
f Lietuvos ' 
nacionalinė 
M.Mažvydo
< biblioteka;

NEPRIKL AU S OMĄ

LIETUVA
LITUAN1E INDEPENDANTE »** INDEPENDENT LITHUANIA

Montrealis • 1972. VIII-I 6 « Nr. 2008 7722 George Street, La Salle 690, Quebec, Canada • Tel. (514) 366-6220

RUSAI SKUBA 

S U L I E D I N T I

100
TAUTU

tokia antrašte”N. Y.Times” 
paskelbtas Theodore Fha- 
bad straipsnis. Platus ir 
išsamus straipsnis vertas 
dėmesio. Ji p iliustruotas 
irpieŠiniu-žemėlapiu, ku
ris vaizduoja Sovietų Są
jungos pagrindines 22 et
nines grupes. J jas įrikiuo- 
ti ir Baltijos vai stybių gy
ventojai; lietuviai, latviai 
ir estai.

Dienraščio korespon
dento nuomone, rusams 
pavykę daug pasiekti, ypač 
kultūros suliedinimo sri
tyje, nors galutino sulie
dinimo jiems nepavykę 
{gyvendinti. Fra, kai šiais 
metais sovietai mini 50-ją 
Sovietų Sąjungos įteigimo 
sukaktu, tai kaip tik dabar 
pasirodė žinios dėl nera
mumų Lietuvoje, kaltinami 
dėl rusinimo krypties Uk
rainoje ir pastangos tei
giamai vertinti prieš 50 
metų buvusią nekomonisti- 
nę Gruziia.

Skaitytojai galėjo suvok
ti, kad iŠ 241. 5 mil. So
vietų Sąjungos gyventojų, 
rusų tėra tik 130 mil,, li
kutį sudaro {vairios tauty
bės, kurių viena esą lietu
viai su2.7 mil. gyventojų.

"Susidomėkitne tik Azi
jos ar Afrikos tautom" - 
tokią mint} pareiškė Irena 
Banaitienė laiške, paskelb
tame dienraštyje "Daily 
News”. Banaitienė pažy- 
mėjo:”pati patyrusi savie- 
tų barbariškumą Lietuvoj, 
turiu vilties, kad likęs 
laisvasis pasaulis ir ypa
tingai JAV-bės parodys 
tiek pat rūpesčio senosios 
Lietuvos kančioms, kiek 
jos rodo kai kurioms nau
jai susikūrusioms valsty
bėms Afrikoje ir Azijoje".

JONAS KĘSTUTIS- AUSTRALIJOS LIETUVIS. Taip parašė mūsų skaitytojas 
iŠ Cambramata, Australijoj. Mūsų skaitytojai likimo išblaškyti po visa pasauli, pa
laiko su savo laikraščiu glaudžius rysius. Ir mes dėkingi, kad vienas jų atsiuntė Ši 
pasigėrėtina atvaizdo. Šis rimto veiduko jonas — Kęstutis, gimė Australijoį ir visa 
amžių gyvena Australijoj, tad jam teisėtai priklauso Australijos lietuvio vardas. 
Bet jis tur būt atsimins, kad jo senelis Vincas Vilkaitis nekaltai žuvo Sibire. O jis 
pats neabejotinai išaugs ir subręs geru tėvynainiu, nors šiandien jis tebėra taip toli 
nuo savo tėvu žemės.

• PRANCŪZIJOS socia
listų vadas Mitterand pa
rašė Čekoslovakijos pre
zidentui Svoboda i laišką, 
kuriame sako, jog dabar 
vykdomi Prahoje teismai 
prieš opozicinius veikėjus 
pažeidžia žodžio laisvę ir 
priešingi bendroms žmo
nių teisėms.

JAV IR KT. SPAUDOS 
BALSAI

"St. Petersburg Times” 
dienraštis Floridoj liepos 
4 d., nepriklausomybės 
Šventės diena, šalia veda
mojo apie šventę, {dėjo 
platų Yorick Blumenfeld 
iš Londono, straipsnį apie 
"protestus, kurie vis dar

girdimi Sovietų j angoje” 
Plačiai atpasakotas pasi
priešinimo režimui judė
jimas, pogrindžio veiklą, 
straipsnis iliustruotas di
deliu, per tris ^kiltis, So
vietų Rusijos žemėlapiu, 
su nurodytais miestais, 
kur vyko ar tebevyksta 
protestai, neramumai, 
riaušės. (F)

“L I E T U VA

DI D V Y R I U 
ŽEMĖ“

- tokią antraštę 
penkių pusi apių straipsniui 
pateikė vak. Vokietijoje, 
Frankfurte leidžiamas ru
sų kalba emigrantų mėne
sinis laikraštis "Posev”. 
Pradedantl970 m. rugsėjo 
9 d. Malėtųteisme kun. A. 
Šeškevičium dar nubausti 
vienerių metų kalėjimu 
Zdebskis, Bubnys ir kiti. 
Aprašytas R. Kalantos ir 
kitų susideginimų ir Kaune 
{vykusios riaušės. Taip 
pat pateiktos F. Kudirkos, 
L. Simučio pareiškimų iš
traukos. Dar yra žinių Ir 
apie Lietuvos miestų gy
ventojus. Straipsnis bai
giamas žodžiais d’^iuo me
tu sprendžiamas Lietuvos, 
Lenkijos ir Rusijos Ūki
mas. Žemėje sutryptą tie
sos ir žmogaus pasiekimų 
vėliavą Lietuva iškėlė 
aukštai virš mūsų visų”.

• ADMIROLAS GORŠKO- 
VAS, Sovietų Sąjungos 

jūrų pajėgų vyriausias va
das,”Pravdoje”išspausdi- 
no grėsmingą straipsnį, 
kur sako, jog sovietų jūrų 
pajėgos sugebės surasti 
priešo laivą kur jis bebū
tų .Admirolas tvirtina, kad 
sovietų pavandeniniai lai
vai, palaikomi lėktuvų, 
ginkluotų raketomis,galės 
sunaikinti priešo laivus 
bet kurioje žemės rutulio 
vietoje. Jų pavandeniniai 
laivai ir oro pajėgos ga
linčios visur surasti ir 
sunaikinti pavandeninius 
laivus .Admirolo Gorškovo 
žinioje yra Pacifiko, Bal
tijos jūros. Juodųjų jūrų 
ir Arktikos laivynai.Tie 
laivynai turi 408 pavan
deninius laivus, 27 krei
serius, 21 lėktuvešius, 
daugiau 1OO minų naikin
tojų ir apie tūkstantį kV o- 
kių karo laivų.



LIETUVOS ĮVYKIU 
GILIOSIOS 

Šaknys

Prieš kiek laiko mūsų 
laikraštyje jau buvo pasi
sakymas-"Pati brangiau
sioji auka ", kur aiškiai 
apgailestaujama dėl įvy
kusių susideginimų ir ke
liama mintis, kad pras-- 
mingiau gyventi ir dirbti 
Lietuvai, negu mirt i.Šiur
pūs įvykiai pirmoje .eilėje 
jaudina mus lietuvius, o 
taip pat atsiliepia mūsų 
skausmas ir visame pa
saulyje. Nėra kalbos, kad 
atsirastų panašių pasiau
kojančių žygių skatintojai. 
Tik reikia pasigailėt i,kad 
tokiu žiauriu būdu Lietu
vos jaunuoliai ryžosi au
kotis .

Nesinori visai minėti 
nei autoriaus,nei leidinio, 
kur buvo parašyta, jog 
" jokių lietuvių visuome
nės konfliktų su okupaci
nių režimu nėra.. .Iš tolo 
žiūrint. Kalantos suside
ginimas, tai buvo perkūno 
smūgis iš giedro dangaus". 
Ž inoma,čia nepraustabur- 
niškas melas. Ne tik pla
čioji lietuvių visuomenė, 
bet ir patys aktyviai vei
kiantieji lietuviai -komu- 
nistaikasdien ir kiekvieną 
minutę jaučia didžiarusiš- 
ko okupacinio režimo be
toninio kietumo slėgimą. 
Jeigu jų tarpe viešai ne
sigirdi aiškių prieštara
vimų, tai po vandens pa - 
viršiumi, gilumoje junta
mas ne tik nepasitenkini
mas, bet ir susirūpinimas 
šalies padėtimi. Ir jeigu 
šiuo laiku Lietuvoje šio 
to pasiekiama, ta i dažniau
sia prieš atėjūnų valią ir 
prieš jų pagrindinius nu- 
s istatymus-rusi it i Lietu
vą, gabenti kiek įmanoma 
daugiau svetimų tautų 
žmonių, ar tariamam vie
tos specialistų kadrų pa
pildymui, ar ideologinės 
akcijos sustiprinimui.

Juk šiais laikais vadi- 
namoji"geležinė uždanga", 
jau neaklinai uždaryta. 
Žmonės nuvyksta į Lietu
vą, o taip pat susitinka su 
čia atvažiuojančiais.Daž
nai pasikalbama nuošir
džiai ir tam tikromis ap
linkybėmis,kai okupacijo
je gyvenantieji jaučiasi 
saugūs nuo išdavimo, jau

KODĖL

PAŠALINTI
Spaudos atstovai Kaire 

linkę manyti, kad Egipto 
prezidentas Sadatas nu
sprendė ats įkratyti nuo 
sovietų patarėjų ir tech
nikų, ne tik todėl, kad 
M askva ats Įsakė jam duo
ti strateginius ginklusjku- 
rių pagalba jis būtų galė
jęs sutriuškinti Izraelį. 
Bet irgi svarbi šio žygio- 
priežastis esanti ta, kad 
Egiptas norįs įgyti Ame
rikos palankumą. Sakoma, 
jog Sadatas atsisakydamas 
nuo sovietų pagalbininkų, 

atvirai. Ir iš jų pasisa
kymų supranti,kad jie d ir - 
ba, taip tariant, dantį su
kandę, nes jiems nuolat 
tenka nugalėti slegiančius 
s unkumus . O j au R omo K a- 
lantos tragedijos dienomis^ 
kai kurie lietuviai jau at
virose vietose garsiaikal - 
bėjo prieš okupantą. Kada 
vienas kanadietis,tuo me
tu buvęs Vilniuje, savo gi
minaičiui pastebėjo, kad 
jis būtų atsargesnis, nes 
gali nukentėti. Šis jam at
sakęs:-Jau blogiau ne bus.

-•-
Tad Kalantos žygis ne

buvo " perkūnas iš giedro 
dangaus".Šių liūdnųjų įvy
kių šaknys giliai į lietu- 
vos žemę įsirausiuosios. 
Tie įvykiai nebuvo staigūs 
ir netikėti, ten vyraujan
čios nuotaikos pribrandi
no skaudžiausias aukas. 
Nereikia dėti į svarstykles, 
kas daugiau sveria ar at
liktos aukos,ar tas pasau
linis dėmesys, kurio su
laukė mūsų kraštas po 
Kauno įvykių. Šios aukos, 
tai pirmučiausia yra žen
klas,kad Lietuvos žmonės 
savo išauklėjimu, savo 
dvasia nesutampa su vieš
pataujančia priespauda.O 
svarbiausia, kad protestų 
reiškėjai yra jaunuoliai 
jau išaugę dabartinio re
žimo laikais.Tad veikian
čios propagandos ir nuo- 
latinio"smeginų plovimo" 
rezultatai nieko neverti. 
Ten okupantas nejaučia, 
kad Lietuvos klimatas pa
sidarytų nors kiek jam 
palankesnis.
- Nėra jokio pagrindo 
laukti,kad didžiarusiai pa
darytų Lietuvos žmonėms 
kokias nuolaidas. Ne bus 
geriau. O atvirkščiai, ga
lima tikėtis ir laukti dar 
kietesnių represijų.

EGIPTO

tikis sulaukti Amerikos

PRANCŪZIJOS

JAUNUOMENĖ
EINA SAVO KELIU

SOVIETAI

pagalbos ta prasme, kad 
Izraelis būtų paspaustas 
diplomatiniu keliu ir pa
sidarytu sukalbamesnis. 
Jeigu Sadato lūkesčiai iš- 
siplytų, tai padėtis arti
muose rytuose aiškiai 
prablaivėtų.Arabų pasau
lyje vyrauja tokia nuomo
nė, kad tik Amerika gali 
priversti Izraelį pas itrauk- 
ti iŠ visų arabų teritorijų, 
kurias jis užėmė 1967 me
tų karo eigoje Arabai lau
kia, kad Nixonas laimėjęs 
rudenį rinkimus,pasistengs 
įgyvendinti artimuose ry
tuos taiką.

• WASHING TONE įvyks 
Amerikos ir Sov.Rusijos 
atstovų pas Įtarimas,tikslu 
išdirbti bendradarbiavimo 
planą mokslo, srityje tarp 
abiejų šalių.Dabar vyksta 
parengiamieji darbai.Tarp 
kitko bus įjungtas bendra
darbiavimas atominėje 
srityje taikos reikalams. 
Amerikos išdirbtas planas 
atlikti didelėje jūrų gilu
moje žemės paviršiaus 
tyrimus bus vykdomas so
vietų mokslininkams ben
dradarbiaujant.

•EKONOMINĖ TARYBA, 
kuri posėdžiauja Genovoją 
priėmė rezoliuciją, kurio
je reiškiamas susirūpini
mas dėl slapto negrų ga
benimo iš Afrikos į Pran
cūziją. Negrai pigiausieji 
darbininkai, jie atvežami 
į Prancūziją ir neleistinai 
išnaudojami.

• ADVOKATAS CHARLES 
P.KAL, populiarus Chi- 

cagos lietuvių tarpe, kal
bėdamas su"Nauj ienų" at
stovų tarp kitko pasakė: 
Demokratų Miami Beach 
konvencija sukelia didelį 
klausimą. Jos padariniai 
gali atsiliepti ne tik par^ 
tijos, bet ir visos šalies 
istorijoje.O teigiamas šios 
konvencijos rezultatas bus, 
jeigu jos nominuotas kan
didatas ne bus išrinktas. 
Taip manau todėl, kad se° 
natoriaus McGovern rin
kiminė bazė labai siaura. 
Jis yra savotiškas idealis- 
tas.Jo politiniai pareiški
mai sužavėjo kai kuriuos 
jaunuolius, o taip pat ir 
juodosios rasės žmones.

Prancuzijoj šiuo metu 
dažnai girdimas žodis 
"gauchiste"arba kairysis. 
Tai būdingas jaunuolių 
nuotaikoms nusakyti žo
dis.Čia nenorima pasaky
ti, kad Prancūzijos jau
nuomenė būtų vienodo nu
sistatymo. Ten reiškiasi 
įvairios nuotaikos ir pas
tebimi skirtingi atspal
viai. Kas yra keista, bet 
ten plinta anarchistinės 
idėjos, o jeigu jaunuoliai 
kartais palinksta į komu
nistinį galvojimą, tai daž
niausia jie nepalaiko Mas
kvos, bet greičiau pasida
ro raudonosios Kinijos 
vado Mao Tse Tungo ša
lininkai. Maskvoje Pran
cūzijos jaunuomenės 
"Gauchistai"-kairieji ne
pakenčiami ir iš ten plinta 
arši ir atkali propaganda 
prieš juos. Laikraštyje 
"Sovietskaja Litva" rašo
ma:- " Gauchistų" teorija 
faktiškai atsisako nuo 
marksizmo ir leninizmo, 
jie nesiremia darbo klase, 
ūkininkija ir inteligentija. 
Praktikoje tai agresivi ko
vos forma,kada pasireiš
kia prievartavimai, vanda
lizmas, o kartais primi
tyvus chuliganizmas.

Šio pobūdžio organiza
cijos susirinkimus ir da
lina gatvėse savo prokla
macijas. O važinėdamas 
Paryžiaus gatvėmis daž
nai pastebi sienoje ar ant 
tvoros išrašytą šūkį— 
"Anarchija-tvarkos moti
na " - Lotynų, kur gyvena 
studentija, apylinkėje ma
tosi daug policijos,nes čia 
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dažnos riaušės ir paste
bimi išdaužyti krautuvių 
langai.

Tiems kairiųjų sluoks
niams priklauso daugiau
sia licėjų mokiniai, arba 
aukštųjų mokyklų studen
tai. Jų tarpe populiarūs 
skambūs šūkiai,bet pažiū
ros esančios labai įvai
rios. Šios nuotaikos jau
nuolius lengva jau iš tolo 
pažinti, nes jie stengiasi 
pabrėžti savo nepritarimą 
esamai santvarkai. Jų ap
ranga pati už save kalba. 
Jie mėgsta ilgus plaukus, 
jų apsivilkimas pabrėžtai 
skirtingas, kelnės dažnai 
nubrizgusios, spalvoti 
marškiniai. Tačiau reikia 
pabrėžti, jog visų šalių 
jaunuoliai panašiai ren
giasi, net Amerikoje, o 
taip pat ir Sovietų sąjun
goje jaunimas ne kitaip 
atrodo.

Prancūzijos komunistų 
partija su šios nuotaikos 
srovėmis stengiasi kovoti, 
nes mano, jog šie jaunuo
liai trukdo komunistų ak
cijai tarpti. Jie vadina 
šiuos jaunuolius pajuo - 
kiambūdu" ilgaplaukiais 
revoliucionieriais". Blo
giausia, kad šie kairiųjų 
nuotaikų veikėjai atitrau
kia jaunąją kartą nuo ko
munistų. Tuo, sakoma, pa
sinaudoja visos komuniz
mo priešininkų grupės.

• KANADQI E rugpiūčio 15 
d.atvyksta Kinijos preky
bos ministeris HsaingKuo 
ir tarsis su Kanados vy
riausybe dėl prekybos
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MIRĖ ANTANAS SALYS
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Ne tik besidomintieji 
kalbos mokslais, bet ir 
plačioji lietuvių visuome
nė buvo įsidomėjusį An
tano Salio vardą. Jis buvo 
laikomas vienas labiausia 
prasisekusių lietuvių kal
bininkų. Jo darbus aukštai 
vertino kalbotyros moks
lininkai, o jo sprendimai 
turėjo svori.

Liepos 31 d. Philadel
phia, Pa. turėdamas 70 
metų amžiaus Antanas Sa
lys mirė. Jis buvo gimęs 
Reketės kaime, Salantų 
vals.Kretingos apsk.

A. Salys studijavo kal
botyros mokslus Kaune, 
Leipzige, Hamburge. Že
maičių tarmių tyrinėjimai 
jam davė doktoratą.Bai
gęs mokslus jis profeso- 
riavoKaune,Vilniuje,Tue- 
bingene, o nuo 1947 metų 
persikėlė moksliniam dar
bui į Ameriką ir buvo 
Pennsylvanijos universi
teto docentas, o vėliau ir 
profesorius. Jis plačiai 
rašė kalbotyros temomis 
ne tik lietuvių, bet kitų 
kalbų leidiniuose.Tad jam 
mirus lietuvių kalbos 
mokslas neteko didelės 
pajėgos kuri ateityje daug 
žadėjo.

• NEW JERSEY valstijoje 
viso gyventojų esama 4 
milijomai 6 šimtai tūkstan
čių. Jų tarpe yra vienas 
milijonas šimtas tūkstan
čių asmenų, kurie gimė 
užsienyje arba jų tėvai 
yra kilę iš užsienio. Statis
tikoje jie nelaikomi gry
nais amerikonais,ir vietos 
gyvenimo jų reikšmė nėra 
didelė.

1972. VIII. 16
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• LIETUVOJE rodyta iš
garsintas filmas apie ispa
nų dailininką Goyja ’’Goja, 
arba sunkus pažinimo ke
lias”. Nors pagrindinio 
veikėjo ■=? Donato Banionio 
vaidyba iš dalies įvertinta 
teigiamai, tačiau visi kri
tikai Šį, rytų Vokietijoje 
pastatytą, filmą gerokai 
sukritikavo. (E)

KAS VAKAROJA 
PALANGOJE?

"Sovietskaja Litva” š. 
m. liepos 25 d. įdėjo šią 
vasarą Palangoje vasaro
jusių nuotrauką. Iš 10 va
sarotojų vos viena- lietu
vė ir tai būdinga ne tik va
sarotojų grupei, bet ir vi
sai Palangai, kur lietuviai 
tesudaro vos 10 proc. visų 
vasarotojų. <E)

Beatričė Natkevičiūtė, Lietuvos 
diplomato, Steigiamojo Seimo nario 
ir paskutinio Respublios įgalioto 
ministro Sovietų .Sąjungai dr.. La- 
do Natkevičiaus duktė, Amerikos 
Lietuvių Taryboj Cleveland© sky4 
riaus vicepirmininkė,

Leonas Prapuolenis.
Chicagoj liepos 22

• ČESLOVO MILAŠIAUS 
lietuvio poeto, rašiusio 
prancūzų kalba, vardas žy
miai populiarėjo Prancū
zijoj dėka prancūzų poeto 
ir meno kritiko Jacques 
Buge pastangų. Jis daug 
padarė, stengdamas at
kreipti Europos literatūri
nių sluoksnių dėmesį į Mi
lašiaus kūrybą. Jo inicia
tyva buvo įsteigta litera
tūros mėgėjų draugija var- 
du"Les Amis de Milosz”. 
Dabar Jacques Buge mirė.

Skautų organizacijoje mergaitės daly*aul 
jaunų dienų, čia jaunesnėsės skautės si 
vo vadovėmis stovyklos metu.

Australijoje, Adelaidėje ne
seniai apsivedė M.ir J.Verbyl

Algė Zundytė iš Atlanto, 
Georgia, baigė matematiką Ge 
orgia Technologijos institute 
bakalauro laipsniu. Dirba to 
paties instituto bandymų sto
ties Elektronikos tyrimų 
skyriuje.

Skautai tvarkosi ūkišku bodu, jie patys kepa 
si duona.

fe. ■ ’
•-

' . > ' < SX. ’
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SĄMOKSLAS PRIEŠ

N IX ŠONĄ

ANDREW B. TOPPING

Suimtas ir $500,000 
užstato pareikalavus lai
komas kalėjime Andrew 
B. Topping, kurs už tūks
tantį dolerių bandė papirk
ti valdžios agentu, kad nu
žudytų prezidentą Nixoną.

Sargent Shriver

DEMOKRATŲ, kandida
tas į JAV prezidentus^ c- 
Govem, nepavykus jo su
manymui paimti vice-pre- 
zidento Thomas Eagleton, 
dėl šio pastarojo psichinių 
ankstyvesniais laikais,ne
galavimų, dabar pasirinko 
Sargent Shriver, kurį kai 
kurie laikraštininkai va- 
dina"pusiau Kennedy"ka
dangi jis yra vedęs buvu
sio prezidento Kennedy 
seserį ir priklauso tai 
šeimai.

Shriver buvo Taikos 
Korpo galva ir taip pat 
turėjo kitas aukštas pa
reigas demokratų admi- 
nistraci jojoje.

"TIESA", APIE LIETUVIŲ 
RENGINIUS ČIKAGOJE
Vilniškė "Tiesa" Henriko pastaruoju gi metu Viktoro 

Savicko pamfletu "Kreivų Petraičio straipsnį išeivių 
veidrodžių riteriai" sten- radijo valandoms skyrė 
giasi pasišaipyti iŠ Chica- "Gimtasis Kraštas". Ka-

Patirta, kad liepos 6 d. jo 
žmona Abigail po gimdy- 
mb grįžus iš ligoninės, 
vėliau rasta negyva .Vyras 
tvirtina, kad ji nusižudė. 
Topping buvo suimtas tuo 
metu, kad įteikė agentui 
tūkstantį dolerių. Topping 
turi šautuvą su specialiu 
p r lėtais iu šaudyt i į tolimą 
taikinį. Topping teisme 
pasirodė ištaigingai apsi-
rėdęs ir čia pat pareiškė, 
kad jo uždirbtai jam leid
žia, jeigu reikės įnešti 
šimto tūkstapčių užstatą. 
Policija išaiškino,kad Top
ping jau kelis kartus ban
dė prikalbėti ir papirkti 
slaptuosius agentus, kad 
jie nužudytų prezidentą 
Ni oną. Jis nesigailėdavo 
pinigų, vykdydamas savo 
sumanymą .Šis įvykis stro
piai tyrlamas,kadangi tuo 
tarpu nėra žinios,ar Top
ping veikia vienas, ar už 
jo pečių slepiasi didesnė 
organizuota jėga.

goję į vykusio jaunimo kon
greso ir šokių šventės. 
Tas pamfletai, matyt, at-
rodė svarbus,ne° jį ’iepos 
'6 persispausdino daugiau 
jaunimdi skirtoj i "Komjau
nimo Tiecab.
Ar okupuotosT i etuvos gy
ventoj ai reikiamai painfor
muoti ? Ne, juos siekiama 
suklaidinti, nes Savickas
pasiŠaipė iš išeivių, visur 
įžiūrėjo meląY

Jiems pats Kongresas 
buvęs provokacija ir ’’ne
pavydėtinas renginys... 
Kreivo Lietuvos informa
vimo viršūnė buvo tai, kad
jaunimo kongresa"Tiesos" 
informatorius pavadino... 
pasaulio lietuvių kongresu. 
(Neminimanei Čikaga, bet 
tik... Mičigano ežeras...) 
Matyt, "jaunimas" režimo 
pareigūnams jau virto pa
baisa, nes jis neminimas. 
Pati informacija dar kartp 
liudija: režimas nepaten
kintas išeivių masiniais 
renginiais. * (E)

IR VĖL PRIEŠ IŠEIVIŲ 
RADIO VALANDĖLES 
Lietuvių radio valandos, 

veikiančios Europoje, JAV 
-se ir Filipinuose, skirtos 
Lietuvai bei lietuviams ki
bire, okupantui neduodą 
ramybės. Jas užsimina 
partiniai pareigūnai savo 
kalbose,' jų poveikį rimtai 
vertina Antanas Sniečkus,

Prezidentui Nixsonui pagamintas ypatingai saugus, nedūžtamais stiklais ir 
neperšaunamas automobili s, kuris kainavo pusę milijono doleriu. Ji. gami

no Fordo kompanija.

dangi šis laikraštėlis pla
tinamas ir Lietuvoje (jis 
gaunamas Vilniaus ar Kau
no kioskuose)tad ir Šį kar
tą buvo proga ir Lietuvoje 
gyvenantiems patirti, kaip 
regimas tuo laisvė ° balsu, 
iš užjūrio kraštų, nepaten
kintas. Tai drauge buvo ir 
savotiškas tų valandėlių 
išgarsinimas.

Vatikano,Romos,’’Ame
rikos Balso" radijai, pa
sak Petraičio "gimtame 
Krašte" sugeba tik... me
luoti ir Šmeižti", jis kalba 
apie laisvę... Laikraštis 
mini radijo valandėlių va
dovus, įkvėpėjus ir ta pro
ga nesigaili aštrių žodžių 
Vlikui, ALT-tai bei ki
toms, neišvardintoms"na- 
cionalistinėms organiza
cijoms". Taigi propagan
dinis leidinys sugebėjo ir 
pasitarnauti savo skaityto-
jams, kurių, aišku, ne
trūksta ir Lietuvoje, ypač, 
kai šiems buvo aiškiai pa
brėžta: lietuviai Vakaruo
se veikia. (B)

NEW YORK TIMES KAL
TINA RUSUS

"New York Times"dien- 
raštis š. m. liepos 6 pa
skelbė reikšmingą veda
mąjį "Rusifikacija" ''ry
šium su spaudoje pasiio- 
džlusiomis žiniomis apie 
trečiąjį susideginimą Lie
tuvoje) , Maskva tada nega
lėjo tylėti. New Yorko 
dienraštis parašė,kad tre
čiasis lietuvis^ Andriuš
kevičius, sūšideginęs, 
protestuodamas prieš rusų 
okupaciją.

Prez. Nixonas paskelbė 
tradicinė Pavergtųjų Tautų 
Savaitė, gi JAV Kongrese, 
senatoriai bei A. Rūmų na
riai pateikė pareiškimus 
apie pavergtuosius Tokių 
kalbų buvo net apie 60. Ta
čiau rusams knietėjo ku
riuo nors būdu atsikirsti 
rusifikacijos kaltinimui.

Tas atkirtis pavestas 
JAV komunistų organui 

"Daily World" New Yorke 
bei literatūros savaitraš
čiui" Liter aturnaj a Gazeta" 
Šis įdėjo lietuvių išeivių 
iš Lietuvos kilmės ameri
kiečio - tariamo publicis
to Filipo Bonoskio "atsa
kymą šmeižikams iŠ "New 
York Times". JAV komu
nistinis laikraštėlis mažai 
skaitomas, tad jame įdėtą 
Bonoskio straipsnį pasi
skubino persi °pausdinti 
"Litenaturnaja Gazeta". 
Praslinko dar savaitė ir 
straipsnį įsidėjo - "Lite
ratūra ir Menas". nabar 
ne tik maskviniai, bet ir 
kitų rusiškųjų sričių bei 
Lietuvos gyventojai galėjo 
patirti, kas vyksta už At
lanto. Dabar jau ir Lietu
voj e ž monė s sukino j o, kad 
ir šiemet Amerikoje buvo 
Pavergtųjų Tautų Savaitė. 
New York Times pasisaky
mas prieš Lietuvoje vyk
domą rusinimą, dėl kovos 
prieš religiją, prieš lietu
vių kultūros <4 opini m ą bu
vo rusams skaudus.

Tai Šmeižtas - ruŠuko 
maskviniamė savaitraštyj 
Filipas Bonoskis. Tai ne
sąmonė - jis priduria, nes 
jau 1959 metais ir vėliau 
jis ne kartą lankėsi Lietu
voje ir pamatę°, koks joje 
puikus, pasakiškasgyveni- 
mas...

Ftraipsnis rkiriamas ru
sų °kaitytojams. Tuo tarpu 
lietuviai tik nusišypsos, 
Bonoskio šauksmą išgirdę. 
Bonoskis skaičiuodamas 
kultūros nuopelnus Lietu
voje, skuba paaiškinti, jog 
ir Lietuvoje ruošiamos en
ciklopedijos. . . kai beveik 
kiekvienas lietuvis gerai 
numano apie išeivijos iš
leistus Lietuvi ų Enciklo
pedijos 36 tomus....

Bonoskis šaukia, kad 
Lietuvoje "^monės dabar 
neperkami ir nebeparda- 
vinėjami... lietuviai nie
kada taip gerai nevalgė, 
nesirengė,

o VILNIUJE vėl išleista, 
propagandinė knygelė apie 
Lietuvą, anglų kalba,"Lie
tuva šiandien". (E)
LIETUVOS Sportininkai, 

iškiliausieji jų, neabejoti- 
dalyvaus °porto olimpia
doje Muenchene, dėja, at
stovaudami ne Lietuvą, bet 
Sovietų Sąjungą.

Maskvoje liepos mėn. 
vykusiose lengvoslo° atle
tikos pirmenybė setrys lie
tuviai iškovojo aukso me
dalius. Vilnietis Kęstutis 
Šapka užėmė pirmąją vietą 
šuolyje į aukštį - 2 m 21 cm, 
taip pat vilnietis Romual
das Bitė pirmasbaigė 3000 
m kliūtinį bėgimą - 8 min. 
30 °ek. , gi Vilniaus bėgi
kė pasiekė reikšmingiausia 
laimėjimą - Nijolė ?abai- 
tė 800 m nuotolyje pralenkė 
visas varžoves, pasiekusi 
naują covietų Sąjungos re
kordą - 2 min. 1,1 °ek.

/ T“**, 
MECHANINIS LIETUVOS . 
MIESTUOSE GYVENTOJŲ 

JUDĖJIMAS 1970
Į miestus atvyko 112. 215 
asmenų,
iš Lietuvos - (kaimo) 84. 
652 asmenų,
iš kitur kitos respublikos) 
28. 263 asmenų,

Iš miestų išvyko 73. 072 
asmenys,
į Lietuvą (kaimą) 51.701 
asmenys,
į kitas respublikas 21. 371 
asmenys.

Tokiubūdu, 1970 m. Lie
tuvos miestuose atsirado 
(28. 263 - 21. 371) - 6. 892 
nauji kolonistai, daugiau
sia rusai, ukrainiečiai ir 
gudai. (E)

• Moterų - mokslo dar
buotojų Lietuvoje 1971 m. 
buvo 3350. Iš jų aukšto 
mokslo laipsnį turi 739, 
mokslo daktarių yra 25, 
mokslo kandidačių - 715, 
profesorių -12, docenčių 
- 175. (F|

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PADĖKOS LAIŠKAI

IŠ ANAPUS
ŠALPOS REIKALAI
Šalpos darbas niekuomet 

nesibaigia, tai gyvas ir 
opus reikalas.

Kiekvienoje bendruo
menėje,visuomet atsiran
da žmonių,kuriems,vieno
kia ar kitokia parama yra 
reikalinga.

Mes gyvendami turtin
game krašte, tad kartais 
užmirštame kad yra mūsų 
tautiečių, kuriems, mūsų 
parama labai ir labai yra 
reikalinga.

Lietuvis visuomet ir 
visur būdavo jautrus savo 
broliui į vargą patekusiam.

Neužmirškime ištieski
me paramos ir paguodos 
ranką,tiems kurie jos yra 
reikalingi.

K. L. Bendruomenes 
M ontrealio Šalpos skyrius 
yra įsipareigojęs nuo se
niau šelpti Lenkijos teri
torijoje, Suvalkų trikam- 
pyje,Seinųaplinkėje gyve
nančius lietuvius.

Šiuo metu visam šitam 
darbui vadovauja p.M .K as- 
peravičienė, talkininkau
jant B. Kasperavičiui. Jie 
gana sėkmingai dirba 
jiems bendruomenes pati
kėta darbą.

Nuo šių metų pradžios 
jie jau yra išsiuntę 31 siun
tinį paramos prašautie
siems.

Tai tik maža dalis tų, 
kurie reikalingi pašalpos. 
Jų yra gana daug. Gauti 
padėkos laiškai iš Anapes. 
T iūdija,kad mūsų parama, 
jiems yra labai svarbi.

Paskaitykim e keletą iš
traukų iš tų laiškų. Ten 
atsispindi jų gyvenimas.

" Gerbemieji Tamstos: 
Pirmais mūsų laiško žod
žiais, sveikiname jus lin
kėdami daug viso gero jū
sų gyvenime, ilgų metų 
gero ir laimingo gyvenimo 
ir palaiminimo nuo Pono 
Dievo.

Gerbemieji,siuntinį nuo 
jūsų gavome už kurį dė
kojame tūkstančius kartų, 
kuo širdingiausia bučiuo
dami jūsų rankas už jūsų 
tokią labai didelę pagalbą.

Kaip mes džiaugiamės 
negalim to visko aprašyti, 
mes melsimės už jūsų ge
ras širdis.

Jei kada nors dar ką 
galėtumėt išdevėtų drabu
žių atsiųsti, tai dar labai 
norėtume gauti. Linkime 
daug viso geriausio jūsų
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gyvenime.
Ona Cerbanskienė.lt

n Sveikinu jus iš tolimos 
šalies linkėdama jums lai
mes ir geriausio pasise
kimo. Te laimina jus ma
loniausias Jėzus savo ma
lonės ranka.

Rašau jums apie savo 
vargingą gyvenimą.Aš gy
venu su vyru. Turim du 
vaikus, su mumi dar yra 
senas vyro tėvas. Jie labai 
serga važinėja abudu pas’ 
daktarus ir jiems nėra 
geriau.

Aš irgi nesveikais va
žinėjau aplink daktarus dar 
Lietuvoje ir taip pat nieko 
gero. Vyras dar laikosi. 
Jis dirba ūkyje. Pas mus 
žmonės labai džiaugiasi 
jūsų dovanomis .Norėtume 
ir mes džiaugtis. Prašau 
širdingai atsiųskit nors 
vaikam kokių paneš otų 
drabužių. Mum bus labai 
didelis džiaugsmas.

Jus nepažįstama 
Aniete Karlavičienė?

- " Tautiečiai,
Aš esu mokinis 16 metų, 

mokausi neblogai.Esu bai
gęs septynes klases ir no
rėčiau mokytis ir toliau.

Mano tėveliai neturtin
gi, mūsų nemaža šeima, 
mes keturi vaikaites vi
si ei name į mokyklą .Mums 
daug ko trūksta. Tėvelių 
silpnos jėgos.

Tautiečiai, siunčiu jumfc 
prašymą, gal jūs jo neat
mesi!, ir man padės it. 
Nuoširdžiausi sveikinimai,

Juozukas Čerapskytis!

" Garbie Jėzui Kristui. 
Amerikos broliai ir sesu
tės lietuviai. Aš biedna 
neturtinga moteris. Vyras 
mano serga plaučiais ir 
neturi vienos rankos, ne
gali dirbti. Turim 3 mer
gaites vyriausia 20 metų 
jauniausia 14 metų, gyve
nam pas kaimyną.

Mieli ir brangūs broliai 
ir sesutės bučiuojam mes 
jūsų rankas ir prašom, 
mažam galėsite ir mums 
ką nors atsiųsti apsirengti 
ir apsiauti.

Anna Buckowska*.

’’Brangūs lietuviai, bro- 
liziai ir seseles. Aš esu 
lietuvė.M ano mamytė mi
rė aš likau prie tėvelio. 
Tėvelis vedė kitą žmoną,

M. Kasperav ičienė

berniukai ir mergaitė. Vi
si eina į mokyklą. Aš jau 
silpnos sveikatos esu daug 
pergyvenus i,dirbu valyto
ja ir skalbiu drabužius pas 
ponus, mažai uždirbu, tik 
pavalgyt, o apsirengti ne- 
tieka.

Brangus broliai ir se
sutės labai prašau jusu jei 
galite drabužių atliekamų 
man sušelpti.Labai laukiu 
jūsų atsakymo.

Elena Idanavičiene.*

-•-
Malonus Montrealiolie

tuviai, tai tie maža dalis 
iš daugelio gautųjų laiškų. 
Komutarų daug nereikalin
ga. Šalpos darbas neturi 
sustoti.

Turime tik džiaugtis kad 
yra žmones kurie šį darbą 
dirba, paskirdami savo 
poilsio, neretai ir trūks
tamą pinigą prideda.

Tenka paminėti ir did
žiai įvertinti" Lito"banko 
vadovybe ir narius, kurie 
per šių metų visuotiną na
rių susirinkimo šalpos 
reikalams paskyrė 213 dol 
auka. Todėl buvo galima 
minėtą 31 siuntinėlį iš
siųsti .K iekvieno siuntinė
lio išsiuntimas vidutiniš
kai kaštuoja apie 10 dol. 
Šiuo metu Šalpos Fondo 
kasoje tėra tik 115„32 dol.

Manau visai nesunkiai

o močiaka labai žiauri .Aš 
apleidau namus ir nuėjau 
tarnauti pas kitus.Sunku 
man lietuvei jiems stikti.

17 metų susilaukiau ma
žo kūdikėlio, kuris mane 
labai apsunkino.Gėda man 
rašyti,bet turiu visą tiesą 
pa sakyt i „Ką aš pasakysiu, 
neturėjau mamytės nuo 
jaunų dienelių,nebuvo kam 
mane,pamokyti ir patarti.

Brangūs lietuviai, pra
šau padėkit. man kuo galė
dami, o jums Dievas šim
tą kartų atlygins už jūsų 
gerą širdį.Sušelpkit mane 
našlaitę su mažu kūdikėliu, 
o jei negalėsit tai perduo- 
kas galėtų.
Lėk mano laiškeli 
Į svetimą šalį
O jei būsi, neužjaustas, 
Grįšk į mano šalį.

Brangūs lietuviai sudiev, 
sudiev, parašykit laiškelį?

-•-
h Ponai,mes esame bied- 

ni ir norime prašyti kuo 
širdingiausią kokios nors 
pašalpos, kokių nors dė
vėtų drabužių .M ūsų šeima 
susideda iš keturių asme- 
nų.A uginamedu berniukus, 
siratas mano dukters. Jie 
abu eina į mokyklą vienas 
15 metų, o antras 13 metų, 
reikia aprengti,o mes abu 
jau seni.Labai mums sun
ku. Prašom kuo širdin
giausia kuo nors mums 
padėti.

Ona Vinikaitienė?

"Brangūs broliai ir se
sutės.

Mano gyvenimas yra 
vargingas, turėjau vyrą 
girtuoklį. Nieko gero ne
mačiau tik ašaras. Vyras 
mirė, o dabar likau našlė 
su keturiais vaikeliais-trys 

iki šių metų pabaigos dar 
būtų galima išsiųsti apie 
50 siuntinėlių, ir tai ne
būtų perdaug.Jei kiekvie
nas prisidėtų.

Tenka noriu priminti, 
jei kas turite atliekamų 
nešiotų, bet dar tinkamų 
nešioti rūbų, (daugiausiai 
pageidaujama moterims ir 
vaikams berniukams ir 
mergaitėms neišmeskit jų 
o praneškit apie tai p.M. 
Kasperavičienei ir susi
tarki! dėl jų pristatymo.

Taip pat būtų labai ma
lonu gauti vieną kitą dole
rį jų išsiuntimui.
p.M. Kasperavič ienės tel. 
768-0585.

J. Šiaučiulis.
• Fed. Vokietijoj 21 metus 
buvo leidžiamas iš Lietu
vos kilusių vokiečių laik
raštis "Heimatstimme" 
(Tėvynės Balsas). 1970 m., 
išlaidoms pabrangus, jis 
buvo sustabdytas. Šiais 
metais pradėtas leisti kul- 
tūros-informacijos pobū
džio leidinys "Pie Raute" 
(Rūta). Jo iniciatorius ir 
ats. redaktorius - iŠ Šakių 
kilęs Albertas Unger. (E)

"Boletim Balti co" - trijų 
baltų tautų biuletinis, iš
leistas "Mūsų Lietuvos" 
priedu, Sao Paulo, Brazi
lijoje. Biuletinį paruošė 
Baltų kraštų komitetas.

Krepšinio Žaidynės su Australijos rinktine.

5 psl
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PETRAS L E L I S

(Buvo parodyta ’’Nemunas žydi" ir ’’Atsi
sveikinimas”). Lietuviai studentai r arm stad- 
te tuo budu įsigijo gerą vardą. Iš Kempteno 
dažnai atvažiuodavo prof. S. Kolupaila, kuris 
suruošdavo universitete populiarias paskai
tas parodydamas šviesos paveikslais ir Lie
tuvos vaizdus. Įvykusiame Tarptautiniame 
tuvos vaizdus. Jis dalyvavo ir skaitė tris 
paskaitas 1947 m. čia Įvykusiame Tarptau
tiniam Technikos Mokslo Kongrese. 'Inter
national er Kongrese fuer Ingenieur Ausbil- 
dung) bet jo paskaitos, palyginant su kitų 
mokslininkų paskaitomis, buvo neaukšto ly
gio ir jokių diskusijų nebuvo. Tame kongre
se dalyvavo anglų, amerikiečių, Švedų švei
carų, austrų, olandų mokslininkai ir visi sa
vo paskaitas skaitė vokiškai. Tac parodo kiek 
aukštai vokiečių mokslą^ vertinamas tarp
tautinėje plotmėje.

Parmstadto miestas turėjo apie 100 000 
gyventojų bet karo metu buvo labai apgriau
tas ypač miesto centre. Nuor tabu kad pačiam 
miesto centre stovėjusi 40 mtr aukščio Liu
dviko kolona ir nepertoli esanti rūrų cerkvė 
paliko sveiki. Kodėl Darmstadte rūpų cerk
vė, juk čia rūsų nėra? Heesen-Darmstadt 
valdovai buvo susigiminiavę su Rusijos ca
rais - Aleksandro n "mona Maria ir Nikai o- 
jaus II žmona Aleksandra buvo Darmstadto 
princeses. Vedyboms atminti, Nikaiojus pa
statė brangią cerkvę kaip ’’dovana” miestui.

BROLIAI GRIMAI HANAU

Parmstadte ’’gimė” ir Battenbergų šeima 
kuri tampriai susirišo su Anglijds karalių 
gimine.

Po karo Darmstadtas atsistatė naujame 
styliuje ir dabar atrodo gražesnis negu buvo.

Antroji didesnė lietuvių stovykla Her seno 
provincijoj buvo Fuldoje, 80 km nuo Hanau, 
kur man teko netikėtai ir prieš savo nors ap
silankyti.

1946 m. gruodžio mėn. vieną savaitgalĮ, 
kaip, paprastai, atvykęs iš Darmstadt pas 
šeimą Hanau stovykloje, radau ten didelį 
sujudimą — buvo paskelbtas iŠsikrininguotų 
lietuvių - apie 200 žmonių sąrašas. Nuste
bęs pamačiau kad ir mūsų šeima ten įrašyta. 
Visi išskrininguoti turėjo būti pirmadienį 
išvežti Į vokiečių ūkius prie Fuldos. Manę 
išskriningavo užtai kad dirbau pas vokiečius 
ne kaip’’darbo vergas" bet kaip inžinierius, 
stovyklos vadovai: J. Kutra ir muz. Z. No- 
meika darė žygius išvežimą atidėti iki pava
sario. Visi rašė skundus, prašymus, sto
vyklos teisininkai, vertėjai ir mašininkes 
dirbo viršvalandžius, bet nieko negelbėjo. 
Pirmadienį kai jau sunkvežimiai stovėjo kie
me, cuKutra ar Nomeika, užėjome pas UN- 
RRA direktorių ir prašėme palikti manę sto
vykloje nes buvau reikalingas kaip vertėjas.

Direktorius cutiko palikti tik Šeimą o man 
patarė dabar išvažiuoti, o jis pasirūpins ma* 
nę grąžinti. Mes nebuvom nei susipakavę nes 
manėm jei jau reiks važiuoti iš stovyklos tai 
važiuosime į Darmstadtą kur turėjau butą. 
Kad atlikti formalumą, išvykau su pirmu 
transportu, apie 100 žmonių, negrų vairuo
jamais sunkvežimiais. Karavaną sudarė apie 
10 mašinų nes visi vežė savo mantas. Gaila 
buvo žiūrėti į mažus valkus kurie sėdėjo tarp ' 
ryšulių ir nekaltai žaidė. Pernakvojus Ful
dos stovykloje, kitą dieną mus nugabeno į 
Hosenfeld kaima kur radom susirinkusius 
ūkininkus ir jų’’valdžią” - Gemeindevorste- 
her. Jie tarėsi ir derėjosi kur atveštas Šei
mas apgyvendinti, stebėjausi kaip vokiečiai 
paklusnus valdžios įsakymui. Daug Seimų 
buvo su mažais vaikais, bet ūkininkai be jo
kio pasipriešinimo sutiko juos priimti. Ka
dangi aš buvau vienas tai man net siūlė kam
barius. Jie skaitė kad tie išvietintieji buvo 
vokiečių koloborantai, taigi jų draugai.

Apsigyvenau prie vienos vokiečių šeimos, 
atskirame kambaryje kuris buvo nekūrena
mas, bet lova turėjo dvi duknas. Miegojau 
tik vieną naktį. Rytą gavęs maisto korteles 
ir atlikęs kitus formalumus išdūmiau į Darm
stadtą tęsti savo studijų. Kas antrą savaitę 
atvykdavau pas ūkininką pasiimti maisto kor
telių ir pasikeisti prekėmis. įdomu buvo pa
žinti vokiečių ūkininkų gyvenimą, ypač jų pa
maldumą. 'Fulda yra vokiečių katalikybes 
centras). Prieš kiekvienį valgį visa Šeima 
balsiai poteriauja o pavalgius vėl dėkoja Die
vui už duotas gerybes. Lietuvoje prieš val
gymą užtekdavo tik persižegnoti.

UNRRA direktoriaus pažadas neišsipildė 
tai pats pradėjau rūpintis D. P. statuso at
gavimu. Pagal UNRROS duotą pažymėjimą- 
leidimą nuvažiavau į Amerikiečių Armijos 
Vyr. Būstinę Frankfurte, kur išvaikščiojau 
daug kambarių ieškodamas kompetetingo ka
rininko. Į vieną kambarį įejęe net išsigandau 
- aplink ilgą stalą sėdėjo keletas rū°ų pulki
ninkų ir tik vienas amerikietis. Vienas ru
sas atsistojęs ir priėjęc prie manęs paklaus 
sė: "Čto vy chotite” ? Atsakiau jam: ”1 am

KAIMŲ TAKELIAIS A. VAIČIULAITIS

(iŠ praeito numerio )

Kai ji taip šnekėjosi su Dievuliu, pūstelėda
vo vėjelis, sucirpindavo alyvas, ir jai kartą net 
pasidingojo, kad štai viena vėlė, lyg koks ma
žas vaikutis, atsiliepė i ją iš šakų — tokiu gai
liu balsu.

Ji meldėsi ir meldėsi, kol sukalbėjo visas 
tris dalis.

Tada ji persižegnojo, pabučiavo kryžių, pas
kui žemę ir pamažėle išėjo iš kapų.

Vyras dar miegojo.
Tačiau jo sapnas buvo neramus: žmogus lyg 

bandė ranka gintis, niurnėjo “ne-ne-ne”, tartum 
priėjo kas kabintųsi.

Ji pakrutino jį už peties ir prikėlė.
Kurį laiką jis žiūrėjo nesuprasdamas, lyg 

apdujęs.
— Gal strėnas nugulėjai? — susirūpinusi 

klausė ji.
Kiek pasėdėjęs prie kupetos, jis atitoko ir 

persižegnojęs tarė:
.— Amžinatilsį už tavo vėlelę .. .
Kai ji vis dar nesuprato, jis paaiškino:
— Ogi Juozulį sapnavau .. . Atėjo, rodos, jis 

pas mus į klėtį, kaip aną dieną, kada skolinosi
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rugių, stovi ir žiūri į mane. Žiūri į mane ir ro
do kruviną smilkinį.. . Tik matau, kad jo lūpos 
kruta. . .

— O gal pasakė, kas jį užmušė? — nutrau
kė moteris.

— Tylėk.—nepiktai tarė jis ir vėl kalbėjo:
— Ir jis žnabžda man: “Kodėl mane užmušė, ko
dėl manęs niekas nepasiklausė?”..

— Ir ką tu jam?
— O aš stovėjau prieš jį tokis kaltas, kad 

negaliu jam atsakyti.. . Paskui tu atėjai ir pri
žadinai . ..

Čia žmogus neramiai apsidairė aplinkui.
\ — Va. rodos, ir dabar jis ten stovi liepos 

ūksmėje ir laukia mano žodžių, — tarė jis.
. Tai pasakęs, jis labai ilgai tylėjo.

Paskui atsirėmė lazda į žemę ir ėmė stotis.
— Krutėsim namoliai,—pasakė senelis, pa

kilęs ant kojų. — Tik kur anūkėlis?...
Vaikas buvo jau išsimaudęs, sėdėjo pievoje 

ir gliaudė rugio varpą.
Ir vėl slinko jie kaimų takais, supleišėju

siais nuo vasaros karščių. Fjo ežiomis tarp lau
kų, mažėdami ir nykdami, ko) visai dingo, įsilie- 
ję i rugių ir miežių dirvas ir į mėlyną girios 
rėžį ten tolumoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KAIP ANTANAS VIENUOLIS
GYVENO PASKUTINIUS
METUS

•

Br. Buivydaitė — Tyrų Duktė 
Vilniaus spaudoje rašo, itin 
būdingus atsiminimus vaiz
duojančius rašytojo Antano 
Vienuolio gyvavimą pasku
tiniais metais.

Naujųjų metų vakaras.
Apsiniaukę. Snyguriuoja.
Einame j pradžios mokyklą, j vakarėlį. Prieš akis ilga 

Biliūno gatvė.
Kai nusirengę prasispraudėme j salę, tuoj pamačiau 

pirmoje eilėje baltą Vienuolio galvą. Pasisveikinome. 
Vienuolis atsisėdo greta manęs, o mano vyras greta jo 
žmonos.

Trečias skambutis. Vaikai atitraukia į abi puses margų 
lovatiesių uždangą. Scenoje prie grindų prikalta pora 
eglučių, šalia jų — kaladė. Tai miškas.

Nebeprisimenu, ką vaidino. Tik prisimenu, kad labai 
stengėsi vaidinti: nenatūraliai kalbėjo, o ką juokinga 
sakydami, patys nusigręžę juokėsi.

Vienuolis po kiekvieno veiksmo smarkiai plojo.
— Kaip dirbtina, kaip silpnai vaidina, — pasakiau.
— Tai ko jūs norite? čia gi ne Kaunas. Ne Kauno 

teatro artistai... Čia gi mėgėjai. Kiek jie darbo įdėjo, 
kol ir šitaip išmoko. Reikia džiaugtis jų noru ir pasiry
žimu. Ar geriau, kad kur vakaruškose trintųsi? — visą 
paskaitą man išdrožė.

Po vaidinimo sulipo į sceną choras.
Vienuolis net patogiau pasitaisė, atsilošė, pasiruoš

damas klausyti. Jis labai mėgo dainas, ypač liaudies, 
net graudindavosi klausydamas. Pats nebuvo daininin
kas.

Anykščių choras buvo geras: stiprūs, gražūs balsai, ir 
sutarė puikiai.

Po kiekvienos dainos Vienuolis ne tik plojo, bet ir 
pusbalsiu, žiūrėdamas j vieną tašką, kartojo: „Bravo, 
bravo"...

Po vaidinimo, kaip visada, paskelbė šokius. Mes jų, 
žinoma, nelaukėme ir išėjome namo.

Miestelis jau miegojo.
Dangus buvo giedras. Degė skaisčios žvaigždės. Snie

gas girgždėjo po kojomis. Tvankiame ore nusisėdėjus, 
taip gera ir lengva eiti.

Vienuolis žingsniavo lėtai, ne kaip visada. Ėjo pa
mažu, lyg nenorėdamas, susimąstęs. „Ir kas do nak- 
fisl Dega žvaigždės aukštai. Bemirkčioja tartum aku
tės."

Norėdama jį pažadinti iš minčių, pusbalsiu padekla- 
mavau.

— Kas? Dega akutės? — paklausė.
— Bemirkčioja tartum akutės, — pakartojau.
— Kas mirkčioja?
Aš nusijuokiau: Antanas Vienuolis Anykščiuose

Ir vėl į širdį sminga skausmo iltys, 
Ir vėl jo pirštai spaudžia gerklę ... 
Vaidenas kapas čia sniegų kalnais užpiltas, 
Ramybė neateis, nors visąnakt jos verktum.
1947. IV. 14.

Saulėlydžiai
Kai saulė leidžias prie Uralo, 
Begęstant aukso spinduliams 
Sušvinta skausmas. Nėra galios 
šiam gaisrui užgesint juodam.
Plėšrus kaip paukštis suplazdena, 
Krūtinėj augęs ilgesys
Sudrasko Širdį. Kraujas mano — 
Juodoji nevilties ugnis.
Saulėlydžiuos užkaista mintys, 
Juoduos liežuviuose liepsnų. 
Aš, negalėdamas nurimti, 
Sudegt į laužei pats einu.
1947. VIII. 15^

Gėlės iš tėvynės
Kvėpavo jos Tėvynės oru, 
Šventosios žemės krūtimis 
Maitinosi, kad puoštų altorių, 
Statytą mano mintimis.
Tik jos girdės begarsę maldą, 
Kuri širdies jausmais virpės 
Ir ilgesį taip geliantį, taip saldų 
Laukų gimtųjų, jos atspės.
Jaučiu ant jų dar švelnią ranką 
Ir atspalvį akių šviesių, 
Jaučiu net rūbo kvapą blankų ... 
Nevienas maldoje esu.
1948. IV. 30.

— Gerbiamas rašytojau, kurioje karalystėje jūs gyve
nate?

Staiga sustojo ir pasiūlė:
— Grįžkime j salę, aš dar noriu pamatyti nors vieną 

kartą...
— Ką jūs norite pamatyti?
— Tą choristę mergaitę, kuri stovėjo dešinėje antra iš 

galo, su balta suknele... Grįžkime... Koks švelnus vei
dukas, kokios akys...

— Ne, einame pirmyn, — paėmiau už parankės, — 
aš pavydžiu...

Bet mačiau, kad mano žodžiai jo sąmonės nepasiekė, 
ir jis kaip vaikas kartojo:

— Grįžkime, noriu pamatyti dar nors vienintelį kartą. 
Grįžkime...

— Gerai, — sutikau, — bet kaip jūs žmonai paaiš- 
kinšite, ko grįžtate?

VYTAUTAS AIDAS

Sibiro tremties eilėraščiai

Žymus Lietuvos muzikas 
Jurgis Fledzinskas,

Mano naktys
Ak, baisios1 sielvartingos dienos mano, 
O naktys nemigo baisesnės!
Kančioje mirštantis ištroškęs karavanas, 
Paklydę mintys ugnyje juodoj nuskęsta. 
Tamsu aplink. Jaučiu kaip skausmo rankos 
Suspaudžia gerklę, širdį, plėšia, 
Mane per naktį guolyje kietame tranko, 
Nualpusį siela suklumpa į erškėčius.
Ją svetimų širdžių ledinis šaltis 
Kančiom baisiom nuogai išrengia, 
Kvatoja juodas velnias? “Tavo maldos veltui. 
Juoda naktis, juodai nujuodina ir dangų.
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PETRAS ALEKSA - ŽAISMAS
P. Aleksa - Aleksandravičius “Metmenų“ 
duomenimis gimė 1926 m.Lietuvoje. Jis 
baigė mokslus Illinois ir priklauso 
“Dailės“ sambūriui Chicagoje.
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lietuvių kultūrinio 
IR POLITINIO DARBO 
PASISKIRSTYMO 
REIKALU

Tačiau 
reikalas visai lengvai iš
sisprendė ir ginčai nuri
mo, kai PLB viešai pas
kelbė savo visuomeninio 
darbo gaires ir jose išsa
miai išsakė savo politinės 
veiklos planuSo Abejonės 
iš sklaidytos, pas įtikėjimas 
vienų kitais atstatytas ir 
geram tarpusavio santy
kiavimui kliūtys pašalin
tos.

Svarstant visus šiuos 
reikalus, dažnai iškyla ir 
mūsų jaunimo klausimas. 
Daugelio tvirtinama, kad 
šiandieninis mūsų lietu
viškasis jaunimas, užau- 
ges jau svetimose padan
gėse visai nenori politinio 
darbo ir jokiu būdu nieka
da nes įjungs ne tarpia i į 
lietuvišką politiką. Šį jau
nimą reikia kokiais kito
kiais būdais prisivilioti 
prie politikų stalo. Man
ding jaunimui visai nesu
prantama mūsų politinė 
diferenciacija, o jau tos 
partijos tai tikras baubas 
mūsųjų jaunuoliams. Ir 
čia tvirtinama,kad jaunoji 
karta daug noriau ir daug 
aktyviau jungiasi į grynai 
kultūrinę veiklą. Tad tuo 
pačiu tik per kultūrines 
organizacijas mes galėtu
me jaunuolius prisivilioti 
ir į politinį darbą.

Nors ir visi vieningai 
pabrėžiamebūtinyje mūsų 
priaugančią kartą pareng
ti tautos laisvinimo kovai 
tęsti ir ateityje jai vado
vauti, tačiau dažnai kon
statuojame, kad dėl šios 
nelemtos partinės siste
mos jaunimui durys į vy
riausiąją tautos laisvini
mo vadovybę yra užtrenk
tos ir jiems nieko kito

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

Mokame už:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.

Šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos ir rugpjūčio menesiais ir
prieš ilgus savaitgalius šešta- 
dieniais “TALKA“ uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų dranda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,400.000.

nebelieka, kaip tik burtis 
į lietuvybės išlaikymo or
ganizacijas ir jose akty
viai pasireikšti .Arba kar
tais ieškome kokių nors 
dirbtinų būdų šias užtrenk
tas duris jaunimui pra
verti.

Šis klausimas buvo ki
lęs ta prasme ir paskuti
nėje VLIK-o sesijoje. Po 
eilės pas įsakymų buvo pa
daryti pasiūlymai, kad 
Jaunimo Kongrese būtų 
išrinkti keli atstovai į 
VLlK-ą, o kiti dar siūlė, 
kad politine veikla besi
domintis jaunimas susi
burtų į Daumanto vardu 
pavadintą rezistencinį są
jūdį ir tada jo atstovai 
įeitų į VLIK-ą, visai ne
keičiant jo sudarymo 
principų.

Visi šie ir kiti panašūs 
pasiūlymai manyje sukę - 
lia mintis, kad čia siekia
ma iš mūsų jaunimo lyg 
ir padaryti kažkokią at
skirą tautinę grupę suku
ria vyresnioji karta turė
tų pradėti kažkokias tar- 
pussavio santykių derybas 
ir p.

Tačiau juk iš tikro tas 
jaunimas,kuri čia turimas 
galvoje, yra organiška 
mūsų visos visuomenės 
dalis, kurią išskirti į at
skirą vienetą nėra jokio 
reikalo, nėra jokios prie
žasties ir nėra net jokios 
galimybės. Bet kurio as
mens išgyventų metų 
skaičiaus skirtumas nie
kada nesudarė ir negali 
sudaryti kažkokio gene
racijų plyšio nei kultūri
nėje veikloje nei politi
niame darbe.

Aš gal ir galėčiau kiek 
pateisinti tam tikras psi
chologines kliu tis sveti - 
mose padangėse užaugu
siam lietuviui įsijungti 
tiesioginiai į mūsų politi
nes partijas ir per jas

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% %

ateiti į visuomeninę veik
lą. Gal kai kam ir sunku 
pačiam sau pateisinti šių 
senųjų tradicinių partijų 
egzistencijos reikšmę 
svetimame krašte,nes to
kių pavyzdžių retai galime 
matyti kasdieninio gyveni
mo aplinkoje.O be to, gal
būt kiek veikia ir mūsų 
tautos okupanto metų me
tais skleista šmeižtų,nie
kinimo ir šlykštaus melo 
intensyvi akcija prieš tas 
partijas ir prieš jų veikė- 
juSoO be to dar, labai gai
la, kad ne vien okupantas 
tuo darbu užsiėmė. Bet 
atleisk jiems.. o.

Bet, jeigu jau ir daleis- 
ti, kad tiesioginiam įsi
jungimui į mūsų politinio 
darbo vyriausiąją vadovy- 
bųper anksčiau susikūru
sias politines partijas ke
lias yra gerokia grubus, 
tad kodėl užmirštame, kad 
šalia jų gyvuoja dar ir ei
lė grynai rezistencinių 
organizaci jų-sąjudžių. Jie 
yra pasipuošę gražiausiais 
Laisvės Kovotojų, Vieny
bės, Rytų Lietuvos Rezis
tentų irp. vardais. Jų šū
kiai ir programos yra nu
kaltos dar kovojančioje 
Lietuvos pogrindyje ir pa
puoštos viliojančiomis 
kovingumo ir patriotizmo 
spalvomis .Šiandien jų ei
lės yra gerokai praretėję, 
aš esu įsitikinęs, kad jie 
laukia naujų jėgų ir mū
siškis jaunimas, einąs 
kovos ir ryžto keliu,galė
tų juos pagal savo skonį 
ir pasirinkimą užpildyti 
bei perimti jų vadovavimą. 
Ir tuo pačiu ne po du ar 
tris,bet visu būriu įsijung
ti natūraliu keliu į vyriau - 
siąją tautos laisvinimo 
vadovybę.

Tad jau kaip plačiau ir 
begalėtų būti pravertos 
du rys į politinio darbo va
dovybės reikšmingiausius 
rūmus.Protas duris į mū
sų tau’os politinio darbo 
viršūnes įžengė Dr. Kęs - 
tutis Valiūnas,Dr.K.Bo
belis,pro tas pačias duris 
į mūsų politinio gyvenimo 
neabejotinus ir gabius va
dovus iškilo ir mūsų gar
bingas clevelandietis Al
girdas Kasiulaitis. Nerei
kėjo jiems kurti specialų 
Daumanto sąjūdžių,nerei
kėjo juos vilioti per kul
tūrines organizacijas ne-

Londone Lietuviu namuose literatūros vakare Alberto 
Landsbergio kūrinius skaito autorius ir jo žmona 
aktore J. Landsbergienė.

• KAUNE dabartiniai tu
ristai vežiojami tomis 
vietomis, kurios surištos 
su literatūrine miesto pra
eitimi. Pirmiausia susto
jama buvusioje Jėzuitų 
gimnazijoje, kuri vadina
ma Adomo M ickevičiaus 
vidurine mokykla, nes 
šiuose namuose savo lai
ku didysis poetas moky
tojavo. Toliau lankomi 
Maironio namai ir jo ka

kaltomis vilionėmis ap
gaudinėti.

Į garbingą ir sąlygojan
čią tiesioginę politinio 
darbo talką jie atėjo nie
kieno netrukdomi, niekie
no nevaržomi, bet visų 
širdingai kviečiami, visų 
nekantriai laukiami.Atėjo 
jie, atėjo visa eilė kitų su 
laiku ateis ir busimieji 
tos didingos talkos talki
ninkai ir vadovai.

Tačiau gražiausi tos 
tikrosios lietuviškosios 
politikos pavyzdžiai atėjo 
ne iš kur kitur, bet iš tos 
pačios iškankintos bolše- 
veikinio teroro nealintos 
tėvų žemės .Tuo pačiu me
tu, kai įvairūs kultūrinin
kai, dažnu atveju net ir į 
kunigų sutonas įvilkti,pra
dėjo kultūrinių mainų po
litiką; tuo pačiu metu, kai 
dainininkai kvietė mus į 
koncertus,dailininkai į pa
rodas, tikrąjį tautos balsą 
ir jos laisvės šauksmą 
mums atvežė Simas Ku
dirka,Gražina ir Vytautas 
Simokaičiai, Bražinskai. 
Tik, deja jie atvežė neap
rūpinti užsienio pasais ir 
vizomis, kelion-pinigiais 

pas, paskui seka vysk. 
Motiejus Valančiaus na
mas, kan. J. Tumo namai 
ir jo kapas. Žaliakalnyje 
turistams rodomi namai, 
kur gyveno ir kūrė Vincas 
Krėvė. Be P. Cvirkos dar 
rodomi namai, kur gyveno 
Kazys Binkis,Balys Sruo
ga ir Vytautas Montvila, 
kurį karo metu vokiečiai 
sušaudė.

ir dienpinigiais, bet šok
dami nuo laivo į laivą ar 
granatomis skrosdami pa
dangių debesis .Ir kai anie- 
kultūrininkai vėl dainuoja 
dainas plautuvu ir kūju 
dekoruotose scenose arba 
po sunkios kelionės ilsėjos 
K rymo kurortuos e, tikrieji 
laisvės šaukliai ir kovo
jančios tautos herojai 
grandinėmis surakinti pū
na kalėjimų rūsiuose. Ta
čiau tik jie išdrysoir mir
ties akyvaizdoje šaukti 
pavergto tautos nenu - 
maldomą laisvės šauks
mą ir spiauti okupanto bu
deliams tiesiai į veidą.

Jeigu ir šie pavyzdžiai 
dar galutinai nesurykluos 
mūsų visų į drausmingas 
ir vieningas gretas tautos 
laisvinimo kovoje,jeigu ir 
šie pavyzdžiai nesuglau
dins mus galutinai apie 
tautos politinę vadovybę, 
jeigu ir šie pavyzdžiai 
nesužadins mūsų jauno
sios kartos aktyvumo, po
litinio veržlumo ir (noro 
aukotis savosios tautos 
labui, tai, gerbiamieji, aš 
jau tikrai nebežinau, kas 
ir begalėtų ta visa atlikti.
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lithuanus in
CANADA

Ryšium su dabartinėmis 
išeivijos gyvenimo sąly
gomis labai naudingas bū
tų vienas, tiesa,ne grynai 
mokslinis, bet vis tiek su 
visu moksliniu rūpestin
gumu parengtas veikalas. 
Jį pavadinčiau Lietuvio 
vadovu. Gerai žinome, kad 
mūsų jaunesniosios kartos 
lituanistinis bagažas dėl 
suprantamų priežasčių 
nekartą labai ribotas. Jau 
iš seniau yra kartojamas 
anekdotasjkad vienas jau
nuolis, paklaustas apie 
Mykolą Biržišką,atsakęs, 
kad tai pirmasis savanoris, 
žuvęs už Lietuvos laisvę. 
Tokie nesusipratimai da
bar, deja, neišvengiami. 
Šeštadieninė mokykla, jei 
ir buvo lankyta, tesuteikia 

......................................... ....................— .........L—............  . . II .1 I II......................... I II >

ADVOKATAS

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

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

ADVOKATAS

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

Tel;842-1126,nomu 674-3364

Dr.V.Giriuniene
Dantų gydytoja 

5330 L'Asscmption Blvd,

Montreal.

Tel. 255-3536

Dr.J.IWaliska
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W.» Room 600 
Tel: 866 - 8235, namų4 88 - 8528.

Dr. A.S. Popieraitis
BA., M.D., C.M., M.SC., L.M.C.C*, F.K.€.S.(c).

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

Dr.JI Frison Vib. sc., d.c.
Chiropraktikas

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

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

gana ribotą lituanfstinį 
išsilavinimą, o literatū
roje reikalingų žinių su
sirasti nevisada lengva. 
Lietuvių Enciklopedija?ko- 
kia reikšminga ji bebūtų, 
mūsų jaunuoliui dažnai 
persunki.Sakysimsnori jis 
trumpai drūtai sužinoti, 
kas buvo Donelaitis, Vy
tautas, spaudos draudimas, 
Didysis Vilniaus seimas, 
Žalgirio mūšis ir t,t, at
siverčia enciklopediją ir 
bejėgiškai nuleidžia ran
kas, radęs apie tuos daly
kus ilgus kelių ar kelioli
kos skilčių rašinius, ku
riuos perskaityti nekiek- 
vienasteprisivers,kai kas 
ir nepajėgs. Jam reikia 
vieno,kad ir stamboko to
mo,kur enciklopedinio žo

dyno būdu būtų sutrauktos 
pagrindinės informacijos 
apie Lietuvą, kurias kiek
vienam sąmoningam lie
tuviui būtų privalu žinoti. 
Tokį Lietuvio vadovą ga
lima būtų ( ir reiktų iš
versti ir angliškai,)

Mūsų periodikoje yra 
skelbiama daug nekartą ir 
labai vertingų lituanistinių 
straipsnių,Deja, ilgianiui 
jie taip ir dingsta drauge 
su nesaugomais senos pe
riodikos sąsiuviniais ar 
laikraščių numeriais. Bū
tų tad gera paskirų litua
nistų vertinguosius straip
snius išleisti rinktiniais 
tomais. Tokie straipsnių 
rinkiniai visur leidžiami. 
Buvo tai daroma Lietuvoje 
ir dabar tebedaromą. Ir 
čia Amerikoje buvo išleis
tas Vaclovo Biržiškos 
įvairių straipsnių rinkinys 
Praeities pabiros. To pat 
pobūdžio yra ir neseniai 
išleistoji dr. R.Šilbajoro 
angliška knyga apie 14 mū
sų išeivijos rašytojų. To
kie mūsų kalbininkų, lite
ratų, istorikų straipsnių 
rinkiniai gražiai pratur
tintų lituanistinę bibliote
ką. Gal net ir atskiri lai
kraščiai galėtų leisti savo 
metraščius, kuriuose pa
kartotų savo svarbesniuo
sius, išliekamos vertės 
turinčius straipsnius.

Knygas ir straipsnius 
reikia ne tik parašyti, bet 
ir juos surašyti; atseit, 
sudaryti jų bibliografiją. 
Čia daug yra nusipelnęs 
darbštusis A.Ružancovas, 
kuris tikrai sirgo chro
niška ir sunkia lietuvių 
bibliografijos liga. Vis 
dėlto jo leistoji Knygų len
tyna, nežiūrint jos didelės 
reikšmės,negali mūsų pa
tenkinti ir dėl techniškų 
spaudos ir dėl nepakanka
mos spaudinių atrankos 
trūkumų,kurių plačiau ne
turiu laiko panagrinėti. 
Knygų lentyna yra tačiau 
geras pagrindas, kuriuo 
atsiremiant reiktų pareng
ti suvestinę išeivijos pvz. 
pirmojo dvidešimtpenk- 
mečio bibliografiją .G eras 
pavyzdys būtų puikiai iš
leista suvestinė latvių 
tremties bibliografiją,pa
rengta žinomo kalbininko 
B. Jėgerio.

Labai reikalinga būtų ir 
lituanistinė išeivijos bib
liografija, nes šios srities 
knygų ir ypač straipsnių 
yra per ketvirtį š imtmečio 
parašyta gana daug.

G
pharmacie

ROBERT GENDRON LPH. prop 

366-97427626 CENTRALE LASALLE

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

Viena iš esminių kliū
čių, sukurtomis susiduria 
išeivijos lituanistas,rašy
damas kokį straipsnį ar 
knygą, tai sunkumas gauti 
reikalingos literatūros ar 
net ir jos štoką. Tačiau ir 
čia Amerikoje lituanistinės 
literatūros yra nevisai 
maža. Jos daug turi Kon
greso biblioteką, įvairių 
universitetų bibliotekos 
( pvz, Pensilvanijos,Har
vardo ir kt.), o taip pat ir 
privačios bibliotekos, iš 
kurių noriu paminėti LI 
garbės nario prel.P. Juro 
"A lkos”muziejų.Visa bėda 
ta,kad nevisada yra lengva 
žinoti,kur kokia reikalingą 
knyga yra.Todėl labai nau
dingas būtų suvestinis 
Amerikoje esančios litua
nistikos katalogos. Čia 
daug gražių vilčių teikia 
A d. Kantauto, Edmontono 
(Kanadoje) universiteto bi
bliotekininko, rengiamas 
bibliografinis veikalas, 
kurin įtraukiama daugelio 
Šiaurės Amerikos biblio
tekų lituanika J\š pats ren
giu Pensilvanijos univer
siteto bibliotekos lituani- 
kos katalogą ir jau turiu 
bent 6000 kortelių. Prieš 
keletą metų Drauge P.Pau- 
liukonis buvo paskelbęs 
Marianpolio bibliotekoje 
esančių lietuviškų knygų 
sąrašą. Būtų labai gera ir 
daugiau tokių, kad ir dali
nių sąrašą matyti spaudoje

Paminėsiu dar vieną 
svarbią, bet Amerikos li
tuanistų beveik neliečiamą 
sritį.Tai archyvinės rank
raštinės medžiagos skel
bimas. Tiesa, Amerikoje 
nerasime,kaip pvz.Vokie
tijoje ar Vatikane, archyvų, 
kuriuose galima būtų ieš
koti šaltinių senajai Tdetu- 
vos istorijai. Betgi vėles
niųjų laikų archyvinės 
medžiagos ir čia yra. Štai 
tikros aukso kasyklos yra 
Pensilvanijos universiteto 
bibliotekoje esąs dr.J. 
Šaulio rankraštinis archy
vas, kurio 89-se rankraš
čių pluoštuose (" bylose"} 
yra daug dokumentinės

Dantų gydytoja
DR. Ą. O. JAUGEL1ENĖ

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

medžiagos iš Lietuvos kū
rimosi laikų per pirmąjį 
pasaulinį karą ir iš vėles
nės dr. Saulio tarnybos 
įvairiuose Lietuvos diplo
matiniuose postuose;be to, 
ten yra didžiulis jo kores
pondencijos archyvas,ku
riame yra ir mūsų žymių 
rašytojų bei veikėjų laiškų: 
Žemaitės,Vydūno, Višins
kio, Basanavičiaus, Jablo
nskio, Biržiškos, Romerio 
ir dar daugelio kitų. Ver
tingos ir skelbtinos rank
raštinės medžiagos susi
rastų, manau, senesniųjų 
laikraščių ir organizacijų 
archyvuose, o taip pat ir 
privačių asmenųrinkiniuo- 
se.Tuo būdu man pvz.pa
vyko rasti 22 labai įdomius 
Žemaitės laiškus ir surin
kti per pusketvirto šimto 
Krėvės laiškų, rašytų ke
lioms dešimtims asmenų. 
Beje,Žemaitės laiškai bus 
paskelbti Lituanistikos 
Darbų III knygoje.

Vincas Mačiūnas.
• NEVĖŽIO upėje daromas 
eksperimentas. Matyt ten 
vanduo tiek užterštas, kad 
reikalingos skubios prie
monės šią negerovę paša
linti. Esanti įrengta " Ne- 
vėžis-l"stotis,netoli Ber- 
čiūnųji pastatyta ant pon
tonų ir tam tikri siurbliai 
pučia orą į vandenį ir to
kiu būdu jį valo.Vandenyje 
padaugėja deguonies, sus
tiprėja mikroorganizmų 
veikla ir vanduo greitai 
išvalomas. Tai esąs pir
mas Lietuvoje panašus 
bandymas. Šį įrengimą esą 
supriejktavę Kauno Poli
technikos instituto moks
lininkai.

• PANEVĖŽYJE nesenai 
įvyko audėjos diena .Audi
mo specialistės buvo pa
gerbtos ir apdovanotos.

• 10 p si.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, R.Q.

PORTRETĄ! - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

JUOZAS GRAŽYS
K AILIU SIUVĖJAS

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

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

MOKYKIME S

KVĖPUOTI

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

Įvairi industrinė, komercinė ir rexidencine statyba. Duodame 
(vairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

• • Ai •

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

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal ingiams lengvai pasiekiama greitkeliu 
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TEXACO

Je ttė & Frėres
apmokatey^xy^x
mėnesine "\2aZX
elektros saskoita.J

Hydro - Quebec 
jątstoyas, 

kuris išnuomuoja 
ir įrengia karšto ( 
vandens šildymą.

1.75
per moiv 

per month

40o*

Visi kiti vandentiekio ir
taisymai ir nauji įrengimai. Taip 
pat gaziniu priemonių pardavimas ■ 
ir įrengimas. Veltui‘įkainavimas.

Jettė & Frėre Ltėe
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE . 366-0330

Mokslas kol kas dar ne
atskleidė ilgo amžiaus 
paslapties, bet stebėjimai 
įtikinimai parodė,kad prie 
sąlygų,prailginančių žmo
gaus gyvenimą, galima 
drąsiai priskirti tyrą orą.

Didin'i deguonies įkvė
pimą reikia stengtis nor
maliu, fiziologiniu būdu- 
kiek galint ilgiau būnant 
ore. Tačiau nepakanka tik 
būti gryname ore. Reikia 
išmokti -aisyklingai kvė
puoti.

Kvėpuoti reikia kiek ga
lima giliau. Tankus kvė
pavimas yra paviršutinis: 
oras nespėja pasiekti 
smulkiausių plaučių pū
slelių, nes tuoj pat išstu
miamas iš plaučių.

Žinoma,kad mūsų įkvė
piamame ore yra viduti
niškai 21 procentas de
guonies. Negiliai kvėpuo
damas, žmogus įkvėpia jo 
16-17 procentų, vadinasi, į 
organizmą patenka iš viso 
apie 4 procentai deguo
nies .

Gilus kvėpavimas turi 
taip pat ir kitų privalumų. 
Kai žmogui kur nors skau
da, j is instinktyviai prade
da skaudamą vietą glosty
ti, masažuoti. Tačiau kaip 
masažuoti širdį, jeigu ją 
skauda ?Geriausias masa
žo būdas - gilus kvėpavi
mas. Jis palengvina šir
dies darbą,gerina jos mi
tybą, apsaugo ją nuo per 
didelio įtempimo, prieš
laikinio susidėvėjimo,ligų.

Pratinantis giliai kvė
puoti, nereikia stengtis 
įkvėpti kiek galint daugiau 
oro ir sulaikyti jį plau
čiuose, o reikia iš karto 
giliai iškvėpti.

2.25
par mois 

per month
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•BALZEKO LietuviųKul- 
tūros muziejus vasarai 
baigiantis rengia lietuviš
kų plakatų parodą.Muzie
jaus vadovybė kreipiasi į 
lietuvius veikėjus, prašy
dama paskolinti šiai pa
rodai turimus ar anksty
vesnių, ar dabartinių lai
kų plakatus .Muziejaus ad
resas: 4012 Archer Avė. 
Chicago, Ill.

• JUT-rus SMETONA "Nau- 
jienose”apie Lietuvių Jau
nimo Kongresą,rašydamas 
tarp kitko sako:- " Apie 
jaunimo kongresą buvo 
rašyta lietuvių ir ameri
kiečių spaudoje, tai puiku.

Tik bandydamas suvokti 
kas buvo rašyta apie šią 
įvykių kupiną epopėją, no
rėdamas suprasti kas pa
siekta,prisimeni seną pa
sakėlę, kai sugrįžus iš di
džiųjų atlaidų davatkėlė, 
kalbėjo:- ’’Tas jaunas ku
nigėlis taip gražiai kalbė
jo, tokį puikų pa-mok-slą 
pasakė”... O tol iau davat
kėlė jau nieko negalėjo 
kalbėti, kadaneci iš Susi
jaudinimo visu balsu pati 

-pravirko...

• LIETUVOJE senosios lie
tuvių gyvenimo formos ir 
jų buities pėdsakai dabar
tiniais laikais sparčiai 
nyksta. Lietuviai moksli
ninkai ir senovės tyrinė
tojai stengiasi bent isto
rijai palikti kas Lietuvoje 
buvo ir jau negrįžtami iš
nyko.. Štai pasižymėjęs 
kraštotyrininkas Klemen
sas Čerbulėnas ir dr. K. 
Šešelgis parašė ypatingo 
dėmesio vertąknygą”Žer- 
vynų architektūra”.Minė
ti autoriai ir T.Adomonis 
parengė Lietuvos meno 
istorijos pirmąjį tomą. 
Buvo atkreiptas dėmesys 
ir į Lietuvos ūkininko val
stiečio būdingoko kiemo, 
žinoma jau nebėra,bet liks 
nors toks praeities pamin
klas. Daug istorinės reik
šmės turinčios medžiagos 
sutelkta į vadinamąjį mu
ziejų ” Po atviru dangum"

• Olimpo kalne,Graikijoje, 
tarp senųjų šventyklų griu
vėsių liepos 30 d. buvo 
įžiebtas olimpinių žaidi
mų žibuitas. Įvairių šalių 
bėgikai šį žibintą nuneš į 
Muncheną, kur prasideda 
Pasaulio Olimpiada.OIim- 
pinio žibinto įžiebimas su
rištas su tam tikromis 
apeigomis. Dzeuso šven
tyklos altoriuje nuo saulės 
spindulių įžiebiama pin
tis .Tam reikalui naudoja
mas padidinamas stiklas.

.Kada pasirodė pirmoji 
lieps na,graikų artistė M a- 
sholiu, pasipuošus seno
vinio stiliaus tunika, už
degė žibintą ir ištarė iš
kilmingą tradicinį žodį:- 
O, didysis Dzeusai, leisk, 
kad Febo kibirkštys įžieb
tų šventąjį žibintą, kuris 
bus nuneštas į Muncheno 
miestą, ir tegu jo liepsna 
apšviečia taurias varžy-

Vaikai ne viską turi girdėti 

bas ir broliškus visų pa
saulio tautų žaidimus.

• DU KANADOS piliečiai 
Lenko ir Demidenko nuvy
ko į Ukrainą ir ten apsi
vedė. Po metų laiko jie 
sumanė su savo šeimomis 
grįžti atgal į Kanadą. So
vietų valdžia atsisakė 
duoti toms šeimoms vizas. 
Labiausia sovietai prieši
nasi išleisti savo piliečius 
Lenko žmoną ir Demiden
ko vyrą. Jie buvo Kanados 
ambasadoje net paskelbę 
bado streiką.Jų klausimas 
dar neišspręstas.

• LIETUVOS pašto ženklų 
paroda šiemet ruošiama 
Chicagoje. Ši paroda turi 
tikslo priminti 50 metų 
sukaktį nuo Lietuvos pri
pažinimo,įvykdyto Ameri
kos ir kitų didžiųjų val
stybių 1922 metais.

• NOTTING HA M O Anglijo
je lietuviai,pavergtų tautų 
savaitės proga, demon
stravo miesto gatvėse. 
Ypatingo įspūdžio publikai 
padarė pavaizduotas Sibire 
ištremtų lietuvių kapiny
nas, kur buvo palaidoti 
tūkstančių tūkstančiai iš 
gimtojo krašto išguitų Lie
tuvos žmonių.

• TORONTO miesto val
dyba savo tarnautojams 
nupirko 500 bilietų į estų 
šokių ir dainų šventę ,kur i 
įvyko 25,000 žiūrovų su-» 
talpinančioje Tautinės pa
rodos salėje.

• VA LA KU M PIUOSE, pr ie 
Vilniaus,pagal R.Šilinskio 
projektą manoma pastaty
ti palapinę,bet toji palapi
nę būsianti nepaprasta, o 
septyniolikos aukštų. Tai 
būsiąs viešbučio tipo pas
tatas, kuriame galės gy
venti net 400 asmenų.

11 psl.
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KAIP ŽUVO TITANIKAS
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6 0 METU SUKAKTIES PROGA

Žmonija išgyvena daug 
nelaimių,jos lydi žmogaus 
gyvenimą kasdien ir kas 
valandą. Bet Titaniko žu
vimas prieš 60 metų, pa
lyginti ramiu laikotarpiu 
į visus padarė neišdildomą 
įspūdį.

1912metų vasarą iš An
glijos į New Yorką plaukė 
puikus tik ką pastatytas 
laivas Titanikas .Jis susi
dūrė su ledo kalnu, urnai 
paskendo ir kartu paėmė 
1635 žmonių gyvybes.Iš
sigelbėjo tik 705 asmenys. 
Laivas-milžinas, pirmau
jantis tais laikais savo 
prabangos įrengimais, 
dingo iš okeano paviršiaus 
per 3 valandas.Ne tik bu
vo Titanike patogiausia 
įrengtos keleiviams kabi
nos, bet buvo ir plaukioji
mo baseinai, salionai ir 
kitos puošmenos. Laivo 
komanda 800 žmonių-da- 
rė viską, kad keleiviai 
jaustųsi patogiausia. Visi 
buvo linksmi. Visur buvo 
girdėti nevaržomas juokas 
ir visuose veiduose švytė
jo patenkintos šypsenos.

Buvo pusė dvylikos va
karo.Tik ką buvo pasibai
gęs koncertas ir iškilmin
ga vakarienė. Visi kelei
viai buvo išsipuošę, vyrai 
frakuoti, moterys tviskėjo 
šilkais. Tik retas keleivis 
nuėjo gultijVisikiti džiau
gės gera nuotaika, šaita
nuose poros šoko,kiti gro
jo kortomis, treti siurbė 
brangius gėrimus baruose. 
O laivas artinos prie savo 
nelaimės.

Ledai tuo metų laiku 
dažna i pas įtaikydavo laivų 
kelyje. Ledai plaukiodavo 
po vieną, o kartais jų pa
sitaikydavo ištisos grupės. 
Ledų tik viršūnės kyšo 

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

Metinė prenumerata tik $7.00

* 636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

virš vandens, o vandenyje 
jų didieji luitai pasislėpę 
sudarydavo ledų kalnus. 
Ledų ištisos uolos laivams 
visada sudarydavo didžiu
lį pavojujeitiems laivams- 
taip. Betgi čia Titanikas, 
tas milžinas, kuris visų 
manymu,nieko nebijo.Jam 
ledai neturėtų būti pavo
jingi. Net ir po to, kai Ti
tanikas buvo įspėtas, jog 
priekyje ledų kalnai pas
toja jam kelią, laivo kapi
tonas nepakeitė krypties, 
nes jam rūpėjo rekordas- 
greičiau pasiekti A merikos 
krantus.

Kai atėjo 11 vai. 40 mi
nučių,keleiviai pajuto šio
kį tokį smūgį, bet visai 
nežymus tai buvo smūgis 
ir niekas į jį nekreipė dė
mes ta. Titanikas jau susi
dūrė su ledo kalnu.Tik va
dovybė suprato kokia ne
laimė atsitiko. Laivo ka
pitonas į erdvę paleido 
netikėtą žinią-Titaniką iš- 
tyko nelaimų".

Keleiviams buvo pasiū
lyta užsidėti galbėjimosi 
diržiusir sėstis į valtis. 
Kapitonas patvarkė, kad 
muzikantai grotų linksmas 
melodijas keleiviams nu
raminti.Muzikantai čja pa
sirodė didvyriška i. Jie ne
siliovė groti visą laiką ir 
grojo net tada, kai Titani
kas jau skendo. Bet pas
kutinėmis minutėmis jie 
jau negrojo valsų ar ope
rečių motyvų,bet jau cho
ralus ir laidotuvių mar
šus. Griaudžiai skambėjo 
jų atliekamas choralas 
"Artinamės į Tave,Vieš
patie ".

Laba i keista,kad daugu
mas keleivių nepatikėjo, 
jog laivą ištyko tokia šiur
pi nelaimė .Daugelis neno

rėjo apleisti tokį puikų 
laivą ir lipti į gelbėjimosi 
menkas valtis/

Tiktai neilgai trukus 
laivas pradėjo pradžioje 
pamažu, o tolyn vis grei
tyn svirti priekin, jo smai- 
lagalys grimzdo į okeano 
bangas - „»o Tada jau visi 
suprato kas dedasi.Prasi- 
dėjo neapsakoma panika0 
Žmonės neteko,lygsvaros., 
Proto netekę keleiviai 
puolė į valtis o O tų valčių 
pasirodo buvo nepakanka
mai. Dėl vietos valtyse 
prasidėjo tikra kova, kru
vinos varžybos. Kapitonas 
pareiškė:- ” Į valtis gali 
lipti tik moterys ir vaikai”. 
Anglų komanda parodė ne
išpasakytą ištvermė ir 
drausmingumą. Vyrai bu
vo priversti užleisti vie
tas valtyje moterims ir 
vaikams..Kaikurios valtys 
turėjo daugiau negu reikia 
žmonių. Komandos įspėti 
vyrai, neprieštaraudami 
šoko į jūrą.Vienas jaunas 
anglas padavė kaimynei 
savo portsigarą ir pasa
kęs:- "Atiduokit mano mo
tinai atminčiai... šoko į 
bangas ir,žinoma, netrukus 
nuskendo.

Titanike buvo labai gar
sių žmonių, artistų,rašy
tojų, buvo čia Amerikos 
bilionierius Astor, Straus 
ir kiti. Daugumas jų pri
gėrė .Laivo komandos žmo
nės buvo pasiūlę garseny

GERIAUSIAI PAILSĖS1T PER SAVO ATOSTOGAS
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE 

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

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

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

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

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

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

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

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

Titaniko laivo archyvine nuotrauka

bėms užimti vietas gelbė
jimosi valtys e.Ne tik pats 
Astor nepasinaudojo šiuo 
pasiulymu, bet ir jo žmo
na liko su savo vyru. Jie 
stovėdami laivo denyje, 
laikydami vienas kito ran
ką, drąsiai sutiko mirtį. 
Laivo kapitonas Smith, 
jau būdamas apsemtas 
vandens iki kelių į ruporą 
šaukė:-"Būkite garbingais 
b rita is, nes ibi jok it". O ka
da buvo nuleista paskutinė 
valtis, kapitonas šoko į 
vendenį,išgelbėjo skęstan
ti kūdikį, o kada jam buvo 
pasiūlyta lipti į valtį, jis 
atsisakė ir čia pat akivaiz
doje keleivių, nuskendo. 
Laivas priekiu grimzdo 
vis greičiau dingdamas iš 
paviršiaus, o pask,utinį 
momentą jis buvo stat
menai atsistojęs. Ir čia 
pat dideliu greičiu slinko 
įdugną,neapsakomo siau
bo riksmas nuaidėjo Tita
niko žuvimo vietoje. Juk 
kartu su Titaniku į siau
čiančias bangas nugrimz
do apie pusantro tūkstan
čio žmonių. Jie negalėjo 
iš laivo pasitraukti, jie 
buvo pasmerkti čia pat 
mirti.Naktis buvo šalta, 
o išsigelbėjusieji valtyse 

buvo arba balinėse sukne
lėse arba baltiniuose. 
Ledai trynėsi vienas su 
kitu ir sutraiškydavo pa
sitaikiusius žmones,kurie 
plūduriavo vandens pavir
šiuje, tikėdamies išsigel
bėti. Ne visos gelbėjimo 
valtys liko vandens pavir
šiuje,kai kurios apsivertė. 
Titaniko žuvimo vietoje 
plaukiojo skeveldros, la
vonai ir apvirtusios valtys. 
Pagalba atėjo tik rytui iš
aušus. Maža žmonių buvo 
galima išgelbėti.

Žinia apie Titaniko žu
vimą nepaprastai greitai 
pasklydo pasaulyje. New 
Yorke milžiniška minia 
apsupo uoste esančią laivo 
kompaniją ir laukė žinių. 
Kada laivas " Karpatija”, 
kurs pirmas atėjo gelbėti 
skęstančiųjų, atplaukė į 
New Yorką,minia nusiėmė 
kepures,kaip laidotuvėse. 
Nemaža žmonių negalėjo 
smūgio pakelti ir išėjo 
iš proto .Kiti mirė jau 
išgelbėti.

Praėjo jau 60 metų nuo 
Titaniko žuvimo dienos,© 
pasaulis vis neužmiršta 
šios nelaimės. Daug jau 
prirašyta atsiminimų ir 
knygų apie didžiąją nelai
mę,b et vis atsiranda nau
jos šios nelaimės detalės.

DIRBTINIS PIENAS
Pienininkystės moksli

nio tyrimo institute Angli
joje sukurtas aparatas 
"Heidi",kur is iš augalinių 
pašarų padaro dirbtinį 
pieną. Šio aparato vidaus 
įrenginys panašus į kar
vės virškinamąjį traktą: 
iš pašarų čia daromas 
baltymų mišinys,kur is la
bai primena natūralų pie
ną. Sintetinis pienas, tik 
šiek tiek tirštesnis, nesu
kelia nemalonios alergi
nės reakcijos ir turi ne
žymų riešuto skonį. Šiuo 
pienu galima praskiesti 
kavą, arbatą, dėti į košes 
ir pudingą.

"Heidi"aparatas gamina 
pieną dvigubai greičiau, 
negu karvės organizmas.
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Chicagos dangum
Pavergtųjų Tautų savai

tė Chicagoje praėjo gerai. 
Laikraščiai, radio ir T „V. 
Liepos 22 d., nors karštis 
degino,buvo virš 90 laips
nių, tačiau. 31 įvairių tautų 
junginys sudarė labai įs
pūdingą eiseną miesto gat
vėmis, o lietuvių grupė už 
visų tautų buvo skaitlin
giausią . Jai vadovavo kun. 
A „Stasys iš Alto ir R „Kro
nas iš LB. Įvairūs plakatai 
žmonėms aiškino Lietuvos 
nelaimę.

Po parado, buvo įvairių 
tautų pobūvis įkuriame šie
met Pavergtųjų Tautų ko
mitetas įteikė ir pagerbė 
savo medaliu mūsų garbės 
kons oJoDauzvardienę „Chi- 
cagos Tribune įdėjo netik 
nuotraukas, bet ir pažy
mėjo aprašydamuose, ko
dėl tie žmonės mini šią 
savaitę.

DARIAUS IR GIRĖNO 
paminėjimas įvyko Mar
quette Parke liepos 23 do 
kurį rengė jų vardu vete
ranų postas .Trumpos kal
bos, vainikų padėjimas 
prie paminklo. O vakare 
Lietuvių Televizijoj Chi- 
cagos AERO klubas, p. 
Siutui vadant programą, 
parodė filrrų iš jų gyve
nimo.

LIETUVIU RADIJO 
FORUMAS liepos 22 d.

Vladas Selenis sveikina Australijos lietuvius krepšininkus
1972. VIII. 16

plačiau pristatė apie TRKS- 
mo veikla,kur kalbėjo kun. 
Cinikas, kun. Štašys, dr. 
Šimaitis, o Vyt.Kasniūnas 
tiekė įvairius klausimus, 
nes liepos 30 d. prasidėjo 
šios pašalpinės organiza
cijos 65 seimas.

Liepos mėn. 18 d.Chi
cagoje mirė Inž. Ant.Rud
žio motina, lietuviškoji 
Chicago jam siuntė užuo
jautos ir dalyvavo iškil
mingoje laidotuvėse, o 
liepos 22 d. jį buvo pagerb
ta Lietuvių Radio Forume, 
kalbomis, giesmėmis, ir 
užuojautomis. Jį mirė su
laukusi 82m.ir mūsų spau
dą,išreiškia gilią užuojau
tą Lietuvių Radio Forumo 
įkūrėjui inž.Ant.Rudžiui, 
kuris tiek daug jai padeda. 
Daug kas s iuntė aukas Jau
nimo Centrui ir Baltui, 
vietoj gėlių velionės vardu.

MŪSŲ LIGON YS, ypač 
mus visus nustebino, kad 
dar Tautinių Šokių šven
tėje dirigavo muzikas B r. 
Jonušas,o po jos netrukus 
gavo širdies smūgį ir da
bar gydomas š v. Kryžiaus 
ligoninėje. Lietuvoje bu-, 
vusį mokytoją Marytė Si- 
rutytė ilgai išbuvo ligoni
nėj ir turėjo kelias skau
džias operacijas, Jono 
Evans sveikata gerėja.

NUTARIMAS. Gruodžio 
mėnesį bus sušauktas vi
sos Chicagos decezijos 
kunigai, kurie svarstys 
įvairias problemas, pagal 
II Vatikano suvažiavimą. 
Kun. dr. J. Prauskis pa- 
siūlė,kaddienotvarkėj bū
tų svarstomas pasauliečių 
teisės turėti gimtąją kal
ba pamaldas ir vaikai bū
tų mokomi katekizmo sa
vo kalba „M es lietuviai, la
bai džiaugtumės, jei tai 
atsitiktų, nes tik vaikai iš 
mažens išauklėti lietuviš
koj dvasioj liks lietuviais 
ir parapijos netaip greitai 
išnyks..

UNION PIER lietuvių va
sarvietėj verda gyvenimas: 
čia prie Michigano ežero 
gražioje Gintaro prieglobs
tyje daygybė svečių. Čia 
kas sekmadienis 12 vai. 
laikomos mišios, kurias 
šiemet tvarko Tėvai Jė
zuitai, o liepos 23 d,, laikė 
kun. J.Vaišnys. Mūsų ži
nomas spaudos darbuoto
jas ir prekybininkas J„ Ja- 
nušaitis atvyko trim sa
vaitėm atostogų. Jis per 
tą laiką tikimasi vėl su
rengs pramogas, kurių va
sarotojai labai laukia ir 
lanko. Jaunimas ir seni
mas kelias valandas čia 
linksmai pabendrauja. 
Union Pier yra Michigan 
valstybės į rytus nuo Chi
cagos už 70 mylių-tai vie
tą kur daugiausia lietuviai 
ir vasaroją. Nesenai žydų 
laikoma salė šokiams ir 
įvairiems parengimams 
pardavė lietuviui p. Pet
rauskui iš Chicagos, jis 
suspėjo jau daug pagerini
mų įvesti.

Gintaro vasarvietėj 
vyksta menininkų parodos, 
ir vasarotojai gali juos 
lengvai apžiūrėti ir įsigy
ti.

Dalis Chicagos lietuvių 
išvyko į Hot Springs, 
Miami, Kalifornija, kiti į 
Wisconsino meškerioti 
Neptūno vasarvietėj,kurią 
valdo p.V.Šlenvs.Nemaža 
išvyko į Europą, tačiau 
Chicagoj likę poilsiauja 
m iškuose ir paplūdimuose. 
M ichįgano ežero pakrantės 
šiemet švarios, žuvų ne
daug. Piknikų irgi mažai, 
jie jau netaip žmonių lan
komi. Skautai sugrįžo iš 
Rako stovyklos linksmi ir 
nuotaikingi, o mokytojai, 
šauliai pakylę į Dainavą, 
Kennebunkeport irkt. Tai
gi netrukus ir Tamstų ko

respondentas išvyks po 
plačia Ameriką pasižval
gyti. Juk reikia užmiršti 
visus darbus ir vargus, 
nelaimes ir džiaugsmus, 
kad po poilsio vėl galėtu
me kibti į naujus darbus.

Bal. Brazdžionis.

RUSŲ KALBOS 
NEPAGEIDAUJA
Don M ills Annunciation 

katalikų mokykloje pradė
ta dėsfyti rusų kalba.

Rusų kalbos mokėjimo 
patikrinti buvo pakviestas 
iš Otavos sovietinės (taip 
pat ir Vilniaus ” Tiesos”-^ 
žurnalistas Algimantas 
Čeku oi is.

Daugelis tėvų pasipikti
no tokiu mokyklos žygiu, 
parašė protesto raštą ir 
renka parašus „Rusų kalba 
į vedama,tuo tarpu lietuvių 
kalbai atsiranda visokių 
kliūčių.

SIMO KUDIRKOS
STOVYKLA
’’Europos Lietuviai pa

rašė laišką-sveikinimą iš 
A nglijos rajono skautų sto
vyklos su sveikinimais ir 
linkėjimais visiems,pasi
rašytą viso būrio stovy - 
kiauto jų.

Stovykla pavadinta Simo 
Kudirkos vardu.

KAIP BUVO
LAIDOJAMAS KALANTA
’’Laisvoji Lietuva” gavu- 

si žinių iš Lietuvos apie 
Romą Kalantą. Ji rašo:

”T aidojant iš Viliampo- 
lės Kalantą, kai eisena 
atėjo iki Centrinio Pašto 
rūmų, milicininkai pama
tė, kadant pašto stogo ple
vėsuoja Lietuvos vėliava. 
Įsakė vienam milicininkui 
užlipti ant stogo ir nuimti 
vėliavą, bet šis užlipęs be 
vėliavos nukrito į gatvę ir 
užsimušė. Tuomet prasi
dėjo muštynės žmonių su 
milicija.Kalantą su kars
tu iš žmonių atėmė, mili - 
c įninka i kūną sukapojo ir 
susimetę į dėžę kažkur 
nu vežę.Taigi Kalanta ne
buvo lietuvių palaidotas.

Tos žinios, kaip ” Lais
voji Lietuva” rašo, gautos 
iš Lietuvos atvykusio tau
tiečio. Taip pat rašoma, 
kad ir Panevėžyje buvusios 
demonstracijos.
t’’The Spectator", Hamil
ton, Kanadoj plačiai skai
tomas dienraštis, birželio 
17 įvykiams Lietuvoj e buvo 
paskyręs vedamąjį. (F)

BIČIULIŠKAS ŽODIS 

NL SKAITYTOJAMS:
Dauguma mūsų skaitytojų 

savo laikraščiui pavyzdin - 
gai yra pareigingi. Bet kai 
kurie “užmiršta“ atsiusti < 
prenumeratos mokesčius , 
laukia mūsųparaginimo. Prie 
NL dirba labai aprėžtas skai
čius darbininkų ir jie perne
lyg apkrauti darbais. Tad 
prašome mielus skaitytojus 
palengvinti mūsų pareigas, 
atsiųsti laiku prenumeratą 
ir rres būsime labai dėkingi.

“Nepriklausoma
L' X « letuv a

' --------- - - - -

KANADOS ūkinis gyve
nimas teikia gerų vilčių. 
Bet specialistai mato arti
moje ateityje netik teigia
mus, bet greta ir kaiku- 
riuos neigiamus reiški - 
nius.Bendras gamybos ly
gis, palyginant su praei
tais metais turėtų pakilti 
6,5%, taip pat bedar
bių skaičius greičiausia 
sumažės iki 5% bendro 
dirbančiųjų skaičiaus. 
Spėjama,kad padidės dau
giau darbo pasiūlymų.Ta
čiau inflac i jos pavojus te
bėra aktualus. Galimas 
daiktas, kad vyriausybė 
net bus priversta regu
liuoti kai kurių prekių kai
nas .Vįsos eiles prekių kai
nos gali pakilti. Automo
biliai,televizijos aparatai, 
o lygiai ir kitokios maši
nos galės pabrangti „S var - 
bu atsiminti, kad namų 
statyba irgi galės pabrang
ti, o to paseka ir butų ne
išvengiamas pabrangimas.

• KALARADO vabalas pas
taraisiais metais smar
kiai įsiveisė Lietuvoje. 
Ypatingai jis pakenkia bul~ 
vių laukams.

-Aš tikiu žmonėms tik 
pusę,kiek jie sako.

- Tai kokios profesijos 
jūs esat.

- Esu advokatas.
- O aš tikiu žmonėms 

dvigubai tiekjkiek man sa
ko. Nes aš esu valdžios 
mokesčių rinkėjas.

Teisėjas:- Žmona savo 
skyrybų skunde sako, kad 
jūs ištisus metus, nepasa
kėt jai nei vieno žodžio.
Vyras:- Tai tiesa, nes aš 
nenorėjau nutraukti jos 
kalbos.
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Siaurės Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos Centro 
Valdyba skelbia:

Rugsėjo 2 ir3 dienomis, 
pradžia 9 valandą.

1972 metų šaudymo pir
menybes „
Kartu vyksta ir Šaulių Są
jungos šaudymo pirmeny- 
bės„Pirmenybės įvyks Ha
miltono Giedraičio klubo 
šaudykloje, prie Hamilton 
Ont. Šaudyklos „Vieta ran
dasi : tarp Hamilton ir 
Brantford 54 ir 6 kelių 
sankryž loję,važiuoti 6 ke
liu į pietus per tiltą .Tuoj 
už tilto 21-agatvė Wigton 
St.į kairę 2 1/2 mylios iki 
York Rd. Sukti po kaire į 
York Rd,. 11/2 mylios iki 
šaudyklos.

Programa susideda iš 
sekančių ginklų rūšių:
1. Šratiniais šautuvais 
1OO šūvių į1 lėkštes”(Trajj 
dalyvauja vinletinėm 5 
žmonių arba pavieniai .Re- 
gistracijos mokestis $3 ir 
$4 už 1OO lėkščių.
2. 22 kalibro šautuvai 
sportiniai 7 1/2 svaro.Re
gistracijos mokestis $3.
4 žmonių rinktinė ■ arba 
pavieniai.
3. 22 kalibro šautuvai tarp
tautinė klase (match 7 1/2) 
svaro ir virš, dalyvauja 
pavieniai.

22 kalibro šautuvais 
programa susidės iš 3 pa
dėčių; gulom, klūpom ir 
stačiom po 20 šūvių iš 
padėties .Moterys šaudo 
tik gulom.

Dalyviai kurie dar ne
priklauso ŠjX. L.F.A.S.S. 
gali susimokėti nario mo
kestį šiuo adresu:

Joseph Usvaitas 
75 Evelyn Ave. 
Toronto 161 Ont.

Tel:416 762-5019
Visais kitais klausimais 
irgi kreiptis minėtu antrašu

PAGERBTUVĖS 
RETAM SVEČIUI.
Vasaros atostogų ir jau

nimo kongreso proga ir 
mūsų lietuvišką koloniją 
aplankė keletas svečių iš 
įvairių kraštų.

Išskirtinai tenka pami
nėti labai mielą, bet retą 
svečią,tai T.B.Mikalaus
ką OFM. iš Brooklyn, N. Y.- 
USA. Jis St. Catherines 
lietuviškai parapijai va
dovavo gan ilgokai ir la-

14 p si.

bai sėkmingai.Čia jis bu
vo plačiai įsitraukęs į vi
suomeninę bei komercinę 
veiklą. Jojo dėka, mūsų 
kolonijoje vyravo gražus 
sugyvenimas ir viešpata
vo draugiškumas. Aišku 
savaime,kad T.B Mikalaus
kui buvo reikalinga ir visų 
lietuvių paramą, jojo taip 
šakotoje veikloje. Vienas 
iš didžiųjų jo rėmėjų ir 
buvo mūsų kolonijos visuo
menininkas, žymus daili
ninkas, tai S. Šetkus.Gi 
savo laiku,T.B. M ikalaus- 
kui pareiškus norą išsi
kelti iš St. Catherines, bu
vo dėta daug pastangų pa
keisti jo nusistatymą, bet 
viskas liko be pasekmių, o 
jam išvykus,šeštadieninės 
mokyklos mokytojo parei
gas irgi perėmė dail. S. 
Šetkus.Kaip matome,ben
dras darbas ir rūpesčiai 
visuomeniniais reikalais, 
šiuos du asmenis labai 
suartino ir visai nenuosta
bu, kad S. Šetkus, savo sve
čiui surengė iškilmingas 
pagerbtuves, savo liuksu
siniai įrengtame vasarna
myje,Niagara On The Lake

MŪSŲ
KORESPONDENTAI.
Turime savo kolonijoje 

ir nuolatinį koresponden
tą, kuris pasirašinėja su- 
trumpintai’’Kor".Būtų la
bai pageidautina, kad mū
sų korespondentas dažniau 
ir išsamiau aprašytų ne 
tik mūsų lietuvišką judė
jimą,bet galimai dažniau 
prisimintų ir pavienius 
asmenis,plačiai besireiš
kiančius visuome ūnėje 
veikloje. Mes taip pat tu
rime savo tarpe žmonių, 
kurie gan dažnai parašo 
ir į vietos anglišką spau
dą aktualiais lietuvių klau
simais.

K.Jonušas.

Bendruomenės P - kas 
kun. dr. Viktoras Skiland- 
žiūnas yra išvykęs 2 sav. 
atostogų.

B-nės Valdyba buvo nu- 
tariusi: įteikt i Lietuvių En
ciklopediją anglų kalba 
Kanados Parlamento Bib
liotekai. Įteiktų išleistuo
sius dvejis tomus ir pa
siūlys V yr .bibliotekininkui 
perimti tolimesnį prenu
meravimą patiems-minė- 
toji Biblioteka būdama pa
tenkinta pirmaisiais to-

mais-mielai sutiko.
■ /

Panašią dovaną yra pa
daręs PLIAS - OTTAWOS 
skyrius Kanados Centri
nei Biblioteka i-NATIONA L 
LIBRARY. Įteikus dovanų 
antrąją tomą ir padarius 
panašų pas iūlymą-pastarie 
ji taip pat sutiko.

Enciklopedijos B-nės ir 
PLIAS OTTAWOS skyriaus 
vardu įteikė ir pasižadėji
mus iš tų įstaigų raštu 
gavo inž.A. Paškevičius.

CTTA WOSlietuviu skai
čius sumažėjo išsikėlus iš 
čia labai pareigingiems ir 
veikliems B-nės nariams 
išėjusiems į pensiją: Ve
ronikai ir Dr. Vincui Ku
biliams (išvyko į Torontu 
ir Juliui Jurėnui (į Mon
treal J .

Artimesniųjų prietelių 
ir Lietuvių Fondo Įgalio
tinio vardu įteikta suve
nyrą už darnų bendradar- 
bavimą ir sugyvenimą.

Į lietuvių Fondą per 
Vietos Įgaliotinį išvykimo 
proga įsirašė Veronika ir 
Dr.Vincas Kubiliai.

PLIAS -OTTAWOS sky
riaus V-bą šiais metais 
sudaro:
A. Paškevičius - pirm. 
G. M italas - ižd.
P.Daunius - sekr.

Albinas Viluiškis.

Pavergtųjų Tautų Savai
tės JAV-re proga PT Ko
mitetas Syracuse įdėjo ko
lektyvinį laišką "Syracuse 
Post Standart", prašyda
mas JAV prezidento susi-' 
domėti Lietuvos gyventojų 
padėtimi. Pasirašė veng
rų, lenkų, ukrainiečių, er
tų, latvių atstovai ir lietu
vių vardu Pranas Petraus
kas. - (E)
• RIMA REPŠYTĖ apie 
jaunimo pažiūras į lietu
vių kalbą taip rašo:"Mūsų 
žodynas toks pat,koks bu
vo prieš porą metų, jei dar 
daugiau nesusilpn ėję s.Ne
begalime sklandžiai iš
sireikšti , arba kalbame 
netiksliai,todėl varžomės. 
O dėl lietuviškų knygų 
skaitymo ji dar prideda:- 
" Su knygomis tai maža 
problema. Daugumas mū
sų, pasiėmę knygą ir radę 
bent penkis nesuprantamus 
žodžius, numetam ir už
mirštam ją. Kai nesuge
bam sunkesnės knygos 
skaityti, tai ir nenorim 

skaityti. ” Sprendžiame, 
kad nėra įdomių lietuviškų 
knygų ".

• HAMILTONE rugsėjo30 
d. įvyksta Kanados Ben
druomenės suvažiavimas. 
Ta proga planuojamos di
desnio masto pramogos ir 
jau užsakytos dvi salės.

• JURGIS LESINSKAS su
laukęs 108 metų mirė. Jis 
gyveno Town of Lake lie
tuvių kolonijoje. Jis 1904 
metais dalyvavo rusų-ja
ponų kare, o 1906 metais 
atvyko į Ameriką.

• SCRANTON,PA. įsistei
gė nauja lietuvių bendruo
menės apylinkė. Valdybą 
sudaro-Liudas Dovydėnas, 
dr. K. Krivickas ir dr. J. 
Narbutas.

NEW YORKO 
NUOTYKIS.
Nesenai New Yorke nak

ties metuciviliai apsiren
gęs policininkas Skagenas 
požeminio traukinio stoty
je pamatė jauną vaikiną,

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

paprastu ir oro paštu.

Dovanos be muito: Motociklai, skaLb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal-į 
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates)', 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

Norint pasiųsti automobili, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/£ svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

j Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Į
Į DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
į antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ
ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. •
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. 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 2-8723 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

iš kurio kišenės styrėjo 
revolverio rankena. Jis 
įsakė įtariamajam nusi
grįžti į sieną, bet pastara
sis spėjo ištraukti revol
verį ir paleido du šuvius 
policininkui į vidurius. Šis 
krito apsipylęs kraujais. 
Tuo tarpu du policininkai 
gatvėje išgirdo tuos šuvius 
ir skubėjo į požemį.Jie 
sutikobėganti banditą,jam 
nepasidavus jį pašovė.Ta
čiau jis spėjo išmesti sa
vo ginklą ir to ginklo ne
pavyko surasti. Klaikiau
sia, kad vienas policininkų 
buvęs į požeminio trauki
nio stotį ir pamatęs civi- > 
liai apsirengusį asmenį su 
ginklu rankoje, nieko ne
laukdamas paleido į jį dar 
porą šūvių.Pašautas poli
cininkas greitai mirė ir 
nepavyko nustatyti nuo 
kieno kulkos jis mirė.

• JUOZAS VAIŠNORAS, 
ekonomistas buvęs savo 
laiku varpininkas,bet oku- 

•pacinio režimo metu pa
daręs pažymėtiną karjerą, 
staiga mirė Vilniuje, Jis 
buvo finansų ministeris.

PARAMA
, »

IMA

8% už a»m. paskolas

8 % % už mortgičius



Hamilton
Ligoniai.
Susirgus Angelė Gied-

raitienė, buvo paguldyta į 
St. Joseph ligoninę ir jai 
padaryta sunki operacija, 
bet ir po operacijos atro
dė silpnai. Vyras Petras 
Giedraitis,visi gimines ir 
prieteliai buvo labai susi
rūpinę. Todėl liepos mėn. 
15 d. 8 vai. vakaro Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioj 
buvo specialiai atlaikytos 
mišios prašant Visagalio 
sutelkti Angelei sveikatą 
ir greičiau pasveikti. Mi
šias atnašavo iš Romos 
atvykęs prelatas Dabro- 
volskis, meldėsi vyskupas 
Brizgys, prelatas Tada- 
ranskas ir gausiai bažny
čioj susirinkę. Atrodo 
Dievas malda priėmė ir 
dabar Angelė savo namuo
se sveiksta vyro ir brolio 
Prano Sakalausko prižiū- 
rtama.

Susirgus Ona Čeliau- 
kienė liepos 15 d.buvo pa- 

’ guldyta į S t, Joseph ligo
ninę ir buvo padaryta sun
ki operacija. Dabar grįžo 
iš ligonines ir sveiksta 
namuose vyro Kosto prie
žiūroje.

J.P.

• SEINUOSE Suvalkų tri
kampyje įvyko Sov.Sąjun
gos ir Lenkijos draugys
tės Iškilmės. Pažymėtina, 
kadSov.Sąjungą atstovavo 
2,000 lietuvių iš Vilniaus 
ir kitų vietų. Prakalbas 
sakė tarp kitko komparti
jos sekretorius A.Feren- 
cas ir Kauno miesto par
tinio kom. sekretorius K. 
Lengvinas.

KANADOS LIETUVIU 
DIENA

Įvykstanti š.m. spalio 
mėn. 7 - 8 dienomis Mon- 
trealyje jau artėja.

Dienos rengimo komi
tetas, ir komiteto įvairių 
komisijų numatyti darbai 
vykdomi pagal iš anksto 
numatytus pianus.

Šioje, Kanados Lietuvių 
dienoje, tikimasi sulaukti 
daugelio tautiečių netik iš 
Toronto, Hamiltono, Bos
tono, Čikagos,bet ir iš to
limesnių Kanados bei kai
myninių JAV vietovių.

Todėl atsakingi rengėjai 
deda visas pastangas, kad 
ji praeitų galimai didesniu 
pasisekimu.

Lietuvių dienoje yra nu
matyta plati ir įvairi pro
grama.

Šeštadienį.-spalio 7 d. iš 
ryto įvyks sporto rungty- 
nes, kur dalyvaus Toroito
Hamiltono ir Montrealio 
vyrų ir jaunų krepšinio 
komandos.

Vakare 7 vai. James 
Lyng High School,didelėje, 
moderniai įrengtoje salėje, 
įvyks didysis vi sų Lietuvių 
Dienos dalyvių bendras 
subuvimas-balius .Baliaus 
metu gros Montrealyje 
pagarsėjęs 8 asmenų Stan- 
Bentley orkestras. Veiks 
turtingas bufetas.Tos pa
čios salės erdviame ves- 
tibulyje veiks Montrealio 
dailininkų parodą.

Sekmadienyje spalio 8d. 
populiaroje Plateau salėje, 
3710 Cali a Lavale, bus 
18-tosios Kanados Lietu
vių Dienos aktas-koncer
tas, kuriame pasirodys, 
Toronto, Delhi, tautinių 
šokių grupės. Hamiltono, 
mergaičių ” Aido ” choras 
vadovaujamas sol. V. Ve- 

r Įkaičio, Londono mergai
čių kvartetas ” Rasa 
Montrealio”Aušros”Vartų 
parapijos choras irMon- 
trealio Jaunimo Ansam
blis ’’Gintaras ",

Sekmadienio vakare šv. 
Kazimiero parapijos sa
lėje įvyks Jaunimo pobū
vis kuriam vadovaus M on- 
trealio Lietuvių Studentų 
Sąjungos vienetas.

Informacijos ir iš L.D. 
leidinio, tvarkymo reika
lams,sudarytas komitetas.

Kiekviena Kanados Lie
tuvių Diena yra netik 
įprastas vietos lietuvių 
susibuvimas, bet kartu ir 
metinė žymi tautinio pa
sireiškimo šventė,kurioje 
kiekvienas jos dalyvis su
stiprina savo tautinius 
jausmus.

Tad ruoškimės visi ir 
dalyvaukime 18 - toje Ka
nados Lietuvių Dienoje 
spalio 7-8 d. Montrealyje.

J. Šaučiulis.

GRAŽI NIDOS KLUBO 
GEGUŽINĖ.
Po lietingų dienų, pra

blaivėjus sekmadienį,meš- 
keriotojų-žvė jų klubas su
silaukė gražaus skaičiaus 
dalyvių.F.Skruibio vasar
vietėje gegužinės aikštėje 
lietaus žymių beveik ne
simatė, nes savininko rū
pestingumu gerokai pri
vežta sauso žvyro ir pa
daryti kiti pataisymai.Tai 
nors privažiavo apie 50 
mašinų,bet joms ir pikni- 
kautojams pakankamai bu
vo vietos, kurie iki vėlaus 
vakaro linksminosi ir gro
žėjosi gražia vasaroš 
gamta, pr.p.

ŠAULIU GEGUŽINĖS
Šauliai visuomet buvo 

ir yra aktyvus gamtos my
lėtojai. Pagal senas tra
dicijos jie taip pat buvo ir 
yra lietuviškų gegužinių 
populiarintojai.

Be jau buvusių šiais me
tais šaulių1 gegužinių p. 
P. Skruibio vasarvietėje 
dar yra numatytos dvi 
šaulių gegužinės.

Neringos Jūrų Šaulių 
kuopos rugpjūčio 27 d. ir 
L.K. Mindaugo Šaulių 
kuopos rugsėjo 10 d. 
įprastoje p. P. Skruibio 
vietovėje.

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

Tel.: 766-5827
Aušros Vartų:

1465 De Seve St. Montreal 205, Que.
Pirmad., antr. ir treČiad.
Ketvirtad. ir penktad.
Sekma-dieniais

Sekmad,. uždaryta nuo birž. 15 iki

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

Pirmad. ir ketvirtad.
Penktadieniais

RAD 10 1410 MO NTR EAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENA TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

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

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairOs medžio dirbiniai.

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

BELLAZZI-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 

Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai Ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Detali gegužinių progra
ma bus paskelbta vėliau.

Kviečiami visi gamtos 
mėgėjai ir šaulių pritarė
jai šiose gegužinėse da
lyvauti.

• POPULIARUSIS. Aušros 
Vartų parapijos choro vy
rų oktetas, rugsėjo 30 d. 
yra pakviestas koncertui 
į Hamiltoną.

VILNIUJE Filharmonijos 
salėje Įvyko Juozo Karoso 
vokalinės kūrybos vaka
ras.Dalyvavo operos ir kt. 
solistai, televizijos ir ra
dijo choras, vadovaujamas 
L. Abariaus. (F)

9:00 - 3:00 
12:00-8:00 

10:45-12:45 
rugsėjo 15 d.

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

NERINGOS JŪRŲ SAULI U KUOPA

KVIEČIA VISUS l

KURI ĮVYKS rugpiucio 27 d., sekmadieni F.SKRUIBIO

VASARVIETĖJE, POINTE FORTUNE, P. Q. 
■

GEGUŽINĖS
PROGRAMOJE:. SPORTAS IR ŽAIDIMAI, POPULIARI MUZIKA, 

BARAS JR BUFETAS, LOTERIJA IR KITOS 
ĮVAIRENYBĖS.

KUOPOS VALDYBA

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

*** 

TEL. 366-7281

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas

• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)

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

ZlniueUal Cleaned & TjailoW
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.

1972, VIII. 16
15 p si.



montreal
PAGALBA SAVO 
TAIKRAŠČIUI — 
DŽIAUGSMAS VISIEMS
N. Lietuvos piknikas, 

kaip jau pastebėjo įdėmūs 
skaitytojai, įvyksta rug- 
ptūčio 2Od.įprastoje vie- 
toje-Skruibio vasarvietėje. 
N. Lietuvos piknikai gau
siausi ir vis didesnio skai
čiaus žmonių lankomi.Tai
gi ir šis piknikas, reikia 
tikėti, bus šaunus. O kad 
būtų sėkmingesnis, tai 
kiekvienas skaitytojas ga
li pagelbėti. Tik jūs ma
lonėkit. paskambinti tele
fonų savo kaimynams ir 
pažįstamiems ir pakvies
kit juos būti mūsų piknike. 
Jūs gerai atsimenat, kad 
mūsų piknikai visada esti 
malonūs ir jaukūs.Tad ne
užmirškit - ir patys būkit 
'ir savuosius įkalbėkit pa
sidžiaugti jau besibaigian
čia vasara.

“NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS“ RĖMĖJAI 
IR AUKOS:

NL rėmėjo prenumera
tą susimokėjo K. Ambra
sas, Vyt. Valka išMon- 
trealio, A. L. Jelioniai iš 
Chicagos, Ant. Mickevi
čius iš Brooklyno.

Aukotojai: K. Ambrasas, 
V. Skrebutinas po 3 dol;

PAGALBA 

NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

NL išaugo pačiu skaity

toju pageidavimu. NL daugiau 

negu kas kitas sujungia patrio

tus lietuvius bendram tauti

niam darbui. , Visi sluoksniai 

remia NL-va. NL prenumera

tos vajaus sustiprinimui at

siuskit ši kuponą su pinigais 

ar čekiais nors vienam pusme

čiui. Pakalbinkit uisi sakyti 

NL^a, artimuosius, arba, paga

liau, padov anokit geram bičiu

liui nors pusmetine NL prenu- 

ta. *
Pinigus siuskit su šiuo ku

ponu:

Vardas pavardė ............

.............. ..

Adresas:^ gatvė ir N r./.. . . .

City . • • .................... ...

Valst. - prov. ........ . .

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

adresas^..................... ..

O. Dranginienė, A. Če- 
pulis, W. Šipelis, Liokai- 
tienė, J. Pikčilingis,. St. 
Grigelaitis, T. Bartkus, 
V. T.iorentas, M. Šaraus- 
kas, V.Mazulaitis, J. Za
latorius, J. Vaitkui is po 
2, 50 dol.; J. Vizgirda, J. 
Kurilavičius po 2 dol.

Visiems rėmėjams ir 
aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame NL.

STUDENTU DĖMESIUI
Studentų Vasaros Sto

vyklą įvyks rugsėjo mėn. 
2, 3 & 4 d. ( Labour-Day 
weekencjBaltijos stovykla
vietėje.

Visi norintieji studentai 
yra prašomi užsiregis
truoti prieš rugpiūčio 21 d.U«*m
pas’ atstovus V. Ptašinską 
ar L. Giriūną.

o DIDŽ . BRITANIJOS Lon
dono jaunimo grupė”Gran - 
dis ”, talkininkaujant lie
tuviškam radio pusvalan
džiui Montrealyje, parodys 
lietuviškus filmus Aušros 
Vartų parapijos salėje 
rugpiūčio 25 d.8 val.vak. 
ir 26 d.3 vai. ir 7 vai.p.p.

• A. Brak nienė buvo su
sirgusi ir gulėjo Royal 
Victoria ligoninėje.

• Kennebunk Porte vasa- 
rojo-Viskonta i,Stankaitis.

• Juozas Adomaitis su 
žmona trijų savaičių atos- 
tostogas praleido Calgary, 
Albertoje.

• Juozas Lukošiūnas su 
šeima atostogavo JAV-se 
prie Atlanto, Maine vals
tijoje.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Albertas NORK E, LIONAS, B.A. C.S.C., LB.

A q_e _Q_tr_Ė. Y_£.-lJs —2. 

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Montrealio Lietuviu Kredito Unija

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADA M O N IS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMOS ;

SKRUIBIO VASARVIETĖJE, 
OINT FORTUNE, Que.

RUGPIŪČIO 20 DIENĄ.

KVIEČIAME VISUS !
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- 40
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• Kęsgailai ir Pakuliai 
atostogavo Cape Cod.

• Stankevičiai L. ir V.bu
vo išvykę į Europą. Liudo 
Stankevičiaus teta Valeri
ja Misevičienė iš Kauno 
yra atvykusi į Montrealį.

• Benius Jarmalinskas iš 
, Verduno staigiai mirė.

• Gintautas ir T akėtuonė 
V ežiai iš Chicagos,A .M ac- 
kaus knygų leidyklos vei
kėjai, lankėsi Montrealyje 
pas V. ir S. Piečaičlus.
• J.BARTAŠIŪNAS, raudo
nosios armijos generolas 
majoras mirė Lietuvoje. 
Jis didžiąją dalį savo gy
venimo išgyveno Rusijoje, 
todėl buvo surusėjęs.Ant
rosios okupacijos metu 
1940-41 metais jis žiau
riai malšino lietuvius par
tizanus.

• Birutė Nagienė buvo nu
vykusi į Lietuvą. Kelionė 
pasisekė gerai ir jau su
grįžusi į Montrealį.

• SOVIETUOSE įprasta 
rengti žemdirbių rungty
nes.Šiais metais tose var
žybose dalyvaus mechani- 
zatoriai.T.Kovera,Z.M ac- 
kevičiutė - T ebedienė ir 
Uliūnų tarybinio ūkio me
chanizatorius V.Pukys.

• LIETUVOJE perdaug 
girtuokliaujama,tad Aukš
čiausioji Taryba išleido 
potvarkį, kur negalima 
gerti.Ten sakoma,kad ne
galima degtinę gerti gat
vėse, kiemuose, tarpuvar
tėse,stadionuose, soduose. 
Kas neklausys, bus baud
žiamas piniginėmis bau
domis.

• PROF. STEPONO KO
LUPAILOS biografiją 

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 5.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ................... 8.5%

Taupomąsias s-tas ....  6.0%
Term. ind. 1 metams.......6.5%
Term. ind. 2 metams______ 1.0%
Term. ind. 3 metams_ ___  7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nekiln. turto . . .................8.5%
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.

ruošia dr. Jurgis Gimbu
tas.Leidiniu rūpinasi aka
demikai skautai.

,n. Lietuvos" 
visuotinas Vajus
Visų aktyviu lietuvių 

reikalinga pagalba atviro 
žodžio, lietuvius jungian
čioji! laikraščiui "NEPRI
KLAUSOMAI LIETUVAI". 
Suprasdami, kad spau - 
dai pagrindinis tautinio 
veiklumo ženklas,visi pri- 
sidėkim prie NT. prenu
meratos vajaus. Jūs esat 
prašomi ir giliai tikime, 
kad neatsisakysit gauti ar
timųjų tarpe naujus NL 
prenumeratorius.

Labai prašome pasinau
doti žemiau dedamu kupo
nu ir atsiųsti adresus nu
matomų NL skaitytojų.

Reikalas svarbus ir ne
atidėtinas,kiekvienam,kas 
jaučia NL atliekamų užda
vinių svarbą.

Laukiame Jūsų visų pa
ramos tuojau.
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