos 
tūkstančių naujų ateivių, 
kurių teisinė padėtis Ka
nadoje turi būti artimiau
siu laiku išaiškinta.)

MONTREALIO meras
t

Drapeau nesiryžta paleng
vinti pensininkams viešo- 

. jimo susisiekimo premo- 
nių - autobusų ir traukinių 
naudojimą. Kaip žinia, ki
tur, sakysim New Yorke 

pensininkai moka tik pusę 
kainos už važinėjimus 
nedarbo valandomis.

MONTREALIO miestas 
nusprendė pagriežtinti 
maisto gamybos priežiūrą, 
jo įpakavimą ir transpor- 
tacija. Išdirbtos naujos 
tikslesnės taisyklės, kaip 
maisto produktai turi būti 
gaminami, parengiami ir 
patiekiami vartotojams. 
Iki šio laiko buvo skundų, 
kad prasilenkiama su hi
gienos taisyklėmis. O tai 

neigiama atsiliepdavo į 
Montrealio gyventojų svei
katą. Einant naujomis tai
syklėmis bus griežčiau 
prižiūrimos maisto krau
tuvės ir restoranai. Tarp 
kitko bus uždrausta par
davinėti maisto produktus, 
einant nuo durų. Tik vai
siai ir daržoves bus par
duodami sena tvarka.
ARGALI VIRUSAI 
SUKELTI PSICHINES 
LIGAS ?
Pasigirdo nuomonių, 

kad kai kurios psichinius 
sutrikimus galinti sukelti 

virusinė infekcija. Anglų 
mokslininkas Dž .Kliober- 
is su savo bendradarbiais 
pranešė;kad 13-os agresy
vių psichinių ligon krau
jyje jie aptikę daug pūslė
tosios dedervinės viruso 
antikūnių, o 14-os neagre
syvių - kur kas mažiau. 
Tyrinėtojai mano,kad psi
chiniai sutrikimai gali at
sirasti, virusinei infekci
jai pažeidus smeginis.In
fekcija galima nepastebi
mai persirgti vaiko am
žiuje. Bandymo rezultatai 
iš tikrųjų įdomūs,

EDENAS: Jeigu net mudu kartu su ministeriu 
pirmininku būtume čia, mes vistiek negalėtume duo
ti jums tokio atsakymo. Čia eina klausimas dėl pa
tenkinimo Sov. Sąjungos reikalavimų. Mes kartu su 
savo dominijomis kovojame kaip viena šeima ir to
dėl turime pasitarti su jomis.

STALINAS: Praėjusią naktį diskutavome vi
sos Europos žemėlapį, ir tai, be abejo, buvo naujas 
ir komplikuotas klausimas, ir todėl’mes nereikalavo
me, kad tamsta sutiktum su mūsų pažiūromis, ir su
tikome, kad tas klausimas būtų referuotas jūsų ka
binetui, bet Sov. Sąjungos vakarinių sienų klausi
mas priklauso visai kitai kategorijai ir todėl turėtų 
būti lengvai tarp sąjungininkų išsprendžiamas.

gu padarytume viską, ką galime, kad pasiektume su- Edenas paaiškino, kad min. pirm. Churchillis 
Sitarimo. Dėl sienų mes norime sutarti prieš taikos šiuo metu yra pakeliui į Ameriką, todėl sunku dabar 
konferenciją, bet dabar dar per anksti, ir man atro- gauti kabineto nuomonę šiuo klausimu. Tuo pat me- 
do, kad nebus perdaug, jeigu prašysiu leisti man pa- tu Edenas painformavo savo kabinetą apie kliūtis, 
sitarti su atitinkamais asmenimis dėl šio svarbaus kurios iškilo sutarčiai su rusais pasirašyti.
pas.'ūlymo. Vicepremjeras C. Attlee sukvietė kabinetą Ede-

S: Aš visiškai suprantu tamstos padėtį, kad no pranešimui apsvarstyti. Kabinetas sutiko su Ede- 
tamsta negali duoti man galutinio atsakymo. no mintimis ir išsiuntė dėl to telegramas Churchiiliui

E: Atsiprašau, kad atrodau nesukalbamas, ir Edenui.
Aiškus dalykas, aš nenorėčiau tokiu būti, bet pagal 
mūsų konstituciją tokia yra mano padėtis.

S: Aš aiškiai tai matau.

Gruodžio 20 d. Attlee gavo atsakymą iš Chur- 
chillio, kuris pasakė, kad rusu reikalavimai priešta
rauja Atlanto Chartai ir kad D. Britanija negali su
daryti jokios sutarties, slaptos ar viešos, dėl sienų, 
nesusitarus su Amerikos vyriausybe:

„dar neatėjo laikas svarstyti sienų klausimui, 
kuris gali būti išspręstas tik taikos konferencijoje, 
kai mes būsime laimėję karą... Vien tiktai noras tu
rėti sutartį, kuri galėtų būti paskelbta, neturėtų vers
ti mus duoti neteisingus pažadus... Rusai vistiek 
privalo kovoti dėl savo gyvybės, ir jie yra mūsų išlai
komi stambia pagalba, kurią mes su skausmais su
rinkome ir kurią ištikimai teiksime“.

Nesusitaręs tą naktį, Edenas vedė toliau dery-
EDENAS: Sutinku, aiškus dalykas, kad jis yrabas su Stalinu naktį iš gruodžio 18 į 19 dieną. Bri- 

kitokios kategorijos, bet vistiek tas klausimas yra tų užs. reikalų ministeris bandė surasti formulę, kuri 
susijęs su Europos sienomis ir yra komplikuotas, nėr leistų ginčytinus klausimus atidėti vėlesniam laikui, 
jos prasideda nuo Suomijos ir Baltijos valstybių Tačiau Stalinas ir tą naktį reikalavo, kad D. Brita- 
šiaurėje ir eina iki Rumunijos pietuose. Aš negalų nijos vyriausybė pripažintų 1941 metų sienas. Ede- 
nieko daugiau pasakyti ir pranešiu šį dalyką savo nas ir vėl kartojo, kad jis negali sutikti dėl sienų, ne- 
kabinetui. Kaip galėčiau sutikti, pavyzdžiui, dėl pasitaręs su dominijomis ir JAV. Molotovas įrodi- 
Lenkijos - Rusijos sienos, nė žodžio pirmiau nepa- nėjo, kad Britanijai, sutikusiai su Rusijos reikalavi- 
sakes lenkams? mais, būsią žymiai lengviau tartis su Amerika. Sta-

S: Lenkų sienos klausimas paliekamas atvi- linas kietai laikėsi savo formulės, kiek tai susiję su
ras, ir aš nereikalauju, kad dėl jo sutiktumėt dabar. „Sov. Sąjungos teisėmis į 1941 metų sienų pripaži-nu, i 
Kas mane labiausiai domina, tai padėtis Suomijoje, nimą“. 
Baltijos valstybėse ir Rumunijoje. Kai dėl Lenkijos, 
tai aš turiu vilties, kad mes tarp mūsų trijų galėsime . 
pasiekti susitarimo. Apskritai paėmus, mes galvoja
me laikytis Curzono linijos su kai kuriais pakeiti- mu susitarti ir esu pasiruošęs padaryti viską, išskyrus dingos.
mais. Bet mums svarbu žinoti, ar mums teks kovoti sutikimą dėl galutinių sienų. Aš negaliu tai padary-su Stalinu. Paskutiniame posėdyje Edenas pareiškė 
taikos konferencijoje dėl savo vakarinių sienų. ti, nesulaužęs pažadų, kuriuos esu davęs kitiems, o vilt;, kad „gal kurią dieną Molotovas galėsiąs atvyk-.

E: Aš tikrai tikiuosi, kad ne. Dėl Lenkijos, pažadų aš nelaužysiu. ti i Londoną“. Data nebuvo sutarta,
aiškus dalykas, mes visuomet būtume laimingi, jei- STALINAS: Labai gaila. Bus daugiau.
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Edenas turėjo dar du pasikalbėjimus su Stali- 
r gruodžio 20 d. buvo sutarta sutarčių pasirašy

mą atidėti. Paskutinis posėdis įvyko gruodžio 22 d., 
ir jame buvo kalbėta vien tik karo klausimais. Nors 
„194i metų sienų klausimu“ ir liko nesutarta, britų Y

EDENAS: Deja, šitai aš negaliu priimti.
STALINAS: Tai yra labai apgailestautina.
EDENAS: Bandžiau su tamstomis šiuo klausi-sluoksniuose buvo manoma, kad derybos buvo nau- 

Pcr jas buvo užmegzti asmeniški santykiai

7 psl.



„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GEGUŽINĖS GRAŽIOS NUOTAIKOS VAIZDAI: iŠ k airės: B. K irstuk as, m. Kasperavi
čienė, K. Petrulienė, A. Saviskienė ir dalis jaunimo. Dešinėje stovi J. Maskeliunasl Nuotrauka j. Šiaučiulio.'

GERAI PAVYKUSI NL

Birželio mėn. 18 d. pui
kioje p. P. Skruibiovasar
vietėje, N. L. gegužinė , 
praėjo retai pasitaikančiu 
pasisekimu.

Gražus oras ir populia
ri vietove sutraukė dau
giau 60 automobiliu, Sve
čių tarpe J. Jurėnas ir p. 
Danių visa šeima buvo at
vykę iš Ottavos ir p. Vilu- 
tis net iš tolimojo Sudbu- 
rio.

Nežiūrint tuo pačiu metu 
keliu kitu subuvimu. Šį 
kartą į N. L. gegužine at
vyko rekordinis skaičius 
N. L. skaitytojų, talkinin - 
kų ir rėmėjų.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Darbo valandos:
830 Main St. East, tel. 544-7125

Mokame už:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais * 
penktadieniais 
šeštadieniais

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.

Liepos ir rugpiucio menesiais ir 
prie? ilgus savaitgalius Šešta
dieniais “TALKA“ uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3.400.000.

8 psi,

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

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

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

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

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

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

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

Ipatingai dalyvavo daug 
mūsų gražaus jaunimo, 
kuris užkrėtė ir kitus sa
vo jaunatvišką energija. Ši 
gegužinė buvo susipažinti 
su nauju NL. Redaktorium 
J. Petrėnu kuris pirmą 
kartą buvo matomas Mont- 
realio visuomenėje.

Po vėliavos pakėlimo ir 
oficialaus NL. Spaudos fi
ves pirmininko LGirinio- 
Norvaišos žodžio kalbėjo ir 
NL. redaktorius.

Jaukiame pastogės pa- 
vėsije, velke įvairių geri- 
mų baras kuri be priekaiš
tų tvarkė A. Mylė. Nuola
tinė ir miela N. L. reme-

depozitus 5%
šėrus ir sutaupąs 6% 
už vienų metų terminuotus 
indėlius______ _______ _6%%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% % 

GEGUŽINE '

ja p. M. Kasperavičiene 
kaip ir kiekvienais metais 
šioje gegužinėje tvarkė už
kandžių stalą, p. p. A . Ur
bonavičiene ir G. Kazlaus - 
kiene mielai talkininkavo 
sėkmingai loterija įvykdy
ti, p. A. Kalvaitis rūpino
si muzika.

Visiems, kurie prisidėjo 
bet kokia talka priklauso 
nuoširdus Ačiū.

Tuo pačiu metu geguži
nėje, šauliu šaudykloje vy
ko L. K. Mindaugo ir Ne
ringos šaulių kuopų pri ~ 
zinis Kanados Rinktines 
šaudymo varžybos. Malo
nus ir nuoširdus visų šau
liu bendradarbiavimas, 
taip pat be abejo prisidėjo 
prie gero NL. gegužinės 
pasisekimo. J. Š.

PIETŲ VIETNAMO PA
DANGĖJ

JAV daliniuose yra ne
maža ir lietuvių karių, ku
rie ten išgyvena įvairius 
pavojus ir net netenka gy
vybės. Pažiūrėkime, ko
kios nuotaikos jų ten yra: 
Mes riedame pirmyn, - 
rašo Jurgis Gliaudys, - 
vietomis stovi šarvuočiai 
purvini, rudu moliu aplipę 
tankai. Šalia jų rūko ploni 
Vietnamo tankistai... at
rodo kaip vaikai. Jie liek
ni, žemi ir smulkus. Tik 
arčiau žiūrint, galima ma
tyti kietus jų kūnus ir su
grubusius veidus. Karas 
sendina visus: žmones ir

SKELBKITĖS KANADOS LIETUVIU DIENOS 
*-kk-k-k-kk-k kkkkkkkkkkkkkkk-.'-kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkl

LEIDINYJE 
** kk ********* *

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 o f . nn

puslapio — 4 x 2,5 colių— $ 15.UU

b) Tokio pat dydžio skelbimas ar sveikinimas tekste 
kainuoja 20% daugiau*
Kreiptis: P. Adomonis, te): 722-3545,256-5355

NL Spaudo s B endrovės pirm. L. Girinis - Norvaiša 
sveikina svečius. uŽ jo stovi NL red. J. Petrėnas,

O. Čerkus ir dalis svečių. Nuotrauka J. Šiauciulio.

įrankius... Esame smar
kiai apsiginklavę. Prie šo
no revolveris, šautuvas, 
du amunicijos diržai, jau
čiamės apsikrovę gink - 
lais, bet jų mums dar 
trūksta... Tolumoje girdis 
duslūs karo garsai ir 
džiunglių tyla panyksta... 
Prasiveržiame į iškirstą, 
dumbliną plotą. Matome 
spygliuotos vielos apsup
tus bunkerius, sunkveži
mius, keletą artilerijos 
pabūklų ir karo garsai jau 
dusina ausis. Pribėga ap
driskęs ir be marškinių 
sargas iš bunkerio ir pra
daro mums spygliuotos 
vielos vartus. Atvažiavo
me. Prakaitas bėga čiukš- 
lėmis... Atsidustame... 
Gyveni tikrai rizikos mo
mentą, gyvenimo siūlas 
kiekvieną minutę gali būti 
perkirptas... Čia prakeik
tas purvas ir pavojaus pra
garas. .. " Išvada yra aiški 
- sunki kario būklė ir P.

Vietname, tačiau Ameri
kos karys jos nebijo, tuo 
labiau ir lietuvis, tačiau 
kai čia Amerikos žemėj 
suka lizdus komjaunuoliai 
ir NKGB, tai kariai jau 
parvykę iš Vietnamo, drą
siai rašo į spaudą. Ameri
kos tauta tyli iki tam tikro 
laipsnio ir 45 tūkstantiai 
padėję galvas P. Vietnamo 
žemėj karių, jų šeimos 
skaudžiai pergyvena jų ne
tekimą, o ypač stengiamas 
išvaduoti 1500 patekusių Š.

• POZNANĖJE vyko dide
lė Lenkijos ūkio ir amatų 
paroda. Lietuva turėjo sa
vo paviljoną. Taip pat bu
vo surengta ir Lietuvos 
diena. Ta proga buvo nu
vykusi iš Vilniaus delega
cija, kurią priėmė oficia
lūs asmenys.

IGNACO GUMBAKIO 
ĮPĖDINIAMS
Prieš Antrąjį Pasaulinį

Karą JAV-bėse mirė Ig
nacas Gumbakis. Yra likę 
tūkstančiai dolerių, į ku
riuos turi mirusiojo tėvai 
Martynas ir Juzefą Gum- 
bakiai.Jeitėvaibūtų mirę, 
tai teisių į palikimą turi 
Ignaco Gumbakio broliai 
ar seserys.

Patys ieškomieji, arba 
apie juos žinantieji, malo
nėkite rašyti: Consulate 
General of Lithuania, 41 
West 82 Street,New York, 
N. Y. 10024.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA-



ALFONSAS NYKA - NILIUNAS
LIETUVIO LYRIKO LIKIMAS

Visais laikais tikėta, kad lyrikas savo 
kūryboje slepiasi nuo pašalinių įtakų ir dai
nuoja pati save, savo giliai vidinius išgyve
nimus. Atrodė, kad jokios pašalinės įtaigos 
lyrikui nebaisios. Jis apsaugotas savo dva
sinio šarvo kietumu...

Tačiau dabar nebe tie laikai. Pamėgink 
sakysim dabartinėje Lietuvoje pasilikti lyri
ku koks anksčiau buvo. Jeigu vieną kitą kū
rinį dar gali į viešumą įsprausti, nors jis 
būtų grynai lyriškas, tai jau kiekvienas pui
kiai supranta, jog lyrikas greit sulauks mo
mento, kada iš jo bus pareikalauta pasisa
kyti dėl režimui, partijai o svarbiausia val
dantiems rūpimu klausimu. Todėl ir mato
me, jog daugelis grynų lyrikų, savas nuotai
kas ir švelniuosius išgyvenimus vis dažniau 
atskiedžianeišvengiamais lyrikai jau sveti
mais priedais.

Štai kodėl dabartiniais laikais, nors ly
rikų dar yra, o reikia tikėtis jų ir ateityje 
bus, bet grynai lyrinės kūrybos matome vis 
mažiau ir mažiau.

Dal atsiras kas nors kas pasakys, kad 
naujos gyvenimo sąlygos panašiai reikalauja, 
jog taip ir turi būti, kad taip ir reikia. Betgi 
lyrika visos poezijos pagrindinė gaida, be 
lyrikos, bet švelniųjų poeto išgyvenimų pa
žinimo juk darosi liūdniau gyventi.

Lyrikos mes visada pasiilgsime. O ypa
tingai mes lietuviai, kadangi mūsų visa tau
tinė kūryba pagrįsta kaip tik lyrika. Mūsų 
liaudies dainos tuo brangios, kad jose neiš-

I

ALFOSAS GRICIUS

V. Jurkūnas Senutė

REQUIEM

(MODERATO C ANT A BILE)

Nepasikeitė tik Fo, ir viskas tapo 
Svetima ir tau ir man.
(Pirmąkart sakau aš: tau). Pingvinas krito 
Snapu žemyn ir dingo tamsoje:
Nes jis žinojo daug daugiau už mus.

Būtis ir Forma — kūnas, tapęs žodžiais, 
Vidudienio imperija, rugpjūčio naktimis, 
Mergaitės kūno teologija ir Gelsominos meile, 
Nebesulauks (o gal nelauks?) prisikėlimo: 
Gyventi rūsčioje Chimerijoj, kur lietūs 
Krinta amžinai į skausmo langus, 
Kur sniegas satininiais
Batukais niekad neįeina pro duris, 
Kur saulė tik legendoj pasirodo 
Ir kur lakštingala, — tiktai įsiklausyk, — 
Rauda ne Jurgiuką šaukdama, 
Bet: Viešpatie, o kur aš pasislėpsiu, 
O kur aš pasislėpsiu nuo rūstybės Tavo?

Draugystės matas — baisi artumo praraja, 
Šiurpus, beprasmis tolis. Taip. Sunku mums buvo 
Vaidinti abejingoje vienatvės
Komedijoj, kurioj atsakymai išduoda, 
Kur intelektas nuolat tyko grobio, 
Kur grumiamės su pagieža — kaukėti — 
Kovos už būvį nuožmumu 
Ir gailimės, vėl į save sugrįžę, 
Kad negalėjom skausmui atsiverti.

Tiek žodžių liko
Tavo nebuvimui ir vienatvei.

pasakytai gili lyrika, pagaunanti mūsų šir
dis ir verčianti mylėti mūsų brangiausi tau
tinį turtą-mūsų senąsias, nepamirštamas, 
dainas,

L LIOLYS Laivai uosig

RUDENS MELODIJA

Nervingai blaškos spalio ugnys 
Padangėse nakty, gilių
Ir šviečia vedančius rudens bedugnėn 
Per negrįžimo lygumas kelius.

Jau vasaros džiaugsmų sudužusios gitaros 
Išgesęs veidas ilgis pailsėt;
Bet veltui, nes audra atvaro
Lietaus pulkus, ir vėl gitaros tęsiasi giesmė; 
Nes mušdamas į paskutinę stygą 
Lašiį, įniršusiom bangom, 
Kai krūpčioja laukai primigę, 
Fanatiškais akordais skambina ruduo.

Ir antikvariate iškimštieji paukščiai, 
Atklystančių iš tolumų palšų 
Rudens oktavą įsiklausę, 
Lyg ima vėjo gūsiuos šiurpt, 
Tarytum gąsdintų juos gelmės grasios 
Akiračių mirties dejonių užgultų, 
Lyg trokštų traukt jie į žemes šiltąsias 
Per degančius dangaus takus.

O pasakiškos rudenio čigonės 
Laukinių girių vidury 
Jau susirinkę po ilgų klajonių 
Niūniuoja keistą raudą naktimis.

Ir tamsoje liepsnoja jųjų akys, 
Bėgiodamas šešėliais medžių nutiestais, 
Ir lyg neramios juodos upės plakas 
Lig žemės driekdamies plaukai, 
Kurių bangavime sujunda vėjai 
Pamišę, nenumaldomi, girti, 
Ir spygaudami jie užlieja 
Pasaulį spalio raudomis.

T. Valiaus vinietė iš knygos "Naktigonė"

1972. VII. 5 ■ . A 9 p šie- - ' ' /



ADVOKATAS

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

Tel: 8 6 6-2063; 866-2064. G
pharmacie

agnoft
ROBERT GENDRON LPH.prop.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742

Dantų gydytoja
DR. Ą. O. JAUGELIEN&

1410 Guy St., la. 11 • 12 k.
Tel: 
932-6662; namų 737-9681

NOTARAS

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

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871-1439

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE 6 IboANAITIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
276 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, nomų. 674-3364

Dr. V. Gir inn ie nė 
Dantų gydytoja 

5330 L'Assomption Blvd. 

Montreal, 

Tel. 255-3536

Dr. J. Ma lis k a
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W.. Room 600 
Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528.

Dr. A.S. Popieraitis
BA., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C^ F.K.€.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 1 vai. ir nuo 4 iki 9 vai. vak.

icagos dangum
Birželio įvykiai čia la

bai sujudino lietuvius ir 
rado atgarsį amerikiečių 
visuomenėje. Jų radio, TV 
ir spaudoj buvo nuotraukų 
ir aprašymų, ryšium su 
Sovietų Rusijos spaudos 
parodos atida rymu. Lietu
viai pikietavo-demonstra- 
vo tris dienas,kitos tautos 
seks vėliau. įdomu kad 
prieš atidarymą,buvo pri
vatus bankietas, kur sve
čiams ištiestas ilgas ant 
muziejaus laiptų raudonas 
karpetas, kuriuo žygiavo 
Chicagos įvairūs piniguo
čiai. Bet po atidarymo, 
susidomėjimas toks ma
žas, o pikietuotojų visas 
dienas pilną. Bolševikų 
agentai ir tarnautojai fil
mavo pikietuotojus, reng
dami kerštą pavergtose

10 psl.

kraštuose artimiesiems, 
tačiau mūsų laisvieji lie
tuviai, gerai susikirto ir 
su 'Washingtone USSR am
basadoj tarnaujančiu ponu 
Juškiu, kuris kartais šai
pėsi, kartais nežinojo ką 
pasakyti,tada ats irado Vil
nies red. Jokubka, kuris 
kiek padėjo, vėliau dingo, 
pabūgdamas gauti į sku
durus .

Birželio 18d.kai kuriose 
katalikų bažnyčiose buvo 
melžiamas i už kenčiančią 
Lietuvą ir persekiojamą 
bažnyčią.Katalikų savait- 
raštisnWorld ’’įdėjo platų 
aprašymą, apie Kalantos 
susideginimą, prieš-bol- 
ševikines riaušės Kaune, 
ir kvietė atjausti visas ap- 
vergtas tautas.

Mar uette Parke įvyko

ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

religinis muzikos koncer
tas, už kenčiančią Lietuvą 
ir žuvusius su "Re uim" 
ir sutraukė ypatingai daug 
žmonių. Kan. Zakarauskas 
pasakė jaudinantį lietuvius 
maldininkus pamokslą, 
kuris nevienam ištraukė 
gailesčio ašarą, prisime
nant išvežimus į Sibirą, 
ten žuvusius, ar Lietuvoj 
ir kitur kenčiančius.

• LIE TUVIU Tele viz i jos 
rengiama’’LietuviųDieną" 
Chicagoje įvyks liepos 9d. 
Bučio sodyboje. Jei ji pa
siseks, tai išriš labai opią 
programos gyvavimo pro
blemą. Nustojus dvejų rė
mėjų, dabar programą 
duoda nuostolį, todėl mie
li Chicagos ir apylinkių 
LTV žiūrovai, būkit pik
ti ike"LD”ir tuo paremsite 
šią programa. Bus daug 
dovanų,šokių muzika irkt.

e DIDELĖ AUKA. Angli
jos Lietuvių klubas JK 
paskyrė 500 dol. Tuos pi
nigus jaunimui klubo val
dybą jau įteikė. Tai, dar 
karta parodo, kad klubas 
sugeba lėšas sukelti ir 
geriems tikslams sunau
doti. Be to, buvę Anglijoj 
lietuviai priima daug jau
nimo į savo šeimas iš ten 
atvykusius.

©MŪSŲ ŽURNALAI. Chi
cago pasiekė įdomiai iš
leisti šie žurnalai: Skautų 
Aidas, red. J. Toliušis, ’’ Į 
Laisvę", red. J. Kojelis, 
kur labai įdomių straips
nių ir žinių dažnai pasi
taiko, ’’ Karys "geg. nume
ris red. Z. Raulinaitis, 
"Liet.Dienos", red. Bern. 
Brazdžionis, kur paveiks
lais išpuoštas Chicagos 
operos " Jūratė ir Kasty
tis "vaidybos nuotraukom, 
"Aidai", red. J.Girnius, su 
plačiais straipsniais. Tik
rai miela savoji spaudą 
paimti į rankas, lietuviš
kais reikalais paskaityti, 
tik gaila, kad mažai mūsų 
jaunimo ją domisi, nes 
jaunimas nebegalvoja lie
tuviškai. Yra dalis jauni

mo,kuris gyvena lietuviš
kumu,b et kaip pripratinti, 
kad jis giliau domėtus li
tuanistiniu mokslu, menu, 
literatūrą. Gražu, kad 
LŽS-ga skirs premijas, o 
kitos mūsų organizacijos? 
Reikia džiaugtis,kad Pre
kybos Rūmai, ir Chicagos 
Lietuvių Moterų klubas 
paskyrė stependijas. Mo
terų klubas įteikė bir.24d. 
Gintaro baliuje J.Martin- 
kutei ir Ir.Seibutytei ste
pendijas.

LIETUVIŲ TEISININKŲ
Draugija Chicagoje ren

ka visas žinias apie Lie
tuvoje buvusius teisinin
kus ir tikimasi išleisti 
atskira knyga.Teis. J. Ta- 
lalas prašo visų kolegų, 
surinkti žinias ir pasiųsti 
jam 1739 So. Halsted str. 
Chicago, 60608. Kas tik 
turi kokios medžiagos, 
prašomi rašyti, nes labai 
svarbu, kad apie žmones 
būtų parašyta teisingai. 
Kiek teisininkų jau mirę, 
dar yra gyvų, ką veikia, 
yra labai įdomų žinoti. 
D raugi ja daro gerą darbą, 
todėl ateikim jai į talką.

• KAPINIŲ IŠNIEKINIMAS
Visoj Chicagos arkidio- 

cezijoj panaikintas drau
dimas kapinėse važinėtis 
dviračiais, juose rengti 
piknikus, net jei yra kur, 
meškeroti ir 1.1. Tai da
rosi baisu, kai gyvieji nu
pirko savo lėšomis, ypač 
Lietuvių šv.Kazimiero ka
pines, kad čia būtų ramy
bės amžinas poilsis,dabar 
atsidaro jose pragaras. 
Tiesiog jau greitai nebe
galėsime ramiai pasi
melsti prie savųjų kapų. 
Kapų sklypų, sav. Draugi
ja ir LB komitetas, reng
iasi įsteigti savo kapinių 
sargybas,jei kas važinės 
po kapines ar kitokį triukš
mą’?. darys, bus pašalinti. 
Be to rengiamasi prieš 
kardOody vėl demonstra
cijai, kad jis daugiau ne
mėgintų iš tikinčiųjų ty
čiotis ir mirusiųjų pasau
lį suniekinti.

Decezijojyra 37 katali
kų kapinės, ką darys kitų 
tautų tikintieji, nėra žino
ma, bet lietuviai jau ren
gia savo planą, stipriai 
pasipriešinti.

• NELAIMĖS IR MIRTYS.
Tragiškai žuvo šešių 

metukų Petras P.Pitpirka, 
liūdi jo tėvai Jonas ir Do
na, jis gimė ir augo Chi
cagoje. Mūsų garbės kon
sule J. Dauzvardienė gavo 
žinią ir Kalifornijos, kad 
ten staiga mirė Ltn.Dr. J. 
A. Rauktis - Rudis, Chica
goje mirė Vyt. Elertas, 
Ter. Veselis, Ant. Baltu
lis,Cicero šv.Vardo D-jos 
narys. Giliausi užuojauta 
visiems netekusiems ar
timų jų. Jau ilgokai sunkiai 
serga red.Vai. Šimkus, 
gen. Plechavičius reika
lingas globos.

VISI KELIAI į CHICAGO
Plaukia, skrenda, važiuo

ja svečiai į Chicago,į JK 
ir Tautinių šokių šventė. 
Tikime kad viskas gra
žiai pavyks, net jeigu bus 
ir šilta diena, salės vėsi- 
nomos, todėl nereikia 
karščių bijoti. Visi vaka
rai ir dienos - duagybė 
pramogų.Talentai,orkest
rai, daininkai, šokėjai, 
Guber. Ogilvė paskelbė 
nuo birž. 30-liepos 4 d. 
Lietuvių Jaunimo dienos. 
Suvažiavę tik būkim at
sargūs, nes Chicago yra 
5 milionai gyventojų, jų 
tarpe niekšų, iškrypėlių, 
nepažįstamų neklausk nie
kur, geriau paskambinti į 
JK ar JC 737-3300.

Sėkmės Jaunimui ir Se
nimui, tegu šios iškylios 
dienos jaukiai ir linksmai 
prabėga.

Bal. Brazdžionis.

• "CHICAGO TRIBUNE" 
paskelbė straipsnį nu
kreiptą prieš piketavimus 
sovietų parodų ir panašių 
parengimų. Straipsnyje 
sakoma, kad pikietai nieko 
nepasiekia, o jie, girdi, 
kenkia bendradarbiavimui 
ir kultūriniams mainams 
tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



T EL. 525- 897L
T. Laurinaitis

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETĄ! - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

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 Salle,P.Q .Tel.366-6237 
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
(vairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

TEXACO
MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 

(M.RUTKAUSK AS)

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

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Regi
7725 George Street 

La Salle,Que.
TEL:

366-0500,366-4203 valtys.

• Taisymas ir dažymas automobiliu
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės

•» Sav. G. D e s r o c h e r s -

Jettė & rreres
- MODERNIEMS NAMAMS
V i si kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nau
ji įrengimai. Gaziniu 
priemonių pardavimas ir 
įrengimas. Atstovaujami 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens 
tiekimą. Veltui įkaina
vimas.
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE ■ 366-0330

1972 .VI. 5

st.catharines
paminėti birželio 
ŽIAURŪS TRĖMIMAI 
Birželio 18 d. B-nės val

dyba, padedant St. Zubric- 
kienei, A. Zubrickui, K. 
Jonušui ir kitiems, pami
nėjo birželio žiauriųjų trė
mimų 31 sukaktį, suruoš- 
dama viešą demonstraciją. 
Minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis dalyvaujant 
organizacijoms su vėlia
vomis. Tuojau po pamaldų 
prie vienolyno esančio tau
tinio paminklo buvo padė
tos gėlės, kankinio mirti
mi žuvusio Romui Kalan
tai ir kitiems pagerbti. 
Prie paminklo B-nės pir. 
J. Šarapnickas tarė atatin
kamą žodį ir pranešė, jog 
visi vyksime prie miesto 
rotušės į protesto demons
tracijų susirinkimo vietą. 
Demonstracija prasidėjo 
11.30. Miesto majorui iš
vykus, jį pavadavo Old. J. 
Washuta, kuris pasakė la
bai palankią lietuviams, 
latviams ir estams kalbą. 
Jis pareiškė, kad teko 
laukti 31 metus, bet dabar 
reikia Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai duoti patiems 
tvarkytis ir tokia padėtis 
neturėtų būti toleruojama 
ateityje. Jis siūlė sušaukti 
visų, komunistų Rusijos 
pave rgtų tautų bendrą su
sirinkimą, išrinkti atstovą 
ir pasiusti į Jungtines Tau
tas ir iškelti rusų vykdo
mą okupuotuose kraštose 
nežmoniška terorą ir ge
nocidą. Beto, kalbėjo ir 
Old. J. Martin, kuris taip 
pat griežtai pasmerkė ko
munistinės Rusijos už
skleista geležinę uždangą , 
pareikšdamas kad rusai 
privalo duoti pavergtoms 
tautoms laisvę, privalo 
leisti visiems laisvai ke
liauti, kas kur nori, taip, 
kaip yra vakaruose.

Demonstracijos eiseną 
tvarkė St. Zubrickienė ir 
A. Šukys. Demonstracijo
je dalyvavo vietinės admi - 
nistracijos atstovai, lat
viai, estai, slovakai, uk
rainiečiai, čekai, žydai su 
vėliavomis ir nešė plaka
tus, prieš didįjį tautų pa 
vergėja rusų imperializ
mą. Demonstracijos vyko 
tvarkingai. Žygyje ėjo jau
nųjų ir vyresnių, o taip pat 
tautinių šokiu grupė "Ne
munas’’visi apsirenge tau
tiniais drabužiais. Beto, 
eisenoj dalyvavo ir vyres

nio amžiaus moterų tauti
niais rūbais apsirengusių. 
Žygiuojant miesto gatvė
mis prie laisvės paminklo 
demonstrantų eilės didėjo 
nes nauji demonstrantai 
Įsijungdavo. Policija tvar
kė praėjimą križkelėse. 
Eisena nusitęsė apie pusė 
mylios ir prie laisvės pa
minklo susirinko lietuviai, 
latviai,estai,ukrainiečiai, 
slovakai, čekai ir žydai, 
reikalaudami žmoniškes
nių gyvenimo sąlygų, ko 
Rusijoje dar nėra. Taipat 
buvo padėtas gėlių vaini
kas prie laisvės pamink
lo ir tylos minute pagerb
ti, 60 milijonų žuvusių nuo 
NKVD-istų. Ukrainiečių 
kilmės kun. Comar atkal
bėjo maldą ir po jo kalbėjo 
Ontario provincijos atsto
vas B. Jonston. B. Jons- 
tonas pareiškė,kad Onta
rio valdžios durys paverg
tų tautų žmonėms atviros 
ir kas tik kreipsis gaus tei
sę viešai reikštis. Taipat 
kalbėjo lietuvių, latvių, 
estų, slovakų ukrainiečių 
ir čekų atstovai. Visi kal
bėtojai priminė komuniste 
nės Sovietų Rusijos vygdo- 
ma nežmoniška terorą 
okupuotuose kraštuose, 
kur žmonės negalėdami jo 
pakęsti žudosi, tuo at
kreipdami laisvojo pasau
lio dėmesį.

Nors lietuvių St. Catha
rine je tėra nepilnas šimtas 
šeimų, bet yra daug ryž
tingų ir poros metų bėgyje 
suorganizavo keletą masi
nių demonstracijų. Dalis 
nuopelno tenka ir mūsų pa
rapijos kleb. Juvenaliui 
Liaubai.OFM. J.Š.

hamilton
Šiais metais Hamiltono 

lietuviai birželio trėmimų 
minėjimą paminėjo 
18/VI/7 2 pamaldomis Auš
ros Vartų parapijos baž
nyčioj, dalyvaujant orga
nizacijoms su vėliavomis. 
Pamokslą sakė mons.dr. 
J. Tadarauskas. Bendruo
menes V-ba buvo užpra
šiusi mišias už žuvusius 
dėl Lietuvos.

Bendruomenes V - bos 
pastangomis birželio 13d. 
buvo atspausdintas vietos 
Hamiltono anglų laikrašty 
" Spectator " laiškas su 
pirm. L. Skripkutes ir 
sekr. A .Stanevičiaus pa
rašais apie rusų komunis
tų žiaurumus Lietuvoje.

J. P.

MIRUSIEJI
9 Birželio mėn. 17 d. mirė 
buvęs Lietuvos Kariuome
nės pulkininkas Reikenis 
Evaldas - Rudolfas 82 m. 
amž. Velionis priklausė 
Kanados Lietuvių Karo Ve
teranų sąjungai Hamiltono 
skyriui. Buvo garbes na
riu. Buvo ir skautų vado
vas. Veteranai pagerbda
mi savo narį per pamal
das koplyčioj su savo vė
liava stovėjo garbės sar
gyboje, o karsta, apdengė 
tautinę trispalvę vėliavą. 
Į laidotuves buvo atvykę iš 
Amerikos šaulių s-gos 
centro V-bos pirm. V. Ta
mošiūnas, Liet.karių sa
vanorių Detroito skyr. 
pirm .Jurgis Mitkus ir re
daktore "Šaulė Tremty", 
StefaKaunelienė.Į amžiną 
poilsio vieta palydėjo 27 
auto mašinos .Jis palaido
tas Šv.Jono kapinėse, Port 
Credit. Prie duobės atsi
sveikinimo malda atkal
bėjo kunigas P. Žilinskas 
ir Veteranų vardu atsi
sveikino V. Sakas. Tauti
ne vėliava su kuria buvo 
apdengtas karstas įteikta 
velionio našlei Adolfinai. 
Po laidotuvių B. Kronas 
dalyvius pakvietė į vaišės.

• Birželio 17 d. Petras 
Giedraitis gavo iš Lietu
vos telegrama, kad mirė 
jo tėvas 92 mt. amž.

• Birželio 18d.mirė Vait- 
kūnienėZofija 73 mt.amž.

BREŽNEVAS 
NEATSAKO
Prof .Sacharovas papa

sakojo užsienio korespon
dentams,kad prieš 15 mė
nesių jis buvo pasiuntęs 
Brežnevui laišką,kuriame 
nurodė, kad gyvenimas 
USSR darosi nepakenčia
mas. Jis buvo pasiūlęs: 
duoti bažnyčioms laisvę 
atskiriant jas nuo valsty
bės, paskelbti amnestiją 
visiems politiniams kali
niams, paleisti sveikus 
žmones iš psihiatrinių li
goninių ir 1.1. Atsakymas 
negautas.

MOKYKLOS IR 
MOKINIAI
JAV 1967 m. veikė 44 

lituanistinės mokyklos su 
3, 223 mokiniais.

1968 m. mokinių buvo 
3, 217,1969m.-3,O25,197Om 
2,986.

1971 m. buvo 42 mokyk
los, 2, 824 mokiniai.

lipsi.



kai sirdis greitai plaka

Tachikardija yra daž
nas širdies plakimas (grai
kiškai tachys-”greitas” ir 
kardia - ’’širdis” . Sveiko 
žmogaus širdis susi- 
traukinėja nuo 60 iki 80 
kartų per minutę. Širdies 
susitraukimai gali padaž
nėti ir visiškai sveikam 
žmogui: dirbant, bėgant, 
sportuojant, pakilus tem
peratūrai, susijaudinus, 
išgėrus kavos .Bet,praėjus 
šiems veiksniams, širdis 
vėl susitraukinėja buvusiu 
ritmu. Tokia tachikardija 
yra fizio’oginė.ji patenki
na padidintus organizmo 
poreikius.

Tachikardija gali atsi
rasti ir dėl kitų priežas
čių. Neurogeninė tachikar
dija atsiranda, padidėjus 
nervų sistemos jaudrumui 
arba sutrikus ryšiams 
tarp atskirų nervų. Sutri
kusi vidaus sekrecijos 
liaukų( skydliaukės, lytinių 
liaukų veikla taip pat gali 
padėti šiai ligai atsirasti. 
Tachikardija gali atsirasti 
ir apsinuodijus alkoholiu, 
nikotinu,durnarope, kofei
nu ir kt.,taip pat organiz
mą apnuodijus jame esan - 
tiems uždegiminiams ži
diniams.. Nusilpusi širdis 
taip pat dažnai plaka. Ta
chikardiją sukelia širdies 
raumens ar vožtuvų užde
gimas, širdies ir krauja
gyslių arterosklerozė ir 
kai kurie kiti procesai. 
Per tachikardijos prie
puolį širdis gali plakti 
300 ir daugiau kartų per 
m inutę .Gydant tachikardi
ją, pirmiausia reikia iš
aiškinti jos priežastis, o 
paskui paskirti gydymo 
priemones. Be įvairių

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA 

5Y2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
6!6% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir M0RTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
Iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nno 9 vaL iki 1 vai p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

vaistų, taikomas ir elek- 
troimpulsinis gydymas. 
Ligonis turi vartoti pakan
kamai vitaminu, nes įner
vinti,dirbti sveikatos būk
lę atitinkantį ir mėgstamą 
darbą, kartais daryti gy
domąją mankštą, vaikščio
ti tyrame ore,nepersival
gyti, nepervargti ir t.t.

JAV KONGRESO NARIAI
apie lietuvi, birže-

- LIO SUKAKTĮ
Visa eilė JAV Kongreso 

narių pasisakė ar pateikė 
pareiškimus dėl Birželio 
sukakčių, įvykių Lietuvo
je ir dėl JAV Liet. Ben
druomenės CV-bos pasiū
lytos, birželio 15, gedulo 
ir maldos dienos. Birželio 
13 d. pasisakė Atst. Rūmų 
narys James M. Hanley 

'(New York), nurodęs, kad 
toji diena turi atžymėti ir 
dabar Lietuvoj vykstančią 
tautos kovą. Atstovas pa
minėjo Lietuvos katalikų 
protestus, religijos padė
tį, R. Kalantos auką. Jis 
skatino remti pasiūlymą ir 
baigė žodžiais: "Jei viltis 
Lietuvoje nebus išlaikyta, 
tai skaudžiai atsilieps ir 
laisvoms ir pavergtoms 
tautoms".

Kitas Atst. Rūmų narys, 
Frank Annunzio (Illinois) 
birželio 14 d. pateiktame 
pareiškime ryškino :birže- 
lio 14-16 d. laikotarpis 
reikšmingas lietuviams, 
latviams ir estams. Tai 
metas, kada tos valstybės 
buvo okupuotos. Atstovas 
pabrėžęs Baltijos tautų au
kas, kvietė kovoti už ge
resnį pasaulį.

IMA

8% už asm. paskolas

3}/ą% už mortgičius
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Daba r kaip tik tinkamas 
sezonas kelionėms ir pa
sivažinėjimams. Važiuoja 
visi, kas tik gali ir turi 
atliekamą dolerį. O lietu
viai mėgdami pasivažinėti 
po įvairias nematytas ša
lis, vis dėl to labiausia lin
kę aplankyti Lietuvą.

- Nu, kaip atrodo šian
dien Lietuva, ką naujo pa
tyrei ?-k’ ausinėja visi pa
žįstami sugrįžusi iš Lie
tuvos.

Vienas daugiau, kitas 
mažiau įsidėmėtinų įspūd
žių turi.Viena,kad ne visi 
turi pakankamai pastabu
mo,o antra jų įspūdžiai ir 
negali labai būti turtingi. 
Juk faktinai jie maža ką 
savo akimis pamato. Juos 
vedžioja, jiems rodo visa 
tai, kas dabartiniam reži
mui naudinga. Ekskursan
tai nepajėgia pažinti tikro
jo darbininko ar ūkinin
ko,geriau pasakius kolch- 
zninko gyvenimo. O kai 
mūsų žmonės ekskursan
tus gerai pavaišina, tai 
susidaro klaidingas įspū 
dis, kad jie tiesiog pra- 
brangiai gyvena. Tikru
moje juk taip nėra. Dar 
viena klaida dabartiniai 
Lietuvos lankytojai pada
ro, kai išgirsta iš savo 
giminių ir kaimynų, kad 
girdi, ’’gyvenam, pragyve- 
nam, nesam alkani Čia 
nusveria toji aplinkybė, 
kad mūsų žmonės visada, 
taigi ir šiandien nemėgsta 
save vadinti"biedniokais". 
Jie mano,kad nedera savo 
būklės tamsias dėmes vi
siems rodyti.Juk jie žino, 
ar tu šiaip kalbės i,ar taip, 
o tau niekas nepadės ir 
aimanavimai nepagelbės.

Štai keletas pastabų iš 
Lietuvos lankytojų pasa
kojimų. •

D ruskin inkuos, kanadie
tis sako, tyčia vaikščiojau 
gražesnių vilų rajone, no
rėdamas išgirsti lietuvis - 
kai kalbant. Bet visur 
skambėjo tik rusiška kal
ba. Sutikęs moterėlę ka
nadietis paklausė:

-Ar kalbi lietuviškai? 
- tai ši jam atsakius:-Ki- 
taip ir nemoku. Tai kana
dietis įsidrąsinęs ir pa
klausęs:

- Argi čia lietuvių visai 
nėra?-Moterėlė atsakiusi.

- Nedaug. ” Birutės ” sa
natorijoj jų dar yra.. O 
šiaip geresnius namus 

užima tik rusai. Ir visą 
vasarą rusai važiuoja ir 
važiuoja į Druskininkus. 
Rytais prie gydomojų šal
tinių pilna rusų, retai iš
girsi lietuvišką žodį. Tik 
tada,kai orai rudenį pasi
daro šaltesni, rusų suma
žėja ir daugiau gali lietu
vių atvažiuoti.

e
Žiūriu atvažiavo tre

kas, -sako vienas neseniai 
grįžęs iš Lietuvos kana
dietis,toks didžiulis sunk
vežimis. Kelios moterys 
buvo pristatytos į tą troką 
krauti akmenis .M oterims, 
žinoma,sunkus darbas,jos 
šlupeliais krauna akmenis, 
meta į troką.

O nusipenėjęs rusas 
stovit greta < ir prižiūri 
moterų darbą....

Buvau Anykščiuose , 
kaip tik po Romo Kalantos 
susideginimo.,Ten buvo to
kia didžiulė lenta, kurioje 
iškabindavo pasižymėju
sių darbininkų spartuolių 
portretus.Tą rytą visi ru
sų portretai iš anos lentos 
dingo.Liko tik lietuviai...

Vienas nesenai aplan
kęs Vilnių kanadietis pa
sakoja:

- Labai mane nustebino, 
kad Vilniaus viešbučiuose 
visas aptarnavimas išim
tinai rusų'* rankose. Buvau 
keliuose viešbučiuose ir 
visu r tas pats.Prie"deskų’’ 
sėdi rusės .Su jomis mums, 
nemokantiems rusų kal
bos, sunku susikalbėti. 
Tiesa, kai kurios jau pra
moko šiek tiek lietuviškai, 
bet jos kalba tokia laužyta 
kalba, kad šlykštu klausy
ti. O kartais rusės išdid
žiai atrėžia”neponimaju‘’, 
tada jau tenka šauktf’per- 
kalbėtoją”. •

Šios ekskursijos daly
viai kaž kodėl turėjo šiek 

Keletas
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEd/tEI- 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

Metinė prenumerata tik $ 7.00

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

tiek daugiau galimumų 
plačiau apsižvalgyti.Dau
gelis jų jau pirmą dieną 
aplankė savo gimines. 
Jiems buvo rodomos Vil
niaus istorinės vietos, jie 
lankėsi Kaune ir pagaliau 
Druskininkuose.Iš ten su
grįžę į Vilnių tuojau vyko 
į Maskvą ir pradėjo savo 
kelionę atgal į Ameriką. 
Sovietų muitininkai šiuo 
syk buvo kiek nuolaidesni 
ir daiktų kratą buvo tik 
paviršutinė.

• HENRIKAS LIANDSBER- 
GIS - foto menininkas Vil
niuje pasiryžo parodyti 
Klaipėdos žvejų, ypatingai 
Rusnės, Pakalnės ir Va- 
rūsnės gyventojų buitį ir jų 
būdą. Paroda padariusi 
didelio įspūdžio.

® J ONA S D A M BRA US KA S, 
pasižymėjęs kompozito
rius Vilniuje buvo pagerb
tas, jam sulaukus 80 metų 
amžiaus. Jam skirtame 
vakare dalyvavo muzikinio 
teatro artistai, berniukų 
choras "Varpelis " ir vado
vaujantieji visuomeninin
kai.
• VILNIAUS KONSERVA
TORIJA mokslo metus už
baigdama Vilniaus operos 
teatre pastatė operą "Car
men”. V. Šiškaitė dideliu 
pasisekimu atlikusi pa
grindinį vaidmenį. Visas 
spektaklis buvęs muzikos 
žinovų pripažintas nusise
kusiu.

VATIKANAS PASKYRĖ 
LENKIJAI 6 VYSKUPUS 
Vatikanas paskyrė 6 vys

kupus Lenkijai, toms va
karinėms šių dienų Len
kijos sritims,kurias anks
čiau valdė Vokietija.

Tuo žygiu Popiežius pa
brėžia, kad jis pripažįsta 
Sovietų priskirtas Lenki
jai teritorijas.
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TAUTINIAI REIKALAI

Tarp"NL" ir”TŽ" skai
tytojų iškylo polemika, 
liečianti lietuviškus reika
lus musų bažnyčiose. Po
lemika tvarkoj ir nereikia 
toli siekti, bei kažin ko bai
saus ieškoti tarpusavyje, 
pyktis. Čia nėra pagrindo 
kokiai nors nesantaikai.

Šiapus Atlanto gyvenda
mi daugiau 30 metų, ma
tome, kad mūsų Lietuvos 
kelias į laisvę yra labai 
nelengvas,nors laisvės ir 
čia ir ten pavergtoj Tėvy
nėj siekiame įvairiais bū
dais, tačiau faktai rodo, 
jog kovą prieš mus yra 
žiauri. Mūsų išeivijos ak
tyvioji visuomenės dalis 
jungiąčiose organizacijose 
per mūsų spaudą, radijo, 
mokyklas ir parapijas sie
kia išlaikyti brangią lietu
višką dvasią. Senesnioji 
kartą baigia iškeliauti, o 
mes taip tariant jaunes
nioji kartą ar pasiruošę 
išlaikyti, ką-radome anks
tyvesniųjų sukurta ?

Dideliu skausmu, jau 
kelinti metai mes Chicago- 
je kovojame, kad diecezija 
neišpardavinėtų šv. Kazi
miero kapinių svetimiems. 
Toji kova visiškai nebūtų 
reikalinga, jei vadovai 
rimtai kalbėtųsi ir paten
kintų mūsų tikinčiųjų tra
dicijas ir tautinius jaus
mus. Kiek susirinkimų 
kiek laiko sugaišta, kiek 
rengta demonstracijų ir, 
pasirodo, nieko daug ne
pasiekta. Štai vėl 6 akrai 
be žmonių, parapijiečių, 
sklypų savininkų žinios 
perduoti, štai jau dvira
čiais ir piknikautojais ka
pines teršiamos,mūsų įni
rusiems ir atėjusiems ne
bus ramybės. Ar tai mes 
tylėsime visi katalikai ? 
Ne. Demonstruosim, savo 
sargybas statysim, kad 
mūsų prosenelių ramybės 
vietos niekas nemėgintų 
išniekinti. Ar reikalinga 
lietuvių tautinė bažnyčia? 
- klausiama. Aš pasaky
čiau mum s reikalinga baž
nyčia, kuri auklėja mus 
tautinėje dvasioje. Labai 
reikalinga kova tikinčiųjų 
ir dvasios vadovų dėl tau-

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADI M AS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimą, 
stiprina plauku šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. (rašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei; 
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

MŪSŲ BAŽNYČIOSE

tinės savigarbos išlaiky
mo. Kaip žydai turi savo 
maldos namus, taip ir mes 
toli nuo tėvynės galime 
laisvai tikėjimą praktikuo
ti ir kartu stiprinti savo 
lietuviškumą!

Kas beliko iš Chicagoje 
veikusiųdiocezijos globoje 
12 parapijų, kelių parapijų 
jau nei kvapo neliko .diece
zija viską likvidavo, o dar 
ateina eilė Visų Šventųjų 
parapijai Roselande, Šv. 
Jurgio, Bridgporte, šv. 
Kryžiaus Town of Lake, 
kitos mažėja, nes už lietu
viškumą reikia kovoti. Pa
rapijų turtai nueina sveti
miems, o jas juk įgijo lie
tuviai. Visos parapijos ir 
vienuolynai, katalikų mo
kyklos paliko vienos diece
zijos kontrolėje, o pirmą 
juk savarankiškai valdėsi. 
Susišlavė diocezija visas 
lietuvių santaupas .perėmė 
visus didžiulius turtus.Tai 
elgiamasi visiškai prieš 
evengelijos žodžius: "Ne
kraukite turtų, nes jie su
pelys ir kandys suės". Mes 
lietuviai sukrovėme turtus 
o svetimi grobonys suėdė. 
Ar tai sąžiningai pasielg
ta ? Jei mūsų parapijos ne
būtų priklausą diocezi jai, 
kaip daug italų parapijų ne
priklauso, to nebūtų atsiti
kę. Nors nei vienas turtų 
nenusinešime į kapines, 
gyvieji turi atsimiti sa
vo palikuonių troškimus: 
laikytis lietuvybės, tikėji
mo, Dievą garbinti ir my
lėti lietuvių kalbą (o dabar 
net už lietuvišką šv. Ko
muniją reikia demonstra
cijas kelti).

Kokią tragišką mūsų tau
tos situacija: pavergtoj 
Lietuvoj kunigai vyskupai, 
tikintieji nesibijo bolševi
ko keršto, kalėjimo, kan
čios už tikėjimą, už lietu
višką vaikų mokinimą pa
sirašo peticijas, aukojasi, 
deginasi, o šiapus bažny
tinės valdžios visiškai ne
paiso etninių grupių reika
lavimų, tradicijų, teisių. 
Žudomas anapus lietuvis, 
net mūsų paz,ių kai kurie 
dvasios vadovai eina 
kartu su naikinančiais lie-

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
ATSTOVAI PAS 
kongresmanus ir . 
SENATORIUS
Laisvosios Europos 

Komitetas nuo š.m.gegu
žės 1 yra nutraukęs savo 
pa ran' ą Pa vergtųjų Euro
pos Tautų organizacijai. 
Bet savo veiklos ji dėl to 
nesustabdė.Birželio 21-22 
d.d.Bendrųjų Reikalų Ko
miteto nariai(T ietuvai ta
rn e K om itete atstovauja V. 
Sidzikauskas) su Genera
liniu Sekretorium vizitavo 
JA V K ongr esą .V iz ito tiks
las: išdėstyti Pavergtųjų 
Seimo nusistatymus šiais 
ak ualiais klausimais:

1. Senate ir Atstovų Rū
muose galimai įspūdingiau 
atžymėti Pavergtųjų Tautų 
Savaitę, kurios proga vei
kiausiai ir šiemet Prezi
dentas Nixon išleis atitin
kamą proklamaciją;

2. Ryšium su JAV pasi
rengimais Sovietų perša
mai europinio saugumo 
konferencijai paskatinti 
Sovietų pavergtųjų tautų 
draugus senatorius ir 
kongresmanus kiek galint 
aktyviau tais pasirengi
mais domėtis.

3. Ryšium su ruošiama 
rinkimų programa prezi
dentiniam kandidatam pas
katinti Sovietų pavergtųjų 
tautų draugus senatorius 
ir kongresmanus ,ypač tuos 
jų, kurie turi tiesioginės 
įtakos tų programų redak
cijai,kad'tose programose 
nebūtų pamišti ir So vietų 
pavergtųjų tautų reikalai.

Pasikalbėjimai buvo la
bai nuoširdūs ir su dideliu 
supratimu Sovietų paverg
tųjų tautų reikalų iš abiejų 
pusių.

LLK

tuviškumą.
Mūsų visų pareiga nesi

leisti svetimiems išnaudo
ti mūsų tikėjimo savo tiks - 
lams-. Didžiausią klaidą 
padarė senieji lietuviai, 
viską užrašydamidiocezi- 
jai, turėjo būti viskas lie
tuviškų organizacijij vardu, 
sakysim, kaip "Draugas", 
arba Toronto lietuvių pa
rapijos kapinės, tegu būtų 
tik lietuviškos draugijos 
vardu, žinoma katalikiš
kos. Jaunimo Židinys irgi 
Brooklyne statomas drau
gijos vardu, tuo būs ap
saugota lietuvių teisę į įgy
tus turtus.

Bal. Brazdžionis.

MIRE HOWARD 
JOHNSON
Visi žinopaliai didžiuo

sius kelius išdėstytus 
Howard Johnson restora
nus. Dabartiniu metu tie 
restoranai jau darydavo 
200 milijoniį dolerių apy
vartas.Tai milžiniška, va
dinama” Johnsono imperi
ja”.© pradėjo jis iš nieko. 
Iki savo amžiaus 27 metų 
jis buvo mažas tabako 
krautuvės savininkas. Ir 
toji pati krautuvėlė buvo 
bankroto padėtyj e. Jis vos- 
vos atsiskaitė su savo kre
ditoriais ir nuo tos krau
tuvėlės atsikratė .Po to jis 
nenusiminė ir įsigijo pap
rastą amerikoniško stį- 
liaus vaistinę, kurioje 
pradėjo gaminti ledus-ice 
cream ir gamyboje panau
dojo naujenybę,būtent, vie
toje dirbtinių aromatų, jis 
vartodavo natūraliai pa
gamintas vaisių sultis. 
Pasisekimas buvo nepap
rastas. Jo imonė kasmet 
turtėjo, jo vardu restora
nai dygo palei didžiuosius 
kelius. Jis tapo milijonie
rium bet įtemptas darbas 
pakirto jo sveikatą. Pas
taruosius metus jis tik 
duodavo bendrus nurody
mus, o įmonės reikalus 
jau .tvarkė samdyti direk
toriai. Pasakoja apie ne
seniai mirusį Howard 
Johsoną tokį juokingą 
nuotykį. Tais laikais kai 
jis dar buvo aktyvus, jis 
at vyko į vieną savo resto
raną ir virtuvėje pradėjo 
daryti nurodymus .To res
torano vedėjas asmeniškai 
nepažindamas Johnsono 
liepė jam pasišalinti, o 
kada jis nepaklausė, tai 
buvo pašauktas policinin
kas . Johnsonas policinin
kui sako: - Betgi aš John
sonas. Tada policininkas 
atrėžė:- Gerai, gerai, tu 
Johnsonas o aš Kolumbas. 
Bet eik šalin iš virtuvės.. . 
Beje t lietuvių tarpe buvo 
kalbų, kad Johnsonas esąs 
estų kilmės.

" LIETUVA 
draugijos biuletenis. Tu
rinys skirtas daugiausia 
filatelistams rūpimiems 
klausimams nušviesti.Yra 
istorinių duomenų apie 
Nepriklausomos Lietuvos 
pašto ženklus. O taip pat 
sutelkta kronika iš pašto 
ženklų prekybos bei jų rin
ki mo praktikos.

ELENA PLECHAVIČIŪ
TĖ - Legeckienė vieši

Chicagoje, lanko gimines, 
o svarbiausia gelbsti sun
kiai sergančiam savo bro
liui gen.Povilui Plechavi
čiui.

ANGLIJOS pinigai šiuo 
metu pasaulinėje rinkoje 
nepastovus. Vyriausybė 
paskelbė, kad sterlingų 
svaras tuo tarpu ne bus 
kainos žvilgsniu surištas 
nei su aukso paritetu, nei 
su Amerikos doleriu. An
glijos pinigai ilgainiui ti
kimasi nusistovės.

• R. STATULEVIČIŪTĖ 
Vilniaus universitete dip
lominiam darbui pasirinko 
Amerikos lietuviams ar
timą temą apie dr. J. Šliu
po "Apšvietą” ir "Laisvą
ją Mintį " '

" ASTRA NAUJIENA 
VISOS SOV. SĄJUNGOS 
MASTU
Alytaus mašinų gamyk

la vienintelė šalyje gami
nanti skalbimo mašinas, 
skirtas buitinio aptar *• 
vimo įmonėms. Šeštadie- 
nės talkos metu gamyklos 
eksperimentiniame bare, 
vadovaujant vyr .konstruk
toriui A „Bružui, buvo pa
gaminta nauja skalbimo 
mašina KP - 114. Anksty
vesnėse mašinose-vanduo 
buvo šildomas garu. Nau
jojoje -įrengtas elektrinis 
vandens šildytojas. Todėl 
ši mašina gali būti naudo
jama ne tik specializuoto
se skalbyklose, bet ir ko
lūkiuose, vaikų darželiuo
se - lopšeliuose, ten, kur 
nėra karšto vandens. Ma
šina KP - 114, pavadinta 
" Astra ", netrukus iške
liaus į TSRS Liaudies ūkio 
pasiekimų parodą.

KONFERENCIJA 
BURŽUAZINĖMS 
KONCEPCIJOMS 
NAGRINĖTI
Vilniuje buvo sušaukta 

mokslinė konferencija 
” buržuazinių koncepcijų

- filatelistų kritikai socializmo ir ko
munizmo statybos Tarybų 
Lietuvoje klaus imams’ha-
grinėti.

Pranešimus skaitė par
tijos istorijos instituto, 
Vilniaus valstybinio peda
goginio instituto, Vilniaus 
inžinerinės statybos insti
tuto dėstytojai.

Į konferenciją buvo at
važiavę svečių iš Lenki
jos, Čekoslovakijos, Rytų 
Vokietijos.

1972. VI 1.5
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SKAUTAI IR II PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO

KONGRESAS
Liet. Skautų S-gos Ta

rybos' Pirmininkas v. s. 
Ant. Saulaitis š. m. birže
lio mėn. 17 d. Skautų Va
dovams ir nariams yra pa
rašęs privatų laišką.

, Paskutiniu laiku, turbūt, 
sąryšyje su II PL Jaunimo 
įvykstančiu Kongresu, 
kursuoja įvairių kalbų,tam 
tikrų sumanymų ir net kon
krečių projektų, liečiančių 
lietuvių jaunimo veiklą, to 
jaunimo naują organizavi
mą bei lietuvių jaunimo 
organizacijų būrimą į nau
jus junginius.

II -sis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas ir IV- 
ji Tautinių Šokių Šventė - 
svarbūs mūsų tautiniai įvy
kiai, visus mus apiman- 
tieji, įpareigojantieji ir 
visiems priklausantieji. 
Tautinių Šokių Šventė ruo
šiama specialaus Komite 
to su dideliu būriu bendra
darbių. II Pasaulio Lietu
vių Kongresas susirenka 
pagal Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdybos 
numatytą tvarką.Bendruo- 
menės paskirta Kongreso 
Vadovybė taip pat turi daug 
entuziastingų talkininkų.

Lietuvių Skautų S-ga ofi
cialiai į šių svarbių tauti
nių įvykių kūrimo darbus 
šį kartą nebuvo angažuota. 
Tiesa, Seserijos, Brolijos 
ir Akademinis Skautų Są
jūdžio Vadovai buvo papra
šyti atsiųsti po atstovą į 
kongresui ruošti Komitetą, 
tačiau praktiškai nusiųs
tieji atstovai teliko lyg ko
kie Stebėtojai ar tik ryši
ninkai. Lietuvių Skautybės 
sąjūdžio mintys, atrodo, 
kaip matyti iš Kongreso 
ruošimo tvarkos, progra
mų bei kitų dalykų, netu
rėjo ten gilesnės įtakos.

Aišku,kad Jaunimo Kon
grese bus įvairių svarsty
mų, visokių projektų ir 
Kongreso vardu pasisaky
mų, nutarimų, rezoliuci
jų. Lietuvių Skautų Sąjun
ga, kaip didžiausia jauni
mo organizacija, turės su
sidurti su reikalais, su
rištais su Kongresu. Taip 
pat, gal būt, kai kurie 
Kongresui paruošti pro
jektai tiesioginiai ar ne
tiesioginiai galės paliesti 
Mūsų Sąjungą bei viso lie
tuvių skautybės sąjūdžio 

14 psl.

gyvendinamus principus ar 
praktiškos veiklos sritis.

Jau dabar reikia pasa
kyti, kad Mūsų Sąjungos 
Vadovybė dėl Jaunimo 
Kongrese įneštų, ar pri
imtų nutarimų bei idėjų, 
turės pati pasisakyti, ap
svarstyti ir kas bus reika
linga, nutarti. Tikimasi, 
kad per akivaizdinį L. 
Skautų S-gos Vadovybių 
posėdį, kuris numatytas š. 
m. rugsėjo mėn. 2-4 die
nomis, bus galima visus 
čia minimus reikalus glau
džiai apsvarstyti ir išva
das patiekti Sąjungos Ta - 
rybai.

Jaunimo reikalai mums 
visada rūpėjo, rūpi ir rū- 
pė s .Jaunimo Kongr es o rė - 
mimas būtinas. Jame da
lyvaują skautės-skautai 
skatinami visais būdais 
pagal mūsų skautišką pa
skirtį nuoširdžiai prisidė
ti, kad Kongresas pasisek
tų. Tačiau šiuo tarpu vi
siems MūsųS-gos nariams 
būtina žinoti, kad niekas iš 
S-gos Vadovybės, šakų ar 
vienetų vardu nėra įgalio
tas kalbamomis temomis 
oficialiai pasisakyti, ką 
nors pažadėti, kuo nors 
įsipareigoti, ar nuo ko nors 
atsisakyti. Jaunimo Kon
greso seminaruose, dis
kusijose, stovyklose ar ki
tur skautės-skautai tegali 
kalbėti vien tik savo vardu, 
reikšti fiksavo vieno nuo
monę, daryti siūlymus, 
prie kitų siūlymų prisidėti 
ar juos atmesti galima tik 
savo vardu. Mūsų Sąjunga 
tėra organizacinis kolek
tyvas, turįs savo statutą, 
įstatus, reguliaminus, 
nuostatus ir ilgą išbandytą 
patirtu nusistovėjusiai 
veiklai. Tik Sąjungos Ta
ryba, Vyriausia Vadovybė 
ar Visuotinis S-gos Suva
žiavimas tegalės viską es
miniai apsvarstyti ir pada
ryti, jei reikės, atitinka
mus patvarkymus.

L F —tas 
PRANCŪZIJA praneša, 

kad Atolo Murray rajone 
padarytas silpnas atomo 
sprogdinimas. Buvusios 
atliktos visos atsargumo 
priemonės, kad kuo ma- 
žaiusiai būtų užteršta at
mosfera A ntras bandymas 
būsiąs kitą savaitę.

Dar pažymėta, kad ne
bus pranešimų apie 
sprogdinimo duomenis, 
kol bus baigti bandymai.

SPAUDOS IR RADIO 
REIKALAI
lietuvių Žurnalistų Są

jungos C entro valdyba ruo- 
šia spaudos ir radio dar
buotojų su važia /imą,Tabor 
Farmoješ.m.rugsėjo mėn. 
16- 17 d.
Numatyta aptarti tokius 
reikalus:
1. Lietuvių radijo valan
dėlių problemos.
2. Matydami dabartį,žvel
kime į ateitį.
Tai yra šio suvažiavimo 
šūkis ir pagrindinė tema.

Prie šios pagrindinės 
temos manome jungti ir 
kitus numatytus svarstyti 
klausimus: informacijos 
centro reikalą ir spaudos 
etiką, moralę, objektyvu
mą.
3. Jaunesniosios žurna
listų kartos paruošimas. 
Apie įsteigtą Daužvardžto 
fondą jauniesiems žurna
listams ugdyti,bus suteik
tos informacijos.Prie šio 
pranešimo manome pri
jungti ir kitą temą:Dėl ko 
mūsų jaunimas neskaito 
lietuviškos spaudos? Čia 
savo nuomones pareikš 
keli į vairaus amžiaus jau
nuoliai.
4. Mūsų spaudos įtaka 
Lietuvai.
Savo spauda mes galime 
Lietuvoje gyvenantiems 
tautiečiams padėti,bet. ga
lime ir pakenkti.
5. Spaudos konferencija.

su mūsų veiksnių atsto- tų bei latvių atstovai ap- 
vais. Čia visi galės kelti gailestavo, kad labai sun- 
įvairiausius mūsų veiklą ku paveikti spaudą, o la- 
liečiančius klausimus. biausia televiziją, kad bū-

Suvažiavimo atidarymas tų daugiau dėmesio ski- 
ir pirmoji konferencija bus riama Baltijos tautų gy- 
šeštadienį 1O vai. ryto. Su- ven*mui» 
važiavimas baigsis sek- Vienu svarbiųjų šios 
madienį po pietų. Žurna- konferencijos punktų buvo 
listai yra kviečiami atvyk- Par©ngimas rezoliucijos, 
ti penktadienį po pietų. kurioje būtų atkreiptas

Mokestis suvažiavimo Prezidento Nixono dėme- 
dalyviamsmuo šeštadienio SYS i esamą padėtį Balti- 
pietų iki sekmadienio pie- ios valstybėse. Lygiai 
tų imtinai-I6dol;nuo penk- dau? laiko buvo skirta ra- 
tadienio vakarienės iki di° programoms, pirmoje 
sekmadienio pietų imtinai Amerikos Balso translia- 
26 dol. cijoms. Diskusijų metų

Norintieji dalyvauti jau- 
dabar gali registruotis 
pas LŽS Centro valdybos 
iždininką Jurgį Janušaitį.

LŽS Centro Valdyba
MELIORATORIAI Į
SMOLENSKĄ
Dešimt Ukmergės me

lioratorių išvažiavo dirbti 
į Smolensko sritį ir ten 
sausins 200 ha dirvų.

Vėliau vyksianti dar 
viena ukmergiečių melio
ratorių grupė.

BALTIJOS TAUTU
.PASITARIMAI
Baltijos tautų informa

cinė konferencija įvykusi 
prie Washington o dar ba
landžio mėnesyje apžvel
gė svarbiausius klausi
mus, kurie šiuo metu rūpi 
lietuviams, estams ir lat
viams. Žinios iš Baltijos 
valstybių ateina itin nera
mios,į tai pasaulio politi
kai nekreipia reikamo dė
mesio.; Baltijos tautų at
sakingų pareigūnų svar
biausias rūpestis pirmoje 
eilėje informuoti Ameri
kos visuomenę apie įvy
kius Baltijos valstybėse, 
o taip pat paveikti atsa
kingus politikus, kad įvai
riose derybose su sovie
tais atkreiptų dėmesį į šių 
valstybių sunkią būklę.

Labiausia- rūpi Baltijos 
valstybėms sovietų perša
ma Europos konferencija, 
kuri turėtų įvykti grei
čiausia Helsinkyje.

Šios konferencijos metu 
išryškėjo,kas svarbiausia, 
visų šių tautų vieningi nu- 
sistatymailr lietuvių, es-

iškelta ypatinga svarba 
šių radio programų. Juk 
čia yra vienintelis kelias 
informuoti Baltijos šalis 
apie tikruosius įvykius 
pasaulyje. Be tų informa
cijų Baltijos tautų žmonės 
būtų palikti išimtinoje ko
munistinės propagandos 
globoje.

Šių tautų atstovai pilnai 
pritarė pasiūlymui, kad 
būtų įsteigta Simo Kudir- 
ko vardo stipendija aukš
tojo mokslo studijoms.

Šia stipendija galėtų pasi
naudoti visi nuo komuniz
mo pabėgę jaunuoliai .Kon- 
ferencijo dalyviai ragino 
rašyti laiškus senato
riams ir kongr es manams, 
kad Simo Kudirko stipen
dija būtų pravesta įstaty
mų keliu.
AUSTRALIJOS, N. ZE
LANDIJOS spauda apie 
įvykius Pietų Australijos 
Lietuvių Bendruomenė 
įdėjo įrėmintą skelbimą, 
"The News" dienrašty. 
Skelbimas bylojo: "Kalan
ta. Romas. Atminčiai Ro
mo Kalantos, 20 m. am
žiaus, mirusio gegužės 14, 
1972, Kaune, jam suside
ginus protestuojant prieš 
Sovietų Rusijos vykdomą 
jo tautiečių religinių ir 
žmogaus teisių pažeidimą. 
Ilsėkis ramybėje, Romai, 
laisvės kankiny, mes tavęs 
nepamiršime - Lietuvių 
Bendruomenė Pietų Aus
tralijoje",

"Southern Cross" geg. 
26 d. skelbė apie buvusią, 
Liet. Bendruomenės nu
matytą motorkadą Adelai
dės mieste. "SundayMail" 
įdėjo nuotrauką trijų lietu
vių, sudeginusių sovietų 
vėliavąAdėlaidėje, Eastry 
gatvėj. Pakilus liepsnoms, 
lietuviai sugiedoję Tautos 
Himną. E.

JAV kongresas paskyrė 
ginklavimosi reikalams 21 
milijardą dol. Projektas 
persiųstas Senatui patvir
tinti.

sudbury
Sudburio apyl. Lietuvių 

medžiotojų ir žvejų klubo 
"Geležinis Vilkas" valdy
ba š. m. liepos mėn. 9 d., 
p. Petro Jutelio vasarvie
tėje "Baravykas" rengia 
linksmą gegužinę-pikniką. 
Bus įvairūs žaidimai, pui
kus maistas, loterija ir 
turtingas bufetas.Kviečia
me visus Sudburiečius, su 
draugais ir pažįstamais, 
atsilankyti ir linksmai 
praleisti popietę gražioje 
French River pakrantėje.

Klubo Valdyba.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montneal
VIENA MONTREALIO 

lietuvė pasakoja: nuėjau į 
didžiulį marketą, sunku 
pasirinkti gerų daržovių ir 
vaisių. Tai pasidėjau savo 
rankinuką į greta stovintį 
vežimaitį. Atsigrįžtu atgal 
su daržovėmis, rankinu
kas tebėra, bet piniginė iš 
jo dingo. Einu pas mene
džerį ir skundžiuos. Kol 
jis mane įtikinėja, kad ne
dera piniginę nei minutei 
palikti atviroje vietoje, 
atėjo ir kita pirkėja. Ir ji 
skundžias, kad pavogė pi
niginę. Gerai, kad pas ma
ne pinigų nedaug buvo, o 
tai moteriai pavogė net 
pusantro šimto dolerių. 
Tai įspėjimas visom mar- 
ketų lankytojom.

RŪTA SKUČAITE baigė 
Mc Gili universitetą Bachelor 
of Physical Education and 
Mathematics laipsniu.

DAINIUS DALMONTAS 
baigęs Sir George Williams 
universitetą Bachelor of 
Engineering — Mechanical 
skyrių. Dirba tame pačia
me universitete prie naujo 
oro svarinimo projekto.

NEMUNIEČIŲ 
PASILINKSMINIMAS 
Balandžio mėn. 29 d. 

įvyko ''Nemuno'1 tautiniu 
šokiu grupės pasilinksmi
nimas. Ir reikia tik stebė
tis su kokiu entuziazmu X 
mtsu jaunimas dalyvavo. 
Vakarą atidarė šokėju tė
vų komiteto pirmininkas J. 
Lianga. Paaiškinimą apie 
II pasaulio jaunimo kon
gresą padarė Niagaros pus. 
jaunimo atstovė Nijolė 
Gverzdytė. Tautiniu šokių 
grupės vardu kalbėjo Vy
tas Masilionis iš Buffalo. 
Programai paįvairinti bu
vo pakviestas "Palangos" 
ansamblis iš Delhi, Ont., 
kuris šoko ir dainavo. An
samblis įsikūręs.vos prieš 
metus laiko, bet pažangą 
padaręs labai didelę. Bu
vo malonu žiūrėti ir klau
sytis jų išpildymo. Jiems 
vadovauja Glen Lawson, 
taip.p. Chainausku moki
nys iš Londono, Ont. Mū
sų Nemuniečiai šoko pasi
gėrėtinai, ypač mažieji 
buvo labai susikaupę. Pro
gramos pranešėja buvo 
Laima Simonaitytė iš Port 
Colbourne. Vakaro pelnas 
skiriamas į Čikagą vyks
tančiai šokių grupei pa
remti. Koresp.

• LEONAS URBONAS šiuo 
metu Australijos mieste 
Sydnėjuje surengė savo 
naujausių kūrinių parodą. 
Jis pernai metais lankėsi 
Amerikoje ir turėjo vis'ą 
eilę sėkmingų parodų.

-Saigone, Pietų Vietnamo 
sostinėj kyla nerimas. Ši? 
trijų milijonų miestas iki 
šio laiko buvo saugiausias 
nuo raudonųjų užpuolimų.. 
Bet pastaruoju metu vis 
ryškiau kyla nerimas gy
ventojų tarpe, kad karo 
veiksmų, eigoje Saigonas 
gali atsidurti komunistų 
grėsmėje. Pasipriešinimo 
dvasia Saigone tebėra tvir
ta, bet tikrumo jausmas 
aiškiai silpnėja. Svarbiau
sia, kad pasitikėjimas 
amerikiečių pagalba nyks - 
ta. Labiausia bijomasi,kad 
komunistams įsigalėjus 
galima bus laukti keršto ir 
persekiojimu. Gyventojai 
aiškiai supranta, kad jie 
patys savo jėgomis komu
nistams atsispirti nepajė
gia. Pastebimas gyventojų 
tarpe nuovargis, beviltiš
kumas ir apatija.

• SV. LAURYNO kalnuose, 
prie Golden Lake ežero, 
dabar vasaroja 18 lietuviš
kų šeimų iš Montrealio.

Aplink ežerą gyvena: M. 
J. Leknickai, J. Kupr e vi
elai, A. Vilimai, J. Grei- 
bų visa šeima, Virbilai su 
žentu Matinku, A. Krei
viai, o B. Kvietinskas gy
vena čia ne tik vasarą, bet 
pasilieka ir žiemoti.

AxAxAxA'
AUŠRINE BYLAITE
Arizonos universitete 

įsigijo magistro laipsnį. 
Jos pagrindinė mokslo ša
ka anglistika, be to ji stu
dijavo istorija ir pedago
giką. Ateityje ji rengiasi 
studijuoti literatūrą. Jau- 
namokslininkė yra poeto 
Balio Sruogos vaikaitė, jo 
dukters Dalios dukrą.

• ROMAS VIESULAS, mo
derninio meno dailininkas 
nepaprastai sėkmingas. Jo 
parodos pastaraisiais me
tais buvo Londone, Parl- 
žiuje, Romoje, Tokio (Ja
ponijoj), Sydnejuj (Aus
tralijoj), Krokuvoje (Len
kijoje).

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Juozas Gave- 
navičius, sūnūs Liongino. 
Prieš antrąjį pasaulinį karo, 
gyvenęs Kaune. Ieško bro
lis Bronius. Atsiliepti ar
ba turint apie jį žinių pra
nešti: Juozas Kručas, 1059 
Gordon St., Sudbury, Qnt. 
Tel. 566-4158.
• Galas evičius Antanas, 
s. Antano, išvykęs 1944 
met. buvo atsišaukęs iš 
Anglijos 1947 met. ir po tų 
metų nesigirdi.

Ieško brolis, gyv. Kap
suko ra j. , Kazlų-Rūda, 
Esperanto Nr. 15, Kazys 
Galas evičius.

Stasys ANDRIŠKEVI
ČIUS, gimęs 1897 metais 
Serdokuose, Vilkaviškio 
aps. ir 1928 - ais atvykęs 
Kanadon dar 1946m.gyveno 
Toronte, Ontario.

Ieškomasis arba apie jį 
žinantieji maloniai prašo
mi atsiliepti:
Consulate General of 
Lithuania
I Trillium Terrace
Toronto 18, Ontario

SPAUDA APIE RIAUŠES 
KAUNE

Kaune: gegužės 14 d. po 
Romo Kalantos susidegi
nimo - Kauno gatvėse 
riaušes, aprašo Amerikos 
spauda- - "Miami Herald" 
š. m. gegužės 22 d. per 
tris skiltis skelbė: "Pra
nešama apie lietuvių suki
limą". Pažymėta, kad 
riaušes sukėlė Romo Ka
lantos savižudybė ties 
Kauno muzikiniu teatru. 
Dienraštis pridūrė, kad 
Lietuvos katalikai protes
tavo dėl katalikų persekio-

LIETUVIŠKA RADIJO
RADIO 1410 MONTREAL PROGRAMA

KIEKVIENA TREČIADIENI, 11 VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJA?

L. Stankevi ?ius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P. Q. TEL. 669-8834

Baltic Woodwork Ce,
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti

ivairOs medžio dirbiniai.

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

Universal Cleaned & T)ailoM

BELLAZZI - LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 

Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniu! ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***

TJEL. 366-7281 
************

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas

• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

B. KIRSTUKAS
239 FOURTH AVENUE 

(of Wellington St.)

Tel. 769-2941

VIDA ADOMONYTĖ Mc 
Gili universiteto studentė 
išvyko į Europą, lankys 
gimines ir dalyvaus savo
puseserės vestuvėse Len
kijoje. 
*---------- 1---- -------------
jimo, kad jie buvo pasiun
tę protestą J. Tautų Gen . 
Sekretoriui K. Valdhei- 
mui. Pridėtas rytu Euro
pos žemėlapis, su Kaunu, 
kur, esą "riaušes sukėlė 
jaunimas".

"The Boston Globe" taip 
pat geg. 22 d. pirmame 
puslapy skelbė: "Rusų da
liniai malšino riaušes Lie
tuvoje". Toliau antraštėje 
nurodyta - "Lietuvių jau
nimas kelia riaušes, kata
likui nusižudžius".

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

1972. VII. 5 15 p si.



TUVIU TAUTOS ATEITIS!

* *************************************** 
LIEPOS 14 - 15 - 16 D I E N 0 M I S ****************************************

JAUNIMO DARBAS IR ŠIRDIS LIE

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso
UŽDARYMO PROGRAMA TORONTE

LIEPOS 14 d., PENKTADIENI S: 7 vol, vok. KREPŠINIO RUNGTYNĖS, Australij os lietuvių rinktine - Toronto lietuvių rinktine.
9 vai, vok. SVEČIU PRIĖMIMAS - VAIŠĖS.
— - . --------- ■■------ X

Kongreso atstovai ir jaunimas autobusais GRĮŽTA IŠ ROMUVOS STOVYKLOS Į TORONTĄ.
4 vai, p.p. ANTROSIOS KREPŠINIO RUNGTYNĖS, Australijos lietuvių rinktinė - Kanados 

lietuvių rinktinė. Rungtynių vieta - Ryerson Polytechnical Institutas (Church - Gould).
7,30 vol. valcKONGRESO DIDYSIS UŽDAROMASIS SUSIPAŽINIMO ŠOKIŲ VAKARAS 
su programa, grojant Čikagos garsiam neolituanų orkestrui, vad. A. Modesto. Šokių vakaras įvyks 

CRANG PLAZA Auditorijoje, (Jane - Wilson ) prie 401 kelio. Salėje 1000. v ietų I

LIEPOS 15d., ŠEŠTADIENIS :

LIEPOS 16 d., SEKMADIENIS: 2 vai. p.p. KONGRESO UŽBAIGIMO PAMALDOS, Prisikėlimo parapijos bažnyčioje. Iškilmingas 
Mišias atnašaus J. E. Vysk. V. Brizgys.
3 vai, p.p. Iškilmingas užbaigiamasis KONGRESO AKTAS IR KONCERTAS. Pasirodo iš 
visų kraštų suvažiavę jaunieji talentai - solistai, instumentalistai, ansambliai ir 1.1.Užbaigia
masis aktas ir koncertas įvyks BROCKTON AUDITORIJOJE (Brock - Bloor).
5,30 v al. p. p. Prisikėlimo parapijos salėje įvyks KONGRESO UŽBAIGIMO VAIŠĖS SU ŠOKIAIS.

TORONTIECIAI IR VISOS KANADOS LIETUVIAI, AMERIKOS LIETUVIAI, SVEČIAI IŠ KITŲ 
KONTINENTŲ KVIEČIAMI DALYVAUTI VISOSE KONGRESO UŽBAIGIMO PROGRAMOSE - PRIIMKIME 
NUOŠIRDŽIAI JAUNIMĄ, PAŽINKIME JUOS IR PABENDRAUKIME SU JAIS.

KOORDINACINIS KOMITETAS

montreal
• Aušros Vartų parapi
jos klebonas Leonas Za
remba S J dabar atostogau
damas, siunčia visiems 
sveikinimus iš Vermonto 
kalnų ir miškų.

• A ir M Vapsva i, artimų
jų tarpe atšventė 30 m. 
vedybinį sukaktį ir sū - 
naus Vido išleistuves, ku
ris persikelia į Torontą 
su ’’Pepsi Cola”kompani- 
ja .Vidas yra skyriaus ve
dėjas minėtoj kompanijoj.

K. L. B.MONTREALIO 
INFORMACIJOS 
FONDAS
Ryšium su Romo Ka

lantos didvyriška mirtimi 
už Lietuvos Laisve ir at
siradus reikalui kanadie
čių spaudoje reaguoti ir 
Lietuvos okupanto mela
gingus pranešimams de
maskuoti K. L. B. Monre
alio Apylinkes Valdyba 
” Lite” yra atidariusi. In
formacijos Fondo sąskai
tą Nr.214O.

Visi Montrealio Lietu
viai, ir organizacijos kai 
dar savo įnašais ne pri
sidėjo prie šios akcijos, 
kviečiam įteikti aukas į 
minėtą sąskaitą.

K.L.B.Montrealio Apy
linkes valdyba nutarė šį
met Montrealio parodoje

K. L.B. Montrealio Apy
linkes valdyba nutarė.Šie
met Montrealio parodoje 
’’Man and his World” nuo 
lietuvių skyriaus įrengi
mo atsisakyti.

POPIULlARUS Montre- 
lio Lietuvių bendruomenes 
narys, mėgiamos geguži
nių vietoves savininkas, 
Pranas Skruibis, K. L. 
Bendruomenes reikalams 
paaukojo 10.00 dol.

• RŪTA LEE - KILMO - 
NYTĖ, vaidinusi veikale 

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
draudimo AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-378T
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.

A g e n t ū r a v e jcJ_a__n_U_——

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

PETRAS ADAMO NIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

’’Unsinkable Molly Brown” 
turėjo gerą pasisekimą. 
Pranešama, kad ji vaidi 
nime pavartojusi porą lie
tuviškų žodžių, kas jos 
žiūrovams lietuviams ypa
tingai patiko.

o IŠ MONTREALIO į tau
tinių šokių šventę bei Jau
nimo Kongresą į Chicago 
išvyko didokas skaičius 
jaunimo ir visuomenės 
veikėjų. Jų visų neįmano
ma suminėti. Bentnurody- 
sim, kad”Gintaras "-popu
liarus tautinių šokių an - 
samblis išvažiavo autobu

Tek Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355 

su. Vyko nemažiau 50 as
menų. Jaunimo atstovių 
tarpe tuo tarpu galim nu
rodyti B. Nuncevičiutę ir 
L. Žižytę. O taip pat vyks
ta R. Staskevičiūtė ir Alg. 
Kličius. Lėktuvu išskrido
Leonas Girinis-Norvaiša 
su sūnum Šarūnu.

• PranoBaltuonio skulp
tūros paroda M ontrealyje 
vyksta nuo liepos 2d. iki 
liepos 10 d. Ville Marie 
salėse. Paroda atvira nuo
9 vai. ryto iki 6 vai.p.p.

• Kapt Rimas ir Mourice 
Navikėnai susilaukė pir - 
magimiosūnaus. Kapitono gęs .p gulėj0 ligoninėje, 
mama E. Navikėnienė jau Q jauar jau- sveiksta

U65 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 
Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ______ 5.0% Asmenines ........    8.5%
Taupomąsias s-tas ____«.0%NeUhl turto .... ........ 8.5%
Term. ind. 1 metams______ 6.5% _ ...... „
Term. ind. 2 metams ......... 7.0%Cekll» kredl‘» -------- ---------
Term. ind. 3 metams........... 7.5%Investacines____ nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.už paskolos sumą.

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

buvo nuvykusi įPetawawą, 
Ont. anūko ir tėvų aplan
kyti.

• Rytis Bulota yra išvy - 
kęs į Prancūziją, sąryšį 
Kanados ir Prancūzijos 
studentais pasikeitimu.
• Dana Styraitė išvyku
si į moksleivių ateitinin
kų stovyklą Dainavoje ir 
tuo pačiu į Jaunimo kon - 
gresą Chicagon.

• Mykolas Šulmistras su 
šeima buvo išvykę į Chi- 
cago pas Leną ir Kostą 
Leinus.

# A. Piešina buvo susir-
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