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GUDUOS LIETUVIAI ŠAUKIASI

PAGALBOS

Kai kurie laikraščiai, 
tame tarpe ir "Draugas" 
paskelbė žinią apie gautą 
iš Gudijoje gyvenančių’ie- 
tuvių laišką, kur jie despe
ratiškai šaukiasi pagalbos. 
Iš anksto apgalvotu planu 
Maskvos narėdymu Balta
rusijos dabartinė valdžia 
visu smarkumu puola nu
li etuvinti didelius lietuvių 
gyvenamus plotus, kaip 
pavyzdžiui Vydžių, Adutiš
kio, Astravo, Varanavo ir 
Rodūnės apylinkes. Lietu
vių persekiojimas vyksta 
nuolatos. Jau lenkų okupa
cijos’alkais, tarp pirmojo 
ir antrojo karo, lietuviai 
daug kentėjo dėl ^avo tau
tybės. O šiandien esą šim
teriopai blogiau. Lietuvių 
tautiniai židiniai visi pa
naikinti, net lenkų laikais 
buvusios lietuviškos mo
kyklos u* daryto s. Anksčiau 
veikė lietuviškos sekly
čios, vaikų dar* e’i ai, klu
bai, buvo lietuviškos skai
tyklos. Kai iQ44 metais ru
sai bo’ševikai grįžo i Šias 
sritis, viskam buvo užda
ryta, nebuvo leista jokia 
1 ietuviš ka mokyki a. Jau 
negalima buvo rengti lietu
vi Škų vai dini mų ar net j au- 
nimui susirinkti šokiams 
buvo draudžiama. O vi eto
je lietuviškų mokyklų buvo 
atidarytos jau rusiškos 
mokyklos, nors ten buvo 
gudiškoji respublika.

Lietuviai negal ėjo leng
vai sutikti su tokia žiauria 
padėtimi. Jų d legacijos 
lankėsi Minske, gudų res
publikos r ostinėje, o kai 
tai negelbėjo, pasiekė ir 
Maskvą.

Kas seka lietuvių spau
dą, be abejonės atsimena, 
kad prof. Tadas Ivanaus

kas bandė lietuvius užstoti. 
Bet jis buvo grubiai i spė
tas nesikišti | didžįarusiŠ- 
kają lietuvių nutautinimo 
akciją. Rusai, specia’iai 
stengias lietuviams kenk
ti. Gyventojų surašymuose 
jienors dalinai sulenkėju
sius lietuvius jau ir rašo 
' enkais.

Blogiausia, kad v?’dr- ia 
pasirtengė lietuvius inteli
gentus pašalinti iš tų vie
tovių. Jie arba išsiųsti, 
arba patys, bijodami kerš
to, išbėgiojo.

•ctei gi ant ko’ chozus, ’ i e- 
tuviam buvo trukdoma su - 
daryti lietuviškus ko'cho
zus, kuriems vadovautų 
patys ietuviai. Grynai lie
tuviški kaimai buvo iŠ - 
skirstyti tarp nelietuviškų 
ko’ chozų.

Vilniaus ’ ietuviai komu
nistai, matyt bijo Mask-' 
vos, ir visai nege'bsti bro- 
’iams 'ietuvi ams’ikusiem 
Gudijoje. O ten viešpatau
ja tikras tautinis skurdas. 
Pavyzdžiui, ten negalima 
gauti lietuviškų knygų ir 
tikrumoje dėl tam tikrų 
trukdymų, net lietuviškų 
laikraščių negalima išsi
rašyti iŠ Vilniaus. Kol Vil
niaus universiteto kai ku
rie mokslininkai ryžosi 
tose Gudijos vietose, kur 
daugiausia lietuvių gyvena, 
rinkti tautosaką, dainas, 
pasakas, mįsles. Tniiršis 
darbas buvo vė> i au sutruk
dytas Vilniaus komparti
jos parėdymu.

Prieita prie to, kad di
džiarusiai specialiai rusi
na lietuviškas pavardes ir 
rašo: Ivan Joč-Jonas Jo
čys, Mntviej Bol‘'-Motie
jus Balsys, Josif Kuriun- 
Juozas Kučiūnas, Jegor

Tyli Tado Daugirdo gatvė Senajam Kaune.

Lukš-Jurgis Lukčys, o 
vietovardžiai taip keičia
mi, kad ir pėdsako lietu
viškumo nelieka.

Iš ’ietuvių viskas atim
ta. Jie nusiminę ir bevil
tiškai jaučiasi. O koks 
veidmainiškumas ten vieš
patauja, galima spręsti iŠ 
to, jog prijungus Lietuva 
prie sovietų Rusijos, pati 
Gudijos vyriausybė buvo 
"gera vai i a Lietuvai pado
vanojus" Švenčionių, Vy
džių, Adutiškio, Astravo, 
Varanavo ir Rudnės vals
čius, kur gyveno 300 tūks
tančiai žmonių' Tik Mas
kva sulaikė dosnia Minsko 
ranką ir prie Sovietinės 
Lietuvos teikėsi priskirti 

tik Švenčionis, Dieveniš
kės parapijąir Druskinin
kus.

Gūdi joj gy ven ančių l i etu- 
vių būklė pati skaudžiau
sia. O tuo blogiau, kad tuo 
tarpu jiems niekas negali 
padėti. Vi’nius dar ga’ėtų 
ką nors daryti, bet ten 
viešpatauja baimė ir ne
rangumas cavo brolius 
gelbėti.

DR. KAZYS BOBELIS, 
ALTos pirmininkas, Dr. 
Jonas Genys,ALTos atsto
vas Washingtone ir inž. 
Eugenijus Bartkus buvęs 
ALTop pirmininkas, daly
vavo respublikonų partijos 
platformos komiteto ap
klausinėjimuose

PRIVERSTI NIX0N4 

TARTIS SU

SOVIETAIS

"CHRISTIAN Crusade 
Weekly", Julian Williams 
straipsnį "Ar susitarimai 
su komunistais mus apsau
goja ?" Išdėstęs komunistų 
naudojamą strategiją, tai, 
kaip pabėgėliai nuo komu
nizmo siekia atskleisti tie
są, be to, kad susitarimų 
keliu norima JAV-bes nu
ginkluoti, autorius cituo
ja pačių komunistų užuo
miną, kad komunistų pasi
tarimų tikslai esąs toks: 
"Priversti Nixoną tartis su 
Sovietų Rusija ir susitarti 
dėl nusiginklavimo bei dėl 
kitų ginčytinų klausimų ir 
tuo būdu siekti JAV impe
rializmo nugalėjimo. Tai 
būtų pirmos rūšies laimė
jimas amerikiečių jėgom, 
kovojančiom prieš karą ir 
fašizmą". (ELTA)

• Washingtone anglų ir vo
kiečių kalbomis leidžia
mas mėnesinis leidinys 
"Washington New Approach" 
vokiečių kalba paminėjo 
Lietuvoje gegužės mėn. 
buvusius neramumus. Lei
dinys plačiai atpasakojo 
New Yorke birželio 11 d. 
buvusį simpoziumą, kurio 
tikslas buvo protestuoti 
prieš sovietų naudojamas 
genocido bei rusifikacijos 
priemones rusų pavergtų 
tautų atžvilgiu.

©STOKHOLME pavergtų 
tautų atstovai padarė ben
drą pareiškimą, kuriame 
išryškinama lietuvių, lat
vių, ir estų kova dėl lais
vės. Pareiškime kreipia
masi į visuomenę ir pra
šoma paremti baltijos tau
tų teisėtą troškimą lais
vai gyventi. Reikalaujama 
paleisti politinius kalinius 
ir suteikti tautoms teisę 
spręsti savo likimą.



KREMLIAUS
IDEOLOGAI 
NEVEIKSMINGI

Atmintinas Chruščovo 
išpuolis prieš Staliną at
palaidavo priešiškuosius 
Kramliaus biurokratams 
sluoksnius .Ir jie pastoviai, 
okas svarbiausia vis pla
čiau reiškia savo opozici
nes nuomones visose gy
venimo srityse. Prasidėjo 
nuo literatūros ir meno. 
Kremliaus spaudimas su
kaustyti kūrybą jau nepa
jėgia veikti į aktyvius me
nininkus .Jų kūryba dažnai 
priešinga Kremliaus pa
grindiniams nusistaty- 

” mams.
Toliau giliau smelkias 

opozicija Kremliaus poli
tikai. Jau visai grėsminga 
padėtis susidaro, kai ide
ologinis maištas pradėjo 
reikštis net kariniuose 
dailintuose.Tokios pavyz
džiui žinios, kad slaptin
gomis aplinkybėmis ir 
staiga mirė Maskvos ko
mendantas 41 metų vyras 
Astachovr.s, o taip pat 
Aukščiausios Tarybos na
rio krašto apsaugos vi
daus jėgų ministerio pa
vaduotojo generolo M ar ia- 
chino netikėta mirtis, kai 
kam jau duoda pagrindo 
galvoti,kad ten vyksta ne
žinomi vakarų pasauliui 
įvykiai.

Žinoma, nereikia už
miršti ir grynai tautinio 
pajungtų tautų smūgio 
Kremliui. Čia pirmoji bu
vo T dėtu va, o vėliau sekė 
Ukraina, Gruzija ir kitos 
tautos, kurios kenčia did- 
žiarusiškos letenos pri
slėgtos J aisvės troškimas 
sovietų žmonėms nuosta
biai greit ir plačiai bręs
ta. Su sovietiniu režimu, 
kaip akivaizdžiai matome 
nesutapo nė viena tauta, 
kuri priversta gyventi so
vietinės santvarkos rė
muose. Čia-atskiros e tau
tose opozicija Kremliui 
dvigubai didesnė ir sun
kiau pašalinama. Ypatin
gai, kad visos tautos jau
čia veidmainingą Krem
liaus politiką. Žodžiais 
kalbama apie tautų drau
gyste, tikrumoje atskiros 
tautos mato didžiarusišką 
nacionalinio pirmavimo 
polinki,o visų svarbiausia, 
kad šios tautos jau įsiti
kino, kad Kremlius nori 
jų teritorijose apgyven
ti kiek galima daugiau 
svetimų žmonių ir tuo bū-

2 psi.

du nustelbti tautinį pradą.

Padėties rimtumą įrodo 
tiesiog lichoradinis K rem- 
liaus valdovų sujudimas 
ideologinės propagandos 
srityje.

Kaip tik dabar išleisti 
įsakymai armijos ir lai
vyno daliniuos sustiprinti 
idoeloginę propagandą. 
Pirmiausia padaryti žy
giai geriau paruošti poli
tinio auklėjimo kadrus. 
Skelbiami nauji politru- 
kams seminarai. Visas 
politinio auklėjimo darbas 
pertvarkomas. Sušauktas 
visos Sov.Sąjungos politi
nių darbuotojų suvažiavi
mas. Visa atsakomybė 
primesta aukštiesiams 
pareigūnams.

Iki šio laiko padaryti 
pranešimai pripažįsta,kad 
ideologinis darbas nebuvo 
reikiamoje aukštumoje. 
Karių ir seržantų moky
mas buvęs iki šio laiko 
visai prastas. Klausytojai, 
girdi, nuobodžiaudavo, o 
lektoriai stengėsi tik įvyk
dyti programą, bet nesi
rūpino, kiek veiksmingas 
jų mokymas. Pripažinta, 
jog jau senokai pasireiš
kusi karininkų ir pol it rū
kų savitarpė neapykanta 
tebėra stipri. Nauji įsa
kymą i kariu omen ei ir lai
vynui k&lba apie ideologi
nio darbo silpnumus ir 
šaukia visus karius per
siimti marksizmo-lenin
izmo dvasia.

Kremlius jaučia didelį 
pavojų. Tuo metu, kai pi
liečiai vis atviriau pasi
sako prieš Kremlių, juk 
ypatingai svarbu,kad bent 
kariniai daliniai pasiliktų 
ištikimi jam. Atmosfera 
sovietuose pasidarė nepa
kenčiama. Paklusnumas 
piliečių tarpe sumenkėjo. 
Tad ir matome naujus 
bandymus sustiprinti 
drausmę, kuri Kremliui 
kelia vis didėjantį susirū
pinimą.

• Į Kanadą iš Jungtinių 
Valstybių imigracija nuo
lat didėja. Immigracijos 
departmentas Ottawoje 
skelbia, kad 1971 metais į 
Kanadą iš JAV atvyko 24, 
366 immigrantai. Tai su
daro net 20% visų immi- 
grantų,atvykusių į Kanadą. 
Antroje vietoje yra An
glija, iš kur į Kanadą at
vyko 15,450 asmenų. To
liau iš Portugalijos atvyko 
9,157, iš Italijos-5,700, 
iš Indijos 5,131.

INDIJA 25 METAI
NEPRIKLAUSOMA

PRIME MINISTER GANDHI

Sunkus ir vargingas bu
vo Indijos kelias į išsi
laisvinimą. New Delhi iš
kilmingai mini savo lais - 
vo gyvenimo 25 metų su
kaktį. Indira Gandhi, da
bartinė ministerių kabi
neto pirmininkė, aiškin
dama, kad šiuo metu Indi
ja išgyveno didelius sun
kumus, pareikalavo, kad 
nebūtų daroma plačių iš
laidų. Ji net liepė suma
žinti šviesas iškilmių me - 
tu. Indijos žmonės šį lai
kotarpį turėjo daug vargo 
ir jų jubiliejus tuo tarpu 
nėra ypatingai džiugus. 
Indijos filosofas Mahatma 
Gandhi tik lėtu tempu ga
lėjo vykdyti didžiąją nuo 
anglų-kolonistų atsiplai- 
davimo akciją.Jis pradėjo 
nuo pasyvaus pasiprieši
nimo ir rengė Indijos tū
tas nepriklausomam gy
venimui. Tik jo įpėdinis 
Nehru pagaliau įvykdė di
dįjį žygį ir privertė an
glus trauktis iš Indijos.

• PREZIDENTAS NIKS0- 
NAS būdamas Maskvoje

ypatingai rūpinosi žydais. 
New Yorko gubernatorius 
Rockefelleris, prezidento 
pavedimu atvykęs į Izraelį 
viešai pareiškė, kad pre
zidentui Niksonui esant 
M askvoje, pavyko gauti iš 
Kremliaus vadų sutikimą 
išleisti iš Sovietų Sąjun
gos 35,000 žydų,pasiry
žusi, apleisti Sov.Rusiją. 
Baltųjų Rūmų informato
riai tuo tarpu susilaiko 
nuo komentarų.

• MASKVOS " Izviestija ” 
straipsnyje apie Sovietų- 
kinų derybas dėl sienų iš

lyginimo rašo:-”1969 me
tais pradėtose derybose 
visos sovietų pastangos 
sienų klausimu buvo ne
vaisingos ir neįmanoma 
buvo pasiekti bet kokio 
rimtesnio susitarimo.To
liau sakoma, kad Pekinas 
išleido pasaulio Atlasą, iš 
kurio galima spręsti, kad 
Pekinas nori atimti iš Ru
sijos pusantro milijono 
kvadratinių kilometrų plo
tą, kurs iki šiol priklausė 
Sovietams.

• JAV SENA TAS patvirtino 
radio stotims Liberty ir 
Free Europe kreditus 
ateinantiems metams.To
kiu būdu šių stočių veiki
mas užtikrintas dar vie
niems metams. Bet tam 
tikri sluoksniai buvo nusi
statę šias stotis panaikin
ti, jie ir toliau nesiliaus 
kenkę antikomunistiniam 
veikimui.
• Dr. Borisas Petrovskis,
sovietų sveikatos apsau
gos ministeris lankyda
masis Amerikoje, pareiš
kė, kad vėžio ligų, o taip 
pat kitų pavojingų susirgi
mų srityje, Sovietų Sąjun
ga ir Amerika, pagal esa
mą susitarimą, nūs is ta -
čiusios bendradarbiauti ir 
dalintis pasiekiamais iš
radimais.
e IZRAELIO keleivinis 
lėktuvas vos išvengė di
delės katastrofos. Tačiau 
lakūnas sugebėjo nusileis
ti be aukų. Du arabai Ro
moje padovanojo ir dingo 
lėktuve bus iom mergaitėm 
plokštelėms groti aparatą, 
kuriame buvo bomba, vė
liau sprogusi.

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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AR SOVIETAI REME 
SUKILIMĄ PRIEŠ 
MAO ?

KOMUNISTINĖS KINIJOS 
spauda meta tiesioginius 
kaltinimus Sovietų Rus t jai, 
kad ji dalyvavo sąmoksle 
prieš MaoTze Tungą.Vie - 
nu įrodymu,kad tikrai so
vietai dalyvavo šiame są
moksle, laikomas bandy
mas buvusio karo reikalų 
ministerio Lin Biao pa
bėgti į sov.Rusiją. Skel
biama,kad sąmokslininkai 
planavo nužudyti Mao ir jo 
artimuosius bendradar - 
bius.Pekino laikraščiuose 
nurodoma, kad Maskvos 
” social - imperialistai ” 
organizavo ir skatino są
mokslą prieš MaoJ)ar pa
brėžiama, kad kaip tik šio 
sąmokslo metu Maskvos 
laikraščiai kaltino Pekiną 
dėl nenoro susitarti sienų 
klausimu, kas labiausia 
erzino Maskvą.

LIETUVOS DAKTARAI 
filmuoja
PA LA NGA. - M edicinos 

darbuotojų klube vyko me
dikų filmų apžiūra. Dvi 
dienas trukusiame kon
kurse buvo parodyta 17 
įvairaus žanro filmų, pa
sakojančių apie medikų 
darbą ir poilsį. Geriau
siais filmais pripažinti 
Kėdainių centrinės ligo
ninės gydytojo V. Lauma- 
kio ” Buvo, buvo, kaip ne
buvo ”bei ’’Durys be ran
kenos ”, kauniečio C. Nor
vaišos ’’Dviese ant parke- 
to”ir Vilniaus universite
to medicinos fakulteto dėsn 
tytojoV.Jakelevičiaus f ii— 
mas”širdies vožtuvų pro
tezavimas ”.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



ap važ in ė jo ka i ku r ias A us- 
tralijos lietuviųkolinijas.

GINA ČAPKAUSKIFNĖ
Ji nuolatos aktyvi me

ninėje veikloje Dažnai va
žinėja su koncernais į 
skambesnes lietuvių kolo
nijas. G štai dabar Mon- 
trealio populiari solistė 
pakviesta dainuoti į vie
tos radio stotį. Ją galima 
bus girdėsi programoje 
” Romance ” rugsėjo 3 d. 
11:3C ryto CBFA N sekma
dienį ir rugsėjo 9 d, 9:OC 
CBFFM stotyje šeštadienį.

■
O B

BIRUTĖ P. DARATĖNIENĖ, 
Argentinoje gimusi, čia sukūrusi

PALA NGOJE
DAILININKĖS
Šulcaitės gintaro 
paroda
Gintaro muziejuje ati

daryta dailininkės Liuci
jos Šulgaitės kūrybos pa
roda .Lankytojai galės su
sipažinti su gintaro dar
bais. Čia eksponuojamos 
dailininkės sukurtos segės, 
medalionai,amuletai,įvai
rūs suvenyrai.

Dailininkė T,. Šulgaitė lietuvišką šeimos židinį, generali- 
yra surinkusi didelę gin- nė Argentinos Lietuvių Centro 
taro inkliuzų kolekciją. k;etorė' Uolioji sekretorė 
Apie 140 inkliuzų ji pado
vanojo Palangos Gintaro 
muziejui.

Šiais metais Gintaro 
muziejuje numatoma su
rengti vilniečių vyro ir 
žmonos Milkinių, taip pat 
palangiškio liaudies meis
tro J. Liukaičio darbų pa
rodas.

Sol. Stasė Klimaitė-Pautienie- 
nė, Los Angeles lietuvių radijo 
programos vedėja.

se-

• DR.BERNARDAS JURA
GIUS priimtas į Austra

lijos chirurgų draugiją. 
Jis yra pirmas lietuvis 
Chirurgas Melbourne.

• DETROITO Kultūros klu
bas rengia Lietuvos uni
versiteto 50 metų sukak
tuvių paminėjimą Lietuvių 
namuose.
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CHICAGOS JAUNOS ŠOKĖJOS GAMTOJE.

3 psl.

TARP
GRAŽIAUSIŲJŲ
Leipcige, Rytų Vokieti

joje, išleistame kataloge 
” Gražiausios 1970 metų 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos knygos ” tarp 
tų pačių gražiausiųjų, ku
rių atrinkta 51, yra Ir K. 
Borutos ” Baltaragio ma-

Vitas Gerulaitis pasi
žymėjęs teniso žaidėjas 
pastoviai kyla aukštyn 
sporto pasaulyje. Jis šį 
pavasarį buvo nuvykęs į 
Australijoje vykusį teniso 
turnyrą. Pažymėtina, kad

jam vykstant į šį svarbų 
sportinį žygį, Arch. Mo
lloy aukštesnioji mokykla, 
kur jo mokslo pažymiai 
buvo labai geri rado gali
ma jam išduoti atestatą 
be egzamenų

Violeta Bitinaitė- Aus
tralijos lietuvaitė nesenai 
baigė aukštuosius mokslus 
Bachelor of Arts laipsniu. 
Pažymėtina, kad ji labai 
aktyvi jaunimo o ypatingai 
studentų veikloje. Be to ji 
rašo lietuvių spaudai ir 
dalyvavo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongrese.

V. Nevecauskas, Australi
jos bendruomenės pirmi
ninkas

1972. VIII. 23

Jaunimo kongreso atidaryme, Chicagoj, talentų vakare dai- 
nuoia Aušros kvartetas iš VVindsoro.

Mokytoja, NELIDA JUK 
NAITĖ',Argentinos grožio 5^ 
karalienė, dirbanti TV ir 
kaipo propagandos mode
lis, dabar vėl laimėjo du 
konkursus: Jos paveikslas 
naudojamas koniakoOtard 
Dupuy ir audimo industri
jos Rodia propagandoje.
•DANGUOLĖ

VARIAKOJYTĖ,antropo
logijos mokslų dėstytoja 
Chicagos universitete, at
vyko į Kanadą ir pasiren
gusi tyrinėti vietos indė
nus jų rezervatuose.

'f



SHRIVER & McGOVERN acclaimed by democratic national committee
Making them wonder why he was seventh instead of first.

•Senatorius Scott, repub- 
likonų vadas, tarp kitko 
pareiškė, kad tuo atveju, 
jeigu būtų priimta Mc
Govern ekonominė progra
ma, tai JAV sulauktų mo
kesčių padidinimo, inflia
cijos ir dar didesnio ne-

EUROPOS ARTIMŲJŲ METŲ

POLITIKA
Laikraštis ” Die Welt " 

išspausdino straipsnį, kur 
sakoma, kad Vakarų Vo
kietija rengia kelią Ame
rikai pasitraukti iš Euro
pos. Ten nurodoma, kad 
Maskvoje pasirašydame 
dokumente kalbama tik 
apie Vakarų Berlyną, tuo 
pačiu rytų Berlyną palie
kant sov. Rusijai.Kaž ko
dėl buvo priimtas grynai 
sovietinis formulavimas. 
Čia sovietai laimi dvigu
bai,viena,kad išjungiamas 
rytų Berlynas iš sąjungi
ninkų svarstymo lauko, o 
antra - sovietams leidžia
ma įkelti koja į vakarų 
Berlyną.

Amerika, viešint prezi
dentui N iks onui M ask voe j, 
padarė Komunistams dar 
didesnę nuolaidą, kada su
tiko palaikyti Maskvos ini
ciatyvą,organizuojant Eu
ropos saugumo kon-joje 
žmonių persikėlimų laisvę 
ir informacijomis laisvą 
pasidalinimą. Vakarų val
stybės deklaravo, kad jos 
pirmoje eilėje statys šiuos 
reikalavimus .Bet A merika 
savo pasitarimuose su so - 
vietais apie tai visai už - 
miršo. Sovietams pavyko 
išgauti sutikimą, kad ka
riuomenės sumažinimas 
paliestų centrinę Europą, 
taigi ir Amerikos karinių 
dalinių sumažinimą. Išei
tų, kad Maskva gali visai

4 psl.

•McGovern įspėjo prieš 
"nikso iomaniją".Toji nik- 
sonomanija-esanti siste
ma, kuri darbo žmonių 
klases laikanti žemiausio
je padėtyje.

nemažinti savo kariuome
nės, laikomas rytų Euro
poje. Šio straipsnio auto
riaus teigimu Maskva pa
siekė padėties,kada ji ga
linti ten turėti daugiau ato
minių raketų ir atominių 
pa vandeninių laivų, negu 
Amerika.

Socialistų internaciona
las Vienoje irgi padarė 
nutarimą reikalauti pana
šios konferencijos sušau
kimo. Visai nebuvo atsi
žvelgta, kad tuo būdu pa
tarnaujama Maskvai.O pa
čios Maskvos tikslas aiš
kus,kalbomas konferenci
jos pagalba ji siekia iš
plėsti savo įtaką toliau į 
vakarus. Socialistų suva
žiavime buvo pareikšta 
daug kaltinimų Amerikai 
ne tik dėl Vietnamo karo 
bet ir už tai, kad Amerika 
laiko Viduržemio jūroje 
didelį laivyną ir remia 
Ispaniją ir Graikiją. Bet 
nė vienu žodžiu nebuvo 
užsiminta apie komunistų 
terorą ir agresiją.

Kas paveikėį preziden
tą Niksoną,kad jis nuspren
dė padaryti tokias nuolai
das ? Nejaugi slaptoji vil
tis, kad Maskva pagelbės 
kaip nors baigti Vietnamo 
karą ?

Bet tuo tarpu darosi 
aišku,kad Amerikai trauk
tis iš Europos kelią ren-

******************************************** ********

A P I E VYTAUTO ĮPĖDINIUS
****************************************************

Prūsijos kronikininkas 
Simonas Grunau, gyvenęs 
XVI a.pradžioje,savokro- 
nikoje įrašė, kad 1392 m. 
kažkuris ordino riteris ar 
riterių tarnas nunuodijęs 
du Vytauto sūnus,kryžiuo
čių įkaitus „Šią nežinia kuo 
paremtą žinią abejingai 
pakartojo kitas kroniki
ninkas Lukas Davidas 
(1503-1583) .Jo kronika iš
gulėjo rankraštyje ligi XIX 
a.pradžios .L. Davido kro
nikos leidėjas Ernestas 
Henigas, radęs skliauste
liuose paimtą iš S. Grunau 
žinutę apie Vytauto sūnų 
nužudymą, labai nustebo, 
kad toks reikšmingas fak
tas niekur kitur neatžy
mėtas. E. Henigas nuo sa
vęs pridėjo, kad Vytauto 
berniukai vadinosi Ivanas 
(Jonas ir Georgas Jurgis). 
Teodoras Narbutas savo 
lenkiškai parašytoje Lie
tuvos istorijoje žinią pa
kartojo ir dar nuo savęs 
pridėjo: jis turėjęs kažko
kį lotynišką rankraštį, XV 
a. vokiško rašto vertimą, 
kuriame buvusios surašy
tos ordino suktybės. Ten 
buvę rašoma,kad kryžiuo
tis Andrius Sonenbergas 
susidraugavo su Vytautu, 

Čia dedami vaizdai IŠ gau
sių Anglijos lie'uvių de
mon^ racijų Londone ir 
kitur.

gia tam tikros jėgos, pir
moje eilėje Vakarų Vokie
tijos dabartinė vyriausybe, 
kurios pasiryžusios Eu
ropą tvarkyti Amerikai 
nedalyvaujant Europos po
litiniame gyvenime. Nors 
ir aišku,kad pirmučiausia 
tuo pasinaudos Maskva sa
vo tolimesnės agresijos 
kelyje.

ir jie vienas antram pri
siekė atsimesti nuo ordi
no ir pereiti į Lenkijos 
karaliaus Jogailos pusę. 
Vėliau Sonenbergas Vy
tautą išdavęs ir, jausda
mas sąžinės graužimą dėl 
sulaužytų ordinui duotų 
įžadų,atkeršijęs Vytautui- 
nužudęs du niekuo nekaltus 
jo sūnus. Žinia apie Vy
tauto sūnų nužudymą virto 
plačiai paplitusia legenda, 
kurios atsiradimą tarp ki
tų istorikų tyrė ir prof. 
Ignas Jonynas.

Istorikai gerai žino tik 
vieną Vytauto įpėdinį-duk- 
terį Sofiją, ištekėjusią už 
Maskvos didžiojo kuni
gaikščio Vasilijaus,Dimi
tri jaus Doniškio sūnaus. 
Jokie vienalaikiai šaltiniai 
kitų Vytauto vaikų, be So
fijos, nemini. Vokiečių 
kronikininkas Johanas Po- 
silgė visai tiksliai išvar- 
dijos visus žymiuosius as
menis, kuriuos Vytautas, 
antrą kartą pabėgęs pas 
kryžiuočius, davė jiems 
įkaitais. Sąraše Vytauto 
vaikai neminimi, nors jie 
pirmiausia turėjo būti pa
imti įkaitais. Šiuo metu 
istorikai teigia, kad Vy
tautas neturėjo vyriškos 
lyties vaikų. Žinia apie jo 
sūnų nužudymą-tai mitas, 
kurį XVI a. sukūrė labai 
neatsakingas kronikiniu - 
kas S.Grunau.

Vytauto sūnų nužudymo 
mitas kartojamas iki mū
sų dienų ie nenorima nuo 
jo atsisakyti, kaip ir nuo 
senovės lietuvių ragų,žvė- 
rių kailių arba kuokų. J. 
M ackonio librete V.Klovos 
operai " Du kalavijai " 
("Žalgiris") veikia du Vy
tauto sūnūs: Dainius ir 
Šviedrys, kuriuos nunuo
dijo artimiausias magis
tro patarėjas Gunoras.Tai 
vis to paties mito vaisius.

J. J.

• WASHINGTONE, senato 
nutarimu, sudaroma Na
cionalinė Metrinė Komi
sija, kuri turi parengti 
programą pereiti į metri
nę sistemą, vietoje dabar 
naudojamų inchų ir kvortų.

• RICHARDAS CUDENHO 
VE-KAT ERGI, kurs savo

laiku įsteigė Pan-Europos 
Sąjungą,dabar sulaukęs 77 
metų amžiaus mirė Bre
genz e, Austrijoje,

LIETUVIŠKOS
DOVANOS JAV 
PREZIDENTUI 
NIKSONUI

Kai prezidentas Nikso- 
nas su žmona viešėjo 
Maskvoje, kaip žinia, jis 
buvo gausiai apdovanotas. 
Tų dovanų tarpe,kaip teko 
patirti iš Lietuvos turistų, 
buvo ir dvi grynai lietu
viškos dovanos. Pats pre
zidentas gavo įspūdingos 
formos gintaro gabalą. 
Tai žinoma buvo Lietuvos 
gintaras. O jau Mrs.Pat 
Niks on gavo gintarinę apy
rankė. Specialiu Maskvos 
užsakymu tą apyrankę 
komponavo lietuvis daili
ninkas. Tik, suprantama, 
jie abu visai nežinojo,kad 
gautos iš rusų bet lietu
viškas dovanas.

•- " SAKYKIT , kad esat 
rusai", tokį įspėjimą gavo 
turistai nuvykę į užsienį. 
Turistų grupės vadovas, 
kaip ten įprasta vadinti 
"auklė ", savo globotinius 
užsienyje įspėjo, kad ne
afišuotų savo tautybės. 
Bet mūsų žmonės nuspren
dė:-Nė velnio?Nebus kaip 
tu nori. - ir visur, kur tik 
galima pabrėždavo,kad jie 
lietuviai.

• JUNGTINIŲ VALSTY
BIŲ Senatas padarė 

sprendimą, kad ten rinki
mų diena būtų nedarbo 
diena. Tuo būdu norima 
pasiekti,kad prezidento ir 
kitų aukštųjų pareigūnų rin
kimuose dalyvautų dides
nis skaičius piliečių. Bet 
šį nutarimą dar turi pa
tvirtinti atstovų rūmai.

• YOUNG PEOPLES So
cialist League, kaip spau
dą informuoja Paulius La
ndsbergis, New Yorko su
sirinkime priėmė rezo
liuciją, remiančią Lietu
vių tautos pastangas lais
vę atgauti. Rezoliucijoje 
taip pat priminti pastaro
jo laiko įvykiai Kaune.

AUTOMOBILIŲ
LENKTYNĖS
Lietuvoje buvo suruoš

tos automobilių lenktynės, 
kuriose dalyvavo 22 įgu
los, bet baigė tik 8.

Lenktynininkai tris pa- 
. ras važiavo Žemaitijos 
keliais, iš viso 2,400 km. 
Pradėta iš Tauragės.

Nugalėtojas išėjo A.
■ Daunoravičius ir J. Šakys.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



SENATVĖS

P E R Ž

Bent teoretiškai yra taip 
sakoma: " Per šešiasde
šimt persiritai, peržengei 
senatvės slekstį...

Taigi ir aš-jau "iš prak
tikos"^ mintis dėstysiu.

Ž inoma, nėra ko džiū - 
gauti sulaukus tokio " ap- 
valaus"metų skaičius,bet. 
nėra ko perdaug ir liūdėti, 
nebent, sulaukus šešias
dešimties, gal reikėtų su
mažinti tempą, sulėtinti 
žingsnius ir judesius. N at, 
perdideliam judėjimui ar
tėjanti senatvė nebesutin
ka pagaminti laiku ir rei
kiamo kiekio kuro-energi- 
jos... Taigi, reikia taiky
tis prie aplinkybių.

Be abejonės, 60 metų 
sulaukęs žmogus netenka 
dalies optimizmo,pradeda 
daugiau svajoti apie gyve
nimo saulėlydį ir,pagaliau, 
apie visišką gyvenimo 
/kaip saulės/ nusileidimą.

Dažnas,/o gal ir kiek
vienas iš mūsų/, turėda
mas 20 metų, gal norėjo 
skriski į menulį/žinoma, 
svajoiėmis,kas dabar-ir 
praktikoj pasiekiama / o, 
6O-ties sulaukęs-laimin- 
gas be žalingo nuotykio 
gatvę perėjęs...

Šių žodžių ir eilučių au
torius didžiąją savo gyve
nimo dalį dirbo plunksnos 
darbą. Jis rašė žmonėms 
apie vieną ir ypač svarbų 
dalyką-;eisybė,kurios pa
saulyje taip dažnai trūks
ta. Deja, jo raštas, toli 
gražu, nepasiekė tikslo. 
Pagaliau, daugeliui žmo
nių net labai sunku buvo 
aiškinti ir išaiškinti tei
sybės žodžio sąvoką.Tai, 
iš tikrųjų, žmonių akimis
žiūrint, gana reliatyvus 
dalykas. Pvz., Pontijus 
Pilotas klausęs: "Kas yra 
teisybė? " - Ir pats į tą 
klausimą atsakęs.-"Tai yra 
tam tikras atrinkimas fak
tų,pasvertų savose svars
tyklėse, plius prie jų-ma- 
nojoj svarstyklių lėkštėj— 
įspaudus dar manąjį nyk
štį "....

Netgi ir aš pats,kaip tos 
teisybės ieškotojas, paga
liau,su tam tikra rezigna- 
cine gaida, lyg norėčiau 
pridurti:"Ir tikrai teisybė 
- tarytum termometras: 
jeigu jis rodo 50 laipsnių 
žiemos metu-sakome:šil- 
tjeigu tą patį skaičių 
laipsnių rodo vasaros mc- 
tu-sakome:šalta”... Taigi,

SLENKSTI 
♦

ENGUS
toks didelis raliatyvumas..

Savaime aišku, panašus 
reliatyvus reikalas yra ir 
su žmogaus amžiumi. Tu
rėdamas 60 metų arba ar
tėdamas prie jų,vaikeliui, 
turinčiam keletą metų,at
rodysi gerokai senas,bet 
savo draugui, bebaigian
čiam 40-atrodysi dar vi
siškai pakenčiamo am
žiaus,nes jis pagąlvos:'Tr 
aš tuoj būsiu toks", o be
baigiančiam 80 metų se 
neliui - atrodysi gal ir vi
siškai dar jaunas.

Tačiau, vis dėlto, ir se
nas gali jaustis jaunu.Sa
koma, jog senėjimui nėra 
didesnių priešų, kaip 
džiaugsmas, viltis, smagi 
nuotaika, linksmumas, pa
sitikėjimas savimi,tikėji
mas pomirtiniu amžinuoju 
gyvenimu ir 1.1.

Net pagyvenęs, kas su
geba šias geras savybes 
palaikyti savyje, greitai 
nepasensta, arba ir pase- 
nęs-nesijaučia senas. To
kia padėtis-tai jaunuoliš
kos dvasios įsikūnijimas 
žmoguje. Todėl, jeigu no
rime kuo ilgiau likti jauni, 
nepamirškim čia minėtųjų 
dalykų,mąstykime jaunys
tės mintimis, gyvenkime 
su jaunyste, eikime į žai
dimus,jei ne patys žaisti, 
tai nors pažiūrėti į žaid
žiančius. Patys stenkimės 
jaustis jauni arba nors 
daug jaunesni,negu esame, 
žinoma, tik ne dirbtinai, 
bet su pasiryžimu ir en
tuziazmo. Tuomet ir iš
liksime ilgesnį laiką, jeigu 
ne kūnu, tai bent dvasia, 
jauni.

PIRMAJAM AMERIKOS 
LIETUVIŲ
LAIKRAŠČIUI - DEVY
NIASDEŠIMT METŲ

Carizmo laikais nema
ža nuskurdusių Lietuvos 
darbo žmonių buvo priver
sti ieškotis sau duonos 
kąsnio svetur, ypač Ame
rikoje ir Anglijoje.Susi
telkus ten didesniam lie
tuvių skaičiui, suaktyvėjo 
ir lietuvių kultūrinis gy
venimas, imta leisti laik
raščiai ir knygos. Tad ne 
vien Prūsijoje, bet ir ana
pus Atlanto buvo spausdi
nami lietuviški raštai.Dar 
Simonas Daukantas savo 
knygoje "l ietuvių būdas " 
rašė, kad jau septyniolik

N in ty to ja s O. Swett 
Marden apie tai šitaip by
lojo:

" Nė viena akimirką tu 
neprivalai leiski sau gal
voti,kad esi kam nors per 
senas, nes toji mintis la
bai greitai tave pastatytų 
ton tikrenybės, dar nepa
sirodžius nei veido raukš
lėm, nei pasenėjusiai iš- 
vaizdai.Nieko nėra tikres
nio, kaip ta pažiūra, kad 
esame tokie, kaip galvo
jame,kad esame !’okie,kaip 
galvojame, kad esame pa
našūs į savo mintis."

Tai žiūsnys teoretiškų 
samprotavimų. O kaip su 
praktika? Ar tikrai tokia 
jau baisi toji senatvė?Ir 
taip,ir ne.Ir gerai, ir blo- 
bai senam,bet ne tragiška.

Sokratas parašė veikalą 
Pan - Attenaicus būdamas 
94 m. amžiaus. PijusXl 
mirė 82 m. amžiaus, atro
dęs tik pusės tiek metų; 
Popiežius Leonas 13 su
laukė 95 m. turėdamas 
tvirtą galvoseną.

Ciceronas, graikų filo
sofas, sulaukęs 81 m. su 
plunksna rankoj; Goethe 
baigė rašyti Faustą, turė
damas 81 metusjEinšteinas 
turėjo 71 metus, kada jis 
suformavo naują relia'y- 
vybės teoriją.

Toscanini 83 m.amžiaus 
vadovavo NBC simfonijos 
orkestrui; Hindenburgas 
67 m. sumušė caro armi
ją; Blucheris 73 m. prie 
Waterloo nugalėjo Napo
leoną. ..

Ir iš viso-išliksi, žmo
gau, visad jaunas, jei mo
kėsi atsikabinti nuo žemės 
ir pakilti mintimis ir jaus
mais kiek galima aukščiau.

PRANYS ALŠENAS

tojo mažiaus pabaigoje lie
tuviai važiuodavo į Ame
riką. Didžiausias lietuvių 
emigracijos srautas į 
Jungtines Amerikos Val
stijas prasidėjo 1868 m. 
( prieš šimtą metų) ir tę
sėsi iki pat pirmojo pa
saulinio karo.

Pirmieji lietuviai emi- 
grantaiAmerikoje vertėsi 
labai sunkiai. Iš pradžių 
jie ten neturėjo nei savo 
spaudos, nei organizacijų, 
nei profesinių sąjungų. 
Dirbdavo po dvylika ir 
daugiau valandų kasdien už 
labai mažą atlyginimą.Pir
moji savišalpos draugija 
įkurta- 1871 m. Šimokino 
miestelyje, Pensilvanijos 
valstijoje. Ji pasivadino

" Šv. Vaitiekaus"draugija.
1879 m.,lygiai prieš de

vyniasdešimt metų, Niu
jorke pasirodė pirmasis 
lietuvių laikraštis"Gazie- 
ta lietuviška";jį leido Mi
kas Tvarauskas,buvę s kai
mo mokytojas, kuris po 
1863 m.sukilimo iš Suval
kijos pabėgo į užsienį.
. Daugelis mūsų išeivių 
labai džiaugėsi savo pir
muoju laikraščiu, kiti net 
eiles kūrė jo garbei. Apie 
tai vėliau rašė " Aušra" 
( 1885 m., 335-338p.) . 
Tačiau didesnės įtakos 
Amerikos lietuvių išei
viams savaitraštis " Ga- 
zieta lietuviška"neturėjo. 
Gal būt,čia kaltas menkas 
išeivių kultūros lygis.Pa
galiau ir pačiam laikraš
čio leidėjui ne tiek jau rū
pėjo žmones šviesti,kiek 
plėsti klerikalizmą ir pa
la ikyti"uni ja" tarp lietuvių 
ir lenkų. Mlenka buvo toji 
" gazieta " savo išvaizda, 
bet dar prastesnė savo tu
riniu ir kalba. "Gazieta 
lietuviška " maža terašė 
apie išeivių lietuvių gyve
nimą,o spausdino daugiau
sia nelabai didelės vertės 
istorinio turinio straips
nelius. Todėl leidėjas te

išleido 16 laikraščio nu- 
merių(turėjo vos 132 pre- 
numeratoriusj.

1881 m. M.Tvarauskas 
" Gazietą lietuvišką "vėl 
buvo atgaivinęs ir išleido 
14 numerių.Tačiau šis ke
turių puslapių po tris skil
tis dydžio laikraštukas, 
neturėdamas skaitytojų, 
1882 m. balandžio 9 d. ga
lutinai nustojo eiti.

M. Tvarausko, buvusio 
mokytojo,pasiryžimas žūt 
būt duoti Amerikos lietu
viams į rankas laikraštį, 
niekais nenuėjo: jis davė 
pradžią kitiems,radikales
niems, jau reguliariai pra- 
dėjusiems eiti periodi
niams l eidiniams .Lietuvių 
periodinė spauda augo, 
plito ir pasiekė vis toli
mesnius mūsų išeivijos 
kampelius.

J. KIRLYS

♦ KRISTUPAS
TRFINA VIČIUS savo tes

tamentu užrašė Lietuvių 
darbininkų draugijai, kad 
ji išleistų veikalą lietuvių 
darbininkų klases reika
lams ginti. Testamento 
vykdytojai dabar nori su
rasti autorių, kuris para
šytų tinkamą veikalą.
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METŲ
PETRAS L E L I S

KANADOJ LIFTIDTV CYVFNIMF

Kad šie mano atsiminimai būtų pilni iki 
galo, turiu nors trumpai paminėti ir apie 
Kanados lietuvių gyvenimą kiek man asme
niškai teko jame dalyvauti ir visuomeniškai 
veikti. Prieš antrąjį pasaulinį kara didesnė 
lietuvių koncentracija buvo Montrealyje, gi 
naujieji ateiviai atlikę darbo sutartys ir ieš
kodami didesnių uždarbių pasirinko Ontario 
provinciją ir spietėsi į anglosaksišką Toron
to, kur lietuvių skaičius išaugo iki 10 tūks
tančių. Apie 200 lietuvių apsigyveno pramo
ningame Hamiltone, Vakarų Kanados did
miesčiuose - Winnipeg, Fdmonton, Calgary 
ir Vancouver - niekur lietuviai nepariekė 
tūkstančio. Išviso Kanadoje gyvena apie 30 
tukst lietuvių. Nuo 1940 m. veikė liaudininkų 
grupes įsteigta bendrinė organizacija - Ka
nados Lietuvių Taryba kuri leido savaitrašti 
’’Nepriklausomą Lietuvą”, vėliau redaguoja
ma J. Kardelio.

Naujųjų ateivių katalikiškai masei, ši 
organizacija nebuvo priimtina tai del lyg
svaros katalikai įsteigė savo "bendrinę” or
ganizaciją’’Kanados Lietuvių Sąjungą”. 1949 
m. tų abiejų organizacijų atstovai susirinkę 
Montrealyje bandė sujungti visus lietuvius | 
vieną bendruomenę, bet po trijų dienų karštų

ginčų nepavyko susijungti ar ką prijungti. 
Sutarta tik įsteigti laikiną Organizacini Ko
mitetą (LOK) kuris konsiliduotų padėti ir pa
skelbtų rinkimus | Bendruomenę (LOKui pir
mininkavo J. Simanavičius) 1952 m gegužes 
men |vyko visuotin| rinkimai - išrinkta pir
moji Krašto Taryba o rugpiučio men sudary
ta pirmoji Krašto Valdyba, pirmininkaujama 
J. Matulionio.

Lietuvių sąjunga likvidavosi, bet Lietuvių 
Taryba, kad išlaikyti savolaikraŠt|”Neprlkl. 
Lietuvą", teoretiškai dar velkė.

Katalikai savo veikimo bazę sukoncentra
vo Toronte.

1949 m gale įsteigtas katalikiškas savait
raštis "Tėviškės žiburiai" su redaktorium 
Pr. A. Šapoka išjudino ir Toronto lietuvius 
aktingiau veikti. Susidarę bendraminčių gru
pės, pradėjo steigti įvairias organizacijas - 
Šaulių, kūrėjų-savanorių, atsargos karių, 
skautų, sportininkų, vilniečių, šiauliečių ir 
tt. viso pristeigė jų apie 60. Visų jų tikslas 
- palaikjdi lietuvybę ir remti kova del Lie
tuvos išlaisvinimo. Mudu su L. Tamošausku 
įsteigėm Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
giją. Kai jon įsirašė 60 narių tai manėm kad 
Karaliaučius jau mū^ų... Visi tada turėjom 
daug energijos ir... iliuzijų.

Pamažu organi’zacinis tempas atslūgo 
nes susidūrus fu realybę pasirodė kad tos 
organizacijos yranedaugiau kaip nostalgijos 
pasireiškimas. Jų gausumas nustelbė pa
grindines organizacijas kaip Lietuvių Ben
druomenę, Tautos Fondg, Vasario 16 gim
nazijos rėmimą, vėliau Lietuvių Fonda o 
taipat ir lietuviškas parapijas. Fkonomistas 
Strazdas iškarto suprato lietuvių tremties 
uždavinius. Jis visur savo kalbose ragino 
stiprinti Lietuvių Bendruomenę, steigti eko
nomines organizacijas kurios duotų pelno, 
stengtis įsigyti visuomeninio turto ir tt. Jo 
pastangomis 1952 m. buvo įsigyti Lietuvių 
Namai, įsteigtas Kredito koperatyvas "Pa
rama”. Po to įsisteigė ir kiti trys kredito 
koperatyvai. Visų tų koperatyvų apyvarta 

1972 m siekė 14 mil. dol. 1954 m. išrinktas į 
Bendruomenes Krašto Tarybą ir aš pradėjau 
aktyviai veikti įvairiose organizacijose. 
Krašto Tarybos nariu išbuvau 15 metų. 1954 
-57 m. Toronto Apylinkes Valdyboje pirm. 
J. Simanavičiui, ėjau iždininko pareigas ke- 
turius metus iš eilės.

Pideleje apylinkėje išrinkimas solidaru
mo mokesčio pareikalauja daug darbo ir rū
pesčio. Išbandęs įvairius rinkimo būdus, su
rinkdavau kas met nuo 1000 iki 1500 dol. 
Dirbdamas apylinkėje įsitikinau kad kiekvie
nam veikėjui geriausias visuomeninis ptaža^ 
tai padirbėti Bendruomenes Apylinkes Val
dyboje. Tuo pat metu dirbau KLB. Šalpos 
Fonde kaip vasario 16 gimnazijos būrelių va
dovas. 1956 m. to Fondo įgaliotas, dalyvavau 
Balfo Seime Detroite. 1967 m. KLB Krašto 
Valdyboje ėjau reikalų vėdejo ir iždininko 
pareigas. Valdybai pirmininkavę«• V. Meilus 
gerai mokėjo anglų kalbą. Jis vienintelis 
Krašto Valdybos pirmininkų' daug laiškų pa-: 
rašė į užsienį. Furopos, Azijos, Afrikos,
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Vytautas Alantas.

POUT RITAS
Sintautas laukdavo savaitgalių su kutenančiu 

nerimu. Jam kartais dingtelėdavo galvon, kad tik 
dėl tų savaitgalių jis ir gyvenąs. Vien tik pagalvojus, 
kad porą dienų jis nematysiąs formano nušleivotų 
batų ir nekvėpuosiąs alyvų iškvapų bei plieno dul
kių užterštu oru, ji nuteikdavo jaukiai. Savaitgaliai 
— visų dirbančiųjų laukiamos šviesios šventės.

Jis dar nekantriau ėmė laukti savaitgalių, kai 
atsinaujino jo pažinės su Iza. Jei jis neturėdavo Išei
vių Draugijos Valdybos posėdžio, šeštadienio vaka
re vienas arba su žmona važiuodavo pas Vyžainius 
arba Vyžainiai kartais užsukdavo pas juos. Pas Vy
žainius dažniausiai buvodavo kun. Simnas ir dar 
vienas kitas jų draugas. Vyžainiai svečius mėgo. 
Šeimininkas paprastai vaišindavo svečius svetainėje, 
o jis su Iza leisdavosi į rūsį, kur ji tapė jo portretą. 
Po seanso jie vėl prisijungdavo prie svečių, ir vaka
ras praeidavo prie 'kavos puoduko, begurkšnojant 
gerus gėralus, bejuokaujant ir rimtai besikalbant 
apie meną, literatūrą arba šiaipjau aptariant dienos 
įvykius. Jam būdavo vis naujas išgyvenimas matyti 
Ižą ir jausti jos artybę.

Vyžainis, statydindamasis namą, įrengė savo 
žmonai studiją, tačiau Sintautas norėjo, kad ji tapy
tų jo portretą rūsyje, kur buvo iškabinta daugumas 
jos paveikslų: jis norėjo geriau į juos įsižiūrėti. Izos 
kūryba jam buvo labai artima. Ką jis reiškė žo

džiais, Iza stengėsi išsakyti spalvomis- Jam kartais 
dmgodavosi, kad jo žodžiai iš knygų puslapių pasi
pylė ant jos drobių spalvingomis ir prasmingomis 
kompozicijomis. Leisdamasis su Iza į rūsį, jis many- 
davosi leidžiąsis į požeminę šventyklą, kur bus at
našaujama Grožiui ir kur vyriausios kunigės apei
gas atliks dailininkė. Kartais gi, kai jis sėdėdavo 
susitelkęs, jam dingodavosi, kad jo dvasioje vyks
tąs didelis perversmas, kad jo vienatvė pasiliekanti 
kažkur praeityje, kad savo dvasios akiračiuose jis 
imąs matyti naujų gaisrų pošvaistėles, tartum žibu
rėlius ant sausros išdžiovintų kasdienybės džiunglių 
krašto...

Per seansus jie nesikalbėdavo: rūsyje viešpatau
davo visiška tyla. Per šalį žiūrint atrodė, kad Iza dir
ba viską pamiršusi ir įsigilinusi tik į savo darbą, bet 
Sintautas jautė, kad tokiomis akimirkomis ji kaip 
tik būna arčiausia prie jo, nes jai portreto menas 
buvo ne tiek išorinio panašumo nukopijavimas, kiek 
vidinio pasaulio bei būdo išryškinimas. Tokiais mo
mentais ir jis jausdavosi esąs arčiausiai prie jos. Tai 
būdavo jų intymūs susitikimai, kažkur už kasdieny
bės ribų, jų dvasios slaptybėse. Vėlgi apsigręžęs jis 
imdavo abejoti, ar tie „susitikimai“ nėra vien tik jo 
norimybė? Ar ji, tapydama ir žvilgčiodama į jį, ma
to jame kažką daugiau, kaip modelį?

Nežiūrint tų abejonių, jam būdavo labai ma
lonu sekti jos susitelkusį veidą. Darbo metu ant jos 
aukštos, plynos kaktos išryškėdavo dvi vertikalės 
raukšlelės, o akys, rodėsi, nugrimzdavo į kažkokį 
kitą vidinį pasaulį. Kartais jam dingtelėdavo nera-
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"Technikos Žinių“ iliustracija.

Filipinų Indonezijos ir kitų kraštų valstybių 
prezidentai ir ministeriai pirmininkai gavo 
jo jąiškus prašančius užtarimo Lietuvai 
Jungtinėse Tautose. Meilus nelabai pritarė, 
nors ir nesipriešino, Bendruomenes Fondo 
steigimui. Mudu su sekretorium K. Grigai- 
erii steilgėmes tokį ondą suorganizuoti. Bu
vo paruošti įstatai ir Krašto Tarybos 1957 
m gruodžio 1 d. priimti. Fondas galėjo jau 
veikti, bet pirmininkas nedavė eigos ir rei
kalas sustojo. (Jis pats perėjo Kanados tar
nybon ir dirbo Kanados ambasadose - Vo
kietijoj, Japonijoj, Ispanijoj.

Tik po septynių metų ir kitais įstatais 
pradėjo veikti dabartinis Kanados Lietuvių 
Fondas, kurio steigėjais, čarteryje, ir man 
teko pasirašyti.

1961-62 Toronto Lietuvių Namų Valdybo
je ėjau sekretoriaus ir serų platintojo parei
gas. Tais metais suėjo dešimtmetis nuo Lie
tuvių Namų įsigijimo ir man teko suredaguo
ti L. N. dešimtmečio leidin|. Kitais metais 
pirmininkaujant J. Strazdui man teko ūkio 
vedejo pareigos. Lietuvių Namai buvo kiek 
apleisti tai Lipuor Board buvo nutraukusi 

leidimą ir reikalavo pertvarkyti patalpas pa
gal By-law. Uždraudus ralių nuomavimą L. 
N. turėjo daug nuostolio, tai reikėjo skubiai 
gauti leidimą remontui, o tam tikslui reikėjo 
pristatyti viso namo pertvarkymo planus. 
Kad neužtęsti laiko pats sudariau planus. Ga
vus remontui leidimą pertvarkėme rūsyje 
raštinės patalpas, dviejų salių patalpas, - 
pastatant antrus laiptus | II aukštą, papildo
mus tualetus ir pertvarkant visa kanalizacija 
ir virtuves įrengimus. Visi tie pertvarkymai 
kainavo apie 5000 dol. Lietuvių Namų admi
nistratoriai keitėsi beveik kasmet. Nuo 1952 
m. administratorių praėjo bent dešimts. Pa- 
samdeme ats. kap. Fižiną - jis išbuvo ad
ministratorium 10 metų.

.°u pirmininku J. strazdu lengva buvo 
dirbti ji s., nemėgo ilgai posėdžiauti, visus 
klausimus buvo galima išspręsti pasikalbė
jus telefonu.

Tarybos Pirmininku buvo V. Ignaitis, Val
dybos pirm. dr. A, Pacevičius.

Juodu nesutarė dėl santikiųsuKLBKraš- 
to Valdyba kuriai pirmininkavo A. Rinkūnas. 
Vėliau tų organizacijų pirmininkams pasikei
tus, - santikiai susinormavo.

Man, kaip ir kitose organizacijose, teko 
tvarkyti finansinius ir ūkio reikalus. Įnašams 
telkti, Bendruomenės Apylinkėse buvo pa
skirti Fondo įgaliotiniai iš kurių paminėtini: 
J. Skardis - Paul t Ste Marie ir Sudburio, J. 
Bersėnas - Londono ir inž. A. Paškevičius 
- Ottawos, kurie buvo aktyvus ir pirmieji 
išpildė apylinkių |naŠų normas. Per septy- 
nius metus man vadovaujant Fondo vajui su
rinkta 420 narių ir 70 tukst. dol. Įnašų.

1969 m. išėjus man | pensiją ir pastoviai 
negyvenant vienoje vietoje, mano organiza
cinis veikimas palaipsniui sumažėjo, tai tu
rėjau galimybę parašyti šiuos prisiminimus.

Gyvendamas Lietuvoje rašinėjau |’’ Sa
vivaldybę”, ’’Lietuvos Žinias” ir retkarčiais 
| ’’Lietuvos Aidą”. Kanadoje bendradarbia
vau ’’Nepriklausomoje Lietuvoje", "Tėviš

kės žiburiuose”, "Naujienose”, ’’Vienybėje" 
ir šiek tiek "Laisv. Lietuvoje” Tuom ir bai
giu savo ilgą "istoriją", apimančią 1910-1972 
mlaikotarpĮ, tikėdamas kad skaitytojas joje 
ras ką nors naudingo mūsų praeities |vy-

mi mintis, kad Iza, „neištemptų“ jo ant drobės „iš
verstais kailiniais“, kitaip sakant, kad neapnuogin
tų jo vidinio „aš“!

Iza vilkėdavo baltu, elegantiškai sukirptu dar
bo chalatu, jos plaukai būdavo suversti atgal ir su
imti ant viršugalvio sidabriniu lankeliu, ant jos vei
do negalėjai įžiūrėti jokių kosmetikos pėdsakų. Ta 
jos paprastybė, ta jos kažkokia asketiška elegancija 
jį žavėjo.

Retuomiais jo mintys nukrypdavo į praeitį. Jis 
jalu buvo jai pozavęs anuomet, studentaujant. Ten 
buvo jaukus, studentiškas kambarėlis ir dviejų jau
nuolių žavinga, sklidina pagundų ir polėkių jaunys
tė. Iza tada dar nelankė Meno Mokyklos, bet mėgo 
piešti. Ji paišydavo anglimi ant didelių popieriaus 
lapų, ir jis atsimena, kad jos kambarėlio sienos nuo 
grindų iki lubų buvo apkabinėtos eskizais ir pa
veikslais. Kai jie pavargdavo besiglamonėdami, ji 
išsprūsdavo iš jo apglėbio sakydama:

— Morkeli, šiandien mano modelis susirgo: 
papozuok man jo vietoje.

— Tu manai, maestro, kad modelis tau pozuos 
be honoraro? — jis atsakydavo.

— Nebūk toks materialistas, pone Morkau, pa
siaukok menui.

— Nieko nėra už nieką, maestro-
— Tu čia dabar sėsk ant kėdės, — ji pristum- 

davo jį ir pasodindavo. — Jei sėdėsi ramiai, gal aš 
tau ir kokį honorarą sugalvosiu.

— Gal tu galėtum mane pasodinti ant sofos, 
ten minkščiau?

— Ne, Morkeli, ant sofos aš tavęs nesodinsiu, 
nes, kai tu atsisėdi ant sofos, tai ir mane pasisodini 
šalia, ir tada prasideda nebe meno, o meilės sean
sas...

Ramiai sėdėti jam greit nusibosdavo, ir jis im
davo ją erzinti, išdarinėdamas visokias grimasas. Ji 
prašydavo jį sėdėti ramiai ir „supykdavo“, o jam 
tada atsirasdavo proga „atsiprašyti“ ir prišokus nu
sinešti ją ant sofos...

— Jei dabar aš taip padaryčiau, kas atsitiktų? 
— dingtelėjo jam galvon, ir jis nusišypsojo, vog
čiom žvilgterėdamas į plačią, prabangią sofą. — 
Ne, dabar jis taip padaryti neišdrįstų, dabar čia nė
ra juoko ir išdaigų, o vis dėlto...

Iza padėjo teptuką, uždengė paveikslą ir tarė:
— Tu, tur būt, pavargai, pasilsėkime.
Jie atsisėdo ant sofos ir užsidegė cigaretes.
— Kodėl tu man neparodai paveikslo? — pa

klausė jis.
— Pamatysi, kai pabaigsiu: nebaigto darbo ro

dyti nemėgstu.
— Klausyk, Iza, tu atsimeni, kai aš tau pozuo

davau anuomet? Ar tu neišsivežei iš Lietuvos nė 
vieno anų laikų paveikslo?

— Ne, viskas liko Lietuvoje, — atsakė ji ra
miai ir beveik šaltai, nė kiek nepaskatindama jo ta 
tema kalbėti toliau.

Bus daugiau.

1972. VIII. 23 7 p si.



MARIJA SAULAITYTĖ .
’’AND YOU” - tai Marijos Saulaitytės poe

zijos knygos vardas. Knygąišleido Manyland 
knygų leidykla, kuri specializavosi lietuvių 
kūrybos, o taip pat ir kitų tautų autorių kny
gų leidyboje. Aplanką gamino Prana ° Lapė.

Si jauna autorė artimai dalyvauja lietuvių 
visuomeniniame darbe, priklauso lietuvių 
skautų organizacijai, o taip pat yrq Lietuvių 
Rašytojų draugijos narė. Ji dėstė Annchursto 
kolegijoje lietuvių kalbą. Taipgi ji dė«tė Wo- 
tertown aukštesniojoj mokykloje anglų kalba 
ir literatūra.

Pažymėtina, kad Marija Saulaitytė pla
nuoja artimu laiku vykti j Vokietija ir dirbti 
Vasario 16 gimnazijoj.

Pabar minimą knygą išleisdama, Marija 
Saulaitytė, lyg jautėsi nedrąsiai. Norj ji yra 
jau trečios iš eilės knygos autorė. Pirmosios 
dvi — irgi poezijos rinkiniai - ’’Kai mes nu
tylam” ir ’’Viena saulė danguje". Gal todėl 
ji sau j pagalbą pasikvietė JAV poetų sąjun
gos pirmininką, Fairleigh Dicksono univer
siteto profesorių dr. CharlesAngoff. Kartais 
jauni autoriai panašiai ieško ’’užuovėjos” , 
nesitikėdami, jog sulauks pakankamo dėme
sio savo kūrybai. Tačiau, tikrumoje ir ge
riausia rekomendacija nei autoriaus, nei jo 
darbo neišgelbsti, jeigu tasai darbas pats per 
save nėra pakankamai svarus.

Lietuvės poetės angliškoji knyga. Ka gi, 
mums lietuviams čia nieko ypatingo. Mūsų 
talentingi autoriai, ne tik Jurgis Baltrus ai - 
tis, ar Milašius, bet ir kiti atidavė savo šir
dies liepsną svetimoms kultūroms. Jeigu 
jiems pasisekdavo, mes jautriai did^iuoda- 
vomės. Nugi, mūriškių laimėjimas’.

Tačiau šiuo tarpu kalbamoji knyga jau 
sudaro ypatingesnį atvejį. Čia yra įrodymas, 
kad lietuviškoje šeimoje augusi, patriotiškai 
nusiteikusi autorė, tiek persiėmė svetima 
kultūra, kad pasiryžo ar ilgam ar trumpam ,' 
o vis tik apleisti savo gimtąjį židinį. Ne ji 
viena, o daugelis dabartinių jaunuolių jaučia, 
kad greičiau ir artimiau esti, jeigu jie savo 
filiai širdyje slypinčias godas pasako sveti
ma kalba. P. Tarv.

EXCERPTS FROM MARI
JA ŠAUT AITES’ BOCK 
" AND YOU ”
The music-
was it music?-
has withdrawn its ominous beat 
and we are left with the reality 
of joy and sorrow
comingling in soundless engravings 
on recorded daylight savings Tine 
which we never thought to save 
because it was never ours.

•
Dull, dull the striking of the clock. 
2:47.
In between.
A timeless minute
and then sleep
8 psi.

KAIP ANTANAS VIENUOLIS
GYVENO PASKUTINIUS
METUS

l

B r. Buivydaitė - Tyrų Duktė 
Vilniaus spaudoje rašo, itin 
būdingus atsiminimus vaiz
duojančius rašytojo Antano 
Vienuolio gyvavimų pasku
tiniais metais.

Kopdama j kalnelį, galvojau, ar rasiu Vienuolį. Kai 
buvau užėjusi praeitą savaitę, jo žmona pasakė, iog 
esąs Vilniuje, tačiau greit grįšiąs, nes liepos mėnesį 
važiuosią į Palangą vasaroti. Ji labai džiaugėsi važiuo
sianti j Palangą, nes buvę gėda pasisakyti žmonėms, 
kad nėra buvusi Palangoje, nors Vienuolis dažnai ten 
vasarodavęs.

Užlipusi j antrą aukštą, pamačiau Vienuolio kambario 
duris atdaras, o jį patį sėdintį ant sofos apsirengusį, su 
apsiaustu ir skrybėlė.

— Labai, labas, — ištiesė ranką, — sėskite čia, — 
parodė šalia savęs. — Netoli buvau nuėjęs Šventosios 
pakrantėmis, o pavargau. Seniau kiek išvaikščiodavau. 
£uvo vieni niekai nueiti iki Karalienės liūno ir dar to- 
Jliau. O dabar. .

— Atėjau paslaugos prašyti ir dėl to atnešiau „ky
šį— padėjau ant sofos storą voką — ten buvo 30 
banknotų po 100 rublių.

Vienuolis paėmė voką, išėmęs pinigus, suskaičiavo Ir 
nunešęs padėjo j rašomąjį stalą.

— Gavau honoraro iš leidyklos, tai dalį paskolos grą
žinu, — pasakiau.

— Ačiū, ačiū. Kasdien tokius „kyšius" neškite, — pa
juokavo.

— Tai priešais ir nepasidarėme, nors ir paskolinote 
pinigų.

— Nėra taisyklių be išimties, — atsakė. — Tai ko
kios paslaugos norite?

— Man pasiūlė Rašytojų sąjungos sekretorius stoti

and then
fields within fields 
in a world
I have yet to discover.

Death is having you near 
and not being able to touch you.

Death is vanquished 
when you come within my grasp 
and I choose 
to love your perfection 
more than my grief.

And I let you go, 
and you hold me.•
The earth has seen much pain 
and has outlived it..

For what can I hope,
I-who am not earth 
and who will never be sky?

Pain has built a house 
and unwillingly pays my tenure 
which, though uncertain, 
is momentarily secure.

•
He stands alone: 
a solitary uniqueness.

It is better, they say, 
to have loved and lost 
than to have kept and hated.

Or is it? -
Is there a choice 
in being alone?

į Rašytojų sąjungą. Mykolaitis-Putinas ir Sofija Čiurlio
nienė-Kymantaitė jau pažadėjo parašyti rekomendaci
jas, o trečią gal jūs parašysite?

— Su mielu noru, su mielu noru, tik nusirengsiu, — 
ir išėjo į prieškambarį.

Atėjęs paėmė popieriaus lapą, pieštuką ir, man duo
damas, sako:

— Parašykite jūs, ką norite, aš pasirašysiu.
— Negaliu, kaipgi aš pati apie save rašysiu, parašy

kite jūs, — paprašiau.
Vienuolis atsisėdo prie didžiojo stalo ir, šio to ma

nęs paklausdamas, parašė ir man perskaitė.
— Prašau šitą sakinį išbraukti, — pasakiau išklausiu

si, — aš jokia padėjėja nebuvau jūsų kūryboje. Kam 
mane aukštinate?.. Kablelių sudėjimas ar kalbos klai
dos pataisymas retkarčiais — juk tai joks kūrybinis pa
dėjimas. ..

Vienuolis tą sakinį išbraukė ir, atsisėdęs prie rašo
mosios mašinėlės, perrašė ir pažadėjo nusiųsti Rašytojų 
sąjungai.

Nuoširdžiai padėkojau.
— Kada žadate važiuoti Palangon? — paklausiau.
— Tur būt, kitą savaitę: žmona jau parėdus siūdina

si. .. Pailsėsim, pasimaudysim, ir atvažiavęs vėl sėsiu 
prie rašomojo stalo. Reikia skubėti, laikas bėga.

— Ką dabar ruošiatės rašyti? — paklausiau.
— „Kryžkelių" antrą dalį. Jau medžiagos turiu pri

rinkęs. O, kad aš turėčiau Putino intelektą...
— Aš irgi važiuosiu Palangon liepos mėnesį...
— Tai užeikite į Daukanto gatvę.
— Būtinai. Laimingos kelionės! — atsistojau.
— Ačiū, ačiū...
Atsisveikinome.
— Žemyn nebelydėsiu, — pasakė, Išleidęs J korido

rių. — Truputį jaučiuosi pavargęs. Ak, tie metai...
Kol nulipau žemyn, jis stovėjo aukštai, prie laipfų. 

Uždarydama apačioje duris, pamojavau ranka. Jis tuo 
pačiu atsakė.

Tai buvo mūsų paskutinis pasimatymas. Man rodost 
kad ir mašinėle tada Vienuolis rašė paskutinį kartą. Grį
žęs iš Palangos, dar parašė „Topilę Miškeliūnaičią". Bet 
jis rašydavo ranka.

Love is love.
I

Fascinating.
Redundant.

Heroic standings 
in the battlefield 
between two enemies.

Your neutrality violated, 
your banner severed, 
your word of comfort 
distorted
by raging senselessness.

You stand.

And when you fall, 
they join forces.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



d^cagos dangum
ŠAULIU VEIKLOJE. Vy- 

tauto Didžiojo Šaulių kuopa 
Chtcagoje suburia vis dau
giau lietuviško jaunimo ir 
vyresniųjų. Štai paskuti
niam biuletenyje paskelbta, 
kad į kuopą įstojo:A .Davis , 
Modesta Davis,kun. P. Ur
ba itis, C. Wood, Vincentas 
Tutlys, G. Mališauskas, 
Br. Petrauskas, B.Žem- 
gulis.Šaudimo vadovu yra 
pakviestas K. Pumputis. 
Kuopa paskyrė 50 dol. M i- 
chigan miesterInternatio- 
nal Parke lietuvių karių- 
ramovėnų statomam pa
minklui buvusiems trims 
Lietuvos prezidentams, 
nes ten auga prez. A. Sme
tonos eglė, pasodintos dar 
dvi ir prie jų bus pamin
klas.

BALZEKO lietuvių
KULTŪROS muziejus 

išleido atsišaukimą į vi
suomenę,kad ji kiek galė
dama remtų muziejaus 
statybą .Konst. Petrauskas 
kuratorius šiltais žodžiais 
kviečia visuomenę aukoti 
ir įstoti į narius, metinis 
mokestis 10 dol,narys rė
mėjas 25 d. ir amžinas 
narys 100 dol. Šiais me
tais įstojo 20 narių iš 
įvairių vietų, o visam 
amžiui net 9 nariai, namo 
plytas pirko 22 nariai. 
Gaila, kad teko atsisvei

L.D.K.Birutes d-jos Čikagos skyriaus vadovybė: Iš kairės: V. Genienė, M. Babickiene, V. 
Kulikauskienė, B. Gustaitiene; stovi: L. Dainauskienė, |. Kulikauskaitė, M. Jautakienė, M. 
Tamulionienė, O. Andriukaitienė.

kinti su Antanu Šimkum, 
kuris mirė vasarą, buvo 
labai nuoširdus muziejaus 
rėmėjas, net paliko savo 
ko istruota, bakūžę.Muzie
jaus piknikas bus rugp.27 
d. Stone Crest Manner, 
Nev Buffalo, Mich, prie 
ežero, kuriame kviečiami 
dalyvauti visi nariai ir 
svečiai,bus labai daug vi
sokių pramogų žemėje ir 
vandenyje.

NIEKO NEKLAUSĖ.Al
to ir LB dvasiškių par- 
tarimas, kad nevežti į 
Lietuvą mažų vaikų kom- 
jai nuolių stovykla, negel
bėjo. Cicero LB pirm. V. 
Zalatoriaus žmona liepos 
31 d. išvežė Maskvon 17 
vaikų. Jie bus įrėminti 
į Vilniuje pionierių sto
vyklą. Kadangi Amerikos 
valdžia nedavė leidimo 
vaikus vežti kaip ekskur
santus, tai vyko keletas ir 
tėvų. Mes patartume, kad 
tėvai visi išvažiuotų į Lie
tuvą ir tegu ten pasilieka. 
T.ietuvoje žmonės net gy
vybes aukodami, kalėji
muose kentėdami, Sibire 
mirdami neprisiimą ko-; 
munistų primetamo rėži
mo,o iš čia mat nežiną ką 
darą, jiems į glėbį einą. 
Kam dar reikėjo trauktis 
iš Lietuvos, jei komuniz
mas toks patrauklis ?

JAUNIMO CENTRAS.
Rugsėjo mėn.10 d.į vyks 

naujų pastatų atidarymas 
su speciliom iškilmėm ir 
vakarienę. Kun. Kubilius 
skelbia, kad nuo dabar JC 
pastatas tarnaus lietuviš
kai visuomenei ir mokyk
loms, o taip pat čia bus 
patalpinti archyvai.Jezui- 
tų leidžiamas dvisavaiti
nis laikraštis " Mūsų Ži
nios " išeis specialiai pa
didintas, su sveikinimais, 
straipsniais ir praneši
mais. JC sodelis dabar 
gražiai išpuoštas p.Ta- 
lantų šeimos aukomis, 
Nepriklausomybės pamin
klas patvarkius priside
rintų prie pilno gražaus >/■
vaizdo.Čiurlionio galerija, 
kurį ilgą laiką vargo rū
sio patalpose, bus perkel
ta į naujus rūmus. Jauni
mas čia irgi sulauks nau
jos s&lės su kavinę, bus 
priglausta Dariaus ir Gi
rėno mokykla.

DARBŠTUS RAŠYTOJAS
Kas nepažįsta rašytojo 

Anatolijaus Kairio? Jis 
Kultūros fondo pirm. Te
atro Festivalio pirm, ir 
organizatorius, LB Tary
bos narys ir net knygų, 
vaidybos,teatrų rašytojas, 
naujai parašė ”Ž mogus ir 
tiltas Rūtelė”,parašė 
drama apie Simą Kudirką. 
Kodėl gi JK delegatai ne
įėjo organizuotai į šokių 
šventę ?Bet mes visi kar
tu turime sutikti jau su 
praeitimi. O ir filmų ro-

ALIAS CHICAGOS SKYRIAUS VALDYBA: IŠ kairės: J. Mar- 
tinkus, S. Lukauskas, A. Kerelis, V. Peseckas, A. Kazake
vičius.

dymai mūsų spaudoje dar 
nei žodelio nepaliesti. Ra»- 
šyt^A .Kairys sielojas i,kad 
nors dalis to jaunimo at
stovų užsidegtų lietuvišką 
literatūrą,menu, daile, te
atru, vaidybą, o taip pat 
įsijungtų į visą išeivijos 
gyvenimą.

ŽUVUSIŲ PAGERBIMAS
Rugp.22 d.Civic Plazo- 

je įvyks Chicagos vyrų ir 
moterų pagerbimas, kurie 
žuvo nuo I, II, Ir Korėjos 
bei Pietų Vietnamo karuo
se, ir atidavė savo gyvybę 
už šį kraštą.Meras Daley 
ir jo įstaiga prašo, visų 
žuvusiųjų likusių šeimų 
patiekti savo pavardes ir 
rezervuoti vietas iškilmės. 
Yra daug ir lietuvių žuvu
sių,reikia tikėtis, kad likę 
tėvai, kiti nariai šiame 
pagerbime dalyvaus. Tad 
teikite Miesto adminis
tracijai apie save žinias 
raštu.

Bal. Brazdžionis.

•MARQUETTE PARKO 
gyventojas Juozas Simo- 
kaitis nupirko gerai iš
dirbtą taverną iš Kazio 
Kupreišio ir gan gerai 
verčiasi.Taverna yra 2638 
W.69-toje gatvėje.Klijen- 
tūra švari ir aplinka ma
loni.Čia gaminami įvairūs 
vietos ir užsienio gėri
mai.Naujam prekybininkui 
klijentai linki sėkmės.

Vytas. J. Grikietis.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Prašau neatsisakyti pa
talpinti šį mano paaiškini
mą: š.m., N.L.Nr.2006, 
pulk. K. Škirpa skundėsi 
kad iš N. L. VII, 12 str. 
”prie$ 50 metų”klaidingai 
tvirtinęs būk.gen.K.Mus

teikis, dr. P.Karveliu JS. 
Galvanauskas, R. Ski itis 
ir J.Vailokaitis patarė p. 
Škirpai nuo sukilimo susi
laikyti ir kad aš nežinia iš 
kur paėmęscitatą:”Jei nė
ra jokių paristų pažadų 
iŠ vokiečių pustės,tai nėra 
prasmės velti Jaunimą į 
sukilimą kuriame be rei
kalo bus tik pralietas krau
jas ir paaukotos gyvybes".

Jei gerb. p. Škirpa būtų 
atidžiau įsiskaitęs ma
no straipsnį, tai būtų 
pastebėjęs kad ten nėra 
pasakyta kad tie veikėjai 
nutarė p. Škirpai susilai
kyti nuo sukilimo;- savo 
laiške žodelį "man" įrašė 
pats laiško autorius.Kad 
tie veikėjai " galvojo tei
singai ",tai yra mano as
meniška nuomonė.

O"nežinia iš kur paimta 
citatą "kaip ir kitus davi
nius esu paėmęs iš p.P. 
Dirkio pasisakymų str. 
" sukilimą pramiegojo " 
( L. L.1971.IX. 23), Nr.2O Z
Kadangi p.Dirkis faktinai 
Kauno sukilėliams vado
vavo, tai manau kad jis 
tame reikale yra daugiau 
kompetitingas ir geriau 
inrormuotas,tai labiau kad 
nepastebėjau spaudoje,kad 
kai nors jo pasisakimas 
būtų paneigęs.

P. Lelis.

FANTASTINIS greitis 
pasiektas Japonijos geK 
žInkelių statyboje. Paga
mintas lokomotyvas, kurs 
galės pasiekti į valandą 
340 mylių greitį. Bet su
sidaro problema, ar gele
žų ihkelio bėgiai galės išlai
kyti tokį nepaprastą grei
tį.Prieš naudojant šį nau
ją išradimą teks pašalinai 
visą eilę kitų techninių 
kliūčių.

1972. VIII. 23 9 p si.



TAURUS OLIMPIADOS

ŽAIDIMAI

LIETUVOS 
ATSTOVAI 
OLIMPIADOSE.

XX . Olimpinių žaidynių 
kaimelyje pastatytas uolos 
gabalas,at vežtas iš Olim
pijos. Jame iškaltas įra
šas ’’Olimpinės žaidynės. 
Olimpija,776 m. pr. m. e. - 
olimpinės žaidynės .Miun
chenas, 1972 m." Įrašas 
apima ilgą, labai sudėtin
gą . ir įdomią olimpinių 
žaidynių istoriją.

Pirmos istoriškai pa
tikimai aprašytos olimpi
nės žaidynės vyko 776 m. 
pr.m.e. Tačiau olimpinių 
žaidynių pradžia siekia to
limą priešistorinę pra
eitį. Laki graikų fantazija 
sukūrė puikias legendas 
apie jų atsiradimą. Viena 
jų pasakoja,kad olompinės 
žaidynės buvo pradėtos 
Heraklio, kai šis nugalėjo 
Elados valdovą ir,džiaug
damasis pergale, surengė 
bėgimo varžybas tarp ke
turių savobrolių.Heraklis, 
sveikindamas nugalėtoją,

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., B.C.L.
168 Notre Dame Street E.JSuite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl 
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE & IbuANAlTIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
27.6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 325 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų 674 -3364

Dr.V.Giritiniene
Dantų gydytoja 

5330 L'Assomption Blvd. 
Montreal.

TEL. 255-3535

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

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

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

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 93 1-3275 
Suite 215, Montreal 109, Que.
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padovanojo jam alyvmed
žio šakelę. Kita legenda 
pasakoja, kad varžybines 
žaidynes pradėjęs Dzeusas.

Olimpinės žaidynės se
nojoje Elados žemėje,kaip 
taikos ir brolybės šventė, 
buvo labai populiarios. 
Graikų istorikas Timėjus 
net skaičiavo metus pagal 
olimpiadas. Laiko tarpas 
tarp dviejų olimpinių žai
dynių (1417 dj buvo laiko
mas olimpiniais metais 
arba olimpiadomis. Artė
jant olimpinėms žaidy
nėms, specialūs pasiunti
niai išvykdavo į visas 
Graikijos valstybes,skelb
dami ” šventąsias paliau
bas.’’Karai buvo nutrau
kiami,niekas neturėjo tei
sės netik panaudoti ginklą 
bet ir įnešti jį į Elados 
teritoriją. Tik šiuolaiki
nėms olimpinėms žaidy
nėms karai sutrukdė (1916, 
1940 ir 1944 m .j .

Pirmųjų olimpinių žai
dynių programa buvo ne
sudėtinga-vieno stadijaus 
bėgimas.

Bėgimo tako ilgį grai
kai matavo pėdomis: 600 
pėdų sudarė ”stadijų”( iš 
čia kilę s žodis”stadionas’i 
"Stadijus ’’Olimpijos sta
dione buvo lygus 192,27 m.

Nuo XTV olimpinių žai
dynių į programą įtrauktas 
dviejų stadijų bėgimas (bė
gikas turėjo bėgti nuotolį 
ten ir atgal , o nuo XV-il
gas bėgimas, kuris iš 
pradžių sudarė 8, vėliau 
10, 12, 24 stadijus, t.y. 
4714, 5 m. X.VIII olimpinių 
žaidynių programoje jau 
buvo imtynės ir penkiako
vė. Penkiakovę sudarė: 
bėgimas, disko metimas, 
šuolis į tolį, ieties meti
mas ir imtynės.XXHI olim
pinėse žaidynėse prasidė
jo kumščių kovos.Garsus 
graikų filosofas ir mate
matikas Pitagoras buvo 
vienų olimpinių žaidynių 
šios kovos nugalėtojas. 
XXV žaidynėse pradedaira 
lenktyniauti vežimais, į 
kuriuos pakinkyti 4 arkliai, 
oXXX.ni - įvedamos žirgų 
lenktynės ir pankrationas 
7 kumščių kovos ir imtynių 
junginys). Pastaroji rung
tis pati sunkiausia ir 
žiauriausia. Buvo kovoja
ma plikais kumščiais iki 
tol, kol vienas iš dalyvių 
toliau nebepajėgė tęsti 
kovos arba pasidavė. Šio
je rungtyje kovotojai ga
lėjo daryti viską: mušti, 
spirti, laužti pirštus, ran
kas ir 1.1. Pagrindinė 
mintis šios rungties to
kia: vyras, kare susitikęs 
priešą, turi mokėti kovoti 
be ginklo.

Dalyvauti olimpinėse 
žaidynėse galėjo tik laisvi 
Graikijos piliečiai-vyrai. 
Kiekvienas dalyvis turėjo 
10 mėn. prieš žaidynes 
kasdien treniruotis savo 
tėvynėje, o 30 d. prieš pat 
žaidynes - Eladoje. Vado
vavo treniruotėms patyrę 
mokytojai, kurie buvo la
bai gerbiami. Jei jų mo
kiniai nugalėdavo žaidy
nėse, mokytojų garbei 
Olimpijoje buvo statomi 
paminklai, kuriamos dai
nos. Tačiau moterys žai
dynėse negalėjo būti net 
žiūrovėmis.

Nuo 146 m., kai Graiki
ją užkariavo Roma, var
žybose galėjo dalyvauti ir 
kitataučiai. Ilgainiui ėmė 
blėsti varžybų šlovė. 393 
m. Feodosijos imperato
rius Milane net uždraudė 
žaidynes.

Ilgus metus olimpinės

PHARMAC1Eannon
ROBERT GENŪRON LRH. Rflor 

366-97427626 CENTRALE LASALLE
•--------------- ---------------------------------------

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

žaidynės buvo užmirštos. 
Tik XI# a. vokiečių moks
lininko E. Kūrei jaus ini
ciatyva 1875-1881 m. buvo 
atkasti. Olimpijos griuvė
siai, atgaivintos žaidynių 
organizavimo idėjos. 
Prancūzų pedagogo ir vi
suomeninio veikėjo Pjero 
de Kuberteno ( 1863 -1973) 
iniciatyva 1894 m.birželio 
16 - 24 d.Paryžiuje vyku^ 
šiame Tarptautiniame fi
zinio lavinimo kongrese 
buvo priimtas nutarimas 
atgaivinti olimpines žai
dynes .

Šiuolaikinis olimpiadų 
skaičiavimas pradėtas nuo 
1896 m.Ir dabar olimpiada 
skaitomas keturių metų 
periodas. Olimpinės žai
dynės vyksta kas ketveri 
metai, o pirmaisais olim
piados metais laikomi ke
liamieji metai.

Olimpinėmis žaidynė
mis vadinamas metas, kai 
vyksta žaidynių varžybos. 
Jos rengiamos pirmaisais 
olimpiadų metais .Vasaros 
žaidynės negali trukti il
giau kaip 15 d., žiemos 
10 d., įskaitant ir atida
rymo dieną.

Pirmosios šiuolaikinės 
olimpinės žaidynės įvyko 
1896 m. Atėnuose. Jose 
dalyvavo tik 285 sporti
ninkai iš 12 šalių.O jau TV 
( 1908 m.) žaidynėse Lon
done dalyvavo visų penkių 
kontinentų sportininkai.

Dalyvavo olimpinėse 
žaidynėse ir Lietuvos 
sportininkai.Tačiau jų pa
siekimai buvo kuklūs .Pir
mieji Lietuvos atstovai 
dalyvavo 1924 m. VIII žai
dynėse Paryžiuje. Lietu
vos futbolo rinktinė, pra
laimėjusi Šveicarijai 0:9, 
iš tolesnių varžybų iškri
to. Dvirtininkai J. Vilpi- 
šauskas ir I.Anolikas,

Dantų gydytoja 
DR. Ą. O. JAUGELIENt

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

S .Butautas ,K .Petkevič ius, 
J.Lagunavičius,S.Stonkus, 
V. Kulakauskas, boksinin
kas A.Šocikas, fechtuoto
jas J. Ūdras. Olimpinius 
medalius pirmieji gavo 
krepšininkai Helsinkoje.

Lietuvos boksininkų 
šeimai Helsinkio olimpi
nėse žaidynėse atstovavo 
Algirdas Šocikas.A.Šoci
ko pasiruošimą ir kovas 
stebėjo ypatingu dėmesiu 
ir su didelėmis viltimis. 
Jis buvo laikomas vienu 
iš favoritų tarp 22 Hel
sinkio žaidynių sunkia
svorių. Pirmoji kova su 
lenku Gostianskiu tai pat
virtino; varžovas jau an
tram raunde atsisakė ko
vos.Tačiau sekančioje ko
voje atsitiktinumas nulė
mė viską:praleidęs smar
kų smūgį pačioje kovos 
pradžioje.A.Šocikas pra
laimėjo Pietų Afrikos Res
publikos boksininkui A. 
N ima nu i.Fechtuotojų rink
tinėje buvęs J. Ūdras pra - 
laimėjo parengiamose var
žybose. Tad pirmieji Lie
tuvos sportininkų žings
niai,olimpinėse žaidynėse 
prieš 20 metų, buvo sėk- 
mingi:pirmieji trys olim
piniai medaliai buvo par
vežti Lietuvos žemėn.

Sekantys mūsų respub
likos olimpiečių žingsniai 
buvo dar tvirtesni.Į pirmą 
kartą Australijoje rengia
mas žaidynes išvyko leng
vaatlečiai J. Pipynė, A. 
Mikėnas, krepšininkai K. 
Petkevičius,A .Lauritėnas, 
S.Stonkus, boksininkai R.

dalyvavo 188 km plento Murauskas,fechtuotojas J. 
lenktynėse. Ūdras.

1928 m. Amsterdamo J. Pipynė rekordo (1956
olimpinėse žaidynėse da- m- 1500 m bėgime auto- 
lyvavo palyginti’ gausi r ius-pate jauniausias Lie - 
grupė-12 sportininkų. tuvos atstovas XVI žaidy- 

Helsinkio olimpinėseiese °
žaidynėse buvo Lietuvos Pabaiga kitame numeryje, 

pasiuntiniai: krepšininkai
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

I
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Tinkamas darbo ir po
ilsio režimas labai svarbu, 
sveikstant po tokios rim
tos ligos, kaip širdies 
atakas. Įvairūs žmonės 
nevienodai po jo jaučiasi 
(tai priklauso nuo amž iaus, 
ankstesnės sveikatos būk
lės, ligos sunkumo), todėl 
ne visiems reikia drausti 
skubėti, vaikščioti lauke, 
esant šaltam orui, maudy
tis jūroje ir pan.Sirgu- 
siems širdies atako, ka
tegoriškai draudžiama rū-

* kytijXntras būtinas reika
lavimas-pasiekti ir išlai
kyti normalų,ne per dide
lį kūno svorį .Kuo mažiau

> vartoti gyvulinių riebalų, 
daugiau aliejaus. Niekada 
nepersūdyti maisto; jei 
padidėjęs kraujo spaudi
mas, kuo mažiau vartoti 
druskos. Neriebi virta 
mėsa,žuvis, nekenkia.

* Po širdies atakos reikia 
vengti visko, kas sukelia 
skausmus, spaudimą už 
krūtinkaulio arba širdies 
plote, dusulį, galvos svai
gimą .Dažniausia i tai bū ia 
per didelis fizinis krūvis 
arba nervinis įtempimas.

Tačiau kasdieninis re
guliarus fizinis krūvis la
bai naudingas širdžiai, tik 
jis neturi būti per didelis. 
Patartina kasdien 1-2 vai. 
pavaikščioti lėtu ar vidu- 
tiniu tempu lygia vieta ar 
nedidele įkalne, tik ne 
šaltą ir vėjuotą dieną. Pa
sitarus su gydymosios fi
zinės kultūros specialis
tais, naudinga reguliariai 
mankštintis, parenkant 
mankštos pratimus taip, 
kad jie nesukeltų jokių ne
malonių jutimų. Galima 
vasarą ( ne vidurdienį) 
dirbti,sode,darže.Nedrau
džiamos ir vandens pro
cedūros, tačiau grūdintis 
šaltu vandeniu reikia la
bai atsargiai. Vasarą ga
lima maudytis tik šiltame 
vandenyje, neplaukti prieš 
bangas ar prieš s rovę .fi
zinio krūvio metu atsira
dus skausmams, reikia 
tučtuojau sustoti, o jiems 
nepraeinant,išgerti nitro- 
glicerino.

Beveik visi sirgę šir
dies ataka, asmenys gal i 
dirbti,tik svarbu,kad dar
bas atitiktų sveikatos būk
lę.Pavojinga dirbti darbą, 
reikalaujantį didelio jėgų 
įtempimo.Negalima dirbti

IS P 0 S I R D I ES

K 0 S

naktinėse pamainose,svei
kata i kenksminga darba, 
aukštoje ar žemoje tem
peratūroje,dideliame auk
štyje.Nepatartina važinėti 
į tolimas komandiruotes, 
dirbti Šoferiu.

Labai svarbu pakanka
mai ilsėtis, bent 8 vai . 
miegoti naktį ir būtinai 
pasėdėti po pietų.Naudin
gas aktyvus poilsis ir 
mėgstamas šalutinis dar
bas - muzika, fotografavi
mas,koleksionavimas, gė
lininkystė, bitininkystė ir 
pan. Nereikia pasiduoti 
blogai nutaikai,nesierzinti 
dėl įvairių smulkmenų, 
vengti konfliktų šeimoje ir 
darbe,nes neigiamos emo
cijos lėtina širdies svei
kinimą.

Nusikraučius ke iksmin 
gų įpročių, tinkamai dir
bant ir ilsintis bei varto
jant vaistus, jei jie reika
lingi, po širdies atako ga
lima ne tik atstatyti savo 
buvusią sveikatą, bet net 
ir pagerinti ją.
Med. m. k. N. Misiūnienė,

IŠ MOKYTOJU
STUDIJŲ SAVAITĖS.
T.ietuviu kalba yra tar

si gyvas dinozauras. Kal
bininkai į ją žiūri ir stu
dijuoja. —W. Schmalstieg.

Gera žinia mokiniams 
ir mokytojams:Knygų gali 
pirkti kiek nori ir jaspėc- 
koti. —Kun. J. Vaišnys.

Yra ir tokių mokinių, 
kuriems velniukas kužda 
į ausį: --Daryk ką nors. 
—p.Joga.

Mokyklos vedėjas turi 
būti ne tik vedėjas bet ir 
zirzlys. —J. Masilionis.

ŽEMAIČIU ŽEMEE

Gimtuoji žemaičių žemi 
švinta,
Tu tuolima mūsa svajuoni, 
Kur jyvas Pavintees baltaa 
pražyst,
Ėr balsas gegužies šauk 
numy

iš tuolimun klajuonių.

Nuoriečiau aiti par visą 
žemį
Išgirst tuo šauksmą mona 
šėrdis truokšt,
Tik atminimaa neš muni 
par vundinis plačiunsius, 
Par aukštus kalnus v ėr 
baltūn bažnyčių buokštus.

1972. VIII. 23

Liūliūk, žaliūk tu šventa 
mūsa žemi,
Ėr kuntreo nešk vergėjas 
sunkį naštą,
Kuolvėsas pasaulis išgers 
ir mūsa skundą
Ėr laisvis sauli nušvys 
tūn liūdną kraštą...

A. P. BAGDONAS

KAS DALYVAUJA 
M CNTREA LIO 
PARODOJE
Viso dalyvauja 11 val

stybių. Šešios valstybės 
priklauso vakarų pasau
liui ir 5 komunistiniam 
blokui. Vakarų pasauliui 
atstovauja JAV, Belgija, 
Prancūzija, Šveicarija, 
austriškasis Tirolis, o 
taip pat monarchistinis 
Iranas.Komunistams pri
klauso Sov.Rusija, komu
nistinė Kinija, kartu su 
savo satelitais Čekoslo
vakija, Jugoslavija ir Len - 
kija.

Parodoje abiejų sparnų 
valstybės daugiausia rodo 
savo meninius gairintus 
ir amatininkų būdinges nius 
darbus. Pastebėta, kad vi
sos valstybės rūpinasi 
savo kraštų propaganda, 
ypatingai pabrėždambs 
dėmesio vertas vietoves, 
kad būtų galima pritrauk
ti daugiau turistų .Doleriai 
visiems rūpi. Sov.Rusija 
šiemet pasinaudojo anks
tyvesnių holandiškuoju 
pavilijonu, o komunistinė 
Kinija turi buvusį Taiwano 
pastatą. Parodoje organi
zuotos tautinio pobūdžio 
įvairios meninės progra
mos. Sovietai didžiuojas 
lietuvišku gintaru.

- • A NTA NAS ADRIULIONIS 
daugelio lietuviškų organi
zacijų veikėjas Bostone 
turėjo operaciją.

POPULIARUS
ANEKDOTUS 
MASKVOJE.
Prancūzas turistas 

Maskvoje susitinka rusą 
ir klausiat

- Ar turi automobilį?
- Ne. Man nereikia.Mes 

turim autobusus, trauki
nius-lėktuvus .Automobilį ? 
Velniam jis man reikalin
gas.

- Bet jeigu tu sumanai 
išvažiuoti į užsienį?

- O. Į ižsienį mes va
žiuojame tankais.

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Tai sau ir remodel iuoju
• Vasaros laike saugojimas

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

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

Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
[vairius patarimus, [kai navimus.be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

TEXACO
MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 

(M.RUTK AUSK AS)

POINTE CLAIRE, P.q5 
601 St. Jean Road. 
Tel. 695-3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

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

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 
valtys. Sav. G. D e s r o c h e r s

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

Jettė & F r eres
1

Tik sascade
apmokai e
mėnesine \2a~>L
elektros saskaita..1* •

Hydro - Quebec 
atstovas, 

kuris išnuomuoįa 
ir įrengia karšto 
vandens šildymą.

1.75
par mois 

per month
l

Visi kiti vandentiekio ir Šildymo ■ 
taisymai ir nauji įrengimai. Taip L 
pat gaziniu priemonių pardavimas 1 
ir įrengimas. Veltui’įkainavimas. 1 
Jettė & Frėre _

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE ■ 366-0330

par mois 
per month

11 psl.

navimus.be
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204 mln. amerikiečių 
tauta dažnai vadinama tau
tų tauta. Oficiali kalba- 
anglų.Tačiau nesunku pas
tebėti, kad amerikiečiai 
kalba ir tautų,kurių atsto
vai jie yra, kalbomis. 94% 
amerikiečių yra pereiškę, 
kad pagrindinė jų kalba 
yra anglų, o 12 mln. - kad 
namuose kalba gimtąja ar 
tėvų kalba.

75 mln.amerikiečių sa
ve laiko kilusiais iš Eu
ropos. Tai 20 mln. vokie
čių, 19,1 mln. anglų, 13, 3 
mln.airių, 9, 2 mln.ispanų, 
7, 2 mln. italų, 4 mln, len
kų ir 2, 2 mln. rusų. Lie
tuvių priskaičiuojama iki 
2C4 tūkst.(MG 1,970m.5nrį 
latvių - 30 tūkst., estų 
-20 tūkst.

Meino valstijoje yra 
daug prancūziškai kalban
čių amerikiečių. Čia aiški 
prancūziškai kalbančios 
Kanados dalies įtaka.Pran
cūziška i kalbančių yra 
Tuizijanos pie- in ėję dalyje, 
ypač kaimuose. Tai vienas 
iš pėdsakų, kai prancūzai 
valdė nemažą teritoriją 
palei Misisipės upę. Nors 
ši teritorija 1803 m. buvo 
nupirkta iš Napoleono, bet 
prancūzų kalba išliko iki 
šiol o JA V mokslininkai ap
skaičiavo, kad 400 tūkst. 
amerikiečių kalba pran
cūziškai.

Iki šiol 2 mln.amerikie
čių namuose kalba rusiš
kai, 250 tūkst.-vokiškai, 
65C tūkst. - itališkai,220 
tūkst.-lenkiškai. Mineso
tos, Mičigano ir Viskonsi- 
no valstijose, kurios supa 
Didžiuosius ežerus, apie 
600 tūkst. amerikiečių 
kalba daniškai, švediškai, 
norvegiškai ir suomiškai.

Daug amerikiečių kalba 
ispaniškai. Tai ir ispanai, 
ir iš Pietų Amerikos at
vykę imigrantai. Iš 6,7 
mln. JAV gyventojų, kurie

KELRtyiS
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

12 p si.

KALBŲ 

RIKOJE

kilę iš ispaniškai kalban
čių tautų,65% kalba tik is
paniškai daugiausia kal
bama Niujorke,Majamyje, 
Arizonos, Niumeksiko, 
Techaso ir Kolorado val
stijose.

Seniausioji kalbinė ma
žuma JAV - indėnai. Du 
trečdaliai iš 790 tūkst. 
indėnų ir šiandien kalba 
savo kalbomis1. Arizonos, 
Niumeksiko ir Jutos val
stijose indėnai kalba na
va jų, Aliaskos eskimai- 
impikų ir jupikų. Indianos 
ir Montanos valstijų indė
nai - kr i, kitos Montanos 
dalies, Šiaurės Dakotos, 
Minesotos, Viskonsinoir 
M ičigano valstijose-odžib- 
vų kalbomis.

Amerikiečių kalbininkų 
nuomone, išlaikyti 
kalba ypač stengiasi japo
nai ir kinai.Šiomis kalbo
mis veikia specialios mo
kyklos.
landė ( Oregono valstija J 
80% kinų namuose kalba 
tik kiniškai.

Amerikiečių mokslinin
kai pateikia ir kitų pavyz
džių. Beveik iš 6 mln. žy
dų tik 50tūkst.kalba ydiš, 
nes tik 
jie pradeda mokytis. Ma
žėja mokančių arabų kal-

dabar tos kalbos biškai:"Įleistu,mamai bus 
gėda. Bet negi įžeis i ma
mos draugę ".Įleido.

bą. Kalbininkų duomenį- i§ fotelio pakilo mama 
mis,90% pirmos imigran- įr išbarė Irmą:
tų kartos arabų kalba _ Tat žioplė, nepastebė- 
" arabiška anglų kalba’U jo manęs. Gausi pylos, tai 
JAV gimusieji vaikai daž- kitą kartą žinosi.
niausią kalba angliškai ir "Ach,tie suaugę. Jie vis 
tik 60% jų gali kalbėti ara- išsisuka. Reikės ir man 
biškai. Tik 27% jų vaikų išmokti", -sumoja Irma, 
bemoka arabiškai. Apgaulė į pagalbą pasi-

Tenka girdėti ir lietu- kvies draugą melą. Tada 
vių kilmės amerikiečius mama klaus:" Iš kur iš
kalbant lietuviškai. Senoji moko ".
karta, kuri į Ameriką at- o o. Mamos draugė Ilona 
vyko iš Lietuvos šio am- dažnas svečias jų namuo- 
žiaus pradžioje, išlaikė se.Jos labai atviros.Visas 
tarmybes, kurios kartais smulkmenas išsipasakoja. 
leidžia spręsti, iš kurio Visiems girdint.Kaip ma- 
Lietuvos krašto yra kilęs žoji Danguolė nustebo, kai 
žmogus. Vyresnioji karta mamytė viešniai ėmė pa-

labai gausiai vartoja an
glų kalbos žodžių su lie
tuviškomis priesagomis, 
galūnėmis ir priešdėliais. 
Pavyzdžiui, sakoma: "Pri- 
siparkinau karą prie pat 
saidvuoko” (” Pasistačiau 
automobilį prie pat šali
gatvio7’ . Lietuviai, atvykę 
į JAV po antrojo pasauli
nio karo, daugiausia kalba 
bendrine lietuvių kalba ir 
labai retai įpina ’’sulietu
vintą ” anglų kalbos žodį. 
Tačiau daug kas iš šių 
žmonių vartoja anglų kal
bos sakinio intonaciją.

DUKRELES IR 
MAMYTĖS

Dažnaitėvai stebėsi dėl 
savo vaikų elgesio:”Iš kur 
visa tai?Mes iš tiesų taip 
nesielgtam. "

Štai mama moko dukrelę:
- Irma,neleisk į kamba-

fėvų rį tetos Irenos.Ateina vis 
su savo bėdom.

Irmutė nustemba. Taip 
neseniai mama gyrė tetą

Pavyzdžiui, Port- Ireną...
Netrukus suskamba 

skambutis. Irma pradaro 
duris ir tyliai sako:

- Nėra mamytės. Išėjus i.
- Įleisk, aš tik pirkinius 

pasidėsiu.
Irmos mintis dirba žai- 

šakoti apie Iloną.Viską, 
viską .Daug ydų, pasirodo, 
turi geriausia mamytės 
draugė.O Danguolė taip ją 
gerbė.

- Įdomu, kaip mama da
bar kalbėsis su savo drau
ge Ilona? Gal visai nesi
kalbės, jei ji tokia netiku- 
si-samprotauja mažoji.

Kaip nustebo mergaitė, 
kai mama atėjusią Iloną 
pabučiavo,išgyrė jos suk
nelę, veido spalvą, pavai
šino kava. Paskui jos

Vasario 16-tos gimnazijos bendrabutis mergaitėms

GERIAUSIAI PAILSĖS1T PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

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

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pužą, 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 j vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

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

drauge iškaukšėjo į sve
čius. Gera ar bloga Ilona?

Kai mama į mokyklą iš
kvietė dėl Danguolės el
gesio ( apšmeižė suolo 
drauge, apvagino , ji ne
atsistebėjo:).

-Mes taip sąžiningai 
gyvenam. Turim draugų, 
su visais sugyvenami. Pa
tys galit suprasti, kad 
blogi žmonės neturi gerų 
draugų.

Tad iš kur Danguolė to
kia? Kodėl ji tokia?Ji dar 
nemoka tyliai kaip pelė 
paleisti gandą ir pas išlep
ti už kieno nors pečių ar
ba kaltę primesti kitiems; 
nemoka meiliai šypsotis, 
draugauti net tada,kai pa
vydas graužia dėl men
kiausio kito žmogaus pa
sisekimo.

Šiandien tokie mažyliai 
daug ką daro nemokšiškai, 
negabiai, bet ateis laikas, 
jie pralenks savo tėvus ir 
juos pačius apgaudinės. 
Taip ir auga pataikūnai, 
šmeižikai. Visuomenė 
kenčia nuo jų. Pažiūrėti 
viskas padoru, blizga,o 
užkulisiai murzini, pilni 

šiukšlių.Senasis raugalas 
(nors maža dalimi persi
duoda iš kartos į kartą,) 
bet jaunoji karta, mūsų 
karta, baigusi aukštąsias 
ir vidurines mokyklas,tu
rėtų daugiau pagalvoti apie 
savo mažylius.

M. Babeckienė

BŪSIMĄSIS 
KAIŠIADORIŲ 
PAUKŠTYNAS 
Kaišiadoryse statomas 

didžiulis vištų fabrikas.
Šių metų pabaigoje jau 

būsią jame įkurdinta šim
tas tūkstančių vištų.Kitas 
šimtas tūkstančių bus ap
gyvendinta paukštidėse dar 
po metų.

Baigta statyti būsią 
1947 m., ir tada jau tame 
vištų fabrike kasmet bū
sią gaunama 45 milijonai 
kiaušinių.

• LIETUVIŲ inžinierių ir 
architektų sąjungos suva
žiavimas rengiamas atei
nančio spalio 9 d. Washing
tone.Sudarytas tam reika
lui komitetas, kuriam va
dovauja inž.S.Račkaitis.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

j
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TRIMITO AIDAS »

PRIE SAULIŲ 

VĖLIAVOS

Ištraukos iš šaulių vei
kėjo Karolio Miklovaičio 
pasakytos kalbos, šventi
nant šaulių vėliavą.

Sovietiškasis okupantas 
gerai žinojo, kad lietuvis 
šaulys yra priėmęs prie
saika ginti Lietuvą iki sa
vo mirties. Todėl 1940 
metais rusai okupantai 

SPAUDA MŪ^Ų GINKLAS
Dar 1965 metais, šio 

' laikraščio puslapiuose, 
šviesios atminties, redak
toriui Jonui Kardeliui re
daguojant, pasirodė pir
masis ’’Trimito Aido”. Ja
me kartas pasirodydavo 
Šaulių veiklai aktualūs 
straipsniai, koresponden
cijos, įvairūs vaizdai. Tai 
be abėjo padėjo sustiprinti 
šaulių veikla Kanadoje ir 
J. A. V.

Nors ir be didesnes oa- 
ramos, jisai ėjo ir buvo 
šaulių laukiamas r veši as 
netiktai ’’Trimito Aido” 
skyrius bet ir patsai Ne
priklausomos Lietuvos 
i aikraštis.

Likimo taip jau buvo 
lemta netekus redakto
riaus Jono Kardelio, o vė
liau sustojo ir ’’Trimito 
Aidas”.

Daug kas jo pasigedo,
ypač šaulių ir organizacijų 
nariai. Aplinkybėms pasi
keitus, N. L. redakcijai ir 
N. L. Spaudos B-vės Val
dybai sutikus, ’’Trimito 
Aidas" ir vėl gryšta l N. 
L. puslapius, kuris kaip ir 
.ankščiau, N. L. skaitytojus 
informos apie, šiuo metų 
daug plačiau iš sip1 ė tusi a 
veiki ą-

šiame puslapy bus šau- 
liškos idėjos skleidžia
mos. Ypač trokštame jau
nimo artimesnio dėmesio, 
mūsų darbui. Mūrų šūkis 
- Nepriklausoma Lietuvai

Kaip seksis "Trimito 
Aidui" tarpti priklausys 
nuo mūsų pačiu. Bus rei
kalinga visų mūsų c’utelk- 
tinė parama. Neneiki a abe
joti del ateities, nes lais
voji lietuviška spauda yra 
mūsų pagrindinis ginklas.

J. Šiaučiulis. 

pirmoje eilėje puolė nai
kinti ir žudyti šaulius. 
Daug šimtų Lietuvos šau
lių buvo išžudyta ir ru
sams okupantams net su
sidarė toks įspūdis, kad 
šauliai visai išnaikinti,kad 
jų dvasia išnyko Lietuvos 
žemėje.

Bet Lietuvos priešai 
karčiai apsiriko. Gyveni
mas parodė, kad Lietuvos 
šaulių idėja tebėra gyva, 
kad šaulių darbas savo tė
vynės labui vėl iškilo, 
nors toli nuo savo gimto
sios žemės. Šaulių dvasia 
nemirė, šaulių darbas iš 
naujo išbujojo plačioje 
lietuvių visuomenėje.

Lietuvos šaulių Sąjungos 
steigėjas Vladas Putvys- 
Putvinskis primoje eilėje 
troško išauklėti lietuvį 
patriotą,ištikimos tėvynės 
sūnų. Tarytum numanyda
mas, kad gali ateiti sun
kūs Lietuvai laikai, jis 
stengės i liėtuvį užgrūdinti, 
kad jis būtų tvirtas ir ne
palaužiamas. Jo žodžiai:- 
” Turime išugdyti blaivų 
ir taurų lietuvį, kad visi 
tautos meilės sucemen
tuoti, galėtume pastatyti 
tvirtovę, kurios amžiais 
niekas neišgriautų,kad jos

Trečiosios Saulių kultūrinės savaitės vadovai: iš k. I-je eilėje sėdi: V. Mingėla _
spaudos ir informacijos vedėjas, V. Tamošiūnas — Šaulių Sąjungos pirmininkas. V. Pau
ža (visi iš Detroito), stovi — K. Šimėnas iš Bostono, A. Mantautas iš Bnx>kt()n(K 
S. Barauskas iš Montrealio, A. Mateika iš VVorcesterio, J. Stašaitis L • )<m leteno.

Karolis MiIkovaiti s
C. V. vicepirmininkas

Foto: Tony s Laurinaitis 

bent viena plyta kur nors 
pasaulyje atsidūrus, liu
dytų apie Lietuvą,keltų jos 
vardą ir stiprintų jos jė
gas. "

Šie Vlado Putvio žodžiai, 
tarytum testamentas skam
ba dabartiniam lietuviuii 
šauliui. Tai mūsų šaulių 
credo. Tas mintis šaulys 
slapčia nuo Lietuvos prie
šų paslėpęs atsivežė į 
svetimas žemes ir jas čia 
atgaivino bendrai lietuvių 
veiklai stiprinti.

Bet lietuviai šauliai,

Pirmoje eileje sėdi iš kaires: V. Keturakis, V. RuŠas, A. 
Mylė, Rinktinės pirm.Step. Jokubickas, A. Urbanavičienė, 
A. šetikas, St. Jokūbaitis ir J. šiaučiulis.

pasiryžę, kovoti dėl Lie
tuvos Ikisvės aniptol ne
jaučia jokios privilegijos 
ir nesiveržia savintis pa
triotines idėjas. Lygiai 
šauliai nesiryžta laukti 
kokių nors pirmenybių 
bendroje lietuviškoje veik
loje. Juk suprantama, kad 
mūsų sunkioje kovoje ne
turėtų būti greta kovotojų 
ir stebėtojai.Mes žinome, 
kad laimėsime tik tada, 
jeigu kovos visa tauta, vis i 
jos sūnūs ir dukros./b. d./

L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPA

Šių metų kuopos moterų 
skyriaus valdyba sudaro:
pirm. J. Jukonlenė, vice-
pirn. ir Iždininkė M. šlau- 
čiullenė. ir sekretorė O, 
Mylienė.

Kuopos šaulė M. Kacpe- 
ravičienė aktyviai darbuo
jasi K. L. B. šėpoje.

Birželio 18 d. kuopos 
šaudykloje esančioje p. P. 
Skruibio vasarvietėj e. 
’’Nepriklausomos Lietu
vos” laikraščio gegužines 
metų fvyko L. K. Mindaugo 

Ir Neringos jūrų šaulių 
kuopų, Kanados Rinktines 
tarpkuoplnės šaudymo var
žybos.

Varžybosė dalyvavo ir 
šaulės moterys.

Birželio 24 d. Mindaugo 
ir Neringos kuopos bendrai 
P. Skruibio vasarvieteje 
suruošė bendrą Joninių 
laužą. Programoje scenos 
mėgėjų grupė atliko trum-. 
pą K. Kodatienės eiliuotą 
montažą ’’Partizanų dva
sios” Dalyvavo A. Mylė, 
A. Buikas, A. Urbonavi
čienė, R. Tėkutytė ir M. 
Kazlauskaitė.

Kuopos Valdyba ryšium 
su Romo Kalantos didvy- 
riškamlrtimi už Lietuvos 
laisve, K. L. B. Informa
cijos fondui paskyrė 100. 
dol. auką.

Buvo susirgės aktyvus 
kuopos garbės šaulys Jo
nas Jurgutis ir š. A. Sta
šaitis, abiems linkime ge
ros sveikatos.

L. Š. S. T. Iškiliausiems 
laikraštininkams pagerbti 
prie Centro Valdybos su-
daryta komisija. Ji suda
ryta iš Los Angeles, Ca
lif. esančios J. Daumanto 
šaulių kuopos. Komisijos 
sudėtis-A. Gustaitis, S. 
Paltas ir V. Prižgantas.

Pasireiškusiems laik
raštininkams be pažymėjo 
mų yra numatytos ir trys 
piniginė premijos I. 100. 
dol. II. 75. dol. ir III 50. 
dol.

Buvo sunkiai susirgusi 
Sofija Putvytė-Mantautie- 
nfe L. Š. S. T. garbės narė 
ir buvusi šaulių vadovė, 
gyvenanti Brockton, Masc.

Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa, birželio 3 d. suruo
šė Šaunu "Pavasario Ba
lių, kuris praėjo didelių 
pasisekimu. Baliaus me
ninėje dalyje gražiai pasi
rodė Waukegano-Racine, 
moterų sekstetas vadovau
jamas p. R. Diktienės.
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Hamilton
"Liepos 18 diena Hamil

tone mirė darbštus lietu
vis, 1927 metais į šią šalį 
atvažiavęs, Čarlis -Kazys 
Pampalas. Daug kas iš 
mūsų, po praeito karo at
važiavę, gerai atsimena
me jo lietuviškus barščius 
ir kopūstų sriubas. Per
nakvoti ar apsistoti, jis 
visada surasdavo laisvą 
kambarį ir pasiūlydavo 
maistą. Pampalas turėjo 
savo restoraną, kuriame 
jis ir jo šeima dirbo ilgas 
valandas. Velionis Čarlis 
paliko dideliame skausme 
žmoną Ona Raguckas, duk
terį Birutę, sūnų Vytą 
(George)ir šešius anukus. 
Žentą Vytą Luką ir brolį 
Antaną Lietuvoje. Tegu 
bus lengvajam ilsėtis Ka
nados žemėje ".

Povilas Segas.

HAMILTON ŽINIOS
Šių metų rugsėjo mėn. 

2-3 dienomis Hamiltono 
medžiotojų ir žūklauto jų 
" Giedraitis " klube įvyks 
sportinis prizinis šaudy
mas,ruošiamas Šaulių Są
jungos Tremtyje Centro 
Valdybos kartu su Šiaurės 
Amerikos šaudymo sporto 
klubais.Tikimės daug šau
dymo sporto mėgėjų.

Rugsėjo mėn. 3d., sek
madienį, Hamiltono Šaulių 
kuopa visiems sporto da
lyviams ir svečiams ruo
šia sporto šventės užbai
gimą -pikniką medžiotojų 
ir žūklauto jų klube.

Hamiltono sesės šaulės 
žada paruošti skanių val
gių ir gėrimų,bus ir staig
menų. Hamiltono šaulių 
kuopos valdyba kviečia 
Ramovėnus, šaulius irvi- 
sus mielus lietuvius šiame 
piknike dalyvauti ir malo
niai baigti šios vasaros 
sezoną.

Tad iki malonaus pasi
matymo.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

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

Darbo valandos: Mokame už:
pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais • 10— 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
Šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.

Liepos ir rugpiūcio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius šešta
dieniais “TALKA* uždaryta.

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

jos mielių, piktinasi vaka-' 
D. L. K. Algirdo Šaulių rų pasauliu. Žiauri tai gy - 
Kuopa. venlmo apraiška. Del jos

daug filosofuojama, bet 
• HAMILTONO lietuviai gyvenimas turi savo egzis- 
š litai priėmė Australijos tencinę filosofiją. Ar teo- 
krepšininkus,sukurtais bu retine gėrio filosofija iš- 
vo suloštas rungtynės.To- stums buities filosofiją, 
limojo krašto lietuviams Vegetaru vis daugiau atsi- 
sportininkams pagerbti randa. Gal būt jie pramuš 
suruošta vakarienė. buities šaltus ledus. Ne

reiktų žmogui nuolat plau
tis kraujuotas rankas.

ĮKURTUVES Amerikoje apie 200 hl-
HamtltonedrA. Gailius nusipirko 1)014 akru

priklauso karo veteranų ir f šiandien, po2 me- 
šaulių organizacijoms. jauyra ap-e 400 na_ 
Lietuvių tarpe yra popu- kurIegyvena 7 asta_ 
liarus ir visų gerbiamas. tuoge. Turi savo griežtą 
Jis nusipirko sau namų ,-konstitucij Pagal j 
Ta proga, rugpiūcio 12 d. negallraa vartotl alkoho_ 
karo veteranai ir šaulit Uo> draudžiama valgytl 
susir inko pas ji pasveikta-mėsą Turintieji iyUnlu 
ti su įsigyta nuosavybe. santykhj> skaitomi įsipa- 
S veik in imo kalbas pasakę reig0 juslais . Nė ščio8
prelatas Tadarauskas.ben mergaitės kaltjninkas turi 
druomenės pirmininkė L. su jakuokk4s_ per 2 metus 
Skripkutė, šaulių kuopos nebuvonėščių. Kas tą ben- 
pirm. P.Kanopa ir k. ve- druomenęsudaro ? Devyni 
teranų atstovas Petraitis. diplomUotimokytojai, 50% 
Įteikta vertinga dovana, visųnarh, baigę kolegijas 
sugiedota ilgiausių metų. (daUs su magistro lalps_ 
Akordionu pagrojo Deks- vienas turi daktara_ 
nys. Buvo gražiai past Organizatorius Gaskin 
linksminta, pašokta pa- - buvęs profesorius. Au- 
dainuota. Da yvavo 1 as gina dar£oveSi gamina 
men Šeimininkavo A.Ba-melasą> kurls gerą 
bickienė ir Stase Kanopie pasįsekimąSan Francisko, 
'1C' J. P. New Yorkoir Philadelfijos

------- - — -------- miestuose. Yra parduotu - 
LAISVI PASISAKYMAI vė ūkyje ir mokykla.
Anglu žurnalistas aplan- Šis faktas rodo, kad 

kė vištų farmą. Ten pama- Amerikoje ne viskas tvar
te, kad išsiritęs viščiukas, koje, kad akademiškai iš
ilgi jis užmušamas, nema- auklėti žmonės bodisi se
to saulės šviesos ir savo nomis gyvenimo normo- 
kojukėmis neturi progos mis ir ieško naujesniu ke- 
net žemę pasiekti. Po 60 Uų. Jie mato daug netie- 
dienų jis jau užauga ir tin- sos» žiaurumo, išnaudoji- 
kamas maistui. Jam tai at- m0, Ar užkrės jis mases? 
rodo labai žiauru. Tų viš- Paskutiniu metu vienas 
čluku tragišką padėtį, jis senatorių pasiūlė am- 
lygina su žmonių gyveni- nestijąvisiems, kurie pa- 
mu, kurie miestuose retai bėgo nuo karinės prievo- 
matosaulęir didelę gyve- lės ir kurie sėdi kalėji
mo dalį praleidžia tarp ke- muose dėl tos priežasties. 
tūrių sienų. Pirmųjų yra apie 70 000

Laikraštyje "Literatur- Kanadoje ir kitur, oantrų- 
najaGazieta" rusų žurna- jv apie 500. Atsirado bent 
listas kartoja anglo mintis vienas senatorius. Juk tas 
ir, pridėjęs savo ideologi- reiškinys yra 20 amžiaus

depozitus 5%
šėrus ir sutaupąs_________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius__ _____________ 6% %
ir virš $10.0900 •• 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš___ 10%
neklln. turto paskolas iš 8% % 

gėda. Caro laikais žmonės 
bėgo į Ameriką, vengdami 
kariuomenės ir Sibiro tun
drų. Šiandien atvirkščiai: 
bėga iš Amerikos, veng
dami karo.

Taip, vakarų pasaulyje 
ir pas mus daug kas nege
ra. Senimas kenčia, jau
nieji išeina kovon. Pro
gresuojantis gyvenimas 
turi savo logiką. Jos ne
supranta senieji. Ir dažnas 
iš jų mirs, bėgamojo gy-

Kanados berniukai greit sugrįš mokyklon.

venimo ritmo nesupratęs.
Vakaruose gyvenimas 

nęta vištidė. Ir aukštuose 
mūruose, tarp keturių sie
nų žmonės gali dairytis ir 
į dangų, ir į savo dažnai 
sumurzintą veidą, ir į kito 
žmogaus veiklą. Kritiškai 
ir be baimės. Kur "mie
žiai" skanesni, kur jų dau
giau’ Tuo tarpu rusų žur
nalisto, taip kritiškai žiū
rinčio į vakarus, plačioji 
tėvynė yra "vištidė", iš 
kurios labai retas gali iš
bėgti. Jie mato savo viš
tidės patalpas ir negali ko
jos įkelti kitur.

Taigi, mieli žurnalistai, 
nusiimkite raudonai nuda
žytus akinius. B.

• APIE PALANGOS
PARKĄ D. Juknevičiūtė 

parašė nedidelę studiją, 
kuri išleista Vilniuje.

Taupyk ir skolinkis

PARAMA
IMA

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

8% už otm. paskolas

8!4% už mortgičius
Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ 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)
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 - 8 7 2 3

• MAIRONIO lituanistinė 
mokykla Brooklyn e jau 
daugelį metų sėkmingai 
veikia. Savo veiklos dvi
dešimt antruosius metu 
ji baigė, turėdama 178 
mokinius .Bet iki šio laiko 
būdama Williamsburgo 
sekcijoje,turėdavo sunku
mų, nes daugumas lietuvių 
iš šios apylinkės išsikėlė. 
Todėl nuo šio rudens ji 
persikelia į tirščiau lie
tuvių apgyventą Richmond 
Hill.

• VLIKO artimiausias sei
mas turi įvykti Clevelan- 
de. Todėl jau dabar suda
rytas komitetas šiam su
važiavimui parengti. Ko
mitetą sudaro:-A .Augus- 
tinavičienė, J. Daugėla, A. 
Kasiulaitis, N.Kersnaus- 
kaitė, J.Malskis,dr. A. 
Pautienius, P. Razgaitis, 
J. Virbalis.

14 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



SOKA“SADUTf‘
Toronto "GINTARO" tautinių šokių ansamblio dalyvės, 
kurios dalyvaus Kanados Lietuvių Dienoje Montrealyje.

NIDOS GEGUŽINĖ
Montrealio Lietuvių 

Z vė joto jų- M edž iotojų Ni
dos Klubo suruoštoji ge
gužinė,rugpjūčio 13 diena 
p.P.Skruibio vasarvietėją 
esant gražiam orui paikiai 
pasisekė.

Buvo suvažiavę per 50 
automobilių, jų tarpe daug 
gražaus jaunimo, kurie 
turėjo malonios progos 
pasidžiaugti gamtos, ir 

činskas ir B.Kasperavi
čius.

Jiems visiems,ir tiems, 
kurie aukojo fantus loteri
jai, klubo valdybos vardu 
priklauso nuoširdi padėka.

J.Šiaučiulis.

LIETUVOS foto menininkų 
paroda buvo surengta Le
ningrade, vėliau - Riaza- 
nėje ir Novosibirske. Dar 
šiais metais lietuvių me
nininkų parodos numato-

A M ERIKOS LIETUVIU 
LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 
PIRMENYBĖS
1972 m. Š. Amerikos 

Lietuvių Vyrų, Moterų Ir 
Jaunių A(16-18 m’ imtinai) 
Lengvosios Atletikos Pir
menybės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 9 d. Cuyahoga 
Community College sta
dione, 2900 Community 
College Ave., Cleveland, 
Ohio. Pradžia 12:00 vai.

ŠALFASS - gos Centro
Valdybos pavedimu varžy
bas vykdo C levelando LSK 
Žaibas. Pirmenybės vyks 
XXI-jų LSK Žaibo Tradi
cinių Kviestinių lengvo
sios atletikos rungtynių 
rėmuose, kur šalia aukš
čiau paminėtų klasių var
žybos bus pravestos ir vi
soms jaunių ir mergaičių 
prieauglio klasėms:B (14- 
15 m,} . C ( 12-13 m. ir D 
( žemiau 12 m.} .

Š.Amerikos lietuvių vy
rų, moterų ir jaunių A 

pirmenybėsturėjo būti iš
vestos iš pabaltiečių pir
menybių š. m. liepos 29- 
30 d. Toronte, tačiau dėl 
palyginus neskaitlingo da
lyvių skaičiaus to nebuvo 
padaryta.

MOTERŲ PROGRAMA: 
IOO m, 200 m, 400 m, 
800 m, 80 yd. kliūtinis, 
į tolį, į aukštį, rutulys(4 
kilo , diskas, ietis ir 4 x 
1OO m estafetė.

VYRŲ IR JAUNIŲ A 
PROGRAMA:

IOO m, 200 m, 400 m, 
800 m, 1500 m, 110 m 
kliūtinis, į tolį, į aukštį, 
trišuolis, rutulys (16 1b. 
vyrams, 12 1b. jauniams), 
diskas ( college vyrams, 
high school jauniams), 
ietis ir 4 100 m estafetė.

Šis stadionas turi tar- 
tano bėgimams ir šuo
liams ir tinka naudoti bet 
kokiame ore.

Registracija iki š. m. 
rugsėjo 5 d. , šiuo adresu: 
Miss Vida Čy vaite, 18301

LaSalle Rd., Cleveland, 
Ohio 44119.
Tel: (216}-486-3228.

Smulkios informacijos 
ir prieauglio klasių pro
grama išsiuntinėjama vi
siems sporto klubams.

• M ONTREA LIO miesto 
taryba pagaliau sutiko 
pensininkams papiginti 
miesto transportu naudo
jimosi kainą. Nusistatyta 
sumažinti važiavimokainą 
iki 20 centų. Bet vyrauja 
tokia nuomonė, kad šis 
nupiginamas yra dar men
kas .Pensininkams,ypatin
gai tiems, kurie gauna vi
sai mažas pensijas, ir ši 
kaina tebėra perbrangi. 
Organizacijų atstovai, pa
brėžia, kad ši nupiginimą 
miestas turėjo padaryti 
daug anksčiau, bet iš es
mės jis per mažas.

UOGOS IR OBUOLIAI
Zarasų rajono koopera

tyvų sąjungos kontora, 
kaip ” Tiesoje” rašoma, 
kasdien superka po 300 - 
400 kilogramų aviečių, 
serbentų, vyšnių.

rengėjų pa ruošta įvairios 
programos dalykais. Jų 
malonumui veike laimės 
ratas .Prie kurio visa lai
ka būriavosi norėjusių iš
bandyti savo laimę.

Vyresnieji turėjo ma
lonios progos paragauti 
skanios tikros lietuviškos 
goris .Veike puikus užkan
džių stalas kuri sumaniai 
tvarkė M.Kasperavičienė, 
prie kurio buvo galimą 
gauti keptos paukštienos 
ir prie jos įvairiais tinka
mais priedais.

Visus atvykusius links
mino A .Račinsko ir jo ko - 
legų - prancūzų gegužinei 
tinkamas orkestras.Šoko 
ne tik jaunimas bet ir se
nimas.

Prie gerai pavykusios 
gegužinės daug prisidėjo 
ne tiktai pasitaikęs gra
žus oras bet ir klubo 
nariai, savo dalyvavimu, 
nuoširdžia parama loteri
jai, kuria tvarkė A.Urba
navičienė ir B r.Kirstukas. 
P. Rzevuckas ir St.Po- 
causkas pavyzdingai tvar
kė barą. K. Kiaušas,A. 
Ž iukas su ponia organi
zavo laimės rato opera - 
čijas. M. Šiaučiuliene vi
sus vaišino savo padaryta 
lietuvišką gira. A. Mylė 
vykdė atvažiavusių įžan
gos mokestį. Gegužinėje 
irgi talkininkavo O. Mylie- 
ne, A. Rzevuckienė, A. Ra-
1972. VIII. 23

mos Tbilisi, Odesop ir Vo- 
I

rone*o miestuose.

VILNIAUS televizija pa
statė Amerikos dramatur
go William ęaroyan pjesę 
"Mano Širdis kalnuose". 
Pagrindinius vaidmenis 
atliko: K. Kymantaitė, S. 
Jukna, V. Derkintis, A. 
Šurna, R. Karvelis ir kt.

(?) 
LATVIJOS diplomatas - 
atstovas Vašingtone dr. 
Arnolds Qpekke mirė liepos 
27 d. Spekke buvo parašęs 
eilę mokslo knygų ir mirė 
85 m. amžiaus. Velionis 
Latvijos diplomatinėj tar
nyboje dirbo 16 metų '1954 
- 70). 'F)

• BALYS DVARIONAS, už
sitarnavęs meno veikėjas , 
kompozitorius ir dirigen
tas, gautomis iš Lietuvos 
žiniomis sunkiai serga ir 
guli ligoninėje. Kokio po
būdžio jo negalavimas,ne
teko patirti.

• KLAIPĖDOS KRAŠTE, 
netoli paties miesto pas
tatyta kiaulydė, kurioje 
turės sutilpti pusantro 
tūkstančio kiaulių. Prie 
jos įrengta šakniavaisių 
saugykla,o taip pat kitokio 
kiaulių pašarui gaminti 
įrengimai. Visi šie pasta
tai užima net 10,000 
kvadratinių metrų plotą.

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

7682, BOVL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941Brigham Young univer
siteto mokslininkas James 
Jensen iškasė, iki šio lai
ko nežinomas,didžiausį di- 
nosaurą, Colorado vaka
rinėje dalyje. Apskaičiuo
jama,kad šis gyvis gyveno 
žemėje prieš šimtą mili
jonų metų. Jis turėjo ke
turias kojas, maitinosi 
augalais,jo aukštis 50 pė
dų, svėrė 50 tonų, jo ilgis 
100 pėdų nuo nosies iki 
uodegos galo. Mokslinin
ko manymu tai buvęs pats 
didžiausias gyvis,koks bet 
kada buvo žemės pavir
šiuje. Pavyko iškasti tik 
vieną jo blauzdos kaulą.

Highland Auto Body
611 LAfLEUR AVE., LaSALLE

***
TEL. 366-7281 
**★**★*★*★**

• Atliekami mechaniniai darbai

o I fores taisymas ir dažymas
e Dunlop padangos ir baterijos 

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

Universal Cleaner* & bailor*
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

Tel. 769-2941

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

15 psl.
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AKCIJŲ VAJUS

Tęsiame saraša asmenų, 
kurie pirko NL bendroves 
akcijų:
Malonu, kad Nepriklau

somos Lietuvos laikraš
čio skaitytojai, gerai su
prasdami šio laikraščio 
svarbą mūsų tautinei vein 
klai stiprint.Visuomet yra 

. opūs jo reikalams ir vi
suomet parodo visuotiną 
ryžtą prisidėti prie jo iš
laikymo.

Skelbiame naujų N. L. 
skaitytojų sąrašą kurie 
įsigijoN.L.akcijas-šerus, 
šio N. L. akcijų vajaus ei
goje.
30. B. Paramskas 1.
31. J.Danys 3.
32. P.Lelis 1.
33. St.Jokūbaitis 2.

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 Šį kuponą su pinigais 

ar čekiais nors vienam pusme

čiui. Pakalbinkit užsisakyti 

NL-va(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 .................................

V al st. - prov............................ ...

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

adresas/ ..........................   . . .

34. J.Vaitkutis 1.
35. M.Rutkauskas 5.

viso 13 akcijų.
Nuo šio N. L. Akcijų va

jaus pradžios viso jau yra 
išplatinta 123 akcijos 1230 
doL sumoje.

Numatyta sukelti 10,000 
dol.sumą. Visiems, kurie 
įsigijo naujas,arba papil
dė jau turimas akcijas, 
priklauso nuoširdi padėka, 
už mūsų tautos žmonių 
vienijančios spaudos rė
mimą.

Lygiai maloniai prašo
mi ir kiti NL. skaitytojais 
įsigyti N L akcijas.

Akcijos kaina tik 1O. OO 
dol. vienam asmeniui, jų 
galima įsigyti iki 50.

J.Šiaučiulis, 
vajaus vedėjas.

• Mirė Petras Bagušis ir 
Stasys Ambrose.

• Julija ir Petras Žukaus
kai buvo išvykę į JAV-bes 
Apvažinėjo daugelį miestų 
aplankydami gimines ir 
pažįstamus.

• M. ir J. Traneliai iš 
Delhi,Ont. ,ten turimo ko
telio savininkai, lankėsi 
anksčiau gyventoje La- 
Sallėje.

• Lilija Bulotienė su šei
ma yra išvykę į Floridą.

• Ona Bučinskienė iš Kau
no, Genovaitės Rutkaus
kienės mamytė, yra atvy
kusi pas M. ir G. Rutkaus
kus Beaconsfield.

• A.Balčiūnas iš LaSalle, 
darbovietės-Bell Canada 
perkeltas į BellevilląOnt.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6693 — 35th Avenue, Montreal 409

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

A q e n_LJs_9— T_L
Komercinio, privataus turto, automobiliu, 

atsakomybės, gyvybės draudimas

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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.

Britanijos, LONDONO JAUNIMO GRUPĖ “GR ANDIS“,lkooperuojant 

lietuviškai radijo pusvalandžio programai Monrealyje, pristato 

lietuviškus filmus:
• V. SVIRSKIS (cinemaskopinės gamybos)

• ČIUTYTA RŪTA (Kupiškėnų vestuvės- cine-
maskopinės gamybos).

• VILNIUS.

Filmai bus rodomi Aušros Vartų poropijos salėje, 
penktadienį, rugpiučio 25 d. 8 vai. vakaro, 
šeštadienį, rugpiučio 26 d. 3 val.p.p. ir 

7 vai. vakaro.

Filmus apibudins dr. H. Nagys.
Auka $ 1,75. 

Persikėlė ir visa jo šei- 
ma.Jo žmonos Janės tėvai 
G. ir E. Mačioniai ilgesio 
prislėgti atstumo atskirti 
nuo savo vaikų ir anūkų.

• Jonas Babrauskas su 
šeima buvo išvykę į An-

♦ELŽBIETA
KARDELIENĖ vasaros 

atostogas praleidusi Kenne
bunk Porte, prieš grįžda
ma į M ontrealį dalyvavo 
ten vykusiame koncerte. 
Su choru ji sudainavo sa
vo mėgiamą Č.Sasnausko 
kūrinį "Karveleli mėlyna
sis " Be E.Kardelienės 
šiame koncerte dalyvavo 
žymios meno pajėgos- 
pianis^as Vytautas Vasy- 
liūnas, smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas, K.Ku- 
čiauskienė, A.Pilienė,R. 
Rajeckienė,B.Stravinskie
nė, E. Vasyliūnienė, I. Ži
linskienė, A.Gailiūnienė, 
M .Murauskienė,D .Rogers, 
A. Ustjanauskienė, I.KU

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

čiauskas V. Murauskas, J L pARENgIMAI: 
Buivys, J. Bruožis.

• VYTAUTAS VALKA iš 
Montrealio mūsų laikraš- 
čiopuslapiuosebuvo prieš 
kiek laiko per klaidą pa
minėtas rėmėjų tarpe.

• MONTREALIO Aušros 
Vartų parapijoj, kaip teko 
patirti netrukus turi įvyk
ti stambūs pasikeitimai. 
Kalbama, kad klebonas 
kun. L. Zaremba po kiek 
laiko apleis savo postą. 
Galimi ir kitokį pasikei
timai.

PRA NAS BA LTUONIS 
turėjo gero pasisekimo, 
dalyvaudamas garsiame 
Amerikos kurorte Ocean 
City. Kaip tik tuo metu J 
Ocean City vyko meno fes
tivalis, kuriame dalyvavo 
meno veikėjai iš viso pa
saulio. Viso šiame festi
valyje dalyvavo 130 meni- 
ninkų.Netik iš visos Ame- 

stotyje WBUR mūsų tau-> rik°s,bet ir iš kitų pašau- - 
tos reikalais. menininkei iš

statė savo kūrinius. Ne
maža dalyvių buvo iš Eu
ropos ,Ital i j os , Luks enbur- 
go ir pan.Prano Baltuonio . 
originalės skulptūros 
traukė publiko dėmesį. Pa-

•anicetas šimutis, 
Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke buvo 
pakviestas kalbėti radio

>KAUNO-VILNIAUS auto
strada Rusijoje laikoma 
vienu moderniausiai įren
gtų kelių. Ten yra 100 ki
lometrų nuotolyje 18 via
dukų ir 14 transporto iš - rodą vyko atvirame ore
skirstymo žiedų. prie pat, Atlanto okeano.

Montrealio Lietuviu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ: Į
Einamąsias s-tas --------- .._.5,0%-
Taupomąsias s-t!as .....   „6.0%
Term. ind. 1 metams.......... 6.5%
Term. ind. 2 metams..... .......7.0%
Term. ind. 3 metams-- ----- 7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau Nemok. gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumasJuž paskolos sumą.

Paskutinė gegužinė- iš
vyka bus rugsėjo 17 d. pas 
Genovaitę ir Joną Petru
lius, Brome, P. Q. kaip ir 
praėjusiais metais.Rudens 
parengimas bus Aušros 
Vartų parapijos salėje 
lapkričio 25 d.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines__ ___ 8.5%
Nekiln. turto _____ „...8.5%
Čekių kredito .......... 9.0%
(nvestacines____ nuo 9% iki 12%
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