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KAUNO ĮVYKIAI ATSILIEPE

SOV RUSIJOJE
• ”DER SPIEGEL” vokie
čių populiarus laikraštis 
plačiai nušviesdamas įvy
kių Kaune, mini kad Romo 
Kalantos tragiškos mir
ties savaitėje ten vyko įs
pūdingos demonstracijos. 
Kalantos šeima, jo tėvas 
esąs inžinierius ir komu
nistų partijos narys,gyve
na Kauno priemiestyje Vi- 
liampolėje.Po jau visiems 
žinomų rusų pastangų nus- 
lėptiRomo laidotuves,Vi- 
liampolėje buvo susirinkę s 
didelis būrys lietuvių jau
nimo ir pasileido į Kauno 
miesto centro gatves. 
Pradžioje rusai buvo tiek 
įbaiginti, kad tik bailiai 
žvalgėsi į šią eiseną ir 
nedrįso jaunuoliams prie
šintis. Demonstrantai

PEKINAS PR

MaoTze Tungo šalinin
kai vis labiau plečia savo 
įtaką, kuri net pasiekia 
Sovietų Rusiją. Štai nese- 
naibuvo spaudoje rašoma, 
kad Ukrainoje įvykdyta 
daug areštų vietos inteli
gentų tarpe .Ir jie visi kal
tinami, kad priklausė... 
Mao Tze Tungo šalininkų 
kuopelėms. Šie persekio
jimai palietė 150 asmenų. 
Net vietiniai komunistiniai 
laikraščiai Kijeve po to 
rašė9jogtaibuvęs kiniečių 
irukrainų suokalbis prieš 
Kremlių. Toliau aiškina
ma, kad priešiški Maskvai 
ukrainiečiai gaudavę tie
sioginius nurodymus iš 
Pekino.Kalbama,kad ukrai
niečiai veikėjai buvę pak
viesti į pasotarimus į Pe
kiną ir ten buvo sudaromi 
planai kovai prieš Maskvą. 
Dar reikšmingiau, kad 
Munchene, o taip pat Ka- 

bombardavo plytomis ir 
akmenimis komunistinių 
įstaigų namus,padegė po
licijos automobilį JCai po
licija nepajėgė jaunuolių 
demonstracijas išsklaidy
ti, tada buvo iškviesta į 
Kauno dagestaniečių divi
zija kuri esanti vadinama 
”Dikaja divizija"- laukinė 
divizija.

"Der Spiegei ” pažymi, 
kad Kauno įvykiai turėjo 
atgarsį daugelyje Sovietų 
Rusijos vietų, net pačioje 
Maskvoje.Ten susistiprė- 
jęs opozicinių gaivalų vei
kimas.Laikraštis net pas
tebi, kad kvietimai strei
kuoti ir reikalauti geres
nių gyvenimo sąlygų irgi 
surišti su įvykiais Kaune.

I E 5 MASKVĄ

nadoje būk tai veikia or
ganizacijos, kurių kryptį 
nustato Pekinas. Savo 
ruožtu Pekino radio stotis 
varanti aršią propagandą 
prieš Maskvą ukrainų 
kalba.

Vėliausiomis žiniomis 
Lenkijoje jau pradėjęs 
veikti vadinamas "samiz- 
dat”kuris išleidžia slaptus 
raštus nukreiptus kaip 
prieš Maskvą, taip pat ir 
prieš dabartinę Varšuvos 
vyriausybę. Tuose leidi
niuos Varšuvos valdžia 
kaltinama pataikavimu 
Maskvai, nurodoma, kad 
daug gerybių iš Lenkijos 
išgabenamas rusams, o 
lenkai už tai, girdi, nieko 
negauna.- Dabartinis Len
kijos vadas Gierekas va
dinamas svarbiausiu ru- 
sų-imperialistų pataikūnu. 
Šiuose leidiniuose bando
ma dikretituoti Varšuvos

KANADOS ŠIAURĖS GROŽIS
valdžios viršūnės ir nuro
doma, kad greta Varšuvos 
Chelanove esantis seksua
linis klubą s,kuria m paukš
tieji lenkų politburio vyrai 
kelia orgijas. Albanijoje 
gyvena 1964 metais pabė

gęs buvęs komunistinis 
Varšuvos veikėjas Mijalas 
kuris leidžia Pekino dva
sioje laikraštį, tas jo lei
dinys, slaptai gabenamas 
į Lenkiją .Maskvos slapto
ji policija suėmė daug.

BRAŽINSKŲ TEISMAS
Prano ir'Al girdo Bra

žinskų byla Ankaros apy
gardos teisme-Tųrkijoje, 
turėjusi prasidėti Š. m. 
liepos 19 d., atidėta rug
pjūčio 23 dienai. E)

A. SNIEČKUS PRIEŠ LIE
TUVOS JAUNIMĄ

Vilniuje liepos 3 d., įvy^ 
kusi ame partijos CK ple
nume kalbą pasakė ir pir
masis sekretorius A. 
Sniečkus. Apie nacionaliz
mo pavojus, Vakarų įtaką, 
išviso, apie ideologiją pa
grindinai jau pasisakė A.x 
Barkauskas. Tačiau parti
ja tiek susirūpinusi Vaka
rų įtaka jaunimui, kad ir 
°niečkui teko šį bei tą iš
ryškinti ir ypač į jaunimą 
nusižiūrėjus.

Pažymėtina, kad Snieč
kus mano, jog esąs nepa
kankamai kontroliuojamas 
paauglių elgesys... Snieč
kui, kaip ir Barkauskui n e- 
patinka jo apranga '"kai 
kurie iššaukiamai apsi
rengę, ilgais p’aukai s, ne
kukliai elgiasi”). Erą, jau
nimo dalis dykinėja, nedir
ba visuomenei naudingo 
darbo... °niečkus pakar
tojo i r Barkausko siūlymą; 
"I abai svarbu, kad nuo bur
žuazinės ideo' ogi jos įtakos 
būtų apsaugotas mū^ų jau
nimas, ypač besimokantis 
jaunimas".

Po ilgesnės pertraukos 
Sniečkus Šį kartą vėl puolė 
vad. buržuazinę ideologiją, 
ypač gi - nacionalizmą. 
Kova vyksianti be susitai
kymo. . . Ir virvien ^Tiieč- 
kusliepos 3 d. pripažino, 
kad net po šimtmečio ket
virčio" žmonių sąmonėje 
yra išlikusių praeities at
gyvenų, kurios neretai 
persipina su religinėmis 
atgyvenomis”.

Matome, kad tas ”persi- 
pinimas” partijai, okupan
tui tikrai skaudus. <E)
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SPAUDAI

Vienas pačių aktualiau
sių klausimų, koks šian
dien rūpi ryžtingai veikian
čiai ir galvojančiai lietu
vių visuomenei, be abejo
nės yra-santykiai jaunimo 
su dabar esama mūsų 
spauda„

Tuo reikalu jau senokai 
rūpinamasi, bet kiekvieni 
naujai ateinantieji metai 
šią problemą padaro vis 
aštrės nę .M ūsų pas id idžia- 
vimas, gausi toli nuo tė
vynės sienų susikūrusi 
spauda,artinasi prie grės
mingos krizės.Laikraščiai 
turi augti ir daryti pažan
gą, bet ne merdėti, kaip 
jau kartais mūsų prakti
koje pasitaiko. Senųjų 
skaitytojų eilės trumpėja.

, Vieni miršta kiti pasidaro 
paliegusiais ir nesugeba 
laikraščius skaityti. Rei
kalinga papildyti skaityto
jų kadrus. O iš kur tuos 
skaitytojus gausi, jeigu 
jaunoji karta atvirai pri
sipažįsta, kad esamais 
laikraščiais nesidomi?

Ši problęma reikalauja 
didelio plačiosios lietuvių 
visuomenės dėmesio. Jei
gu nebūtų surastas šio 
klausimo geras sprendi
mas, nueitų niekais dau
gelio dešimtmečių darbas, 
mūsų spaudos pionierių 
pasiaukojančios pastangos 
būtų paniekintos.

-•-
Daug uždavinių turėjo 

nesenai įvykęs jaunimo 
kongresas Chicagoje. Tuo 
tarpu gyvenama bendrais 
ir tenka pripažinti, miglo
tais įspūdžiais. Kokie bus 
rezultatai ir aplamai, ar 
mes pajusime sudėtų,jau
nimo kongresą organizuo
jant pastangų žymesnius 
vaisius,parodys ateitis.

Ž inoma, gerai, kad buvo 
skirtas vienas susirinki
mas kongrese spaudos 
reikalams. Ironiškai 
skamba,kai paskaitai pra
nešimuose iš kongreso, 
jog šiuo reikalu susido
mėjo negausus kongreso 
dalyvių skaičius .A tėjo pa
siklausyti ir pasikalbėti 
tik ” suinteresuotieji”, tik 
šokiu at kitokiu būdu ar
timesni spaudai asmenys.

Ir kalbėta tik bendrais 
posakiais, nieko naujo ne- 
2 psl.

teko išgirsti. Visi pripa
žįsta,kad padėtis sunkoka, 
tai jau ir be kongreso bu
vo gerai žinoma. Bet kur 
šios negerovės gydymo 
priemonės?Jų nesimato.

Spauda dabartiniu metu 
kaip buvo priekaištaujama 
minėtame pasitarime yra 
vyresnio amžiaus asmenų 
rankose, jų , tvarkoma ir 
globojama .Jaunesnieji esą 
nuskriausti, jiems nėra 
kur pasireikšti. Kažin ar 
tikrai taip yra. Juk nuola
tos girdime šauksmus,kad 
jaunuoliai eitų į spaudą. 
Rodos nėra tokio laikraš
čio,kurs atstumtų jaunimą. 
Visi laidiniai pageidauja 
jaunų jėgų..Kas tik pasi
ryžta, visiems durys at
viros į mūsų laikraščius. 
Lygiai ir laikraščiams va
dovauti kiek vieną proga 
kviečiami jaunosios kar
tos atstovai. Tik dėja ne 
visada panašios pastangos 
esti vaisingos.

Žinoma, nenormalu, kai 
laikraščius redaguoja jau 
pensininko amžiaus sulau
kė spaudos darbuotojai. Ne 
visi jie sugeba pajusti mo
derniųjų laikų dvasią. Ta
čiau neužmirškim, kad 
spaudos darbas mūsų prak
tikoje nėra pelningas.Rei
kia ir pasiaukojimo ir 
troškimo nugalėti daug 
kasdieninių kliučių.O jau
nieji labai lengvai gauna 
ir malonesnius ir pelnin- 
gesnius darbus .Atliekam u 
laiku jiems paranku pa
kritikuoti. Tad pasiryžu
sių eiti į spaudos darbą 
jaunosios kartos atstovų 
labai nedaug.

- •—
Pajauninti mūsų spaudą 

be jokių abejonių reikia. 
Kas tai gali atlikti? Tik 
pati mūsų jaunoji karta tai 
padarys, jeigu eis į spau
dą,jeigu parodys savo pa
siryžimą ir norą nugalėti 
tuos sunkumus, kuriuos 
sutinka kiekvienas mūsų 
leidinys. Bet tik nelauki
me, kad iš tolo žiūrėdami 
jaunuoliai spaudai ką nors 
gero padarytų.

Tuo tarpu jaunoji karta 
gerai reiškiasi demon
stracijose ir trumpalai
kiuose žygiuose. Tie šau
nūs blyksterėjimaijkruopš- 
čiame spaudos darbe toli 
gražu nepakankami .Vie
no žaibiško žygio čia ma
ža, čia reikalinga ištver
mė, daugelį metų užtrun
kanti ištvermė ir kietas 
pastovumas čia būtinas.

172 -
SOVIFTŲ SĄJUNGA IR KI
NIJA PAVERGUSIOS 172, 
107,000 žmonių

Ryšium su liepos 16-22 
d. JAV-se atžymėta Pa
vergtųjų Tautų Savaite, 
kalbėjo sen. James L. Buc
kley. Jis priminė, kad laik
raštyje ”N. Y. Times” ra
dęs dvi *inias: ^pie britų 
naujus duomenis dėl Katy- 
nų žudynių tūkstančių len
kų karių) kaltininkų ir dėl 
trečiojo susideginimo Lie
tuvoje. šiedu įvykiai, pa
sak senatoriaus, turi ben
drą bruožą - jie primena 
likimą tų, kurie buvo vir
tę komunistinio imperia- 
'izmo aukomis, -uck’ey^ 
pabrėžė, kad Sovietų c-ga 
ir kom. Kinija yra paver
gusios 172,107,000 vmonių, 
toliau nurodė, kad, esą,

PAVOJINGOJI
IDEOLOGIJA

Vilniuje liepos 3 d. įvy
kusiame partijos pi enume, 
be pranešimų, buvo ir dis
kusijų. Kai kurių da’yvių 
mintys, atpasakotos ”Tie- 
soje”vertos dėmesio>Par- 
tljospareigūnas v. Koja’a 
iš Vilniaus teigė; iš visos 
eilės jaunuolių Vilniuje, 
dirbusių įmonėse, net 90 
procentų nebuvo išklausę 
nei vienos^partinio turinio) 
paskaitos. .. V. Morkūnas 
komjaunimo vadovas, Štai 
ką pasakojo apie Vakarus 
i r Li etuvo s j aunimą:” Bur- 
^uazinė ideologija stengia
si į savo pusę palenkti pir
miausia pasyvius, visuo
meniniame gyvenime ne
dalyvaujančius jaunuolius”.

KOVA SU GIRTAVIMU 
LIETUVOJE

’’Girtavimas darosi vis 
labiąu nepakenčiamas" - 
pirmiausia pabrėžiama 
Lietuvoje paskelbtame, 
liepos 8, "Į^ake dėl prie
monių kovai su girtavimu 
ir alkoholizmu sustiprin-

O svarbiausia nereikia 
leisti užgesti vyresniosios 
kartos įskiepytai įdėjai, 
kad kiekvienas didelis ar 
mažas, o būtinai turi savo 
spaudai padėti gyvuoti.Tik 
tada neturėsime spaudos 
merdėjimo būklės, kuri 

neišvengiama, jeigu mū
sų spauda nesulauks jau
nosios kartos gilios mei
lės.

I J 0 N A I P A V I

pastaruoju metu ne«ą ma
dinga kalbėti apie ’’sovietų 
komunizmo imperialistinę 
bei agresyvią politiką”. 
Tačiau to negalima pasa
kyti apie pavergtuosius, 
kuriems visai aišku, ką 
reiškia pavergtoji tauta. 
Tai gerai numano vyrai bei 
moterys, ^tebėję rusų tan
kus, triuškinančius Čeko
slovakijos laisvę. lenkų 
darbininkai, 1970 metais 
kėlę maištą prieš komunis
tų regimą, lietuviai, pa
sauliui skelbę skundą dėl 
politinės ir religijos lai s- 
vės ir Tibeto pabėgėliai 
visame pasaulyje.

cen. Buckley savo reikš
mingoje kalboje reiškė su
sirūpinimą dėl pavojaus 
JAV-bėms s’opinti ligšio
linį įsipareigojimą paverg

BURŽUAZINĖ

ti”. Griežtų priemonių tai 
kovai vesti reikėjo anks
čiau ir tik Maskvai nese
niai paskelbus apie jos 
priemones, regimo parei
gūnams Lietuvoje - vadi
namai Aukščiausiajai Ta
rybai beliko skelbti savo 
Iraką.

Jis turi septynias dalis. 
Jo ° e nurodoma uv a'koho- 
linių gėrimų vartojimą, 
girtų pasirodymą viešose 
vietose, u“ įtraukimą ne
pilnamečių į girtavimą, u- 
transporto priemonių vai
ravimą, ecant neblaiviam 
irkt. Numatytos piniginės 
baudos, patalpinimas iš
blaivinimo įstaigose ir kt. 
Pvz. girto pasirodymas 
viešose vietose baudžia

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą' Ui ištikimybę Kanadai' 
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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toms tautoms e,k'eisti tie
sos bei vilties wod24us ir 
ypatingai radio bangomis. 
Tai liudija siekimai apkar
pyti Amerikos Balso ’ėša^ 
ar visai sustabdyti Lais
vosios Furopos bei Lais
vės radijų transliacijas. 
Bučki ey nupasakojo pasku
tinių mėnesių įvykius pa
čioje eovietų Sąjungoje 
rmūgiai pasipriešinimo 

judėjimui), Lietuvoje, ki
tose Baltijos respublikose, 
Čekoslovakijoje'čekų pa
triotų naujos bylos) ir kt. 
cavo kalbą sen. Buckley 
baigė, reikšdamas viltį, 
kad pavergtųjų kraštų gy
ventojų troškimai būtų įgy
vendinti ir jis atkreipė dė
mesį į reikalą Vertinti tas 
laisves, kuriomis ga’i di- 
džiuotisJAV -bės.

mas bauda nuo trijų iki 10’ 
rublių, nepilnamečio nu
gi rdymas - iki 30 rublių, 
neblaivūs vairuotojai bau
džiami bauda nuo 10 iki 30 
rublių ir iš jų atimama tei
sė vairuoti iki dviejų metų 
irt. t. Piktybiniai girtuok
liai (alkoholikai) gydomi 
priverstinai. Kovai su gir
tavimu sudarytos komisi
jos. . . 'F)
• KATALIKŲ KUNIGAS 
Reinholdas Dorlandas Rai
toje rabinų tarybos spren
dimu priimtas į žydų tikė
jimą.Tai ypatingas atsiti
kimas,kad kunigas priim
tų žydų tikėjimą, nors ir 
anksčiau aps įtaikydavo, 
kad kata likai,kaip ir patys 
žydai keisdavo tikybą.Šį 
įvykį galima pateisinti tik 
tuo,kad minėto kunigo mo
tina buvo žydė.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KRIKŠTO LAITYTĖS - 
DAUGĖLIENĖS 
"SKAMBĖKITE 
DAINOS” PLOKŠTELĖ.
Savo dainavimo grožį ir 

patyrimą, savo muzikinį 
< įsijautimą b ei jo išgyveni

mą, solistė Juoze Krišto- 
laitytė įpynė į nesenai jos 
išleistą plokštelę " Skam
bėkite Dainos

Jau pats pavadinimas 
rodo jos entuz iastingą norą 
džiaugtis lietuviškomis 
dainomis.

Amerikoje solistė Juoze 
Krištolaitytė dainavo dau
gelyje kone ertų,pradedant 
nuo Bostono, New Yorko 

k iki Los Angeles, o taip pat 
ir Kanadoje. Solistė daly
vavo televizijos progra- 
mosejdainavo su simfoni
niu orkestrui, Čiurlionio 
Ansambliu Ji surengė dai
nų ir arijų koncertus, re
čitalius. Dainavo Gildos 

* partiją Rigoletto operoje, 
kurią statė Čikagos Lie
tuvių Opera.

Juozė Krištolaitytė to
liau studijavo dainavimo 
meną, brendo muzikaliai,

Svarbu jai buvo taip pat 
dainuoti gražia lietuvių 
kalba, net ir tarptautinius 
kūrinius.

Viena tų minčių ir pa
ragino Juozę Krištolaitytę 
išleisti savo dainų plokš
telę.

Pirmoje plokštelės pu
sėje ji pasirinko tris Sta
sio Šimkaus, vieną Gaubo, 
vieną Tallat - Kelpšos, In
dros Ir tris Kazio-Viktoro 
Banaičio dainas.

Visos pasirinktos liau
dies dainos yra išraiškin
gos ir gražiai dera tar
tum sudaro lietuviškų dai- 
dainų pynę.

Antroje dalyje solistė 
įdainavo dvi Mocarto dai
nas, viena Šuberto, Rach
man inovo, Banaičio origi
nalią kompoziciją"Tulpės*J 
Eckerto ir Donicetti 
V Čigonę

Jei pirmosios dainos

pasižymi švelnumu, bei 
trapumu,taip tinkamu dai
nininkės balso charakteriui, 
tai Eckerto "Kalnų daina", 
pilna romantinio ilgesio 
suteikia didesnių vokali
nių išraiškos galimybių, o 
Donicetti " Čigonė " įrodo 
jos koloratūrinio soprano 
sugebėjimus ir vokalinį 
tempermentą.

Solistę pianinu palydi 
muz. Genovaitė Karsokie- 
nė.

Plokštelę gausit rašy- 
darni tokiu adresu: 
J.Krištolaitytė-Daugelienė 
1139 Dennis Circle, 
Cleveland, Ohio, 44121. 
Aldona Augustinavičienė.

Aleksandras Arturas Mičiu- 
das, Argentinos Lietuvių Orga 
nizacijų ir Spaudos Tarybos pir 
mininkas, dalyvavęs II PLJ kon 
grėsė ir jaunimo stovykloje ~

• PENSININKŲ, pasitrau
kusių iš aktyvaus darbo, 
vyresnio amžiaus asmenų 
aprūpinimas šiais laikais 
sudaro visoms valstybėms 
didelį rūpestį. Daugelyje 
valstybių išmokamos pen
sijos nepakankamos. Ka
nadoje pensininkai nors 
turi ir labai kuklias pen
sijas, bet turi ir kai ku

rias privilegijas. Čia vi
sa nevaržoma, kur pensi
ninkas nori gyventi. Pen
sininkas nuo 18 m. savo 
amžiaus 20 m. išgyvenęs 
Kanadoje gali išvykti į ki
tą kraštą šešiems mėne
siams ir gauti jam pri
klausiančią pensiją. Ly
giai Kanada moka pensija 
tiems, kurie čia išgyveno 
40 m. ir dirbo, bet pensi
jos amžiui atėjus atsidūrė 
užsienyje. Pastarųjų laikų 
vyriausybės patvarkymai
reguliuoja pensijų sumas, 
atsižvelgiant į tai, kiek 
pabrangsta bendros pra
gyvenimo išlaidos." Gua
ranteed Income Suplement 
Program" sudarė didelius 
pagerinimus pensininkams. 
Bet išmokant pensijas at
sižvelgiama į pensininko 
medžiaginę būklę,siekiant, 
kad jokių pajamų neturin
tieji pensininkai nebūtų 
skriaudžiami.

• DIDMIESČIŲ gyventojai

Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus ir Vokietijos jaunuoliai Jaunimo Kongreso dalyviai.

Pasaulio Jaunimo kongreso stovyklos ruošimo komisija 
Kanadoje. Iš kairės: L. Gustainytė, R. Sakalaitė, G. Juo
zapavičiūtė, K. Pareštyte, A. Gutauskas, G. Breichm'anas 
ir K. Šeštokas.

Yorke bus draudžiama 
muzikinė reklama, ledų 
pardavėjai negalės skam
binti varpeliais, negalima 
bus naudoti radio aparatus 
viešose vietose ir trauki- 
niuose,automobilių vairo- 
tojai turės kiek įmanoma 
sumažinti pavojaus signa
lus. Bus draudžiama auto 
mašinoms kelti triukšmą. 

valės irgi sumažinti triukš
mą. Triukšmautojai bus 
smarkiai baudžiami.

• VA LENTINOS IR STEPO 
MINKŲ populieri radio 

programa Naujoje Angli
joje rugpiučio!3 d. Romu
vos parke turės gegužinę, 
kurios metu bus renkama 
"Miss Lithuan iaof New

LONDONO “JAUNOJI BALTIJA“, priauganti šokėju ir daininikų grupė. Dešinėje: mokytojai: 
Liucija Petrašiunaitė ir Marijus Chainauskas.
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Apie tuos kanadiečius, 
kuriuos rado ateiviai, at- 
sikeldami į šį kraštą, kaž 
kodėl rašoma nepalankiai 
ir jie yra apibūdinami,kaip 
primityvūs žmonės. Betgi 
Amerikos kontinento šiau
rėje gyvenusieji indėnai 
verti didelio dėmesio. 
Baltieji žmonės iš pačių 
pradžių nebuvo indėnams 
palankūs. Knygose, f ilmo- 
fiie ir keliauninkų pasako
jimuose indėnai pavaiz
duojami neteisingai. Ly
giai ir baltieji misionie
riai į indėnus žiūrėjo ne
palankiom akim .Jie manė, 
kad baltasis žmogus turi 
indėnui nurodyti tikrą jo 
gyvenimo būdą. Net ir jų 
pavadinimas buvo klaidin
gas,© kas svarbiausia nie
kas nesirūpino šią klaidą 
atitaisyti. Juk indėnais jie 
vadinami tik todėl,kad sa
vo laiku Kolumbas, pasie
kęs Amerikos krantus, 
manė, jog pateko į Indiją, 
tad ir Amerikoje rastus 
gyventojus jis pavadino in
dėnais. Išdidumo apimti 
baltieji tingėjo paklausti 
vietinius gyventojus, kaip 
jie patys save vadina.

Juk žinome,kad pirmuo
sius atvykėlius vietiniai 

gyventojai sutiko svetin
gai ir maloniai. Jau pir
mosios žiemos baltasis 
ateivis negalėjęs būtų iš
kentėti, jeigu jam tada ne
būtų pagelbėję vietiniai 
gyventojai. Čia turim pa
kankamą įrodymą, kad in
dėnai priklauso garbingai 
žmonių giminei.

Indėnų padermės pasi
žymėjo taurumu, jų savi
tarpiniai santykiai išaugę 
laiko tėkmėje buvo verti 
pagarbos. Tačiau baltasis 
ateivis iš tolo vertino sa
vo gerus kaimynus ir daž
nai juos be pagrindo kalti
no atsikilimu ir kitomis 
neigiamybėmis. Tiesa, 
žmonės, anksčiau gyvenu
sieji šiaurės Amerikos 
kontinente nebuvo panašūs 
į baltuosius ir turėjo sa
vitus papročius bet skir
tingą gyvenimo būdą. Jų 
religiniai įsitikinimai ne
buvo vulgariaf’pagoniški” 
bet pasižymėjo taurumu. 
Pažymėtina, kad tarp at
skirų genčių ir giminių ne
būdavo karo veiksmų.At
rodo, kad ir tokio reikalo 
nesusidarydavo. Jie gyve
no neaprėpiamuose žemės 
plituose, o visokio maisto 
ir jiems reikalingų gėry

bių buvo visiems pakanka
mai. Kiekvienas anuome
tinėje Kanadoje galėjo ra
miai sau gyventi. Reikia 
dar pridėti, kad indėnai, 
kol gyveno patys vieni be 
baltųjų ateivių,visai netu
rėjo karinio pobūdžio gin
klų. Jų ginklai buvo skirti 
medžioklei - žvejojimui. 
Tie ginklai buvo primity
vūs, bet indėnai juos var
tojo nepaprastu meistriš
kumu.

Baltieji atvykę į Kanadą 
čia rado indėnus auginan
čius tabaką,kukuruzus/cor- 
nus/bulves, tomatos-pa- 
midorus,saulėgražas,į  vai
riausių rūšių pupas,o taip 
pat naudojančius maistui 
klevų sunką arba Lietuvė
je gerai žinomą sulą.

Tad baltasis žmogus 
daug ko išmoko iš indėnų. 
O atsilygindamas už tai 
jis juos išmokė kariauti, 
naudoti tokius tais laikais 
pavojingus ginklus, kaiįj 
šautuvus ir pasiūlė jiems 
tokius peilius, kurie kaip 
tik labai tiko skalpams 
imti.. .Nors buvo paskelb
ta tokia žinia ir buvo įti
kinėjama,kad skalpuoti, tai 
indėnų senas paprotys. 
Bet nešališki praeities

GERIAUSIAI PAILSĖSIU 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 tiesiaj 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 if 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

tyrinėtojai, sako, kad šis 
žiaurus paprotys kaip tik 
baltųjų buvo propaguoja
mas, nes jie pradėjo už 
skalpus brangiai mokėti. 
Patirta, kad prancūzas 
Quebeco gubernatorius 
maždaug 1700 metais vie
šai paskelbė, kad jis už 
kiekvieną skalpą duos šau
tuvą,keturis svarus para
ko ir du svarus švino.Vi
sos šios dovanos buvo duo
damos už anglų skalpus... 
Kitur Amerikoje irgi bu
vo duodamos dovanos už 

Kanada ir šiuo požiūriu 
buvo skirtingoje padėtyje.

Kanados indėnai tačiau 
ir šiandien turi problemųs 
kurių baltieji vis dar neno
ri suprasti. Naujieji Ka
nados ateiviai, kurių dau
guma priklauso tokioms 
tautoms, kurios istorijos 
bėgyje pačios nemaža 
skriaudų patyrė,b e abejo
nės greičiau supras indė
nų būklės sunkumus.

INDĖNAS TRADICINĖJE APRANGOJE. Foto: Canadian Scence
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skalpus,bet buvo reikalau
jama jau indėnų skalpų. 
Nereikėtų kaltinti vienus 
indėnus už skalpų biznį, 
nes ir baltieji tai prakti
kavo, nes tai buvo neabe
jotinai ’’geras biznis ”.

Kanadoje, kai baigėsi 
1812 metų karas, toliau jau 
prasidėjo taikos laikotar
pis. Bet toliau į pietus 
Amerikoje dar ilgus de
šimtmečius buvo susidu- 
rymųsu+ais pagrindiniais 
šiokontinento gyventojais, 
iš kurių baltieji atiminė; 

‘ jo žemes, o taip pat juos 
beatodairiniu būdu skriau
dė. Nors buvo gražių aiš
kinimų, bet tik vieni indė
nai gerai atsimena kiek 
skausmo teko jų giminei 
iškentėti.

Kanados indėnai turėjo 
labiau ramias gyvenimo 
sąlygas jau todėl, kad čia 
žemių niekada netrūko, o 
taip pat kiti turtai buvo žy
miai gausesni.Jeigu toliau 
į pietus buvo susidariusi 
tokia padėtis, kad naujas 
žemes blatieji galėjo gau
ti tik vienu būdu-išnaikin- 
darni vargšus indėnus,tai

KANADOS
PILIETYBĖS
ĮRODYMAI
Kanados pilietybės įro

dymui esama dviejų rūšių 
dokum entų. Pir miaus ia, 
kiekvienas naujas pilietis 
gauna pilietybės dokumen
tą, kai jam pripažįstama 
Kanados pilietybė.Bet pa
rankiausia turėti maža, 
telpančią piniginėje celo
fanu padengta kortelę.Ji 
gali tarnauti kasdieniame 
gyvenime asmens įrody
mu ir yra labai patogi. 
Todėl tie,kurie tokios as
mens kortelės neturi, tu
rėtų kreiptis į Citizenship 
registration Branch. Iš
duodama šią kortelę įstai
ga ima du dolerius išlai
doms padengti.

• KANADOJE sergantieji 
ir dėl kurių nors priežas
čių nes inaudojantieji ligo
ninių patarnavimais,gauna 
medicinos pagalbą sveika
tos apsaugos-ambulatori- 
nėse įstaigose, kurių yra 
visuose žymesniuose cen
truose. f .

(Canadian Scence)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PRANO IR ALGIRDO BRAŽINSKU 
LIKIMAS

Vilko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas š. m. birželio 
6-2.8 d. lankėsi vak. Eu
ropos penkiose valstybėse: 
Ispanijoje, Italijoje, Tur
kijoje, Fed. Vokietijoje ir 
Šveicarijoje. Dr. Valiūnas 
Turkijoje, nuo 1971 m. , 
•lankėsi jau ketvirtą kartą.

Bražinskai, - pasakojo 
dr. Valiūnas, - laukia 
teismo jau daugiau pusan
trų metų. ’’Aišku, mums 
rūpi, kad Bražinskų byla 
įmanomai greičiau prasi
dėtų, nes bylai teisme at
sidūrus, Turkijos vyriau
sybė negalėtų Bražinskų 
grąžinti Sovietų Sąjungai, 
be to, mums rūpi, kad 
Bražinskai kaip galima 
greičiau būtų laisvi". Pa
skutinėmis žiniomis, vie
nas iš penkių Ankaros apy
gardos teismų - antrasis, 
Bražinskų, tėvo ir sūnaus, 
bylą turėjo pradėti spręsti 
š. m. liepos 19 d.

Apygardos teisme bylą, 
be pirmininko, sprendžia 
dar du teisėjai. Sprendi
mas daromas paprasta 
dauguma. Dabar neįmano
ma pasakyti, kokią teis
mas ‘‘kirs bausmę, gi dėl 
sūnaus, Algio, kadangi jis 
įvykio, 1970 m. spalio 15

KUO KALTAS LIETUVOS 
JAUNIMAS

Vilniuje sukviestas Lie
tuvos kom. partijos Centro 
Komiteto 6-sis plenumas. 
Dėl pasiruošimo Sovietų 
Rusijos įkūrimo 50-sioms 
metinėms kalbėjo CK se
kretorius A. Barkauskas.

ĮVYKIAI LIETUVOJE
Jis savo kalbą skyrė be

velk išimtinai vadinamam 
ideologiniam darbui. Bar
kauskas tik vienoje vietoje 
paminė j o’ ’ chuli ganus” Vii - 
niaus Sporto rūmuose, ta
čiau visi jo puolimai, nu
kreipti prieš ’’buržuazinę 
propagandą”, jos paaštrė
jimą, prieš nacionalizmą 
ir Vatikaną. Jis atsiliepė 
į susideginimus, riaušes, 
studentų demonstracijas, 
atgarsis į lietuvių tautos 
pareikštą protestą prieš 
priespaudą.

Pasak A. Barkausko, vi
sur esanti pažanga, 
listinis lenktyniavimas,bet 
... liūdni reikalai stebimi 
ideologijos srityje. Ir čia 
partijos rekretorius apie 
idėjinius priešus kalbėda
mas juos taip vaizdavo:
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d., metu buvo nepilname
tis, reikėtų tikėtis, kad jis 
galės būti išteisintas ir ga
lėtų išvykti iš Turkijos.

Dr. Valiūnas toliau pa
žymėjo, jog Bražinskų gy
nėjas adv. C. Yardimci 
teismo byloje numatęr iš
kelti tai, jog Bražinskai 
nėra kriminaliniai nusi
kaltėliai, bet politiniai pa
bėgėliai. FVarbūs gynybos 
argumentai yra tie, jog 
Bražinskai pradėjo Šaudyti 
1 akūnams lėktuvą pradėjus 
manevruoti ^pikeruoti), gi 
lėktuvo palydovė mirė ne 
virš sovietų teritorijos, 
bet Turkijoje. Dėl sovietų 
spaudimo - Valiūno žinio
mis, dar š. m. liepos mėn . 
pradžioje Turkijos amba
sadorius Maskvoje buvo 
iškviestas į sovietų užsie
nių reikalų ministerija ir 
jam buvo įteikta dar viena 
nota dėl Bražinskų grąži
nimo. Rusų spaudimas bu
vęs ypač didelis prieš Pod- 
gorno atvykimą Turkijon 
š. m. balandžio mėn. Ta
čiau Vlikui pavykę tuos ru
sų norus rustabdy t. ATikas 
pasiryžę^ ir toliau Bra
žinskus remti moraliai ir 
materialiai.

’’pastarieji gana gudrūs ir 
klastingi”...

NUODIJAMA LIETUVOS 
JAUNIMO SĄMONĖ...
Jis teigia: "Prisideng

dami liberalizmo skraiste, 
imperializmo apologetai 
tebebando nuodyti tarybi
nių žmonių, ypač jaunimo, 
sąmonę”. Toji Vakarų pro
paganda, pa eak Barkausko, 
"stengiasi pakirsti tarybi
nių žmonių idėjinius į siti - 
kinimus... ” ir dėl to jis 
kviečia atitinkamai reaguo
ti "į visas mūsų priešų 
ruošiamas ideologines di
versijas”.

Barkauskas pasisako už 
internacionalizmą ir griež
tai smerkia nacionalizmą. 
Pasak jo, tas nacionaliz- 
mas "vienur dedasi kovo
toju už praeities palikimo 
išsaugojimą, kitur koke- 

eocia- tuoja su religija... speku-
liuoja meile gimtajam 
kraštui.., skatina emi
grantines nuotaikas". Na
cionalizmo tikslas antra- 
jam sekretoriui esąs toks: 
silpninti tautų draugystę, 

sukelti antitarybines nuo
taikas.

PUOLA BAŽNYČIA, SIŪ
LO DEMASKUOTI DVA

SIŠKIUS. ..
Čia buvo proga susido

roti su dvasiškiais, ru 
Bažnyčią-esą, jų veiks
mai turį nacionalistinį at
spalvį, o dvasiškių dalis 
esanti reakcingai nusitei
kusi. Lietuvos dvasiškiams 
mestas aiškus kaltinimas 
- jie pažeidžia įstatymus 
kultų klausimais...

Barkausko pagrindiniai 
priekaištai literatūrai pa
taikaujama miesčioniškam 
skoniui, pigiai vaikomasi 
"mados", kai kuriuose kū
riniuose jaučiamas pa
triarchalinio kaimo idea
lizavimas. ..

JAUNIMAS MĖGDŽIOJA 
VAKARAMS

Atrodo, kad Lietuvos 
jaunimas, jo elgesys Šiuo 
metu partijai nepaprastai 
svarbus. A. Barkauskas 
teigia, jog komunizmo 
priešai, greta antikomu
nizmo, siekią "perkelti 
savo gyvenimo elementus, 
per juos veikti ir jaunimo 
sąmonę bei idėjinius įsiti
kinimus”.

Partijai ta s” buržuazinio^ 
gyvenimo būdo pamėgdžio- ■ 
jimas” tiek baisus, kad 
Barkausko žodžiais čfa jau 
slypi "žalingos anarchisti
nė s, anti visuomeninė s nuo
taikos". Išniro ir partijos 
prisipažinimas :taip, Spor
to rūmuose (Vilniuj) 
triukšmavę... chuliganai, 
jų pavardes paskelbusi 
spauda, tai buvę "įžūliųiš
sišokėlių žygdarbiai".

■•gtųjų tautų paradofChicagoje, miesto centre, liepos 22 d.
5 psl.

JAV DEMOKRATU PARTIJOS

PROGRAMA
Nelengvoje kovoje įvyks- 

tančiuos rudenį rinkimuos 
JAV demokratai nori pa
sirodyti itin radikalūs .Sa
vo konvencijoje jie sudarė 
pagrindinę įsidėmėtiną 
programą o

Jie žada tuojau baigti 
Vietnamo karą ir reika
lauja jau dabar sustabdyti 
ten karo veiksmus. Taip 
pat jų manymu reikia iš
traukti nedelsiant iš Viet
namo visas Amerikos ka
ro pajėgas. Po to, kaibus 
baigtikaro veiksmai Viet
name, jų siūlymu turi bū
ti paskelbta amnestija de
zertyrams, kurių esama 
nepaprastai daug pasislė
pusių Kanadoje ir Euro- 
poje.Tuojau turi būti grą
žinti visi karo belaisviai.

Demokratai atsisako 
nuo karo prievolės. Karo 
pajėgas turi sudaryti sa
vanoriai.

Amerikos karo pajėgos 
Europoje turi būti suma
žintos.

Mokesčių srityje demo
kratai siūlo reformas ir 
žada atimti dabar esančias 
privilegijas kai kuriems 
sluoksniams, kurie mo
kesčių naštos dabar visai

Dar kiti neigiami reiški- < 
niai, Barkausko paminėti: 
girtavimas, amoralumas, 
vietininkiškos nuotaikos, 
kyšininkavimas, miesčio
niškumas. Partija ir prieš 
tuos, kurie "pernelyg vai
kosi įvairiausių buržuazi
nio pasaulio madų", prieš 
ilgaplaukius kūtvėlas, hi
pių pamėgdžiotojus...

nejaučia.
Bendru nusistatymu jie 

ryžtasi reformuoti sočia - 
lį draudimą ir neturtin
giems pašalpų programą.

Demokratai skelbia,kad 
suteiks darbą visiems, o 
žemiausias atlyginimas 
būsiąs pakeltas iki 2 dol. 
50 centų į valandą.

Demokratai nusistatę 
sulaikyt i b et kokią pagalbą 
Graikijos karinei vyriau
sybei.

Nors buvo siūlomas, bet 
demokratai atsisakė į sa
vo programą įjungti abor
tų laisvę,o taip pat jie ne
nori globoti homoseksua
listų.

• MOTERŲ okup. Lietuvos 
Aukščiausioje Taryboje 
praeitais metais buvo 97 
arba 32,3 procentų visų 
del egatų.

• LEONAS PRAPUOLENIS 
vienas iŠ lq4l m. sukilimo 
organizatorių, mirė Čika
goje liepos 25 d. Jis, gi- 
męsl913m., buvo ilgame
tis pogrindžio veikėjas, 
vedęs kovą su dviem oku
pantais. 1Q41 m. birželio 
23 d. Prapuolenis drauge 
su sudaryta laikinąja vy
riausybe per Kauno radiją 
paskelbė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. 
Po pranešimo buvo sugro
tas Lietuvos himnas. L. 
Prapuolenis nuo 1955 m. 
gyveno Čikagoj e. Atsi svei
kinimas su ve’ioniu buvo 
liepos 28 d., laidotuvės 
įvyko liepos 29 d. Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse.
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montams ir praplėtimams nes T. H. inžinie
riai dažnai ten lankydavosi. Man tekdavo 
juos ten lydėti. Net pats viršininkas Vogt 
nekarta buvo atsilankęs Panevėžyje. Iš tų 
įmonių jie neišvažiuodavo tušti. Panevėžio 
apskrityje buvo numatyta pastatyti keturios 
"utelių” įstaigos — Panevėžyje, Kupiškyje 
Šeduvoj' ir Ramygaloje. (Visoje Lietuvoje 
apie 100)x Bet mes į tas statybas žiūrėjom 
pro pirštus nes tai nerealus reikalas o tik 
priedanga gauti medžiagą. Niekur naujų pa
statų nepradė jom o parinkom apleistus mūro 
namus kuriuose darėme reikalingus nuuteli- 
nimui įrengimus. Bet jų nebaigėme...

Gautą medžiagą per Statybos Valdybą 
naudojom naujų mokyklų statyboms, nors tai 
buvo uždrausta.

Ūkininkai skundėsi kad negali niekur gau
ti ukiui reikalingų būtiniausių medžiagų: vi
nių, stiklo, cemento geležies o ypač pasagi- 
nių vinių. Sužinojom kad tų medžiagų galima 
gauti didelius kiekius per vieną statybos ben
drovę Vilniuje tik reikia turėti Hauptman - 
to leidimą jas nupirkti. Tos bendrovės at
stovas Kaune inž. A. Mošinskis (dabar Bra
zilijoj) pasiūlė Apskr. Valdybai tų medžiagų 
įsigyti kiek no rime. VLną syk Vogt atsilan
kius, ’’įrodėme” jam kad vykdome svarbius 
karo reikalams darbus ir leidimą pirkti me
džiagą gavome. Per Mošinski nupirkome 4 
vagonus cemento, 5 tonas viniųir didelį kie
kį stiklo. Su cemento pergabenimu vargo ne-' 

buvo nes vagonai atėjo tiesiai į kooperatyvus, 
išskyrus vieną vagoną kurį pasilikom Pane
vėžyje - mokyklų statyboms. Kita medžiaga 
pergabenti iš Kauno buvo didelė rizika. Šan
čiuose prie medžiagos sandelių visų vartų 
stovėjo vokiečių kariškos sargybos. Kai su
mokėjom kasoj pinigus ir darbininkai pradė
jo krauti į sunkvežimius vinių ir stiklų dė
žes, labai nejauku buvo laukti, tai sakau Mo- 
šinskui ”einam iŠ čia”. Gatvėj palaukėm kol 
sunkvežimiai išvažiavo iš kiemo pro sargy
bas. Mošinskis atsisveikinęs pasakė "dabar 
dumkittikniekurnesustokite”. Nors turėjom 
leidimą tai medžiagai pirkti bet žinojom kad 
jos naudojimas prieštarauja "Naujos Furo- 
pos" kūrimui. Koperatyvai šia medžiagą per
da vinė j o ūkininkams už savykaina. Liko jos 
ir mokyklų statybai.

Sunkiose okupacijos sąlygose ir nelegaliu 
būdu pastatėme 3 naujas mokyklas: Dembra- 
vos-Šeduvos vaisė. - 3 komplektų murinę, 
Siaurių - Kupiškio vaisė, ir Maksvyčių - 
Subačiaus valse, po 2 kompl. - medines.

Tų mokyklų atidarymas ir ūkininkų su
ruoštos vaišės su prakalbomis ir padėkomis 
lietuviškai "valdžiai”buvopuikiausias lietu
vių laisvės troškimo įrodymas. Mokyklas 
atidarė paskutinis apskrities viršininkas 
pulk. A. Gaušas, miręs Amerikoje 1964 m. 
Savivaldybės vadovas Butkus buvo jau iš tar
nybos pasitraukęs ir tose iškilmėse nedaly
vavo.

Taip mes per 3 metus statėme "Naująją 
Furopą".

1943 m. sausio mėn. rusai apsupę ir su
naikinę prie Stalingrado VI vokiečių armiją, 
pradėjo sparčiai žygiuoti pirmyn. Vokiečiai 
nebeturėjo pakankamai jėgų prasiveržusiai 
rusų lavai užtvenkti.

1944 m. kovo mėn. karo frontas artinosi 
prie Lietuvos sienų. Birželio 6 d. Vakarų 
sąjungininkai išsikėlę Normandijoje irgi 
sparčiai žygiavo pirmyn ir pasiekė Reiną. 
Pabar jau visiems buvo aišku kad Trečiajam 
Reichui ir "Naujajai Furopai" ateina galas.

Daugelis lietuvių manė kad už trijų mėnesių 
bus baigtas karas ir atstatyta prieškarinė 
politinė padėtis, o kad nepatekti į karo veiks
mų sukurtus ir nežūti beprasmiškai, reikia 
laikinai pasitraukti į vakarus.

HANAU STOVYKLOJE '
Vakarų sąjungininkai baigę karą, savo 

zonose įsteigė "išvietintų" stovyklas kad 
lengviau būtų juos aprūpinti ir repatrijuoti į 
savus kraštus. Tos stovyklos buvo apsuptos 
spigliuotų vielų tvoromis ir prie vartų sto
vėjo kareivių sargybos, kurios nebuvo per
daug griežtos. Aplankęs artimesnes - Ko- 
burgo ir Bambergo stovyklas radau ten ne
mažai lietuvių gyvenančių su repatrijuoja
mais rusais, lenkais, ukrainiečiais. Mes 
nesiskubinome keltis į stovyklas nes buvo 
gandų kad sąjungininkai visus pabėgėlius, 
kilusius iŠ Sovietų Sąjungos, perduos rusams 
- repatrijuoti. Panika kilo kai anglai, ap
gaulingu būdu, perdavė rusams visą rūsų- 
kazokų stovyklą ir padėjo prievarta juos iš
vežti. Anglų kareiviai, šautuvų buožėmis 
mušė kazokus ir sodino į rusų sunkvežimius. 
Keletas besipriešinančių kazokų nusižudė. 
Girdėjome kad pabaltiečiai nebus prievarta
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HANAU STOVYKLOS 4-tas BLOKAS

KAI M.Ų TAKELIAIS A. VAIČIULAITIS

Ežiomis per kaimų laukus ėjo du seneliai.
Abu keliavo tylėdami—jis pirmas, ramsty- 

damasis lazda ir paskendęs savo mintyse, o ji
nai trepleno paskui, basa, apsivilkusi senoviškais 
drabužiais, su eglučių raštais bei kriputėmis, ir 
vis stengėsi perprasti, ko jos vyras šiandien toks 
apniūkęs, kad štai nuo pat miesto net burnos 
nepravėrė.

Gerokai atsilikęs, sekė berniukas, jų anūkė
lis, kurio galva retkarčiais kyštelėdavo pro ru
gius.

Buvo patsai vasaros vidudienis.
- Kiek tik akys aprėpė, aplinkui laukuose ir
, pievose nieko nematei, tik tuos du karšinčius, 

slenkančius pro javų lysias.

Grįžo namo iš bažnyčios, palaidoję savo gi
minaitį Juozą Sarpalių. Rado jį negyvą jo pa
ties vaikai, išėję į griovius kmynų pasirinkti. 
Gulėjo žmogus užvirtęs, mėlynas akis pastulbi- 
nęs į dangų, o ant smilkinio buvo sukrešėjęs 
kraujas. Nei policija, nei kaimynai taip ir ne
galėjo pasakyti, kas jį užmušė. Vyras buvo ge
ras, nesipyko—ir kam jis galėjo pareiti į kelią! 
Taip Juozą Sarpalių užkasė po beržais,—ir tu jo
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neprikelsi. O ten, ant žemės parpuldama, verkė 
jo žmona, kad ją reikėjo net nuo kapo atplėšti. 
Striūbavo sūnūs ir dukterys, maži našlaičiais pa
likę.

— Va, tai ir supaisyk Dievulio kelius, — pa
galiau tyliai prašneko senelis, lyg sau, o ne kam 
kitam sakydamas.

— Ar man kalbi? — priėjusi pasiteiravo 
moteriškė ir kažkaip gailiai žiūrėjo į savo vyro 
veidą.

Jis nieko nepratarė, tik sustojęs apsi
žvalgė ties kaimo kapinaitėmis, kur jau seniai 
niekas nesilaidojo.

Paskui jis akis nuleido į žemę po savo ko
jomis, lyg laukdamas, kad ji štai prašneks ir iš
aiškins, kas jį krimto. Jo skruostai dar labiau 
susiraukė, lyg jis stengtųsi ką atsiminti, ar ko 
labai gailavo ...

Neiškentusi ji pratarė:
— Ar gal tau sopa?
— Kur čia! ...—numojo jisai ranka ir pa

kėlė akis.
Ilgai žiūrėjęs į ūkius ir sodus, į kviečių ir 

miežių vagas, ligi pat akiračio, kur mėlynavo gi
ria, senelis pasakė:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



repatrijuojami bet perdaug netikėjom.
Prie komendantūroj rkelbimų lentoje, 

buvo iškabinti du raštai sprendžiantieji pa- 
baltiečių likimą. Kaip istorinius, paduodu 
čia originalų jų turinį.

Headquarters Api 258 US Army, 8th May 
1945. °ubject: Tisplaced Persons. To mili
tary personnel concerned.
1. It is understanding of the headpuartres that 
personnel who have been brought to Germany 
have the privilege of either staying in Ger
many and losing extra rights, such as extra 
food etc. or going back to their native land.
2. The people of the Baltic nations are not 
Russian and shall bū treated as a different 
nation.
3. This is a life and death matter to these 
Baltic countries.

Antras raštas, anksčiau spausdintas Ar
mijos laikraštyje "The Star and Stripes” 
skelbė:

"USA °till recognize Three Baltic Coun
tries. The Baltic State0 of Fstonia, Latvia 
and Lithuania still are regarded officialy by 
the USA as independent states, even thought 
have been absorbed into the Soviet Union, 
according to acting Secretary of State Joseph 
Crew. Crew r aid there was not change in the 
situation with respect to the three states and 
that their representatives still were accre
dited here and still recognized".

šie raštai įtikino pabaltiečius kad jie nebus 
išduoti rūsams, tai pabaltiečiai masiniai 
pradėjo kraustytis i D, P. stovyklas.

Keliaujant mums sunkvežimiu į Hanau 
stovyklą mateme eš al onus jugoslavų grįžtan
čių Į,tėvynę. Sėdėdami ant platformų jie laikė 
iškėlę tautines vėliavas - raudona, balta, 
mėlyna, bet... su kuju ir pi autuvu. Jiems 
nebuvo problemos - grįžo į "laisvą" tėvynę.

Hanau miestas, brolių Grimų gimtinė, 
buvo labai apgriautas, bet buvusio^ ten ka
reivines, kur įsikūrė stovykla, išliko svei
kos, iš skyrus porą blokų kurie kiek apgriau
ti.

Trijuose kareivinių rajonuose(kiemuose) 

buvo apie 20 keturaukščių blokų kuriuose °u- 
talpinta apie 8000 įnamių. Tą "poliglotą" 
sudarė lietuviai, latviai, estai, lenkai ir uk
rainiečiai, bet lietuvių buvo daugiausia - 
apie 4000.- Lietuvių stovyklos komendaitu 
buvokap. Juškys, vėliau J. Gudauskis. Apie 
šią stovyklą plačiai parašyta L. E. tai pri
dėsiu tik savo, asmenines pastabas.

Pradžioje gyvenome čia labai anksčiai - 
dvi, trys šeimos viename, klasės didumo, 
kambaryje kuris buvo pertveriamas karei
viškomis antklodėmis. Del ankštumo, lap
kričio mėn., ru kita šeima, persikėlėm į 
į mažesnę lietuvių stovyklą prie Dieburgo, 
vad. Muna-lager, apie50kmnuo Hanau. Čia 
buvo rami vieta ir joje gyveno apie 100 lietu
vių, keletas Ihtviųir estų. Komendantu buvo 
jaunas vyras Raslavičius, u UNRRA direk
torium ekscentriškas francūzas Trucheau, 
kuris manę kaip mokantį francūzų kalba, pa
siėmė padėjėju.

Dėl ramumo į šis stovyklą atsikėlė iš Ha
nau ir buv. prezidentas K. Grinius ru žmo
na ir sunum Liutu. Jiems čia buvo paruoštas 
didesnisbūtas ir suteiktas geresnis aprūpi
nimas negu Hanau stovykloje. Bet, gaila, 
šioje stovykloj e neilgai tegyvenome. Ame
rikiečiams pareikalavus tų patalpų, visi sto
vyklos gyventojai perkelti į Hanau, kur len
kams išsikėlus, pasiliuosavo trys blokai. 
Dabar gavome, kiekviena šeima, po didelį 
kambarį ir gyvenome patenkinamai. Gauna
mo UNRRA maisto neužtekdavo, teko rūpin
tis papildomu maistu. Dauguma lietuvių au
gino stovykloj e,, po viena ar po dvi, kiaules, 
kurias papiovę turėdavo pakankamai riebalų. 
Kiti darė mainų prekybą su vokiečių ūkinin
kais arba "vaizbūnavo" (spekuliavo). Buvo 
ir stambių tarpzoninių "vaizbūnų" kurių pre
kės ateidavo vagonais. Intelegentai norėda
mi pagylinti žinias, kartu su jaunimu studi
javo vokiečių universitetuose įsigydami ten 
net daktarų laipsnius. Bendrai stovyklos gy- 
venimoddilija buvo nuobodi.

DARMSTADT IR FULDA
Nenorėdamas stovykloje dykinėti 1946 m.

Hanau Stovykloje anglu ir kt. kalbu vertimo ištaiga: 
Bilvicas, P. Lelis, A. Šalkauskis.

įstojauParmštadto Aukštojon Technikos mo
kyklon pagylinti savo mokslo žinias ypač ar
chitektūros srityje. Ši mokykla turėjo uni
versiteto laipsnį ir iš seniau buvo žinoma 
kaip aukšto mokslo lygio įstaiga. Nors karo 
metu ji labai apgriauta bet mokslas ėjo nor
maliai. Architektūros skyriuje studijavau 
meno istoriją, bažnyčių statybą, miestų pla
navimą, pramonės rtatybą ir kitus pagelbi
ntus dalykus, kurie inžinieriui statybininkui 
reikalingi. Tuos dalykus dėstė žymus profe
soriai: Pinand, Neufert, Gruber, Tiedemann, 
Brand. Lietuvių studentų buvo iš viso apie 
40. Architektūros skyriuje dar studijavo Kul- 
pavičius, Petrulis, Kvedaras, Norvaišaitė, 
Memenąs ir dar vienas, kitas kurių pavar
džių neprisimenu.

1948 m. birželio mėn. vokiečiams įvedus 
tvirtą valiuta ir prasidėjus emigracijai beveik 
visi ten studijavusieji turėjo mokslą nutrauk
ti. Lietuvių Paudonasi° Kryčius ^aug nusi
pelnė remdama0 r tušuojančius. Kiekvienas 
Kiekvienas studentas gaudavo iš R. K. sti
pend! ją 160-200 markių į men. Veikė studen
tų draugija kuri suorganizuodavo ’ ietuvių me
ninį pasirodymą vokiečiams. Porą kartu buvo 
pakviestas Tautinis Ansamblis, vadovaujant 
G. Veličkai ir muz. ct. Sodeikai, kuris lie
tuvi š komi sdainomi s ir šokiais sužavėjo vo
kiečių publiką. B. d.

— Tai vis dėl Juozuko ...
— Taigi, taigi,—skubiai pritarė moteris, pa

mačiusi vyro rūpestį. — Kad bent žinotum, kas 
taip padarė. Galėtum suimti ir nubausti...

— Nors ir tai...,—sumurmėjo senelis, ma
tyt, nepatenkintas, kad jinai nesupranta jo min
ties.

Ir jis atsisėdo prie kupetos šieno. Šalimais 
pritūpė ir moteris.

Valandėlę tylėjęs, jis pasakė:
— Va, ir laužau galvą: kam Dievuliui to 

reikėjo!
— Negi Dievulis čia dėtas ... Atėjo negeras 

žmogus ir užmušė.
— Tau lengva taip šnekėti, o man ir neaiš

ku, kam Dievulis leido Juozą nužudyti... Visą 
kelią kremtuosi...

— Ką gi čia tau besuvesiu savo silpnu pro
teliu .. . Bene mums Dievo galybę žinoti, ar su 
Juo lygtis! ...

— Tiek tai dar ir aš susigraibau..
— O daugiau reikėjo kunigėlio pasiklausti. 

Jis tam ir šventus mokslus ėjęs, lotyniškas kny
gas skaito.
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— Kaipgi — teiravaus, teiravaus, kai po pa
kasynų ėmė skirstytis. Priėjau, pabučiavau į 
ranką ir sakau: taip ir taip, dvasiškas tėveli... 
Viską išdėsčiau, kas ant širdies gulėjo. Klausė
si jisai atidžiai, pagalvojo ir taip man paaiški
no: tokia Dievulio valia ...

— Teisingai pašnekėjo, — samprotavo mo
teris.

— Gal ir taip, o man vistiek neaišku,—kal
bėjo jisai, liūdnai žiūrėdamas į laukus. — Ku
nigėlis dar sakė, kad žmogus turi laisvą valią...

— To mane dar mažą mokino klebonas Gi
žuose ....

— Taigi, žmogžudys turėjo laisvą valią, o 
Juozulis — ne ...

Moteris net kilstelėjo, nustebusi.
O jisai kalbėjo:

— Žmogžudys galėjo rinktis: užmušti ar 
gyvą palikti Juozulį, o Juozulio niekas nepa
klausė — nori-ar nenori tu mirti?

Dabar ir jinai kažką svarstė. Turbūt, nieko 
nesumetusi, ji tik pasiteiravo:

— Na, ir ką kunigėlis į tai?
— Ogi nieko... Tik pasilenkė paguosti naš

lės, kuri raudodama vis neatsiplėšė nuo kapo.

Bus daugiau.
7 p si.



^KULTŪRINIS PUSLAPIS
KAIP ANTANAS VIENUOLIS 
GYVENO PASKUTINIUS 
METUS

B r. Buivydaitė — Tyru Duktė 
Vilniaus spaudoje rašo, itin 
būdingus atsiminimus vaiz
duojančius rašytojo Antano 
Vienuolio, gyvavimą pasku
tiniais metais. Čia patiekia
mas ypač ryškus jo būdą ati
tinkantis epizodas.

Antanas Vienuolis baidarėje.

Rašytoją, jeigu būdavo gražus oras, po pietų galė
davai rasti vaikščiojanti po kalneli žolėje išmintu taxe- 
liu ar su laikraščiu sėdintį ant suolelio, po pušele, ar, 
jau pasivaikščiojusi, besiilsintį balkone. Nuo balkono 
matyti tiltas, miestelis ir gražios Anykščių apylinkės. 
Tyliais vakarais girdėti krintančios nuo užtvankos Šven
tosios šniokštimas. Jis sakydavo, jog tas šniokštimas jam 
primenąs tolimą Tereko ūžimą ir gražius jaunystės lai
kus.

Jei jis būdavo balkone, vos spėdavau užlipti j kal
nelį, kai išgirsdavau: „Alio, aliol" ir pamatydavau jj, 
mojantį ranka.

Šiandien nematyti jo nei sodely, nei manęs nepašaukė 
iš balkono. Maniau, jog koks nors interesantas savo 
vargus rokuoja. Pas rašytoją visais laikais lankydavosi 
daug žmonių, prašydami patarimų, užtarimo ar pagal
bos. .. O dabar, kai jį išrinko Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatu, lankytojų dar pagausėjo. Pri
ėmimo valandų nebuvo paskirta: kas kada ėjo, tada 
priėmė. Visus kantriai išklausydavo ir, kiek galėdamas, 
padėdavo. Eidavo j vykdomąjį komitetą, pas partijos 
rajkomo sekretorių. Kartais ir savo vardu rašydavo pa
reiškimus. O visą savo, kaip deputato, atlyginimą skir
davo pašalpoms.

Kai pradariau jo kambario duris, net nusigandau: 
jis stovėjo prie rašomojo stalo, didžiai susirūpinęs. Net 
plaukų kuokštas, kuriuo taip rūpestingai užšukuodavo 
plikę, dabar styrojo pasišiaušęs. Jo žmona vartė prie 
vidurinio stalo knygą. Knygų buvo ir ant sofos, ir ant 
kėdžių. Rašomasis stalas apverstas ir knygomis, ir popie
riais. Knygų lentynos žalieji uždangalai atitraukti.

— Kas gi čia pas jus, kaip po gaisro! — paklau
siau.

Vienuolis priėjęs kyštelėjo ranką, nieko nesakydamas, 
ir vėl, nuėjęs prie rašomojo stalo, ėmė versti popie
rius.

— Blogiau kaip po gaisro, — atsakė pasisveikindama 
jo žmona. — Prašom sėstis, — paėmė knygas nuo so
fos. — Tėtušiukas ryt turi važiuoti j sesiją, o nerandam 
dokumentų, be kurių negali važiuoti. — Tėtušiuk, gal 
šiame stalčiuje yra? — priėjo prie rašomojo stalo.

— Sakiau, kad nėra, tai ir nėra. Jau du kartus žiū“ 
rėjau, — piktai atsakė.

— Ko taip nervintis, vis tiek atsiras. Nepražuvo, žiur
kių nėra — nesugraužė. Kur nors įkišai j knygą, sura
sime.

— Man jau galvą pradėjo sopėti, — pasiskundė 
Vienuolis ir išėjo j miegamąjį.

8 p si.

— Aš sakiau: pamažu peržiūrėsime visus popierius 
rašomajame stale, paskui, po vieną knygą imdami, vi
sas knygas' peržiūrėsime. Bet matote, ką padarė, — iš
skėtė rankas. — Greit greit visa suvertė, suvertė ir 
dabar rask, kad geras... — priėjo prie rašomojo sta
lo ir atidarė tą stalčių, kur jis nė pažiūrėti neleido. 
Pakėlė vieną popierių, kitą ir...

— Štai ir dokumentai, — nudžiugo. •— Tėtušiuk, eikš, 
— pašaukė.

— Radai? — įėjo Vienuolis. — Kur?
— Ten, kur neleidai nė iš tolo pažiūrėti, — nusi

šypsojo.
Vienuolis paėmė dokumentus ir lengvai atsiduso.
— Mamute, labai labai atsiprašau... dovanok, —■ 

pabučiavo ranką.
— Na, jau mums visiems teko, — pasakė jo žmonų. 

«— Aš čia sutvarkysiu, eik su viešnia į balkoną. Tėtu- 
Šiuk, plaukus pasitaisyk, pasišiaušęs kaip ežys...

— Iš baimės, — jau pralinksmėjęs juokavo, susi- 
glostydamas plaukus.

Mudu išėjome į balkoną ir atsisėdome.

— Jau iš pat ryto man šiandien nesiseka — nė saulė 
nemiela.

— Dokumentai negalėjo pradingti, — pasakiau.
— Ne vien tas. Šiandien rytą sužinojau, kad ta mo

teriškė, „nekaltai" nuskriausta, kuri tiek ašarų mano 
kambaryje išliejo, spekuliantei Ir jos vyras, kuris sėdi 
kalėjime, irgi nuteistas už špekuliacijąl Ir aš ėjau už
tarti. .. — pašokęs ėmė vaikščioti. — Koks šlykštus 
melasl Kur jų sąžinė? — karščiavosi. — Ir tikėk žmo
nėmis. Dar kiti, išpasakoję savo bėdas, priduria, — čia 
jis paplonino balsą, — „mes jau nepamiršime, atsily
ginsime..Vadinasi, kyšį siūlo... — tpfu — nusispio- 
vė. — Na, tiek to, — atsisėdo. — Kaipgi jūsų reika
lai? Vakar žmona sakė, kad jūs norite namus remon
tuoti.

— Norėčiau... Kaip jūs žinote, per karą subombarda
vo pusę mano namo. Reikėtų atstatyti nors virtuvę ir 
vieną kambariuką. Dabar visur varva, pūva. Nežinau, 
ką darysiu, kai visai sugrius.

Aš jau buvau gavusi iš jo kelis šimtus rublių. Kai 
nebegalėjau dirbti, jis man pasakė: „Kada tik reikės 
pinigų, pasakykite, duosiu". Tai man buvo didelė ne 
tik materialinė, oet ir moralinė parama. Dėl to remon
to aš nieko nebūčiau sakiusi, bet jo žmona, pamačiusi 
mano bėdą, žadėjo su Vienuoliu pakalbėti.

— Ar apskaičiavote, kiek reikėtų statybai? — pa
klausė.

— Kokių keturių ar penkių tūkstančių rublių, — pa
sakiau.

— Jei nori įsigyti priešą, paskolink pinigų, — pasakė 
Vienuolis, —• bet aš jums paskolinsiu.

— O kada gi aš atiduosiu...
— Sutarsime šitaip: jeigu turėsite, kol aš gyvas bū

siu, tai man grąžinsite. Po mano mirties, jei turėsite, 
sušelpsite tokį žmogų, kaip jūs dabar, pašalpos rei
kalingą. O jei neturėsite, tai taip ir liks.

Naujos operos Sim Tjong triumviratas Muenchene: 
libretistas Harald Kunz, solistė Lilija šukytė, ir 
kompozitorius Isang Yun.

V. KASIULIS Bėgimas (aliejus)

GRAŽINA CIEŠKAITĖ

Jos švelnumu ne vienas apsvaigintas, 
o ji bejausmė-jos šalti spygliai 
tarytum vaisius, tyloje nuskintas, 
man pervers širdį mirtinai giliai.

Suriksiu aš, pajutęs aklą mirtį, 
numirsiu vienas-apsuptas daiktų. 
Norėčiau tartum žvakė taip sutirpti, 
kad, kaip numiršta, sužinotum tu.

Mirties pilna ši rožė.Nepalieski 
gaivaus liemens. Jis nešasi giliai 
pasaulį tą, kur teka spinduliai 

kaip ašaros.Į ugnį rožę svieski- 
jos paskutiniai, gailūs geiduliai 
tave sujaudins,bet mirties.. .nelieski.

PAPARTIS

Žiedai.. .Žiedai-lyg sopulys aitrus- 
ne man paskirtas jis, ne man sielos...
Kai suka paukščiai.mėlynus ratus- 
jie lyg žiedai-tokie juodi ir vėlūs.

Kai šaknyse nužydi taip tylus 
gyvybės šauksmas, ilgesiu apsvaigęs, 
ie taks nežemiškas, bežiedis, nebylus- 
tarytum prigimtis mana jau baigias.

Sustok, o valanda, kai supratau 
esybę savo keistą, spindulingą- 
žiedų aistra į kraują vėl įsminga...

Ir šaknimis kai žiedlapius skaitau- 
ne savo žiedlapius-tokia laiminga 
mana lemtis atrodo, meile, tau.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



** ** ** ** ** ** *********** ********************************* * ********************** ******** *** + a.u. +********************************************************************** *********
AKTUALIOS MINTYS J.DaugžIa

.**************************************************************************************
HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
IR POLITINIO DARBO 
PASISKIRSTYMO 
reikalu
Kalbėdamas lietuviško

sios emigracijos politinio 
kultūrinio darbo bei atitin
kamos veiklos pasiskirs
tymo klausimą, norėčiau 
pirmiausia pabrėžti vieną, 
mano išmanymu, pagrin
dinę aplinkybę, kuri, na
grinėjant šią problemą, 
daugelio yra nepastebima 
ir praleidžiama.

Juk mūsų, kaip ir apla
mai visų emigrantų, netik 
politinė,bet ir visa visuo
meninė veikla ribojasi 
vieninteliu uždaviniu-gali
mai daugiau pasitarnauti 
savo tautos išlaisvinimo 
pastangoms ir jos valsty
binės nepriklausomybės 
atstatymo siekiui ir,akty
viu bei visuotinu savo da
lyvavimu joje, paremti 
tautos rįžtą nepailstamai 
kovoti už šiuos idealus. 
Tad ir visą savo kultūrinę 
veiklą remiame tikėjimu, 
kad anksč iau ar vėliau tau
ta išsilaisvins iš vergijos 
ir vėl bus atstatyta Lie
tuvos Nepriklausoma Val
stybė, tvarkoma ir valdo
ma pačių lietuvių valia. 
Jeigu mes nors vienam 
trumpam momentui nus
totume tikėję savo valsty
bės nepriklausomybės at
gavimu arba galutinai p ra
ra stūmė bet kokias viltis 
kada nors atgauti savo tau
tos laisvę, visa mūsų kul
tūrinė, visuomeninė veikla 
bei dvasinių vertybių kū
ryba savaime liktų tik tuš
čias ir bereikalingas lai
ko gaišinimas ir energi
jos eikvojimas. Koks rei
kalas būtų rašytojams ra
šyti knygas, dailininkams 
piešti paveikslus, leisti 
žurnalus ir laikraščius, 
koks pagaliau būtų pasi
teisinimas kankinti savo 
vaikučius, varant juos kas 
šeštadienį į lietuviškas 
mokyklas, kokia prasmė 
mokytojams būtų kalti 
jiems į galvutės Lietuvos 
istorijos faktus, jeigu bū
tume susitaikę su minti
mi, kad nei jiems nei jų 
vaikams, vaikaičiams ar 
provaįkaičiams jau nieka
da nebeteks pamatyti lais
vą tėvų žemę, kurios lais
vo ir nepriklausomo gyve
nimo saldybės bent dau
guma mūsų asmeniniai 
1972. VIII. 9

yra patyrę...
Tuo būdu mūsų visos 

tautinės veiklos pagrindas 
ir pagrindinė gairė yra 
nepailstama kova už tau - 
tos laisve, kitaip tariant, 
mūsų politinė veikla. Tuo 
pačiu visa kultūrinė vei
kla ir visos kitos savos 
tautybės išlaikymo pastan
gos pačios per save nėra 
joks tikslas,© yra tik prie
monė šiam didžiam tiks
lui greičiau pasiekti arba 
bent patikinti jo pasieki
mą. Vienintelis emigraci
joje tautybės išlaikymo 
tikslas yra parengti tin
kamai ateities kartas tai 
kovai ištverti ir kantriai 
atlaikyti visus likiminius 
mūšius ir vargus, kokius 
tik mūsų tautai nelemtas 
likimas yra pažadėjęs.

Tad visa mūsų kultūrinė 
veikla savo kasdieninių 
pasireiškimų prasme iš 
esmės turėtų būti žymiai, 
taip sakant, supolitinta tuo 
požiūriu, kad visi jos pa
sireiškimai turėtų būti 
planuojami visais atvejais 
stengiantis prisiderinti 
prie bendrosios tautos 
laisvinimo politikos ir tų 
pastangų numatytos pro
gramos .Tad ta proga leid
žiu sau pareikšti kaikuriu 
asmeninių abejonių dėl 
kaikuriu mūsų emigraci
jos kūrėjų paslnešimo į, 
taip vadinamą,internacio
nalinę kūrybą ir jų teigi
mą,kad kūrėjo tautybė nei 
niek nei kuo neįpareigoja 
kūrėjo.Irdar daugiau man 
abejonių sukelia leidimas 
ir ypatingai premijavimas 
romanų ar kitų kūrinių, 
kurių nei siužetą i,nei sti
lius, nei keliamos idėjos 
absoliučiai nieko bendro 
neturi su Lietuvos ar mū
sų tautos aspiracijomis.

Išeinant iš tokio galvo
jimo savaime tenka pada
ryti išvadą, kad mūsų po
litinės veiklos ir tautos 
laisvinimo vyriausia va- 
dovybė,kokia ji bebūtų, sa
vaime yra drauge ir ne
abejotinas visos mūsų 
bendrosios tautinės vei
klos autoritetas, kuriam 
noromis nenoromis savo 
visoje veikloje turi subor
dinuotas ir visos kitos 
mūsų organizacijos,tauti
nio darbo institucijos ir 
taip pat atskiri veikėjai. 
Tardamas tą šiurkštų žo
dį subordinuotis aš netu

riu galvoje organizacinės- 
administracinės subordi - 
nacijos, bet turiu mintyje 
tik visų pastangų ir žygių 
suderinimą ir nuomonių 
suvienodinimą prieš tai 
negu ši veikla pradedama 
realizuoti ar žygiai prade
dami vykdyti. Tad aš visai 
nesistebiu, kad VLIK - o 
pirmininkas paskutinėje 
VLIK-o metinėje sesijoje 
Detroite padarė priekaiš
tą Jaunimo Kongreso or
ganizatoriams,kad jie, su
darydami šio kongreso 
programą, visai nerado 

' reikalo palaikyti ryšį su 
VLIK- u. Aš, o turbūt, ir 
visi, tikime, kad šį prie
kaištą VLIK-o pirmininkas 
padarė ne kokios sau as
meninės garbės ar aklo 
paklusnumo ieškodamas, 
b et t ik š ird inga i t ikėdamas, 
kad kongreso rengėjų ne- 
susiderinimas su tautos 
politine vadovybe ir jos 
nusistatymais bei vedama 
tautos laisvinimo politika 
gali sumenkinti to kongre
so didžiąją prasmę arba 
nepilnai šią retai pasitai
kančią progą išnaudoti 
bendriesiems mūsų tautos 
interesams.

Tad tuščios pastangos 
bandyti griežtai atriboti 
mūsų kultūrinę veiklą nuo 
grynai politinės veiklos ir 
ieškoti labai aiškaus pa
ragrafais aptarto, susita
rimų protokolais nusaky
to, sutarto ir visų pasira
šyto sričių pasiskirstymo. 
Prakalbose, maldose ir 
spaudoje iki nuobudulio 
kartojame ir visam pa
sauliui skelbiame bei did
žiuojamės, kad esame po
litinė emigracija. Tad tuo 
pačiu ir mūsų visa veikla 
yra daugiausia kulturpo- 
litinio pobūdžio. Savo kū
rybinio dvasinio genijaus 
apraiškomis demonstruo
jame savo dvasinę stipry
bę, kuria remiame arba 
bent privalome remti tau
tos laisvinimo kovą, kurią 
vedame ne mes vieni,bet 
ją veda visa lietuvių tau
ta.

Emigracija, nežiūrint 
kaip ji skaitlinga bebūtų, 
visada sudaris tik nedide
lę visos tautos dalį, tad 
bet kokios jos pastangos 
tiek kultūrinėje, tiek kito
se gyvenimo srytyse yra 
tik nežymi visos tautos 
pasireiškimo dalis.Tad ir

830 Main St. East, tel. 544-7125
Darbo valandos: 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 
prieš ilgus savaitgalius šešta
dieniais “TALKA" uždaryta.

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

visa jos veikla visada tu
rėtų pilnai derintis su vi
sos mūsų tautos aspiraci
jomis, kurias gali tik re
prezentuoti ir rikiuoti tik 
visos tautos politinė va
dovybė.

Laimei mes tokią vado
vybę turime.Savo prigim
timi ji yra surišta su pa
čia tauta,nes gimė jos že- 

’ mėje, savo sudarymo for- 
ji nešioja valstybinio su
verenumo žymę ir paga
liau savo laiku kraujo au
komis ties Ramintos upe
liu iš už geležinės uždan
gos prasiveržę laisvės 
kovotojai atvežė jai-kovo
jančios tautos pripažinimą 
ir įpareigojimus. Tad be
lieka ir mums tik visuo
tinai ją remti ir apie ją 
glaudžiai burtis.

Giliau vertinant eilę mū
sų kultūrinių pasireiškimų 
galime pastebėti, kad veik 
kiekvienu atveju daugelis 
jų turi ir politinį didesnį 
ar mažesnį atspalvį. Nei 
čiurlioniečių nei’’Grandi
nėlės” iš vykų į kitus kraš
tus, n ei mūsų skautų daly
vavimo pasaulinėje skautų 
Jambore, nei dainų šven
čių nei jaunimo kongreso 
negalėčiau pavadinti gry
nai vien kultūrinėmis ap
raiškomis. Visi šie ir pa
našūs parengimai drauge 
atliko ir neabejotiną poli
tinę misiją priimdami 
Lietuvos paver girną, varg
stančios tautos tragediją 
ir p.Ir,žinoma, niekas ne
galėtų neigti šios jų visų 
veiklos ar pa s įnešimų.

Tad galutinoje išvadoje 
ir belieka tik visos veik
los suderinimo klausimas 
iroficialos lietuvių tautos 
politinės valios reiškimo 
ir oficialiose įstaigose 
reprezentavimo klaus imas.

NeiVLIK-asneiALT-as 
negalėtų kelti bet kokių 
abejonių dėl kultūrininkų 
politinių pasireiškimų,bet 
tektų tikraisuabejotiir pa
daryti reikiamas išvadas, 
jeigu tų pasireiškimų lai

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% %

ciatoriai, apsvaigę savo 
laimėjimais, pradėtų var
styti Baltųjų Rūmų ar 
St eit Departamento duris 
ir bandytų ten reikšti mū
sų tautos politinę valią.

Nūdienėmis nuotaikomis 
labai populiarus šūkis,kad 
niekas negali turėti lais
vinimo monopolio „Deja, to 
monopolio niekas neturi, 
niekas jo net ir nebando 
turėti. Tautos laisvinimo 
pastangų laukas yra platus 
ir neribotas. Tame lauke 
netik gali bet ir privalo 
reikštis,kas tik myli savo 
tėvų žemę ir rūpinasi jos 
ateitimi.Dėl to jokių abe
jonių niekas neturi ir nie
kas nekelia. Bet turime 
atsiminti,kad esame draus
minga ir tiksliai organi
zuota bendruomenė.

Nesusipratimai dažniau
sia kyla, kai bazuojamasi 
tik deklaratyviai pareiš
kimą is,savo programos ir 
siekimų.

T aikas nuo laiko tai vie
nos tai kitos mūsų orga
nizacijų atstovų garsiai 
sušunka: ” Nuo dabar ir 
mes jungs imės į politinę 
veiklą”,”Dabar jau ir mes 
nebestovėsime nuošalyje 
nuo tautos laisvinimoko- 
vos ” ir p. Iš esmės labai 
fain. Bet tik bėda, kad jau 
tokių pareiškimų tuojau 
kai kurių atveju pradeda
ma ginčytis ir erzeliuotis. 
O visa tai įvyksta tik dėl 
to, kad šių siekimų reiš
kėjai šalia bendrų dekla
racijų neišsako ir savo 
pareiškimų nepariamia 
konkrečiomis programo
mis ir planais. Ir tuo pa
čiu patys pareiškimai jau 
sukelia kiekvienam kito
kius spėliojimus ir įtari
mus. Gražiausias pavyz
dys yra mūsiškė PLB. 
Prieš kiek laiko jos už
mačios įeiti į VLlK-ą ir 
net jame dominuoti, jų 
bendro pobūdžio pareiški
mai apie norus būti akty
viais politinėje veikloje 
buvo sukėlę ginčus.(b.d)

9 p si.
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(Iš praeito numerio)

Visos tos teorijos nebu
vo pagristos moksliniais 
duomenimis, jas sudarant 
dažniausiai remtasi pa
viršutiniškais atskirų kal
bų žodžių palyginimais, 
irtam tikrais giminingais 
bruožais papročiuose bei 
senovinėje religijoje. Be 
to,toms 'eorijoms susida- 
ryti didelės įtakos turėjo 
laiko dvasia ir politiniai 
motyvai, vertę savo tautą 
iškelti ir ją įterpti į se
novėje išgarsėjusių tautų 
istoriją.Humanizmo laiko
tarpyje ir kitos tautos iš
vedžiodavo savo kilmę iš 
romėnų ar graikųo Pa vyz
džiui, lenką i savo pirmuo
ju kunigaikščiu ir vėliau 
karaliumi laikė Graccus, 

ADVOKATAS

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

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

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

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871 - 143 9

ADVOKATAS

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

Tel:842-1126,namu 674-3364

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja 

5330 L'Assomption Blvd.

Montreal,

Tel. 255-3535

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

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

Dr. A.S. Popieraitis
BA., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.CL, FJR.C.S.(c).

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

Dr.J Frisonv<B. sc., d.c.
Chiropraktikas

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

Atdara: nuo 9 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 9 vai. vak.
A

pagal kurį ir Krokuva ga
vusi savo vardą. ^9 Dides
nei Lenkijos garbei Kro
kuvos vyskupas Vincentas 
Kadlubekas(miręs 1223m.) 
savo kronikoje pamini ta
riamus lenkų laiškus, ra
šytus Makedonijos karar- 
liui Aleksandrui Didžia- 
jam(336-323 pr.Kr.J , esą, 
ir romėnas Julijus Ceza
ris savo seserį išleidęs 
už lenkų kunigaikščio 
Lesco 2<^. Ir Vokietijoje 
humanizmo metu vyravo 
tos pačios tendencijos kil
dinti savo tautas ar valdo
vus iš senovėje pagarsė
jusių tautų ar asmenų. 
Pavyzdžiui, frankai buvo 
išvedami iš graikų bei 
trojėnų, švabai ir saksai 
iš makedoniečių ir 1.1. 
Ypač Vokietijos impera

torius Maksimilijono rū
muose tos teorijos turėjo 
didelės reikšmės valdovo 
giminės genealogijai nu
statyti. 24

Baigiant anksty vųjų lie
tuvių kilmės teoriją ap
žvalga, tenka sustoti ties 
dviem aušrininkų puoselė
tomis teorijomis, kurios 
paskutiniuoju metu susi
laukė Ir mokslininkų dė
mesio. Pirmiausia tenka 
stabtelėti ties dr.Jono Ba
sanavičium, nuo 1880 m. 
gyvendamas Bulgarijoje, 
susidomėjo praeitimi tra
kų, senovėje gyvenusių 
Balkanų pusiasalyje. Jis 
ėmėsi nagrinėti įvairius 
lietuvių giminystės su tra
kais ir frigais aspektus: 
kalbą, vietovardžius, pa
pročius ir kt. Trakų-frigų 
ir lietuvių giminystei įro
dyti J. Basanavičius net 
keliasdešimt metų rinko 
medžiagą Sofijos,Belgra
do, Zagrebo, Vienos, Pra
hos, Berlyno ir kituose 
muziejuos e be i biblioteko- 
se.Pradžioje savo tyrinė
jimų rezultatus skelbė 
Aušroje 22, atskiromis 
knygutėmis 2^, vėliau Lie
tuvių Tautoje 24 ir paga
liau 1921 m.tame pačiame 
žurnale paskelbė savo il
gamečio darbo vaisius- 
"Apie trakų prygų tautys
tę ir jų atsikėlimą Lietu
von” 25.Ilgos kalbinės, is
torinės, archeologinės ir 
etnologinės studijos išva
dos šios: trakų kiltys, ku
rių jis priskaičiuoja net 
135, gyvenusios nuo Medi
jo® rytuose, beveik visoje 
pietinėje Europoje iki pat 
Atlanto' vakaruose; lietu
viai, latviai ir prūsai esą 
tiesioginiai palikuonys 
trakų bei dakų,pirmaisiais 
pokristiniais amžiais gy
venusių šiaurinėje Balka
nų pusiasalio dalyje, abi
pus Dunojaus trakai imp. 
Trajanolaikais(II a.prad- 
žioje pabėgę iš romėnų) 
užimto k rašto,atsikraustę 
prie Baltijos jūros ir ap
sigyvenę Nemuno beiDau- 
guvos baseinuose; trakai 
atsinešę iš Balkanų tuos 
pačius žmonių, vietų ir 
upių vardus; trakų kalba 
išlikusi gyva dabartinėje 
lietuvių kalboje.

J. Basanavičius, nebū
damas kalbininkas, bely
gindamas trakų ir lietuvių

■j'
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kalbinius faktus,neiš vengė 
klaidų,todėl prieš J. Basa- 
na vič iaus kalb inius iš ved- 
žlojimus pasisakė Kazi
mieras Būga (1879-1924). 
Jis,recenzuodamas J. Ba
sanavičiaus studiją” Apie 
trakų prygų tautystę ir jų 
atsikėlimą T.ietuvon”,pas
tebėjo, ’’kad žodis vienodai 
ištariamas dviejose kal
bose būtų giminaitis neuž
tenka vieno garsų panašu
mo. Žodžio giminumui rei
kia, kad jis abiejose lygi
namosiose kalbose būtų 
tos pačios kilmės.”Nuro-_- 
dęs visą eilę klaidingų eti- 
mologizavimų bei nevyku
sį glosių aiškinimą, K.Bū- 
ga nusprendė,kad J. Basa
navičiaus studija” šiandie 
neturi jokios verčios. Vi
sas tas darbas,kuriam su
vartota daug metų ir svei
katos, nueis per niek” 26. 
Autoritetingai tarto K. Bū
gos žodžio laikėsi ne tik 
mūsų kalbininkai, bet ir 
senovės tyrinėtojai.Atro
dė, jog trakiškoji lietuvių 
kilmės hipotezė buvo pa
laidota visiems laikams, 
tačiau po keliolikos metų 
ją atgaivino kitas medikas 
latvis Karolis Kasparso-27 nas(Karlis Kasparsons 
Jo išvados tokios pačios, 
kaip ir J.Basanavičiaus: 
baltaikilę iš senovės tra
kų, kurių dalis I a. po Kr. 
nuo Dunojaus ir Karpatų 
atsikraustę prie Nemuno 
bei Dauguvos ir davę prad
žią lietuviams,latviams ir 
prūsams.

Visai neseniai J.Basa-
navičiaushipotezę tam tik
ra prasme parėmė čekų 
archeologas K. Turnwal- 
das. 29 Jis, žinoma, ne
tapatina baltų su trakais, 
bet,remdamasis trakų as
menvardžių, vietovardžių 
ir vandenvardžių panašu
mu su baltiškaisiais,iške
lia artimą baltų ir trakų 
giminystę. Negana to K. 
Turnwaldui atrodo, kad 
proistoriniais laikais bal
tai gyvenę vidurinėje Eu
ropoje, Dunojaus baseine. 
Dalis tų’’Dunojaus baltų”, 

spaudžiami germanų, vė
liau slavų,pasiekę Baltiją. 
Deja, šios K. Turnwaldo 
li ipotez ės dar neįmanoma 
pagrįsti archaeologiniais 
duomenimis.

Pagaliau trakų ir baltų 
kalbų santykius plačiai na
grinėja žinomas bulgarų 
lingvistas I. Duridanovas 
Sofijoje 1969 m. išėjusioje 
knygoje Thrakisch-dakis- 
che Studien 29. Toje stu
dijoje jis nuodugniai ap
žvelgia trakų,dakų ir bal
tų kalbų bendrybes geo
grafiniuose varduose, et-
nonimuose, asmenvard
žiuose, leksikoje, foneti
nėje ir morfologinėje tų 
kalbų s i stem o j e.I. Durida
novas dažnai panaudoja ir 
J. Basanavičiaus surinktą 
medžiagą. Žinoma, ir I. 
Duridanovas nelaiko trakų 
lietuvių ar kitų baltų tautų 
protėviais, kaip kad savo 
laiku tvirtino J. Basanavi
čius ,K.Kaspar sonas ir ki
ti, bet jis tą artimą kalbi
nę giminystę remia tuo , 
kad baltų ir trakų kalbos 
yra kilusios iš tos pačios 
indoeuropiečių prokalbės, 
egzistavusios dar prieš IV
tūkstantmetį, ir kad baltų, 
trakų ir dakų protėviai
maždaug III tūkstantmety
je pr. Kr. (jau suirus in
doeuropiečių prokalbeijgy- 
venę kaiminystėje ir arti
mai bendravę .Tie glaudūs
baltų ir trakų santykiai,!. 
Duridanovo manymu,tru
kę nuo III tūkstantmečio 
pr.Kr. iki V-VI a.po Kr.,
kada trakų kalba išnykusi.
Trakų kalba laikoma arti
miausia baltų kalbų gimi
naite.

Kur yra buvęs tiesiogi
nis baltų sąlytis su tra
kais bei dakais, šį tą pa
sako rusų kalbininko O.N.

Nukelta i 15 psl.

Dantų gydytoja
DR. Ą. O.JAUGELIENĖ.

1410 Guy St., 1 a. 11 • 12 k.
Tel:
932-6662; namų 737-9681
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(TEXACO

(I s praeito numerio )

Taip pat darą ir kiti val
dovą i,tas pats ordino ma
gistras ir imperatorius 
Zigmantas. Ordinui įsak
miai prikišama,kad jis ne
sirūpina Prūsijos žmonių 
krikštijimu ( dar du treč
daliai prūsų tebesą pago
nys), bet juos panaudoja 
kaimyninėms šalims engti 
Kryžiuočiams aštriai kal
tinant visoje Europoje sa
vo priešus pagonių jėgos 
panaudojimu,to meto Len - 
kijos mokslo žmonės-ju
ristai ( A. Laskaris, P. 
Vlodkovičius)teoriškai pa- 
pagrindė taikingų pagonių 
teisę laisvai savarankiškai 
gyventi (juos atversti rei
kią žodžiu, o ne kardu), jų 
pagalbos panaudojimą.

Lenkija gana greit po 
1410 moįvykių paruošė da
lykinį viso karo ordino že
mėje aprašymą. Jis išliko 
iki mūsų laikų sutrumpin
ta forma ( kaip pamokslo 
riteriams medžiaga ir yra 
vadinamas”Konflikto kro-

sakytina pirmiausia apie 
tas visuomenės jėgas,ku
rios siekė reformuoti ka
talikų bažnyčią, likviduoti 
labiausiai rėkiančias jos 
negeroves arba kurios bu
vo paveiktos humanizmo- 
renesanso įdėjų. Lietuvos 
ir Lenkijos kova iš seniau 
turėjo šalininkų Čekijoje, 
kurioje vokiečių feodalų 
įsigalėjimas kėlė vis di - 
dėjantį nepasitenkinimą, 
Čekijos karalius Vaclovas 
IV1410 m.nebuvo Lietuvos 
ir Lenkijos sąjungininku, 
bet sąjungininkų kariuo
menėje buvo čekų karių; 
Šiame krašte ordino su
mušimas buvo priimtas 
kaip smūgis bendram prie
šui. Jogaila po Žalgirio 
mūš io pas iuntė laišką-pra- 
nešimą Prahos universi
tetui apie pergalę prieš 
kryžiuočius. Tos aukšto
sios mokyklos vardu 1410 
m. pabaigoje atsakė jos 
rektorius Janas Husas, di
dysis čekų patriotas ir re
formatorius, kuris išreiš

kė savo didį dž iaugsmą dėl 
triumfo ir pažymėjo, kad 
tai Dievo darbas, kuris 
numalšino” jūsų priešų pa
sipūtimą, jūsų šlovės prie
šininkus. .

Galima nurodyti kelis 
humanistus,kurie blaiviau 
žiūrėjo į įvykius ir .objek
tyviau vertino lietuvių-len
kų ginklo pergalę prieš 
kryžiuočius. Įžymus hu
manistas italas Enėjas 
Silvijus Pikolominis savo 
veikaluose palyginti pla
čiai rašė apie Žalgirį, 
neparodydamas simpatijos 
kryžiuočiams. Italas hu
manistas ne karto nepri
kišo, jog buvo pasitelkti 
pagonys. Taigi, pamažu 
plintant pažangioms Idė
joms, Vakarų Europos pa
žiūros į kryžiuočių vieklą 
kinta .Žalgirio pergalė čia 
turėjo nemažos įtakos.

Žalgiris parodė Euro
pai dviejų sąjungininkų- 
Lietuvos ir Lenkijos ga
lybę, iškėlė jų tarptautinę 
reikšmę ir padarė galą 
įsitikinimui apie ordino 
nenugalimumą. Kartu jis 
.ilgam laikui sustabdė vo
kiečių feodalų veržimus i į 
Rytus.

LaSalle Auto Specialist Regi 
7725 George Street * Jaiymas ir dažymas automobilių 

La Salle,Que. ’
TEL:

366 - 0500,366 - 4203

• Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorines 
valtys. Sav. G. D e s r o c h e r s

Jettė & Frėres
- MODERNIEMS NAMAMS
Visi kiti vandentiekio ir 
Šildymo taisymai ir nau
ji įrengimai.. Garinių 
priemonių pardavimas ir 
įrengimas. Atstovaujami 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens 
tiekimą. Veltui ikaina-

■ v imas.
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

Ml
^UTOMOWLt INC

366-7818

i

MUtfNT DAIGNEAULT
President

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

Camions DODGE Trucks
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Mechanizuotomis priemonėmis įvairus ratu ir 
kiti^ dali^ reguliavimas. Išorės taisymas ir 
daiymas. Kreiptis: De La Verendrye Blvd.

Tel. 365- 3364

nika”. Karo ir mūšio pla
čiu aprašymu pasinaudojo 
vėlesnis kronikininkas J. 
Dlugošas, padidino dar jį 
savo priedais ir visa tai 
paskelbė savo " Lenkijos 
istorijoje Šituodu lenkų 
aprašymai yra plačiausi. 
Jie vertina šią kovą kaip 
teisingą kovą prieš ordiną, 
kuris užgrobė svetimas 
žemes, jas niokojo, įvykdė 
daug neteisybių ir smurto 
veiksmų, kovojo su lenkų 
jau apkrikštyta Lietuva. 
Deja, neišliko pačių lietu
vių padaryto šio karo pla
tesnio aprašymo.

Lietuvai ir Lenkijai buvo, 
žinoma, sunku sužlugdyti 
ordino varomą propagandą 
feodalinėje-Europoje, ku
riai jis vis dar tebebuvo 
ekspansyvios krikščiony
bės Rytuose pagrindinis 
bastionas. Tačiau ordino 
pozicijos Vakaruose jau 
buvo neginčijamai silpnes
nės, nes masinių kryžiaus 
žygių prieš pagonis(”šiau
rės saracėnus”Jlaikai jau 
buvo praėję. Išliko viešų 
pareiškimų ar kronikų ži
nių, iš kurių matyti, kad 
Lietuvos ir Lenkijos tei
singa kova su kryžiuočių 
agresija jau susilaukė su
pratimo ar bent objekty- 
vesnionušvietimo.Tai pa-

SOCIALDEMOKRATAI 
LIETUVOS REIKALU 
Socialistų kongreselie- 

tuviai socialistai padarė 
tokį pareiškimą:

” Lietuvos Socialdemo
kratų partijos egzilėje 
delegaciją prašo kongresą 
”1. Panaudoti neatidėlio
jant savo įtaką, kad būtų 
sustabdytas Sovietų Są
jungos kolonializmo me
todais vykdomasis lietuvių 
tautos naikinimas.
”2. Padėti Lietuvai atgau
ti savo nepriklausomybę, 
atitraukiant iš Lietuvos 
Raudonąją ir policijos ar
mijas, o taip pat dabar ir 
ten veikiančių civilinę ad
ministraciją.

” Delegacija taip .pat 
prašo visas Socialistų In
ternacionalą sudarančias 
partijas ir jų atstovus, ku
rie dalyvauja savo kraštų 
vyriausybės,įsakmiai rei
kalauti sovietinę Rusiją 
Europos Taikos konferen
cijoje ar Saugumo konfe
rencijoje, jei tokia būtų: 
”1. Atsisakyti Lietuvos 
okupacijos.
”2. Laikytis su Lietuva 
sudarytųjų sutarčių-1920 
m. liepos 12 d.Taikos su
tarties ir 1926 m. rugsėjo 
28 d.Nepuolimo sutarties,

1972. VIII. 9

o taip pat Atlanto Chartos 
ir Jungtinių tautų žmogaus 
teisių deklaracijos.

”A nksčiau Socialistų In
ternacionalas dažnai įsi
kišdavo, užstodamas ne
teisingai nukentėjusius, ir 
teikdavo pagalbą.Tikimės, 
kad ir šįkart Socialistų 
Internacionalas jaus taip 
pat pareigą padėti toms 
tautoms, kurios vergauja 
sovietinėje tironijoje ”.

Tą pareiškimą-deklara- 
ciją yra gavę visi Socia
listų Internacionalo kong
reso delegatai ir spaudos 
atstovai.
♦ Liepos 26 d. Vilką ir El
tos redakciją aplankė Bra
zilijos lietuvių jaunimo at
stovai - kun. A-ntanas Pau
lai tis, PJ, neseniai II PLJ 
Kongrese išrinktas Pasau
lio Jaunimo ea jungo s pir
mininkas. cu juo buvo pa
sikalbėta įvairiais klausi
mais ir, svarbiausia, dėl 
PLJ S-gos įsijungimo, kaip 
Vliko Peime 1971 m. gruo
džio mėn. buvo nutarta, į 
Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą. °u juo 
lankėsi ir kun. Jonas Gie
drys iš Urugvajaus. Tuo 
pat metu svečiavosi ir Ze
nonas Bačelis, Brazilijos

11 psl.
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Chicagos lituanistines mokyklos pasirodo plačiajai visuomenei.

*********************************************************■’
APSINUODIJIMAS MAISTU

********************* *1» ***********************************

Žmogus visai sveikas. 
Jis jaučiasi gerai. Ir stai
ga pajunta skausmus, su
serga ir iš baimės klausia 
save: - Kas man pasidarė ?

O to viso priežastis — 
maistas. Žmogus suvalgė 
mikrobais užkrėstą maistu 
Dabartiniais laikais tai ne 
retas reiškinys. Dar ge
rai, kad šie susirgimai ne- 
užkrečiami. Užsikrečia
ma tada, kai sunaudojamas 
maistas užkrėstas toksi
nais, žmogaus organizmui 
kenksmingais elementais. 
Visai geras maistas, jeigu 
jis ilgesnį laiką buvo ne
tinkamai laikomas darosi 
kenksmingas. Ypatingai 
reikia saugotis grybų ir 
įvairiausių daržovių. Išim
tinai pavojingi butulizmo 
nuodai ir stafilokokų intok
sikacija.

Prasidėjus žarnyne už
degimui žmogus gali su
laukti toli siekiančių pa
sekmių. Patekę į žmogaus 
vidurius maisto netinkami 
produktai labai kenksmin
gi, bet nuo jų ne taip jau 
lengva apsisaugoti. Viena, 
kad maisto produktai gen
da, jei jie netinkamai lai
komi, o antra, jie gali būti 
nuodingi, net ir tada, jei
gu buvo gerai saugomi nuo 
nuodingų mikrobų, bet j ei
gų jie buvo užnuodyti far- 
mose, naudojant netinka

KEįEiyiS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ .M Al K10 SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP

SAKYMU, E1LERAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA^TEI-
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

Metinė prenumerata tik $7.00

636 EAST BROAD V/AY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

12 p si. 

mus chemikalus. Kiekvie
nu atveju, kai tik pajunta
ma, kad susirgimo prie
žastis yra maistas, reikia 
skubiai kreiptis į gydytoją. 
Kadangi kai kuriais atve
jais gali būti pavojus žmo
gaus gyvybei.

Profilaktinis atsargu
mas būtinas šiais laikais. 
Didieji miestai bando ko
voti su maisto užnuodiji- 
mu,betnevisada adminis
tracija turi pakankamai 
veiksmingas priemones. 
Dabar vasara ir todėl at
sargumas turi būti dvigu
ba didesnis.

JIS DARO SENZACIJAS
Philadelphia laikraštyje 

’’classified sections” pasi
rodė toks neįprasto turi
nio skelbimas f’reikalinga 
moteris, kuri sutiktų tapti 
nėščia. Tai ne juokas, nes 
bevaikė vedusių pora siū
lė $IO, OOO moteriai, kuri 
su tos šeimos vyru sutiktų 
pasidaryti nėščia. Tokia 
moteris turėtų būti nese- 
nesnė, kaip 26 metų, inte
ligentiška ir įdomi. Siūlo
ma ne tik dešimts tūkstan- 
čių,bet ir išlaidas padeng
ti, bei kitos ” dovanos ”. 
Skelbime buvo nurodytas 
ir telefonas, kur reikia 
kreiptis. ” Philadelphia 
Daily News”reporterė Ki
tty Caparella atsiliepė nu

rodytu telefonu ir susitiko 
su ” actuary ” Lenard E. 
Goodfarb.Jis pasisakė,kad 
atstovauja kitą’’actuary”, 
kurio šeima ir norinti, to-I /
kiubūdu įsigyti kūdikį. Re
porterė pasiteiravo, kodėl 
toji šeima neįsūnija vai
kučio? Buvo atsakyta, kad 
tik toks būdas turėti vaiką 
minimai šeimai priimtinas.

Į šį”biznį”tur būt lietu
viai nekreiptų jokio dė
mesio, jeigu ne viena ap
linkybė. Prieš keletą me
tų viena lietuviška frater- 
nalinė organizacija turėjo 
’’actuary” kaip tik Lenard 
E. Goodfarb. Ar čia tasai 
pats actuary,kurio laikėsi 
lietuviai daugelį metų?

VIS TOS PAČIOS PADĖKOS 
Paskutiniu laiku Kana

dos liet, savaitraščiuose 
pradėjo pasirodyti viso
kios padėkos, kurios 
spausdintame tekste atro
do nelabai rimtos. Manau, 
kad laikraščiam už tai yra 
atsilyginta,tačiau laikraš
čio skaitytojui tai yra dar 
vienas neįdomus skelbi
mas, kuris praskleidžia- 
mas, ieškant įdomesnio 
pasiskaitymo. Bet turėkite 
kantrybės ir bandykit vie
ną jų perskaityti. Jei kas 
buvo susirgęs, tai pradeda 
dvasiškiais, daktarais, 
kaimynais, draugais, gi
minėmis ir baigia nuosava 
žmona ir savo vaikais. Dė - 
koja kunigui už dvasinius 
patarnavimus, kurio pa
reiga yra savo parapijietį 
aptarnauti, daktarui už gy
dymą, kuriam už tai labai 
gerai apmokėta, giminėms 
už aplankymą, kurie su
sirgę irgi norės būti ap
lankomi.

Man atrodo, kad tokios 
viešai skelbiamos padėkos 
nusipelno tik tas, kuris 
yra padaręs gerą tik al
truistinių motyvų iš dide
lės artimo meilės ir noro 
pagelbėti kitam.

Tik tokiems ačiū, kurie 

ką nors padarė ne iš pa
reigos, ne todėl, kad pri
valėjo.

Tik paskaityk laikraš
čiuose apie vietovių pa
rengimus. Kai kur kiek
vienas aprašymas pasibai
gia'padėka už leidimą pa
sinaudoti sale. O dėkoja 
tie patys, kurie savo pini
gais statė ir šiandien dar 
už jas tebemoka. Kartais 
atrodo, kad pagal sugebė
jimą padėkoti, užšalę gali 
mokėti pilną nuomą, dalį 
nuomos, ar visiškai nieko. 
Tad gal ir apsimoka šita
me krašte už viską taip dė
koti. Jei taip, tai ir man 
čia nieko daugiau nebelie
ka, kaip tiems, kurie per
skaitė šitą mano rašinį, 
pasakyti ačiū, ačiū, ačiū...

 ___ K. Mileris
ŽIURKĖS PUOLA
Kada ir kur bekeliavo 

žmonės, visada juos lydė
davo priešą i-žiurkės .Gud
rios, vikrios ir akiplėšiš
kos jos keliavo kartu su 
Marko Polu,plaukė Mege- 
lano žygyje, suko lizdus 
prekybos laivuose ir kaip 
visi keliautojai, pavargu
sios nuo ilgo plaukiojimo 
laivu,skubėjo į krantą, kai 
tik laivas įplaukdavo į uos
tą.

Norėdami apsisaugoti 
nuo šių kenksmingų grau- 
žikų,mūsų proseneliai lai
kydavo kates .Vėliau žmo
nija bandė atsikratyti jų, 
padedama tokių stiprių 
nuodų, kaip strichninas.

1947 metais veiksmin
gesnis kovos su žiurkėmis 
ginklas: antikoaguliantas, 
vadinamas varfarinu. Ne
didelės jo dozės nebuvo 
kenksmingas stambiems 
gyvūnams, o žiurkių po 
penkių dienų nelikdavo nė 
kvapo.
. Maždaug dvidešimt pen
kerius metus žmogus gy
veno palyginti saugus.At
rodė, kad žiurkės kapitu
liavo.Tačiau neseniai An

glijos sveikatos apsaugos 
tarnautojai pastebėjo, kad 
vadinamosios rudosios 
’’naminės ” žiurkės Velse 
ir juodosios”laivinės", su
kančios lizdus Liverpulio 
dokuose,ryja varfariną su 
tokiu pasimėgavimu, tarsi 
ta i būtų ne nuodai, o išma
naus virėjo pagaminti ska
nėstai. Šitai leido moksli
ninkams padaryti išvadą, 
kad atsiradęs nauja žiur
kių rūšis,kuriai vafarinas 
nekenksmingas. Nauja 
žiurkių rūšis kaip mat ga
vo laiko dvasią atitinkantį 
pavadinimą: superžiurkės.

Specialistai turėjo vil
ties,kad superžiurkės gy
venančios tik Anglijoje. 
Bet iš Pasaulinės sveikar- 
tos apsaugos organizaci
jos pranešimų paaiškėjo, 
kad nauja žiurkių rūšis 
paplito Olandijoje, Dani- 
joje^Vakarų Vokietijoje ir 
Jungtinėse Amerikos Val
stijose. Mokslininkai pas
kelbė: ” Pasauliui gresia 
pavojus ”.

Kasmet dėl žiurkių 
žmonija netenka maždaug 
33 milijonų tonų duoninių 
grūdų, jos ryja naminių 
paukščių kiaušinius, ap
graužta ėriukus.

Kaip kovoti su šiais pa
vojingais graužiką is .Buvo 
prisiminta apie ankstes
niuosius nuodus.Tačiau ir 
čia žiurkės apvyniojo žmo
gų apie .pirštą: iš pradžių 
viena kita paragaudavo 
jauko;bet,jeigupokiek lai
ko jos patiesdavo kojas, 
kitos į jauką nė nepažiū
rėdavo.
• LENKŲ DIENRAŠTIS 
L ondone' ’Dzi ennik Pol ski' ’ 
įdėjo straipsnį, kurio an
traštė: ’’Kalantos - Lietu
vos tautos didvyrio garbė 
didėja". Paskelbta Pavid 
Floyd The Daily Telegraph 
kitur mažiau žinoma infor
macija apie Kalantos susi
deginimą bei riaušes. 'Ę)
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KODĖL GEGUTĖS DEDA KI AUŠINIUS SVETIMUS 
LIZDUS

Gegute raiboji

Į svetimus lizdus deda 
kiaušinius įvairūs paukš
čiai „Netgi mūsų antys kar
tais paskolina savo kitos 
rūšies kaimynei vieną ki
tą kiaus inį .Geguč ių pasau
lyje žinoma apie 150 rū
šių.Dauguma jų gyvena po
romis, suka lizdus ir peri 
kiaušinius pačios .Apie 50 
rūšių būdinga poligamija- 
vienam patinui tenka ke
lio spatelės . Dauguma š ių 
rūšių pačios neperi.

Tarp perinčių irneper- 
inčių gegučių yra įvairių 
tarpinių formų. Juodos 
kaip smala, storiausiu 
snapu Kubos gegutės krau
na lizdą 4-6 poros. Padėju
sios kiaušinius, pasikeis
damos po kelias bendrai 
peri,o vėliau bendrai mai
tina visą pulkelį išskridu
sių jauniklių. Stambi Ama
zonės dž iu ngl ių gegutė gui- 
ra ( Guira guira irgi peri 
bendrai. Jų lizduose kar
tais būna po 30-40 kiau
šinių. Deja, ne visos jos 
linkusios perėti.Dalis pa
telių,padėjusios kiaušinius, 
palieka juos perėti savo 
draugėms, o pačios grįžta 
į neperinčiųjų pulkelį. 
Amerikos gegutės gelton
snapės kokcyzos(Coccyzus 
americanus pačios suka 
lizdus ir peri, bet, progai 
pasitaikus, padeda kiauši
nius ir kitiems paukščiams, 
tame tarpe-kitoms gegu
tėms. Kai kurios gegutės 
pačios peri ir maitina jau
niklius,bet lizdų sukti ne
moka ir todėl naidojasi ki
tų paukščių susuktais liz

dais. Afrikos gegutės 
(Chrysococcy deda kiau
šinius į smulkių žvirbli- 
nių paukščių lizdus, o kai 
svetimų tėvų išperėti ir 
lizde išmaitinti gegužiukai 
išskrenda, vėl juos ima 
globoti pačios .Stambi Pietų 
Eurpops ir Šiaurės Afri- 
kuoduotoji gegutė ( Clama- 
tor glandarius deda po po
rą kiaušinių į varninių 
paukščių lizdus. Jaunikliai 
savo netikrųjų brolių ne
meta iš lizdo.

Mūsiškė gegutė yra 
aukščiausios klasės spa- 
cialistė .Nors ji deda kiau
šinius į daugelio paukščiu
kų 1 iždus ,b et atskiros pa
telės padeda kiaušinius tik 
kokiai nors vienai rūšiai- 
tai,kuri ją pačią išaugino. 
Parazitinės gegutės moka 
gerai prisitaikyti prie ki
tų .Jų kiaušiniai dažniausiai 
būna smulkūs, panašūs į 
šeimininkų kiaušinius, o 
perėjimo periodas trum
pesnis už šeimininkų. To
dėl jaunikliai išsirita ankš
čiau ir išmeta kitus kiau
šinius ir jauniklius, arba 
spėja sutvirtėti ir paaugti, 
kol išsirita jų netikrieji 
broliai.

Ar labai žalingi paukš
čiai, dedantys kiaušinius į 
svetimus lizdus? Parazi
tuojančių paukščių ir jų 
šeimininkų evoliucija ėjo 
dažnai lygiagrečiai šimtus 
tūkstančių metų. Per ilgą 
evoliucijos laikotarpį jie 
vieni prie kitų gerai pri
sitaikė. Daugelis gegučių, 
pakeičia šeimininkams ■ ik 
vieną kitą kiaušinį, būda
mi! gyvybingesni, jie daž
niau išgyvena už mažiau 
atsparius šeimininkų jau
niklius. Gegulės, kurios 
kaip mūsiškė, išmeta vi
sus šeimininko kiaušinius, 
yra gana retos ir savo 
kiaušinius, sumažindamos 
žalą, paprastai išskirsto 
paukščiukams dideliame 
plote. Beje, mūsų gegutė 
lesa labai plaukuotus vik
šrus, kurių nelesa paukš
čiai giesmininkai, todėl 
yra naudinga.

Vienoje Kanados fermo
je,kur buvo veisiami beb
rai, pastebėta, kad yra ir 
bebrų apgavikų. Vienas 
jaunas bebriukas visada 
pirmasis ateidavo prie šė
ryklos rytais, gal būt, dėl

to; kad be spūsties pa
sirinktų patogesnę vietą 
maitintis. Kartą jis pavė
lavo ir atėjęs rado visas 
vietas užimtas.Ilgai " ne
galvoję s”,bebriukas pasi
leido! upę ir tvojo uodega 
per vandenį. Uodegos 
pliaukšėjimas yra bebrų 
pavojaus ženklas. Bebrai 
metėsi į upę, o jaunasis 
apgavikas ramiausiai nu
ėjo prie ištuštėjusios šė
ryklos.

Kartą zoologas OttoFri- 
šas vaikščiojo ežero pa
krantėmis su prijaukinta 
kiaune ir dviem namuose 
išaugintomis kuosomis. 
Tuo metu, kai kiaune su
gavo žuvelę,atskrido kuo
sa ir atsitūpė netoliese. 
Kiaunė jau buvo pradėjusi 
ėsti savo žuvelę,kai stai
ga nei iš šio,nei iš to kuo
są pradėjo įnirtingai kap
styti pernykščių lapų krū
vą .Kiaunė nebeiškentė ir, 
palikusi žuvį, nubėgo pa
sižiūrėti. Kuosai to tik ir

KAUNO DU DAKTARAI 
GERIAUSI ŠOKĖJAI

Liepom mėn. prad toje 
M askvo j e įvykus pi rm aj am 
Sovietų Rusijos pramogi
nių šokių atlikėjų konkur
sui pirmąsias vietas lai
mėjo lietuvių šokėjų - kau
niečių pora, medikai Jūra
tė ir Časlovas Norvaišos. 
Antrieji buvo vilniečiai - 
statybos instituto darbuo
tojai Dalia ir Vidas Kąmai- 
čiai. Atskirose grupėse di
plomantų vardus iškovojo 
dar dvi lietuvių poro s: Ra
munė ir Jonas ualtaragiai 
irLaimairAlgis Kamins
kai. sovietinių pramoginių 
šokių konkurse antrąja 
premija buvo pažymėtas 
naujas1 ietuvių pramoginis 
šokis ’’Rilio” - konkursui 
jį pateikė kompozitorius 
C. Pauga ir. pramoginių 
šokių atlikėjas A. Gineitis. 

tereikėjo.Ji pakilo, skris
dama nutvėrė paliktą žu
velę ir,atsitūpus i medyje, 
ją ramiausiai sulesė.

Netrūksta ir gaidžių ap
gavikų, kurie, tingėdami 
vaikytis paskui vištas, pa
sinaudoja signalais, reiš
kiančiais, kad aptiktas 
maistas .Vištos subėga prie 
tariamo lesalo, o gaidžiui 
to tik tereikia.. .Silpnes
nis gaidys, sutikęs stipres
nį konkurentą, pradeda 
kvaksėti kaip višta.Tai pa
deda jam išvengti nelygios 
kovos.

Panašiai elgiasi sveti
mus lizdus plėšiantys ki
rai. Jie pradeda vaizduoti 
dar maitinamus jauniklius: 
prisiglaudžia prie žemės, 
išlenkia kaklą ir plačiai 
atveria snapą. Kiti kirai 
tokių "jauniklių" neišvaro 
iš kolonijos .Apgavikai pa
laukia,kol tėvai nuskrenda 
ieškoti maisto, ir išplėšia 
paliktą lizdą.

Apie lietuvių laimėjimą 
skelbė Bostono”The Chris
tian Science Monitor”. (F)

250 STRAIPSNIŲ APIF 
LIETUVĄ ITALIJOJE 
Koks didelis dėmesys 

Lietuvai šiuo metu skiria
mas Italijoje liudija Fltos 
redakcijos Romoje 'Tlta- 
Pre^s, red. prel. V. Min
cevičius) pranešimas - 
liepos mėn. pradžioje i5- 
karpų agentūra prisiuntė 
250 straipsnių iškarpas 
apie Lietuvą. Jie paskelbti 
Italijos spaudoje ne tik Ro
moje, bet ir įvairiose di
desnėse bei mažesnėse 
krašto vietovėse.
o Rytų ir Vidurio Furopos 
pavergtų kraštų atstovai 
Stockholme susirinkę š. 
m. birželio 14 pasirašė 
specialų kreipimąsi: "Ko
va dėl laisvės Baltijos 

valstybėse". Nurodyta į 
sovietų įvykdytą okupaciją, 
paskutinius įvykius Lietu
voje, katalikų Ir kt. pro
testus, sovietų vykdomą 
genocidą, žmogaus teisių 
pažeidimus.

ŽYGIAI BRAZILIJOJE 
LIETUVOS REIKALU 
Brazilijos katalikiško 

jaunimo organizacija TFP 
(Cocledąde Brasileiro de 
defenca da tradlcao, Fa- 
milla e Propriedade) nu
matė plataus masto pro
gramą Lietuvos bylai Iš
kelti Brazilijoje. Numa
tyta: surinkti manifestui 
bent pusę milijono parašau 
Brazilijoje Ir jį pasiųsti 
J. Tautoms.
LIETUVIAI SOCIALISTŲ 
INTERNACIONALE VIE
NOJE

Š. m. birželio mėn. 26- 
30 d. Vienoje įvykusiame 
Socialistų Internacionale 
Kongrese dalyvavo du Lie
tuvos Socialdemokratų 
Partijos Užsienio Delega- 
tūros atstovai: Juozas °ko- 
rubskas iš JAV ir Juozas 
Vilčinskas iš Londono. L. 
S. D. Už s. Delegatūros 
Kongresui pateiktame pa
reiškime, prašė panaudoti 
savo įtaką, kad nedelsiant 
būtų sustabdytas Sovietų 
Rusijos neokolonializmo 
priemonėmis vykdomas 
lietuvių tautos naikinimas 
ir kad būtų atstatyta Lie
tuvos demokratinė vai sty- 
bė, atitraukiant iš Lietu
vos Raudonąją ir policijos 
armijas bei rusų tarnauto
jų kadrus.

Delegatūra taip pat pra
šė visas Socialistų Inter
nacionalą sudarančias par
tijas veikti, kad jei įvyktų 
Europos ^augumo konfe
rencija, tai joje reikalauti 
iš Sovietų Rusi jos :nutrauk- 
ti Lietuvos okupaciją ir 
laikytis sudarytų su Lietu
va sutarčių
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toronto
ONTARIO. PLACE
Gal pati įdomiausia To

ronte vasaros pramogoms 
vieta yra Ontario Place. 
Žmogaus supiltos salos 
Ontario ežere ir gigantiš
ki plieno ir betono pasta- 
taibei juos jungią korido
riai virš vandens, sudaro 
gražią ir patrauklią pra
mogą vietą. Gražūs asfal
tu išlieti takai, papuoštos 
krantinės ir spygliuočiais 
bei lapuočiais skoningai 
apsodintos pakrantės, vi
lioja čia atėjusį viską pa
matyti ir viskuo pasi
džiaugti.

Čia pat įlanka motorlai
viams ir būriniams lai
vams. Salose pilna resto
ranų su apščia valgių ir 
gėrimų pasiūla. Čia pat 
turiningas vaikų kaimelis 
pramogoms. Ir ko čia nė- 
ra.Vaikaibe pa’iovos žaid- 
ra.Vaikai be paliovos žaid
žia ir džiaugia s i.Kitoj sa- 
’oj - forumas. K oderniai 
įrengta apskritinio formos 
scena su tribūnom ir sto
gu.Tik sienų čia nėra, to
dėl karštom dienom čia 
nekaršta, o visais vakarais 
nešalta, nes vėjelis į dau
bą nė pučia.Gausūs vaka
riniai koncertai su žy
miais dainininkais ir or
kestrais sutraukia daug 
žiūrovų. Moderniausias 
kino teatras su gaubu ap
skritu 9O-ties pėdų ekro- 
nu rodo puikius spalvotus 
30 - ties minučių filmas. 
Čia pat netoli ir parodos 
pavilijonas.

Pramogoms saįvairinti 
galima išsino ir uotĮ valtis, 
ar paplaukioti laivu. Yra 
čia ir prietonos pagalbos 
ambulatorija.Taip pat paš
tas ir bankas. Poilsiui- 
pilna suolų, nemažai ir 
stalų. Apsčiai švariai ir 
higieniškai užlaikomų iš- 
večiu.

Dienos metu lankytojas 
džiaugiasi ežero panora
ma -baltom burėm plūdu- 
ruojančiais laivais,ar ste
bi didmiesčio architektū
ros pastabus. O nakties 
metu kai miestas sužėri 
milijoninėm šviesom,nak
ties dugne dangoraižių si
luetai atrodo žavingai ir 
didingaLVėsus vėjelis pu
čia nuo vandens, mes ža
vimės nakties grožiu, ir 
džiaugiamės,kad šioji pra
mogoms vieta yra čia pat, 
mūsų miesto pašonėje.

Stepas Darius ir Stasys Girėnas palaidoti A. Šančių kapinėse. 
Paminklo projektą sukure skulptorius Vytautas Mačiuika. Ap
linkos paruošimą atliko Nasvyciai.

KRISTIJONO 
DONELAIČIO 
MOKYKLOS LEIDINIAI
Pasižymėjusioji švieti

mo darbuotoja pedagogė 
Sofija Jelionienė atsiuntė 
NL redakcijai du vertus 
dėmesio šios mokyklos 
leidinius. Ta i” TIK PRAD
ŽIA "moksleivių metraštis 
1971-1972 metams. Čia su
dėti šių metų mokyklą 
lankiusi jaunuolių fotogra
fijos su mokytojais, yra 
pačių mokytojų pasisaky
mai ir gausūs mokinių ra
šinėliai, kai kurie netar- 
piškai jautrūs,o svarbiau
sia įvairūs ir gerai pa
vaizduojantieji jaunuolių 
nuotaikos .Leidinys gausiai 
iliustruotas ir turi 120 
puslapių. Puiki atmintis 
patiems mokiniams ir 
svarbus atlikto lietuviško 
darbo paminklas. Reikia 
suprasti, kad panašų leidi
nį gaminant buvo išleista 
nemaža pinigų, o dar dau
giau buvo reikalinga pasi
aukojančio rūpestingumo. 
Tik plačiai veikianti to
kiame stambiame centre, 
kaip Chicago, mokykla ir 
jos gausūs darbuotojai 
galėjo panašų puošnų lei
dinį išleisti.

’’PIRMIEJI ŽINGSNIAI" 
- tai K.Donelaičio litua
nistinės mokyklos mokinių 
laikraštėlis. Jo turinį su
daro jaunų autorių rašte
liai, kurie pasižymi gyvu
mu ir temų platumu.Tiems 
jaunuoliams viskas rūpi. 
V.Šerelytė rašo apie Sam- v
šoną irDelilą, R. Čepėnai
tė prisimena savo gyveni
mo patį įdomiausį įvykį.O 
tasai"įvykis",tai esąs pats 
gyvenimas Ji prisipažįsta, 
kad " daug grožio pastebi 

paprastuose daiktuos e,ku
riuos kiti žmonės laiko 
niekais ". Gal truputį iš
didų, bet tai rodo šios au
torės pastangas galvoti 
nebanaliai. Bevartant šį 
leidinėlį galima rasti ir 
daugiau įdomybių.

• MAŽEIKIUOSE statomas 
ištisas kompleksas namų. 
Tai vis skirta Mažiekiuo- 
s e rengamai naftos per
dirbimo įmonei, dėl kurios 
lietuviai intelektualai rei
škė susirūpinimą. Buvo 
būkštaujama, kad bus už
teršiama aplinka ir naiki
nami Lietuvos gamtos 
turtai. Naujuose pastatuo
se turės gyventi,kaip skel
bia vietinė spauda, naftos 
įmonės statytojai, o kada 
bus naftos įmonė galutinai 
į r engta, ten jau įsikurs jos 
darbuotojai. Naujoje Ma
žeikių dalyje turės būti 
pastatyta 33 namai po 45 
butus, trys pastatai turės 
75 butus du pastatai po 108

• Leonas Gureckas, Kea
ting Ford Verdune repre-
zentantas, šiuo metu yra 
atostogose. Jo patarnavi-
mu, perkant naują ar vau* 
totą važiuojamą mašina,
ne mažas skaičius lietu
vių jau yra pasinaudoję, o 
ypač paskutiniuoju lai
kotarpiu kai žymiai pato
bulėjo šios kompanijos 
patarnavimas garaže. Gu
reckas po atostogų žada 
savo klijentams pritaiky
ti ypatingų išimtinų gali
mybių, kurie dar pirks, 
1972 metų modelio naujas 
ar vartotas mašinas,prieš 
naujo sezono atidarymą. 
Tad pasinaudokime proga, 
paskambindami telefonu 
769-8831

butusę greta planuojama 
krautuvės, valgyklos, kur 
galės valgyti 112 žmonių iš 
karto, mokykloje galės 
mokytis 1,284 mokiniai. 
Viskas gerai, tik kiek lie
tuvių šiuose namuose ga
lės apsigyventi?

PRIEŠ KETURIAS 
DEŠIMTIS METU...
Lygiai prieš keturias 

dešimtis metų" New York 
Times" išspausdino tokią 
trumpą žinutę: Kampe 5- 
siosAve.ir76 gatvės M an- 
hattane automobilį veikėją 
Vinstoną Church lllį. Ligo
ninėje patirta, kad Chur- 
chiliui išnertas peties 
kaulas, sužeista ranka ir 
paliesta krutinės ląsta. 
Tuo metu numatytoji Chur- 
chilio paskaitų serija 
Amerikojebuvo nutraukta.

Man and his World "- 
Žmogus ir jo pasaulis- 
M ontrealyje veikianti paro
da pagaliau liepos mėne
sio pabaigoje buvo atida
ryta. Atidaryme daugiau
sia dalyvavo mokyklinis 
jaunimas.Šiais metais pa
roda netokia įspūdinga, 
kaip buvo praeitais me
tais. Kaip žinia parodos 
atidarymą sutrukdė Mon- 
trealyje vykus ieji streikai. 
Kaikurie kraštai kaip pa
vyzdžiui Indija, atsisakė 
toliau šioje parodoje da
lyvauti. Bet dar likusioji 
parodos dalis vis tiek su
daro nemaža įdomumo ir 
lankytojų netrūksta.

• SOVIETU JAUNIMAS 
perdaug girtuokliauja,apie 
tai rašo" Socialiskaja in
dustrija". Daugumas jau
nuolių, kurie vykdo iki 18 
metų nūs įkaitimus, taip pat

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA 

5Yi% už depozitus 
6% už Šerus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6Yą% už 1 m. term. dep. 
614% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki 15.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3 

nii.i .... An...... i .......................... ......

PADĖKA
Lietuviškas ačiū visiems 

liepos mėn.29 d. mūsų ve
dybinės 25 metų sukakties 
proga staigmenos organi
zatoriams, dalyviams už 
parodytą nuoš irdumą,
sveikinimus, gėles, 
dovanas.

Nuoširdi padėka organi
zatoriams-J .A .Gataučiams 
ir dalyviams:-kun. A .Sabui, 
J.Bataičiui, E.E.K.Švie- 
žikams,B. J.Stankams, E. 
S. TolvaišomSjR. J. B.Ur
bonams iš Rochester, N. Y, 
L. P. Griškoniams, L. J. 
Remeikiams, A. Milčiui, 
St. A. Krivickams, O.V. 
Stepšiams, V. Juškai, Pov. 
Juteliul ir mūsų vaikams- 
Algimantui, Vytautui, Vi
liui, Aldonai ir Angelei.

Aldona ir Juozas Kručai.

ir girtuokliauja.Patys jau
nuoliai esą prisipažinę, 
kad degtinę geria nuo 16 
metų ir pradeda girtuok
liauti ne kur kitur,bet sa
vo namuos. Kai tik susi
renka daugiau jaunimo ar 
šokiams ar bet kuriuo ki
tu tikslu, tuojau prasideda 
girtuokliavimas. Pasigėrę 
jaunuoliai dažnai susimu
ša ir net sužaloja vienas 
kitą.

Jaunuolių girtavimas 
pasiekęs jau pavojingą 
laipsnį. Tuo susirūpi
no sovietinė valdžia,o taip 
pat ir visuomenė.Paskelb
ta, kad tėvai, kurie leis 
dar nesubrendusiems sa
vo vaikams girtuokliauti, 
bus baudžiami iki 30 rub
lių pinigine bausme.Kiek- 
vienas kitas asmuo, kurs 
skatins jaunuolius gerti, 
bus teismo baudžiamas iki 
vienų metų kalėjimo.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

14 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton
S I-A 72 kuopos ruošta 

gegužinėš.m.liepos 23d. 
A .Podolskio Sodyboje pra
ėjo sėkmingai.

Nors tą dieną oras ge
gužinei nebuvo palankus, 
kartais smarkiai lijo.

Gegužinėje E. ir J. Ba
joraičių ir M. Petrauskie
nės pastangomis buvo pa
ruoštas turtingas bufetas.

Gaivinamųjų gėrimų bu
fetą kruopščiai tvarkė P. 
Dauginas. ST A loteriją 
sėkmingai platino St.Ro- 
čienė ir jauna solistė Anita

LIETUVIU KILMĖS 
PASLAPTYS
( Atkelta iŠ 10 psl.) 

Trubavičiovo vandenvard- 
žiųstudijos.1968 m.išėju
siame veikale Dešiniojo 
kranto Ukrainos upių var
dai 30jis plačiai nagrinė
ja hidronomiją į pietus 
nuo Pripetės bei Seimo ir 
srityje į vakarus nuo vi
durinio ir žemutinio Dniep
ro, kur baltų turėta kon
takto su iranėnais,trakais 
ir dakais. Su mums šiuo 
atveju rūpimais trakais ir 
dakais baltų susidaryta 
prie vidurinio Dniepro ir 
į pietus nuo Pripetės.

Ir archeologai įrodinė
ja, kad baltų kilčių pieti
niai kaimynai buvę trakai, 
kurie gyvenę į rytus nuo 
Bugo iki Dniepro ir, gali
mas dalykas,net už jo.Ri- 
ba tarp baltų ir trakų ve
dama linija Hrubieszow- 
Kijevas. Manoma, kad 
abiejų etninių vienetų są
lyčio riba galėjusi siekti 
net Desnos upę.

Kaip matoma, anksčiau 
visiškai pasmerkto J. Ba- 
sanavičiaus mokslinis 
prestižas gerokai atitai
sytas. Kad ir daugelis jo 
kalbinių išvedžiojimų ne
buvo pagrįsti, kad ir įvai
rios prielaidos bei istori
nės išvados buvo klaidin
gos, bet J. Basanavičiaus 
kruopščiai surinkta fakti
nė istorinė,lingvistinė, et
nologinė ir kitokia med
žiaga praverčia ir šių die
nų mokslininkams. Klai
dinga buvo pati J. Basana
vičiaus pagrindinė tezė, 
kad lietuviai laikyta tie
sioginiais trakų palikuo
nimis. Jei J. Basanavičius 
būtų apsiribojęs baltų ir 
trakų kalbų artimos gimi
nystės, jo darbas būtų bu
vęs žymiai vertingesnis.

Pakolniškytė iš Hamiltono.
Be to,A nitą Pakolniškytė 

sumaniai anglų ir lietuvių 
kalba pravedė loteriją. 
T oterijaige’bėjo-SUSENA 
irSABINE EFROM iš Vo
kietijos kurios buvo atvy
kusios pas A.Gedminus.

K. Deksnys būdamas 
gabus akordeonistas links- 
n ino svečius.

J. Deksnys yra dažnas 
parengimų lankytojas,nuo
latinis ir ST A Kuopos ge
gužinės dalyvis.

ST A gegužinės rengėjai 
padedantSt.Ročienei ir A. 
Pakolniškytei su svečiais 
jaunam akordeonistui už 
gražią muziką sudėjo aukų.

Buvęs gegužinėje A.Kriš
čiūnas papasakojo savo 
patyrimą rusų politrukai 
kareiviams ir instrukto
riams plovė smegenis.

Šiais metais SLA Kuopos 
gegužinėje lankėsi Vem
brės iš Belmont Hotel ir 
J.Renkauskas iš Port Col- 
borne, Ont. St.Matulionis, 
MOHAWK Motei savinin
kas ' iš Brantford, Ont, ir 
visą eilė svečių iš tolimes
nių vietovių.

ST A Kuopos gegužinėje 
svečių nuotaika buvo gera.

SLA Kuopa susilaukė 
didelės paramos iš SLA 
veikėjų: VI.Bagdono kuris 
gyvena Tilbury mieste,bet 
visuomet atvyksta į mūsų 
gegužinę ir A .Kauspėdos, 
jie paaukojo vertingų do
vanų mūsų loterijai. S T. A 
kuopa iš gauto pelno galės 
paremti vasario 16-tosios 
gimnaziją kuri paruošia 
jaunimą lietuviškoje dva-
šioje. v 

J.Sarapnickas.
• Okupantas Lietuvoje pri
pažino: Vilniuje, birželio 
mėn. , vyko studentų de
monstracijos. cavo kalboje 
LKP CK plenume, liepos
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NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS

OTTAWA

KVIEČIAME VISUS I

SKRUIBIO VASARVIETĖJE, 
POINT FORTUNE, Que. 
RUGPIŪČIO 2D DIENA-

17 - - 40 Hll

~~20 - 40

NL pirmoje gegužinėje: iŠ kairės stovi: 
P. Kerevičius, K. Martinėnas, p. Ben- 
džaitiene, L. Girinis; sėdi: bickauskie- 
nė, I. Petrauskas, A. Zabukas, Pr, 
Paukštaitisi J. Petrėnas, P. Girdžius 
ir viešnia is Lietuvos.

LIETUVIŠKA RADIJO
RADIO 1410 MONTREAL PROGRAMA

3, partijos sekr. A. Bar
kauskas nurodė į "chuliga
nus, kuri e neseniai triukš
mavo Sporto rūmuose tarp
tautinių varžybų metu". 
Barkauskas, kaip seka iš 
kalbos teksto ("Tiesa", 
liepos 6), tuos lietuvius 
laiko "įžūliais išsišokė
liais". .. (F)

• HYDRO - QUEBEC kom
panija pasirašė sutarti su 
C on Edison ir penketo 
metų bėgyje tieks srovę 
New Yorkui. Ši sutartis 
siekia 123 milijonus dole
rių.

ĮSIDĖMĖTINAS išradimas
ĮMM| Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaikc 
HM p*auk“ slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plauką skilimą, 

’Hprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plauką spalvą. J18 var- 
BIIiIIIi todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj, 
įfflg JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba* 
|■ J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 
W Illinois 60650, U. S. A.

KIEKVIENA TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, J053 Albane! Cr.. Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

Ba/tic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

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

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

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

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LATLEUR AVE., LaSALLE

***
TEL. 366-7281 
**************v

• Atliekami mechaniniai darbai

• I/ores taisymas ir dažymas
e Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)

Sav/n/nkat; y. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

Universal Cleaner* & bailor*
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(af Wellington St.)

Tel. 769-2941

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

15 p si.



montreal
• ANTA NAS IR, FILOM ENA 

GALDIKAI, nesenai mi
rusio žymaus dailininko 
Adomo Galdiko giminai
čiai viešėjo Kanadoje, ap
lankydami Toronto,Tinni- 
pega, Vancouver}.

• VASARIO 16 gimnazija 
šiais metais turėjo tris 
abiturientus, Roma na Žu- 
tautaitė labai gerai išlaikė 
brandos egzameaus.
• JONAS BAJORAS iš Los 
Angelės lankėsi Monrea
lyje ir svečiavosi pas Po
vilą Petronį ir Daugėlų 
šeimoje.

• F. JOKUBONIENĖ, Pov. 
Petronio duktė su šeima 
buvo išvažiavę į pajūrį 
atostogoms.

• P. PETRONIS kartu su 
Jokūboniais išvyksta į Ro
chester}, N.Y. paviešėti 
ilgesnį laiką.

KENNEBUNK PORTE
Pranciškonų sodyboje 

leidžia didesnis skaičius 
N ontrealio lietuvių. Jų tar
pe yra:
O.A,Mylės, Z.A.Urbonai 
ir jų giminaitė viešnia iš 
Anglijos J.Koncevičiūtė. 
T.Mačiulienė,O Veronin- 
kaitienė su šeima, O. E. 
Augūnai ir Ponia Salalienė.

• VILNIAUS "LĖLĖS" te- 
atras gavo vadinamą vi
sasąjunginę Kultūros mi
nisterijos premiją. .-Toji 
premija Vilniaus lėlių te
atrui atiteko už veikalą, 
V. Palčiauskaitės parašy
tą-” Pienės Pūko miestas". 
Veikalą režisavo V.Mo
zūras, dailininkas A.Ra
gauskaitė.

"SAVAITĖS EKRANAS" 
tokiu vardu Vilniuje leid
žiamas žurnalas, skirtas 
filmoms. Čia suteikiamos 
informacijos apie naujai 
gaminamus dokumentinius, 
mokslinius ir kroniko fil
mus.

• R. KAMINSKAITĖ daly
vavo Toronto mieste gra
žuolės rinkimuose ir buvo 
patekusi į pirmąjį dešim
tuką.

DARBO PASIŪLYMAS 
Reikalinga moteris namu 
ruošai ir 2- jų vaikų prie
žiūrai. Skambinti 631-8864

• AUSTRALIJOS lietuviai 
laukia savo vasaros ir jos 
sulaukę gruodžio 26 d. su
rengs "Lietuvių Dieną ".į 
tokią šventę suvažiuoja 
lietuviai iš viso Australi
jos kontinento.Mūsų aus
trai ia sugeba savo šven
tėse parengti įspūdingas 
menines programas.

• MATAS Z U JI jS ilgametis 
"Garso"redaktorius smar
kiai nukentėjo Pennsylva- 
nijoj siautusio potvynio 
metu. Jo namas vandens 
srovių buvo visai sugriau
tas.

• KUNIGO RUBAIS apsivil
kęs vyras įėjo į Montrea- 
liobankoSt.Šascal Caisse 
Populaire, ištraukė revol
verį ir pareikalavo iš ka
sininko atiduoti jo žinioje 
esančius pinigus. Ir gavo 
keturias dešimtis tūkstan
čių dolerių.Tai dar vienas 
ženklas, kad Montrealis 
yra netoli nuo New Yorko.

• PRANAS BALTUONIS iš 
M ontrealio buvo nuvykęs 
į Bostoną ir ten liepos 20- 
23 turėjo savo kūrinių pa
rodą.

• Alfredas Pusarauskas su 
šeima iš Anglijos ilgesnį 
laiką atostogaus Montre- 
alyje.

• Pr. irL.Kriščiokaičiai 
iš Hartfordo ir duktė Onu
tė su sužieduotiniu, kurie 
gyvena Vokietijoje, lankėsi 
Montrealyje ir išvyko į 
Ontario.

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., I.B.
A g e n t u r a v e Ję i a n ų$_T.’_

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

montrealio lietuviu ž ve j oto j ų - M EDŽ'I oto j ų 
KLUBAS NIDA RUGPIUČIO 13 d. ( sekmadienį), 

P-SKRUIBIO VASARVIETEJEtPRIE OTTAWOS UPES

p_ A _°_ _G_ A A _M_ J_ A i
• KEPTA PAUKŠTIENA
• LIETUVIŠKA GIRA
• TURTINGAS BARAS
• POPULIARI MUZIKA
• LAIMĖS RATAS
• LOTERIJA IR ŽAIDIMAI

gegužinę

NIDOS" Klubo Valdyba

• V.ir L.Sušinskai atosto
goms buvo išvykę pas gi
mines į J. A. V .-bes.

• Tlevičienė Ona iš Flori
dos lankėsi pas brolį 
Martyną ir jo šeimą Za- 
vaskus ir J. ir D. Gražius 
Verdunė.

• Marija Aukštaitė su sū
num Antanu iš Toronto 
lankėsi Montrealyje.

• Algis Gražys su šeima 
iš Sherbrooke Universite
to lankės i pas savo ir žmo
nos tėvus - Gražius ir 
Kreivius.

• Viliamas Jonas su šei
ma iš London, Ont. lankėsi
pas savo tėvus LaSalėje ir 
žmonos tėvą M.Kringelį 
Montrealyje.

• VINCAS UŽDAVINYS , 
daugelį metų Kaune reda-

. Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355 

gavęs Vilniui Vaduoti Są
jungos žurnalą"Mūsų Vil
nius ". Vilniaus spaudoje 
paminėtas, ryšium su jo 
70 metų amžiaus sukak
tuvėmis. Paminėjime iš
vengta jo darbuotės įver
tinimo,tik nurodomi jo at
liktieji spaudos srityje 
darbai.

• HAMILTONE rugsėjo 30 
d .įvyksta Montrealio vyrų 
okteto koncertas.

•Kuprevičių duktė Geno
vaitė su šeima iš Toronto l*
lankėsi pas tėvus LaSalėje.

• Pranas Bernotas su
žmona vasarojo Cape Coii, 
Mass., prie Atlanto.

♦ Susirgusi buvo N.Kukė- 
nienė iš Brome,po opera
cijos Royal Victoria ligo
ninėje sveiksta namuose.

• E. ir A. Juzumai iš New 
Yorko lankėsi Montrealyje 
pas S.M. Morkūnus

Montrealio Lietuviu Kredito Un i ja!
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas . . 5.0% Asmenines ....... ...... 8.5%
Taupomąsias s-tas __ _____ 6.0% IKTaViln tnrfn
Term. ind. 1 metams____ T.„. 6.5%
Term. ind. 2 metams ....... 7.0%
Term. ind. 3 metams.... ...... 7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

čekių kredito ...............  9.0%
Investacines___ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

♦ŠIAULIUOSE veikia dr. 
S.Domaš vičiaus vadovau
ji mokykla išleidžia me- 
dicinis seseris,akušeres, 
feldšerius ir vaikų prie
glaudų prižiūrėtojas. Mo
kykla dabar užima specia
liai jai statytas patalpos 
ir turi 362 vietų bendra
butį. Mokykla aprūpinta 
vidaus ligų, vaikų, chirur
gijos, genekologi jos, mik
robiologijos ir chemijos 
laboratorijomis.

• ROMAS CIBAS iš Aus
tralijos, kur Sydnėjaus 
mieste jis turi kelionių 
biurą " Palangą " lankosi 
Amerikoje savo biznio 
reikalais.

• LIETUVOJE praeitas 
birželis buvo labai kar
štas. O po karščių sekė 
audros liūtys ir leda i.Daug 
žalos iškritę ledai padarė 
Utenos ir Kaišadorių apy
linkėse.
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