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Atitraukti Sovietų karo pajėgas

Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo posėdyje V. 
Sidzikauskas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmi
ninkas kalbėjo tema,’’Pas
kutiniai įvykiai okupuotoje 
Lietuvoje ".

Prelegentas priminė, 
kad nuo pirmos dienos 
( 1940. VI. 15), kuomet so
vietai okupavo Lietuvą, 
prasidėjo pasyvus is ir ak
tyvus lietuvių pasiprieši
nimas okupantai. 1944- 
1952 m. atkakliose kovose 
su Raudonąją Armija ir 
sovietų saugumo ginkluo
tomis pajėgomis žuvo per 
50, OOO Lietuvos parti
zanų.

iš Lietuvos
Ypatingai lietuvių pro

testo ženklai-Romas Ka
lanta, V. Stonis ir K. And
riuškevičius - demonstra
cijos Vilniuje ir Kaune, 
su daugybe areštų.

Visi reikalavo laisvės- 
sau, religijai, Lietuvai.

Išklausęs prelegente 
pranešimo PET Seimas 
nutarė:
1. Raginti Antrojo Pasau
linio Karo alijantus, Va
karų valstybes,kad verstų 
Sovietų Sąjungą gerbti 
Lietuvos Valstybės,vienos 
iš pirmųjų karo aukų, su
verenumą ir nepriklauso
mybę bei reikalauti, kad 
Sovietų Sąjungą atitrauktų 
savo ginkluotąsias pajėgas 

ir administracinį aparatą 
iš šios valstybės terito
rijos.
2. Apeliuoti į Jungtinių 
Tautų Generalinę Asam
blėją, kad ji pavestų šios 
Pasaulio Organizacijos 
organams ištirti Sovietų 
Sąjungos nusikaltimus 
prieš JT Chartos ir Vi
suotinės Deklaracijos dėl 
Žmogaus Teisių nuosta
tus. ‘ (E)

• PARYŽIUJE lapkričio 
mėn.įvyksta Lietuvos gin
taro gaminių paroda, ku
riai eksponatai paimti iš 
Lietuvoje esančių gintaro 
muziejų.

Kaip visada sovietai 
stengiasi nuslėpti nepato
gius vidaus įvykius. Todėl 
tik labai pavėluotai iš 
slapto leidinio "Kronikos” 
patirta apie tikrą maištą 
Dnieprodzeržinske, kur 
kaip tik buvo gimęs da
bartinis Kremliaus vieš
pats Brežnevas. O atsiti
ko taip. Birželio 25 d. mi
licija areštavo kelis girtus 
piliečius ir uždarė juos 
patalpoje, kur buvo sau
gomi greit įsiliepsnojanti 
skys čia i.V iena s iš girtųjų 
sumanė užsirūkyti. Įvyko 
sprogimas. Kol milicija 
psėjo duris atidaryti, vie
nas jau buvo negyvas, o 
kiti du sunkiai apdeginti. 
Žmonės apie šį įvykį pa
tyrė ir pradėjo rinktis 
prie milicijos būstinės. 
Prasidėjo milicijos puo
limai. Maištas išsiplėtė 
visame mieste. Kelių 
tūkstančių minia puolė 
vietos kompartijos namus. 
Ir milicijos ir partijos 
namai buvo apgadinti, vi
dus pagrindiniai sunaikin- 
tas.Kai maištas nesiliovėį 

Montrealio “Tauro" jauniu krepšinio komanda su treneriais.

tai buvo iškviesti kariuo
menės daliniai.Kariuome
nė šaudė tiesiog į minią. 
Maištas buvo numalšintas, 
minia išsiskirstė, tik liko 
gatvėse nelaimingų maiš- 
tiningų lavonai.

• KORĖJOS KARO dali
niai,kaip buvo psėjama, ne 
bus atšaukti. Prezidento 
Niksono pageidavimu jie 
ten pasiliks iki ateinančių 
metų. Bet savo ruožtu 
A mer ikos kariuomenė taip 
pat paliekama Pietų Korė
joj iki 1973 metų.

• LIETUVOJE kraštotyra 
rūpinamasi, ji renkama, 
netrūksta tos srities en
tuziastų. Tai matyt ir iš 
Ambr. Jonyno straipsnio 
”Tiesoje”.K raštotyr ininkų 
darbais papildomi muzie
jai bei archyvai. Per vie
nerius metus trylikoje 
Lietuvos rajonų vieti
niams muziejams buvo 
perduota daugiau kaip 
3000 eksponatų.

(E)
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JAUNUOLIAI ČIA 

IR TEN

Laikraštyje"Sovietskaja 
Rossija” eilinis darbinin
kas išspausdino laišką:

- Girdžiu kartais mūsų 
jaunuolius, kurie mėgsta 
laikyti ilgus plaukus,pra
vardžių© jant”hypials”. Aš 
piktinuos tokiu kai kieno 
elgesiu. Mūsų jaunimą, 
vis tiek ar jis turi trum
pus, ar ilgus plaukus, va
dinti "hypiais ” nedera.

Į šį laišką tuojau atsi
liepė komsomolo organi
zacijos veikėjas Janaje- 
vas, kuris sutiko,kad so
vietinį jaunimą jokiu būdu 
negalima”hypiais” vadinti. 
Ir toliau spaudoje pasipylė 
pasipiktinimo balsai. Ne
galima,girdi sovietinį jau
nimą lyginti su bur
žuaziniu.

-•-
Žiauriu šovinistiniu už

sispyrimu visokeriopai 
peikiami vakarų jaunuoliai, 
kurie esą,sudaro tam tikrą 
visuomenės sluoksnį,6 jau 
sovietiniai nekirpti jauni
kliai,tai tik taip sau nevy
kę svetimų madų sekėjai.

Nepasigailėta pačių 
sunkiausių kaltinimų va
karų jaunimui .Jie,sakoma 
apleidžia tsavo šeimas, 
nieko neveikia, nesimoko, 
miestų aikštėse rengia 
savo nešvarias stovyklas.

Ir sovietų rašeivos tuo
jau surado šio reiškinio 
paaiškinima. Jų manymu 
jaunimas tuo būdu reiškia 
protestą prieš buržuazinę
santvarką. Galutinoje iš
vadoje ’’hypiai ”, tai’’bur
žuazinės visuomenės liga". šiais

Betgi visi mato,kad so
vietuose yra tikri”hypiai” 
juos visi sutinka kiek vie
name žingsnyje. Ir sovie
tiniai laikraščiai yra pri
versti pripažinti, jog”mes 
matome gatvėse ilgaplau
kius, nes ipraus lustus, ne
tvarkingai apsirengusius 
vyrukus ir mergaitės, ku
rie, matot, pamėgdžioja 
vakarų madas. Panašūs 
polinkiai skatina moralinį 
palaidumą, atplėšia jauni
mą nuo visuomeninio/ su
prask, bolševikinio/darbo. 
Jie nepaiso Karolio 
Markso teigimo, kad šva
ri žmogaus išvaizda pa
deda maloniems santy
kiams su kitais žmonėmis 
plėstis .Tad sovietinis ra-
2 p si.

KODĖL LIETUVA

ESTIJOS

Vyt. Jakelaitis ” Kul
tūros Baruose ” patiekė 
statistinius duomenis, ku
rie pavaizduoja dabarti
nės Lietuvos padėtį-kul- 
tūros atžvilgiu palyginus 
su vidutiniais Sovietų Są
jungos bei Latvijos, Esti
jos rodikliais. Statistiniai 
duomenys liečia padėtį 
1971 m. sausio 1 d. ir įtaką 
parodo:

TEATRU, KONCERTŲ 
SRITY Lietuva,lankomu- 

mo atžvilgiu, atsilieka. Iš 
viso Sovietų Sąjungoje 
veikia 538 teatrai, iš jų- 
40 operos ir baleto.Okup. 
Lietuvoje teatrų 1971 m. 
sausio 1 d. buvo-ll, Latvi
joje ir Estijoje po 9.Esti
ja pirmauja, nes 1OO gy
ventojų teatruose teko 
žiūrovų apsilankymų-945, 
Latvijoje kiek mažiau-8 87 
ir Lietuvoje-tik 402.Es
tija pirmavo ir žiūrovų 
vietų skaičium i-1000 gy
ventojų jos teatruose žiū
rovų vietų teko 4,4, Latvi- 
joje-2, 6 ir Lietuvoje-vos 
1, 5. Lietuva a silieka ir 
Sovietų Sąjungoje buvusio 
teatro lankomumo atžvil
giu-joje vidurkis buvo 440 
vienam tūkstančiui gyven
tojų.

Lietuvos reikalai ge
resni, pažvelgs į žiūrovų 
skaičius vakariniuose 
spektakliuose. Taigi ope- 

šėjas kviečia visus prisi
dėti prie jaunimo geresnio 
auklėjimo.

ne

susipažinus su pana- 
s©vietinės spaudos

pasisakymais ” hypių ” ir 
aplamai, jaunimo klausi
mais, tenka padaryti visai 
paprastą išvadą, jog šiais 
laikais jaunimas visur pa
našus. Nors sovietiniai 
veikėjai savo jaunimui 
nuolaidūs,© labai kieti va
karų jaunimui,bet ir vieni 
ir kiti gyvena panašiomis 
nuotaikomis.Jeigu sovietų 
spaudos žmonės sako, kad 
” hypių ” tikslas reikšti 
protestą prieš esamą san
tvarką, tai ir sovietiniai 
jaunuoliai irgi tuo būdu 
protestuoja ir tai dažnai 
parodo dalyvaudami įvai
riose demonstracijose 
prieš Kremlių.Ne tie vie
ni nekirpti plaukai parodo 
jaunimo nuotaikas.

Taip,mes gerai žinome,

ATSILIEKA NUO LATVIJOS AR

ros-baleto teatro Vilniuje 
salė vidutiniškai būdavo 
pripildyta 74,1 proc.,Kau
no muzikinio teatro - 66 
proc.,dramos teatrų-74, 3 
proc .Tačiau Latvijoje dra
mos teatrai lankomi ge
riau (84 proc.) .Vis dėlto, 
J. M iltinio vadovaujamo 
Panevėžio dramos teatro 
salė jau nuo seniau pri
pildoma 98,5 proc. Pagal 
duomenis, 1971 metais vi
suose Lietuvos teatruose 
pabuvojo 1,38 mil žiūrovų.

Vilniuje pagausėjo Valst 
filharmonijos simfoniniai 
koncertai 1971 m. jie turė
jo 34,2 tūkst.žiūrovų. Tais 
metais tų koncertų (visoje 
Lietuvoje buvo 3105. Vis 
dėlto, Lietuvoje trūksta 
koncertų salių, todėl ir 
šiuo atveju Lietuva atsi
lieka nuo savo kaimynų. 
Lietuvoje iš 1OOO gyven
tojų į koncertus ateina per 
metus tik 250 žmonių, bet 
Latvijoje-56O, o Estijoje- 
460, o Rusų Federacijos 
Respublikoje-net 720.

V.Jakelaitis toliau nu
siskundžia, kad vadinamų 
klubinių įstaigų srity(kul- 
tūros namai,rateliai) Lie
tuva ir vėl atsilieka nuo 
Latvijos ir Estijos.Lietu
voje 1971 m. sausio 1 d. 
buvo 1462 visų žinybų kul
tūros namai bei klubai 
(miefftuose-116).

BIB LIOTEK OS ,SKA IT Y-
TOJAI, KNYGOS, anot 

kad sovietuose yra priimta 
viską,kas pasirodo jų gy
venimo neigiamo, būtinai 
nuslėpti. Ir iš sovietinės 
spaudos sunku suvokti kaip 
toli sovietinis jaunimas 
nužengė, pamėgdžiodamas 
"hypius". Bet,kad sovietai 
turi daug problemų jauni
mo klausimais, yra aišku. 
Nes pasitaiko sovietiniuos 
laikraščiuos rasti tiesio- ' 
ginių nurodymų, kad so
vietinis jaunimas esąs 
"užnuodytas hypių”nuotai- 
komis. Ir visada kalti esą 
vakarai,jų muzika,dainos, 
menas ir pats gyvenimo 
stilius. Vis dar kalbama 
apie geležinę uždanga, 
bet, kaip matome, ši už
danga nėra jau tokia akli
na. Ji darosi vis labiau ir 
labiau skylėta. Kremliaus 
propaganga neturi tokio 
veiksmingumo, kaip sa
kysim, atsitiktinai nu
girsta "hypių "melodija.

Jakelaičio kelia susirūpi
nimą.Tiesa,įsteigta 7,000 
visų žinybų bibliotekų, 
valstybinėse bibliotekose 
skaito 41 proc.visų gyven
tojų (Sovietų Sąjungos 
mastu, Lietuva i, po Ukrai
nos, tenka antroji vieta).

Valstybinių bibliotekų, 
viršijančių 25,000 tomų 
fondą,esama tik 72,o Lat
vijoje - 95.

Atsilieka ir knygų lei
dybą. Lyginant su Estija, 
knygų leidyba Lietuvoje 
atsilieka maždaug 6-7 mil. 
bendro tiražo knygų per 
metus. Bibliotekos Lietu
voje aprūpinamos blogai..
KULTŪROS SPECIALIS
TU RUOŠIMO SRITY 

esama kiek ir prošvais
čių, Esąs pagerėjęs bib
liotekininkų paruošimas 
su specialiuoju viduriniu 
mokslu. Tokio išsilavini
mo bibliotekininkų turima 
25,2 proc. ir čia Lietuva 
jau susilygino su Latvija 
ir Estija,b et dar atsilieka 
nuo Sovietų Sąjungos vi
durkio (41, 2 proc.).Pasi
rodo, net 15, 8 proc. bib
liotekininkų Lietuvoje ne
turi net bendrojo viduri
nio mokslo. Be to, ypač 
lėtai auga bibliotekų dar
buotojų su aukštuoju 
mokslu skaičius. ( Lietu
voje jų esama 5,1 proc., 
betGruzijoje-2O,9 proc. .

Lietuvoje, pasak, Jake
laičio, visai neruošiama 
dainų ir šokių liaudies 
ansamblių vadovų, pučia
mųjų orkestrų dirigentų, 
estrados atlikėjų ir or
kestrų vadovų, muzeol ogų, 
etnografų, archaologų ( e )

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our l a Liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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IR ANTIKVARAI 
ATSILIEKA
Vilniuj ir Kaune veikia 

du vieninteliai Lietuvoje 
antikvariatai. Abu dirba 
sunkiose sąlygose ir toli 
atsilieka nuo antikvariatų 
Latvijoje ar Estijoje. To
kios įstaigos Vilniuje ve
dėjas Eugenijus Dam - 
brauskas ’’ Lit. ir Mene ” i 
aiškina, kad dažni svečiai 
antikvariate, tai moksli
ninkai,menininkai ir šiaip 
literatūros mėgėjai.Užsu- 
ka pasidairyti ir turistai.

Esą, greičiausia išper
ka, populiariausia litera
tūra, tai - klasikų rinkti- > 
niai raštai, meno leidi - 
niai.Žmonės labai domisi 
Lietuvos istorija, krašto
tyra, etnografija. Mėgsta
mos nuotykių knygos, va- * 
dinami ” detektyvai ".

ilga plaukiai,
NETVARKINGI
Jaunimas tebekelia ko

munistų rūpestį. Vis 
svarstoma, kaip tą jauni
mą išauklėti komunisti
nėje dvasioje ir pripa
žįstama, kad tai nelengva. 
Danutė Šarkanienė" Tieso
je ” kreipė dėmesį į Vil
niaus jaunuolius, mados 
besivaikančius .Ji pasako
jo apie du jaunuolius Vil
niaus Lenino prospekte: 
’’ du jaunuoliai purvinais 
džinsais, palaidais marš
kiniais,nesiprausę pasuka 
į Liudo Giros gatvę. Kaip 
ir vakar, užvakar.... Ži
nau, eina jie į "Žuvėdrą” , 
kur ištisą dieną knapsos 
prie kavos puodelio, knap
sos ir tylės... ”Kitoje vie
toje autorė pripažino:” Ne
norėčiau apibendrinti: ir 
ilgaplaukių, netvarkingų 
tarpe yra gerų,protingų.. *

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Argentinos lietuviai pagerbia gastroliavusius New Yorko artistus. L. Mičiudiene kalba j. VitaH 
Žukausko, Liudą Stuką, Prudencija Bičkieną ir pianistą V. Puškoriu^

JUOZAS STANKAITIS,
Vytauto klube veikiančio 
biznio vyr.vedej as Ji s yra 
nuoširdus NL rėmėjas.

•pedagoginiame li
tuanistikos INSTITU
TE Čikagoje korespon- 

denciniu būdu studijuoti 
Kanados jaunimo po vasa
ros atostogų vien per pas
kutines dvi savaites užsi
registravo 4 naujos stu
dentės, būtent: Dalia Pa
jarskaitė, Dana Lukavi- 
čiutė, Kristina Gerdimai- 
tė, visos iš Hamiltono ir 

Rūta Čepaitytė iš Toronto., 
Labai didelė dalis jauni
mo P, L. Institute studi
juoja iš Hamiltono, būtent 
10.Viso iš Kanados studi
juoja 19. Institute studi
juoti gailina pradėti kiek
vienu metu.Reikia tik pa
duoti pareiškimą KLB 
švietimo komisijai adresu: 
236 Dovercourt Rd.
Toronto 3, Ont.
Už mokslą sumoka švie
timo komis i ja .Smulkes nės 
informacijos su paskati
nimu studijuoti yra 
įteiktos dar pavasary visų 
lituanistinių mokyklų abi
turientams.

L. Tambšauskas 
Šviet.Kom. Pirmininkas

• KAUNO šilko fabriko pa
gaminti įvairių spalvų ir 
raštų šilko audiniai išve
žami į visus kraštus, V lė
tinė spauda didžiuojas ,kad 
Kauno šilkus gauna Lenin
gradas,Ryga,Pietų Sacha
linas, Chabarovskas ir 
daugybė kitų miestų.

W72.IX.27

^auni Vilniaus sportininkė Nijolė Sabaitė Muencheno OIinrpia? 
doje laimėjusi sidabro medali 800 metrų bėgime, jos rekordas 
1 min.58,7 sek."

Chicagos tėvą pasiustos mergaitės į Vilniaus pionierių 
stovyklą. If kairės - Rūta ir Rita Bartkutės, Regina 
Balutytė, Gečaitė ir Paškevičiūte.

3 p si.



KANADOS RINKIMAI

P.E* Trudeau su žmona

KANADOS RINKIMINĖ 
KAMPANIJA AŠTRĖJA
Premjeras Trudeau po 

vienos dienos pasirodymo 
Montrealyje, nuvyko į On
tario ir Londone didžiulei 
miniai kalbėjo, dėstyda
mas savo būsimą 
programą.

Konservatorių vadas 
Stanfield energingai veikė 
Toronto mieste. Naujos 
demokratų partijos vadas 
D. Lewis pasidavė į vaka
rus, lankėsi Britų Kolum
bijoj, Albertoje, ir Sas
katchewan.

Trudeau aiškino kaip 
daug nuveikė jo vyriausy
bė. Dviejų kalbų dėsnis 
buvo palaikomas, nes da
bar sakoma,jau niekas dėl 
to neabejoja.Kanadoj e esą 
atsiranda platesni galimu
mai tarpti įvairioms kul
tūroms. Kanados suvere
numas arktikoje buvo aiš
kiai pabrėžiama. Kanados 
žmonės tvirtai tiki, kad 
Qubecas yra neatimama 
šios šalies dalis .Bet Que- 
beco žmonės supranta,kad 
bendras čia gyvenančių 
tautų darbas yra būtinas 
šalies gerovei. •

Trudeau įtikinėjo, kad 
vyriausybė nepaprastai 
daug padarė mažajam 
žmogui, ir pasirūpino, kad 
jo re įkala i būtų patenkinti. 
Kanadoje darbininkų skai
čius pastoviai auga, net 
sparčiau, negu kitose val
stybėse, tad nedarbas te
bėra čia nemažas.

Stanfieldas reikšdamas 
konservatorių nūs įstaty
mus,tvirtino, kad ketverių 
metų Trudeau valdymas 
kraštui atnešė katastrofą. 
Jis žadėjo pajamų mokes
čius sumažinti ir ūkinį 
gyvenimą tvarkyti svei- 
kesniais pagrindais. Jis 
neužmiršo ir pensininkų, 
kurių padėtis tuo tarpu 
esanti labai sunki.
4 psl.

Naujos demokratinės 
partijos vadas D. Lewis 
aiškino,kad mokesčių naš
ta yra sunkiausia netur
tingiems, tuo tarpu, kai 
didžiulės kompanijos 
esančios privilegijuotoje 
padėtyje. Jis žada pagalbą 
farmer tams ir nusiteikęs 
palaikyti mažas, atski
roms šeimoms priklau
sančias farmas.

Stanfield’as Nova Scotijoje

Lewis Vancouveryje.

• PRAEITĄ liepos mėne
sį Kanadoje vyko 106 
streikai, kurie padarė 
pusantro milijono nuosto
lių ūkiui.

• KANADOS elevatoriuose 
javų nesenai buvo 255 mi
lijonai bušelių. Nors per
nai tuo pačiu metu būta 
kiek daugiau javų.

• NUO LIEPOS' mėnesio 
bedarbių skaičius vis augo 
ir dabar yra 6,7% visų 
dirbančiųjų. Visodirban- 
čiųjų dabar yra 9,274,000 
turinčiųjų darbo yra 8,771, 
OOO. Bedarbių 503,000.

• NAUJI PAŠTO ženklai 
netrukus pasirodys pašto 
įstaigose ir jie bus skirti 
indėnų garbei.

• RYŠIUM su vykstančiais 
Europoje Atlanto pakto 
karinių pajėgų manevrais, 
Kanados aviacija suorga
nizavo vadinamą oro tiltą 

ir nugabeno į Norvegiją 
didelį skaičių kareivių su 
ginklais, pabūklais ir auto 
mašinomis.

• AMERIKOJE vykstantie
ji šiais metais rinkimai 
kreipia visų dėmesį. Apie 
šiuos rinkimus jau daug 
prirašyta, o dar daugiau 
bus rašoma,kai prisiartins 
rinkimų diena.Dabar tarp 
kitko tyrinėjama kiek tur
to turi kiekvienas kandi
datas. Niksono turtai sie
kia 765 tūkstančius dole
rių. Vice prezidentas Ag
new turi tik du šimtus 
tūkstančių, o demokratų 
kandidatas esąs neturtėlis, 
jeigu jis išmokėtų, ką yra 
įsipareigojęs išmokėti,tai 
jam liktų tik 600 dolerių 
Na, o Shriver, vedęs vieną 
iš Kennedy dukterų, apie 
kurios turtus jau buvo ra
šoma,kad ji turi nemažiau 
10 milijonų, pats gi turįs 
tik šimtą tūkstančių dol.

• PREZIDENTO NIXONO 
vizito atgarsiai aprašomi 
slaptojo Maskvos laikraš
čio” Vėlesnių įvykių Kro
nika ” puslapiuose. Prieš 
Niksono atsilankymą 
Maskvos milicija iškvietė 
visą eilę žmogaus teisių 
gynin o organizacijos na
rių ir paėmė jų parašą, 
kad Amerikos prezidento 
lankymosi metu jie ne
vykdys demonstracijų ir 
nedarys jokių neteisėtų 
išsišokimų. O gyvenantie
ji tose gatvėse piliečiai, 
kur prezidentas važiavo, 
milicijos įsakymu neturė
jo teisės prieitiprie langų.

KANADOS ŠIAURE

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Tų priemonių dar nepa
kako .Prezidento atvykimo 
dieną daugelis piliečių pa
juto, kad jų telefonai iš
jungti ir jie negali su ki
tais susisiekti. Tad padė
tis kai kuriems įtarti
niems piliečiams užtruko 
visą prezidento viešėji
mo laiką. Kremlius ypa
tingai buvo netikras dėl 
žydų laikysenos.Todėl ko
kiu nors būdu pasireiškę 
žydų veikėjai daugelyje 
miestų, kaip, sakysim, Vii - 
miuje, Rygoje, Minske , 
Kijeve ir kitur,turėjo pa
sirašyti kad prezidento 
lankymosi metu jie neap
leis savo namų.O lėktuvai, 
traukiniai ir autobusai 
buvo tikrinami.Kiekvienas 
žydiškos išvaizdos pilie
tis, buvo nusodinamas ir 
jam buvo pasiūlyta grįžti 
namo.Orosusisiekimo ka
sos atsisakydavo parduoti 
bilietus žydams, norėju
siems tuo metu patekti į 
Maskvą.

ŠALPOS REIKALAI 
Spalis - šalpos mėnuo.

KLB Šalpos Fondo ko
mitetas skelbia visoje Ka
nadoje spalio.mėaesį šal
pos mėnesiu. Komitetas 
prašo visų skyrių bei šal
pos atstovų savo kolonijo
se spalio mėnesį pravesti 
vajų šalpos reikalams. 
Nesant šalpos atstovų, 
apylinkų valdybos yra 
prašomos savo kolonijos 
vykdyti vajų šalpai. Šis 
vajus tegul bus skirtas 
į vargą patekusiems tau
tiečiams pagelbėti. Mūsų 

broliai bei sesės pri
spausti tėvynėje aukoja 
savo gyvybes, vežami Si
biran į darbo stovyklas ar 
uždaromi į kalėjimus 
didžioms kančioms. Mes 
gyvendami laisvėje ir tu
rėdami geras gyvenimo 
sąlygas dažnai pamiršta
me ką reiškia vargas ir 
tuos, tėvynainius kuriems 
yra reikalinga materialinė 
parama. Vargstančių mū
sų tautiečių yra ir kituose 
kraštuose, kurie laukia 
taip pat laisvojo pasaulio 
lietuvių paramos. Todėl 
komitetas kviečia visus 
geros valios tautiečius 
prisidėti bent maža auka 
prie šio gražaus ir kilnaus 
šalpos darbo. Todėl kiek
vienas dirbantis skirkime 
auką šalpos reikalams. 
Aukas prašome siųsti 
šiuo adresu:
KIB Šalpos Fondas, 
118 Fairleigh Ave., So., 
Hamilton 22, Ont.
KLB Šalpos Fondo Ko- 
mitetas.
• WINNIPE GE rugpiūčio 
m ėn.į vyko tautybių folklo- 
rama, kurioje dalyvavo 27 
tautų žmonės. Svarbiau
sias iškilmių momentas 
tai karalaičių vainykavi“’ 
mas, kurį stebėjo 2,0 
tūkstančių publikos. Šiais 
metais lietuviai nedalyva
vo populiaroje tautybių 
folkloramoie.
• AMERIKOS viduriniuos 
vakaruos, Illinois, Michi
gan ir Indianos steituose 
buvo pastebėtas nestiprus 
žemės drebėjimas, kurs 
siekė 4-5 balų.



JUNGTINIŲ TAUTU SESIJA 
NEW YORKE

New Yorke 19 rugsėjo 
atidaryta 27-oji generali
nė Jungtinių Tautų ansam- 
bleja, kurį užtruks maž
daug tris mėnesius.

Šioje ansamblejoje da
lyvauja 130 valstybių at
stovai: Pirmininkauja St. 
Trepčinskis, Lenkijos de- 
legatasJŠiojesesijoje pir
moje eilėje bus svarsto
mi Jungtinių Tautų sekre
toriaus Kurt Waldheim o į 
dienotvarkės įnešta klau
simų: kova su teroristi
niais aktais, užpuolimais 
ir artimųjų rytų saugumo 
reikalai. Taip pat bus ta
riamasi, kaip apsaugoti 
diplomatus nuo užpuolimų 
ar jų pagrobimo.

Prie Jungtinių Tautų 
rūmų nuolatos budi su
stiprinti apsaugos būriai. 
Atvykstant Jungtinių Tau
tų delegatams į pirmą iš
kilmingą posėdį, kiekvie
nas jų turėjo parodyti sar
gybiniams prie durų savo 
leidimą su fotografija .Vi
si korespondentai irgi 
stropiai tikrinami, kad su 
jais neįeitų pašaliniai as
menys.

Prie Jungtinių Tautų 
rūmų vyko demonstraci
jos, kurios reiškė protes
tus prieš Vietnamo karą, 
lėktuvų pagrobimus, pa
saulinį terorą, ir dėl žydų 
varžymo apleisti Sovietų 
Sąjungą.

Priemonės, kurių grie
bėsi Jungtinių Tautų or
ganizacijos administra
cija pirmąją šios asam- 
blėjo dieną,parodo kokia 
įtampa viešpatauja dabar
tiniu metu Jungtinėse Tau
tose.Pastebėta,jog ir dir
bantieji Jungtinių Tautų 
raštinėje irgi stropiai

cijos rūpinasi Jungtinių 
Tautų delegatų saugumu. 
Pirmoje eilėje tuo rūpi
nasi pačių Jungtinių Tautų 
sargyba. Ši sargyba pri
žiūri vidaus tvarką visuo
se keturiuose J.T. rūmuo
se. Ši sargyba tikrina 38 
aukštų sekretoriato rū
mus, konferencijų salę, 

zbibliotekospatalpas,o taip 
pat stropiai prižiūri vi
sus įėjimus į Jungtinių 
Tautų teritoriją. Išorinė 
J. Tautų apsauga pavesta 
New Yorko policijai, kuri 
dažnokai turi rūpesčių su 
įvairiomis demonstrantų 
grupėmis. New Yorko po
licija apsaugo ir svetimų 
valstybių misijas.

Dar yra trečioji apsau
gos grupė,tai Washingtono 
slaptoji tarnyba.Ji apsau
go J. T. pastatus, o taip 
pat ir asmeniniai atvyku
sius į sesiją delegatus.

Patiektais svarstyti 
šiai J. T. sesijai klausi
mais ne visos valstybės 
turi vienodus nusistaty
mus .Kada bus svarstomas 
lėktuvų pagrobimo reika

NL paskutiniosios vasaros išvykos pas Petrulius dalis dalyviu, jų tarpe svečiai 
Vadi šiai ir Andrukonis iš Manchester, Conn. USA.

las,tai žinoma,tos valsty
bės,kurios priima pagrob
tus lėktuvus, turės savo
tiškas pažiūras į šį rei
kalą. Gan aštrus klausi
mas, tai JAV reikalavi
mas,kad jų įnašai į Jungti
nių Tautų iždą būtų su
mažinti iki 25% viso 
biudžeto.
• Izraelis paskelbė, kad 
2-jų parų Izraelio užpuo
limai įvykdyti į fedainių 
stovyklos arabų valsty
bėse, dabar esą nutraukti. 
Izraelio kariuomenė esanti 
atitraukta iš L Ivano. Iz
raelio žiniomis žuvo 80 fe- 
daynių,otaippat buvo daug 
sužeistų. Šis užpuolimas 
tai buvęs keršto aktas, už 
nužudytus Izraelio sporti
ninkus olimpiadoje.

• Livanas patvarkęs, kad 
fedoynai persikeltų iš Iz
raelio pasienio ir apsi
gyventų krašto gilumoje, 
nes numatomi dar didesni 
Izraelio užpuolimai.

Dr.Ami Šahori Izraelio 
attache žemės ūkio reika
lams Britanijoj, Londono 
atstovybėje, buvo užmuš
tas sprogusios bombos, 
kurį buvo atsiųsta paštu su 

raštelių ” juodasis rug
sėjis " (arabų teroristai, 
kurie yra atsakingi už 
Izraelio sportininkų nu
žudymą)

Dar vienas pasiuntiny
bės tarnautojas buvo su
žeistas. •

Pašte buvo dar 4 pana
šūs siuntiniai adresuoti 
Izraelio pasiuntinybei 
Londone. Visos siuntos 
sulaikytos.

• Iš Jugoslavijos spaudos 
atstovai praneša,kad Bel
grade prasidėjo redakto
riaus Bušuča teismas. 
Teisiamųjų tarpe yra ir 
daugiau intelegentų, kurie 
kaltinami bendradarbiavi
mu su užsienio ekstremis
tais, šnipais ir kitokiais 
anti - valstybiniais gai7 
voliais.

” Tass” atsiliepdamas į 
pasaulio reiškiamus pro
testus dėl aukštų mokes
čių už vizas išvažiuojan
tiems sovietų piliečiams 
užsienin, paaiškina, kad 
šis įstatymas taikomas ne 
tik žydams, bet visiems 
baigusiems aukštuosius 
mokslus sovietų pilie
čiams.

Visos valstybės reika

laujančių mokesčių už 
duodamas vizas.

”Tass”dar pabrėžia,kad 
esanti netiesa būk sovie
tuose pastebim i” smegenų 
nuostoliai”. Išsimokslinų- 
siųjų asmenų norinčių iš
važiuoti iš Sovietų Sąjun
gos, esą visai nedaug.

JAV Valst. sekretorius 
W’Rogers ir lenkų užsie
nio reikalų ministeris 
Stefan Olšovski, kuris at
vyko į JAV specialiems 
pasitarimams ir į Jungti
nių Tautų sesiją, turėjo 
pasitarimus:Europos sau
gumo konferencijos reika
lais. Buvo taip pat kalba
ma ir ginkluotų pajėgų su- 
mažinimo klausimais.

Lenkijos diplomatą taip 
pat priėmė prezidentas 
Niksonas Baltuose Rū
muose.

Hanojus paliuosavo JAV 
3 karininkus lakūnus,kurie 
buvo patekę priešų nelais
vėn. Paleidimo ceremoni
joms buvo sukviesti tele
vizijos, radio ir spaudos 
korespondentai,jų tarpe ir 
2 amerikiečiai.

Paleistieji lakūnai pa
dėkojo už paleidimą ir 
gerą su jais elgesį

tikrinami.
Trys atskiros organiza-

JONO IR GENES PETRULIU GRAŽIOJE VASARVIETEJE.
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KELIONE PER ŽEMAITIJĄ.

Nuo Šiaulių pro Kurtu
vėnus, Šaukėnus, Užventį 
tiesiais keliais važiuoda
mi,netoli Luokės užninka
me aukštą šlaitą su kuplia 
kalva - gražiausią kalną 
Žemalčiuose-Šatriją. Nuo 
jos į vakarus žvelgdami, 
regime kelių ir kryžkelių 
juosiamą, daubomis 
paunksir ingą, kuprom is 
kupetuotą žemę - tikrąjį 
Žemaičių kai vyną „Kažka
da tai buvo nuošalių nuo
šaliausia, kelių ir upių 
lenkiama Ž emaitijos vie
ta. Jos svarbiausiais kel
rodžiais buvo tos pačios 
aukštos kalvos ir tarp jų 
kyšantys medinių bažny- 
tėlių bokštai. Medžių guo- lyg nuo milžiniškos pira-
tuose,biržtvomisapsivožę midėsžvelgdami į pietva- į Nemuną,o tie,kurie nu-

Baltlnlnkų vandens malūno užtvanka

stovėjo viensėdžiai-paski- 
ri gyvenimai-kaip čia sa
kydavo. Tyliai praeidavo 
kreivose šlaitingose dir
vose prakaituotos vasaros, 
prieblandėtos nebylios 
tarpukalvių žiemos.

Kitaip atrodo šis kraš
tas šiandieną.Daubas per
šokdami, apsivydam i kal
vas, prasismelkia skersai 
ir išilgai lygūs keliai, į 
krūvas buriasi naujos gy
venvietės, dirvomis ir 
pievomis naujai pertvar
komi, erdvūs darosi tar- 
pukalviai.

Tad pasukime tiesiai 
nuo Šatrijos n į Žarėnus 
miškais H... Nuo Šatrijos 

karius, kur pasirinkome 
mūsų kelionės taką, ma- 
ton e antrą žen ės kupetą, 
Tai Žiograkalnio viršu- 
kalvė šalia Viekšnalių.Pa
traukime link jos. Teks 
perbristi nedidelį Šatrijos 
upeliuką.Čia ta įdomi upe- 
lytė gimsta ir teka atgal į 
rytus, į Dubysą ir Nemuną . 
Priekyje gražusis Ž iogra- 
kalnis. Įkopiame. Kitapus 
pailgas Viekšnalių ežerė
lis - taip reta šiame kal
vyne vandens akis .Stebina, 
kai sužinai,kad tas ežerė
lis yra taip aukštai virš 
jūros lygio ( apie 170 m). 
Tokių aukštų ežerų Ž emai- 
čiuose tik keletas. Be to, 
ši kalva skiria kritulių 
vandenis. Lietaus lašai, 
kurie nukrinta rytiniame 
jos šlaite,nusrūva į Šatri
jos upeliuką ir galiausiai 

krinta į vakarinį šlaltą- 
nuteka į Viekšnalių ežerą , 
iš jo į Biržulį, iš ten Vir
vyte į Ventą ir tiesiai į 
jūrą.

Viekšnaliai vietovė yra, 
n atyt, sena, bet ji tiek 
nuošali, tokiame kalvyno 
užanty, kad paminėta buvo 
istoriniuose šaltiniuose 
tik prieš 50 metų. Tai vie
na labiausiai primirštų 
vietų Žemaičiuose.Vadino 
ją seniau Beibele. Tik 
prieš 50 metų čia buvo 
įkurta pirmoji pradinė 
mokykla.

Žvelgdami į vakarus 
link Žarėnų, vėl matome 
aukštoką kalvą, savo vai
nikuotą plikę iškėlusią. 
Senesnis žemaitis tars: 
"Garsus Žansugals kalns.. 
Nesigailėsi aną aplan - 
kęs..Tad ir veržiamės 
prie jo, lenkdam i viską, 
manding nuo jo pamaty
sim daugiau ir aiškiau.Į 
visas keturias šalis nuo 
to kalno akiratis nesikar
toja - vis kitoks. Savotiš- 
kiausia yra pietinė Žąsū
galos pašlaitė. Žvelgda
mas nuo Žąsūgalos gė
riesi ne vien kalvų viršū
nėmis, bet ir mažomis 
ankštom is tarpukalvių 
daubomis. Leisdamasis į 
tokių sprūdkalvių paunksnį, 
nustembi.Ten randi puoš
nų^ laitų sutvenktą jauku
mą. Akmirkiai pasirodo 

nerasiąs kelio atgal.. .Esi 
tarsi sodybos kieme, lyg 
žemaitiškoje kaimiškoje 
pirkioje.Vietovė pavadinta 
žemaitiškai-Kūlių Dauba.

Žąsūgalos viršūnė yra 
aukščiau jūros iškilusi 
209 m. Nuo jos gali labai 
plačiai apžvelgti. Aiškiai 
matoma Moteraitis,Sprū- 
dė,Girgždutė,galima įžiū
rėti Medvėgalį .G era i ma
tyti iškilusi Šatriją, gali
ma įžiūrėti Varnių ežerus.

Gražiose Žąsūgalos 
apylinkėse yra įsimintinų 
įžymybių.Sebų kaimo lau
kuose yra piliakalnis.Tos 
pusės kalno šlaitą puošė - 
galinga liepa, vadinta Žą
sūgalos liepa. Liepos jau 
nėra, bet jos amžininkas 
ąžuolas.Skliausčiuose te- 
beošia. Jis 18 m aukščio, 
kamieno skersmuo 4, 30 
m. Iš šiaurės lyg debesų 
kamuoliai kyla labai gra
žios, aukštos apvaliavir- 
šės kalvos.

Iš Kuršų kolūkio yra 
kilę, broliai Servos uni
kaliausių lietuvių liaudies 
instrumentų-kanklių, sku
dučių, birbynių meistrai. 
Stasys Servą Janapolės ir 
Kuršų mokyklose mokė 
liaudies meno darbų jau
nimą.

Žąsūgalos kalnas iki 
krikšto vadinosi Balti
ninkų vardu. Baltininkų 
vardu ir šiandieną yra ži-

VYTAUTAS ALANTAS

KUN.ANTANO STRAZDELIO REGĖJIMAS
(Ištrauka iŠ Vytauto Alanto knygos “Amžinas Lietuvis“)

— Nusibodo man jaujoje lindėti, nutariau išei
ti pasivaikščioti, grynu oru pakvėpuoti, — kalbėjo 
Jaujinis, su pasimagėjimu įkvėpdamas vėsų nak
ties orą. — Trinantis jaujoje retai kada pasitaiko 
burną praverti ir su išmaniu žmogumi šnektelėti- O, 
be to, sakau, tokią naktį klampoti vienam ir tau 
nuobodoka, ar ne teisybė? — jis atsigręžė į Straz
delį ir, nelaukdamas jo atsakymo, plepėjo toliau. — 
Man buvo skanaus juoko, kai tu nutraukei staldeng
tę... Matei, kaip žąsies kulšis įstrigo grafienei tarp 
krūtų? O tų krūtų garsas net ir Vilniaus salonus bus 
pasiekęs! Atsiprašau, tokios kalbos gal tavo dvasiš
kai ausiai draskios, nors klausykloje tu tikriausiai 
daug šlykštesnių nešvankybių prisiklausai... Žinai, 
ką tarnai apie tave kalba? Jie tauškia, kad tu esąs 
šventas žmogus! Kodėl? Ogi todėl, kad šunys ėmę 
laižyti tavo rankas! Tie skystapročiai nepagalvojo, 
kad tavo sutana ir rankos buvo išteptos žąsies tau
kais! Tikrai, senas kaimyne, aš tavęs nesuprantu: 
šiąnakt tu pasielgei kaip koks išdarga, pakvaišėlis 
ir netgi, pasakyčiau, kaip pajodžarga maištininkas. 
Juk kas tai matė taip pasielgti aukštoje draugijoje? 
Argi pamiršai etiketą, kurio mokeisi seminarijoje? 
Juk turėjai savo chamišką natūrą apdailinti! Galop 
koks ten buvo reikalas draskyti nuo skobnio stal
dengtę ir pridenginėti tos baudžiauninkės gėdą? 
Argi pamiršai šv. Raštą, kur aiškiai pasakyta, kad
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be Jo valios ir plaukas nuo galvos nenukris? Jei gra
fas savo šunis išmainė į kaimietę, atseit, taip buvo 
įrašyta Jo dangiškose knygose. Viešpačiams Jis lei
do viešpatauti, būti, taip sakant, gyvenimo druska, 
o vergams Jis patvarkė vergauti, būti, taip sakant, 
gyvenimo mėšlu...

— Ir jie žmonės! — piktai murmtelėjo Straz
delis: jį erzino Jaujinio pamokslavimas.

Tą akimirką jis pastebėjo, kad dešinėje šlepsi 
dar viena Būtybė. Apsivilkęs stora, ašutine sermė
gėle ir susijuosęs pančiu, žingsniavo Rūpintojėlis, 
pasiramsčiuodamas tokia pat ilga lazda, kaip ir jis 
pats. Ir Rūpintojėlio pasirodymas Strazdelio nė kiek 
nenustebino. Jis buvo išvaikščiojęs Lietuvą skersai 
ir išilgai ir visur matė pakelėse rymančius koplytėlė
se rūpintojėlius. O be to, juk ir Rūpintojėlis buvo 
toks pat senas Lietuvos įnamis, kaip ir Jaujinis: 
prieš daugel metų jie abu kartu atsikraustė Lietu
von.

— Sakai, ir jie žmonės, — vėl prabilo Jaujinis, 
dėdamasis nepastebįs naujojo Sankeleivio. — Vieš
pačiams jie ne žmonės, o dvikojai gyvuliai. O galop 
ar ir tu su savo konfratrais neskelbi iš ambono, kad 
jie turį laižyti viešpačiams rankas, idant gautų atpil
dą Anapus? O kadangi viešpačių valdžia yra Jo leis
ta, — Jaujinis nedraugiškai žvilgtelėjo į Rūpintojė
lį, — tai, atseit, spardydami skurdžių, jie daro jam 
didelę malonę, nes tau ir tavo konfratrams prita
riant ir laiminant, lengvina jam kelią į dangaus ka
ralystę. Juk ar ne jūs skelbiate, kad juo labiau varg
šas bus niekinamas ir skriaudžiamas'šioje žemėje, 
juo didesnis atpildas jo laukia ten? Tad tu pats esi 
viešpačių tarnas ir advokatas, ir aš nesuprantu, ko 
tu prieš juos šiaušiesi. Juk ar ne geriau būtų tau pul
ti vyskupui po kojų, išbučiuoti jam rankutes, apgai*
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aomas kiek į rytus nuo 
Žąsūgalos prie Virvytės 
kaimas. Jis čia paminėtas 
pirmą kartą 1253 m. Po 
krikšto Baltininkų admi
nistracinis centras buvo 
panaikintas,bet Baltininkai 
ne iš nyko .Šiai s laikais gy
vena 1OO su viršum žmo
nių, yra aštuonmetė mo
kykla, ant Virvytės stovi 
du seni vandens malūnai.

Nuo Žąsūgalos vienas 
takas pakrypsta į rytus. Į 
rytus vaizdas toks,kad no
risi grįžti ir vėl keliauti 
link Šatrijos. Čia staigi 
nuokalnė, ne visai patogi 

r nusileisti. Taigi, taigi.... 
prisiminkime Palangos 
Juzės, to didelio žemaičių 
liaudies optimisto nuoty
kį:” Buvo pašalusi, aš be- 

r žiopsodamas su savo 
klumpiais šliūkšt pasly
dau,žlakt išvirtau,tabalai- 
tabalai, bir-bir nuo skar
džio riedėjau... ” Skliau- 
čluose dar neseniai gyve
nusi 102 metų senutė Ur- 
vakienė pasakojo, kad iš 
Varnių į Žąsūgalą mėgęs 
atvažiuoti ir pasižvalgyti 
nuo kalno vyskupas M. Va
lančius .Nėra abejonės,kad 
jo būta ir kitose viršūnė- 
se-Medvėgalyje, Girgždu
tėje, Šatrijoje.

Į vakarus nuo Žąsūga
los platų vaizdą užstoja 
miškas. Nulipti patogu 
nuolaidžių šlaitu.

Leidžiamės link Žarėnų. 
Kelias karstosi šlaitingo- 
mis atbrailomis,pradum- 
ba, vėl pakyla-jauku, daug 
miškelių. O štai ir tikras 
miškas .Kryžkelė. Iš šiau
rės nuo Telšių atskuba 
smagus savo vingiais, as
faltuotas kelias.Tai garsi 
kryžkelė,kažkada čia sto
vėjo Žemaitės ” Autobio- 
grafijoje”minima Pušinės 
karčema,kurioje sustoda
vo 1863 m. sukilėliai.Kiek 
šiauriau - Šėmai.Į buvusį 
ten dvarelį 1856 m.vienuo
likos metų Julija Beniu- 
ševičiūtė - Žemaitė buvo 
atvežta pas dėdyną kartu 
su jos mergaitėmis mo
kytis .Išbuvo čia iki 1863 m 
sukilimo, kurio metu irgi 
čia gyveno. Čia busimoji 
rašytoja baigė vaikystės 
metus, ir pradėjo jaunys

Plienijos piliakalnio vaizdas

tę. Tuos metus ji aprašė
Anas, kalvomis papuoš

tas kelias atsimena ir kitų 
literatūrinių vaizdų.

... 1855-ųjų balandžio 
22 d ieną,penktadienį į va
karą tų kalvų šonais lai
pioja arkliais kinkytas 
vežimas, o iš jo dvide
šimtmetis berniokas-raš- 
tininkas iš A nykščių Anta
nas Baranauskas dairosi. 
Pernakvojęs buvo Kalti
nėnuose, Varniuose arklius 
pasikeitęs, važiuoja. Ma
tyti, kad kraštas jam pa
tinka. Vakare parašys:

O Žemaitija, Žemaiti
jai Kokią įtaką mano liki
mui padarysi! ” Po kelių 
dienų sustoja Sedoje, kur 
dirba raštininku, pralei
džia reikšmingas savo 
jaunystės dienas...

1856 m. rudenį šiuo ke

liu jaunasis A. Baranaus
kas važiavo atgal. Dabar 
į Varnius...

Ilgokai čia užsibuvome. 
Tad smagiu vieškeliuk 
nuo šios kryžkelės sku
bėkim patraukti tiesiai į 
vakarus. Čia pat prie Ke- 
gų,Karštenių rasime"ma
žų ežerėlių būrį"-M inijos 
gimtinę. Ilgis, Medikis, 
Pluotinalis, Salotas,Klio
kis, Žeizdis, Karštėnis. 
Tas,sako,neužšąlą vidury. 
Iš jų pradžiai vandenį gau
na ta Žemaičių upelė-Mi- 
nija, Kalvota, miškėta, 
ežeruota - graži aplinka. 
Galėtų netgi kurtis vietinė 
vasarvietė. Aplink išvaiz
dus mišrus miškas, au
gantis smulkiose kupliose 
kalvutėse.O kelelis,kele- 
lis-vingiuotas iki apsvai
gimo.

Antai Žarėnai!
Apie juos iš karto labai 

daug nepasakysi. Mieste
lis įsikūręs taisyklingoje 
senų vieškelių kryžkelėje. 
Centre aikštė, nemaža 
naujų mūro pastatų. Pra
keliaudamas iš tolo pama
tysi trijų aukštų mūro 
mokyklą. Žarėnų mokykla 
gali didžiuotis savo pie
šimo pamokomis.

1815 m. Žarėnų apylin
kėse, nusigyvenusio bajo
rėlio nuomininko Juške- 
vyčios šeimoje gimė Jo
nas Juška-vienas žymiau
sių lietuvių fililogų, tau
tosakos rinkėjų. Mokėsi 
Kražiuose. Vienas jo mo
kytojų buvo M. Valančius. 
J. Juška nuveikė didžiulį 
darbą lietuvių leksikogra
fijoje. Jis visą amžių mo
kytojavo įvairiose mokyk
lose, rašė. Ypač daug jis 
padėjo savo broliui Anta
nui. Pradedant tuo, kad 
jaunesniajam broliui 
mokslinti pardavė aukso 
medalį, gautą baigus Kra
žiuos e mokslus .Po to visą 
amžių jam talkininkavo, 
pasikvietęs į Kazanę,kar
tu redegavo dainų leidi
nius, rūpinosi išleidimu. 
Po brolio mirties toliau 
dirbo abiejų pradėtą tau
tosakos ir žodyno leidimą. 
Abu broliai palaidoti toli
moje Kazanėje.
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lestauti savo nuodėmes, išsišokimus ir nuokrypas ir 
pasižadėti pasitaisyti? Juk ar šiaip ar taip tavo vy- < 
resnybė geriau žino už tave, koks tikras Dievo tar
nas turi būti. Jei pasidarytum sukalbamesnis, eksce
lencija tau tikrai dovanotų, ir ne tik dovanotų, bet 
ir į turtingą parapiją paskirtų klebonu, taptum įta
kingu prelatu, nes galvą turi gerą, prasigyventum 
pagundų pilną šeimininkę, žodžiu, tapęs viešpačių 
draugu, vartytumeis kaip inkstas taukuose. Sakyk, 
ar aš neteisybę kalbu?

Strazdelis suprato Jaujinio patyčias ir atsigrę
žė į Rūpintojėlį, tarsi laukdamas Jo patariamas, ką 
tam nepraustaburniui tauškaliui atsakyti, tačiau Šis 
žingsniavo tylėdamas, lyg kipšo kalbos ir visai ne
būtų girdėjęs. Jo žvilgsnis buvo įsmeigtas į ūkano
tas, lyg ne šios žemės tolymes. Tuomet Strazdelis, 
net neatsigręždamas į Jaujinį ir derindamasis į jo 
toną, pašaipiai atsakė:

— Vyskupas birbynę pučia, velnias suktinį tren
kia! Nuo kada tu perėjai vyskupo tarnybon? Eksce
lencija nori mane atversti pasninkais ir grasinimais 
ekskomunikuoti, o tu stumi mane į jo glėbį savo 
pagundomis.

— Pagundomis! — nusikikeno Jaujinis- — 
Nebūk juokdarys: mano bičiulišką patarimą tu va
dini pagunda! Galop sakykime, kad aš esu gundy
tojas iš profesijos ir gal net savo amato meistras, 
bet tu man išaiškink, kodėl mano profesija bloga? 
Juk nulipdytas iš molio Adomas ir būtų likęs molio 
motiejum, jei aš nebūčiau sugundęs Ievą atsikąsti 
užginto vaisiaus. Jie ten Rojuje tinginiavo, glėbės- 
čiavosi pakrūmiais ir nuobodžiavo, o išvaryti į dy
kumą tapo kūrėjais.

— Geradarys atsirado! — pasipiktino Strazde- 
lis. — Dievas juos prakeikė ir į didelį vargą įstūmė!

— Bet tu man pasakyk, už ką? Kam Jis už
draudė jiems vaisių nuo to medelio valgyti? Ar Jis 
norėjo išbandyti savo kūrinių valios stiprybę? Jei 
taip, tai tada tektų pagalvoti, kad Jis nepasitikėjo 
savo kūriniais. Kad pirmieji Rojaus įnamiai pasiro
dė esą silpnavaliai, tai reiškia, jog juos lipdant buvo 
per maža įberta į molį druskos. Būdamas visažinąs. 
Jis iš anksto žinojo, kad Ieva nusidės, tad kam buvo 
reikalinga visa ta komedija? Ir kam paskum kinky
ti į darbą armijas teologų, kurie turėjo laisvos va
lios teoriją išgalvoti Rojaus idilijos tragiškai ato
mazgai išaiškinti ir Jo neklaidingumui pateisinti? 
Aš stovėjau tada ant Rojaus vartų su savo broliu 
arkangelu Gabrielių ir gailėjaus tų vargšų, nors, ki
ta vertus, ir buvau patenkintas: mat, prieš juos atsi
vėrė begaliniai kūrybos plotai. Aš pažadinau jų va
lią drįsti, siekti ir nugalėti. Vakarykščiai vergai vir
to kūrėjais. Kūryba yra grumtynės su chaosu. Juk 
ar Adomas būtų patyręs kūrybos džiaugsmą, jei 
būtų pasilikęs Rojuje? Aišku, ne: jis ten būtų amži
nai likęs tinginys, išglebėlis ir parazitas. Kaip mums! 
maištininkams angelams, nusibodo vergiškai šliau
žioti aplink Jo sostą, ir mes sukilome, taip ir pirmie*- 
ji žmonės sukilo prieš Jį, nes ir jiems pasidarė nebe* 
pakenčiamas uždarytų garde gyvūnų gyvenimas. Aš 
suardžiau Rojaus stagnaciją, aš išvedžiau žmogų į 
kovos lauką, nes tik kovos lauke ištrykšta kūrybi
nės gyvybės kibirkštys, o tūnojimas pakrūmėse — 
puvimas! Žinoma, kas be ko, knietėjo ir man ten 
prie Rojaus vartų egoistinis, sakyčiau, profesinių 
džiaugsmelis: juk ir mums, pragaro tarnautojams', 
išvarius Adomą ir Ievą iš Rojaus, atsivėrė nauji ir 
platūs veiklos plotai...

Bus daugiau..
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Dailininkas Galdikas

Sunku priprasti prie tos minties, kad Ado
mo Galdiko jau nėra gyvųjų tarpe. Jo meno 
darbai pasiliko ir bus visada.Bet jis pats 
asmeniškai nepaprastai daug reiškė mūsų 
meno ir kultūriniam gyvenime.

Jeigu mes turime šiais laikais palyginti 
didoką skaičių menininkų, gyvenančių ir ku
riančių šiuolaikinėmis nuotaikomis, tai žy
mia dalimi užtai mes turime būti dėkingi 
Adomui Galdikui ir jo įtakai jaunimo tarpa 
Kada jis profesoriavo Kaune meno mokyklo
je didžioji dauguma jaunuolių pasiryžusių 
studijuoti meną, neišvengiamai patekdavo į 
Adomo Galdiko įtaką.Gal dalis tų jaunuolių, 
kaip dažnai atsitinka, būtų like tik meno 
amatininkais, bet savo mokytojo, nuolat 
liepsnojančio entuziazmu, įtakoje jie patys 
pamildavo meną ir visą gyvenimą pasilikda
vo aistringais meno kūrėjais.

Jis išmokė ir paskatino jaunuolius, nenu- 
rimti, o ieškoti naujų meno kelių. Lygiai 
taip, kaip jis tai pats visą savo amžių darė. 
Šiandien yra nemaža jau garsių meno žmo
nių,kurie tolimesnėje praeityje buvo Adomo 
Galdiko mokiniais.Ir jie tuo visada didžiuojas.

Dailininkas Adonis Galdikas savo studifolo Brooklyn*.

O jaut tikra, kad be Adomo Galdiko lietu
vių meno raida jau kiataip šiandien atrodytų, 
Jo įtaka buvo juntama kiekviename žingsny
je. Adomas Galdikas paliko gilius pėdsakus,

kurie neišblėso šiandien ir pasiliks ilgiems 
laikams. Pažymėtina, jog Galdikas ir da
bartinėje Lietuvoje daugiau negu kuris kitas 
menininkams buvo minimas ir jauniems me
no mokyklų savo pažangia dvasia artimas.

-•-
Nelemtas likimas padarė Adomą Galdiką 

benamių tolimų kraštų klajokliu. Tačiau jis 
pasiliko tasai pats Galdikas, kokį mes paži- - 
nojom dar iš anų senų laikų. Savo akimis 
paskutiniais savo gyvenimo metais jis matė 
visai naujus vaizdus, bet jo meniškoji akis 
saugojo nedylančius gimtinės vaizdus. Štai > 
kodėl ir pastarųjų laikų jo kūryboje tebėra 
vaiskus ir gyvas jo gimtojos žemės kolo-

♦ ritas .Nostalginis Lietuvos pasiilgimas Ado
mui Galdikui nuolatos nedavė ramybės. Jis 
kalbėdavo apie gimtinę nuolatos, jis ir savo * 
darbuos ją vaizdavo. Ne be reikalo Adomas 
Galdikas savo senam draugui Pauliui Galau
nei rašė:- ” Noriu matyt Lietuvą, trokštu 
piešti jos miškus”. Tie miškai liko toli nuo 
jo,o jis pats buvo nuvežtas į smėlėta Brook
lyn© kalnelį. *

Ateina žmonės į Adomo Galdiko parodas, 
mato jo intymius jausmus,paliktus drobėse. 
Ir į jo paveikslus žiūrėdami, matome vėl jį 
gyvą, iš mūsų tarpo nepasitraukusį.

Petr. Tarv.

ADOMAS GALDIKAS: Lietuvos peizažas / Aliejus/. Jo darbų paroda ruošiama spalio 7-9 dienomis.
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos' suvažiavime Washingtone. Šios parodos pajamos 
skiriamos Galdiko manografijai leisti. Nuotrauka V. Maželio.
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KIETAS MOKSLININKO BUDAS

Asmenys, kurie nori 
gyvenime šio to pasiekti, 
stengiasi koncentruoti sa
vo valią pagrindiniam dar- 
bui.Štai apibūdinimas gar
saus mokslininko Caven- 
disho, kurs gyveno 1731— 
1810 metais. Jis buvo fi
zikas, chemikas karališ
kosios mokslo draugijos 
Londone narys. Jo būdas 
pasižymėjo daugeliu 
keistenybių .Jo amžininkai 
sakydavo, kad jis daro tą 
patį,ką darė ir anksčiau.

Biografijoje sakoma,kad 
jis kiekvieną dieną išei
davo pasivaikščioti vienu 
ir tuo pačiu laiku. Jis taip 
daręs todėl,kad nenorėjęs 
kiekvieną dieną spręsti 
klausimo, ar šiandien eiti 
pasivaikščioti, ar ne? Jis 
visada eidavo vienas ir 
buvo tylenis. Nenorėda
mas pakeliui sutikti kuri 
nors londonietį, jis eidavo 
visada viduriu gatvės/pa- 
mėgintų taip daryti dabai/

Savo namuose jis ir ne
mėgdavo kalbėtis. Savo 
patarnautojams geriau 
parašydavo raštelį, negu 
tardavo kokį žodį.

Jis nemėgo moterų.Ir 
tarnams buvo įsakyta jo
kios moters neįleisti į 
mokslininko namus. Kas 
šiam potvarkiui nusikals
davo, buvo atleidžiamas 
iš darbo.

Vieną kartą į metus pas 
jį ateidavo siuvėjas.Ir jis 
turėjo ten pasirodyti nu
statytą valandą. Jis tylė
damas atliko viską, ko 
mokslininkas pageidavo ir 
dingdavo iš namų. Jokių 
klausimų dėl medžiagos, 
ar naujo kostiumo sukir
pimo niekada nekildavo, 
nes naujas rūbas turėjo 
būti lygiai toks pat, kaip 
anksčiau pasiūtas. Tuo 
būdu mokslininkas išveng

PLUNGES JAUNIMAS NEŽINO KAS VEIKTI

Plungės žurnalistas R. 
Žilevičius apklausinė jo 
apie 200 jaunųjų specia
listų (baigusių aukštąją ar 
vidurinę mokyklą ir pa
tyrė:-
dauguma nežino, ką veikti 
laisvalaikiais Plungėje. 
Čia gyvena apie 20,000 
žmonių, biblioteką lanko 
11OO skaitytojų, iš jų vos 
106 jauni specialistai (30 
vyrų, 76 moterys . Retas 
turi asmenines bibliote
kas .Rita M., savo kamba- 
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davo nereikalingų svars
tymų ir bergždžio plepė
jimo.

Vos sulaukęs dvidešim
ties metų, jis turėjo gar
bės patekti į karališkąją 
mokslo draugiją. Jis buvo 
pakviestas į iškilmingą 
pobūvį, o jau po to jis 
kiekvienais metais būtinai 
dalyvaudavo panašiuose 
pokyliuose.Metiniai moks
lininkų pietūs būdavo ket
virtadieniais ir prasidė
davo 5 valandą vakaro. 
Cavendishas reguliariai 
lankydavo tuos pietus.Bet 
tik nedaugelis šių iškil
mingų pietų dalyvių turėjo 
progos išgirsti jo balsą. 
Jis prabildavo tik tuo at- 
vėju, kai turėdavo savo 
kolegoms ką nors ypatingo 
pranešti. Ištisą keturias 
dešimtis metų jo skrybėlė 
kabojo pietų metu toje pa
čioje vietoje.

Cavendishas buvo susi
kaupimo pavyzdys. O am
žininkai į mokslininką 
žiūrėjo, kaipo į nepapras
tą keistuolį Apie jį taip ir 
kalbėdavo, kad jis nepa
kenčiamas keistuolis. Tik 
gaila, kad tuo metu mažai 
kas nusimanė apie jo svar
biuosius mokslo darbus. 
Tik jam mirus paaiškėjo, 
kad jo darbai turi didžiau
sios reikšmės mokslo pa- 
žamagai. Jis išdirbo pa
grindinį elektros energi
jos teorijos dėsnį. Lygiai 
ir apie kitus mokslininko 
darbus pasaulis sužinojo 
tik Cavendishui mirus. 
Spėjama,kad mokslininkas, 
būdamas atsiskyrėlis ir 
vienišas,nepas irūplno.kad 
jo darbai būtų paskelbti 
dar jam gyvam esant. Vi
sai parengti tyrinėjimai 
buvo rasti mokslininko 
namuose, reikėjo tik ati
duoti spaudai.

ryje, rado tokias knygas: 
"Šalti ir šilti užkandžiai", 
detektyvinė knygelė,kelios 
sentimentalios meilės is
torijos. . .Ji pasakojo: sis
temingai neskaitau knygų.

1969 metais Kaune buvo 
apklausinėti, apie inžinie
rių laisvalaikį, 442 asme
nys, baigę ar dar studi
juoją Kauno Politechnikos 
institutą. Į anketas atsakė 
144 vyrai ir 49 moterys.

Jie pasakojo,kad savait
galiais žiūri televiziją-59

Detroito "Stasio Butkaus" kuopos abiturientų pagerbime — jaunuoliai su kuopos valdyba: (iš k. f d.) Jonas Naujo
kaitis, Rita Simutytė, Antanas Šlurkus ir Jonas Leonavičius. Stovi: p-kas Vincas Tamošiūnas, Petras Žalvis, Vladas 
Simutis, Genovaitė Viskantienė, Petras Bliūdžius ir Antanas Šiurkus. Nuotr. K. Sragausko.

vyrai, 61 moteris, skaito 
literatūrą-53 vyrai,61 mo
teris,namų ruošos darbus 
atlieka-31 vyras,59 mote
rys, restoraną šeštadie
niais lanko 14 vyrų,16 mo
terų, kavines sekmadie- 
niais-18 vyrų, 16 moterų, 
teatrą sekmadieniais -10 
vyrų ir 2 moterys, muzie
jus lanko šeštadieniais-4 
vyrai ir 6 moterys, kūry
ba domisi šeštadieniais-6 
vyrai ir 6 moterys, eks- 
kursuoja - 2 vyrai, 8 mo
terys, šokiuose šeštadie
niais dalyvauja-3 vyrai ir 
2 moterys.

Būdingi atsakymai kai 
kurių inžinierių šeiniuose: 
" Mes, kai grįžtame iš 
darbo,įjungiame televizo
rių ir visą vakarą žiūri
me". Šeimininkė pridūrė: 
žiūrime beveik be pertrau
kos. ..

KALTI VISI 
GIRTUOKLIAI
KOVA SU GIRTAVIMU 

Lietuvoje tebekelia rū
pestį. Tuo reikalu buvo 
sukviesta konferencija-

Paaiškėjo eilė būdingų 
dalykų:praėjusiais metais 
Vilniuje daugiau kaip 40 
proc. husįkaitimų įvykdė 
neblaivūs. Sunkius nusi
kaltimus beveik be išim
ties įvykdė girtuokliai. 
Vagys, kyšininkai, turto 
grobstytojai - visgirtuo- 
kiai.Daugiausia girtų bū
na penktadieniais. Vilniuje 
gatvėse girti gabenami į 
vadinamas blaivyklas. 
Žmonės,nerasdami tuščių 
vietų restoranuose,pasuka 
į parduotuves ir geria jo
se, be to, kiemuose, vadi
namuos e"kam puoš e". Ne

pilnamečiai dažnai geria 
su suaugusiais. Vilniaus 
kai kur tuose technikumuo
se bei mokyklose direk
toriaus įsakymų knygose 
mirga papeikimai už gir
tavimą. ....

Siūloma įvairių priemo
nių girtuokliavimui su
stabdyti. Vilniaus miesto 
pareigūnas Rapšys mano: 
reikia daugiau aludžių,ka
vinių, jaukiai įrengtų 
užeigų....... Gamyklose 
trūksta kultūrinės aplin
kos.Todėl, kai darbo metu 
gamyklose vyksta išger
tuvės, pasirodo, į blaivy
klas po to išgabena de
šimtys darbininkų.

Kova su girtuokliavimu 
sunki, nes paauglių tėvai 
skatina išgėrimus. Jauni
mo tarpe įsivyravusi pa
žiūra, kad stikliukas-pir
mas is vyriškumo požymis. 
Moksleiviai iš atostogų 
grįžta... .girti. Mokslei
viai aiškina:"Tėvelis įdė
jo, sako, su draugais at
švęst susitikimą".Jei toki 
tėvai, kas belieka kalbėti 
apie auklėtojus?

(E )

• LIE TU VOS foto meninin
kų darbai, dažnai teigia
mai įvertinami užsienyje. 
Tarptautinėje foto paro
doje Jugoslavijoje,Skopto
je mieste, lietuviai buvo 
laimėję taurę už geriausią 
darbų kolekciją, o kitame 
mieste,Maglaj, aukso me
daliu buvo įvertintas. A. 
Sutkaus nuotraukų rinki
nys. Lietuvių foto - meni
ninkų darbai buvo ekspo
nuoti Leningrade, ir toli
mame Novosibirske. Be 

to, Lietuvos fotografijos 
parodos šiais metais vyko 
Tbilisi, Raizanėje, Voro
neže, Odesoje.
• LIETUVOJE, kaip skel
bia " Komjaunimo Tiesa " 
šiais metais į aukštąsias 
mokyklas priimta 12,000 
studentų,Lietuvos aukšto
siose mokyklose esą gali
ma studijuoti net 130 spe
cialių mokslų. Vilniaus 
pedagoginiame institute 
bus geograf ijos-pedagogi- 
kos skyrius. Yra ir tokių 
specialybių, kaip estradi
nių orkestrų vadovai ir 
ekskursijų vadovai.Lietu
voje veikia technikumai, 
tai vidurinės specialės 
mokyklos, į kurias šiais 
metais priimta iki 20 
tūkstančių studentų. Bus 
išleidžiami įvairių spe
cialybių technikai. Stipen
dijos aukštosiose mokyk
lose 40-45 rubliai į mė- 
nesį.Stipendijos skiriamos 
pirmoje eilėje tiems stu
dentams, kurie geriausia 
mokosi, o svarbiausia, 
tiems kas dalyvauja " vi
suomeninėje veikloje ", 
reikia suprasti, kad dirba 
komunistiniame judėjime.

• LIETUVOJE netikėta 
negerovė Atsirado nepap
rastai daug valkataujančių 
šunų ir kačių.Per na i tokių 
benamių gyvulių nušauta: 
kačių-lO,OOO,šunų-8,OOO.

• ČEKOSLOVAKIJOJE 
įvykusioje parodoje Vil
niaus pasižymėjęs foto
grafas A. Sutkus laimėjo 
pirmą prizą už savo foto- 
"Mano dėde iš Bradėslų".

9 psl.
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KALBOS T A R•ž
ZIETELOS TARMĖ
Lietuvių seniau gyventą 

gana toli į pietryčius nuo 
dabartinės Lietuvos sie
nos.Tačiau dėl valdančių
jų sluoksnių ilgai .ykdytos 
nutautinimo politikos šie 
lietuviai pagaliau subalta- 
rusėjoarba sulenkėjo. Kai 
kuriose vietose išliko pa
vienių asmenų,kurie šiaip 
kalba baltarusiškai ar len
kiškai, bet moka ir lietu
viškai. Šios vietos dabar 
įeina į Baltarusijos sudė
tį. Lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto 1956 ir 
1958 m. suorganizuotos 
ekspedicijos nustatė, kad 
Breslaujos ir Vidžių rajo
nuose daugiau kaip 50 kai
mų yra žmonių, mokančių 
lietuvių kalbą. Lietuviškai 
kalbančių žmonių esama 
taip pat Jurotiškių, Varė
na vo,Rodūnios, Gardino ir 
kitų rajonų sodžiuose.Kai 
kur lietuviškai kalbėti jau 
nebemoka,bet supranta,be 
to, dainuoja lietuviškas 
dainas,vartoja lietuviškus 
vietovardžius. Paprastai

ADVOKATAS

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

Tel: 866-20 63; 866-2064.

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

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

Tel: 842-1126, nomų, 674 - 3364

Dr. V. Giri unienė
Dantų gydytoja 

5330 L’Assomption Blvd.

Montreal,

- Tel. 255-3536

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

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

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

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 93 1 -3275 
Suite 215, Montreal 109, Que.
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lietuvių kalbą temoka seni 
žmonės,o jaunesnioji kar
ta labai nutautusi ir labai 
sparčiai pereina prie sla
vų kalbų.

Tolimiausia lietuvių 
kalbos sala yra Gardino 
srityje, Zietelos rajone, 
80 km nuo Lietuvos TSR 
sienos, 50 km už Lydos. 
Lietuviškai kalbančių žmo
nių yra tik šiaurinėje šio 
rajono dalyje - Zasečių ir 
Pagirių kaimuose. Nors 
pačioje Zieteloje ir nebė
ra lietuvių kalbos atstovų, 
tačiau iš tradicijos ir dėl 
patogumo ši tarmė vadi
nama Zietelos tarme.

Zietelos tarme moksli
ninkai susidomėjo jau maž
daug prieš 80 metų .Į šias 
vietas 1886-1909 m. penkis 
kartus buvo atvykęs žino
mas to meto kalbininkas 
E.Volteris. Tuo metu čia 
gyveno dar 1156 lietuviai. 
1906 m. Zasečiuose lan
kęsis K .Būga rado dar 400 
žmonių, kurie kalbėję lie
tuviškai. Per savaitę K. 
Būga čia surinko daug ver- 

L I E T U V
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tingoskalbinės medžiagos. 
Šią tarmę, tyrinėjo ir pa
skelbė jos tekstų estų kal
bininkas P.Arumaa ir nor
vegų kalbininkas Chr. S. 
Stangas. 1933 m. duomeni
mis Zasečiuose dar buvo 
31 lietuviškai kalbanti šei- 
ma(išviso95 suaugę ir 25 
vaikai) ir 80 šeimų ( 245 
suaugę ir 175 jauni], kur 
lietuviškai kalbėjo dau
giausia tik senieji žmonės.

Pastaruoju metu Zase
čių kaime buvo apie 30 
lietuvių kalbą mokan
čių žmonių, o suprantan - 
čių-apie 90. Pagirių tar
mei atstovavo tik dvi ge
rai lietuviškai kalbančios 
senos seserys. Taigi lie
tuvių kalba šioje saloje 
baigia visiškai išnykti. 
1957 - 1960 m. Zietelos 
tarmę tyrinėjo Aloyzas 
Vidugiris.Surinktos med
žiagos pagrindu 1962 m. 
jis apgynė kandidato di
sertaciją” Zietelos lietu
vių tarmė ". Tai labai 
reikšmingas mūsų dialek
tologijos darbas-čia visa
pusiškai ir išsamiai ap
rašytos Zietelos tarmės 
ypatybės, pateikta gerai 
užrašytų teks tų, vietovard
žių.

Lietuvių kalbos salos 
Baltarusijos itin svarbios 
mūsų Istorinei dialektolo
gijai ir apskritai kalbos 
istorijai. Jos padeda ge
riau suprasti kalbų kon
taktų ir dvikalbiškumo 
problemas. Šios tarmės, 
ilgą laiką būdamos izo
liuotos nuo kitų lietuvių 
kalbos tarmių formų, tar
tum sustingo, išlaikė daug 
senovės. Čia randame to
kių kalbos dalykų, kurių 
pasitaiko tik mū$ų seniau
siuose raštuose.P vz .,Z ie- 
telos tarmėje vartojami 
visi keturi vietininkai - vi
daus esamasis ( rugiuos, 
ausysa), vidaus einamasis, 
(kraštąn, svečiuosna), pa- 
šalio esamasis ( žmogip, 
musip), pašalio einamasis 
(namop) .savybiniai įvard
žiai- manas, tavas, savas, 
atematiniai veiksmažo
džiai ait(i) "eina". duost(i) 
” duoda ", veiksmažodžio 
būti būtojo kartinio laiko 
trečiasis asmuo b it( i) "bu
vo", prielinksniai sa"su", 
pie"prie" ir kt.

Nežiūrint kai kurių ben
drų ypatybių, Zietelos tar
mė gana smarkiai skiriasi

7626 CENTRALE LASALLE

PHARMACIEannon
ROBERT GENDRON LPH .PROP.

366-9742
ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

nuo visų kitų dabartinių 
lietuvių kalbos tarmių.

Viena aišku:čia vyrauja 
pietvakarių aukštaičių ir 
vakarų dzūkų tarmių ele
mentai. A. Vidugirio nuo
mone, Z ietelos7 tarmė su
sidarė,pietvakarių aukštai 
čiams ir dzūkams kartu 
gyvenant ilgus šimtme
čius. Matyt, čiaį dzūkų 
gyvenamą teritoriją, 13-14 
a. atsikraustė pietvakarių 
aukštaičiai(greičiausiai iš 
buvusios Rytų Prūsijos).

UNIKALUS ŽODYNAS
Vilniaus Valstybinis V. 

Kapsuko universitetas iš
leido unikalų lietuvių lek
sikografijos istorijoje 
" Orija kalbos žodyną ", 
Or i ja kalba yra Orisos 
valstijos gyventojų kalba, 
Indijos konstitucijos prie- 
pažinta viena iš penkioli
kos šios šalies valstybi
nių kalbų .Orija kalba pri
klauso Indijos indoeuro
piečių (arijų kalbų) rytinei 
grupei ir žodyno atžvilgiu 
laikoma artimiausia se
noviniam sanskritui ."Ori
ja kalbos žodyne ", kurį 
sudaro daugiau kaip trys 
tūkstančiai šios kalbos 
žodžių, pateikiami ne tik 
jų lietuviški ekvivalentai, 
bet taip pat hindi kalbos ir 
sanskrito sinonimai,daž
niausiai atskleidžiantys 
šių kalbų giminystės 
ryšius.

Žodyną sudarė univer
siteto klasikinės filologi
jos katedros docentas Ri
čardas Mironas, žymiau
sias sanskrito žinovas ir 
tyrinėtojas Lietuvoje, 
veiklus TSRS - Indijos 
draugystės draugijos na
rys.

• BAKU mieste,Azerbaid
žane gastroliavo Vilniaus 
lietuvių artistų grupė: so
listai E. Gutkauskas, V. 
Kuprys, A. Mikšytė,M. Be- 
kys.

(E)

• LIETUVOJE 1971 metais, 
eismo nelaimėse žuvo 761 
žmogus.Iš viso buvo 4799

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St., 1 a. 11 • 1.2T k.

Tel:- 
932.6662; namų 737-9681

eismo įvykiai ir 4428 žmo
nės buvo sužaloti. Nusta
tyta,kad 1640 avarijų kal
tininkai buvo vairuotojai. 
Be to, pasirodė, kad net 
1065 vairuotojai įvykdė 
sunkius eismo nusikalti
mus alkoholio įtakoje.

Kasmet 13-15 tūkstančių 
girtų vairuotojų Lietuvoje 
patenka į eismo prižiūrė
tojų rankas .Pernai žymiai 
padaugėjo auto nelaimių 
skaičius,dėl girtų vairuo
tojų kaltės, kolchozuose. 
Be to, padidėjo nelaimės 
ir dėl traktorininkų kaltės. 
Paaiškėjo, kad beveik 90 
proc. traktorininkų buvo 
girti....

• DIDŽIASALIO kaime 
statoma milžiška gamykla, 
kuri per metus padarys 
135 milijonus drenažo 
vamzdžių. Jau namai pra
dėti statyti ir, kaip matyt, 
netrukus ten išaugs iš
tisas miestas.

• MAŽEIKIAI,dideliu oku
panto užsispyrimu, pa ver
čiami pramonės centru. sz
C ia yra naftos gamyba, 
kompresorių dirbtuvės, 
elektrotechnikos įmonė. 
To maža,Mažeikiuose di
delė pieninė, kuri esanti 
tokia pažangi, kad Mažei
kiuose buvo iš visos Ru- v 
sijos suvažiavę įvairių 
respublikų pienininkai 
stebėtis čia atliekamu 
darbu.

KVARTETAS Į
LIEŽĄ
Į tarptautinį styginių 

kvartetų konkursą Lieže, 
Belgijoje, išvyko Lietuvos 
jaunųjų atlikėjųkvartetas- 
A. Vainiūnaitė, P.Kunca, 
D.Katkus ir A.Vasiliaus
kas.

Prieš aštuonetą metų iš 
tokių pat varžybų laureato 
vardą parsivežė Lietuvos 
styginio kvarteto artistai. 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA s
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INKSTAI I R H

Seniai pastebėta, kad 
arterinės hipertonijos 
(aukšto kraujospūdžio) at
siradimui turi reikšmės 
inkstai. Pirmasis tai pa
žymėjo mokslo apie inkstų 
ligas kūrėjas Braitasl827 
m.Inkstų vaidmenį hiper
tonijos išsivystymui aki
vaizdžiai parodė Goldbla- 
to bandymai: susiaurinus 
šunims inkstų arterijas, 
jie suserga hipertonija. 
Dabar jau nustatyta, kad 
inkstų medžiaga reninas 
sintezuojamas ir kaupia
mas jukstaglomeruliari- 
nėse ląstelėse, kurios 
randamos inkstų perif e - 
rinių arterijų sienelėse. 
Pats reninas nekeičia 
kraujospūdžio.Jam pavei
kus atitinkamą substratą, 
sintetinasi angiotenzinas4 
kuris transformuojančio 
fermento dėka pereina į 
aktyviąją formą - angio- 
tenziną-n. Pastarasis yra 
pats stipriausias iš visų 
veiksnių, pakeliančių 
kraujospūdį .Padidinta re
nino ir angiotenzino ga
myba gali tapti hiperto
nijos priežastimi. Šiuo 
metu angiotenzinas yra 
gaunamas sintetiniu būdu 
ir vartojamas kraujos- 
podžiui ūmiai pakelti.

Šituo nesibaigia inkstų 
vaidmuo kraujospūdžio 
reguliavime.1943 m.Grol- 
mąnas pastebėjo, kad, pa
šalinus žiurkėms po vieną, 
inkstą, pakildavo jų krau
jospūdis. Iš inkstų buvo 
išskirta keletas antihi- 
pertoninių medžiagų. Po 
daugelio tyrinėjimų su
brendo prielaida, kad 
inkstai išskiria į kraują 
medžiagas, mažinančias 
kraujospūdį .Tai buvo bra - 
dininkai ir prostaglandai, 
kurių nepakankamumas 
gali sukelti kai kurias hi
pertonijos formas.

Šiuo metu stengiamasi 
paaiškinti inkstų presori- 
riės sistemos ryšį.Iš dau
gelio pasiūlytų pažymėti
na Peidžo hipotezė, pagal 
kurią reninas atlieka dve
jopą vaidmenį. Ūminėje 
hipertonijos stadijoje 
aukšto kraujospūdžio 
priežastis glūdi žymiai 
padidintoje renino pro
dukcijoje. Lėtinėje stadi
joje renino kiekis nežy
miai viršija normalų, ku
rio pakanka depresorinės 
sistemos blokavimui.
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Šitie Ir daugelis kitų 
tyrinėjamų klausimų turi 
didžiulę praktinę reikšmę 
hipertonijos gydymui.

Gyd. B. Jonušas

BANDYMAI ATAUGINTI 
SUŽALOTAS GALŪNES
Niujorko universiteto 

medicinos centre dr. R. 
Beker is ištyrė, kad elek
tros srovė iš dalies sti
muliuoja žiurkių ampu - 
tuotų galūnių augimą. Ke
lioms dešimtims žiurkių 
buvo amputuotos priekinės 
galūnės, o prie amputaci
jos vietų buvo prijungta 
silpna elektros srovė,kuri 
stimuliuodavo galūnių 
ataugimą.

Taip eksperimentuoda
mas dr. Bekeris rėmėsi 
savo hipoteze, pagal kurią 
žmogus ir kiti aukštes
nieji gyvūnai prarado su
gebėjimą ats įauginti ga
lūnes, nes jų organizmai 
nebegali generuoti tiek 
elektros, kad susidarytų 
pakankamai stiprus sti
mulas naujai galūnei for
muoti.

Dar neištirta, kaip ląs
telės ir audiniai persi
grupuoja piūvio vietoje. 
Dr. Bekeris mano, kad 
elektros srovė priverčia 
ląsteles grįžti į primity
vią, nespecializuotą būklę, 
ir vėl tapti lyg gemalo 
ląstelėmis.Vėliau kažko
kiu būdu šios ląstelės vėl 
tampa specializuotos ir, 
pradėjusios daugintis, ga
mina į save panašias rau
menų, nervų ir kaulų 
ląsteles.

Pensilvanijos universi
teto klinikoje elektros 
srovė buvo pritaikyta 
žmonėms. Pastovi 
elektros srovė (IO mikro- 
amperų ištisą parą) buvo 
leidžiama vienam ligoniui, 
kurio kaulų lūžis negalėjo 
suaugti 2 metus.Po 8-9 
savaičių lūžis sugijo.

Tais atvėjaiš, kai lūžę 
kaulai nesiliesdavo, elek
tros srovė jų "nesuaugin- 
davo ”,
• MAISTO PIRKĖJAI Lie
tuvoje nusiskundžia-trūks- 
ta prekių, jos menkos ko
kybės, ar pavėluotai pri
statomos. Pagal ” Tiesą” 
Vilniaus krautuvėse 
įprasta pirkėjui išgirsti 
žodžius:pieno nėra, jo dar 
neatvežė, arba-alūs išsi
baigė... Vartotojai Vil

niuje labai mėgsta Kauno 
duoną,lietuvišką sūrį^ Pa
nevėžio šoninę, kumpio 
dešrą ar vadinamą Išky
lautojų užkandą. Tų pro
duktų pagaminama vos 
viena kita tona.

Nusiskundžiama, kad 
duonos gaminiuose pasi
taiko nereikalingų prie
maišų, makaronai blogai 
užklijuojami.

Kodėl maisto produktai 
pavėluotai pristatomi ?Štai 
ką dėl to aiškino pieno 
direktosius P. Griciūnas: 
kasdien nuo 4 val.ryto tu
ri dirbti 150 žmonių, dau
giausia krovėjų. Dalis jų 
pavėlavo ir bijai juos 
griežčiau bausti, nes jie 
mielai apsitrauks iš dar
bo, žinodami, kad jo gaus 
kitur.Esą, prekės iškrau
namos bei pakraunamos 
ne mechanizuotai, bet ... 
senelių metodais.

GYVENIMIŠKA
Žmona: Nusprendžiau iš
mokti vairuoti automobi- 

elį. Paprašiau, kad mano 
vyras mane mokytų. Ir po 
30 metų gražaus vedybi- 
binio gyvenimo, tuo metu 
mes buvome arčiausia 
prie divorso.
Vyras:- Savo gyvenime 
nemušiau moters .Bet tuo 
metu negalėjau save su
valdyti, taip man norėjos 
kumščiu jai tvoti.
Žmona:-Viskas gerai pa
sibaigė. Nuėjau į šoferių 
mokyklą,išmokau vairuoti. 
Ir mes vėl dabar gerai 
gyvenam.

• VARŠUVOJE Pilsudskio 
laikais bankete metu buvo 
pasodintas prie stalo kar
dinolas greta vyriausio 
rabino. Kardinolas nu
sprendė pajuokauti:

-.Ar galiu jums pasiū
lyti kumpio, - paklausė jis 
rabiną.

- Mielai, - atsakė rabi
nas; bet kumpį ragausiu 
tik jūsų eminencijos ves
tuvėse.

JUOZAS GRAŽYS
K AILIU SIUVĖJAS

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

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

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

Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
Įvairius patarimus, Įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas šakningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita.
• Montrealiečiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist llep’d.
7725 George Street * Taisymas ir dažymas automobilių 

LaSalle Que * Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos

TEL: snowblower ir taip pat motorinės
366 - 0500,366 - 4203 v altys. Sav. G. D e s r o c h e r s

Jettė & F r eres
i

Tik Cascade 
apmokate^ 
mėnesine 
elektros saskaita.% •

o
Hydro - Quebec 

atstovas, 
kuris išnuomuoja 
ir įrengia karšto , 
vandens šildymą*.

1.75
par moil 

per month

40
Visi kiti vandentiekio ir Šildyi 
taisymai ir nauji įrengimai. Taip ■ 
pat gazinių priemonių pardavimas ■ 
ir įrengimas. Veltui įkainavimas.

Jettė & Frėre 1___
Plumbing & Heating kontraktorius.

|40-2e AVENUE ■ 366-0330

2.25 
par mois 

per month 

^.60

366-7818

Tėvas ir sūnūs. Ne, apsirikai, 
tėvas kairėje.

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

Camions DODGE Trucks
-_____ i' 7635 BOUl. t_ A SALLE - LASALLE, QUE.

lll^B Mechani zuotomi s priemonėm! s įvairus ratų ir
B kitų dalių reguliavimas. I Sores tai symas ir

dažymas. Kreiptis: De La'VerendryeiBlvd.IAUKENT DAIGNEAUL1 y , ,zr .
___________T«l. 3<*>;33«__________
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TRIMITO AIDAS e

PRIE Š 

VĖLI
Klysta ir tie tautiečiai „ 

kurie galvoja,kad rusiška
sis okupantas sužmoniš- 
kėjoj

Mažiau būtų daroma Te- . 
vynės laisvinimui žalos, 
jeitokie neišmanėliai tau
tiečiai tylėtų ir tų savo 
paskalų neplatintų .Dabar- 
gi jie tą žalingą nesupra
timo sėklą nešioja ir 
laisvai ją sėja kiekvienam, 
kas tik nori klausyti, tuo , 
gal net be blogos valios , 
varydamipropogandą oku
panto naudai.

Na, sakysite, tremtiniui 
individui gal ir galima 
vieną-kitą priekaištą pa
daryti, sutinku. Bet orga
nizuotoji mūsų bendruo
menė tai dirba.

Taip, turiu pripažinti, 
kad dirba labai daug: su
rengiame vaidinimus, li
teratūros vakarus, su
rengiame prašmatnius 
koncertus, net įmantrias 
operas sugebame pasta
tyti. Tai yra girtina ir la
bai reikalinga. Bet ar tai 
yra laisvinimo darbas? 
Ar tuo padarome Tėvynės 
okupanto prestižui bet 
kokios žalos?Ar sukelia
me jam kokio rūpesčio? 
Visai ne! Tik parodome 
jam, kad esame labai kul
tūringi, kad gyvename ge
rai, esame ramūs ir lai
mingi,ir esame patenkinti 
savo padėtimi.

Turime išmokti su
prasti,kad kultūrinis dar
bas, tikrąją prasme, nėra 
laisvinimo darbas. Dabar

A U L I Ų

A V 0 S
ne 1 - tas šimtmetis,kada 
reikėjo vaidinimais liau
dį nuo nutautiejimogelbėti. 
Šiandien lietuvis tiek Tė
vynėje, tiek čia yra švie
sus ir žino ko siekia. An
tai, net iš okupuotos Lie
tuvos Jungtinių Tautų sek
retoriui atėjo peticija su 

.17, OOO parašų, prašanti 
daryti žygių, kad būtų su
švelninta religinė prie
spauda .Koks drąsus žygis! 
Padėkim e jiems Padėkime 
jiems visais įmanomais 
būdais: rengkime masines 
demonstracijas, rašykime 
peticija atitinkamiems 
tarptautiniams ir vieti
niams organams su šim
tais tūkstančių parašų, 
įjungkime savo bei sveti
mą spaudą ir 1.1. Štai kur 
bus tikras laisvinimo 
darbas.

Paimkime mūsų minė- 
jimus,šventes ir pasiklau
sykime mūsų kalbėtojų: jų 
kalbos lėkštos, neužde
gančios, okupanto neerzi
nančios. Mūsų prelegentai 
daugiausia kalba apie kas 
buvo,ne kas yra.Trumpai, 
mes gyvename praeity ir 
mūsų klausytojus taip nu
teikiame. Tiesa, Vincas 
Kudirka mokė mus " iš 
praeities stiprybės sem
tis. "Bet tuo žodžius ra - 
šydamas jis neturėjo min
ty, kad suėję dūsautumėm 
ir kartotumėm, kokie geri 
buvo senieji laikai. Jis 
mokė atsiminus praeities 
garbingus lietuvių žygius 
semtis iš jų stiprybės.

Toronto Vl.Putvio saulių kuopos valdyba: iš kaires: J. Astrauskas, 
Z. Jonikiene, V. Pečiulis, pirmininkas S. Jokūbaiti s, P. Jonikas, 
R. Daugėliene.ir šaudymo vadovas B. Savickas.
12Psl.

SAULIAI LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS TALKININKAI 
Šauliai Nepriklausomy

bės metais, šalia pagrin
dinio karinio apmokymo, 
lygiagrečiai gyvai reiš - 
kėši ir kultūrinėje srityje. 
Šauliai buvo aktyvus lie
tuviškos, tautinės, patrio
tinės spaudos rėmėjai, 
ne tik ją skaitė, bet ir ją 
platino.

Spauda, lietuvių tautos 
kelyje buvo, yra, ir bus 
svarbiausiu pagrindų lie
tuvybei išlaikyti.

L. Šaulių dvasios žmo
nės tremtyje, suranda vis 
dar pritarėjų. Ypatingą 
dėmesį mes turėtume 
kreipti į lietuvišką patrio
tinę spaudą .Pirmoje eilėje 
mums rūpi tie laikraščiai 
kurie palaiko ir šaulių 
dvasią.

Jau daug metu"Karyje" 
yra" Tremties Trimitos’tr 
" Šaulė Tremtyje". O šio 
laikraščio puslapiuose ir 
vėl pasirodo, prieš kelius 

ryžto ir kovos dvasios, 
žodžiu-kovoti,ir dar kartą 
-kovoti už ateitį.

Neretai tenka ksaityti iš 
kur nors korespondenciją 
ar ir platesnį aprašymą, 
kuriame pasigiriama, kad 
įvyko toks tai minėjimas 
ar šventė, kurioje dalyva
vo ir kalbą pasakė toks 
tai senatorius .Ir to minė
jimo ar šventės rengėjai 
patenkinti galvoja,kad va, 
to senatoriaus dalyvavi
mas ir kalba, tai bent su
drebino Kremliaus pama- 
tus.Bet ar taip iš tikrųjų yra? 
Anaiptol ne! Nes kągi se
natorius ? Kokį turi toji jo 
kalba? Jie paprastai savo 
kalbose pagaili mūsų ir 
dar priduria, kad esame 
kultūringa tauta ir todėl 
Lietuva vėl turėsianti būti 
laisva.Na, pirmiausia, tiek 
mes ir be senatoriaus ži
nome. A ntra-tie jo žodžiai 
taip ir palieka siaurame 
lietuvių bendruomenės ra
telyje, nors ir paskelbti 
viename-kitame lietuviš
kame laikraštyje. Ir taip 
iš didelės bombos išeina 
bereikšmis pradurto bur
bulo garsas, kurio okupan
tas gal net negirdėjoj tuo 
mažiau pasaulis.

moterų darbas
ŠAULIU EILĖSE

Tenka rimtai pagalvoti 
apie tremtyje esančių lie
tuvių šaulių veiklą. Tiesa, 
kad jau daug laiko praėjo, 
o šaulių veiklą Kanados 
žemėje tik pamažu galė
jom išjudinti.

Kiekvienas, kurs gyve
na šauliškoinis nuotaiko
mis, džiaugiasi šiandien 
atliktais darbais. Čia toli 
nuo senosios tėvynės pa
vyko atgaivinti tradicines 
šaulių tarpe viešpatavu
sias nuotaikas.

metus ėjęs, vėliau susto
jęs, šaulių skyrius " Tri
mito Aidas ".

Manau yra atėjęs laikas 
visų atsidėjimu atgaivinti 
Nepriklausomybės metais 
buvusią spaudos platinimo 
tradiciją.

Manau kiekvienas šau
lys- šaulė turėtų pajusti 
pareigą, kaip kad yra pa
brėžta ir L. Š.S-gos,sta
tute, lietuvišką patriotinę 
spaudą prenumeruoti, ją 
skaityti ir platinti.

Tikiu kad visi šauliai 
stos į mūsų spaudos pla
tintojų - talkininkų eiles. 
Juk gerai suprantame,kad 
šiais laikais spauda yra 
mūsų įdeologijos pagrin
dinis ginklas. Mums vi
siems svarbu, kad lietu
viška spauda būtų dar la
biau pajėgesne kovoje už 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymą.

Artėjnačio rudens ir 
žiemos mėnesiai yra patys 
dekingiausi šiai šauliškai 
akcijai vykdyti.

Mūsų pareiga, surasti 
po kelius, ar bent nors po 
vieną naują prenumerato
rių .Savo apylinkėse suda
rykime, neskaitančių šei
mų sąrašus ir aplankyki
me kiekvieną jų. Jeigu 
laikraščiams mes atsiųsi
me tokių žmonių adresus, 
tai jie be abejonės ras ke
lią juos įtraukti} skaityto
jų eiles.

Patartina šia spaudos 
talkininkų akciją vykdant 
prie kiekvienos kuopos su
daryti komisijas iš akty
vesnių šaulių.

J.Šiaučiulis.

J.JANULIS, iš Čikagos 
pietvakarių paylinkės bai
gė Karo aviacijos akade
miją bakalauro diplomų ir 
2 - jo leitenanto laipsniu. 
Paskirtas į Loredo avia
cijos bazę.'

Julija Strelienė, Kanados liet.
Saulių Rinktinės moterų vadovė.

Džiaugiuos, kad turiu 
geros progos šio laikraš
čio skiltyse prabilti į gau
sius Kanados moterų šau- 
liųbūrius."Trimito Aidas" 
vėl atgaivintas pagelbės 
mums sustiprinti šauliš- 
kąjį darbą.

Dabar jau daug kas pri
klauso nuo mūsų pačių 
pasiryžimo.Jeigu mes ga
lėsime, nuoširdžiai dirb
damos, viena kitai pagel- 
bėdamos, išjudinti jau 
esamas kuopose šaules, 
tai visas šaulių veikimas 
bus žymiai našesnis.

Pirmas mūsų rūpestis, 
tai papildyti šaulių eiles 
jaunomis jėgomis. Reikia 
šaukti jaunuolius šauliš- 
kos vėliavos prięglobstyje 
stiprinti mūsų tautinius 
jausmus. Romo Kalantos 
liepsna juk atsiliepia 
kiekvieno gero lietuvio 
širdyje.

Mes šaulės turim daug 
svarbių pareigų. Mūsų 
lietuviškoji visuomenė esti 
jautri, jeigu kas ją paža
dina svarbiems žygiams . 
O šaulės privalo būti pir
mose eilėse, kai reikia 
sukelti tautinį entuziazmą 
ir pasiryžimą. Mūsų pa
reiga būti pavyzdingomis 
talkininkėmis broliams 
šauliams, kada jie imasi 
kilnių patriotinių darbų. 
Neužmirškime,kad Lietu
vos nelaimėje labiausia 
nukentėjo šauliai.Priešas 
jiems buvo žiaurus. Šios 
aukos turi pasilikti mūsų 
širdyse. Moteriškuoju 
jautrumų palaikykime šių 
aukų atminimą. Mūsų pa
reiga lankyti ir puošti čia 
esamus lietuvių patriotų 
kapus. Palaikykime viltį 
kiekvieno lietuvio širdyje, 
kad ateis laikas ir mūsų 
tėvyne vėl bus laisva.

Julija Strelienė 
Kanados Šaulių Rinktinės 
Moterų Vadovė.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LAISVOJI TRIBŪNA

zKiekvienas geras laik
raštis turi vietą pasisaky
ti patiems skaitytojams. 
Laisva spauda yra tada, 
kai leidžiama išreikšti 
mintis net nepriimtinas 
pačiai redakcijai. Vienas 
dalykas tačiau yra aišku, 
kad nėra nei laisvos tribū
nos nei laisvos spaudos, 
kai ten atsiranda palaidos, 
negatyvės ar visai prie
šingos mintys tautos inte
resams remti. Kai dirba
ma prieš paties laikraščio 
interesus.

Šiuos visus neigiamus 
dalykus nėra sunku atskir
ti patyrusiam redaktoriui. 
Jonas Kardelis, pav. su
gebėjo vairuoti visą eilę 
metų, tiek Lietuvoje, tiek 
Kanadoje. Jam kiekvienas 
lietuvis buvo vienodai 
brangus ir jis neleido nei 
ant vieno laistyti vitrio- 
liaus.

Yra gi milijonai dalykų 
ir be nuodų skleidimo ver
tų ir naudingų padiskutuo
ti, pareikšti skirtingas 
mintis ir, jei reikalas pa
sitaiko, pasigyn<*yti, bet 
vertai ir kūrybingai, jokiu 
budu nesuteikiant mūsų 
tautos nuožmiam priešui, 
okupantui rusui, nei vienos 
progos trinti iš džiaugsmo 
nagus.

Jo gi mėgiamiausias 
arkliukas visais laikais 
buvo niekinti žmonių rely- 
giją, naikinti mūsų sava
rankumą, meluoti apie so- 
•ciali-nes reformas, kurios 
ištikrųjųyra padarytos ne 
socializmo, bet rusiško 
nacionalizmo naudai. 
Klastuoti mūsų tautos gar
bingą istoriją, nuubaginti 
lietuvių kalbą tokiu kalbi
niu laužu, kad gėda darosi 
skaityti dabartinius sovie
tiškai lietuviškus spaus- 
dinius. Jei kuris lietuvis 
tą pati kemša į mūsų spau
dą laisvos spaudos vardu 

KELEIVIS
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^TEl- 

SINIU PATARIMU SKYRIŲ.
Metinė prenumerata tik $7.00

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

tai yra tik trys galimybes: 
arba redaktorius nežino 
savo darbo, arba rašinių 
autorius yra pasimetęs ar
ba jis yra labai sveikas ir 
sąmoningai talkininkauja 
savo tautos priešui. Pro
vokuoja gintus, kai mes 
turime daug svarbesnių 
darbų.

Šia prasme patys pavo
jingiausi yra lietuviai laik
raštininkai pasukę tarnauti 
rusų tautos interesams. 
Kartą jie nuklysta, tada jau 
baigta. Nesenai teko skai
tyti Antano Venclovos pa
rašyta, bene paskutinę 
prieš mirtį, knyga. Iš jos 
matosi visiškai sutrikusio 
lietuvio galvojimas. Jis 
nemato lietuvių tautos 
laimės jai nepatapus ru
siška. Taip galvojo ir ra
šė - visi tie lietuviai laik - 
raštininkai ir plunksnos 
mėgėjai, kurie kadaise ne
žinia dėl kurių priežasčių 
suklydo ir patikėjo rusų 
melams. Yra ir dabar to
kių ir pavergtoje Lietuvoje 
ir laisvoje Amerikoje ir, 
būdami gabūs, jie o ne kas 
kitas laiko užrišę akis ne
mažam skaičiui Amerikos 
lietuvių, kurie iki šiol dar 
vis mato Lietuvą "laisvą", 
"pažangią" ir nemato ir 
nesupranta aukos ir kančių 
tų vis ų gaus ių Ii etuvių, ku - 
rie žuvo už kitokią Lietu
vą, deginasi ne už dabar
tinę.

Pavojingiausi tie, kurie 
aiškina, kad mūsų tautai 
nėra geresnio kelio, kaip 
tas kurį rodo dabartiniai 
rusiškieji gauleiteriai. 
Siūlo bučiuoti rusų gran
dines. Tokios ir panašios 
piršlybos nedaro nei mūsų 
tribūnų nei mūsų spaudos 
laisvom, greičiau daro jas 
svetimos įtakos, priešin
gos mūsų laisvos tautos 
interesams, vergėmis.

S. Setkus.

"LIETUVIAI 
REIKALAUJA LAISVĖS 
SAVO KRAŠTUI "

tokios antrašės Česlovo 
Liutiko, Nauj. Zelandijos 
Liet. Bendruomenės pir
mininko straipsnį įdėjo , 
rugpiūčio 16, Auckland, N. 
Zelandijoje laikraštis 
" The Catholic Sunday 
Č.-Liutikas straipsnį pra
dėjo žodžiais: " Jaunojo 
susideginusio lietuvio žy
gis nepaprastai išryškina 
padėtį,

PER ŽEMAITIJĄ...
/ Atkeltas iš 7 p si./

Kai daugiau kaip prieš 
šimtmetį Palangos Juzė 
dairėsi po Žarėnų senąją 
bažnyčia(dabartinė statyta 
1911 mJ), tai jį labai ste
bino žmonių apranga-vie- 
tinių"bajorų"ir"pusponių" 
puošmenos. Savotišką so
cialinį sluoksnį senais 
laikais sudarė Žemaičių 
bajorai: nei jie turėjo di
delių turtų, nei baudžiau
ninkų, dažnai patys tarna
vo didžponiams, lenkiškai 
pūtėsi. Buvo tai vietos 
žmonės, nors apie savo 
žemaitišką kilmę nenorė
jo nė girdėti.

Šiandieną tik senesnių 
žarėniškių tarpe nugirs i 
kartais pavadinant savo 
apylinkę "akolica”, vieną 
kitą bajoriškos gadynės 
terminą. Gyvena čia pap
rasti žemdirbiai. Žemės 
labai nepatogios:kalvotos, 
pelkėtos, skardėtos.

Paliekant Žarėnus, mū
sų kėlią į Plungę lydi gi
liai pradubusi tarp slėnio 
šlaitų Minija, kuri daro 
kai kur staigias ir sudė
tingas kilpas. Įdomiausia 
tokių kilpų yra prie Pap- 
lienijos kaimo, dar visai 
netoli Žarėnų.Toje kilpoje 
stūkso įdomios išvaizdos 
piliakalnis. Jį supa srauni 
Minijos tėkmė, iš šiaurės 
saugo pylimas. Dar nes e- 
niai jo papėdė buvo pa
tvenkta, kiek žemiau su
kosi malūnas. Pats kalnas 
neiškyla virš aplinkinio 
paviršiaus .Jį pastebėsime' 
pagal purų lapuočių kūgį, 
iškylantį virš laukų. O kai 
priartėji, nusileidi į slėnį, 
tai matai, kad ten, klonio 
dugne stūkso Minijos ap
graužtas, žmogaus pa
aukštintas kalnas milži
nas . Paplienijos apylinkė- 
se,prasįriedančiuose Rup- 
šų miškuose, Minijos klo
nis toks senoviškai pas

laptingas, kad iki nesenų 
laikų buvo pasakojama, 
jog dar "prieš šimtą metų 
ten slapstydamiesi gyve
no žuvėdai" ( švedai)!

Plienijos piliakalnis 
šiandieną garsėja archeo
loginiais radiniais.1961 m. 
Telšių muziejus prie pi- 
liakalno kasinėjo gyven- 
vietų, kurioje aptiko retų 
radinių. Buvo nustatyta, 
kad žmonių toje vietoje 
gyventa jau nuo V - VII a. 
prieš mūsų erą iki XII a. 
Paplienijos gyvenvietėje 
buvo atkasta mūsų eros 
pradžios metalurgijos 
dirbtuvė, kurioje vietos 
kalvių gelažių iš vietinės 
balų rūdos buvo gaivina
ma geležis.

Netrukus mūsų kelias 
pers iropščia į dešiniąją 
Minijos slėnio pusę,o kar
tu į gretimo Plunges ra - 
jono žemės .Čia slėnis gi
lus, upės tėkmė srauni. 
Stovi įdomių vandens ma
lūnų. Nuo kelio. į dešinę , 
miškų apsuptame Plikių 
kaime praeitame šimtme
tyje gyveno M. Valančiaus 
sesuo, vėliau jos palikuo
nys. Ūkelį jiems buvo nu
pirkęs vyskupas. Pasako
jama, mėgęs ir pats šias 
vietas, pabūdavęs vasarų 
metu, dirbdavęs literatū
rinį darbą.Troba tebesto
vi, šeimininkai parodo 
kambarį, iš tų laikų išli
kusį suolą. Dabar jis nu
gabentas į Nasrėnus, kur 
yra rašytojo memoriali
nis muziejus.

Kitapus Keturakiai. Nuo 
čia visai netoli sena bu
vusi Medingėnų dvarvietė, 
kurią vietiniai parodys ir 
vadins Šiukštų vardu .A nu- 
pro Pečkauskio ir Stanis
lavos Šiukštaitės šeimoje 
1877 m. čia gimė busimoji 
rašytoja Šatrijos Ragana. 
Čia ji praleido kūdikystę. 
Senas rūmas tebestovi. 
Yra šiose apylinkėse įdo
mių gamtos paminklų 
( Lenkaičių, Medingėnų 
ąžuolai, Šašaičių akmuo).

Taip besidarydami, ne
trunkame Žlibinus pa
siekti. Vietovė prie Saus- 
dravo upeliuko,su malūnu, 
ka Ivoto j e va iz d ingoj e apy
linkėje. Minima XVII a., 
bet į didesnę kaimo gy
venvietę (apylinkės ir ko
lūkio centras) išaugo tik 
dabar. Nemažai statoma, 
gražiai tvarkomi kiemai. 
Čia įsikūręs Žlibinų kol
ūkio centras.

Nuo Žlibinų kelias iš

sitiesia ir, gerokai nepri
važiavęs, jau jauti hori
zonte miestą. Plungė! Ke
lio dešinėje aikštokų smė
lio kalvų grandinė. Gal iš 
niekur kitur geriau ir ne
apžvelgsi miesto panora
mos.

Plungės miestas įsikū
ręs kaip tik toje vietoje, 
kur Babrungas prasi
graužia skersai aukštą 
kalvų virtinę. Todėl pa
viršiuje nemaža nuolaidžių 
šlaitų, staigių skardžių. 
Babrungas čia labai vin
giuotas, daro gražias kil
pas. Tiesa, miesto nei iš 
vienos pusės negaubia 
didesnis miško masyvas, 
užtat mažų gojelių, sodų 
žalumos daug, Plungė turl- 
gražiausią ir bene di
džiausią visoje Lietuvoje 
parką. Miesto teritorija 
šiandieną užima daugiau 
kaip tūkstantį hektarų. IŠ 
jų 369 ha sudaro žalieji 
plotai.

Šiandieną Plungėje gy
vena apie 15 tūkst. gyven
tojų. O visiškai realiai 
laukiama, kad miestas iš
augs iki 50 tūkstančių, 
taps naujuoju Žemaitijos 
centru,lyg ir sostine.Kaip 
ta Žemaičių sostinė ne- 
pastovi-Kražiai, Varniai, 
Telšiai, pagaliau Plungė. 
Kiekviena epocha iškelia 
savus reikalavimus.

Šiandieną Plungė dar 
naudojasi paveldėtomis 
senojo miesto gatvėmis, 
prisitaiko prie tradicinio 
gatvių tinklo.

Plungės miesto plano 
struktūra yra radialinė. 
Centre yra stačiakampė 
aikštė, nuo kurios penkio
mis kryptimis eina gatvės. 
Toliau jos šakojasi,dalina 
miestą į atskirus kvarta
lus. Galiausiai iš Plungės 
išsišakoja aštuoni plentai 
ir vieškeliai.

Plungėje yra memoria
linių vietų. Čia 1888-1893 
m. mokėsi M.K.Čiurlio
nis, lankėsi Žemaitė. 1862 
m. reiškėsi sukilimo va
das A. Vaišvila.

Išaugęs Žemaičių kal
vyno sūkuryje, įdomus 
savo praeitimi ir dabar
timi, tas miestas, važiuo
jant per jš, vilioja sustoti, 
pavaikščioti. Turi Plungė 
ir puikias apylinkes: Gon
dingą, Šateikius, Platelius, 
Alsėdžius su jų miškais . 
Nuo čia nuolydžiais aukš
tumų štatais galima pasi
rinkti ne mažiau patrauklų 
taką link jūros.
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chicagos dangum
PO ATOSTOGŲ. Per

trauka padaryti metuose, 
yra neapsakomai gerai. 
Nors kelios savaitės, bet 
žmogus gyveni kitu pasau
liu, mintimis ir vaizdais. 
O dabar sukaupęs naujų 
jėgų, vėl įmu mašinėlę ir 
vėl Jums mieli skaitytojai 
bersiu žinias, apie visų 
lietuvių gyvenimą, visus 
vienodai paliesdamas,ma
tydamas visų veiklą, dar
bus ir žygius, nelaimes ir 
liūdesius ir per tai tikrus 
faktus ar jie būtų linksmi 
ar širdį veriantį.

JAUNIN O CENTRAS. 
Rug. 10 d. prie JC iškylo 
dvi vėliavos: Amerikos ir 
Lietuvos JKun.Kubilius ku
ris atlikęs statybos dar
bą, išvyksta į Montrealį. 
Jo žodžiais, tartais per 
Lietuvių Forumą, JC bus 
iki tol lietuvių, kol bus 
nors vienas kas jį naudo
sis .Tėvą i Jėzuitai, jų ran
kose šis turtas, joks sve
timtautis prie jo rankos 
negali kėsintis, nes visi 
pinigai atėjo be jokių kitų 
pagelbų,o tik vien lietuvių. 
Atidarius naujus pastatus, 
JC bus keturios lietuviš
kos mokslo institucijos, 
muziejai, ir kt.Atidarymo 
proga išėjo didelis leidi
nys, o iškilmės ir bankie- 
tas pasisekė labai gerai.

LIETUVIU TELEVIZIJA 
Buvo liūdna padėtis LTV, 
nes lėšų nėrą,o programą 
nesinorėjo uždaryti. Ta
čiau vedėjo p.Šluto ir val
dybos dėka ir sumanumu, 
jau po kelių savaičių,pro
grama turi pinigų metams. 
Kiekvieną sekmadienį vis 
telefonu prašė žiūrovų,kas 
parems, net visą valandą. 

{VAIRŪS siuntiniai ir dovanos
; Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

x paprastu ir oro paštu.

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

Norint pasiųsti automobilį, prašome pįrma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 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 y. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ-
ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co. ZoTroT1.“^,.'
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. K AL OZĄ

ėjo pašaukimai, aukos, 
pasižadėjimai, kas po do
lerį, kas po šimtą, kas po 
25dol.tr paskutinį sekma
dienį rugs.IO jau buvo 260 
rėmėjų garantavo metams 
programą. Tą vakarą žur. 
Algis Rukšėnas iš Rytinės 
Atlanto pakraščių Ameri
kos turėjo pasikalbėjimą 
su p. Sakadolskiu, kurie 
suteikė naujų žinių apie 
Simą Kudirką ir jo atmi
nimui leidžiama A.Ruk
šėno knygą. Foto repar- 
tažaijkuriuos parengia fo
tografas Noreika,rodė jau 
kelintą sekmadienį įvai
rus įvykius iš lietuviško 
gyvenimo. Madų parodą 
pasisekė, vis keletą šimtų 
pelno, o dabar jau yra 
rūpinasi sudaryti stipres
nę programą ir net pra
tęsti iki valandos laiko. 
Bus surengtą ir spaudos 
programą.

MŪSŲ MIRUSIEJI. Nors 
kelios savaitės, o žiūrė
kim,kiek atsiskyrė iš mū
sų tarpo: 15 žymesniųjų 
lietuvių .Jų tarpe mes pri
siminsim B. Zapolienę, 
Prano Zapolio, Lietuvos 
Vyčių šokėjų grupės vado
vo motina. Velionė buvo 
veikli patriotė.Kun. Plun*- 
kys laidotuvėse pažymėjo, 
kad dideli darbai čia že
mėje yra atliekami ir 
darbščių motinėlių, orga
nizacijose. . Michigan 
mieste mirė Akvilė Ru
dienė, kurios vyras yra 
mokytojas ir veikėjas Be
verly Shores liet .kolonijoj.

LIETUVIAI PAMINĖTI 
Chicagos spaudoj. Miesto 
centre rugs. 13 d. įvyko 
lietuvių pasirodymas, kur 
dalyvavo Smieliauskienės 

šokėjų grupė, Pakšto kan
klių ansamblis, jų paveiks
lai mirgėjo didžiuliuose 
dienraščiuose. Puiku, kad 
taip pasisekė išpildyti 
programa tūkstančiams 
žmonių.Virg.Markevičiu - 
tė parašė Daily News 
laišką, kuriame iškėlė 
tokį reikalą: Kodėl pa
vergtos tautos negali at
stovauti olimpiadoj su sa
vo sportininką is, juk Lie
tuva galėtų atstovauti už
sienyje lietuviai. Dabar 
visi pavergtų tautų spor
tininkai atiduoda garbę 
Sov. Rusijai.Meras Daley 
labai džiaugiasi lietuviai 
Chicagoje ir jis niekuomet 
nepraleidžia visom pro
gom išleisti praklomaci- 
jas Lietuvos reikalu. 
Pastabos pasiūlymai ir 
ašaros.Mūsų spaudoj agr. 
Jonas Nertašius jau kuris 
laikas rašo: ”A r Ameriko
je yra lietuviškų komu
nistų”. Jis išsamiai gvil
dena jų veikla. Autorius 
gerai žino, kad komunis
tam veikti Amerikoj yra 
pilna laisvė,tik reikia nuo 
jų šalintis ir nepakliūti į 
jų pinkles, nes jie visi 
priklauso Maskvai. Mas
kva kankiną ir smaugia 
Lietuvą, todėl patriotinė 
lietuviškoji visuomenė nuo 
jų apsirobojusi.Seniai iš
mirs, jaunų nėra, todėl 
daugiau jų veiklos ir ne
bebus.
/ RAMOVĖNAS A.Juške
vičius siūlo, kad lituanis
tinėse mokyklose reikėtų 
įvesti karinio parengimo- 
supažindinimo pamokas ir 
stiprinti tautinį auklėji
mą, nes jaunimas nieko 
nežino apie Lietuvos ka
riuomenę .Prof. Jonas Ge
nys aprašydamas Miami 
Beach republikonų kon
vencijos įspūdžius, pažy
mėjo, kad susisiekimo 
d-to skre, J. Volpė pasi
meldė prieš Simo Kudir
kos paveikslą ir apsiverkė. 
Norėtume paklausti p.Vol
pe, kur jis buvo kai S. Ku
dirka rusai sumušę įsiva
rė į laivą, kai jis 8 val
andas buvo Amerikos lai
ve. Juk niekad nėra vėlu 
šią skaudžią klaidą atitai- 
syti:spausti prez.Niksoną, 
kad jis ištrauktų iš lagerio 
kenčiantį Kudirką, juk p. 
Volpe kaip tik yra jo de
šinė ranką.

NAMU SAVININKAI.

PARDUODU
1968 metų BUICK/SKYLARK.
Skambinti R. Kličiui-768-9326

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

Mokame už:
pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 1 v.vak.
Šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais ir 
* prieš ilgus savaitgalius Šešta
dieniais “TALKA“ uždaryta.

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

Rugs. 15 d. parapijos sa
lėje įvyko Marquette Par
ko namų sav. susirinki
mas, kuriame valdybos 
nariai padarė pranešimus, 
sen.Frank Saviekas,kand. 
į 3 distr.kongresą Coman, 
atst.Beattey,klebonaskun. 
A. Zakarauskas sveikino 
narius ir džiaugėsi veikla, 
prašė, kad lietuviai ne
bėgtų iš Marouette Parko, 
laikytųsi vienybės. Politi
kai kalbėjo labai opiais 
klausimais, o p. Coman 
prisiminė S. Kudirka, jei 
jis galėtų, jis stengtųsi iš
vaduoti iš komunistų. Na
mų savininkų draugijai 
virš 700 narių, valdyba 
dalyvauja įvairioj veikloj, 
ypač prieš pigius namus, 
prieš mokyklų integraci
ja, skatino narius veikti. 
Daugiausia dirba vice- 
prez. Bagdžlūs, kuris at
stovauja namų sav. ir ki
tose amerikiečių organi
zacijose. Susidarytas ko
mitetas su Muray Parko 
savininkais, kurie prašo 
moralinės paramos, kad 
išlaikyti savo rajoną baltu, 
nes jei jis kris,Marouette 
Parkas stovi jau kovos 
fronte, žinoma, jei namų 
savininkai neparduotų na
mų juodžiams, klausimas

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA

5 % % už depozitus 
6% už serus (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 — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 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 2-8723
■ IU.IRII. ■■II I ........................... .1 ■ ,....................................

depozitus 5 $4
Šerus ir sutaupąs_________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius... .... —_________ 6% %
ir virš $10.0000 •• 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

slinkimo būtų išrištas,bet 
matomai negali žmonės 
išlaikyti teroro ir spaudi
mo, kur jau negrai apsi
gyveno,palikę namus bėga 
tolyn. SHA problema kiek 
aprimo, nes bendrovė ne
turi pinigų pigius namus 
statyti.

Marouette Parke nuo 
spalio 12 d. 1-5 vai. p.p. 
pradės veikti skiepijimo 
centras Kedzie ir Mar
quette Rd,valdiškose pas
tatuose. Skiepijimas ne
mokamai nuo difterijos, 
tetano, polijo, tymų ir kt. 
ligų.

Chicagos mėras Daley 
pranešė,kad miestas sta
tys modernius namus ir 
gavo 38 mil. dol. iš fede
ralinės valdžios, tuo 
miesto gyventojai gaus 
600 naujų darbų. Mėras 
yra priešingas pigių na
mų statybai.

Bal. Brazdžionis.

VILNIAUS trakų gatvėje 
jau eilė metų veikia teatro 
ir muzikos muziejus, su
kaupęs vertingų medžia
gą. Tačiau jau viešai nu
siskundžiama šio mažo 
muziejaus vargingomis 
patalpomis.

IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

14 psl.
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XVIII-ji Kanados Lietuvių Diena 
Montrealyje PADĖKOS ŠVENTĖS SAVAITGALYJE, _s P Z Ji _8__į ®11°

ŠEŠTADIENĮ: a, Krepšinio rungtynės 12 vai. 30 min. La Salle High School, 1 4 0 — 9 th Ave., La Salle, Que.

b, Dailės paroda ir balius 7 vai. vakaro JAMES LYNG HIGH SCHOOL SALEJE,
54 4 0 Notre Dame St. West, Montreal,

SEKMADIENI: a, Iškilmingos pamaldos katalikams 11 vai. Šv. Kazimiero bažnyčioje, 3426 Parthenais St ir Aušros Vartų 
bažnyčioje, 1465 De Seve St. Montreal. Evangelikams 11 v ai. 30 min. Lutheran Church, 3594 Jeanne- 
Mance Street, Montreal.

b, Aktas ir koncertas 3 vai. p.p. Plateau salėje, Lafontaine Park, Montreal.
c, Jaunimo pobūvis 7 vai. Šv. Kazimiero parapijos saleje.

DALYVAUJA: Toronto, Hamiltono ir Montrealio sportininkai, Montrealio dailininkai, Aušros Vartų parapijos choras, 
Hamiltono mergaičių choras,“ Aidas“ ir jaunimo meniniai vienetai: Montrealio “Gintaras“, Toronto 
“Gintaras“, Delhi “Palanga“, Londono “Rasa“.

Išleidžiamas XVIII-sios Kanados Lietuviu Dienos leidinys ir Dienos progrcma.

INFORMACIJA: Kanados Lietuvių Dienos Komitetas, 1465 De Seve St., Montreal 205, Que., tel. 766-5827, o atvykus į 
Montrealį šeštadienį informacijos centras veikia Aušros Vartų parapijos salėje, tel. 768-0037.

LIETUVIU D ::NA - SOLIDARUMO PAREIŠKIMAS IR PUIKI PROGA APLANKYTI MONTREALIEČIUS

IR SUTIKTI VISOS KANADOS LIETUVIUS.

Mirė mylima mamytė A 
|A .Stefanija Budzeikienė. 
I Labai nuoširdžiai dėko
tame gerb. Aušros Vartų 
klebonui -kunigui L.Za
rembai už dažną lankymą 
mos ligoninėje ir aprūpi- 
Lima Šv.Sakramentais.

Šv. Kazimiero par.kle
bonui kun.F. Jucevičiui už 
■aplankymą ligoninėje ir 
Ipalaidojimą.

Dėkojame visiems lan
kiusiems ligoninėje, auko
jusiems Šv.Mišias, dova- 
pas ir gėlės, ir pareišku- 
jsiems užuojauta.

V. ir J.Biliūnams, G. ii 
IV. Drešeriams, A. ir J. 
Keršiams, M. ir S. Žanai- 
piams,B.irR.Brilvicams.

TORONTIEČIAMS B. ii 
p.PrakapamSjO. ir J.Ažu
baliams, A. ir A. Stungu- 
Liams,J. ir K. Liutkams. 
[Dėkojame D .G irdauskiene 
[už Maldas, ir visiems ki
biems lankiusiems ją ligo
ninėje ir palydė jus lems į 
amžiną poilsio vietą.

Ypatinga padėka M.ir V 
Markauskams, daug padė- 
jusiemš laidotuvių metu,ii 
po laidotuvių paruošų- 
stems pusryčius.

Nuliūdusi duktė Janina, 
ir Kostas Mickai; anūkai, 
Dana ir Vytautas.

NAUJIESIEMS
MOKSLO METAMS
” T i es o j e’ *iš s paus dint o j e 

’’Eltos” žinioje pasakoja
ma, kad rudenį pradės 
darbą 23 naujos bendrojo 
lavinimo mokyklos. Pagal 
naujausius projektus mo-

kyklos pastatytos Jurbar
ke, Rokiškyje, Ukmergėje 
ir kituose miestuose. De
šimt mokyklų gavusios 
naujus bendrabučius, ku
riuose galės apsigyventi 
arti 2 tūkst.moksleivių.

Į mokyklas dirbti ateisią 
Į, 756 nauji mokytojai.

Cl L DAŽAI-LOBIS
PASwmcAmiRii

^Ciltone>
^»n Latex .
hfeneur JM/

1 CK >
^Uih (Uftinlit*
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Dar pavasarį buvę pra- loms su dėstomąja lietu- 
dėti leisti mokykloms va- vių kalba išleista 121 va
dovėliai, kad jų pakanka- dovėlis 3,466,000 eg- 
mai būtų rudenį. Mokyk- zemplorių tiražu.

RAD 10 1410 M O NTR EAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai Ir kiti 
ivalrOs medžio dirbiniai.

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

BELLAZZI LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. iidlrbiniai Ir visa kt.

7682. BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Lengvai dengia 
vienu dažymu. 
1000 spalvų pa
sirinkimas. 
Teptukai ir vo
leliai plaunami 
vandeniu.

Ypač aukštosJJU kokybės dažai.
Pusiau matiniai 
vidui ir pusiau 
bl i zg anty s 

laul<uiere^
Tik 5k50

LASALLE HARDWARE,
W. Theroux prop.

7688 Edouard, LaSalle. Tel.365-0470
(kampas 6 Av e.)

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE 

***

TJEL. 366-7281 
***★★★* ***★***,!

• Atliekami mechaniniai darbai 

e (lores taisymas ir dažymas
• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)
Savininkai: V. Suf/nskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

DE Uniuetial Cleaned & ZjailoU
B. KIRSTUKAS 

239 FOURTH AVENUE 
(at Wallington SI.) 

Tel. 769-2941

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

15 psl.



montreal
"NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" RĖMĖJAI 
IR AUKOS:

NT rėmėjo prenumera
tą susimokėjo Jonas Mar
tinaitis iš La Salle, Jur
gis Mačionis iš Verduno, 
Jurgis Aušrotas iš Lon
don, Ont. ir Petras Ka
telė iš Kingston, Ont. ir 
M. Rutkauskas ne pirma 
parama - 50 dol.

Aukotojai: Žūki, ir me
džiotojų klubas "Briedis" 
iš Sault Ste Marie 20 dol. 
ir R.K. 20 dol., Hamil
tono Medžiotojų - Meške
riotojų klubas "Giedraitis" 
40 dol., Toronto Jūrų šau
lių kuopa 5 dol., Čerkus 
Otto 5 dol., Šimkienė M. 
5 dol., Petrulis J. 5 dol., 
Gražys J. 5 dol., Mačiu
lienė T. 5 dol., V. P. 5 
dol., Janusas A. 2,50 dol v 
Vapsva M. 2, 50 dol., Dam 
nienė L. 2, 50 dol., Juod
viršis M. 2, 50 dol., Ma
tusevičius A. 2,50 dol., 
Paukštys J. 2, 50 dol., S. 
Zaldokas 2, 50 dol., Ma
celis A. 2, 50 dol., Krau- 
čeliūnas VI. 2,50 dol.,

Saladžius A. 2, 50 dol., V, 
S. 2,50 dol., Gaurys A. 
2 dol., Raciborskas Alb. 
2 dol.

Visiems rėmėjams ir 
aukotojams dėkoj*me.NL.

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

N L išaugo pačiu skaity
toju pageidavimu. NL daugiau 
negu kas kitas sujungia patrio
tus lietuvius bendram tauti
niam darbui. t Visi sluoksniai 
remia NL-v a. NL prenumera
tos vajaus sustiprinimui at
siuskit ši 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: / gafvė ir N r./.. . . .

City ......................................   . ;

Vai st. - prov. ..........

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

adresas /...'-......................

• Gudžiūnų dūk'ė Nijolė 
ir žen'as J. Gray. gyve
nam ieji Ottaw oje, susilau
kė pirmagimės dukters.
• Serga Kostas Mikėnas 
ir Juzė Mickienė, kurie 
guli ligoninėse.
• Mirė W. S. Balsys 57 
metų amžiaus. Liko šei
ma ir senutė moTna, kuri 
gyvena Ville Emard.

• Aušros Vartų naujai 
paskirtas klebonas kun.J. 
Kubilius,po 15 metų grįžta 
į Montrealį. Čia jis bus 
spalio 18 d.

•Aušros Vartų parapijos 
choro oktetas išvyks kon
certui į Hamiltoną.
VINCO KRĖVĖS 
PREMIJA

• Liet .Akademinis Sambū
ris Montrealyje paskyrė 
jau 9 - tąją Vinco Krėvės 
vardo literatūros premiją. 
Šiemet ją laimėjo Juozas 
Kralikauskas už savo ro- 
maną’’VaiŠvilkas". Iškil
mingas premijos įteiki
mas įvyks lap.4 d. Mon
trealyje.

• KANADOJE nuo ateinan
čių metų bus 400 valdi
ninkų, kurių uždą v in vs 
kovoti su narkotikais.

" LITO " INFORMACIJA 
"Litas" per pirmus aš- 

tuonius šių metų mėne
sius padidėjo 415,319.43 
dol. ir pasiekė 3, 523,170. 
23 dol.balansą .Narių skai
čius padidėjo nuo 1420 iki 
1473.

" Lito" statuto pakeiti
mai jau ruošiami ir pa
keisto statuto projektas 
turėtų būti užbaigtas prieš 
šių metų pabaigą.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avemie> Montreal 409
TEL. 727-3120 Namų 376-3787

Albertas NORK E, LIONAS, B.A C.S.C., LB.

A q e n_t_u_r__a_ —L® ±J$J_9_J?_L2.__JIk_

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

PETRAS A DAMON IS
C. I. B. .

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

• VAN CLIBURNOKetvir
tas Tarptautinis Piano 
Konkursas įvyks 1973 m. 
rugpiūčio 17-rugs ėjo 3Od.d. 
Konkurse gali dalyvauti 
abiejų lyčių ir visų tauty
bių pianistai. Kandidatais 
gali būti gimę prieš 1944 m. 
gegužės l d. Gimimo me
trika ar jos fotokopija 
reikalinga.

Visais reikalais reikia 
kreiptis į VanCliburn In
ternational Piano Compe
tition,
P.O.Bo 17421,
Fort Worth , Texas, 
76102, USA.

•ALFREDAS PUSARAUS- 
KAS su šeima atostoga

vęs Montrealyje apie 7 sa
vaites, išskrenda atgal į 
Londoną.Pusarauskas dir
ba atsakingose pareigose 
Commonwealth Anglijoje. 
Atostogaudami Mon
trealyje jie aplankė dau
gelį Kanados vietovių ir 
išvykdamas buvo užėjęs 
NL redakcijoje.

VYTA-UTO KLUBO 
SUSIRINKIMAS
Spalio - October 1 d. 2 

vai. po pietų sekmadienį 
Lietuvių Klube, 21-61 St. 
Catherine St.East,šaukia
mas visų Vytauto Klubo 
trustees narių-skolininkų 
susirinkimas.
• KAZYS ŠIMONIS, sulau
kęs 85 metų amžiaus, 
Kaune M. K. Čiurlionio 
muziejuje buvo iškilmin
gai pagerbtas. Būdamas 
pensininku, Šimonis kuria 
naujus paveikslus ir pa
rašė atsiminimų knygą- 
"Gyvenimo nuotrupos ".

Tek Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

• KAUNIETIS, kompozito
rius Benjaminas Borbul- 
skis laikomas vienu pro- 
duktingiausių lengvosios 
muzikos kompozitorių šių 
dienų Lietuvoje. Tik per
nai jis sukūrė 37 dainas. 
Jau 15 metų jis bendrauja 
su poetu Vytautu Blože-tai 
vadinama kūrybinė drau
gystė.

(E)

• LIETUVOJE išleista 
apie 30 metų Argentinoje 
gyvenusio Antano Zoko 
knyga-atsiminimai ’’ Nuo 
Dubysos iki La Platos ". 
Pasakojama apie išeivių 
gyvenimą.

• LOS ANGELES lietuvių 
dienos programoje daly
vauja dainininkas Vidman
tas Valatka, dainininkė 
Birutė Dabšienė ir pia- 
nystė Raimonda Apeikytė.

• RŪTA LEE -K1LMONY
TĖ. Miami Beach pre

zidento Niksono sukvies
tame filmų artistams po
būvyje,atliko dalį progra
mos.

• ARGENTINOS lietuviai 
jau rengiasi Penktajam 
lietuvių kongresui, kuris 
įvyks 1973 metais Brazi
lijoje. A.Mičiudos inicia
tyva sudarytas tam rei - 
kalui komitetas. Jo sudė
tyje:-A. Ruplėnas, R.Sta- 
liora itis, L. S ruga, Z. Juk- 
nevičius ir jaunimo atsto
vas, kuris bus parinktas 
vėliau.

• SPALVŲ DAINA Anykš
čių gamtai-tokiu pavadi
nimu vietos kino teatre 
įvyko anykštėno V. Luko
ševičiaus darbų paroda.

Montreal™ Lietuviu Kredito Unija:
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _ _ 5.0%

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

Taupomąsias s-tfcs ..................6.0%
Term. ind. 1 metams .......... 1 6.5%
Term. ind. 2 metams........„..7.0%
Term. ind. 3 metams___ __ .’7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nekiln. turto ___ _____ ____ 8.5%
Čekių kredito ..... ..... ...._...... 9.0%
Investacines____ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

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

PARDUODAMA > 

DRY CLEANERS & VALET 
SERVICE su geru įrengimu 
ir 20 metų Verdune veikian
čiu bizniu. Tel. 766-7751, 
Domaine Realties Reg’d.

• AUSTRALIJOS lietuviai 
iš leidž ią knygą,skirtą 1 ie- 
tuvių kultūrinei veiklai 
pavaizduoti šiame konti
nente. Leidinį redaguoja 
A. Zubras. Jo išleidimu 
rūpinasi vietos organiza
cijos ir paskiri asmenys.

TRYS PARŠIUKAI
- Į JUGOSLAVIJĄ
Panevėžio lėlių teatras 

gavo kviesimą į tarptauti
nį lėlių teatrų festivalį, 
kuris rugsėjo pabaigoje- 
spalio pirmosiomis dieno
mis įvyks Jugoslavijoje. 
Bus parodyti B.Lukošiaus 
" Trys paršiukai ".

P.RAUDUVĖS
PARODA VILNIUJE
Vilniaus Dailės parodų 

rūmuose atidaryta žinomo 
dailininko P.Rauduvės kū
rybos paroda. Apie 170 
darbų - estampų, iliustra
cijų, kitų grafikos žanrų, 
eksponuojamų šioje paro
doje, - tai tik dalis daili
ninko kūrybos; parodoje 
eksponuojami ryškiausi, 
subrandinti grafikos kūri
niai. Paroda surengta P. 
Raudu vės 60 metų sukak
ties proga.

• ANYKŠČIUOSE - busi
mosios prekybininkės su
sirinko į naująją preky
bos mokyklą. Moksleivės 
čia mokysis pramoninių 
prekių mokslo, politinių 
žinių, maisto prekių pa
grindų, buhalterijos, pre
kybos organizacijos.
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