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LIETUVOJE P A S I P R
BRAŽINSKŲ. BYLA - PUSĘ METŲ

STIPRUS, NES LIETU
VIAI TIKISI PARAMOS 
IŠ UŽSIENIO BROLIU

"POSSIEV",politinis ru
sų emigrantų mėnesinis 
žurnalas, savo vedamąjį 
skyrė rusų - lietuvių san
tykiams.

Nurodęs, kad istoriniu 
atžvilgiu lietuviai-esą la
biausiai rusams artima 
tauta,kad dar XIII amžiuje 
jie sugebėjo atsispirti vo
kiečių ordinui,gi XX šimt
metyje jie sugeba išlaikyti 
savo respublikos tautinį 
pobūdį, rusų žurnalas tei
gia: ” lietuviai katalikai 
yra, gal>bųt, pati religin- 
giausia tautaSSSr rėmuo
se. Tuo būdu lietuviai, po 
žydų antroji tauta galinti 
tikėtis savųjų tautiečių 
paramos iš Vakarų n.

Esą, gal būt dėl to tau
tinis pasipriešinimas Lie
tuvoje stiprėja žymiai la
biau kaip kitose respubli-* 
koše, gi jos religinis ryž

tas tautoje palaikomas žy
miai didesniu mastu."Dėl 
to-toliau teigia žurnalas- 
ir suprantama, kad jei 
Maskvoje protestą pasi
rašo 20-30 žmonių, tai 
Lietuvoje 104 katalikų 
dvasiškiai rašė Sovietų 
S - gos kom.partijos Cen
tro Komitetui,gi tuo metu, 
kai pas mus (Rusijoje) dėl 
religinės priespaudos 
reiškė protestą, pasirašę 
keli tūkstančiai, tai Lie
tuvoje peticiją pasirašė 
17,000 asmenų ”.

Toliau rašoma apie 
įtampą Lietuvoje ir apie 
Kaune š.m. gegužės 18 d. 
prasiveržusią " tautiniai- 
religinę manifestaciją ." 
Esą,minia miliciją puolu- 

i si akmenimis ir šioji tu
rėjusi atsitraukti. Sukili
mui malšintibuvo iškvies
tas parašutininkų dalinys, 
speciali MVP grupė, sa
koma, iš Kaukazo ”.

Esą ” liejosi kraujas , 
minia išsklaidyta. Kaune- 

I E Š l N I M A S

ramu. Gal būt, Nixonui 
pravažiuojant pro Boro- 
vickių vartus Kremliuje 
jis prisiminęs ten buvusį 
šaudymą (auto vilkstinei 
vykus su ru^ų kosmonau
tais bei Kremliaus vadais- 
Red.), tačiau apie Kauną 
jis nieko neišgirdęs ".

Pagaliau, rusų emi
grantų žurnalas pažymėjo 
kaip būdingą bruožą tai, 
kad rusų daliniams Lie
tuvoje nebuvęs duotas 
įsakymas šaudyti į lietu
vių minią ir kad apie įvy
kius Kaune pasaulis paty
ręs iš rusų-pasipriešini- 
mo veikėjų Maskvoje.

GELBĖKIT MUS....
Vakarų spauda keliais 

atvejais pažymėjo,kad pa
sipriešinimas sovietų re
žimui pastebimas ne tik 
Lietuvoje, bet ir Estijoje 
ir Latvijoje. Vak. Vokieti
jos dienraštis-"Bild",lie
pos 8 d. įdėjo žinią tokios 
antraštės"Gelbėkite mus,

Vliko pirmininkas dr. 
J. K. Valiūnas posėdyje 
kalbėjo apie Algirdo Bra
žinskų bylos eigą Ankaros 
Apygardos teisme.

Byla buvo pradėta š.m. 
rugpiūčio 23 d. Pagal tur
kų advokato C.Yardimci 
informaciją byla būsianti 
svarstoma su pertrauko- 
mums kovojant prieš so
vietų, okupaciją". Nurody - 
ta į Lietuvoje buvusius 
susideginimus ir teigia
ma: " Visas pasaulis turi 
žinoti,kad penki milijonai 
estų latvių ir , lietuvių 
prieš ingi sovietų okupaci
jai. Mes kreipiamės į 
Ameriką ir kitas tautas 
remti mūsų kovą". Sad 
agentūros,iš Londono tei
gimu, tai žodžiai, buvę 
viename laiške, pasieku
siame laisvąjį pasaulį iš 
Estijos - Talino. Šalia kitų 
faktų, nurodoma į rusų 
atkakliai vykdomą Esti
jos kolonizavimą - gausų 
rusų gabenimą.- 

mis ir galinti užtrukti 
šešis mėnesius. Teismas 
pirmoje sesijoje(rugp. 23) 
atmetė rusų reikalavimą 
jiems išduoti Brazinskus- 
rusai įrodinėjo, kad lėk
tuvo stiuardesė buvusi 
nušauta Rusijos teritori
joje.

GRAIKIJOJE laisvės pa
sitraukusios sovietų žve
jybos laivo "Išan" įgulos 
tarpe pabėgo keli lietuviai. 
Pasiųsta Romon min. St. 
Lozoraičiui, telegrama, 
kuria buvo prašoma rasti 
tinkamą asmenį nuvykti į 
Graikiją. P. Lozoraitis 
pranešė, kad Graikijon 
nuvykti sutikęs Petras 
Klimas.

• DR. K. VA LIŪNĄ S, drau
ge su Lietuvos Atstovu 
Vašingtone p. J. Kajecku 
kalbėjosi dėl Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos su Valsty
bės Departamento parei
gūnu D. Martin.



KAS KLIUDO 
SANTYKIAMS SU 
MASKVA

Pastarieji metai politi
kos veikloje praėjo san
tykių su Maskva gerinimo 
ženkle .Kiek daug pastangų 
padėta,kaip daug buvo rū
pinimąsi ir net aukojama 
tam vienam tikslui, pa
siekti normalių santykių 
su komunistiniu pasauliu.

Prezidentas Niksonas 
važiavo į Maskvą, rodė 
palankumą,sakė skambias 
kalbas ir iš tolo žiūrint 
susidarė įspūdis, jog pa
geidaujami rezultai pra
deda reikštis. Gausios 
mokslininkų ir menininkų 
delegacijos ir iš vięnos ir 
iš kitos pusės turėjo pra
dėtą darbą sustiprinti.

-•-
Tačiau diplomatinės 

šypsenos pasirodo nebuvo 
patvarios, jos greitai už
mirštamos. Žiaurioji tik
rovė neišyengiamai ilgai
niui įsigaili. Ir iš diplo
matinio darbo maža kas 
Įteka.

Kasdieniška nuotaika 
jokiu būdu nesutampa su 
Iškilminguoju diplomati
niu paradu. Vos tik pra
ėjo keletas mėnesių ir 
Maskva pradėjo iš naujo 
pulti Ameriką. Pažadai 
banketuose jau užmiršti, 
Ir Maskva nė kiek nesi
varžymą parodo, kad ji 
laiko visą kitą laisvąjį pa
saulį savo didžiuoju prie
šu.Tenka suprasti, kad tik 
tada Kremlius buv paten
kintas, jeigu jo visi norai 
bus priimti.

Maskva nauju įnirtimu 
pradėjo pulti Ameriką. 
Kas gi ypatingai Kremlių 
suerzino? Jeigu ne vienas 
kitas, bet dauguma Mas
kvos laikraščių Ameriką 
puola, tai jau turi būti 
svarbi priežastis .Šiandien 
jau užmirštas santūrumas, 
kuris buvo pasteb imas so
vietinėje spaudoj e,kalbant 
apie Amerikos politiką. 
Visi rusų laikraščiai ne
paprastu griežtumu s mer
kia Amerikos žygius Viet
name. O greta to rodomas 
ypatingas palankumas 
Vietkongui. Sovietiniai 
laikraščiai pirmu kart 
vadina”blokada”A mer ikos 
karinius veiksmus. Ten 
sakoma,kad Amerika sie
kia visiškai sunaikinti gy
vybės ženklus karo sr ity-
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DEMONSTRAC
’’Times” ir kitų lai kr ąso

čių korespondentai prane
ša iš Maskvos, kad nors 
valdžios ir nebuvo leista 
demonstruoti prie Leba- 
nono pasiuntinybės, žmo
nės vi stiek demonstravo 
prieš arabų teroristų veiks 
mus olimpiadoje ir pa
reiškė Izraeliui užuojautą 
dėl žuvusių Izraelio spor
tininkų. Tarp demonstruo
jančių buvo policijos suim
tas ir profesorius Sacha
rovas - pirmosios atomi
nės bombos kūrėjas, bet 
jis buvo greit paleistas.

je. Vashingtono pareiški
mą, jog bus ir toliau ma
žinami Amerikos kariniai 
daliniai Vietname, Mas
kvos spauda vadina dvivei
diškumu ir noru apgauti 
pasaulį.

-•-
O kur gi pagaliau Mas

kvos spaudos pykčio prie
žastis? Pasirodo, kad po
litinė informacija ir atvi
rai patiektos žinios apie 
įvykius visame pasaulyje 
labiausia Kremlių erzina. 
Kaip žinia, radio Voice of 
America ir kitų vakarų 
radio stočių transliacijas 
trukdomos .Bet tiesa, nors 
dalinai pasiekia sovietinių 
piliečių ausis. Ir toji ap
linkybė, matyt, sudaro 
Kremliaus vadų susier
zinimo pagrindą. " Prav- 
da"tiesiog kaltina Ameri
ka, kad ji savo radio in
formacijomis stengiasi į 
sovietus infiltruoti bur
žuazines nuotaikas. Pik
čiausia, kad žinios iš va
karų pasaulio ypatingai 
paveikia sovietinį jauni
mą, kuris darosi vis ma
žiau paklus nūs partiniams 
propagandistams.

Galima spręsti, kad 
Maskvos nusiteikimai ne
būtų tokie irzlus, jeigu 
Amerika, liautųsi skelbti 
laisvas žinias iš viešojo 
gyvenimo visame pašau- 
tyje-

Tačiau laukt i,kad Ame
rika visai liausis infor
muoti komunistinėje san
tvarkoj e ats įdarus ias tau
tas apie tikrus gyvenimo 
į vykius, nėra jokio pagrin
do. Tad išvada aiški, da
bartinėje padėtyje, neat
sižvelgiant į dideles nuo
laidas ir nuoširdžias pas
tangas, greito suartėjimo 
su Maskva netenka laukti.

t J A MASKVOJE

• Vašingtone, prie pamink- 
!o Lincolnui, įvyko gedu
lingos pamaldos už žuvu
sius sportininkus. Dalyva
vo senatoriai, Baltųjų Bū- 
mų atstovai, vai st. sekre
torius W. Rogers ir tūks
tančiai amerikiečių. Te! 
Avive iškilmingai palaidoti 
žuvusieji, pusiau religinė
mis, pusiau karinėmis 
apeigomis.

Vak. Vokietija ir kitos 
Europos valstybės imasi 
apsaugos priemonių prieš 
arabų teroristus, nes ara
bų teroristai rengia visą 
eilę sabotažo aktų, reika
laudami, kad Izraelis pa
leistų kalėjime sėdinčius 
arabų teroristus. Spėja
ma, kad gali būti siunčia
mi siuntiniai, kuriuose bus 
bombos įvairioms Izraelio 
įstaigoms, kur tik jos be
būtų.

TRŪKSTA BULVIU- 
LIETUVA TURI 
GELBĖTI PADĖTĮ....
Sovietų spauda paskelbė 

priemones maisto padė
čiai Maskvos rajone-žie- 
mos metui - pagerinti, nes 
derlius nukentėjęs dėl 
šios vasaros sausros bei 
karščių. " The New York 
Times ” korespondentas 
Hedrick Smith pažymėjo, 
kad " Pravdos” žiniomis, 
dėl " komplikuotų oro są
lygų” 9 dideli bulvių trans
portai būsią atvežti iš 
Gudijos, Latvijos, Lietu
vos ir Estijos.. ."Dėl to 
Maskvoje įvykę ir specia
lūs komunistų parti jos pa
reigūnų posėdžiai.

Maskvos kolchozininkų 
turguose nesenai paste
bėta, jog šiais metais 
trūksta ir kitų žemės ūkio 
gaminių, kaip salotų, įvai
rių daržovių .Anksčiau to
kių trukumų nebūdavo.

Baltijos kraštų gyvento
jai "savanoriškai" skubės 
sostinės gyventojus pa
remti ir... patys nukentės, 
nes bulvės labai svarbus 
maistas ne tik Rusijoje, 
bet ir Lietuvoje. Tas ūki
nis išnaudojimas vyksta 
dar riaušių ir protestų.

• Prancūzijos prezidentas 
Pompidou gavo pakvietimą 
per M. Shumaną (kada jis 
lankėsi komunistinėje Ki
nijoje) atvykti į komunisti
nę Kiniją, bet jis dar ne
paskyrė būsimos kelionės 
laiko.

KEIST! HARVEY OSWALDO 
laiškai

Amerikos prezidento 
Johno Kennedy mirtis te
bėra įvairių spėliojimų 
srityje. Liko daug kas ne
aišku, kartais paslaptin
ga .Pats prezidento žudiko 
asmuo sukelia daug abe
jonių, Osvaldas kaip žinia 
keletą metų gyveno sovie
tinėje Rusijoje. Pradžioje 
nepaprastas komunizmo 
gerbėjas, vėliau didelės 
neapykantos sovietiniam 
režimui apimtas Osvaldas 
grįžo atgal į Ameriką.

Netrukus viena New 
Yorko firma viešose var
žytynėse parduos keturius 
Osvaldo laiškus, kuriuos 
jis rašė savo broliui.Vie- 
name laiške jis'1959 metų 
pabaigoje rašė:"Esu suža
vėtas gyvenimo sovietų 
Sąjungoje. Ir niekas nęs 
neprivers apleisti USSR. 
Aš negrįšiu atgal į Ameri
ką, kurios neapkenčiu."

Bet jaul96i metų liepos 
mėnesyje jis visai kitaip 
kalba. Pasirodo, kad jis 
pats, o taip pat ir jo žmo
na Marina aplankė Ameri
kos ambasadą ir prašė, 
leidimo vėl sugrįžti į 
Ameriką. Tada jis visai 
kitaip rašo: "Aš negaliu 
aprašyti kas čia dedasi. 
Suprask, kad kiekvieną 
laišką čia tikrina".O to-r 
liau jis kalba atvirai:- 
tr Mes darome viską, kad 
tik galėtume iš čia iš
trukti. Bet mums labai 
sunku .Rusai dažnai labai 
žiaurus. Jie pradėjo tar
dyti mano žmoną, kai tik 
mes grįžome iš Maskvos. 
Jie viską suseka,nes nau
doja įvairias priemones ir 
skaito privačius laiškus.

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę K (.madai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyaute cm Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Toliau Oswaldo nuotai
kos darosi vis ryškesnės. 
Po keleto mėnesių jis bro
liui praneša: " Jie mane 
suvaržė ir daro visokias 
kliūtis, kad tik aš neišva
žiuočiau. Juk žinoma, kad 
jie visai nepaiso žmonių 
pageidavimų,' o taip pat 
nekreipia dėmesio į tarp
tautines teises ".

Toje būklėje atsidūręs 
Osvaldas darosi vis pik
tesnis. Jis labiausia nusi
minė, kad jo pinigai visai 
išsekė. Jis jaučiasi su
pančiotas ir vėl broliui 
skundžiasi:-" Kovo mėne
syje mes turėsime kūdi
kį, o tada mums daug ge
riau būtų gyventi Ameri
koje. Ten mes galėtume 
pradėti naują gyvenimą. 
Lėktuvas iš Maskvos į 
New Yorką kaštuoja 800 
dolerių. O pinigų aš visai 
neturiu. Tikiu, kad mums 
pagelbės Amerikos atsto
vybė.".

Šiuos laiškus tyrinėjo 
Warreno komisija, kuri 
stengėsi išaiškinti prezi
dento Kennedy nužudymo 
visas aplinkybės. Bet tie 
laiškai toli gražu neparo
do, kodėl gi Oswaldas nu
žudė prezidentą? Į tuos 
laiškus žiūrima, kaipo į 
savotišką retenybę. Todėl 
Oswaldo giminės tikisi už 
tuos laiškus gauti nemažus 
pinigus.
• LIETUVOS VAISIAI, kai 
atėjo sezonas,buvo skubos 
keliu skinami ir parengus 
vagonus siunčiami į Le
ningradą.Taip privačiuose 
laiškuos e rašo iš Lietuvos 
giminės*

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Antanas LIstjanauskas

ANTANAS USTJANAUS- 
KAS mirė, sulaukęs 57 

metų amžiaus .Paskutinius 
savo gyvenimo metus jis 
praleido Hartforde, Conn. 
Jis gimė 1915 m. Varšu
voje, bet augo Kaune, da
lyvaudamas koperatin ta
me veikime.

Atvykęs į Ameriką jis 
plačiai veikė amerikiečių 
tarpe, stengdamas popu- 
rianti lietuvių reikalus. 
Mirdamas paliko žmoną, 
du sūnus ir keturias dukt
eris. Antano Ustjanausko 
laidotuvėse dalyvavo ne 
tik daug lietuvių, bet ne
mažas skaičius ameriko
nų, kurie su velionių ben
dradarbiavo įvairiose or- 
ganizacijose.Jis mirė nuo 
širdies smūgio.

• KIKILIS LA BALK O JIS,
Kajetono Aleknavičiaus, 
ankstyvojo,dar prieš Auš
ros laikus, rašiusio poe
to-humoristo knyga iš
leista Vilniuje. Įsidėmėti
nas dėmesys ankstybajai 
lietuvių kūrybai parodo
mas išleidžiant šią knygą -

Sudburyje lietuviai veikėjai pavyzdingu pasiryžimu 
surengė savo spaudai paremti pikniką. Vaizde v a- 
sarvietės šeimininkai Gudriūnai , J. Remeikis ir 

kiti p ik n ik auto j ai.
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Birutė Kemežaitė, kuri 
dainuoja ir reiškiasi lite
ratūroj e,Romoje,kartu su 
simfoniniu orkestru,įdai
navo 12 lietuvių kompozi
torių kūrinius į plokštele.

Maironio lituanistinė mokykla Toronte yra 
nų šokėjų vyresnėms Toronto šokių grupėms

Strasburgo universitetuo- 
s e .Ji yra baigus i aukštuo - ’ [ 
sius lituanistikos kursus J s 
ir pati mokytojavo litua
nistinėse mokyklose.

JOLITA KAVALIŪNAITĖ 
Case Western Reserve 
Cleveland© universitete 
gavo daktaro laipsnį. Ta
me pačiame universitete 
ji dėstė prancūzų kalbą, o 
vasaromis studijavo ispa
nų kalbą Granados ir Bar- 
celonos universitetuose, o 
literatūrą Sorbonoje ir

viena didžiausių Kanadoje ir per eilę metų priaugino jau- 
. Nuotraukoje viena grupė šokėjų.

Lietuviu žurnalistų sąjungos Sidnėjui Australijoj 
skyriaus valdyba. Iš kairės: A. Saudargienė - sek
retorė, A. Skirk a - pirmininkas ir A. Lukstytė - i ž- 
dininkė.

VIKTORAS R. MISIŪNAS,

Viktoras Misiūnas, Ar
gentinoje gimęs veikėjas 
jau antrą kadenciją pirmi
ninkauja Argentinos lietu
vių Centrui.

• "LITAUSCHE LYRIK", 
tai lietuvių poezijos rin
kinys išleistas vokiečių 
kalba .Ši knyga dideliofor- 
mato ir turi 398 puslapius. 
Jį išleido Vilhelm Fink 
Verlag. Leidinyje plačiai 
atstovaujama lietuvių po
ezija, pradedant Strazde
liu, Vienžindžiu ir Mairo
niu ir baigiant sovietinių 
laikų poetais,kaip Mieže
laitis, Bložė ir Palčiaus- 
kaitė.

• LIETUVIAI SKAUTAI 
Los Angeles pašventino 
ir paaukojo Romo Kalan
tos atminimui lietuviškais 
ornamentais papuoštą 
kryžių.

• UTENOS kraštotyros 
muziejus gauna iš Antano 
Pakalnio, turinčio jau*8O 
metų amžiaus, daug ar
cheologinės medžiagos, 
etnografinių suvenyrų, o 
taip pat ir senų lietuviškų 
knygų. Antanas Pakalnis 
gyvena Sventabačkės so
dyboje,Pakalnių apylinkė

Sėkmingi Kanados lietuviai tabako augintojai. Iš kairės:
- J. Virbalis, ūkio savininkas Rugienius ir kiti svečiai.
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je, netoli nuo Utenos.

• BIRŽUOSE buvo lietuvių 
kompozitorių suvažiavi
mas.Ta proga net 32 kom
pozitorių veikalai buvo at
likti koncertuose Biržuo
se, Vabalninke ir aplin- 
kiuose kolchozuose.



YRA KARALIUS BASAS

Toli, Indijos okeane, 
daugiau kaip pusantro 
tūkstančio mylių atstume 
nuo Australijos žemyno 
yra koralų kilmės salų 
grupė. Tai nedidelės sa- 
liukės,kuriose gyvena ke
letas šimtų, malajiečių 
kilmės žmonių. Bet gali
ma stebėtis, kad jie turi 
savokaralių.Šio karaliaus 
vardas John Ros s. Jis yra 
škotų kilmės, jo protėviai 
prieš daugelį daugelį me
tų apsigyveno šiose sa
lose, Vyriausioji valdžia 
tose salose priklausė an
glams. Bet Anglija, 1955 
metais pasitraukė, ir už
leido Australijai globoti 
šias salas.

Australijos vyriausybė 
gal nebūtų kreipusi dėme
sio į šias tolimas salas 
jeigu nebūtų gautos žinios, 
jogbasas karalius nežmo
niškai elgiasi su savo pa
valdiniais. Jis vietinius 
gyventojus esą pavertęs 
vergais ir reikalaująs,kad 
jie nemokamai dirbtų jo 
kokoso platancijose. Jis 
tiesa savo vergams moka 
du su puse dolerio į sa-

Ugandos prezidentas Aminas, 
griezhas rasines politikos

salininkas.

Azijatai iš Uganc^os ištremiami, Kanados konsulate 
prašo vizų.

vaitę, bet ne kokiais pini
gais, o tik jo paties paga
mintais žetonais. Vergai 
gali pirkti prekes karaliui 
priklausančiose krautu
vėse.Karalius Johnas lai
ko dideliu save reforma
torių. Pavyzdžiui, jis 
stropiai seka, kad gyven
tojų skaičius salose per
daug ne augtų. Karalius 
moterims nemokamai 
duoda tam tikras tabletes v
nėštumo.Šiuo požiūriu ka - 
ralius nesąs šykštus.

Karalius irgi neleidžia 
gyventojams be jo žinios 
apleisti salas. Jeigu kas 
nors nusižengia, tai tokio 
karalius jau nepriima at
gal. Greičiausiai basakojo 
karaliaus valdžia netrukus 
pasibaigs. Nes australai 
pareikalavo , kad salose 
veiktų jų piniginė siste
ma. Tačiau žemė salose 
ir toliau priklausys kara
liui. Australijos valdžia 
nusistačius salų gyvento
jus padaryti Australijos 
piliečiais. Tada jie bus 
pilnateisiai asmenys ir 
galės nekliudomai keliauti 
kur tik nori.

Bet nuostabu, kad kara
liaus Jphno pavaldiniai 
nesiskundžia. Jie mano 
kad jiems ten gera gyven
ti ir niekur kitur jie ne
galėtų surasti. Karalius 
basnyrčias apkeliauja sa
vo visą valstybę ir pri
žiūri,kad jo visi įsakymai 
būtų stropiai pildomi.

RASIZMAS IR NEGRAI
Nu ola os girdime, kad 

negrai skundžiasi bal’ųjų 
žmonių rasizmu.Negrams, 
girdi, aikoma diskrimina
cija,jie kenčia nuo baltųjų 
žmonių persekiojimo.

Be- pasirodo, kad Afri
koje susikuriuose negrų 
valstybėse rac irgi 

reiškiasi. Uganda, pavyz
džiui, savo piliečių tarpe 
turi ne tik juodosios rasės 
žmones, bet ir aziatus. 
Ugandos prezidentas Ami
nas nesenai padarė spren
dimą iš Ugandos išsiųsti 
visus indiečius, pakista
niečius ir malajiečius. 
Šis sprendimas palies 
80,000 aziatų. Jų daugu
mas yra gimę Ugandoje ir 
Britanijos valdymo laikais 
čia buvo įsikūrę. Kadangi 
šie aziataidar iš Britani
jos valdymo laikų turi an
gliškus pasus, tai dabar 
Ugandos valdžia bando 
reikalauti, kad Anglija 
tuos žmones ’Atsiimtų ". 
Ugandos prezidentas Ami
nas labai griežtai jis an
glams davė tik tris mėne
sius laiko šį įsakymą 
įvykdyti. Ugandos valdžia 
kaltinaaziatus šalies ūkio 
sabotavimu, o taip pat 
Ugandos valdžiai nepatin
ka, kad daug prekybos 
įmonių esančios aziatų 
rankose. Nesusipratimai 
tarp negrų ir aziatų pra
sidėjo nuo to laiko, kai 
įsikūrė vietinė vyriausy- 
bė.Aziatai yra terorizuo
jami ir nemažas jų skai
čius stengiasi kur nors 
išsikraustyti.

VANDENS IR ORO 
TERŠIMO PAVOJUS 
Vashingtone aplinkos 

teršimą tyrinėjanti komi
sija paskelbė įdomius duo
menis. Pasirodo, kad pas
taraisiais metais oras da
rosi kiek švaresnis. Jo 
neužteršią fabrikų kami
nai,kaip anksčiau būdavo. 
Tai administracijos pas - 
tangų vaisius, nes buvo 
pareikalauta iš pramonės 
įmonių imtis griežtesnių 
techninių būdų apsaugoti 
orą nuo kenksmingų žmo
gaus sveikatai dujų.

Tačiau vanduo pasidarė 
dar labiau nešvarus upėse, 
ežeruose ir okeano pa- 
krantėse-Į vandenį be fab
rikų cheminių atmatų tarp 
kitko patenka cheminių 
trąšų liekanos iš dirvų , 
kur auginami javai ir dar
žovės. Tasai pavojingas 
vandens užteršimas vyks
ta pastoviai ir pasilieka 
ilgiems metams.Padėtis 
tokia sunki, kad Washing- 
tono vyriausybė planuoja 
artimiausių 10 metų bė
gyje vandens ir oro ap
saugai išleisti 287 bilijo
nus dolerių.

PUERTO RICO

N E P R I K L

SAKO KOLONIALINĖ 
JUNGTINIŲ TAUTŲ 
KOMISIJA
Kolom ialinė Jungtinių 

Tautų komisija priėmė re
zoliucija, kurioje sakoma 
kad Puerto Rico turi ne
paneigiamą teisę gauti 
laisvo apsisprendimo ir 
nepriklausomybęs teisę. 
Rezoliucija priimta 12 
balsų,o 10 valstybių susi
laikė.

Jau žinoma, kad JAV ir 
Anglija išstojo iš Kolo- 
niajalinės komisijos, lai
kydamos šios komisijos 
sprandimus vienšališkais 
ir nepagrįstais.Komunis
tinės valstybės šioje ko
misijoje pastoviai domi
nuoja. Afrikos ir Azijos 
valstybės leidžiasi komu
nistų vadovaujamos. Ypa
tingai aršus sprendimai 
esti šioje komisijoje tais 
atvejais, kai reikalas su
rištas su Amerikos inte
resais.

Tuo tarpu ši rezoliucija 
dar neturi praktinės 
reikšmės. Bet ši komisija 
gali sušaukti viešus po
sėdžius, kuriuose bus iš
kelti reikalavimai Puerto 
Rico salos gyventojams 
suteikti nepriklausomybę.

Sala Puerto Rico įėjo į 
Amerikos Jungtinių val
stijų sudėtį 1898 metais, po 
Amerikos ir Ispanijos ka
ro. Pradedant 1952 metais 
sala turi atskirą konsti
tuciją ir valdoma atskiros 
vyriausybės .Juridiniu po
žiūriu Puerto Rico yra 
laisva teritorija, surišta 
su JAV.

Portorikiečiai, pagal 
veikiančius įstatymus yra 
Amerikos piliečiai,bet jie 
savo saloje gyvendami

BIČIULIŠKAS ŽODIS 

NL SKAITYTOJAMS:
Dauguma mūsų skaitytojų 

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

“Nepriklau >oma 
Lietuv a“

TURI GAUTI

A U S O M Y B E

nemoka federalinių mo
kesčių, o taip pat Puerto 
Rico neturi savo atstovo 
JAV kongrese.

1967 metais Puerto Rico 
saloje įvyko referendu
mas .Šio referendumo me
tu paaiškėjo, kad 60% su
tinka su ta padėtimi,kokia 
dabar yra. 39% balsavo už 
tai, kad Puerto Rico gautų 
atskiro steito teises ir tik 
vienas nuošimtis pasisakė 
už visišką nepriklauso
mybę. Dabar gi Jungtinių 
Tautų kolonijalinė komi
sija šį klausimą iš naujo 
iškėlė ir paskatino salą 
siekti nepriklausomybės. 
Bet, jeigu Puerto Rico 
pasidarytų nepriklausoma 
valstybė, tai kad atsitiktų 
su tais šimtais tūkstančių 
portorikiečių, kurie šiuo 
metu Amerikos miestuose 
labai gerai jaučiasi ir tur 
būt nenorėtų savo gero gy
venimo keisti į nežinomas 
sąlygas ir aplinkybes?
• EGIPTO laikraščiai 
paskelbė kaltinimą Sov. 
Sąjungai, kad ji nesilaiko 
savo įsipareigojimų, nus
tatytų draugingumo sutar
tyje tarp abiejų valstybių. 
Maskva buvo ypatingai su
erzinta užuomina, kad ji 
nesilaiko sutarties kari
nės pagalbos atžvilgiu. 
Dabar Maskvos agentūra 
Tass atmeta šį kaltinimą 
ir nurodo, kad patys egip
tiečiai, girdi, pripažino 
sovietų pagalbos reikšmę 
kalbose atsisveikinant su 
rusais karo patarėjais. 
Aplamai Maskva pyksta, 
kad pastaruoju metu Egip
to spauda pastoviai puola 
rusus.Kaip atrodo,Mask
vai svarbu sušvelninti 
santykius suEgiptu.Mask- 
vos Izviestija pabrėžia, 
kad nesantaika tarp Rusi
jos ir Egipto sudaro didelį 
džiaugsmą" imperialis
tams " ir abiejų valstybių 
priešams.

♦ EVITTA,Argentinos bu
vusio prezidento Perono 
žmona mirė prieš 20 me
tų.Tai dabar Perono šali
ninkai tas sukaktuves su
manė paminėti ir padėjo 
20 bombų, kurios spro- 
ginėdamos padarė nema
žus nuostolius privatiems 
asmenims. Nes tos bom
bos buvo padėtos namuose 
ir įstaigos e, kurios Pero
no šalininkams nepatinka.

4 p si. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
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KRISTUPAS LEKŠAS
100 -osioms gimimo metinėms

Klaipėdos krašto kultū
riniame gyvenime svarbų 
vaidmenį yra atlikę poe
tas ir visuomenės veikė
jas Kristupas Keksas. 
1923 -1939 metų laikotar
piu,kada Klaipėdos krašte 
siautėjo politinės aistros, 
K. Keksas buvo vienas iš 
tų blaiviai ir nuosekliai 
mąstančių kultūros veikė
jų, kurie gynė mažažemių 
valstiečių interesus .Klai
pėdos kraštui prisijungus 
prie Lietuvos (1923 m.) , 
K. Lekšas seimelyje at
stovavo smulkiesiems 
valstiečiams, įsteigė"Ma- 
žųjų laukininkų susivieni
jimo " draugiją.

K. Lekšas gimė 1872 m. 
rugpiūčio 31 d. Stikliuose, 
Šilutės rajone. Eidamas 
dvidešimtuosius metus, 
jis įsijungė į lietuvių na
cionalini judėjimą, reika
lavo,kad Prūsijos vyriau
sybė grąžintų į mokyklas 
lietuvių kalbą.

Anksti pradėjo K, Lek
šas bendradarbiauti spau
doje."Lietuviškoje c eitun - 
goję”,Prūsų lietuvių bal - 
se", "Tilžies keleivyje " , 
"Saulėtekyje” jis spausdi
no savo eilėraščius.

Pagaliau 1908 metais 
pasirodė K.Lekšo eilė
raščių knyga "Rūtų vaini
kėlis arba svodbos eilės”.

1972 M. MONTREALYJE

Spalio mėn.7d.
DIDYSIS SUBUVIMAS-BALIUS
SPORTAS, DAILĖS PARODA
Spalio mėn. 8 d.

PAMALDOS, AKTAS-KONCERTAS
JAUNIMO POBŪVIS
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

KRISTUPAS LEKSAS

Naujas jos leidimas buvo 
pakartotas 1922 m. Rinkti
nėje yra pluoštas proginių 
eilėraščių,skirtų vestuvių 
apeigoms. Jie turėjo būti 
dainuojami pagal kai ku
rias populiarias melodi
jas. Antrąją rinkinio dal| 
sudaro” Tautiškos ir tūlos 
kitos eilės ". Poetas dai
nuoja apie tėvynę, ragin
damas ją pabusti ir pa
žvelgti " kaip siaučia ne
prieteliai ”, peikia tokius 
lietuvius, kurie tada,kai 
už tautą reikia kariauti ar 
žūti,”lygkiškeliai šmukšt 
-nebėr jau jų" ( eil. "Tave 
mes mylim,miela Lietuva")

Tėvynės gamtos grožis 
jam yra jėgų šaltinia, kū
rybos versmė.Gimtoji kal
ba K. Lekšui svarbiausias 
tautybės požymis. Jis 
griežtai kritikuoja tuos 
tautiečius, kurie išsiža

dėjo savo kalbos, paliko 
tėviškę ( eil. "išverstskū- 
ris", "Katraip geriaus ?"). 
K.Lekšopoezijos meninės 
priemonės neturtingos, 
ritmai paprastai,žodynas 
ribotas .Dažnai nepaisoma 
eilutėje gramatinio kirčią 
neįprastai trumpinami 
žodžiai. Tačiau tie eilė
raščiai, kuriuose jis pie- 
šiagimtojo krašto peiza
žą, skamba gana sugesty
viai. Ramiai, epiškai jis 
dainuoja apie tėviškės 
grožį:

Kur kalnas Rambynas lyg 
sveikindamas moja, 
Kur mūsų probočiai gy
venę yra, -
Kur mūsų sens Nemuns 
per lauką banguoja, 
Kur tamsiosios girios lyg 
šlamšdamos šneka. 
Kur Jūra, Šešupė į Nemu
ną teka,
Čia mūsų tėvynė, graži 
Lietuva...

( Eil. "Prologas " )
Rytų Prūsijos lietuviš

kosios inteligentijos ryšiai 
su Lietuva buvo gana sil
pni. Skirtingos šių kraštų 
politinio ir visuomeninio 
gyvenimo sąlygos lėmė ne 
tik literatūros turinį, bet 
ir jos formą. Lietuvoje 
tuo metu susikūrė Mairio- 
nio poetinė mokykla, ku
riai pagrindus davė liau
dies kūrybinėmis įėgomis 
trykštanti tautosaka. Ši 
mokykla išaugino nemaža 
poetų. Yra žinoma, kad 
Mairionio poezija buvo 
artimai pažįstama ir K. 
Lekšui. Tad nenuostabu, 
kad kai kuriuose jo eilė
raščiuose jaučiamas Mai
rionio poveikis.

Vaizduodamas kaimo ir 
miesto santykius, K.Lek
šas eina savilu, Klaipėdos 
krašto valstiečiui būdingu 
keliu.Į pramonės augimą, 
kurie nesulaikomai trau
kia į miestus darbo jėgą, 
į lietuvių jaunimą poetas 
žiūri su nerimu ir baime, 
nesuprasdamas gamybinių 
jėgų ir gamybinių santykių 
vystomosi dėsnių, o tik 
įžvelgdamas šiame isto
riniame procese pavojų 
lietuvių tautai. Jis karštai 
kviečia žaliojo kaimo sūnų 
sugrįžti į tėviškę.

E i, bėk, sūnau, prie Lietu
vos.
Parneški svetimus laukus, 
Kad nepadėtum ten galvos, 
Kur skęsta dūmuose dan
gus.

Čia kadaise l pelkes ir ežerus nugrimzdo sausuma

KAIP PRASMEGO
ČIČINSKO 

DVARAS
Kas nesižavėjo lyriško

mis Vienuolio legendomis 
apie nugrimzdusius mies
tus, kas neskaitė Krėvės 
padavimo apie Gilšės 
ežero bangose nuskendu
sią kunigaikščio Šarūno 
pilį, kas nesimokė Mairo
nio eilių apie balų gelmė
se prasmegusi Čičinsko 
dvarą „Kiek padavimų apie 
pradingusius miestus, 
dvarus, pilis, bažnyčias, 
varpus žinojo lietuvių 
liaudis,kiek jau tokiu pa
sakojimų mūsų senoliai 
nusinešė į kapus.

Buvo laikai, kai šiais 
padavimais žmonės šven
tai tikėjo. Vėliau, atsipa
laidavus nuo prietarų,juos 
imta laikyti žmonių vaiz
duotės išmone. Tačiau ar 
tie pasakojimai perdėm 
pramanyti ?

Pastaraisiais dešimt
mečiais, žymiai ištobulė
jus praeities tyrinėjimo 
metodams, daugelio šalių 
mokslininkai tolimos pra
eities legendose ėmė ieš
koti tiesos prado. Vis at
kakliau siekiama atskleis
ti Atlantidos paslaptį. Yra 
duomenų, kad net bibliji
nis tvanas nėra grynai iš 
piršto išlaužtas dalykas. 
Todėl naujausių mokslo 
pasiekimų šviesoje verta

Čion puikios lankos irkal- 
nai-
Sūnau, sugrįžk, sugrįžk,čio
nai. ..
( Eil. "Sugrįžk, sūnau.) ”

K. Lekšas mirė 1941 m. 
kovo 30 d. Jo poetinis žo
dis,kukliai skambėjęs tuo- 
metinėjeKlaipėdos krašto 
literatūrinėje padangėje, 
yra savitas indėlis į lietu
vių kultūros istoriją.

žvilgtelėti ir į mūsų krašto 
” skenduolius ".

Betiriant Lietuvos pel
kes, jų padugniniuose klo
duose aptikti neįprastai 
susiklostę sluoksniai.Kai 
kur net 18 m gylyje mine
ralinį gruntą dengia plo- 
nutėlaitis durpžemios 
sluoksnelis.Virš jo slūgso 
kelių-keliolikos centime
trų storio durpių sluoks
nis, kurį aukščiau dengia 
ežerinių nuosėdų storymė 
Pačius paviršinius sluoks
nius vėl sudaro durpės.

Šitokia sluoksnių susi
klostymo tvarka neginči
jamai rodo, kad kadaise 
tokių pelkių vietose vešė
jo sausų augimvečių au
galija, vėliau ją pakeitė 
pelkė,o pastarąją apsėmė 
ežero vandenys.

Sukaupus pakankamai 
tokių faktų, pasisekė at
skleisti irtų sluoksnių su
sidarymo eigą. Pasirodė, 
kad po ežerinėmis nuosė
domis slūgsančių durpiš- 
kų tarpsluoksnių atsiradi
mas neatskiriamas nuo 
termokarstinių procesų.

Mūsų krašte, sunykus 
paskutiniojo paledėjimo 
ledynam s žemėje dar ilgą 
laiko liko tūnoti palaidoti 
ledo luistai. Ilgainiui kli
matui tapus tinkamu au
galams tarpti,virš žemėje 
įsiteigusių ledo luistų ėmė 
vešėti apysavių augimvie- 
čių augalija(l pav.,1).Vė
liau, dar labiau atšilus, 
žemėje tūnoję ledai ėmė 
tirpti, o juos dengusios 
dirvos-dubti ir pažliugti. 
Tuomet tose vietose ėmė 
vešėti pelkinė augalija ir 
kauptis durpės(l pav.,II).

N ukelta Į 13 p si.
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(ATSKIRI EPIZODAI IŠ 1915 LI ETUVOS OKUPACIJOS)

' PANEVĖ žys dega

_ 1918m. gegužės mėn. buvo labai sausas. 
Vieną dieną pastebėjom pro langą - netoli 
klebonijos užsidegė namas ir pradėjo lieps
noti. Nuo jo užsidegė kitas, trečias namas 
ir gaisras plečiasi. Tie namai, aplink baž
nyčią, visi mediniai ir kaip degtukai vienas 
nuo kito užsidega. Per pusvalandį gaisras 
jau prie mūsą namo. Skubiai kraustome 
daiktus it nešame juos per daržus prie Ne
vėžio. Tame bute gyvenome septyni asme
nys: aš su dviem seserim, du broliai Vrub- 
liauskai (vėliau Šarūnai) ir du broliai Bač- 
kiai (dr. St. Bačkis dabar Vašingtone;y jo 
brolis Juozas,'karininkas, žuvo Sibire. J. 
Šarūnas - majoras gyveno i r mirė Hamilto
ne, jo brolis Vladas buvo kunigu. Mano abi 
seserys tebegyvena Panevėžyje - 1972 m.). 
Bematant gaisras apėmė visą senamiestį, 
tikbažnyčia su dviem bokštais išdidžiai sto
vi kaip tvirtovė gaisro nepaliesta, nes aplin
kui jos augo dideli medžiai, pati bažnyčia 
aukšta, mūrinė ir skardos stogu. Iki vakaro 
visas senamiestis buvo nušluotas j liko tik 
išsikišę kaminai. Tūkstantis žmonių liko be 
pastogės ir be maisto, jų tarpe ir mes sep
tyni.

Suradom vietą pas pažįstamus pasidėti

išgelbėtą mantą. Seserys pasiliko prie daik
tų, o mes penki "vyrai" išdrožėm į savo tė* 
viškes šauktis pagelbos.Mantiklū km kelio, 
o Vrubliauskamir Bačkiamapie40km (į Jo
niškėlį). Vyresni broliai greit žingsniavo, o 
mudu su Staseliu, kaip jaunesni, bėgom pas
kui juos beveik tekini.

Niekas rimtai to gaisro nėgęsino, nes 
nebuvo priemonių, ir dar keletą dienų griu
vėsiai rūko.

Vokiečiai rūpinosi apsaugoti tik savo ka
riškus sandėlius.

LAISVĖS PRIEAUŠRYJE
1918 m. antroje pusėje vokiečiai, numaty

dami savo pralaimėjimą, mažiau besidomė - 
jo užkariautų kraštų administravimu ir šiek 
tiek vadžias atleido. Panevėžyje pradėjo 
kristalizuotis lietuviška visuomenė. Ji dali
nosi į dvi labai priešingas sroves. Pirmoji 
srovė, vadovaujant K. Bizauskui, stipriai 
rėmė Lietuvos Tarybą. Toje grupėje žymes
ni veikėjai: kun. J. Stakauskas, S. Balčas, 
Kubilius, J. Stankūnas, P. Žilys ir kiti. Ki
tą srovę atstovavo kapfluklninkai. kurie Sto

KUN.ANTANO STRAZDELIO REGĖJIMAS

Kun. Antanas Strazdelis sėdėjo pačiame stalo 
gale su smulkiais bajorėliais, grafo dvaro tarnau
tojais bei šiaipjau neaiškios kilmės ir verslo svečiais. 
Tas stalo galas buvo beveik kaip ir tarnų galas, nes 
čia visą laiką zujo frakuoti lekajai, padavėjai, vyno 
pilstytojai ir indų tvarkovai. Pačiame stalo viduryje 
sėdėjo pasipūtusi, pilna kaip išsirpusi slyva, grafie
nė, jos kairėje — grafas, dešinėje — vyskupas. Nuo 
jų dešinėn ir kairėn sėdėjo svečiai, griežtai suskirsty
ti pagal titulus, rangus ir turtą

Grafas Andriejus ir vyskupas, jau kaistelėję 
nuo tauriųjų gėralų, kalbėjosi garsiai, bemaž ginčy
damiesi: vyskupas norėjo įsigyti iš grafo porą me
džioklinių kurtų veislės šunų. Grafas prisiekdinėjo, 
kad kurtus jis išsirašęs iš pat Anglijos. Vyskupas 
dėl to nesiginčijo: būdamas aistringas medžioklis, 
apie šunų veisles jis gerai nusimanė, bet jis nenorėjo 
brangiai mokėti, — jis grafui siūlė tik vieną bau
džiauninkę.

— Už puikių, grynakraujų angliškų kurtų porą 
tik vieną bobapalaikę! — šaukė pasipiktinęs grafas. 
— Dovanok ekscelencija, jūsų pasiūlymas atsiduo
da žydišku gešeftu!

— Bet kokia bobapalaikė! — vyskupas lyžte
lėjo savo storus, bukus pirštų galus. — Pats pama
tysi! — ir sulig tais žodžiais jis pliaukštelėjo del
nais.

Jo tarnai tuojau į menę įvedė ilga drobule ap
muturiuotą ir virvagaliu sujuostą moteriškę, kurios 

6 psi.

vėjo už Tarybų Lietuvą. Ši srovė dar dalino
si į tris grupes: kairieji socialdemokratai 
arba komunistai;Klioris, Olševskis, Petrai
tis, Sitavičius, - dešinieji socialdemokrau 
tai:dr. Mažylis, adv. F. Valiukas, V. Kuč
ma (vėliau prof. dr.) ir socialrevoliucinie- 
rai: Augustinavičius, J. Galvydis ir kiti.

Šias dvi pagrindines sroves rėmė skait 
lingos moksleivių organizacijos - ateitinin
kai ir aušrininkai. Bet ateitininkų buvo dvi
gubai daugiau negu aušrininkų. ..

Tos lietuviškos srovės ir niokslelviai 
kovojo ir "plovėsi" tarpusavyje, negalėdami 
viešumoje pasireikšti, nes vis dar šeiminin
kavo vokiečiai. Tik metų gale, vokiečiams 
išsikrausčius iš Panevėžio, kairioji srovė 
buvo laikinai įsigalėjusi ir su rusų pagelbū 
įvedusi sovietinę santvarką. Šiauliuose buvo 
suorganizuotas net bolševikinis "Žemaičių 
pulkas", kurį vokiečiai greit supliekė ir nu
gindavo. Po^keturlų mėnesių jau stipriai su
siorganizavusi Lietuvoš kariuomenė Išvijo 
bolšetvikus ir įvestą tarybinę santvarką lik
vidavo.

VYTAUTAS ALANTAS net ir galva slypėjo po drobine nuoplėša. Visi sve
čiai staiga nutilo ir smalsiai sužiuro į baltą, panašų 
į vaiduoklį pavidalą.

— Jūsų iškilybe, už angliškus, taurios veislės 
kurtus siūlai man tą lietuvišką mergą! — vėl sušuko 
grafas, atsiverstinai perdėtai garsiai nusikvatoda
mas ir tuo aiškiai duodamas suprasti, jog už nosies 
vadžiojamas nesileisiąs.

Vyskupas tik nusišypsojo ir vėl pliaukštelėjo 
delnais. Jo tarnai bematant nuplėšė nuo jos galvos 
apdangalą ir, atmezgę virvagalį, nusmaukė ant grin
dų drobulę. Visi svečiai aiktelėjo iš nustebimo ir pa
sigėrėjimo. Prieš juos, žvakių šviesos apšviesta, sto
vėjo nuogut nuoga jauna mergina. Jos ilgi, švelnūs, 
šviesiai geltoni plaukai spinduliavo mainavai ir, 
kaip šilko pluoštai, driekėsi ant pečių ir krūtinės, 
visiškai paslėpdami jos nusvirusį veidą. Iš jos dar
niai sudėstyto kūno trykšte tryško laukų dukters 
sveikata ir vitalinė jėga. Jos kūno akinąs baltumas 
spangino išlepusią didžiūnų akį, tarsi prieš juos 
netikėtai būtų išnirusi iš jūros putų pati meilės ir 
grožio dieve Afroditė. Jie negalėjo atsistebėti, kaip 
tokia gražuolė, kuri turėtų aipintis šilkuose ir pū
kuose, galėjo gimti surūkusios lūšnos skuduruose. 
Vyrai ją varstė gašliais žvilgsniais, o moterys tyri
nėjo ją šaltai, pavydžiai ir smulkmeniškai. Grafas, 
nekantriai trenkdamas batu į grindis, suriko:

— Snukį! Tegul ta merga parodo savo snukį!
Vyskupo tarnai vėl pripuolė prie merginos, 

praskleidė jos plaukus ir, grubiai pagriebę už smak
ro, atmetė galvą. Gražus, taisyklingų lietuviškų 
bruožų veidas buvo be galo išblyškęs ir lyg suakme
nėjęs nuo neišpasakyto sielvarto, gėdos ir baimės. 
Savo didelių akių ji atmerkti nedrįso.

— Sutinku! — vėl riktelėjo grafas, lyžtelėda-
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVIAI STIPRĖJA KULTŪRINIAIS
D A R B

LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITE
Kalbėjo dk Ant. Rūkas iŠ Augsburgo. 

Moderatorius pristatė prelegentą auditorijai 
kaip savanorj-kūrėją, 1936 |sigijusĮ filosofi
jos doktoratą Vienoje, profesoriavusį Vytau- 
toPidž. universitete Kaune ir Pabaltijo uni
versitete Vokietijoje, mokytojavusi bei dl- 
rektoriavusą Vasario 16 gimnazijoj, romėnų 
klasikų | lietuviui kalbą vertėją. Jo paskaitos 
tema - Kai kurios šių dienų Lietuvos Švieti
mo problemos.

Ieškodamas atsakymo| klausimą, ar lie
tuvių tauta silpsta, ar stiprėja, prelegentas 
gvildeno Lietuvos gyventojų Išsimokslinimo 
Ir ruslfikacinės indoktrinacljos problemą. 
Anot jo, tiek pagal 1959, tiek Ir pagal 1970 
Sovietų Sąjungos statistiką Lietuvos gyven
tojų?ąu aukštuoju ir viduriniu mokslu procen
tas. žemiausias iŠ visų 15 Sovietų Sąjungds 
respublikų. Dėl ypatingos geofizinės padėties 
nuo 1939 Lietuva Išgyveno du karus, tris 
okupacijas, masinius trėmimus, genocidą, 
partizanines kovas, gyventojų pasitraukimą 
svetur, tuo netekdama labiau išsilavinusios 
gyventojų dalies. Išgyvenusios irgi panašius 
antrojo pasaulinio karo ir pokario {vykius, 
Latvija ir Estija gyventojų išsilavinimo at
žvilgiu vis dėl to yra pirmaujančiose vieto
se.

Lietuva išsimokslinime atsilikusi nuo 
Latvijos Ir Estijos dėl ^kirtingo paveldėjimo 
iš carinės Rusijos valdymo laikų, dėl Lietu
vos žydų genocido ir dėl gyventojų sudėties 
pasikeitimo ryšium su teritoriniais 1939-1945 
pasikeitimais. Aukštesnysis Latvijos ir Es
tijos gyventojų sluoksnis buvo vokiečiai — 
Lietuvos — žemos kultūros rusai ir sulenkė
ję bajorai; Lietuvoje baudžiava buvo panai
kinta keletu dešimtmečiu vėliau, negu Šlau-
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rėš kaimynuose. Tik Lietuvoje nuo 18A&-1904 
buvo uždrausta sava spauda. Lietuvoje ir 
miestai bei pramonė teaugo daug lėčiau ir 
Lietuvos miestuose lietuvių gyventojų pro
centas buvo keletą kartų, o sostinės net ke
liasdešimt kartų mažesnis, negu Latvijos 
gyventojų latvių Ir Estijos - estų. 1923 Lie
tuvoje beraščiai tesudarė dar arti trečdalio 
visų gyventojų, kai Estijoje 1918 jau beveik 
nebebuvo analfabetų.

Dėl žydų genocido Lietuva neteko 257 
inteligentijos, Latvija žymiai mažiau, Esti
joje žydų gyventojų nuošimtis nepasikeitė. 
1945 Estija ir Latvija neteko prie Rusijos 
priskirtos teritorijos cu žemo išsilavinimo 
gyventojais.,Lietuva gavo pusę milijono žemo 
gyventojais.Lietuva gavo pusę milijono žemo 
išsimokslinimo vilniečių. Arti 77 Lietuvos 
gyventojų repatrijavus | Lenkiją, likusiųjų 
Lietuvoje lenkų išsimokslinimo lygis buvo 4 
kartus žemesnis už bendrą Lietuvos gyven
tojų Išsimokslinimo vidurkį. Be to, apie 150. 
000 klek aukštesnio išsilavinimo gyventojų 
buvo evakuota iš Klaipėdos krašto. Lietuva 
yra netekusi apie vieną milijoną daugiausia 
labiau išsilavinusių gyventojų ir yra gavusi 
apie pusę milijono žemo Išsimokslinimo gy
ventojų.

Dabar studentų procentu pagal gyventojų 
skaičių Lietuva užima 6-tą vietą tarp sovie
tinių respublikų, o speclallnlų mokyklų mo - 
kinių skaičium — pirmą vietą. Gyventojų iš
simokslinimo atsilikimas ilgainiui galės būti 
išlygintas.

Dr. A. RukŠ a suminėjo daugybę šių die
nų Lietuvos Lietuviškumo nenaudai kalbančių 
rusinimo reiškinių, kylančių iŠ vieno Šalti
nio - iŠ Lietuvos prlkl ausymo Maskvai. Klek 
Lietuva buvo ir yra lietuviška irPkoks jos 
lietuvybės pajėgumas, apsprendžia 4 krite

rijai: 1) lietuvių tautybės 7 Lietuvoje, 2) tau - 
tinis lietuvių susipratimas ir atsparumas, 
3) lietuvių išsimokslinimas ir 4) tautinės 
kultūros lygis. Šių dienų Lietuvos teritorijo-‘ 
je lietuvių tautybės gyventojų prieš karą buvo 
67,97, O1970 - 80,17. Nepaliaujamai Mas- 
kos indoktrinacijal iki Šiol nepasisekė |ti - 
kinti lietuvių, kad rusas iŠ tikrųjų esąs "vy
resnysis brolis", kad "Šalj" reikia labiau 
mylėti už Lietuvą, kad rusų kalbai reikią 
teikti pirmumą prieš kitas kalbas. Ir statis
tikos patvirtina, kad Lietuvoje gyvenančių 
lietuvių tautinis atsparumas stiprėja, kai 
kitose sovietinėse respublikose gyvenančių 
lietuvių lietuviškumas r ilpsta. Lietuvių stu
dentų bei vidurinių mokyklų mokinių °' šian
dien Lietuvos ribose aukštenis už tą 07, kuris 
buvo prieš karę nepriklausomos Lietuvos 
teritorijoje. Ir lietuvių mokslo darbuotojų 7 
dabar nemažesnis, negu prieškarinis. Lie
tuvių tauta dabar pajėgesnė ir savo sukurtais 
kultūros turtais Išvada: nepaisant lietuvybės 
slopinimo, lietuvių tautos atsparumas susti
prėjo. Laikas tuo tarpu tebeveikia daugiau 
lietuvių tautos naudai, negu nenaudai. Antro
je XIX a. pusėje prasidėjęs mūsų tautos at
gimimas, stiprėjimas ir konsolidavimasis 
tebevyksta ir dabar.

MOKSLININKO ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS 
Prof. dr. R. VaiŠnys iŠ JAV-bių yra 

gimęs 1937 Kaune (tokio pat amžiaus, kalpir 
prof. MIckūnas), gimnaziją lankyti pradėjo 
Stuttgarte, jąbaigėir kitus mokslus ėjo JAV 
-bėse. Fizikas, chemikas, matematikas. Va
dovauja dviem fakultetams Yale universite
te. Aktyvus "Santaros" veikėjas. Š. m. ba- 
landžlo’-biržello mėn. mokslo tikslais lankė
si Vilniuje su žmona dr. Elona ir dviem vai
kučiais. Gyveno studentų namuose. Jo pra
nešimo tema - Lietuvos mokslo lygis.

B u s d augiau.

mas išdžiūvusias lūpas. — Pora veislinių kurtų už 
tą veislinę lietuvišką mergą! — Ir jis sumušė ranko
mis su vyskupu.

Tuo tarpu įvyko kažkas negirdėta ir neregėta. 
Strazdelis pašoko nuo kėdės, timptelėjo iš visų jėgų 
staltiesę už kampo ir papurtęs užmetė merginai ant 
pečių. Ant grindų dzingtelėjo brangių indų šukės, 
apvirto žvakidės, pasipylė vynas. Kilo sąmyšis ir 
pasipiktinimo audra. Moterys klykė, drabstydamos 
nuo kelių sukritusius valgius ir padažus, ir gaudė 
orą, uostydamos iš kristalinių flakonėlių kvepalus, 
kad neapalptų. Vyrai maurojo, grūmodami Straz
deliui, kuris lyg niekur nieko ramino konvulsingai 
kūikčiojančią merginą ir glostė jam ant krūtinės nu
svirusią jos galvą.

— Lauk tą chamą! Jam vieta kiaulidėje! Išmes- 
kit jį ir išpiudykit šunimis! — maurojo grafas. — 
Lauk lietuvišką pagonį!

— Silencium! — trenkė kumščiu į stalą eksce
lencija. — 40 dienų pasninkausi, ėsi duoną su drus
ka ir gersi tik vandenį! Parašysiu Romai, kad tave 
ekskomunikuotų! Aš, tavo vyskupas, tau sakau!

Tarnai Strazdelį apspito ir išstūmė į paremtą 
kolonomis prierūmį. Tarnų užvaizdas spiegiančiai 
švilptelėjo. Bežiūrint iš tamsos išniro skatindama 
šunų ruja, ir tamai_ stūmė „mužikų kunigą“, kaip 
jie jį vadino, tiesiai jiems į nasrus. Jie manė, kad jie 
jį sudraskys į gabalėlius, o ir jam pačiam dingtelėjo 
galvon, kad bus išmušusi paskutinė valanda, ir savo 
mintyse jis paskubomis ėmė suvedinėti sąskaitas su 
Dievu, maldaudamas nuodėmių atleidimo, tačiau 
čia vėl įvyko kažkas netikėto: užuot draskę bejėgį 
parblokštą žmogų, šunys ėmė jį laižyti. Tarnai su
stiro vietoje šnabždėdami:

— Stebuklas! Stebuklas!

Strazdelis vargais negalais pakilo nuo žemės, 
paglostė šunis, ir jie jį išlydėjo pro vartus, laižydami 
jam rankas ir sutaną.

Buvo arti vidunakčio. Tą ankstyvo rudens nak
tį krapnojo smulkus lietus ir slankiojo pažemiais 
ūkanos. Kažkur, toli už akiračio, žaibavo, bet per
kūno dundėjimo nesigirdėjo- Strazdelis dumblojo 
siauru keleliu, šlepsėdamas sunkiais, kiaurais, pur
vo permirkusiais batais. Jo senos, apspurusios ir 
išpurvintos sutanos padalkos vilkosi per talakną ir 
plaukte plaukė per liūgus. Jis maknojo, pasirams
čiuodamas ilgu mietu. Pražilę, sudrėkę plaukai sun
kiais kuokštais krito jam už ausų ir, rodėsi, savo 
svoriu lenkė ant krūtinės jo giliomis raukšlėmis iš
vagotą veidą.

— Kaipgi, tarnai stalą sutvarkys, išvalys grin
dis, ir jie lyg niekur nieko puotaus toliau, — mąstė 
jis. — O paskum prisigėrę ir prisiriję eis gulti į 
minkštus, iškvėpintus patalus. Grafas, aišku, lieps 
atvesti į savo miegamąjį tą vargšę merginą... Vys
kupas padarė gerą gešeftą, labai gerą, — Strazdelis 
šyptelėjo. — Pakišęs grafui tą varguolę, jis laimėjo 
ne tik kurtus, bet ir grafienės palankumą. Ryt rytą 
labai nusižeminusi dvaro koplyčioje ji eis išpažin
ties pas tą patį vyskupą, jis jai atleis nuodėmes už 
praleistą su juo naktį ir bausmei lieps triskart sukal
bėti sveikąmariją. O ta mergina... Kai ji nusibos 
grafui, jis ištekins ją už kokio šunakario ir, kad dau
giau ji nebesipainiotų jam po kojom, nugriozdins į 
kokį purviną užkampį. Vyras jos nekęs, ims gerti 
ir mušti. Vargšė kentės, kolei įmanys, o kai nebeiš
tvers niekinama ir mušama, gal pabėgs į girią ir taps 
ragana, gal išeis iŠ proto, o gal pasidarys sau ga
lą...

Bus daugiau.
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MYKOLAS BIRŽIŠKA

Jau dešimt metų praėjo nuo to laiko, kai 
Los Angeles mieste, Kalifornijoje, mirė My
kolas Biržiška. Mūsų dėmesį nuolat patrau
kia aktualūs įvykiai ir spaudoje šio didžiai 
nusipelniusio veikėjo vardas retai sutinka
mas.

Mykolas Biržiška yra ir pasiliks vienas 
pačių svarbiausių veikėjų, kurie rengė dir
vą Lietuvos nepriklausomam gyvenimui ir 
susikūrus valstybei atliko ypatingos reikš
mės darbus.

Vilniuje, prieš pirmąjį pasaulin^ karą, 
kada mezgėsi visuomeninio ir politinio vei

DULR C. Valdyba, nutarusi šaukti pirmų pasaulio lietuvių kongresą. 
Iš kaires: priekyje - J. Vanagas - Simonaitis, R. Skipitis, A. Merkys 
M. Biržiška. Aukščiau: K. Kasakaitis, J. Kalnynas, V. Daudzvardis 
ir K. Sleževičius. 1

kimo pradiniai darbai, greta Vileišių, M. 
Sleževičiaus, p. Kairio ir daugelio kitų, pir
moje ei'ėje matome Mykolą Biržišką.

Visus jo kūrybinius darbus greitomis ne
suminėsi. Bet negalima užmiršti Mykolo 
Biržiškos nuopelnus jam dalyvaujant Vilniaus 
grąžinimo lietuvių tautai akcijoje. Pats bū
damas žemaitis, nuo Viekšnių, jis pamilo 
Vilnių, geriausia suprato dėl Vilniaus kovos 
reikšmę ne tik anais laikais, bet ir ateičiai. 
Ir tvirtai galima pasakyti, kad neturim kito 
veikėjo, kurio nuopelnai priartėtų prie My
kolo Biržiškos, nuopelnų senosios Lietuvos 
sostinės gynybos srityje.

Mykolas Biržiška mokslininkas, visuo
menininkas ir politikas visą savo amžių dir
bo savo tautai. Vilniui vaduoti sąjunga suda
ro svarbią dal| lietuvių tautos egzistencijos 
užtikrinimui.

Bet šiandien reikia priminti ir tai, kad 
Mykolas Biržiška buvo vienas labiausia ak
tyviausių ryšininkų su lietuviais gyvenančiais 
toli nuo savo gimtojo krašto. Jis važinėjo į 
Amerikos kontinentą stiprindamas savo tė
vynainių tautini patvarumą, jis irgi buvo vie
nas aktyviųjų darbuotojų, kurie pasirūpino 
Kaune sušaukti Pirmąjį Pasaulio Lietuvių

kongresą 1935 metais.
Mykolas Biržiška savo ilgame ir vaisin

game gyvenime nei | vieną srovę galutinai 
ne|sijungė. Jis buvo artimas daugumai de
mokratinių, patriotinių organizacijų ir giliai 
vertino tautinės vienybės pradą. O tai ypa
tingai šiandien mums visiems artima ir su
prantama.

Roberto Antinio, skulptūra - SKAUSMAS

IS ANTANO VIENUOLIO 
PASKUTINIU DIENU

B. Bui vydaites atsiminimai

Temo.
Ėjau pas Vienuolį pasiklausyti radijo. Šaltis gnaibė 

nosį, ir sniegas girgždėjo po kojomis.
Užlipusi į antrą aukštą, koridoriuje pamačiau rudu 

meškiuku aprengtą mažą mergytę.
Virtuvės durys buvo atviros. Vienuolio žmona lupo 

olandiško sūrio raudoną žievę ir šnekėjosi su man ne
pažįstama, jauna moterimi.

— Prašom, prašom, mes čia turime svečių, — ištiesė 
man ranką Vienuolio žmona. — Čia mano Laimutės vyro 
brolio žmona, — supažindino, — o ten jos dukrytė 
Ritutė. Tik šiandien atvažiavo.

Aš persimečiau su viešnia keliais žodžiais ir, nusi
vilkusi apsiaustą, pasibeldžiau į rašytojo kabinetą.

Vienuolis, kaip visuomet šaltesniu metu, užsidėjęs 
ant galvos aksominę mėlyną išsiuvinėtą kepuraitę — 
šlikę, pečius apsigaubęs nedidele balta vilnone trikam
piu sulenkta skara, dideliais žingsniais matavo kam- 
barj.

Man įėjus, padavė ranką ir paprašė sėstis.
Iš karto pamačiau, kad jis be nuotaikos. Sėdėjau 

tylėdama.
Jis dar porą kartų perėjo ir atsisėdo greta, ant sofos.
— Kur tos moteriškės protas, — pradėjo. — Atvežė 

mums ligotą vaiką ir nori, kad mamutė ilgesnį laiką pa
laikytų, augintų... Aš jokiu būdu nesutiksiu. Mamutės 
sveikata silpna, ir ne tas amžius, kad su vaikais čiū- 
čiutųs. Ir dieną ramybės neturės, ir naktj reikės atsi
kelti. .. Ką čia besusakysi. Šiandien pat reikia pasakyti, 
kad negalime priimti.

Trumpa pauzė.
— Vargšė moteris, — susimąstė, — serga, turi va

žiuoti į sanatoriją. Mergytė iki šiol buvo kaime pas gi
mines. Bei kas bus, jeigu mamutė susirgs... Be to, aš 
jau senas (pirmą kartą iš jo lūpų išgirdau žodį „se
nas"). Ir man reikalinga priežiūra. Aš nesutiksiu, — ir 
vėl ėmė žingsniuoti po kambarį.

— O ką mamutė?
— Mamutė? — sustojo prieš mane. — Ji viso svieto 

visus vargšus vaikus priimtų, viso svieto vargus ant 
savo pečių užsikrautų. Ji savo sveikatos nežiūri, kad tik 
kitiems gera padarytų. Bet vis tiek šiandien tai reikia 
pasakyti, kad negalime priimti. Jeigu dar vaikas būtų 
sveikas, bet dabar.

įėjo jo žmona.
— Viešnia migdo mergytę, — pasakė, atsisėsdama 

greta manęs.
Vienuolis priėjo prie rašomojo stalo, paėmė pluoštą 

rankraščių ir, susukęs į ritinį, padavė man:
— Jūs čia pasižiūrėkite nosinių, ilgųjų. Neskubu. Kai 

turėsite laiko, — ir nuėjo į miegamąjį.
Jis rašydavo gerame liniuotame popieriuje. Rankraštis 

būdavo sunkiai įskaitomas, daug pataisymų ir įterpimų. 
Kartais nuolat reikėdavo vartyti lapą, nes vi$ parašyta: 
„versti, versti". Ir beveik visa antra lapo pusė būdavo 
prirašyta.

— Nebežinau, nė kas daryti, — atsiduso Vienuolio 
žmona. — Jums, tur būt, tėtušis pasakojo, koks reikalas.

...Po kelių dienų atėjus pas rašytoją su pataisytu 
rankraščiu, radau mergytę, bėginėjančią jo kambaryje. 
Jis sėdėjo supamojoje kėdėje, ir aiškiai buvo matyti, Kad 
patinka tų smulkių žingsnelių trepsenimas: su meile 
sekiojo akimis mergytę, retkarčiais įspėdamas: „Ne- 
pargriūk"...

Vienuolio žmona, išleisdama mane, papasakojo, jog 
tiesiog „stebuklas" įvykęs: ji ruošusi arbatą virtuvėje, 
susirūpinusi galvodama, kaip reikės pasakyti, kad ne
priima vaiko, kai įėjęs Vienuolis ir pasakęs: „Jei tu, 
mamute, sutinki, jei tau nebus per sunku, tegu palieka 
vaiką".

Vėliau ne kartą mačiau, kaip Ritutė sėdėjo ant jo 
kelių, repečkojosi ant pečių, o jis tik šypsojosi.

8 psl, NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



AUKSO K A R S L I G E

IŠ Kanados praeities / 
Pirmus tris šimtmečius 

baltasis žmogus vis toliau 
ir toliau į Kanados gilumą 
brovėsi vertingų žvėrių 
kailių viliojamas. Bebrų 
medžioklė skatino ne tik 
kailių pirklius, bet ir 
mokslininkus, tyrinėtojus 
ir geografus.B et devynio
liktame šimtmetyje atsi
rado naujos viliojančios 
progos geriau Kanadą pa
žinti. Žmonių vaizduotę 
jaudino gelmėse paslėpti 
mineraliniai turtai. Britų 
Kolumbijoj 1858 metais 
buvo surasti klodai Frazer 
upėje. Lyg milžiniškas 
magnetas - auksas traukė 
klajojančius vyrus. Jau ir 
anksčiau kailių pirkliai 
turėjo žinia apie auksą. 
Bet jie nekreipė į tai di
desnio dėmesio.

Kada Anglijos vyriau
sybė pajuto, jog Vancou- 
vęrio sritis yra daug ver
tesnė, negu buvo anksčiau 
manyta, 1850 metais pas
kyrė gubernatorių ir su
teikė karališkosios kolo
nijos teises.Bet salos gi
lumoje liko viešpatauti 
prekybinė kompanija.Hud- 
sons Bay kompanija tačiau 
nepajeigė susitvarkyti su 
vis didėjančiomis aukso 
ieškotojų miniomis. Tada 
buvo sukurtas adminis
tracinis aparatas. Aukso 
ieškotojų minios greitai 
įsitikino, kad Frazer upės 
vagoje auksas baigiasi. 
Tada jie puolė į šios sri
ties gilumą,slinkdami pa
vojingais kanjonais .Aukso 
karštligė vedė iš proto 
lengvų pelnų mėgėjus .Pa
galiau 1860 metais buvo 
surasta stambesnė aukso 
gysla Cariboo srityje.Ta- 
da aukso ieškotojai nauja 
energija ir didelėmis vil
timis ėmėsi savo esmėje 
labai vargingo aukso ka
simo darbo. Nusiteikę vi
sus sunkumus nugalėti 
aukso kasėjai pagaliau pa
siekė Yale vietovę. Toliau 
į gilumą prasiveržti pa
vyko tik nedeliam aukso 
kasėjų skaičiui. Daugelis 
anų”prospektorių” žuvo, o 
visi be išimties kentėjo 
nuo šalčič, vargo ir bado. 
Aukso ieškotojų pastango
mis buvo įkurtas miestas 
Barkerville.Ten jau vieš
patavo neregėta prabanga. 
Atsirado karčlamos.. įsis
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teigė krautuvės ir linksmi 
kabaretai. Ten už auksą 
visko galėjai gauti. Gar
sas apie Ęarkerville pa
siekė visus pasaulio kam
pus. Legendos pasakojo 
apie staigius aukso kasėjų 
praturtėjimus, apie jų pa
sakišką gyvenimą .Žmonės 
iš Kalifornijos, o taip pat 
iš Europos važiavo į Bar- 
kerville. Ypatingai baisūs 
nuotykiai aukso kasėjų 
prasidėdavo., tada,kai atei
davo sunki Kanados šiau
rėje žiema.Gilus sniegas, 
šaltis kelionės sunkumas 
atimdavo nelaimingų 
avantiūristų visas' jėgas. 
Dažnai maisto atsargos 
pasibaigdavo, prasidėdavo 
ligos ir vietoje tikėtos 
aukso laimės, tik nelai
mingieji dideliame skai
čiuje žūdavo. Kada prasi
dėdavo badas, jie skers- 
davo jaučius ir arklius, 
kuriais važiavo.Bet ir tai 
neišgelbėdavo jų nuo ne
išvengiamos mirties. 
Aukso jėga buvo tokia 
stipri,kad jokie sunkumai 
žmonių nesulaikydavo. Ir 
vėlesnieji aukso kasėjai 
galutiną nusivilimą turėją 
.kai pasiekę upę Frazer 
įsitikino,kad aukso atsar
gos jau sunyko.

Tada atėjo toks laikas, 
kai ir garsusis Barker- 
ville staiga sunyko.Jis Il
gainiui pavirto miestu- 
šmėkla. Šio miesto namai 
ir visoki pastatai ir šian
dien tebestovi ir patrau
kia turistų dėmesį. Žmo
nės, kurie ryžosi ieškoti 
aukso, pasižymėjo stipriu 
charakteriu .Vėliau jie žy
miai prisidėjo prie Kana
dos valstybės sukūrymo. 
Daugelis atėję čia aukso 
kasti ir jo neradę, vėliau 
ten pasiliko ir dirbo gal 
ne tokį pelningą, bet val
stybei naudingą darbą. Jie 
nepaprastai sunkiomis ap
linkybėmis tiesė kelius, 
statė per prarajas tiltus, 
kirto milžiniškas uolas, 
vietoje krūmų jie padarė 
dirvas.

Svajonės apie auksą ne
davė žmonėms ramybės. 
1896 metais iš naujo įsi
liepsnojo auksinė karštli
gė Yukono upės srityje* 
Vardai Eldorado, Klondy - 
kas ir Yukonas ir šiandien 
neužmiršti. Nors aukso 
karštlige Klondykoje už*

truko tik trejetą metų , tokių priežasčių būvą pri- 
betto trumpo laiko paka- versti apleisti Kanadą.Kas 
ko sukurti naują Dawson pradedant savo 18 metų 
miestą, Įmriame staigiu amžiumi išgyveno Kana- 
būdu atsirado 30 tūkstan- doje 40 metų, bet prieš
čių gyventojų. Nuostabu, 
kad šiais laikais uranas 
ypatingai vertinamas, bet 
jis nejaudina žmonių vaiz
duotės.
/ Canadian Scene /

SVARBIAUSIAS Kanados 
administracijos rūpestis 
aprūpinti vyresnio am
žiaus kanadiečius sulau
kusius 65 metų amžiaus. 
Neatsižvelgiant į piliečio 
materialinius resursus, 
kiekvienas gauna pensijas 
ir tos pensijos bus padi
dinamos, jeigu pragyvfeni- 
mo išlaidos padidėtųvPo 
10 metų gyvenimo šioje 
šalyj e kiek vienas vyresnio 
amžiaus kanadietis turi 
teisės kreiptis į atitinka
mą įstaiga dėl savo pen - 
sijos .Kanadietis išgyvenęs 
20 metų,pradedant 18 me
tų savo amžiumi, gali iš
vykti iš Kanados aplankyti 
savo gimtinę,ar kur kitur 
6 mėnesiams ir jo pensijos 
čekiai netrukdomai jam 
siunčiami. Po 6 mėnesių 
čekiai sulaikomi. Bet jis 
sugrįžęs vėl į Kanadą, 
gali pensijos reikalu vėl 
kreiptis į atitinkamą įstai
gą. Kanada neapleidžia tų 
kurie dėl vienokių ar ki- 

Žydinti kanapos pieva
9 p si.

gaudamas pensiją buvo 
priversta šalį apie istijtu- 
ti teisės kreiptis į admi
nistraciją savo pensijos. 
/Canadian Scene/.
• DARBO DIENOS savait
galyje,per tris dienas Ka
nadoje 121 ašmuo neteko 
gyvybės. Tame tarpe 95 
as iri e ny s žuvo keliaudami 
automobiliais, 15 paskendo, 
7 sudegė ir 4 žuvo įvairo- 
se nelaimėse.

• KA NADOS mokyklas 
šiais metais lankys6,300, 
OOO mokinių, bet jų bus 
mažiau negu pernai 
12,000.

• KANADOS plaukikas 
Bruce Roberts on Munche- 
no olimpiadoj e gavo pirmą 
sidabrinį medalį y Antra 
sidabrinį medalį gavo 
Leslie Clif iš Vancouverio

LIUDININKAS
Skyrybų byloje teisėjas 
klausia liudininką:

- Ar jūs tikrai buvo liu
dininku to nesusipratimo, 
kurio pasėkoje dabar 
sprendžiama skyrybų byla

- Taip.
- Kada ir kur tai įvyko?
- Trejetę metų atgal. 

Kaip tik jų sutuoktuvių 
metu.

MIRĖ BALYS ŽYGELIS
Balys Žygelis, nuslpel- 

nęs kooperatininkas Ir 
’’Spaudos Fondo” ilgame- 
tls pirmininkas ir direkto
rius rugplūčlo mėn. pir
momis dienomis palaido
tas Kaune.

”Lit. ir Meno” savait
raštis J. Būtėno nekrolo
ge nepaminėta mirties da
tos. Pagal J. Būtėną, B. 
Žygelis miręs liepos pa
skutinėmis dienomis ar 
rugpiūčio pradžioj, buvo 
gimęs 1886 m. gruodžio 22 
d. Anykščių rajone. B. Žy
gelis 1920-26 buvo Peimo 
atstovu, nuo valstiečių 
liaudininkų, be to, buvę 
Valstiečių S-gos Centro 
Komitete. Mokytojavo, or
ganizavo vaidinimus. Di
džiausias Žygelio nuopel
nas - ’’Spaudos Fondo” ko- 
operacinės bendrovės į s* 
teigimas (1921 m.). Jos 
pirmininku bei direktorium 
jis buvo ligi 1940 m. — tuo 
metu b-vė bolševikų buvo 
nacionalizuota.

Vilniuj paskelbtame ne
krologe neužsiminta apie 
tai, kad B. Žygelis 1941 m. 
buvo Išvežtas į Rusijos gi* 
lumą. Šalia B. Žygelio 
nuopelnų dar minėtina: jis 
buvo prisidėjęs prie Lie
tuvos universiteto įsteigi
mo, 1922 m. buvo lankęs 
kolonijas JAV-^e ir, kas 
ypatingai pabrėžtina- bu
vo Kaune leisto s Lietuviš
kosios Enciklopedijos or- 
ganiz atorius. (L)



Š A L T Y
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Mokslininkai pasiūlė 
naują būdą paveikti šalčiu 
ligos aptirtus gyvuosius 
audinius. Pritaikius nau
jąją metodiką chirurgijo
je, dabar galima pagydyti 
kai kuriuos epilepsijos, 
Parkinsono ligos atvejus, 
supaprastinti kataraktos 
operacijas ir mažų au
glių, tonsilių pašalinimą.

Šalčio taikymas medi
cinoje nėra naujas daly
kas. Jau šitoje senovėje 
egiptiečių žyniai šaldyda
vo uždegimo apimtus au
dinius artas skausmingas 
kūno dalis, kuriose norė
davo sumažinti skausmo 
pojūtį.

Tačiau gyvų audinių šal
dymas turi savo ribą. 
Temperatūrai nukritus 
gerokai žeir iauO°C, audi
niuose atsiranda nebe
grįžtamų procesų, kitaip 
sakant, šie audiniai žūva . 
Šia šalčio savybe pirmiau
sia ir susidomėjo neuro- 
chirurgai.

Ieškodamas naujų, per
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spektyvesnių galimybių 
sunaikinti kenksmingas 
galvos smegenų ląsteles , 
nepažeidžiant sveikųjų, 
n eu r ©chirurgas prof. Ed
uardas K andelis paprašė 
žemų temperatūrų specia
listą paruošti portatyvinį 
šaldymo aparatą, kuri bū
tų galima naudoti labai 
tiksliose galvos smegenų 
operacijose. Sukurti tokį 
aparatą buvo itin sudėtin
ga tiek moksliniu, tiek ir 
techniniu atžvilgiu.

Kaip žinoma, gyvas šil
takraujų organizmas pa
laiko pastovią temperatū
rą. Norint atšaldyti tam 
tikras kūnų audinių vidi
nes struktūras, reikia su- 
kontaktuoti šį audinį(ir tik 
šį audinį.) su šaldančiuoju 
instrumentu. Gauti žemą 
temperatūrą nesunku: ga
ruodamas skystas azotas 
duoda-196°C tempe'ratūrą. 
Tačiau kaip šį procesą 
’’uždaryti” į mirkoskopipį 
chirurginį instrumentą, 
kaip įzoliuoti šalčio po
veikį nuo adatos korpuso

ir leisti šalčiui atsirasti 
tiktai pačiame adatos 
smaiglyje?

Išbandžius įvairius bū
dus, pagaliau apsistota 
ties dvigubu vamzdeliu, 
kurio vidinis kanalas pra
leidžia skystą deguonį, o 
išorinė vamzdelio sienelė 
atskirta nuo vidinės ne
paprastai aukštu vakuumu. 
Šios mokslinės idėjos 
techniškasis sprendimas 
buvo tikras juvelyrinis 
šedevras:mat, adatos išo
rinės sienelės skersmuo 
neviršijodviejų milimetrų.

Kaip veikia sukurtas 
instrumentas? Adata įs
meigiama į galvos smege
nų audinius per.vieną mi
limetrą nuo tos vietos,kur 
yra ligos židinys. Adatos 
smaigalyje pagal chirur
go komandą atsiranda 
temperatūra, siekiant 
apie - 1OO°C. Per keletą 
minučių ties adatos smai
galiu atsiranda mažytis 
ledo rutulėlis, kuris be
matant sunaikina jo ribo
se esančias ląsteles. Tai 
audinių mirimo-nekrožės 
židinys. Po 5 min. orga
nizmo temperatūra ištirp
do susidariusį leduką. 
Operacija baigta. Šitokia 
žema temperatūra ne
sveikus audinius visai su
naikina. Eksperimentais 
išaiškinta, kad aplinki
niai audiniai nepažeidžia
mi Dar vienas labai svar
bus šio metodo taikymo 
privalumas yra tas, kad 
tokios operacijos metu 
nebūna pavojingo nukrau
javimo.

Naujasis chirurginis 
būdas,be abejo, padės pa
šalinti smegenų auglius 
net tada, kai jie būna gi
liuose smegenų audiniuo
se. Vadovauuant E. Kan- 
deliui, kau atlikta daugiau 
kaip 600 kriochirurginių 
operacijų. Naujasis chi
rurginis metodas gėrės - 
nis už ankstesniuosius 
metodus ne tiktai savo re
zultatais, bet ir tuo, kad 
pati operacija trumpesnė.

Šiuo metu mokslininkai 
intensyviai tobulina įvai
rių tipų kriogeninius chi
rurginius instrumentus . 
Derinant juos su elektro
dais, neurochirurginių 
operacijų metu galima 
gauti elektroencefelogra- 
mas. Tatai dar labiau pa
gilins biologijos mokslo 
žinias apie smegenis.
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LIETUVIAI
FILATELISTAI MINĖS 
SVARBIAS SUKAKTIS.
Chicagoje jau daug me

tų puikiai veikia Lietuvių 
Filatelistų Draugija "Lie
tuva”. Draugija leidžia ir 
periodinį, turininga biu
leteni,kurio ligšiol jau iš
leista 152 numeriai.Drau
gija beveik kas antri me
tai surengia ir didžiules 
turtingas filatelines pa
rodas. Parodos turi pasi
gėrėtinų atsiliepimų ame
rikiečių filatelinėje spau
doje.

Šiais metais rugsėjo 30 
ir spalio l dd. Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muzie- 
juje,4O12,So.Archer Avė., 
Chicago,m, 60632 ruošia 
turtingą Neprikl.Lietuvos 
išleistų pašto ženklų, mo
netų, banknotų ir kt.kraš
tų pašto ženklų parodą. 
Šia paroda norima atžy
mėti 50 metų sukaktį kaip 
JAV pripažino Lietuvą de 
jure ir 50 metų kaip Lie
tuvoje buvo įvesta Lito 
valiuta. Draugijos pirmi
ninku dabar yra Juozas 
Žygas. Vicepirm. St.Iva
nauskas, Ižd. Vikt. Les- 
niauskas ir sekr. Vincas 
Urbonas. Draugijos veik
loje nepaprastai yra daug 
pasidarbavę-Jonas Green- 
Grinius, Ignas Sakalas, 
Benedict Jurėnas, Liudas 
Kairys, Eug. Petrauskas, 
Ant. Beteška, K.Meškonis 
ir visa eilė kitų nuošir
džių narių. Negalima ne
paminėti ir Stanley Bal- 
zeką Jr. bei Stanley Sr. , 
kurie parodoms užleidžia 
savo nepaprastai didžiulę 
salę už ją neimdami iš 
draugijos jokio mokesčio. 
Jiems priklauso nuoširdus 
lietuviškas ačiū. Draugija 
įvairiomis progomis yra 
išleidusi keliolika suve
nyrinių laiškams vokų. 
Šiai parodai yra išleistas 
irgi specialus vokas.Vi
sus tuos leidinius bus ga
lima įsigyti parodos me
tu. Numatoma, kad paro
doje JAV paštas įrengs

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

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

specialią pašto, stotį, kuri 
pagamintu specialiu ant
spaudų pažymės visus iš 
parodos išsiunčiamus 
laiškus. Chicagos lietuvių 
visuomenė kviečiama at
silankyti parodoje. Įėji
mas laisvas-nemokamas.

• A NTROJO pasaulinio ka
ro metu vokiečių radio 
stotys kiekvieną vakarą 
duodavo rekorduota dai- 
nelę”Lili Marlen", kurios 
klausydavos ne tik vokie- 4 
čiai,bet kurią nepaprastai 
pamėgo anglai ir ameri
kiečiai kareiviai. Nors 
priešo daina bet buvo ar
tima širdžiai anglams bei 
amerikiečiams, nes ji su
keldavo nostalgiją ir su
žadindavo namų pasiiligi- j 
mą. Paprastai jausmai, 
liauniai skambanti melo
dija visus patraukė. Šią 
dainelę atlikdavo vokiečių 
dainininkė Lalė Anderson. 
Kaip tik nesenai ši daini
ninkė,sulaukus tik 59 me
tų merė. Ji turėjusi šir
dies ataką.

LIETUVIAI 
SPORTININKAI-XX- 
OLIMPIADOJE
Okup. Lietuvos sporti

ninkai sporto olimpiadose 
dalyvauja jau 20 metų. 
Nebuvo olimpiados, kad 
lietuviai sportininkai iš 
olimpiadų būtų grįžę be 
iškovotų medalių, deja, ne 
Lietuvos, bet Sovietų Ru
sijos naudai. Taip pat ir 
pasaulio spauda lietuvius 
sportininkus žymėdavo ne 
lietuviais, bet - sovietų 
sportininką is .Buvo pasiū
lymų, šių metųXX'Olim
piadoje kovojančius lietu
vių pasaulio spaudai pri
statyti lietuviais.
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darbo dienos
ŠVENTĖ.
JAV kiekvienais metais 

pirmąjį rugsėjo pirma
dienį yra švenčiama Dar
bo Diena, kurioje yra pa
gerbiamas ir vertinamas 
darbo žmogus, kuriantis 
savo rankomis ir protu 
viso krašto gyventojams 
gerybės ir šviesesnį jiems 
gyvenimą.Ta diena oficia
lus vasaros atostogų se
zono baigimas. Mokiniai 
sugrįžta į mokyklas, pre
kybininkai biznieriai ruo- 
šia planus.

CHICAGOS LIETUVIAI 
IR LAPKRIČIO 
RINKIMAI.
Chicagą mes kartais 

vadiname laisvojo pasau
lio lietuvių ’’sostinę", nes 
čia yra susibūrę daugiau
sia lietuvių ir yra jų įkur
ta daug organizacijų, biz
nio įstaigų, bažnyčių ir 
surengiamos didžiulės 
spalvingos dainų bei tau- 

t tinių šokių šventės. Atro
dytų, kad lietuviai ir Chi
cagos,mieste turėtų nema
žai svarbių valdžioje pos
tų,tačiau taip nebėra .Tie
sa p. Valdas Adamkus yra 
paskirtas į aukštą kovai su 
aplinkos te ršimu direkto- 

< riaus pavaduotojo postą, 
Adv. Frank Savickas jau 
kelintas kartas yra išren
kamas į Illinois valstijos 
seimelį, kuriame pasigė
rėtinai atstovauja jį iš
rinkusių reikalus. Neabe
jotina, kad jis ir sekan
čiuose lapkričio rinki
muose vėl bus perrinktas. 
Lietuviai Chicagoje pri
valėtų turėti daugiau svar
besnių valdžioje vietų.

DARBU BEGALĖS- 
BEDARBIU EILĖS.
Sakoma, kad JAV dabar 

yra 5,6% bedarbių ir tas 
skaičius rudeniui, žiemai 
artėjant vis dar kyla. Gal 
nekurtose krašto vietose 
šia problemą ir sunku iš
spręsti, tačiau Chicagoje 
ją būtų galima žymiai su
švelninti. Daug darbo jė
gos reikėtų gatvėse susi
dariusias ’’vilkduobes” iš
lyginti,užsikimšusius gat
vėse vandens .nutekėjimo 
vamzdžius išvalyti, šali
gatvius cementu išpilti,
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šiukšles mieste geriau 
apvalyti,virš gatvių esan
čius tiltus perdažyti, ne
tinkamus gyvenimui na
mus versti ir jų vietose 
naujus statyti. Atpultų ir 
mažų pajamų gyventojams 
vietų namams statyti.

Žmonės Amerikoje turi 
turėti tinkamą gyvenimą 
ir vietoje betiksliai jiems 
mokant įvairias stambias 
šalpas įjungti į darbo pro
cesų,kur is būtų naudingas 
ir visuomenei ir jiems 
patiems.

SUDIEV SKRAJŪNĖS 
ŽUVĖDROS.
Visais laikais Michigan 

ežere prie Chicagos esan
čio Calumet uosto kranti
nes puošė daugybė baltų 
žuvėdrų .Jos vikriai narstė 
ore ar pliūduriavo vande
nyje. Praeitais keliais 
metais jų nesimatė, nes 
visos nukeliavo pas van
denų dievaitį Neptūną, už
sinuodijusios nuo įvairių 
suteršto Michigan ežero 
žuvies.

Praeitame pavasary iš 
kažkur atsiradę jų pulke
liai skraidė virš Calumet 
uosto vandenų. Žmonės 
apsidžiaugė, kad vėl žu
vėdros gyveną pietiniame 
Michigan ežere. Tačiau 
spėliojimai neišsipildė; 
vos tik žuvėdros pasivai
šino vietas žuvimi ir vėl 
visos be pėdsako din'go 
M ichigan ežero vandenyje. 
Mes chicagiečiai geriame 
kasdieną Michigan ežero 
vandenį ir kartais pasivai
šiname tame ežere su
gauta žuvimi, bet mus kol 
kas dar neištinka žuvėdrų 
likimas .Chicagos ir Gary, 
Ind.pramonės fabrikai yra 
pristabdę Michigan ežero 
teršimą, tačiau kaip tvir
tina vandens tyrinėtojai, 
tai vanduo pietiniame Mi
chigan ežero vis dar dau
giau užsiteršia kenksmin
gais chemikalais. Žmonių 
skaičiui sparčiai didėjant 
ir pramonei plečiantis 
vargu ar kada nors pavyks 
mūsų Didžiųjų Ežerų van
denis apvalyti.

NUTILS TA SENOS 
LIETUVIŲ KOLONIJOS 
CHICAGOJE.
Seniau buvusios garsios 

ir veiklios lietuvių kolo

nijos Chicagos northsi- 
dėje, souths idėje, Pullma- 
ne, Roselande, Bridgepor- 
te,Town of Lake ir 18- tos 
gatvės apylinkėje yra la
bai aptilusios arba tik su 
nežymiomis veiklos žy
mėmis.. Lietuviai gyvento
ja i iš tų vietovių yra iš
sikėlę. Dabar yra gyviau
sia Marquette Parke, 
Brighton Parke ir dalinai 
Gage Parke lietuvių veik
la.

Už Chicagos ribų stip
riau lietuviai reiškiasi 
Lemonte ir Willow Springs 
vietovėse.Gyventojų sudė
čiai leičiantis nutyla ir 
lietuvių maldos namai- 
bažnyčios į kurtas mūsų 
ankstyvieji ateiviai yra 
sudėję mil tonus dolerių.

J. J - tls.

SENATORIUS VEIKLUS 
IHinois sen. Pr. Savickas 
savo veikioje yra labai( 
pasireiškęs Ir atsiekęs 
laimėjimų. Jam, ypač lie
tuviai ir Marlette Parko 
gyventojai dėkingi už vie
šus žmonių apklausinėji
mus dėl pigiųjų namų sta
tybų. Nesenai jis laimėjo 
seime įstatymą, kad luo
šiems vaikams būtų pas
kirta 200,000 tukst. do
lerių jų pagelbinėms 
mokslo priemonėms taip 
pat jis rūpinasi gauti val
stybinę parama ir katali
kiškoms mokykloms, ku
rios vieną po kitos užsi
daro ir nebegali išsilai
kyti. Teks sen.Pr.Savic
ką perinktt ateinančiuose 
rinkimuose,nes jis nesėdi 
rankas sudėjęs, ir 4 metų 
bėgyje padarė daug gero 
vietos gerovei, tuo pačiu 
Ir mums. Dariaus ir Gi
rėno iškilmėse jis skatino 
visus lietuvius dirbti vie
ningai ir siekti laimėjimų 
visose srityse.

• PROF. IGNAS KONČIUS 
nesenai paminėjo savo 82- 
jį gimtadienį.Pastaraisiais 
metais jo sveikata pablo
gėjo, tad šis pasižymėjęs 
Lietuvos kraštotyrininkas 
priverstas gyventi prie
glaudoje, kur gauna gerą 
priežiūrą.

• LIE TUVIŲ gramatikos 
antrasis tomas išleistas 
Vilniuje. Pirmasis tomas 
pasirodė dar 1965 metais. 
Šis tomas parengtas gru
pės mokslininkų, vadovau
jant prof. K. Ulvydui.

TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

Į-^koto Studio
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.O.

PORTRETĄ! - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

įvairios progos

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.Tel.366-6237
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodama 
[vairius patarimus, įkainavimu s, bu jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M.RUTK AUSK AS)

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

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montre aliejams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Regt
• Taisymas ir dažymas automobilių 
e 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 & Frėres
Hydro - Quebec 

atstovas, 
kuris išnuomuoja 
ir Įrengia karšto ( 
vandens šildymą.

mėnesinę _ _ 
elektros soskoitq..'

*
1.75

par mots 
per month

40***

Visi kiti vandentiekio ir Šildyr 
taisymai ir nauji [rengimai. Taip M 
pat gazinių priemonių pardavimas ■ 
ir įrengimas. Voltui įkainavimas.

Jettė & Frėre Ltėe
Plumbing & Heating kontraktorius.

Į40-2e AVENUE ■ 366-0330

2.25
par rnois 

per month

11 psl.



ARABŲ TERORISTAI

UŽPUOLĖ ŽYDU 
SPORTININKUS
Grupė arabų teroristų 

įslinko į olimpinį kaimelį 
prie Muncheno, tuojau nu
žudė du žydų sportininkus 
ir keletą kitų paėmė įkai
tais.

Po to teroristai paskel
bė savo reikalavimus:-pa
leisti Izraelyje esančius 
200 arabų teroristų. Jie 
taip pat pareikalavo, kad 
jiems vokiečių vyriausybė 
duotų tris lėktuvus, ku- $
riais jie su įkaitais ketino 
skristi į arabų valstybes.- 
Jeigu jų reikalavimai ne
būtų patenkinti,tai jie gra
sino įkaitus nužudyti. J.ie 
kelis kartus nurodė laiką, 
kada jų reikalavimai turi 
būti patenkinti.Egipto dip
lomatas bandė teroristus 
atkalbėti nuo kruvinų eks
cesų,bet jam tai nepavyko.

Tuojau buvo sušaukti 
Vak, Vokietijos, o taip pat 
ir Izraelio vyriausybių 
ekstra posėdžiai. Vokie
čiai teroristams pasiūlė 
dideles sumas pinigų, jei 
gu jie įkaitus paleistų. Į 
M uncheną tuojau atvyko 
kancleris Brandtas ir as
meniškai vadovavo admi
nistracijos veiksmams . 
Izraelio vyriausybė krei
pėsi į Vak. Vokietijos vy
riausybę, siūlydama sulai
kyti olimpinių varžybų 
tolimesnę programą. 
Olimpiada buvo tuo tarpu 
sulaikyta.

Arabų telegramų agen
tūros pranešimu, arabų 
partizanų organizacija, 
kuri vadinama " Juodasis 
Rugsėjis ” įmauti atsako
mybę už įvykius olimpi
niame kaimelyje.

Vėliau helikopteri s juos 
nuskraidino į kaimą prie 
Muencheno. Čia juos pasi
tiko policijos užtvara ir 
pradėjo į juos šaudyti. Te
roristai metė granatąį he
likopterį ir visi jame buvę

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAiKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA^TEI- 

SINIU PATARIMU SKYRIŲ.
Metinė prenumerata tik $7.00

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127
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9 sportininkai žuvo. Už
mušti buvo 5 arabų tero
ristai, 1 vokietis policinin
kas irvienas arabas pabė
go.

Kai kurie spaudos orga
nai kaltina Vokietijos val
džią, kuri niekam nepra
nešus!, kad teroristai su 
ja tarėsi.

Vak. Vokietijos valdžia 
ne su kuo nepasitarusi ati
dengė ugnį- atvykus tero
ristams su 9 sportininkais 
ir todėl įvykusi nelaimė. 
Visa atsakomybė krintanti 
Vak. Vokietijos pareigū
nams.

Daugelis vai stybių siun
čia Izraeliui užuojautas, 
smerkdami arabų teroris
tų nepaprastą žiaurumą.

KANADOS GOLFO 
PIRMENYBĖS
Kanados Sporto Apy

gardos uždaras turnyras 
įvyks šį šeštadienį, rug
sėjo mėn. 16 d., Braemar 
Country Club, 4704 Ridge 
Road, Test; Spencerport, 
NewYorke(ant N.Y.High
way, 104 ir į vakarus nuo 
Rochesterio).

Registracija prasidės 
aikštėje 11:00 v. r. ;pir
menybių pradžia punk
tualiai 12:00 v.p. Varžy
bos bus pravestos vyrų, 
moterų bei mergaičių, 
jaunių(gimė 1953 m.ir vė
liau , ir jaunučiai ( gimė 
1956 m. ir vėliau) klasėse. 
Visi dalyviai turi būti at- 
likel972 m.Š .A.L.F.A.S.
S - gos metinę nario re
gistraciją. Aikštės starto 
mokestis $6.00, o kitų 
registracijos mokesčių 
nebus.

Šį turnyrą rengia Ro
chesterio L.S.K. ” Saka
las" kuris taip pat šešta
dienio vakare pavaišins 
visus turnyro dalyvius 
vakarienę Šv.Jurgio para
pijos salėje,

® Paryžiuje Vietnamo pa
sitarimų JAV delegacijos 
galva Porter pasakė spau
dai, kad ši aure s Vietnamo 
nei politiniai, nei kariniai 
puolimai nebuvo sėkmingi.

Pietų Vietnamo kariuo
menė komunistų antpuo
lius atmuša. Daugumas 
Vietnamo gyventojų nepa
norėjo ikti gyventi komu
nistų ūžimtose vietovėse 
ir bėga į P Vietnamą.

SPASKY netekęs pasau- 
1 io šachmatų čempiono 
vardo Reykiavike, išva
žiuodamas Maskvon, spau
dos atstovam pasakęs,kad 
Robertas Fischeris tapo 
čempionu dė' tos paprastos 
priežasties, jog geriau lo
šė. Nors Ficheris esąs 
keistas žmogus bet jis 
jam padaręs neb’ ogą įspū
dį. Abu šachmatų meiste
riai atsisveikino 'abai 
draugiškai R. Fischeris 
atsiuntęs Spaskiui ’abai 
nuoširdų laišką ir padova
nojęs atminimui puikų fo
to aparatą.

M0NTREALI0
LIETUVIU VYTAUTO
DIDŽIOJO KLUBAS
Šis klubas,kaip reta kur 

kitur, buvo visų lietuvių 
pasididžiavimo objektas . 
Ir tiesa, klubas erdvus, 
patogus įvairiems pąren
gimams.Tie geri lietuviai 
veikėjai, kurie šį klubą 
steigė, o vėliau daugelį 
metų juo rūpinosi, atliko 
lietuvių Visuomenei didelį 
patarnavimą. Jų manymu 
šiame klube turėjo vykti 
kultūrinis ir viešasis lie
tuvių gyvenimas. Tačiau 
laikai keitės i, sąlygos pa
sidarė ne tokios, kaip ti
kėjosi šio klubo steigėjai. 
Taip ilgainiui pasidarė, 
kad arti šio klubo visai 
mažai lietuvių tegyveno. 
Toli važiuoti,tik tuo vienu 
tikslu,kad galėtų klubą ap
lankyti, ne visi gali ir 
daugelis nenori.

Klubas negalėdamas 
daryti gerą apyvartą, at
sidūrė sunkumuose. Bet 
vietos lietuviai nenorėjo 
rankas nuleisti. Buvo su
rastos lėšos klubo para- 
maiJDidokas skaičius lie
tuvių veikėjų šiam reika
lui pasiaukojo,teikė ir lė
šas ir skyrė jam daug 
rūpesčių ir energijos.

Trumpai kalbant, šiuo 
metu klubo patalpos iš

nuomotos biznio žmonėms 
ir jie daro neblogą biznį.

Tik labai gaila, kad pa
tys lietuviai savo kultūri
niams reikalams šiuo klu
bu pastaruoju metu jau 
nesinaudojo. Tuo būdu pa
neigiamas geras anksty
vesniųjų darbuotojų viso
keriopo pagirimo vertos 
pastangos. Reikia, tikėti, 
kad Montrealyje esančios 
gausios visuomeninės or
ganizacijos susirūpins 
klubo likimu ir jį atgai
vins bendram lietuvių la
bui. Jeigu Montrealio vei
kėjai turėtų praktiškų ir 
konkrečių projektų klubo 
reikalu, mūsų laikraštis 
mielai skirs tam savo 
skiltis. Perdaug jau mes 
lietuviai turėjome ir šian
dien pasidarome sau nuos
tolių. Nepraleiskime gali
mumų stiprinti savo vie
šąjį gyvenimą.

LAIŠKAS N. L.
REDAKCIJAI
Patikslinimas:

1972. VIII. 9 laidoje inž. 
Petras Delis savo tąsoje 
" Prieš penkiasdešimts 
metų"nurodo, kad"Dėl ra
mumo į šią stovyklą/ 
Muna-Meunster prie Die
burg’o/ atsikėlė iš Hanau 
irbuv.prezidentas K.Gri
nius su žmona ir sūnum 
Liūtu. Jiems čia buvo pa
ruoštas didesnis butas ir 
suteiktas geresnis aprū

lr jaunimas ir senimas puikiai jautėsi praėjusiais 
metais išvykoje pas G. ir J. Petrulius.
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pinimas negu Hanau sto
vykloje." Šis atpasakoji
mas nėra visai teisingas:

Dr. K. Grinius su šeima
1945 metų viduryje gyveno 
netoliese Tuerzburgo 
esančiame kaimelyje 
Rimpar. Stovyklom ku
riantis ir sąjungininkams 
be atodairio spaudžiant 
visus pabėgėlius perkelti 
iš privačių gyvenviečių į 
stovyklas, buvo pradėta 
ieškoti vietos šeimai. 
Muna-Meunster aplinkair 
pastatai pasirodė malo
niausi, tad buvo susitarta 
ten persikelti. Muna - 
Meunster stovyklos virši
ninkas p. Leonas Raslavi- 
čius maloniai Grinius pri
ėmė ir aprūpino vienu 
kambariu. Ten Dr.K.Gri
nius su žmona gyveno iki
1946 vidurio, t.y. iki šios 
stovyklos gyventojų per
kėlimo į Hanau. Hanau 
stovykloje Griniai buvo 
patalpinti viename kamba
ryje IV C pastate.

Techniškai ir aš skai
čiaus! Muna-Muenster/o 
vėliau stovyklos gyvento
jas, nors nuo 1946 metų 
balandžio mėnesio pradė
jau studijuoti drauge su 4 
inž. P. Lėliu Darmštadt’o 
Aukštoje Technikos mo- 
kykloje,kuri tuo metu pra
dėjo pirmąjį pokario se
mestrą. Lietuvių studentų 
pirmajame semestre buvo 
bene 76.

Liūtas Grinius. i



KANTO PROTĖVIAI 
LIETUVOJE

Imanuelis Kantas gimė 
1724 mo balandžio 22 do 
Karaliaučiuje;mirė ten pat 
1804 m. vasario 12 d. Jo 
tėvas buvo amatininkas- 
balnius„Deja,filosofo bio
grafai niekur neužsimena 
apie lietuvišką I. Kanto 
kilmę.Tiek senoji vokie
čių ir anglų, tiek tarybinė 
literatūrą L Kantą kildina 
iš škotų, kurie į Rytprū
sius atsikėlė XVI-XVII a.
Pats filosofas laiške vie-

* nam švedui, maniusiam, 
kad Kantas gali būti šve
dų kilmės,rašė, jog jo se
nelis atvyko į Prūsiją ir 
apsigyveno Tilžėje drauge 
su daugeliu kitų škotų. Jų 
pavardė seniau buvo rašo
ma Cant ir tik vėliau pa
keista, kad kartais vokiš
kai nebūtų klaidingai ta
riama.

* Tačiau bene toliausiai 
siekiančias žinias apie I. 
Kanto protėvius pateikia 
žinomas Rytprūsių ir 
Klaipėdos krašto istorijos 
tyrinėtojas J. Zembrickis

i ( Sembritzki . Šilutės ap
skrities istorijoje išė
jusioje 1920 m. jis rašo, 
kad VII a. į Verdainę. ne
toli Šilutės atvyko škotas 
Richardas Kantas ir vedė 
vietos smuklininko Enocho 
Liderio ( ar Liderto) duk-

* terį Dorotėją(1635 m.) .R. 
Kanto sūnus HansasXVII 
a. aptinkamas Klaipėdos 
gyventojų tarpe Klaipėdo
je jis turėjo žemės sklypą 
ir vertės i balniaus amatų, 
priklausė liuteronų ben
druomenei. Minėtas I. 
Zembrickis ir kiti au- 

c .toriai nurodo, kad Kantų 
pavardė buvo rašoma ir 
Kandt. Filosofo tėvas Jo
hanas Georgas Kantas, 
klaipėdiškio Hanso Kanto 
sūnus,XVIIIa.taip pat kurį 
laiką gyveno Tilžėje.

Todėl peršasi išvada, 
kad nors I. Kanto protėvių 
gyvenimas ir susijęs su 
Lietuva, tačiau pavardė 
tėra atsitiktinai panaši į 
kai kurias lietuviškas pa
vardes.

V.Č.

ŽMOGUS gali dvi minu
tes išgyventi nekvepavęs, 
dvi savaitės nieko neger
damas, mėnesį be valgio 
ir visą gyvenimą nieko ne
galvodamas.

LENKIJOS LIETUVIAI

L i etuvi ų an sambl i s

Siunčiu Jūsų nuožiūrai 
porą nuobraukų iš Lenki
jos lietuvių veiklos. Vrac- 
lovo šokių ansanblis 
’’Vilnele”vaduojamas An
tano Žukausko,plačiai pa
garsėjo savo gražiais pa
sirodymais.

Pa.č ia m An ta nui Žu
kauskui teko irgi patirti 
likimą daugelio papuolu
siu į ’’tarybinį rojų ”. Iki 
1956 metų jis buvo ištrem
tas į tolimuosius rytus. 
Jam teko”grožėtis”Amū- 
ro upe ir būti Priamori-

PRASMEGO ČIČINSKO DVARAS

Atkelta iŠ 5 psl.

Toliau tirpstant palaido
tiems ledo luistams,žemė 
dar labiau dubo,ir taip pa
galiau sausų dirvų vietoje 
sutyvuliavo ežerai(l pav., 
III).Vėliau dalis taip atsi
radusių ežerų ištisai už
augo, virto pelkėmis,© kiti 
ne visiškai supelkėjo-liko 
tyvuliuoti kaip liekaniniai 
ežerėliai ( 2 pav.) .

Šios rūšies pelkių pa- 
dugninių sluoksnių sanda
ra rodo, kad žemė virš 
betirpstančių ledo luistų 
dubo iš lėto, ežerai susi
darė pamažu, be ” triukš
mo”. Tačiau neretai tokių 
pelkių dugnuose randamas 
tik visai nežymus durp
žemio sluoksnelis, išvirtę 
apysveikiai medelių ka
mienai, kuriuos paprastai 
dengia molingos ar smė
lingos ežerinės nuosėdos. 
Tai,be abejo, yra staigaus, 
” triukšmingo ” žemės 
įgriuvimo išdava.

Dauguma tokių termo
karstinių įgriuvimų įvyko 
vadinamojoalerodo laiko
tarpiu,maždaug tūkstant
metyje pr. m. e. Tačiau ne 
taip retai tokių įvykių pa

''Vilnelė“ demonstruoja, 

jos krašte. Tik 1957 me
tais jam pavyko išvykti į 
Lenkiją.

Lenkijos lietuviai irgi 
leidžia savo laikraštį 
’’Aušra”, tačiau tik viena 
arba du numerius į me^us. 
1970 metais Vroclave iš
ėjo toks nedidelis biulete
nis pavadintas ’’Vroclavo 
Lietuvis ”, bet išėjo tik 
vienas numeris. Varšu
viečiai pradėjo leisti sa
vo nedidelį laikraštį pa
vadinta ’’Varsnos ”, išeina 
kas du mėnesiai.V.Syilas

sitaikydavo jr vėliau, bo- 
realio laikotafrpiu,VIII-VII 
tūkstantmetyje pr.m.e.

Važiuojant Vilniaus- 
Kauno autostrada, Vievio 
miesto ribose,ten kur nuo 
autostrados atsiskiria 
Vievio-Trakų plentas, ga
lima pamatyti nedidelį, 
dabar jau nusausintą dur- 
pynėlį. Čia, kaip parodė 
amžiaus nustatymas pati
kimų radiokarboniniu me
todu, virš betirpstančio le
do luisto, prieš paskutinį 
kartą atsirandant ežerui, 
žaliasamaninės pelkės eg
zistuota 7910-300 m.pr.e.

Panašūs duomenys gau
ti ir Beržuoliuko ežero 
pakrantėje ( Semeliškių 
apylinkėse, Trakų ra j.). 
Čia podrėgniu pušynu 
apaugusi sausumą į ežero 
gelmes nugrimzdo dar vė- 
liau-663O-27O m.pr.m.e.

Termokarstinių proce
sų sukeltieji žemės pavir
šiaus įgriuvimai su pel
kėmis siejami dėl to, kad 
tik jose susidarusių dur
pių tarpu sluoksnių dėka to 
vyksmo aiškūs pėdsakai 
išliko iki nūdienos.Be to, 
durpėse galima labai pa
tikimai nustatyti atitinka

mų čvykių amžių. Antra 
vertus, nėra nė mažiau
sios abejonės,kad tais lai
kais virš betirpstančių le
do luistų būta ir nesupel- 
kėjusios sausumos, kad 
termokarstiniu būdu atsi
radę ežerai paglemždavo 
ir visai sausas dirvas.

Vin-Vn tūksfantmetyje 
pr.m.e.Lietuvoje klestėjo 
mezolito kultūra. Todėl 
negalima abejoti, kad ter
mokarstinių procesų su
keltus žemės įdubimus 
matė mezolito gyvenotjai. 
To laikotarpio stovyklos, 
kurių apstu Pietų Lietu
voje, buvo kuriamos arti 
vandens.Galimas dalykas, 
kad jų atsirasdavo ir dėl 
termokarsto besiformuo
jančių ežerų pakrantėse. 
Vėliau tos stovyklos, bai
giant tirpti palaidotiems 
ledo luistams, ir galėdavo 
nugarmėti vandenų gel
mėn.

Todėl visiškai pagrįsta 
manyti,kad gausiuose lie
tuvių liaudies padavimuo
se apie į va iriausius”sken- 
duolius ” atsispindi tikri 
gana tolimos praeities 
įvykiai. Įdomu, kad tokie 
padavimai gausiau paplitę 
tuose mūsų respubliko ra
jonuose, kur daugiau būta 
termokarstinių įgriuvimų. 
Deja,padavimuose minimi 
turtingi dvarai, puošnios 
bažnyčios, metalo varpai, 
net žymiai vėlesnių laikų 
istoriniai asmenys lyg ir 
kalba šios prielaidos ne
naudai.

Negalima pamiršti, kad 
padavimai, perduodami iš 
kartos į kartą, pamažu 
keičiasi. Neretas pasako
tojas juos papildo sava 
kūryba, pritaiko gyvena
mojo laikotarpio dvasiai. 
Žmogui įgimtas siekimas 
atskleisti reiškinių prie
žastis neišvengiamai ver
tė griebtis įsivaizduoja
mų antgamtinių jėgų para
mos. Ir taip nūdieną pa
siekusiuose padavimuose 
tiesos pradas tapo užgož
tas vėliau atsiradusiais 
modifikuotais ir net mis
tiniais elementais.

’’Skenduolių” tikrojo at
vaizdo, matyt, reikia pa
ieškoti jų pavadinimuose, 
nes vietovardžiai yra 
konservatyviausia liau
dies kūryba, jie paprastai 
maža 'epasikeičia,net pa
kitus atitinkamo krašto 
gyventojų etninei sudėčiai.

Pasak padavimų, netoli 
Druskininkų, M. K. Čiur

lionio išgarsintame Rai
gardo slėnyjei , ka
daise stovėjęs ir pasken
dęs legenda r in is Raigardo 
miestas. Pastarasis vie
tovardis yra sudurtinis, 
susidedu iš Rai - gardas.

Pirmąjį sandą-Rai-Ka- 
zimieras Būga kildina iš 
jotvingių kalbos žodžio 
rojas,kurio prasmės ieš
ko latvių kalbos žodyje 
raja(netekąs, supuvęs, rū
dyno vanduo) ir kašubų 
-raja ( pelkė,bala).

Kaip nuostabu, kad pas
tarosios prasmės nepap
rastai tinka Raigardo slė
niui. Kas leidosi stačiu 
šlaitų prie Kubilnyčios 
upelio ar klampojo anks
čiau po dar nenusausintas 
slėnio pelkes, negalėjo 
nepastebėti, kad čia itin 
gausu stovinčio, geležies 
rūda aptraukto, puvėsiais 
atsiduodančio vandens.

Žodį gardas K. Būga 
gretina su giminingais ki
tų kalbų žodžiais; slavų 
gord ( miestas, daržas), 
senovės islandų gardr 
( tvora, kiemas, daržas), 
gotų gards(kiemas,namas) 
albanų gardi (tvora), slavų 
žerd (kartis,žalga). Ž odžio 
gardas prasmė nelabai 
pasikeitusi ir dabartinėje 
lietuvių kalboje:!) aptvaras 
lauke ar ganykloje gyvu
liams; 2) kaimenė, banda; 
3) atitverta tvarto dalis;4) 
iš lentų sukalta dėžė kiau
lėms vežti.Čia primintina 
ir lietuviško žodžio gardis 
prasmė: vežimo šoninė 
tvorelė.

Pažvelgus į šiuos kal
bos mokslo faktus, nebe
su nku numanyti,kad seno
vinis Raigardas buvo pri
mityvia tvora aptvertas 
iš karčių suremtų būstų 
kiemas, stovėjęs pelkėta
me slėnyje, kuriame ne
stigo netenkančio, pripu- 
vusio, geležingo vandens . 
Labai panašu, kad kaip tik 
tokio pavidalo”didmiesti£’ 
Raigaras ir nuskendo.

Taigi,dabar jau galima 
objektyviais goechronolo- 
giniais metodais nustatyti 
tam tikrų padavimų am
žių, išaiškinti kai kurių 
vietova rdžių”gimim ©’’lai
ką.Tokie darbai galėtų at
skleisti ne vieną įdomų 
pačių senųjų mūsų krašto 
gyventojų praeities pusla
pį. Tam padaryti tereikia 
tik sutelktinių paleogeo- 
grafų, kalbotyrininkų, ar
cheologų ir tautosakininkų 
pastangų.Algirdas Seibutis
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toronto
LIETUVIU NAMAI 
TORONTE
Torontiečiai stebisi ir 

negali atsistebėti, kaip 
vieno asmens sumanumu 
galimas didelis darbas.Ir 
visa tai be didesnės rek
lamos', be gražbilystes 
saldinamu patriotinių kal
bų . Be tų lakių, fantazija 
perpintu minčių, kurios 
kiekvieną proga yra pa- 
barstomos vietinio ar iš 
toliau atvykusio prelegen
to, Bet čia reikalas kon
kretus, reikalaujantis di
delio triūso ir pasišventi
mo, o ta darbą atliko kuk
lus ir darbštus pasiryžė
lis. Kai kurie torontiečiai 
matydami baigiamus at
naujinti Lietuvių Namus 
nustebę klausia vienas ki
tą; iš kur gi atsirado tas 
negirdėtas Jonas Karpis ? 
O tūrėjo taip netikėtai įsi
maišyti Jonas.

Jonas Karpis nėra jau 
taip nežinomas asmuo to- 
rontiečiams. Jis1 yra vie
nas iš seniausia veikian
čių nekilnojamo turto pre
kybos srityje. Dr. Juozas 
Kaškelis sudomino Joną 
Karpį verslininkų veikla. 
Anksčiau jis beveik nesi- 
reiškė visuomeniniame 
gyvenime.Išrinktas Vers

KANADOS LIETUVIU DIENA
Montrealyje veikiančių 

organizacijų pirminin
kams, Montrealyje įvyks
tančioje Lietuvių Dienoje 
baliaus metu bus įdomi ir 
įvairi loterija .Nuoš irdž iai 
kviečiame visų organiza
cijų narius prisidėti prie 
šios loterijos praturtini
mo,© tuo pačiu ir prie jos 
pasisekimo. 

•

Loterija bus trijų rūšių: 
DIDŽIOJI LOTERIJA: čia 
kiekvienas galės laimėti

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125
Darbo valandos: Mokame už:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais

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

Liepos ir rugpiučio menesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius Šešta
dieniais “TALKA“ uždaryta.

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

lo pirmininku, Karpis už
simojo atgaivinti vos eg
zistuojančią verslininkų 
veiklą .Svarbiausia jis no
rėjo, kad kuo greičiau bū
tų užbaigtas verslininkų 
organizuojamas ekonomi
nio ir visuomeninio gyve
nimo filmas.

Tuo pačiu metu kaip tik 
įvyko Toronto Apylinkės 
pirmininko rinkimaLKar- 
pis ten atstovavo versli
ninkus. Nežiūrint kai ku
rių asmenų nepritarimo, 
Karpis buvo išrinktas pir
mininku. Dėl to, žinoma 
nukentėjo verslininkų 
veikla. Organizacinės 
veiklos eigoje, filmo rei
kalas vėl tapo užmirštas. 
Stambesnes ar mažesnes 
sumas sudėję biznieriai, 
vėl neteko vilties pama
tyti filme įamžintus savo 
žmones. Bet tuo pačiu at
gijo Toronto Apylinkės 
veikla.Į vairi darbuotė, pa
rengimai, minėjimai ne
apsiėjo be Karpio. Bet vi
su tuo naujasis pirminin
kas nesitenkino. Matyda
mas visai nugyventus, 
nuostolį nešančius Lietu
vių namus senamiesčio 
rajone, nutarė daryti ką 
nors naujo,apčiuopiames
nio .Iš savo profesinio pa
tyrimo žinodamas nekil
nojamo turto pasiūlą kar
pis surado gerą pirkinį.

neeilinius laimikius-tele- 
viziją, radio, skutimosi 
mašinėlę, elektrinių indų 
ir įvairių dovanų.
VAIŠIU STALIUKU LO
TERIJA: čia atrasim Mon- 
trealiomoterų kulinarijos 
meną. Visi kviečiami pa
ruošti mažus vaišių sta
liukus patrauklius akiai ir 
skoniui, kuriuos baliaus 
svečiai galės laimėti mė
gindami savo laimę.

GYVYBĖS ELEKSYRE

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

Lietuvių apgyventamąHigh 
parko rajone, prie pože
minio traukinio linijos, 
geromis sąlygomis buvo 
parduodamas didžiulis 
pastatas.Tą pastatą iš pa
grindų atremontavus būtų 
galima pritaikyti lietuviš
kiems reikalams.

Namas buvo nupirktas, 
seniau turėti namai par
duoti. Nežiūrint, kad nau
jasis pastatas nebuvo pra
dėtas remontuoti, sales 
kiek aptvarkius, buvo su
rengtas gero pasisekimo 
sulaukęs šių Naujų Metų 
sutikimas.Kita proga tau
tinių šokių šokėjai įverti
no viešu parengimu savo 
rėmėjus ir prijaučiančius. 
Šią vasarą, jau vykstant 
remonto darbams buvo 
įrengtas Vilniaus paviljo
nas, Toronte vykstančiame 
įvairių tautybių Karavane. 
O šiuo metu,remonto dar
bams artėjant prie pabai
gos Kariuomenės šventės 
minėjimu, Toronto Lietu
vių namai pradėjo rudens 
sezoną. Tikimasi, kad Šv. 
Jono parapijai išsikėlus į 
Etobico priemiestį ( šalia 
kapinių),dalis parapijiečių 
ras prieglobstį prisikėli
mo parapijoje, o naujieji 
namai, atsiradusia savų 
patalpų trukumą patenkins.

S.Pranckūnas.

LOTERIJA. įvairiausios 
bonkos, oonkutės.

Kaip matote yra daug 
galimybių savo dalimi pri
sidėti prie šios loterijos 
pasisekimo. Yra, taip pat, 
proga parodyti Montrea- 
liui ir svečiams iš Kana
dos ir tolimųjų miestų, 
kad, visuomenė rūpinasi 
bendrais reikalais.

Visi gerai žinom, kad 
Lietuvių Diena turi daug 
išlaidų,ir kad loterija yra 
vienas iš didžiausių paja
mų šaltinių. Taigi neabe- 
jojam,kad jūs artimiausioj 
ateityje atsiliepsite į šį 
mūsų laišką ir prašymą.

Visokią informaciją lo
terijos reikalu teikia: Da
nutė Staškevičienė - 769 — 
1557 ;Ina Kličienė-331-5590; 
Genė Zabieliauskienė-482- 
1244;Irena Lukoševičienė; 
366 - 1210.

Dėkojame iš anksto už 
Jūsų malonų dėmesį ir 
nuoširdų prisidėjimą,

Irena Lukoševičienė.

(VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.

Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pot persiunčiarrte piniginius pažymėjimus (certificates)', 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.

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

; Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

[DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais,
: antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ
ĮSTAIGA

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

hamilton
HAMILTONO lietuvių 

Medžiotojų ir Žuklautojų 
’’Giedraičio” klubas, š. m. 
rugsėjo 24 d., sekmadienį 
po pietų, savoj šaudykloj' 
ruošia prizinį šaudymą. 
Premijos: kalakutai, kum
piai ir kita .Kviečiame vi
sus narius ir svečius.

Klubo Valdyba.
ŽINIOS
Š.m. rugsėjo mėn. 2 ir, 

3 d.įvykošaudymo pirme
nybės Hamiltono medžio
tojų ir žuklautojų ” Gied
raitis ” k^ube. Dalyvavo: 
Detroito, Toronto ir Ha
miltono šauliai.

Šaudoma buvo iš 22 ka
libro šautuvų. Šaudyme 
dalyvavo svečio teisėmis 
( ne šaulys)Korsakas Jo
nas atvykęs iš Bostono ir 
laimėjo taurę.

Sekmadienį pabaigus 
šaudymą 8 vai. vakaro, 
klubo patalpose, buvo iš
dalintos taurės.Reikia ti
kėtis, kad centro šaudymo

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA 

5’/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term. dep. 
614% už 2 m. term. dep. 

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 60% 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 vaL 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

vadovas p. V. Keturakis 
pasklebs spaudoje, kas 
laimėjo taures. Po visų 
darbųkuopos p-kas P.Ka- 
nopa ir seses šaules St. 
Kanopiene ir St. Petkevi
čienė savo paruoštais 
skaniais- užkandžiais ir 
kavute pavaišino svečius. 
Buvo ir vertinga loterija.

J. P. *

• ’’FOREIGN AFFAIRS” 
š. m. liepos mėn. laidoje 
(Vol. 50, No. 4) paminėk 
jo Lietuvą ar Baltijos vai s- * 
tybes.Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių sutartys su 
Sovietų Sąjunga paminėtos 
J. B. Durosele straipsnyje 
"Locarno dvasiajpaktoma- 
nijos iliuzijos”. Autorius 
Duroselle Sorbonos uni
versitete dėsto istoriją Ir * 
tarptautinius santykius, 
yra tarptautinių santykių 
studijų centro direktorium, 
autorius knygų: "Histoire 
Diplomatique del919 a Nos 
Jours", "L’ldeed’Furope 
dansl'Histoire", "De Wil
son a Roosevelt" ir kt. F.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius
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montreal
IŠLEISTUVĖS
Sekmadienį Aušros Var

tų parapijoje9parapijiečiai 
atsisveikino su klebonu 
Tėvu L. Zaremba ir vika
ru Tėv. K. Raudeliūnu. 
Scenoje vyrų oktetas pa
dainavo kelias dainas . 
Pietų metu parapijos ko
miteto prim. J. Ladyga 
apibudino klebono per 4 
metus nuveiktus darbus . 
Kalbėjo Sv.Kazimiero pa
rapijos kleb. dr.E. Juce
vičius, Šv.Onos d-jos pirm. 
A „Ūsienė,KLB Montrealio 
apyl.pirm. S. Piečaitienė, 
Choristų - H.Celtorius, 
Šešt. Mokyklų-G. Gedvi
lienė, Kat. Moterų d-jos 
D. Staškevičienė, NMPr. 
seselė Paulė,sol.E.Kar
delienė, Ateitininkų - P. 
Adamonis,mergaičių ateit 
D. Styraitė, Skautų-čių ir 
Akademinio Sambūrio-V. 
Piečaitis,Lito-Pr.Rudins- 
kas, soL A.Keblys, P. 
Vaupshas irNL laikraščio 
vardu - Pr. Paukšta itis.

Tėv. L. Zaremba atsis
veikindamas prašė nesu
sidaryti klaidinančios 
nuomonės, nes jo mėgi
nimas pereiti į Kartūzų 
vienuoliją buvęs jo noras 
dar prieš atsikeliant į 
Montrealį-TėVo K.Raude- 
liūnas apgailestavo, kad 
prieš savo norą turės pa
likti Montrealį ir įsigy
tus draugus.

Šį atsisveikinimo subu
vimą darniai tvarkė Step. 
Kęsgailą.

a + a
ELENAI MAŽEIKIENEI - TUINYLIENEI 

mirus, vietoj gelių skiriame NL laikraščiui $15.- 
auką. • ,

Anicetas ir Frances P o v i I auskai,
Ancaster, Ont.
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• DR.KAŠKELIS dalyvavo 
Meksikos sostinėje vyku
sioje pavergtų tautų kon
ferencijoje. Jis buvo vie
nintelis lietuvis,dalyvavo 
suvažiavime skirtame 
kovai bolševikiniu imperia
lizmu. Po konferencijos 
veikėjas pasinaudojo proga 
pailsėti Akapulkoje. Dr. 
Kaškelis savo trumpame 
laiške pažadėjo mūsų laik
raščiui parašyti apie įs
pūdžius iš Meksikos ir 
apie darbus šios svarbios 
konferencijos.

\
• KANADOJE įvyko ketve
rtas hockey rungtynės su 
rusų komanda. Team Ca
nada rusus triuškinančiai 
nugalėjo santykiu 4-1. Bet 
Montrealyje prieš kana
diečius žaisdami rusai 
laimėjo 7-3 santykiu. Vi- 
nnipege buvo sužaista ly
giomis 4-4. Tačiau Van- 
couveryje rusai vėl lai
mėjo 5-3 santykiu.Kana
diečiai sporto pasaulyje 
laikomi pirmaujančiais 
hockey žaidėjais. Tad jų 
pralaimėjimai rusams 
daugelį nustebino. Nors 
pripažįstama, kad rusai 
pasirodė labai pa s ir e ngu - 
siais

”SATURDAY REVIEW” 
š.m.rugp. 12 laidoje pas
kelbė plačią informaci
ją apie lietuvės A lėks. 
Fledžinskaitės -Kašubie- 
nės pasiekimus - vadina
mas erdvės buveines, in
terjero aplinką.

(ELTA)

MONTREALIO 
LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS

mokytojai: Nuotraukoje iš 
kairės sėdi: 

• Patirta iš Gražių šeimos, 
kad dr. Ilona Gražytė rug
pjūčio 28 d. susituokė su 
Romu Maziliausku.

• Jonds Šeidys su šeima 
rengiasi apleisti Montre
al!, kuris jau pradėjęs 
dirbti Peekskill, N.Y.

INFORMACIJOS 
CENTRAS
S. m. spalio mėn. 7d., 

šeštadienį, Kanados T dė
tuvių Dienos proga bus 
atidarytas informacijos 
centras Aušros Vartų par . 
salėje-kampas De Seve ir 
Drake St. Montreal 205 , 
P.Q. Tel:768-OO37.

Iš čia Montrealio lietu
viai nakvynėms pasiims 
svečius dainininkus bei 
šokėjus, kurie atvyks iš 
Toronto, Hamiltono, Delhi 
ir Londono Lietuvių Die
nos programai atlikti.

Vakare baliaus salėje 
bus irgi informacijos sta
liukas.

Sekmadienį informaci
jos punktai veiks Aušros 
Vartų ir Šv. Kazimiero 
par.salėse.

J.KELIUOTIS, žinomas 
ateitininkų veikėjas ir jų 
spaudos darbuotojas buvo 
Sibire, dabar grįžo į Lie
tuvą ir pradėjo rašyti pa
lankius režimui straips
nius. Tuo nusipelnė, kad 
Vilniuje paminėtos jo 70 
metų sukaktuvės.

I skyr. mokytojai Elena 
NavikienienėjVI skyr .mo
kytoja Stasė Ališauskienė, 
mokyklos vedėja Genė Ged
vilienė,literatūros mokyt. 
Monika Jonynienė, lietu
vių kalbos mokyt.Marija 
Malcienė ir IV skyr.mo
kyt, seselė Paulė.

Stovi^iš kairės: Lietu

RADIO 1

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENA TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernoy, P. Q. TEL. 669*8834

Baltic Woodwork fa
K. KIAUŠAS ir J. ŠiAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairūs medžio dirbiniai.

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

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

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***

TEL. 366-7281 
************ **^

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas

• Dunlop padangos ir baterijos
(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: y, Šulinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

Uniueiial Cleaned & T)ailoi5
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(al Wellington St.)

Tel. 769-2941

vos istorijos mokyt. Ro
mas Otto,geografijos mo
kyt. Aldona Knystautienė, 
mokytoja Julija Adomo
nienė, V skyr.mokyt. Jo
ana B lauzdž iū nienėJI skyr, 
mok .Jadvyga Baltuonienė, 
parengimo skyr. mokyt. 
Zina Piečaitienė ir tauti
nių šokių mokytojas Juo
zas Piečaitis.

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

15 psl.



montreal
• BALTŲ literatūros ir 
netolima praeitis "- tokia 
tema įvyksta rugsėjo 28 - 
29 dienomis baltijos tautų 
literatūrinė konferencija . 
Konferenciją įvyks Ohio 
valstybiniame universite- 
te.Šiąkonferenciją pradės 
savo pranešimais latvis 
Edgar Anderson,estas Rein 
Taagepera ir lietuvis Vin
cas Trumpa, Bus kalbama 
apie baltų literatūrą plėtrą 
tose šalyse ir. užsienyje. 
Viso turi būti 16 paskaitų, 
kurių autoriai yra baltie- 
čiąi literatūros tyrinę - 
tojai bei i įtorikai. Konfe
rencija įvyks ” Center of 
Tomorrow " rūmuose..
• BIRUTĖ UŽKŪRAITĖ 
žymioji Lietuvos tolimų 
distancijos plaukikė daly
vavo Gruzijoje vykusiose 
varžybose. Ji 400 metrų 
nuotolį įveikė per 5 m in, 
14,6 sekundžių. Ji laimėjo 
varžybas, padarė naują 
Lietuvos rekordą ir tapo 
visos Rusijos čempionė.

LIETUVOS OPEROS So
listės E. Kardelienės mu
zikos studija pradėjo dar
bą rugsėjo U dieną. Pri
imami nauji mokiniai.

Tel. 767-0473.

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-v a. 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 i\'r............

City...............................................

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

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

adresas ' ............

Edvardo ir Eugenijos 
(Lukoševičiūtės,) Juodžių 
sūnus Edvardas baigė Mc
Gill Universitetą su 
Bachelor of Science s 
Honours Physiology (cum 
Įaudė) laipsniu.Pasiryžęs 
studijas tęsti toliau.

• DUBYSOS slėnyje, netoli 
žemaičių plento,Raseinių 
apylinkėje vieną rytą ras
tas iš betono nulietas kry
žius. Šis 4 metrų aukščio 
kryžius buvo pastatytas 
per vieną naktį. Supranta
ma, kad kilo tam tikras 
triukšmas ir vietos mili
cija įsakė šį kryžių sunai
kinti. Kol per vieną naktį 
pastatytąkryžių nugriovė, 
sakoma, praėjo keletas 
dienu.
• Gene Petrulienė su duk- 
tere Irena buvo išvyku- 
sios į Vindsorą-giminai- 
čių Kostės ir Juozo Lin
kevičių sūnaus Edžio ves
tuves.

• Linda Grinkutė susituoke 
su H.Buraco į Oshawa,Ont 
ir-Dalė Šėidytė su L, 
Wissell.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

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

A g e n J _yj_a_ _Y_ £. i J _9_ -P————Uk-

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Tel. Bus.: 722-3545

žjpįj Res.: 256-5355
°Q^°'

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

• Milda Girdžiūtė, kuri 
vedusi, M.Smith ir gyve
na Middland, 0nt7susilau- 
kė pirmagimės dukters,

©Sukūrė šeimininį gyve
nimą: O.Rudzevičiūtė su 
J.R. Murphi ir V. J. Pa
tapąs su C.A.Corbett.

• J. ir I. Puodžiukai, iš 
London, Ont., atostogau
dami apsilankė Montrea- 
lyje pas Blauzdžiūnus, ir 
išvyko į New Brunswick.

• Dr. P. ir Ir. Lukoševi
čiai buvo išvykę į Ontario 
pas seserį ir švogerį Po
vilaičius.

• VYTAUTAS ALANTAS 
lietuvių žurnalistų ir ra
dio darbuotojų suvažtavi-

Juozo Akstino atmini
mas tebėra gyvas Montre- 
alyje. Jo mirties 10 metų 
sukaktim jautriai paminė
ta. Aušros vartų parapi
joje įvyko pamaldos. O jo 
artimi draugai nusprendė 
Juozo Akstino vardą įam
žinti ir pasiryžo į Kana
dos Lietuvių Fondą įnešti 
jo vardo auką.

me Tabor Farmoje, Mich, 
kalbės pagrindine tema:- 
” Matydami dabartį, žvei
kim į ateitį”. Šiame suva
žiavime lygiai bus svars
tomi aktualūs klausimai, 
kaip informacijos centro 
reikalas, spaudos etika, 
objektyvumas ir kiti spau
dai rūpimi dalykai.
• Julius Jurėnas buvo nu
vykęs į Britų Columbia, 
svečiavosi pas buvusius 
montrealiečius- M ilaš ius, 
Jurgutavičius, Geležiūnus 
ir kt. kurie gyvena Vik
torijoje.

• ” KRIVŪLĖS”, buvusių 
policijos darbuotojų klu
bas išleidžia atsiminimų 
knygą .Leidinį redaguoja P. 
D irk is.

“NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“

* v
RUDENINE IŠVYKA.

RUGSĖJO 17 d., sekmadieni pas J. ir G. Petrulius, 
<* * 

prie Brome miestelio už Cowansville, P.Q.

Kviečiami visi lietuviai atvykti ir ten pikninkau- 
dami prie muzikos ir kitokią, pramogų, maloniai pra
leisti besibaigiančios vasaros sekrnadieni.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

išspausdindami šią žemėlapio dali dar paaiškiname, kad iš Montrealio 
vykti galima bent kuriuo pasirinktu keliu iki Cowansville. Nuo čia 
13-*’ keliu per Sweetsburg iki 13-to kelio sankryžos ir išsukti i deši
ną link West Brome. Netoli pavažiavus^prieŠ geležinkelio sankryžą iš
sukti mažu keliu į kaire, vedančiu i Brome. Privažiavus panašuma i 
krioklįir upelį dešinėje pusėje Call Mill vietovė - Petruliu gyvenvie
tė.
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ontrealio Lietuviu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ------------
Taupomąsias s-fas ................
Term. ind. 1 metams............
Term. ind. 2 metams .......
Term. ind. 3 metams...........

5.0%
6.0%
6.5%
7.0%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau^Nemok. gyvybės apdr. iki 810.000 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumasJuž paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
14G5 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.

•"LIETUVOS ŽURNALIS
TAS"- rugsėjo mėn.nr. 

Redaktorius V .Kasniunas. 
Be informacijų iš lietu
vių spaudos žmonių veik
los yra įdomūs atsimini
mai.Tarp ko kito Vytautas 
Alantas pasakojo,kaip jį 
konsulas Barzanti buvo 
iššaukęs jį dvikovon už 
straipsnį apie Argentinos 
politikų nešvarius darbe
lius.

IN7. JONAS MATYCKAS 
pagal testaments pageida
vo, kad 150 doL suma būtų, 
paskirta Viikul, Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Ši 
suma per .V. Vebellūną 
(New Yorke)persiųsta Lie
tuvos Išlaisvinimo Fondui.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines __        8.5%
Nekiln. turto ............  8.5%
čekių kredito ..........    9.0%

7.5%Investacines___ nuo 9% iki 12%

D.de
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