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SAVAITĖS 
{VYKIAI

GRAIKIJOS. PADĖTIS.
Pulkininkas Papadopou

los pasiskelbęs preziden
tu sudarė * karininkų gru
pę, kuri ieško būdų nusta
tyti ryšių turėjimą tarp 
sukilusių karininkų ir ka
raliaus Konstantino gyve
nančio Italijoje. Taip pat, 
buvusio min. pirmininko 

.onstanttno Karamanlis, 
yvenančto Paryžiuje.

Tarpininku tarp sukilusių 
karininkų ir norėjusių nu
versti režimą, spėjama, 
kad buvęs žymus prekybi
ninkas Christopher Stra- 
tos,kuris jau suimtas .Pra
sidėję valymai kariuome
nėje,yra suimti keli aukš
ti dalinių vadai. Nuo kari
ninkų uniformų nuimami 
su monarchija surišti 
laipsnių atžymėjimai.

* .^taigose nukabinami ka
raliaus Konstantino por
tretai tr jų vietoj užkabi
nami Papadopoulo. Kalba
ma apie pinigų bei mokyk
lose vadovėlių pakeitimą, 
nes juose atžymėtas ka
ralius. Nešvariausiai at
rodo, kai režimas palietė 
žmogaus sąžinės laisvę, 
nes ir bažnyčiose už
drausta melstis už kara-

* lių bei jo šeimą, kaip iki 
šiol buvo daroma.

Karalius Konstantinas 
prakalbėjo gan piktokai 
naujojo prezidento sąskai- 
ton, spėjama, kad galės 
būti priežastimi jo turtų 
nusavinimui. Karalius yra 
33 m. tr jo žmona 26 m. 
amžiaus,kurie turi 3 ma
žamečius vaikus.

Graikijos prez. Pqpadopoulos

sugrįš į Argentiną. Pats 
prezidentas Campora vyks 
į Madridą Peroną pasi
imti,“ kuris pramatomas 
politikos akcijos veiklai 
ne tik viduje, bet ir kitose 
Lotynų Amerikos valsty
bėse.

SIAUBINGAS 1941 METŲ BIRŽELIS

SUGRĮŽTA IŠ 
TREMTIES.

Juan Peronas pareiškė, 
kad prieš birželio 21 dieną

NIKSONO
POPULIARUMAS 
MAŽĖJA
Dar taip neseniai Viet

namo karo paliaubų pa - 
skelbimo laike,prezidento 
Niksono populiarumą s, pa
gal Gallup tyrinėjimo duo- 
meniS'buvo iškilęs iki 68%. 
Paskutiniuoju laiku jau nu
kritęs iki45%. Jo populia
rumui pakenkęs Watergate 
skandalas, kuris kas kart 
vis įgauna nepalankumą 
jam. Nemažai prisidėjo 
US dolerio kr it imas. Auk
so kursas Europos rinkoje 
buvo pasiekęs net iki 130 
dol. už unciją, šiuo laiku 
nors nukritęs iki 116 dol., 
bet infliacijos reiškiniai 
JAV-se nemažėja.

NUSIŽUDĖ BELAISVIS
Amerikietis kap .Edvard 

Brudno sugrįžęs iš Viet
namo belaisvės nusižudė. 
Iš paliktų laiškų spėjama, 
kad jo praleisti 7 metai 
nelaisvėje, jį taip buvo 
nustūmę į pesimizmą,kad 
ir sugrįžęs neatrado vil
ties gyventi.

Birželio mėnuo, be abejo, būdavo vienas 
iš pačių gražiausių Lietuvoje. Pati vasaros 
pradžia. Medžių lapai, dar ne taip seniai iš- 
sprogę, tebekvepia savo šviežumu ir akį vilio
ja dar dulkių neapneštu žalumu. Laukai siū
buoja kaip miškas išaugusiais rugiais, gražiai 
sudygusiu vasarojum, o pievos ir lankos prieš 
šienapiūtę pasipuošusios margiausiais žiedais. 
Sesės 'lietuvaitės mėgdavo tąsi žiedais puošti 
pakelėse stovinčius kryžius ir berymančius 
rūpintojėlius.

Birželio mėnuo būdavo vienas iš gražiau
sių mūsų tėvynėje Lietuvoje ligi 1940 m. Tais 
metais, pačiame birželio viduryje, iš rytų ša
lies į mūsų kraštą atgirgždėjo sovietiniai tan
kai, užtvenkdami ne tik didžiuosius, bet ir 
kai kuriuos mažesnius kelius, užkliudydami 
ne vieną pakelės stulpą, kryžių ar rūpintojė
lį, sukeldami dulkes, trypdami pasėlius, tuo 
aiškiai parodydami, kad ne kurti, o griauti 
atėjo-

Tie tankai sutrypė Lietuvos laisvę ir tam
siais debesimis aptemdė lietuvio nuotaiką. Ne
be mielas liko lietuviui birželis, pasipuošęs 
gražiausiais žiedais, akių nebeviliojo gražūs 
siūbuoją rugiai, nes gimtoji žemė, mindžioja
ma svetimųjų, pradėjo slysti iš po kojų, ryto
jaus diena pasidarė nebetikra. Gražusis birže
lis Lietuvos valstybei ir visai lietuvių tautai 
virto baisiuoju birželiu.

Per ištisus metus Lietuvos okupacija ir so
vietizacija buvo pridengiama melagingos pro
pagandos apie išlaisvinimą iš buržuazinės 
santvarkos, apie geresnį gyvenimą sovietinių 
tautų draugystėje, nors tūkstančiai lietuvių 
patriotų buvo suimti ir kalinami, primetant 
jiems išgalvotus kaltinimus arba ir be jokių 
kaltinimų, vien už tai, kad buvo koks nors 
žymesnis ne priklausomos Lietuvos pareigu 
nas ar tik šiaip šviesesnis lietuvis.

Po metų teroro ir vėl atėjo naujas birželis 
su naujais žiedais. Ir sustojo geležinkelių sto
tyse eilės užkaltų vagonų ir užplūdo kelius ir 
miestų gatves sunkvežimiai su enkavedistais ir 
jų talkininkais. Pačiame (1941 m.) birželio vi
duryje prasidėjo laukiniška lietuvių (tuo pa
čiu metu ir latvių, ir estų) medžioklė. Beldė
si azijatas vidurnaktį ar paryčiais į duris, arešt 
vo, grūdo į sunkvežimius, o paskui į gyvuli
nius vagonus ne tik jaunus ir stiprius žmones, 
kurie dar galėtų būti pavojingi naujajai sant
varkai, bet ir vos bepaeinančius senukus, ligo
nius ir mažus vaikus. Tai buvo nekaltų žmo
nių medžioklė, trėmimas, iš savo krašto į ne
žinią, tai buvo lietuvių tautos žudymo, arba 
genocido, pradžia.

Matydami tokį masinį išvežimą, išvežimą 
ne tik mokytų, bet ir nemokytų, turtingų ir 
neturtingų, politikų ir nepolitikų, išvežimą 
žmonių, niekam blogo nepadariusių, visi su
prato, kad nė vienas nėra saugus, kad nežino
ma nei diena, nei valanda, kada ateis mano 
ar tavo eilė, kada enkavedistas belsis į du
ris. Kiekvienas gyvenome didžiausio netikru
mo ir baimės dienas. Gyvenimas pasidarė taip 
jau nebemielas, kad atrodė, jog nenusigąstu- 
me, jeigu po mūsų kojomis prasivertų žemė ir 
mus prarytų.

Baisios buvo tos birželio dienos, bet ne kas 
kita, o labiausiai jos atvėrė daugeliui akis, leis
damos suprasti, kad Sovietų Sąjunga atėjo ne 
Lietuvos išlaisvinti (juk ji tada buvo laisva), 
o pavergti, ne įjungti į “broliškų tautų tarpą”, 
o sunaikinti. Birželio trėmimai sugriovė bet 
kokią bolševikų propagandą, ir maža beliko 
tiek naivių, kad galėtų jų žodžiais betikėti.

Ir jeigu mes, vadinamieji naujieji ateiviai, 
šiandien esame ne Lietuvoje ir ne Sibire, o 
čia Amerikoje, tai tik tų baisiųjų birželio trė
mimų dėka... J. M.

Praėjusiu metu birželio išvežimo minėjimo proga demonstracijos Montrealyje.



Žvilgsnis j ateitį
Prieš metus laiko ra

šytojas Juozas Petrėnas 
būro pakviestas ir malo
niai sutiko, nors Ir laiki
nai, perimti tolimesnį 
" Nepriklausomos Lietu
vos ” redagavimo darbą. 
Kaip mato gerb.skaityto
jai šis numeris jau išeina 
be jo pavardės ir be jo 
atsakomybės.

J. Petrėnas, aplinkybių 
verčiamas, paprašė, kad 
būtų atleistas ir Išvykoj 
savo nuolatinę gyvenamą 
vietovę UbA. N. L. leidimo 
B-vė lieka jam dėkinga 
už atliktą darbą tr padėtas 
pastangas nelengvose re
dagavimo sąlygose.

Žvelgiant į ateitų atro
dytų, kad N. L. vėl turėtų 
auti ats idūrus i svarstymų, 
abejonių, neaiškioje toli
mesnio likimo padėtyje. 
Likimo, kurį diktuoja ne 
iaip jau lengvos materia
linės aplinkybės,kiek trū
kumas pasiryžusių žmonių 
laikraščio redagavimo 
darbut.

Šių metų gegužės mėn. 
24 d.keliolika Montreallo 
kolonijos visuomenės vei
kėjų, bei lietuviškojo žo
džio puoselėto jų,susir tn - 
ko apsvarstyti tolimesnį 
N. L. rfedagavimo,bei lęl - 
dtmo rūpestį .Atydž lai ap
tarę, apsvarstę, pasiūlę 
įvairias nuomones, priėjo 
išvados: prašyti^ kviesti 
daugiau naujų žmonių iš 
jaunesniosios kartos, ttek 
į redakcinį, ttek į leidimo 
b-vės darbą .Daryti viską, 
kad N. L.galėtų netik Išsi
laikyti, bet žymiai page
rėti.

Nepriklausoma Lietuva
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Malonu pri minti, kad 
redakciniame darbe, Iki 
atsiras pastovus redakto
rius,laikinai sutiko talki - 
nlnkautt poetas-rašytojas, 
dr.H.Nagys”Ltetuvos Pa
jūrio "redaktorius p. A. 
Lymantas tr kiti.

Minimame pasikalbėji
me buvo aptartos įvairios 
problemos, kurios turėtų 
būti apsvarstytos netru
kus išvykstančlame NL B- 

. vės akcininkų -šėrininkų 
suvažiavime. Užtikrinant 
savaitraščiui pastovesnę 
ir stipresnę ateitį, suva
žiavimas turėtų atsakyti į 
aktualiuosius klausimus: 
kaip sukelti lėšas,kad su
silyginti su kasdien brang
sta nč lomi s spausdinimo 
ir kitomis išlaidomis? 
Kaip pravesti rinkimus, 
kad valdybon būtų įvesti 
nauji žmonės iš mūsų jau
nesnės kartos ? Kaip re
formuoti b-vės įstatus,kad 
iš jų nebesimatytų. kad 
esame pelno(proflt)letdyk- 
la, o esame grynai kultu - 
rlnė organizacija? Po to
kios reformos atsirastų 
galimybių į federalinės ar 
provincijos valdžių subsi
dijas.

Per trisdešimtį metų 
N. L. savaitraštis su kiek
vienu numeriu budino, drą
sino išeivį, bedalį lietuvį. 
Nekartą laikraštis pergy
veno ūkanotas ir po to,vėl 
giedrias, ir į viltį skati
nančiai prošvaistes. Su 
viltimi į ateitį tenka žvelg
ti tr šiandien.

Iš seno užsibrėžtieji 
tikslai: apjungti išeivijoje

Vienerių metu sukaktis
Prieš metus, birželio 

1 d.Dorchester, Mass, mi
rė Jonas Norkūnas eida
mas 64 metus. Jis mirė 
ištiktas antrojo širdies 
priepuolio.' Jo mirtį labai 
skaudžiai pergyveno jo 
mylima žmona Mildutė. 
Tat metai be tauraus ir 
lietuviškumui nuoširdaus 
tautiečio, tai metai be 
nuoširdaus 33 metų gyve
nimo draugo-my limo vyro 
Jonelio.

Velionis J. Norkūnas 
kllmte buvo zanavykas,gi
mę s Žvirgždaičių valsčiu
je,Šakių apskrityje. Užau
gęs ir subrendęs. Ugiausį 
gyvenimo laiką praleido 
gyvendamas Kud. Nau
miestyje. Ne vieno prisi
minimuose dar glūdi tos 
malonios valandos, kada 
pas jį užėjus į bilijardą, 
prie šalto ir putojančio 
alaus bokalo, prabėgdavo* 
kartais ir per ilgas laitas. 
Jonas ne tik turėjo bili
jardo verslą, bet Ir pats 
buvo ne tik mėgėjas, bet 
profesionalus lošėjas, tad 
jam šis verslas buvo ma
lonus pragyvenimo šalti
nis. Jis buvo turėjęs ir 
kitus pragyvenimo šalti
nius,tarnavęs valdiškose 
įstaigose, o pačioje savo 
jaunystėje mokėsis meno

IR GERAI, IR BLOGAI... 1 
nuomonės, laiškai, atgarsiai Į

NEKALTINKIME TŲ, 
kurte negali kalbėti. **•

Š.m. gėg. 14 d."Naujie
nose*1 p.Ą.Pravėnas bal- 

gyvenančius lietuvius ko
vai už laisvą, nepriklauso
mą, demokratinę Lietuvą. 
Žadinti skaitytojuose mei
lę lietuvių kalbai ir savo 
tautos praeičiai pažinti. 
Remti lietuvišką šeimą, 
mokyklą ir kitus tautinės 
kultūros židinius. Ugdyti 
skaitytojų tautinį susipra
timą .puoselėti ta rpgenęra- 
cinį solidarumą.

Šie įsisenėję tikslai tę
sėsi per ilgą savaitraščio 
Istorijos lapą. Jie turėtų 
nedingti tr ateities kelio
nėje,iki laikraščio vardas 
Nepriklausoma Lietuva 
egzistuos..

L. Girinis 
NL B-vės v-bos pirm. 

mokykloje. Menas jam ir 
buvo artimiausias sielai, 
jis vis kūrė ir projektavo 
didesnius kūrinius, kai 
nejučiomis prabėgo laikas 
ir antrojo karo pasekmių 
dėka, turėjo palikti taip 
jam mylimą savąjį kraš
tą. Vėliau, kartu su žmo
na ,gyveno Kempte no D. P. 
stovykloj e .Šioje didžiulė
je stovykloje jį visi paži
nojo kaip ramų ir gražaus 
sąmojaus turintį žmogų. 
Emigracija nulėmė atvyk
ti į JAV-bes,gyveno Bos
tone ir vėliau įsigijo nuo
savybę Dorchesteryje. 
Dirbo braižyklose, ku
riose sunkiai priimda
mas esamą techniką ir 
kaip jis sakydavo-dirban- 
čiųjų iš naudojimą, taip pa
baigė šio gyvenimo kelią.

Nepilnai būtų suminė
tas Jono Norkūno nueito 
gyvenimo kelias, jei nebū
tų suminėta, kad nelem- 
tinglausias buvo jo gyve
nimo tarpas, kai lis Ber
lyne karo lauko teismo 
buvo nuteistas kalėti.Būk 
buvęs Vokietijoje pagau
tas,kaip Lietuvos kariuo
menės Il-skyriaus šnipas, 
rinkęs žinias apie Hitle
rio •teigiamą: SD orga
nizacijos ve iki a įėjime 
jis Išbuvo 3 metus vienu- 

gė rašyti’KamSt. Telksnys 
pabilo okupanto balsu". 
Straipsnis taikomas ne tik 
į kan.Telksnį bet ir į vysk. 
R. Krikščiūną. Mes labai 
gerai žinome, kaip mūsų 
vargšai dvasiškiai yra te
rorizuojami, Ir negalime 
jų net teisti, nei kaltinti, 
bet A.Pravėniui atrodo, 
kad jie yra parsidavę ko- 
mun is tains. Jei p.Pravė- 
ną prispirtų pridėjus gin
klą prie kaktos, ne ką ga
lėtų daugiau pasakyti ar 
daryti, kaip jie dabar ten 
daro. Kai komunizmas iš
nyks iš Lietuvos, tada pati 
tauta žinos , kasi tarnavo 
komunistams iš idėjos ar 
parsidavimo Ir, kas žudė 
Lietuvą. O iki tol never
tėtų nėvienam jų darbus 
smergtl.

Kitas reikalas būtų kal
bėti,kas liečia mūsų lals -

Jonas Norkūnas.

tėję, kurioje cementinių 
grindų mažam plote iš
mynę s pėdas .Jo buvo lai
mė, kai iškeitė jį už nu
teistus Lietuvoje’nauma- 
nininkus? Jo sveikatai ir 

net charakteriui, turėjo 
įtakos tie sunkūs kalėjime 
praleisti metai. Jie jam 
buvo sunkūs ir todėl, kad 
negavęs jokio darbo dirbti, 
iš skyrus .vėliau plunksnas 
plėšyti.Gal todėl ir vėliau 
mėgo jis vienumą. Jis ga
lėdavo ištisas valandas 
sėdėti tik prie laiškų ra
šymo. Kas yra gavęs iš jo 
laišką, tikiu nė vienas sl 
juo neatsiskyrė tuo jaus 
Jie būdavo jumoriškai pil- 
n i gyvenimo tikrovės .Nuo
širdžia i sekdavo ir rūpin
davosi dabartinės Lietu
vos padėtimi ir vis sva
jodavo ten nuvykti. Todėl 
jam mirus, jo žmona Mil
da aplankė Lietuvą.

Pr. Paukšta itis

vųjų kunigų važiavimą į 
Lietuvą, kurie turi prašy
ti malonės iš komunistų, 
kad juos įsileistų pama
tyti savo artimųjų. Jie ži
nomą įleidžiami, bet be 
abejo, išleidžiant užkrau
namos ir tam tikros pa
reigos .Jau yra buvę nuva
žiavę šie kunigai:kun.Ši
leika iš Italijos,kun.Kau
nas iš JAV, kun.Senkui iš 
V .Vokieti j os, kun. Spurgy* 
iš Chicagos kun .Perkumas 
iš Venecuelos, kun. Sabai 
iš Cider Lake.kun.Balčys 
iš Amsterdamo.

/
Išvadoje tektų pasakyti, 

jei kurie ten ir dirbtų 
blogus darbus, bet Lietu
vos žemėj atėjus laisvei, 
ten naujai išrinkta valdžia, 
ji pati tokius parsidavėlius 
nuteis.

Balys Svalia.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



CIVILIZACIJA IR PROGRESAS -taip! 
KOMUNIZMAS -ne!

Dr. J. Kaukelis.

gaiŠttngas ir nešąs jai 
vargą. Atrodo, kad koma* 
ntzmo laisvas plėtlmąsts 
pas lėkė kulminacijos taš
ką. Vakariečiai vis dau
giau pradeda patikėti

Negalima sakyti, kad 
II-sis Pasaulinis karas 
yra baigtas. Priešingai, 
tas karas,ideaologintu at
žvilgiu, del ko jis dalinai 
buvo pradėtas, tebesitęsia. 
Tik tas karas įgavo kito - 
klas formas-vletoj milži
niškų karštųjų frontų-da- 
bar susidarė milžiniški 
šalto karo ideologiniai 
frontai,sukaikur vykstan
čiais kruvinais frontais . 
Antrono Pasaulinio karo 
eigoje buvo sunaikinta 
ultra nacionalistinės jė
gos, kaip pvz. Vokietijos, 
Italijos, Japonijos. Bet tuo 
tarpu demokratinės jėgos 
nesustabdė ir nenubaudė 
kitas kraštutinės komu
nistinės,panašias į pirmą
sias, totalitarizmą atsto
vaujančias jėgas .Pasėkoje 
to,dabar turime milžiniš
kas komunistines Sovietų 
Rusijos ir Raudonosios 
Kinijos ( ir dalinai pietų 
slavtjos)tmperlnes struk
tūras, kurios plečia savo 
imperializmą ir dar žiau
resnį rusišką kolonializ
mą, taiklu būdu, tai suktu 
ar brutalia jėga. Jeigu tos 
komunistinės jėgos negali 
ištisas tautas-valstybės 
pavergti,tai jos pasitenki
na bent daliniu tų tautų 
paveldėjimu. Tuo būdu 
mes matome ištisą eilę, 
vardan fiktyvios taikos , 
suskaldytas valstybes, 
kfiip pvz. Vokietiją,Korė
ją, Vietnamą ir Kiniją. Ir 
tokia padėtis nesudaro pa
grindą tarptautinei ir pa
saulinei taikai. Juo labiau, 
kad Sovietų Rusija bruta
liai užėmusi Pabaltės ne
priklausomas valstybes ir 
pajungusi virš 20 kitų įvai
rių tautų. Turėdama sate
litines valstybes kaip 
Lenkiją, Rumuniją, Bulga
riją ir vėliau užėmusi 
Vengriją,Čekoslovakiją ir 
dalinai Suomiją, nori pa
vergti visą Europą ir dall- 
naiAfriką^Aziją bei Ame
rikos kontinentus .Lietuvių 
tauta ypatingai, iki nebus 
sudaryta palankios jai An
trojo Pasaulinio karo tai
kos sutartys, privalo tęsti 
visokeriopą kovą su ne
žmonišku rusišku impe-
rtalistlniu komunizmu, žudynėm; teroru, pagrobi- - '
Lietuvių tautai dar nėra mals, suktrštnlmu pilieti- ĮSAKYMAI 1$ VIRŠAUS...
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užsibatgusi didvyrių par
tizanų, herojų išvežtųjų 
Sibiran, ir dabartinių he
ro jų Kudirkų,Kala ntų,Bra
žinskų kova.

Panašių imperialistinių 
siekių siekta ir Raudonoji 
Kinija. Ji užėmė Tibetą ir 
veržiasi į pietų Azijos pa
kraščius. Tačiau apie Ki
nija čia nekalbėsiu. Lietu
viams šiuo momentu Ki
nijos stiprėjimas perdaug 
rūpesčių nesudaro. Prie
šingai jętnijos sustiprėji
mas relatyviai mažins 
Sovietų Rusijos jėgą bei 
svorį ir atpalaiduos kiek 
varžtų - kuriomis kietai 
laiko pavergtąsias tautas. 
Toks prielaidumas susida
ro prisiminus Carų elge
sio sušvelnėjimą laike 
Rusų - Japonų karo. (Prie 
šios progos negalime ne
atžymėti istorinį faktą,kad 
Ir lietuvių tautos nariai 
prisidėjo prie taip vadina- 
mos”Ping-Pong”politikos: 
prie gerų santykių užmez
gimo tarp Kini jos ir U. S. A. 
Neveltui kai kurie lietu
viai parašė laiškus Mao 
Tse -Tungui ir ministru 
pirmininkui Chou En-Lat, 
primindami, kad pakvies
tųjų vakariečių ping-pong 
sportininkų tarpe(Į971 m.) 
buvo ir lietuvaitė Violeta 
Nešukattytė ( torontiškė), 
žymi pasaulinio mąsto 
stalo teniso žaidėja.Taip 
pat padėkodami, kad Ki
nija smerkia Maskvos im
perializmą Europoje).

Veržlus ir nužmogėjęs 
Maskvos imperialistinis 
komunizmas savo šovi- 
ntstinėm, genocidinėm ir 
naujom kolonializmo prie
monėm stengiasi išnai
kinti šioje žemėje mažes- 
ntųjų tautų buvimą. Netik 
lietuvių tautai jis pavojin
gas, bet ir visam civili
zuotam, progreslniam ir 
krikščioniškam vakarų pa
sauliui .Maskvos imperia
listinis komunizmas, be 
jokios atvangos laisvai per 
savo geležinę uždangą 
veržiasi į vakarus. Tiek 
šaltojo karo propaganda, 
tiek ir karštuoju ginklu;

niųkarų ir šiaip provaka- 
cinlais sukilimais. Mas
kvos tarptautinio komu
nizmo laboratorijos jėgos, 
viešai ir slaptai veikiant 
Kominternui ; pagelba II- 
ram Socialistų Internacio
nalai ir tarptautinei parti
zanų organizacijai (kuri 
koordinuoja militaristinį 
miestų partizanų veiklą.) 
Pagelba Seminformy-slap- 
tal tarptautinei organiza
cijai,kur i diriguoja komu
nistinių agentų infiltravi- 
mą į katalikų dvaslšktją; 
pagelba tarptautinėm dar
bininkų unijom; pagelba 
tarptautiniam komunistinio 
intelektualų susibūrimams 
vis labiau pasiseka kaip 
siurbėlėm įsiskverbti į 
sveiką demokratinių,lats - 
vų,krikščioniškų,kultūrin
gų bei civilizuotų tautų 
kūną. Kad pavergus juos 
imperialistinėms,šovinis
tinėms Maskvos komuniz
mo siekiams.Kad įgyven
dinti vlsuotiną"proletarla- 
tų diktatūrą- revoliuciją’1. 
Reikia pripažinti, kad iš
tižę šių laikų žmonės per- 
lengvai(iktkol patys neiš
gyvena komunizmo realy- 
bės)pasiduoda klaidingai 
propagandai ką matome 
pašonėj, kad komunizmas 
įsigali kultūringai-civili
zuoto pasaulio gyvenimo 
visose srityse. Komuniz

3 psl.

mui arba jo tarnams,kraš
tutinėms kairiesiems so
cialistams, pasiseka pa
traukti tamsią darbo ma
sę, benugarkaulinę inteli
gentiją ; pasiseka įlįsti į 
unijas ;šviettmą-pradedant 
vaikų darželiais baigiant 
universitetais,kultūrines, 
politines institucijas; į 
spaudą,radiją ir tarptauti
nes institucijas kaip 
UNESCO,UN ir 1.1.Komu
nizmas visą laiką ir visur 
veda šaltojo karo propa
gandą .Maskva eikvoja tam 
didžiausias pinigų sumas 
ir vis tobulina savo orga
nizuotą ataką. Maskvos 
lėšomis,Maskvos instruk
cijoms sutveriama jai tar
naujančių nekaltu pavadi
nimu tarptautinių įvairių 
organizacijų; surengiamos 
įvairiausios konferencijos, 
tarptautiniai teismai, de
monstracijos, partizanų 
bet teroristų bandos ir jų 
mokyklos.

PRIEŠ KOMUN&TINĖB 
JĖGOb
Nežiūrint kaip išlaidin- 

gat ir kaip gerai organi
zuota ir išplėsta komunis
tinė peopaganda, vakarų 
pasaulis vis daugiau pra - 
deda suprasti, kad komu
nizmas, o ypač rusiškas 
imperialistinis komuniz
mas yra žmonijai pra- 

tiems,kur te iš arčiau pa
žino komunizmą ir Mas-* 
kvos suktus siektus. Va
kariečiai vis daugiau turi 
galimybių pažvelgti į 
komunistinių valstybių 
mizerną praktišką gyve
nimą, palyginant silpną jų 
visuotiną žmogaus gerbū
vio progresą. Tokiu būdu 
komunizmo plėtimui vis 
daugiau pastoja kelią ryš
kiausiai du faktoriai: Pir
ma, komunizmo kompro
mitacija ir susilpnėjimas 
iš vidaus; antra, vis stip
rėjantis organizuotas an
tikomunistinis judėjimas.

Komunizmas, ypač So
vietų Rusijos imperialis
tinis,pačioje jo prigimty
je yra pasmerktas savai
me susinaikinti arba bent 
pasikeisti. Todėl,kad ko
munizmas eina prieš 
žmogaus prigimtį ir so- 
cialę evoliuciją. Jis yra 
tik vienos madingos epo
chos Markso, Engelso ir 
keltų hipiškų filosofų pa
daras. Jis nėra paremtas 
ant pagrindinių - žmones 
daugiau žmonlškesnlals 
darančių amžinų principų. 
Taip pat negali kultūrin
gam-civilizuotam pasau
lyje išsilaikyti barbariš
kas, burtalta jėga, visoke
riopu terorų, paremtas 
Lenino sutvertas Sovietų 
Rusijos imperializmas.

Nukelta į 4 psl.
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Romo Kalantos Savaitė praėjo. 
Ją paminėti buvo ruoštasi visuo
se kontinentuose, kur tik lietuviai 
gyvena. Kur ir kaip tai buvo atlik 
ta ir koki efektą 'padarė, galėsime 
spręsti kiek vėliau.

Malonu pažymėti, kad Radio 
Liberty stotis, turinti apie pus
trečio šimto milijonų klausytojų, 
labai gražiai paminėjo Romo Ka
lantos savaitę, kaip Eltą painfor
mavo transliacijos ne tik klau
sęs, bet ją ir t juostelę įrašęs as
muo. Transliuota buvo rusų kal
ba, kurios čia paduodamas ištisas 
vertimas.

“Šios dienos tema kalbėti pastų 
mėjo mane Vyriausio Lietuvos 
Iš’.aisvinkno Komiteto Informaci 
nės Tarybos išleistas spaudos ko
munikatas. Tas Komitetas atsto
vauja keliems šimtams tūkstan
čių užsienyje gyvenančių lietuvių, 
kurių apie 250 tūkstančių gyvena 
Jungtinėse Valstybėse. Spaudos 
komunikate pranešama, kad visa 
lietuvių išeivių visuomenė nusis
tatė atžymėti gegužės 14—21d.d. 
savaitę, kaip “Romo Kalantas 
Savaitę”. Kaip žinoma, prieš me 
tus Kauno miesto sode, (priešais 
miesto vykdomojo komiteto pas
tatą, susidegino 19m. amžiaus vi
durinės mokyklos abiturientas R. 
Kalanta. Šio tragiško akto priežas
tį aiškiai nusakė pats jaunas lie
tuvis, prieš mindamas ištaręs 
“Laisvės Lietuvai!”

Paminėta visam pasauly
“Romo Kalantos Savaitė” pa

minėta visur, kur tik esamą dau
giau lietuvių išeivių. Buvo ruęr

Romo Kalantos metiniu paminėjimo programos dalis 
atlikėju jaunimo stovykloje Brazilijoje. Stovykla 
pavadinta buvo "Romo Kalento-” vardu, kurioje 
dalyvavo apie 30 asmenų. Iš kairės: A Valevičius, 
vaizdavęs Kalantų, T. Aleknavičiūtė, stovyklos 
vadovas kun. H. Šulcas. Salia ant stovyklinio 
altoriaus lietuviška vėlavo ir vainikas.

Nuotrauka A Saulaičio.

4 psl. 

šiamos demonstracijos, platina
mi tūkstančiai Romo Kalantos 
nuotraukų. Keliasdešimt lietuviš
kų laikraščių Jungtinėse Valstybė 
se, Vakarų Europoje, Kanadoje, 
Pietų Amerikoj, patalpino sferaips 
nius, pašvęstus narsiam Romo 
Kalantos žlgiui.Nors Kalantos su
sideginimas iššaukė įvykius, apie 
kuriuos kalbėjo viso pasaulio 
spauda, — dvi dienas Kaune vyko 
masinės tautiniai - patriotinės de 
monstracijos, - sovietų spauda 
griebėsi išmėgintos tokiais atve
jais priemonės, būtent paskelbė, 
kad Romas Kalanta buvęs nenor 
malus. Ryšium su prezidento 
Nixono vizitu Sovietų Sąjungoje 
sušauktoje spaudos konferencijo
je svetimiems žurnalistams apie 
tai pranešė spaudos agentūros 
‘Novosti’ direktorius Udalocv, ir 
tą versiją tučtuojau pasiskubino 
patvirtinti laikraštis “Kauno Tie
sa”, kuris tarp kitko rašė: 
“... Psichiatrų komisija... pravedė 
teismo psichiatrinę ekspertyzą ir, 
patikrinusi dokumentus, Kalan
tos užrašus, .laiškus, piešinius ir 
mokyklos darbus, o taip pat imda 
ma dėmesin jo tėvų, mokytojų ir 
draugų parodymus, priėjo išva-’ 
dos, kad Kalanta buvo (psichiniai 
sergęą ir savižudybę papildė bū
damas nesveikas”.

Suimtieji netilpo kalėjimuose
“Tačiau, jei nesunku yra aps

kelbti nenormaliu nuo nudegimų 
mirusį Kalantą, tai ką daryti su 
tūkstančiais Kauno piliečių, išėju 
šių į gatves ir dvi dienas demons
travusių savo solidarumą su ne
va pamišusiu žmogumi? Nei mili

CIVILIZACIJA IR PROGRESAS..
( Atkelta iš 3 psl.)

Istorijoj daug daugiau ga
lingesnės bei turininges
nės imperijos vienos ar 
kitos generacijos laikotar
pyje dingo. Rusijos impe
rialistinis komunizmas 
net švęsdamas 50 metų 
savo sukaktuves ir per vi
są tą laiką, vartodamas 
žiauriausius būdus, gyvu
liško instinkto sukurtas 
priemones, negalėjo iš
auklėti, išdresiruoti ar 
sutverti naujo sovietiškai 
komunistiško tipo žmogų: 
žmogų be tradicijų, be 
tautinio sentimento,be re
ligijos, be nuosavybės ir 
patriarchalinių polinkių. 
Maskva neįstengia, kad ir 
nlekšišklaustom priemo
nėm likviduoti tautas ir 
sudaryti sovietišką naciją, 
bovietų Unija yra tik So
vietų Rusijos imperijos 
struktūra, yra tik tautų 
ir individų kalėjimas.Ru
siško Imperializmo bei

cija negalėjo susidoroti su de
monstrantais ir valdžiai toko iš
šaukti specialius MVD dalinius 
jiems išvaikyti. Šimtai žmonių 
buvo areštuoti. Kalėjimų kameros 
buvo tiek perpildytos, kad sulai
kytuosius teko patalpinti į garsų
jį muziejų Kauno pakraščiuose 
—- i Devinta Fortą, kur karo 
■metu buvusi Gestapo kankinimo 
vieta. Bet ta pati “Kauno Tiesa” 
nei nemirktelėjus, pranešė: “Ge
gužės 18 ir 19d.d. maža chuliga
nų grupė sutrukdė viešąją tvarką 
ir ramybę... daugumas tų žmo
nių asmenys,* buvę nekartą teisia
mi už chuliganizmą ir kriminali
nius nusikaltimus...” •

“Negalima nepaminėti dar tri
jų susideginimo atvejų Lietuvoje 
praeitų metų gegužės - 'birželio 
laikotarpyje. Du atvejai, kaip ir 
Kalantos, baigėsi tragiškai — 20 
motų darbininkas Stonis ir 60 m. 
Andriuškovičius-mirė nuo nude
gimų. Apie trečiojo, 62m. darbi
ninko Zaličkausko likimą, žinių 
nėra.

Tai ne pamišėlių darbas
“Visi šie tragiški susideginimo 

šovinizmo pastangos su- 
tapinti sovietišką pilietį 
su rusų tauta; prievartau
jantis kitų tautų sums in i- 
mas,išprievartavimas kon 
stitucinių teisių; naikini
mas pavergtųjų tautų su
kurtų kultūrų, papročių, 
rellgijų;prlevarta prime
tamas savųjų rusiško ko
munizmo gyvenimo būdų, 
privedė prie vis didėjan
čios tautinės sąmonės at
budimo bei josios stiprė
jimo .Renesansas prasidė
jo tiek pačioj rusų tautoj, 
tiek pavergtųjų masėse, 
ypač jaunlme-renesansas 
nacionalizme, renesansas 
religiniame gyvenime,re
nesansas tradicijų bei tik
rų socialių teisių ieškoji
me. Jaunoji generacija, 
ypač pavergtųjų tautų, - o 
taip pat ir intelektualai 
vis drąsiau atidengia ir 
pasmerkia nuogą Rusijos 
imperializmą, kolonializ
mą bei šovinizmą ir ska
tina tautas ryžtis panai
kinti Rusijos imperijos

aktai ir dvi dienas trukusieji mi
tingai bei demonstraci jos nei kiek 
nepanašūs į pamišėlių ar chuli
ganų darbus, kaip juos pavadino 
sovietų spauda, matomai nenorė
dama kelti tikrosios tų įvykių 
priežasties.

Pasikadbėjinią baigdamas, no
rėčiau priminti (kito lietuvio pat
rioto, Simo Kudirkos žodžius, ku
riuos jis pasakė savo teismo sa
lėje: Kudirkos žodžiai, mano ma
nymu, turi tiesioginį ryšį su aukš 
čia u iminėtų įvykių priežastimi: 
“Stalino mirtis išgelbėjo mano 
tautą nuo fizinio išnaikinimo. 
Tačiau politikos esmė liko ta pa
ti. Tik šiandien mums skiriama - 
mirti lėtesne mirtimi — asimiliuo 
tis... Atlanto Charta, žadėjusi Jais 
vę pavorgtcims tautoms, buvo 
tuščias pažadas... Mes, lietuviai, 
šiandien gyvename tikėjimu, tu
rinčiu daug stipresnį pagrindą... 
Turiu tik vieną prašymą, tiek į 
Aukščiausiąjį teismą, tiek į Sovie
tų Sąjungos vyriausybę: Duokit 
mano tėvynei Lietuvai nepriklau 
somybę”. (E)

struktūrą į nepriklauso
mas tautines valstybes be 
išnaudojimo žmonių, ypač 
darb in i nkų, komun ist inės e 
sistemos e. Kaip gilus yra 
prieš rusiškas ir prieš ko
munistinis tautinis atgi
mimas, mes matome iš 
dažnų įvairių pasiprieši-^ 
ntmų, protestų, susidegi
nimų, tremtinių įvairios 
rūšies kalėjimuose lai
kančių žymių rašytojų ir 
kitų intelektualų, kurie 
plunksną bei viešą žodį 
panaudoja laisvės šauks
mui. Laisvės srovė daro
si vis didesnė ir didesnė . 
Upės bėgimą vargu kas 
besulaikys.. .Nors užtvan
kos laisvės srovei yra su
darytos ir vis daromos, , 
tačiau ir antikomunistinis 
judėjimas didėja ir laikui 
bėgant jokios užtvankos 
negalės atlaikyti vis la
biau formuojančios orga
nizuotos visam pasaulyje 
antikomunistinės jėgos.

Bus daugiau.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



SKAUTAMS
LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA

ĮSIDĖMĖTINA 
INFORMACIJA APIE 
J UBILJE JINĘ 
STOVYKLĄ
Jau buvo rašyta apie 

Jubiliejinę šios vasaros 
stovyklą, tačiau, kai sto
vyklos data jau visiškai 
priartėja,pravartu mums- 
dalyviams kai ką iš naujo 
prisiminti, išsiaiškinti ar 
paryškinti.

Rugpiūčio mėn.19 diena 
sekmadienis,yra stovyklos 
atvykimo diena, žinoma, 
jau dabar ,.iš anksto būti
nai reikia užsiregistruoti 
Vadovybėje. btovyklon 
vyksta vienatai registruo
jami pas tunttninkus- vie
tininkus ar vienetų vado
vus . Vadovai vienetus re
gistruoja pas v. s. V. Jokū
baitį, 13813 Othello avė. 
Clevelande,Ohio. Paskirai 
vykstą stovyklauti skautai 

‘'registruotis gali pas S.A. 
Glodą, 15 Ayrshire Rd. 
Worcester, Mass. 01604. 
Vienetų vadovai registra
cijos lapų antruosius eg
zempliorius siunčia Sese
rijos,Brolijos ar ASb Va- 
dijoms. Iš anksto reikia 
įmokėti 1O dolerių regist. 
mokesčio.

Laiku neužsiregistravu
sius nebus įmanoma sto- 
vyklon priimti. Jubiliejinė 
Stovykla uždaroma rug- 
piūčio mėn.29 dieną.

Jubiliejinėje stovykloje 
gali dalyvauti kiekvienas 
mūsų sąjungos narys,turįs 
nario liudijimą, LSb atsa
komybės atpala ido j imo do
kumentą, ar vadovo raštą, 
kad tokie dokumentai įteik
ti ir pasižadąs stovykloje 
laikytis skautiškos-nusta
tytos tvarkos. Todėl pasi

Muntrealio skoutoi Baifi|Q$n siovyKioic.
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stenkime jubiltejinėn sto- 
vyklon nuvykti visi, kam 
tik yra įmanoma, nes sto
vyklavimas yra juk pilno 
ir tikro skautavimo mo
kykla.

Kokį inventorių pasi
imti, puikiai žino kiekvie
nas skautas, tačiau svar
bu nepersikrauti ir nepa
imti"* nereikalingų ar 
draust inų dalykų .Stovyklon 
nesivežkime brangenybių, 
brangių - gerų drabužių, 
ginklų, degalų, alkoholi
nių gėrimų, svaigalų ar 
narkotikų,radio ar televi
zijos aparatų, medžioklės 
ar žūklės įrankių, lošimų 
kortų ar kitų azartinių lo
šimų priemonių.

Jubiliejinės stovyklos 
Beamont stovyklavietė pa
siekiama iš federalinio 
plento Nr.90(Cleveland- 
Buffalo)pasukus keliu nr. 
45(Ashtabula-Rock Creeg) 
ir pavažiavus apie 7 my
lias į pietus. Įvažiavimas 
deštnėjekelto pusėje. Bea
mont stovyklavietė yra 
puiki,didelė, gerai įrengta 
ir pritaikyta skautiškam 
•tovyklavlmui. Stovykla
vietėje yra griežtai nusta
tyta tvarka ir mums rei
kės tos skautiškos tvarkos 
pilnai prisilaikyti. Norin
čiam tai nėra sunku, sto
vyklauti pagal tvaiką yra 
net lengviau,© iš stovyklos 
parsivežti patyrimai, per
gyvenimai ir prisimini
mai bus visada malonūs 
ir naudlngl^itovyklavietė- 
je negalima važinėti auto
mobiliais: juos užrakintus

SKAUTU VALGOMASIS STALAS STOVYKLOJE.

reiks palikti atskirai nu
rodytoje aikštė jeJ^avo au
tomobiliuose neleidžiama 
"gyventP’ar nakvoti. Naktį 
stovyklavietė uždaroma: 
vartai užrakinami. Niekas 
negalės atvykti ar iš sto
vyklos išvykti nakties me
tu.

Stovyklautojų maitinimą 
organizuoja stovyklos Va
dovybė. Maistas - labiau 
pritaikytas ir kiek galima 
pigesnis .Savo ar atflinešto 
maisto palapinėse negali
ma laikyti. Bus valgoma 
didžiulėje valgykloje, po 
apie 300 asmenų iš karto. 
Tačiau 1-2 kartu į dieną 
bus galima valgyti savo 
pastovyklėse ,kad sutau
pius laiką ir Išvengus 
vaikščiojimų.

Už visą stovyklavimo 
laiką (10 dlenų)vienam as
meniui teks mokėti 50 
dolerių. IO dolerių regis
tracijos mokestis įskaito
mas į bendrą 50 dolerių 
sumą.

Asmens, kurie norės 
išbūti trumpesnį laiką, 
į dieną moka $7.50 dol.

Vyriausieji Jubiliejinės 
stovyklos vadovybė jau su
daryta. Pagrindinėms ša
kų stovykloms vadovaus 
vyriausi skautininkai L. 
Mtluklenė ir P. Molis,© 
AS sąjūdžiui-Vadijos pir
mininkė • .St. Gedgaudienė.

Smulkesnių informacijų 
galima gauti pas vienetų 
vadovus. Prašoma sekti 
skautišką spaudą ir skautų 
skyrelius lietuviškose lai
kraščiuose.

Iki pasimatymo Jubilie
jinėje stovykloje!

L. E - tas

Kai neužmirštama
(Lietuvos laisves netekimo 33 m. sukakti

gyvenimo nuotrupėlė rašyta
1. Pasirinkau kalėjimą bet 

ne išgamos vardą
Pirmosios bolševikų okupaci

jos metu, kai buvo likviduota 
apskrities komendantūra, ku
rioje aš dirbau, buvo man pa
siūlyta pelninga pozicija ban
ke, kad drauge su tiesioginiu" 
darbu redaguočiau ir sieninį 
laikraštuką, suprantama, ko
munistinėj dvasioj. Aš atsisa
kiau ir išvykau į savo ūkį, ne
norėdamas parduoti okupantui 
savo sąžinės.

Tačiau likimas lėmė kitaip. 
Gana greitai buvau areštuotas 
ir mėnesį laiko buvau uždary
tas NKVD rūsyje ir veik kiek 
vieną naktį tardomas, reikalau
jant išduoti pavardes mano 
“bandos” žmonių, kurių aš ne
turėjau, nes tuo laiku dar ne
buvau įsijungęs į pogrindžio 
veiklą. Kadangi negalėjau tei
giamai atsakyti į duodamus 
klausimus, buvau stovinčio už 
nugaros enkavedisto, dažniau
siai lietuvio arba vietinio žydo, 
mušamas. Nusilpus ir išgriu
vus — išvesdavo. Du kartus po 
12 vai. išbuvau įstumtas į rū
sį, kuriame buvo virš kelių pri
leista purvino ir dvokiančio 
vandens. Negalėdami nieko iš
gauti, nes buvau nekaltas, pa
talpino į kalėjimą. Kuomet bu
vau areštuotas, svėriau per 80 
klg, karui su vokiečiais prasi
dėjus, iš kalėjimo išėjau — 46 
klg. svorio.

Prie dabar prasidėjusių nuo
taikų, aš jau nežinau, ar teisin
gai pasielgiau anuo laiku, aklai 
nepaklusdamas naujai komunis
tinei santvarkai, ir neprisiim- 
damas siūlomų “garbingų” pa
reigų? Juk tas pareigas man 
piršo “broliai” lietuviai, kas 
čia tokio, kad ir komunistų pa
reigūnai, bet vistiek ne rusai. 
Vis daugiau ir daugiau įsiga
lint mūsų tarpe proteguojamai 
Lietuvos laisvės kapituliacijos 
dvasiai, atrodo, kad aš ir kiti 
toki, kurie buvome bolševikų 
kankinami kalėjimuose, netru
kus būsime pajuokiami ir net 
kaltinami kaip nusikaltėliai sa
vų laisvų tautiečių demokrati
nėse valstybėse. Panaši proko
munistinė akcija, bolševizmu

es proga - viena
A. Skrajūno ’Lietuvos Keliu”)

rankos skatinama, jau prasidė
jo ir Australijos lietuvių tarpe, 
kuria, deja, jau patiki gerokas 
skaičius mūsų tautiečių... La
bai skaudu, bet taip yra!

2. Brolių meilė.
Pradėjus Vokietijai karą 

prieš Sovietus, aš kaip minėjau, 
vos gyvas, išvargęs, išbadėjęs 
iškankintas buvau išleistas iš 
bolševikų kalėjimo.
x Grįžau vėl į savo ūkį. Nors 
stengiausi ir dirbau kiek galė
damas nuo tamsos iki tamsos, 
bet greitai pasijutau su šei
ma sunkiose gyvenimo są
lygose. Karo meto sąlygose 
mes jau mažai turėjome ką 
valgyti. Taupytosios atsar
gos išsibaigė. Man būnant ka
lėjime, niekas ūkyje nedirbo. 
Nekalbant apie kaimynus ir 
draugus net mano žmonos tė
vai bijodavo mūsų kieme pasi
rodyti. Visą laiką sodyba buvo 
sekama: Kas ateina ir kas išei
na. Tad ir paliko, atėjus pava
sariui, niekas nesėta ir nesodin
ta. Nedirbtos dirvos žaliavo veš
lia piktžole.

Nors ir labai nenorėdamas 
vėl veltis į politiką, bet nega
lėdamas kitaip išsiversti, nuvy
kau pas apskrities viršininką, 
su kuriuo kartu sėdėjom bol
ševikų kalėjime. Išdėsčiau jam 
savo padėtį ir prašiau tarny
bos, tik pagal galimybę — ne 
mieste. Jis greitai man pasiūlė 
perimti mano valsčiaus sekreto
riaus pareigas. Prieš tai buvęs 
valsčiaus sekretorius buvo įta
riamas, kaip komunistų agen
tas, kas vėliau ir pasitvirtino.

Valsčiaus įstaigoje anuo lai
ku darbo buvo laibai daug. Tie
sioginį raštinės darbą labai ap
sunkindavo įvairių leidimų iš
davinėjimas ir kasdieninė žmo
nių kamšatis su .įvairiausiais 
reikalais ir prašymais. ’

Kartą su reikalais į valsčių 
užėjo Jūros miškų urėdijos urė
das Sniečkus. Vardo neprisi
menu. Susipažinom. Jis man pa
darė labai malonaus ir simpa
tiško žmogaus įspūdį. Vėliau 
matydavau jį, jei tik sekmadie-
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LIETUVIU KALBA
Lietuviu kalba - v'ona Geniausių pasaulio 

calbų pradžių indo-europiečių prokal
bėje. Šiai prokalbei išsiskirsčius Į šakas, 
š vienos tokių sakų kilo sanskritas. Tai 
Kičini kalbų grupei priklaus ir lietuvių 
:&iha. Trys tūkstančiai metų truko lietuvių 
dilbos vystymasis iki pasiekė šių dienų 
žaibą, kurią naudoja prie Baltijos jūrosgy- 
'onaiitiuji žmonės.

Lietuvių kalba išsiskiria iš kitų kalbų 
javo skambumu, žodžių gausumu ir sudė- 
ingiimu. Viena iš lietuvių kalbos įdomių 
’patybių yra maicnyhiuių žodžių gausumas.

Jokioje kitoje kalboje nėr n tiek dau** malo
nių žodžių aptarti motinai, broliui, seseriai 
o taip pat daugeliui daiktu. Pav.: mamytė, 
močiute, motynėlė, motynytė, motulė, ma
maitė, mamučiukė, mamutėlė ir t.t.

Kadangi lietuvių kalba kalba nedidelis 
žmonių skaičius, tai ji nėra plačiai papli
tusi, tačiau ji yra mokslininkų studijuoja
ma ir tiriama Ypatingai ją vertina lygi
no mojo kalbų mokslo tirinėtojai ir istori
kai.

Taip kaip liet avių tauta taip ir lietuvių 
kalba amžiais buvo persekiojama/ Dar. ne 
taip senai lenkai ir rusai visomis galiomis 
stengėsi suniekinti ją ir sunaikinti. Tačiau 
ji netik nežuvo, bet išaugo ir išgrožėjo ap

sivaliusi nuo svetimybių. Lietuvių rašytojai 
parašė daugybę grožinių veikalų, kurie nei 
kiek nenusileidžia plačiau naudojamų kalbų 
veikalams. Vysk, A. Baranauskas lietuvių 
kalbos grožiui įrodyti parašė ’’Anykščių 
šilelį”, kuriame tikrai atsispindi jos gro
žis.

Išeivijoje gyvendami lietuviai įvertina 
savo kalbos reikšmę ir visomis išgalėmis 
stengiasi ją išlaikyti ir perduoti ateiaan-* 
čioms kartoms. Tą uždavinį dirba lietuviš
kos mokyklos, organizacijos, bažnyčios, 
laikraščiai, knygos. Bet didžiausia lietuviu 
kalbos tvirtovė yra ir bus - lietuviška šei
ma.

Montrealio lituanistine mokyklą pabaigęs Andrius Lapinas, 
kalba per mokslo metų užbaigimo programų, 1972 metais.

Nuotrauka R. Kunnapuu.

(Antroji ištrauka)

VILNIUJE 1919 METAIS
k (ktrauka iš J. Gliaudąs romano 'Sunkiausiu Keliu”)Ginčas ėmė aštrėti. — Ar galima kapsukinius lietuvius ignoruoti bendrame atsiklausime, bendrame referendumo arba balsavimo balanse?Sleževičiui atrodė, kad realybė slidžiai pakliuvo į teoretinių, kabinetinių svarstymų liūną. Jis paprašė balso.— Molodečnoje aš stebėjau bolševikų kariuomenę.Jų gana daug. Tačiau, kada tenka jų kariuomenę lyginti su carine kariuomene, matai chaotinį vaizdą. Man taip atrodė, kad tie kareiviai ir buvo daliniai, kuriais žada operuoti Kapsukas. Jų siekis iš Molodečnos tegali būti Vilnius.— Ar jie buvo lietuviai? — kažkas paklausė.— To aš nežinau, — prisipažino Sleževičius. — Bet ar tai mums svarbu? Atsiminkite, kad Voroneže, Petrapilyje, netgi Kalugoje, mes visų pirma bijojome ne rusų, bet savų, lietuviškų bolševikų.Tačiau jo replika nesulydė posėdžio į damą. Posėdis ėmė išsekti kažkaip tyliai, tartum laužas, kuriam pristigo pakuro. Kviestieji į pasitarimą socialdemokratai aiškiai vengė įsipareigojimo ir išvadų dėl koali-| cijos. Jie tarėsi turį ryšį su Vilniaus darbininkija ir instinktyviai laikė liaudininkus žemių savininkų atstovais. Iš jų reiškimosi posėdyje buvo jausti įsikalbėtas tarptautinis primatas prieš šiuolaikinį lietuvišką reikalą.Posėdis ėmė irti. Kairys, Biržiška ir Janulaitis paskubomis, tartum susitarę, kartu apleido redakciją.— Mes gi turime pagaliau ką nors nutarti, — apmaudingai pasakė Bortkevičienė, kuri dėl redaktorės pareigų buvo kaip ir to susirinkimo rikiuotoja.— Tokiu laiku, man atrodo, — pasakė gydytojas Alseika, — keista imtis grumtynių dėl valdžios formų. Juk aišku, prie Uracho negrįšime. Laikas yra toks, kad mums reikalingas ne žmonių valios referendumas, bet sumanus diktatorius.
's p»l.

Ta mintis iš karto daugeliui pasirodė keista ir nereali. Terminas „diktatūra“ skambėjo kategoriškai, antidemokratiškai, ir todėl atgrasiai. Bet jaunučiai praporščikai pritarė atrastai tvarkymosi sąvokai.— Diktatūra yra išeitis iš padėties, — pasakė vienas iš jų. — Tarybą reikia paleisti, nes ji neįsigijo pasitikėjimo krašte. Urachas nuvarė ją į kapus. Taryba ėmė favorizuoti vokiečius — ir tai yra įrodymas, kad ji neteko saitų su žmonėmis. Referendumas ją nušluotų. Tačiau kas gi tokiu momentu prasidės su referendumais?— Tarybos nereikia paleisti, — pasakė Sleževičius. — Tai būtų neprotinga užsienio atžvilgiu. Apie Tarybą užsienis sudarė savo nuomonę kaip apie Lietuvos valstybinį organą. Tokiu momentu, ponai, nereikia revoliucinių veiksmų. Tarybos negalime paleisti. Anaiptol, mums reikia skubintis sušaukti krašto atstovybę. Tegu ji būna netobula, nauja, nepatyrusi, bet tai rodys valstybinį tvarkymąsi.Posėdžio dalyviai sukluso. Ramus, svarstantis Sleževičiaus balsas kiekvieno sąmonėje atrado atliepį, tartum kalbėtojas kiekvieno posėdžio dalyvio mintis pastebėjo ir sudėjo į logišką rikiuotę. Sleževičius sustojo valandėlei, tarsi ieškodamas tiksliausio nusakymo. Jis apžvelgė draugiją ir šyptelėjo, nes jau rado jį tenkinantį nusakymą.— Taryba, manau, iki krašto atstovybės sudarymo gali būti suspenduota.— Suspenduota? — kažkas nustebo.— Taip, — šyptelėjo Sleževičius. — Vyriausybė gi ir turi būti ta diktatūra, kuriai privalo visi paklusti. Vyriausybė ir turi būti ta grupė, kuri apjungia mus visus, visas politines partijas, politines grupes — nuo mūsų teoretikų socialdemokratų iki pat dešiniųjų. Visi susiburtų Vyriausybėje, kas tik remia Lietuvos nepriklausomybės idėją.Alseika pakėlė ranką ir rodomuoju pirštu dūrė į Sleževičių:— Tamsta galėtumei būti pereinamojo laiko diktatoriumi. Ne žmonių nuomonių ieškojimas, bet diktatūros reikalas dabar stovi prieš jauną valstybę. Mes tu-
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LIETUVIŲ KALBOS TYRINĖJIMAI 
UŽSIENYJE

( Filol. m. k. Algirdas Sabaliauskas — *Mokslas ir Gyvenimas^

Vargu rasime kitą pasaulio kalbą (žino
ma, neskaitant pačių didžiųjų, o taip pat se
nųjų mirusiųjų kalbų), kurios tyrinėjimo is
torija būtų tokia internacionalinė kaip lie
tuvių kalbos. Platesnė lietuvių kalbos tyri
nėjimo istorija dar neparašyta. Tačiau jau 
ir dabar aišku, kad j to veikalo puslapius, be 
pačių lietuvių, susirinks didžiulis būrys ru
sų, vokiečių, lenkų, latvių, estų, ukrainiečių, 
baltarusių, suomių, švedų, norvegų, danų, 
prancūzų, šveicarų, italų, čekų, bulgarų, 
slovėnų, rumunų, anglų, amerikiečių ir net 
indų mokslininkų.

Lietuvių kalba tarptautiniu mastu susido
mėta XIX a. pradžioje, kai kalbotyroje atsi
rado vadinamasis istorinis-lyginamasis me
todas. Jau pirmieji šio metodo kūrėjai at
kreipė dėmesį į nepaprastą lietuvių kalbos 
formų senumą. Daugelis žymiausių XIX a. 
kalbininkų keliavo į Lietuvą, studijavo pa
prastų kaimo žmonių kalbą Ir stebėjosi, kad 
ši kalba, vokiečių kalbininko, pirmosios 
mokslinės lietuvių kalbos gramatikos auto
riaus Augusto Šleicherio žodžiais tariant, 
„formos tobulumu galėtų lenktyniauti su 
graikų, romėnų, senovės indų kūriniais".

Lietuvių kalbos faktai mokslininkams daž
nai padėdavo atskleisti žilos indoeuropiečių 
senovės paslaptis. Todėl nenuostabu, kad ši 
tada vargingos, užguitos tautos kalba buvo 
pradėta dėstyti daugelyje Europos universi
tetų, lituanistiniai straipsniai buvo spausdi
nami tarptautiniuose kalbotyros žurnaluose.

Kalbotyroje, kaip ir kiekvienoje kitoje 
mokslo šakoje, keičiasi kryptys, metodai, 
vienu metu labiau domimasi vienokiomis, ki
tu metu — kitokiomis problemomis. Su šia 
tendra kalbos mokslo situacija atitinkamai 
susijęs ir užsienio mokslininkų domėjima
sis lietuvių kalba. Apskritai lietuvių kalba 
labiausiai domimasi tada, kada sprendžiami 
indoeuropiečių senovės — jų protėvynės, 

tarminio skaldymosi, migracijos ir kiti klau
simai. O kadangi žmogui visais laikais rūpė
jo ir teberūpi jo praeitis, tai nesiliaujama 
domėtis ir lietuvių kalba. Lietuvių kalbos 
faktai ypač būtini geresniam slavų kalbų 
pažinimui. Tad nenuostabu, kad žymieji sla
vų kalbų tyrinėtojai dažnai esti ir puikūs 
baltų kalbų, ypač lietuvių kalbos, specialis
tai, o slavų šalys turi senas, tebesitęsiančias 
iki mūsų dienų lituanistines tradicijas.

Štai gražus lietuvių kalbos tyrinėtojų bū
rys dirba Lenkijos Liaudies Respublikoje. 
Pirmiausia čia minėtinas neseniai miręs Poz
nanėje prof. Janas Otrembskis. Sis moksli
ninkas 1956 m. — 1965 m. išleido trijų tomų 
istorinio profilio lietuvių kalbos gramatiką. 
Ilgą laiką jis yra profesoriavęs Vilniaus uni
versitete. Dar prieš II-jį pasaulinį karą Kro
kuvoje buvo paskelbtas jo puikus Tvere
čiaus tarmės aprašas. J. Otrembskis lenkų, 
vokiečių, rusų, prancūzų, lietuvių kalbomis 
yra išspausdinęs apie 300 darbų, kurių ne
maža dalis skirta lietuvių kalbos istorinės 
gramatikos, toponimikos, dialektologijos ir 
kitiems klausimams.

Poznanėje darbuojasi ir kitas geras lietu
vių kalbos specialistas prof. Ceslavas Ku- 
dzinovskis. Lietuvių kalbos leksikos tyrinė
tojams svarbus šio mokslininko 1964 m. Poz
nanėje išleistas S. B. Chilinskio biblijos in
deksas (pačią bibliją C. Kudzinovskis kartu 
su J. Otrembskiu ir S. Kotu išleido 1958 m.). 
C. Kudzinovskis neseniai baigė rengti ir ki
tą labai reikšmingą istorinės lietuvių leksi
kos veikalą — M. Daukšos raštų žodyną.

Nuo seno lituanistinėmis tradicijomis gar
sėja Krokuvos universitetas. Čia darbavosi 
tiek daug lituanistikai nusipelnę mokslinin
kai — Janas Boduenas de Kurtenė ir Janas 

Rozvadovskis. Dabar jų tradicijas šiame 
lenkų kultūros centre sėkmingai tęsia Len
kijos Mokslų akademijos narys Janas Safa- 
revičius. Jis yra paskelbęs įdomių lietuvių 
toponimikos, istorinės gramatikos, poetikos 
ir kitų tyrinėjimų. O be to padarė litua
nistikos mokslui nepaprastai reikšmingą at
radimą, išaiškindamas Mažvydo „Katekiz
mo" prakalboje (vėliau ir vienoje giesmėje) 
jo autoriaus vardo ir pavardės akrostichus. 
Po šio atradimo pirmosios lietuviškos kny
gos autorystė jau nekelia jokių abejonių.

Su Krokuvos universitetu, tur būt, labiau
siai susijęs ir žymiausio lenkų indoeuropeis
to Ježio Kurilovičiaus vardas. Sis moksli
ninkas yra sukūręs įdomią baltų kalbų kir
čiavimo raidos teoriją, paskelbęs vertingų 
istorinės lietuvių kalbos gramatikos, foneti
kos darbų.

Varšuvos universitete ilgesnį laiką darba
vosi neseniai mirusi gera lietuvių kalbos 
specialistė Tamara Buchienė. Dabar Varšu
vos universitete lietuvių kalbą dėsto Barbo
ra Vileišytė.

Gerų bičiulių ir tyrinėtojų lietuvių kal
ba turi Čekoslovakijoje. Prahos universite
te profesoriauja dar prieš II-jį pasaulinį ka
rą kurį laiką Lietuvoje studijų reikalais gy
venęs Pavlas Trostas. Jis — aktyvus Prahos 
lingvistinio ratelio, suvaidinusio labai svar
bų vaidmenį mūsų laikų kalbotyroje, narys. 
P. Trostas yra paskelbęs įdomių straipsnių iš 
lietuvių kalbos fonetikos, sintaksės, baltų 
ir slavų kalbų santykių srities. P. Trostas iš
vertęs ir grožinės lietuvių literatūros kūri
nių. Šio mokslininko paskatinta, Hana Je- 
chova į čekų kalbą išvertė K. Donelaičio 
„Metus". Savo mokytojo P. Trosto pėdomis 
eina ir jaunas čekų kalbininkas Jiržis Mar- 
vanas, kurio darbų jau yra paskelbta ir lie
tuvių bei latvių filologinėje spaudoje.

Geras lietuvių kalbos specialistas dirba 
Brno universitete — tai Adolfas Erhartas. 
Sis 1965 m. mirusio įžymaus čekų indoeuro
peisto ir lituanisto prof. Vadavo Macheko 
mokinys, be kitų lituanistikai reikšmingų 
darbų, yra išleidęs ir lietuvių kalbos vado
vėlį Čekoslovakijos studentams.

Bus daugiau.

SENIAUSIAS ŽEMĖJE 
BUSTAS

Prieš keletą metų prancūzų ar
cheologų ekspedicija, vadovauja
ma Anri de Liumlėjaus, netoli 
Terra Anata bulvaro Nicoje tyri
nėjo gerai išsilaikiusias senovinių 
stovyklų liekanas. Jos rastos Min- 
delio ledyninio periodo pabaigos 
(maždaug prieš 300 tūkst. metų) 
sluoksniuose ir, gal būt, susijusios 
su neandertaliečiais.

Stovyklos buvo išsidėsčiusios ne
dideliame Viduržemio jūros užu
tekyje, kurio lygis tada buvo 20 m 
aukštesnis už dabartinj. žiedadul
kių ir kriauklių liekanos rodo, kad 
klimatas buvo gerokai vėsesnis ir 
drėgnesnis, negu dabar.

žmonės kūrėsi kopoje, rėvoje 
ar paplūdimyje. Ištjsusių ovalų 
formos laikinų būstų pėdsakai yra 
nuo 8 iki 15 m ilgio ir nuo 4 iki 
6 m pločio. Kontūrai buvo išaiš
kinti pagal j smėlj įkaltų sienų 
žardų atspaudus. Vienas seniausių 
būstų taip pat ovalinis, tankiai 
apdėtas akmenimis. Vidurinėje li
nijoje rasti stulpų pėdsakai. Sto
gas, matyt, buvo dvišlaitis, su žir
geliu per-vidurį.

Kiekvieno būsto centre buvo 
židinys. Tai arba nedidukas grin
dinys, arba 30—60 cm skersmens 
negili duobė, pripildyta pelenų ir 
anglių. Senesnių židinių dar nie
kur nerasta. | šiaurės vakarus nuo 
židinių stovėjo neaukštos sienos, 
sukrautos iš akmenų arba žvirgž
do. Jos saugojo ugnį nuo vėjo.

Šių dienų Nicos ir jos apylinkių 
teritorijoje žmonės medžiojo kil
niuosius elnius, pietų dramblius, 
šernus, akmeninius ožius, Merko 
raganosius, laukinius jaučius, taip 
pat triušius, paukščius, vėžlius, 
graužikus. Visų šių gyvūnų kaulų 
rasta būstuose ir šalia jų. Jūros 
maisto atsargos mažai buvo var
tojamos. Stovykloje rasta šiek tiek 
austrių, midijų, šukučių kriauklių 

‘ ir žuvų kaulų.
Būstuose ne tik būdavo doro

jamas laimikis ir ruošiamas valgis, 
bet ir gaminami kelių rūšių pri
mityvūs ginklai iš įvairių pakran
tėje surinktų akmenų.

rime su visu rimtumu apsvarstyti diktatūros galimumą.
Sleževičius matė Įžeistą to žodžio poveikį į kiekvie

ną posėdžio dalyvį. Jis ir daugis kitų, kurie anksčiau 
už jį atvyko iš Rusijos, gerai žinojo šiurpiai praktišką 
žodžio „diktatūra“ esmę. Tai buvo bolševikų diktatū
ra, kur visos priemonės geros tikslui pasiekti,’kur ki
taip manantieji naikinami. Argi Lietuvos valstybės 
įtvirtinimas susijęs su „diktatūros“ įvedimu?

* ) ‘ Valandėlei redakcijos patalpoje buvo tyla. Sugirgž-
i dėjo kelios kėdės, dalyviams nervingai sukeitus kojas.
/ —Apie diktatūrą kalbėdami, — pasakė Sleževičius,

— man atrodo, tamstos pasmerkiate mane myriop. Tai 
nepanešama našta, kraunama ant mano pečių. Jūs 
kalbate apie diktatūrą, bet netgi nėra priemonių dikta
tūrai įgyvendinti. Kariu: menės, ponai, neturime. Tik 
keletas lietuvių karininkų vis apmaudingai laukia, 
ką beveikti? Kiek turime kareivių? — Niekas nežino. 
Palaidi ir ginkluoti bolševikų būriai slenka į Vilnių. 
Lenkai šiaušiasi ir taikstosi progų mus sunaikinti. Vo
kiečiai traukiasi. Kas laukia mus? Ar atsilaikys jau
nutė valstybė? Kaip tamstos galvojate?

Atsakymo nebuvo. Buvo akmeninė tyla redakcijos 
patalpoje. Sleževičiaus veidu nuslinko keistas vidinės 
šilimos proveržis. Tyliai, lyg išsemdams iš savo dvasios 

) atrastą brangenybę, pasakė:
— Šviesus mūsų vilčių taškelis — tai jaunųjų kar- 

ninkų karšta tėvynės meilė.
— Tikrai taip, — nesusilaikęs tarė vienas karinin

kų, net pakildamas iš vietos.
Sleževičius dėkingai sutiko jo žvilgsnį.
— Juk niūsų karininkai savo kūnais užtvers bolše

vikams kelią į Lietuvą.
Vienas jaunuolių, kuris akimis sekė Sleževičiaus 

lūpas, garsiai pasakė:
— Tik reikia šūktelti, reikia šūktelti ir sukils visa 

\ Lietuva. Sukils, kaip vienas žmogus. Tai ir bus žmonių
valia. Kaip vienas žmogus sukils. Tada apginsime. Tik 
šūktelkite!

.Jo jaunas veidas paraudo, šviesūs plaukai išsidraikė, 
tartum įkvėpimo vėjas būtų tikras gamtinis vėjas, su
taršęs garbanas.

Bortkevičienė pakilo iš vietos.
— Sleževičiau, — ji pasakė, — tas momentas istori

jos paženklintas. Stok į akciją. Tu panėši naštą, tu 
gali panešti.

— Argi aš esu likiminis žmogus, — nusišypsojo Sle
ževičius, — kad drįsčiau veltis į istoriją.

— Visi stosime, kaip vienas stosime, — sujaudin
tai kartojo jaunas karininkas. — Ir apginsime. Imki
tės vadovauti, pone Sleževičiau!

Lyg staigų kontrastą Sleževičius prisiminė Tary
bos sargybos būstinę, kur keli skurdžiai aprengti karei
viai lošė kortom. Jis norėtų paklausti jaunojo entu
ziasto: visi? Ginsime Lietuvą visi? Kiek gi tų visų? 
Su kuo ginsime? Bet jis neištarė savo skaudžių klausi
mų. Juk tai sugriautų ne tik šių jaunų vyrų įkarštį, 
bet ledine kruša atsitrenktų ir jo sąmonėn. Jau nuosta
biai jis juto, kad jaunųjų įkarštis ima atsiliepti jo 
dvasioje. Atsargus skepticizmas regimai užleido vietą 
atsargiam entuziazmui.

— Mes atkviesime iš Alytaus pirmąjį pulką,— 
daug žadančiai pasakė vienas iš praporščikų, — tik im
kitės, imkitės diktatūros!

Jaunas entuziazmas pakiliai skambėjo nuotaikose. 
Visi žinojo, kad pirmojo pulko sudėtyje yra 60 karei
vių, bet tai nebuvo juokinga. Kada viešpatauja pakilu
mas dvasioje, kažkaip palaimingai miela ir apie būrį 
kareivių kalbėti kaip apie tikrą pulką.

— Aš gi, ponai karininkai, nesu kariškis, — nusi
šypsojo Sleževičius, atradęs gerą priežastį gintis nuo 
„diktatūros“ pareigų. — Aš gi tiktai vakar naktį atvy
kau Vilniun. Ką jūs, ponai karininkai, sugalvojote?

Bortkevičienė niekad nemėgo patoso, bet su patoso 
virpesiu balse ji nutraukė Sleževičių:

— Dabar mes visi kariai!
Pagaliau tas mišinys apmaudo, patoso, nerealizuo

jamų vilčių ir kartu bailių pastangų atrasti viltį ne
viltyje išsėmė dalyvių jėgas. Posėdis pasibaigė be jokių 
išvadų.

Bus daugiau.
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HAMILTONO ”G Y V A T A R A S” OTTAWOJE

Šių metų gegužės mėn. 
19-20d.d. Ottawoje lankė- 
s i garsus is Hamiltono tau
tinių šokių ansamblls"Gy- 
vataras”. Tai buvo neeili
nis pasirodymas Kanados 
sostinėje tr susilaukė ati
tinkamo dėmesio.

Gegužės 19 dieną dalis 
"Gpvataro’Sokė jų pakvies
ti estų komiteto išpildė 
trunpą programą Carleton 
universitete, kuriame tuo 
metu vyko estų šeštadie
ninių mokyklų vaikų kon- 

kuo gražiausiai priimti. 
Po koncerto buvo suruoš
ta vakarienė - priėmimas 
gyvatartečiams ir jų vado
vams,^! pagelbin inkams. 
Vakarienėje dalyvavo be
veik vist vietiniai lietu
viai, daug kviestinių sve - 
čių iš Ottavos tr kaimy
ninių apylinkių lietuviai, 
kurie pasinaudodami ilgu 
savaitgaliu buvo atvaž iavę 
į Ottavą pasigrožėti tul
pėmis, o taip pat pasigė

rėt i”G yvataro”ansambl hų 
Matėsi svečių iš Toronto, 
Hamiltono ^udburio, King
ston©, Deep River, Pem- 
brodke ir kit.

Otavlškiai yra dėkingi 
Apylinkės ^ąldybai už jų 
padėtas pastangas ir dar
bą ats{kviečiant" Gyvata - 
rą”,o taip pat ir"Gyvata- 
ro”ansambliui, bet jų va
dovei p. G. Breichmanie- 
net už atvykimą tr savo 
šokiais bei dainomis pra

skaidrinusiems mūsų pa
dangę ir priminusiems 
mums, jog nieko nėra g ra - 
žesnio už lietuvišką šokį 
ir dainą.

E.J.

PAGERBTAS 
AKTORIUS

KAUNAS.-Dramos teatre 
buvo parodytas H. Ibseno 
dramos"Nora" spektaklis, 
kuriame vieną pagrindinių 
vaidmenį atliko respubli
kos nusipelnęs artistas A. 
Gabrėnas.

Spektaklis sutapo su 
aktoriaus penkiasdešimt
mečiu. Ta proga jis pa
sveikintas.

FILMAS APIE 
TAURAGĖS 
MIŠKININKUS
Tauragės miškininkai se

niai garsėja .Miškų ūkio ko
mitetas užsakė Leningrado 
mokslinių filmų studijai fil
mą "Tauragės "miško pra
monės ūkis". Juosta turi at
skleisti kitiems šalies miš
kininkams tauragiečių pa
tyrimą.
• JUOZO PRONCKAUS 
ilgamečio spaudos ben
dradarbio, 80 metų am
žiaus sukakties, minėjimą 
birželio 3 d. Menėje su
rengė LŽS-gos centro val
dyba.

• VENGRIJOJE išleista 
Juozo Grušo apsakymų 
rinktinė buvo kritikų ir 
skaitytojų labai palankiai 
sutikta. Literatūrinio lai- 
kraščlo"Elet es irodalom” 
recenzentui Grušo prozos 
pagrinde esanti” netobulo, 
paminto,kartais iškreipto, 
iačiau galų gale visa nuga
linčio žmoniškumo apo- | 
teozė". Pasak jo,”vengrų ♦’ 
skaitytojas džiaugiasi tu-* 
rįs vis didesnę galimybę 
susipažinti su lietuvių 
literatūros kūriniais, su 
tautos, pergyvenusios, pa
našiai kaip mūsiškė.

• LIETUVOS rašytojai 
gyvai diskutuoja vaikams 
skiriamos literatūros 
klausimą. Š.m.balandžio
29 d. "Tiesos" dienrašty 
aprašomas Rašytojų Są-f 
jungos valdybos plenumas,^ 
kuriame šis reikalas bu
vo išsamiai diskutuotas. 
Pernai buvo išleista 41 
knygelė vaikams.

Tarp vaikams skirtų 
knygelių autorių minimi 
Vyt.Petkevičius,K. Saja, 
V.Bubnys, V.Dautartas tr 
kiti.Pabrėžiama,kad tau
tosaka esanti kūrybiškas 
lobynas literatūroje, ski
riamoje vaikams.

(E) .

greso koncertas.
7hiuila Dnnha hamiiIia iaafriiAM daughters” (1971), o Rosemarie leistas su spalvota Živilės foų

Tą pat vakarą pakviesti fclllVlla HUVlIC pdoallllv IvdliUUov Fisher — “A place in the sun” grafija. Laikraščių kritikose daž-
. * .. (1971). Autorės Gaskell romanas nai paminima, kad ji yra lietu-Maple Leaf Almrausch Torontiške Živile Šlekyte nuo tais gavo pasiūlymą dėstyti ma-«2monos ir dukterys” filmo vaite. Vitalius M.

šlubo, dalyvavo tulpių fes-1972 m. liepos mėnesio keliauja tematiką Loretto gimnazijoje. nremjeros proga buvo naujai iš- 
Ivalio nrnaa an runfitam a P«r didžiuosius pasaulio miestus Nepradėjusi mokytojos darbo, -.tvano proga suruoštame^ „Royal Shak^speare compa-išvyko j Europą pasivažinėti.
baliuje - šokiuose, kurlony»>. jį ypa žinoma Zhivila Ro-Sustojusi ilgiau Paryžiuje, pra- 
metu Išpildė keletą šokių,che vardu ir vaidina Hermę dėjo prancūzų kalbos studijas. 
Mieluose oastrodvmuoqe^Py™ dramoje “Vidurvasa-universitete. Tuo pačiu laiku, ej se pastroaymuoserio nakties sapnas”. jau vaidino beveik nieko nesitikėdama, pa- 
,Gyvataras’lbuvo priimtas su dideliu pasisekimu Paryžių-mėgino Londone Royal Acade- 
3U didžiausiu entuziazmu je, Londone, Berlyne, Miunche-my of Dramatic Art konkursą.
Ir išleistas su ovacijomis.”®’ X®^,1.^®’ pniFJnp&P Buv0 priimtos aštuonios mergi- 

Sekmadienį, gegužė. £z^e nos- tarPe buv0 2ivUė- 
S vyrų iš 800 kandidatavusių.

.O - tą dieną, ansamblis ne, Helsinkyje, 1973 ra. p ”-§įą akademiją ji baigė 1969 m. 
lavė pilną koncertą High J® 5 dv ^®”on teafra) su Arthur Wout‘ -
school of Commerce Au- JSfau — San Frandsco Vaškig-ner PF.emija-.1.??«al.1,nu.ostatHS 
litorijoje plačiai Ottaxos ton,’ Tokijo, Šveicariją', AustŽ-^v^TtaŽ

dsuomenel. Programoje Olandiją. rinkti iš rekomenduojamų. Ji
nitkia t pasirodė dar jauna Teatruose bilietai iš anksto pasiliko Živilės vardą, o — Ro- 

. . , v , .. , . . būna išparduoti, keliamos ilgos che pasirinko artistės karjerai.
’et jau daug žadanti dainl- ovacijos aktoriams, pasirodo ge-
ilnkė - solistė Anita Pa- ri įvertinimai laikraščiuose, radi- Živilė vaidino keliuose Angli- 
lalniškvtė , išnildvdama i° bei televizijos programose. jos miestų teatruose, vėliau —. y. x Grupei vadovauja direktorius- televizijos filmuose, kurie ir da-
lauales dainas. Tiek so- režisorius Peter Brook. įar yra rodomi Anglijoj. Ji vai- 
zėjals, tiek ir jaunąja daP dino jauną mergaitę Arthur
Intake publika,kurtos su- D»“gelis torontiečių prisime- .MiUerio “The Crucible”, jauną 

s<mh.na Živilę šlekytę, judriai veiku- pnncą — Macbete (Edinburgo 
įtrinko virš penkių šimtųsią lietuviškoje mokykloje, sto- karališkajame licėjuje 1970 m.), 
•uvo sužavėta. vykiose, skautu, ateitininkų, ir Televizijos filmuose vaidino Lu-

Ottawos lietuviai laba f ^dentų eilėse.'Baigusi Loretto ižą “Persuasion” veikale, pa-
. t gimnaziją ir konservatoriją, ruoštame pagal Jane Austin no-žįaugės i susilaukę tokių^J^į į Toronto universitetą, ku- vėlę. Pagrindinį Molly vaidmenį 

▼ečių tr stengėsi juos rį baigė 1966 m. Tais pačiais me- ji atliko veikale “Wives and

Torontietė Živilė Šlekytė, pradėjusi savo teat
rinę karjerą Britanijoje Zhivila Roche pavarde. 
Ši nuotrauka buvo įdėta "Edinburgh Evening 
News". Kada ji vaidino jauną princą "Makbe
to" veikale.
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KAS NAUJA KANADOJE

į Ed. Schreyer

Manitobos provincijos 
ministeris pirmininkas 
Ed Schreyer ir jo naujų 
demokratų partija šiuo 
metu priešrinkiminėje 
padėtyje. Rinkimai įvyks
ta birželio 28 d.bchreyer 
būdamas jaunas ir ener
gingas vyras savo popu
liarumu tikisi rezultatus 
nemažai pakelti, kai prieš 
4 metus atėjo į valdžią su 

. £8%.Opozicija turėjot kon
servatoriai 35% ir libera
lai 19%. New Democratic 
party valdžia priekyje su 
bchreyer nemažai page
rino gyventojų padėtį, bet 
visgi turi nemenkų prie
žasčių,ypač kapitaliniame 
mieste Winnipege. Todėl 
ten ir vyksta didžiausia 
priešrinkiminė akcija,opo
zicijos priešakyje,konser
vatorių partijos lyderio 
bldney bpivak ir liberalų 
partijos lyderio I. H Asper.

Ottawa. — Siūlomos dujų, 
naftos vamzdžių linijos Mac
kenzie slėniu neduotų didelės 
naudos Kanadai, sako tarp
vyriausybinis komitetas sa
vo raporte apie planus atga
benti iš Aliaskos ir Macken
zie deltos natūralias dujas ir 
naftą.
Vamzdžiai nesudarytų nuo

latinių darbų dėl didesnio 
skaičiaus darbininkų. Tuo 
tarpu Kanadai tektų inves
tuoti dideles sumas pinigų, 
kas labai atsilieptų į Kana
dos ekonomiją.

Tie vamzdžiai, tikrumoje, 
tarnautų Jungtinių Valstijų 
interesams, nes didžiuma du
jų ir naftos eitų į JAV. /

Kanados vyriausybė iš tų 
vamzdžių gautų į metus apie 
873,000,000. Gi išlaidos per 
tris metus būtų po $800,000,- 
000.

Pravedant vamzdžių lini
jas reiktų maždaug po 105,- 
000 darbininkų į metus. Bet 
po to pareikalavimas darbi
ninkų palyginti būtų nedide
lis.

Pravedimas vamzdžių Ka
nados teritorijoj atsieitu 
maždaug 84.500,000,000. Tai 
būtų labai didelė našta Ka
nadai. Kanados interesai už
sieniuose pablogėtų. Doleriu 
pareikalavimas pakeltų nuo
šimčius, pareikalautų inves
tavimų. Dėl Kanados dolerio 
vertės pakilimo Kanadai bū
tų sunku parduoti savo ga
minius užsieniuose.

Yra dar ir kitas minusas. 
Investuojant tiek pinigų į 
vamzdžius, gali žymiai nu
kentėti kiti projektai, kurie 
gali būti naudingesni Kana
dos ekonomijai.

Dujų ir naftos šaltiniai 
Kanados šiaurėje, kaip ir 
Aliaskoje, rūpi daugiausia 
tarptautinėms dujų ir naftos 
kompanijoms. Jos, be abejo
nės, numato didelius sau pel
nus.

Energijos ministras Mac
donald sako, kad vyriausy
bė stengsis, kad kontrolė bū
tų jos rankose, bet finansi
niai gali būti sunku kontrolę 
išlaikyti vyriausybės ranko 
se.

• Kanados kariškiai 
esantieji Vietname taikai 
prižiūrėti, atitraukti į ba
zę,paliekant tik svarbiuo
se reikaluose judėjimą. 
Paskutiniu laiku paaiškėjo 
rimti sabotažo veiksmai iš 
šiaurės Vietnamo pusės, 
kad neprileisti bent ko
kių efektyvių sutarimų. Iki 
liepos mėnesio pabaigos 
bus visi gražinti Kanadon.
• Birželio 26 Lietuvos 
gen. konsulas ir ponia 
Žmuidzinienė dalyvaus 
Toronto miesto mero Ir 
Tarybos suruoštuose pie
tuose, kuriuos dalyvaus 
Jų Didenybės Karalienė ir 
Edinburgho Kunigaikštis.

Gen.kons.dr. J. Žmuid- 
ztnas ir ponia birželio 1 
dalyvavo Pietų Afrikos 
Vyr. Prekybos Komisaro 
(konsularinio korpuso na-

Kanodieciai esantieji Vietname ( International Commission
Control Supervision). iŠ dešinės antras yra Majoras R.V.
P aukštaiti s . Nuotrauka padaryta jam esant VientrCongo 
komunisty partizanu kontroliuojamoj provincijoj Due Co.

rioJToronte ir ponios F. Birželio 1Ogen.kons.dr. 
Viljoen priėmime Ontario J. Žmutdzinas ir ponia 
Science Center. dalyvaus Kanados Latvių

Birželio2 gen.konsulas Sąjungoę suruoštame pri- 
ir ponia dalyvavo Italijos ėmime Granite Club pa- 
gen .konsulo ir ponios Ser- skirtam naujam Latvijos 
giAngelettlpriėmime ita- konsului dr. Eduardui 
lų tautinės šventės proga. Upenieksul pagerbti.

Ontarijos provincijoje pieno industrija padidėjo apie 50% per paskutiniuosius 20 metiį.
Iš karvės per metus primelŽiama 8,000 svory pieno vidurkis.

Photo by Ont.Ministry of Agriculture & Food.
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RENGIMASIS PLB III-JAM SEIMUI
Spausdiname Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės statutui taisyti 
komisijos pirmininko Antano 
Rinkimo paruoštą projektą, 
šiam projektui dar gali 
būti pasiūlymai, ku- 
riuos pasiųsti - 
jo adresu.

i pasaulio lietuvių 
BENDRUOMENĖ

1. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę sudaro visi pa
saulyje gyveną lietuviai.
2 Kiekvieno krašto Lietu
vių Bendruomenė tvarko
si pagal savo priimtą sta
tutą, prisiderindama prie 
vietos sąlygų bei įstatų ir 
PLB Konstitucijos.
3. Vyriausias Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
organas yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Seimas.

H PASAULIO 
LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJ 
oEIMAi)

4. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimas taria 
visus PLB re tkalus:a,pri
ima ir keičia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Konstituciją, b,kol tautos 
kamienas yra pavergtas 
ir Lietuvos valstybės su
verenumo vykdymas su
stabdytas, reiškia lietuvių 
tautos ryžtą būti laisvai ir 
nepriklausomai ir rūpina
si bendruomenės aktyviu 
dalyvavimu Lietuvos lais
vinimo darbe, czsprendžia 
bendrus reikalus ir apta
ria ryšius tarp atskirų 
kraštų bendruomenių.
d^renka Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybą, 
Kontrolės Komisija ir 
Garbės Teismą, 
ez ieško priemonių lietu
vybei išlaikyti, 
fz derina lietuvių kultūri
nę veiklą ir švietimo dar
bą.
gz priima Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdy
bos apyskaitą, Kontrolės 
Komisijos aktą ir išklauso 
Garbės Teismo praneš Imą, 
gy svarsto Seimo narių, 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdybos ir 
atskirų kraštų bendruome
nių valdybų siūlymus.
5. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seime balsa
vimo teisę turi:
a, atskirų kraštų lietuvių 
bendruomenių rinkt i atsto
vą i ir atskirais atvėjais, 
kur krašto bendruomeninėj 
veikloj dar nedalyvauja dl- 
d. snls lietuvių skaičius, to 
krašto skaitlingiausios vi-
10 D si

Antanas tunKunas,

suotinio pobūdžio organi
zacijos atstovai,tokiai or
ganizacijai prašant,tr PlB 
Valdybai nutarus bei atsto
vų skaičių nustačius, 
bz PLB Valdybos nariai, 
cz kraštų bendruomenių 
valdybų pirmininkai, 
dz Garbės Teismo ir Kon
trolės Komisijos pirmi
ninkai.
6. Krašto bendruomenės 
atstovų rinkimo tvarką 
nustato kiekvieno krašto 
bendruomenė,o beime da
lyvaujančios organizacijos 
parenka a r kete ta atstovus 
savo tvarka.
7, Krašto atstovui mirus 
arba raštu nuo mandato 
atsisakius, jo vieton įeina 
sekantis pagal balsų dau
gumą kandidata sjta nd ida to 
nesant, atstovą parenka 
krašto valdyba.
8Kiekvieno krašto Lietu
vių Bendruomenė renka į 
Pasaulio Lietuvių Seimą 
bent vieną atstovą.
9. Krašto Lietuvių Ben
druomenės renkamų atsto
vų skaičių,kiekvienu atve
ju, nustato Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Val
dyba.
10. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimo nariai 
renkami penkeriems me
tams.
11. belmo nariu galt būti 
kiekvienas lietuvis ne jau

AUSTRALIJOS KRAŠTO TARYBOS ATSTOVAI SUVAŽIAVIMO METU ADELAIDĖJE . Nuotrauka M. Vilkaitienes.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

nesnis kaip 18 metų. Savo 
mandato atstovas negali 
perleisti kitam.
12,.Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdyba šaukia 
Seimo sesijas, nūs tat o se
sijų laiką ir vietą ir pa
rengia sesijos dienotvar
kės ir reguliamino pro- 
jektus.
13. Paprastosios sesijos 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimas šaukia
mas bent kartą per penke
rius metus.
14. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdybai nu
tarus arba vienam trečda
liui Seimo narių pasiūlius 
ir svarstytinius dalykus 
nurodžius, PLB Valdyba 
turi ne vėliau kaip per 6 
mėnesius sušaukti Seimą 
nepaprastai sesijai.
15. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimo sesiją 
įvyksta Jeigu joje dalyvau
ja nemažiau kaip vienas 
trečdalis Seimo narių. 
Susirinkus mažiau negu 
pusei Seimo narių, Seime 
sprendžiami tik tie klau
simai, kurie nurodyti iš 
anksto PLB Valdybos pa
skelbtame dienotvarkės 
projekte.
16Seimo sesijai vadovau
ja Seimo rinktasis prezi
diumas .
17. Visi klausimai spren
džiami Seimo posėdyje 
dalyvaujančių atstovų pa
prasta balsų dauguma, 
jeigu klausimui spręsti 
Konstitucija nenustato 
kvalifikuotos daugumos.

Kvalifikuota daugumą, 
sudaro du trečdaliai nuo ' 
sesijoje asmeniškai užsi
registravusių atstovų.

Kvalifikuota dauguma 
reikalinga: keisti Konsti
tucijai,pareikšti nepasiti
kėjimą PLB Valdybai, 
Kontrolės Komisija i,Gar
bės Teismui ar atski

riems tų institucijų na
riams ir Seimo priimtai 
dienotvarkei keisti.
18. Seimas sesijos metu 
gali sudaryti komisijas.
19. Tarpsesiniu metu, rei
kalui esant,Seimas spren
džia atskirus klausimus 
korespondenciniu balsavi
mu, kurį praveda PLB 
Valdyba.

m PASAULIO 
LIETUVIU 
BENDRUOMENĖb 
VALDYBA

20. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenei atstovauti ir 
atskirų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių veiklai de
rinti, skatinti bei plėsti 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimas renka 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdybą. Ji: 
azvykdo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo nu
tarimus,
bz derina pasaulio Uetuvfų 
švietimo,tautinės kultūros, 
socialinę, šalpinę, ekono
minę ir politinę veiklą, tuo 
reikalu bendradarbiauda
ma su kitais lietuvių veiks
niais,
cz informuojąs i ir infor
muoja atskirų kraštų val
dybas apie lietuvių padėtį, 
dz pateikia PLB Seimui 
tvirtinti savo veiklos apy
skaitą,
e. atlieka kitos šios kon- /
stitucijos ir PLB Seimo 
pavestus uždavinius.
21. PLB Valdyba renkama 
penkeriems metams. Jos 
narių bei kandidatų skai
čių ir būstinę nustato PLB 
Seimas.
22. PLB Valdybos kaden
cija baigiasi naujai valdy
bai pareigas perdavus. 
Perdavimas turi įvykti 
nevėliau kaip per 30 die
nų naują valdybą išrinkus.
23. Valdybos nariai parei
gomis ir darbo sritimis 

paskirsto patys.
24. PLB Valdyba arba jos 
atskiras narys atsistaty
dina PLB Seimui pareiškus 
nepasitikėjimą paragrafe 
17 nustatyta tvarka.
25. Svarbesnėms sritims 
tvarkyti PLB Valdyba gali 
sudaryti atskiras komisi
jas arba skirti įgaliotinius.
26. Rinktam valdybos na
riui dėl kurių nors prie
žasčių nustojus būti val
dybos nariu, jo vieton, ne
vėliau kaip per 30 dienų, 
įeina daugiausiai iš eilės 
balsų gavęs kandidatas.
27. Valdyba prireikus gali 
kooptuoti naujų narių, ku
rių skaičius negali būti' 
didesnis kaip vienas treč
dalis rinktųjų narių.Ko
optuotieji nariai turi ly
gias teises su rinktaisiais.

IV PLB ATSKIRŲ 
DARBO bRIČIŲ 
INbTTTUCIJOb

28. PLB Valdybos nariai, 
vadovaujantieji atskiroms 
darbo sritims, gali prie 
savęs turėti vienkartines 
ar nuolatines komisijas, 
kurias tvirtina PLB Val
dyba ir kurios veikia pagal 
PLB Valdybos patvirtintą 
statutą.
29. GARBĖb TEIbMAb 
renkamas penkeriems me
tams .Jo narių ir kandida
tų skaičių nustato PLB 
Seimas. PLB Garbės 
Teismas suinteresuotoms 
institucijoms prašant: 
az aiškina PLB Konstitu
cija, b, pasisako dėl PLB 
Valdybos ir kitų PLB in
stitucijų sprendimų bei 
veiksmų teisėtumo, c, pa
sisako principiniais lietu
vių garbės reikalus lie
čiančiais klausimais. PLB 
Garbės Teismas veikia 
pagal PLB beimo patvir
tintą statutą.
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hamilton
HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA"

830 Main St. East. tel. 544*7125

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,800,000

i

VISI I GEGUŽINĘ

SLA 72 kuopos tradicinė 
gegužinė įvyks š/m. liepos 
22 A. Padolskio sodyboje, 
Paris, Ont. Šioje vietoje 
jau 7-tą kartą t>La 72 k. 
ruošia gegužines.

Šiais metais gegužinė 
bus reikšminga,nes kuopa 
yra pasiryžusi įamžinti 
R. Kalantos vardą, jo var
du įnešdama $100.00 į 
Kanados Lietuvių Fondą. 
Atatinkamos ceremonijos 
bus atliktos gegužinės me
tu.

Į šią gegužinę yra pa
kviestas SLA prezidentas 
P. Dargis ir jau gautas 
sutikimas kad dalyvaus ir 
pasakys kalbą.

Gegužinėje svečius 
linksmins pagarsėjęs 
akordoenistas K.Deksnys 
iš Hamiltono. Bus ir pro
grama bet apie tai vėliau.

K. Deksnys gros SLA 72 kuopos gegužinėje.

1973. VI. 13

Mokame už:
depozitus ............. .........  5%%
šėrus ir sutaupąs_____ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius 7% 
ir 3 metams 7% %
Duodame: 
asmenines paskolas iš__ 10%
nekilo. turto paskolas iš 8% %

Sąryšyje su R.Kalantos 
vardo įamžinimu yra pla
tinama loterija.

Kviečiame svečius ir 
kaimynines SLA kuopas 
dalyvauti gegužinėje ir sa
vo ats ilankymu pr is idė s ite 
prie R. Kalantos pagerbi
mo.

b LA 72 k. valdyba

HAMILTON
MŪSŲ LIGONIAI

• Gegužės 14 dienos ry
tą einančią į darbą J.Ma- 
čionienę buvo užgavusi 
auto mašina. Sužeidimas 
nebuvo sunkus, nes nelai
mė įvyko prie eismo 
šviesų. Ligonė gydoma 
miesto General ligoninėje. 
Jos vyras Viktoras po 
sunkios operacijos jau 
sveiksta namuose.
• J.Zurlysjtris savaites 
Išbuvęs ligoninėje, jau 
sveiksta namuose.

Turime ir daugiau ligo
nių ligoninėse^beslgydan- 
čtų namuose, bet tikime 
jų visų greitu pasveikimu.

ŠACHMATININKŲ 
KLUBAS
Klubo nartai šių metų 

žiemos sezoną žaidė tik 
savo tarpe. Turnyrą lai
mėjo L JCoperskis .Ta pro
ga buvo surengtas pobūvis 
A. Patamsio namuose,ku
rio metu klubo garbės na
rys P.Vaitonis nugalėtojui 
įteikė pereinamąją dova- 
ną-taurę ir jį pasveikino. 
Gražią taurę klubui dova
nojo A. Ir E. Tėveliai.

Klubiečiams simultaną 
davė P.Vaitonis, laimėjęs 
visas partljas(17 lentų).

Klubas-trijų žiemų se- 
nūmo.Jame yra gana stip
rių žaidėjų. Per tą laiko
tarpį yra lošę su latvių, 
estų klubais ir nepilname 
sąstate su Toronto lietu
viais. Pirmiesiems klu
bams nedavė išlošti ne 
vieno taško, gi torontte- 
čiams pralaimėjo.

Klubas kaip vienetas, 
dar nėra pakankamai iš
vystę s veiklą ir todėl silp
na kasa. Šitas faktorius 
neigiamai gali atsiliepti 
tolimesnial klubo veikiat. 
Klubą n kviečiami ir lau
kiami nauji nartai, vyrai 
ir moterys bei jaunimas . 
Klubo vadovybę dabar 
sudaro: pirm.-V.Lepar- 
skas. sekret.-A.Matulie
nė trižd.-A. Paukštys. 
Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į juos. Z p.

LIETUVIU BENDRUOMENE • • 
(Atkelta iŠ 10 psl.)

30. PLB KONTROLĖS 
KOMISIJA renkama pen- 
keriems metams .Jos na
rių ir kandidatų skaičių 
nustato PLB Seimas. PLB 
Kontrolės Komisija:a, tik
rina PLB Valdybos ir kitų 
PLB institucijų finansinę 
atskaitomybę, b, surašo 
atskaitomybės tikrinimo 
aktą tr ji pateikia PLB 
Seimui tvirtinti.
31. Visų PLB atskirų dar
bo sričių institucijų ka
dencija baigiasi kartu su 
PLB Valdybos kadencija.

V PASAULIO 
LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS 
LĖŠOS

32. Pasaullo Lietuvių Ben
druomenė yra ne pelno or
ganizacija.

toronto
Taupyk ir skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
už depozitus

6% už šėrus (numatomo) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term. dep. 
7%% už 2 m. term. dep.

Kapitalas — šeši miliįonai 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. Nemokamas čekių, patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nno 10 vaL iki 3 vaL p. p, išakytus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 mln. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL ikį 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 * 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.

LIETU i V I Ų. NAMAI 

TORONTE

Prieš 22 m. įgyti To
ronto Lietuvių Namai, To
ronto lietuviams yra ne 
mažai pasitarnavę. Pir
mame Lietuvių Namų de- 
š imtmetyje juose vyko gy
va lietuvių veikla: susi
rinkimai, minėjimai, po
būviai, lituanistiniai kur
sai, tautinių šoklų ir cho
ro repeticijos. Tie namai 
netiesioginiai pasitarna
vo ir kitoms lietuvių ko
lonijoms įsteigdami savo 
veikimo ribose kredito 
kooperatyvą ” Parama ”. 
Tai buvo pirmas lietuvių 
kredito kooperatyvas iš- 
elvijoje.Jo sėkmingą veik
lą pasekė Hamiltono tr 
Montrealio lietuvių kolo
nijos, įsteigdami savo 
kolonijose panašius ko
operatyvus, o Toronte 
įsisteigė ir antras, Prisi
kėlimo Parapijos, kredito 
kooperatyvas. Kredito 
kooperatyvų veikla negin
čijamai buvo ir yra nau-

33. PLB lėšas sudaro: 
a,atskirų kraštų bendruo-; 
menių įnašai, nemažesni 
kaip 15% solidarumo įna
šo,^ aukos, palikimai, do
vanos bet kitos pajamos.
34. Ši PLB Konstitucija 
galioja PLB IV-tam Sei
mui ją priėmus.

Šios Konstitucijos įžan
ga yraVLKo 1949 metais 
paskelbta LIETUVIU 
CHARTA.

A.Rinkūnas
53 Burrows avė., 
Toronto(Islington), Ont.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8 % už mortgičius

dingą visoms lietuvių ko
lonijoms.

Tačiau tie namai To
ronto lietuvių kolonijai 
buvo per maži. L. N. gy
venimo antram dešimt
metyje didėjančių lietuvių 
reikalų jie nebegalėjo ap
tarnauti. Jų reikšmė labai 
sumažėjo .Del to Lietuvių 
Namų valdybos ir aktingie
ji nariai dairėsi ieškodami 
didesnių ir geresnėje vie
toje patalpų. Pagaliau 1971 
m. buvo surasta patogioje 
vietoje, bevelk lietuviškos 
kolonijos viduryje, Bloor 
tr Alhambra gatvių piet
vakarių kampe, parduoda
ma bažnyčia. Atrodė, ją 
pertvarkius galima pada
ryti gražias lietuviams 
tinkamas patalpas. Lietu
vių Namų valdybą pritarus 
visuotiniam susirinkimui, 
tą bažnyčią nupirko ir da
bar vykdo pertvarkymo 
darbus. Senieji Lietuvių 
Namai buvo parduoti. Jie 
ištikimai lietuviams tar
navo 20 m. ir parduodant 
atsiimtas už juos kapita
las buvo daugiau kaip pa- 
dvtgubėjęs.

Naujųjų Namų rytinė 
dalis jau atremontuota. 
Toje daly apačioje yra 
įrengta sporto salė talpi
nanti apie 400 žmonių, tat 
salei virtuvė ir kiti pato
gumai .Viršuje yra puošni, 
su balkonais pobūvių ir 
koncertų salė. Joje tr bal
konuose ttlpsta per tūks
tantį asmenų. Salėtu ypač 
viršutinioji yra įrengtos

Nukelta į 14 psl.
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garos kraštą, savaime 
aišku, visų lietuvių turi 
būti pagerbtas. Nežinia 
kas galėtų šiais metais 
sutrukdyt i bent kuriam lie
tuviui atvykti į Jonines. 
Mes maloniai prašome 
tilsenburgiečlų,slmkiečių, 
delh iečių mus aplankyti. 
Taip pat londoniečlų Ir 
sudburiečių. Tiesa, kas
met iš jų būna žmonių,bet 
šiemet tikimės didelio 
skaičiaus. Reikia atsimin
ti, kad vieni mes daug ko 
padaryti negalime. Reikia 
jų paramos .Taip gi,toron
tiškių ir ypač hamiltoniš- 
kių. Šie pastarieji, juk vi
sad būna gana gausiai,kai 
tik ištinka muskuris svar
bus, tautinis reikalas,tad 
tikimės ir šiemet, priim
sime kaip įmanoma gra
žiau.

Joninės rengiamos jau 
virš 20 metų. Duodame 
progos,kaip minė jau, pasi
reikšti lietuviškom meno 
jėgoms. Puoselėjame lie
tuviškas tradicijas, kurių 
bene gražiausia yra Joni
nės, tad laukiame.Šiemet 
visi rašo laiškus pažįsta
miems,draugams ir gimi-

MIRĖ DR. JUOZAb 
PAJAUJO
Tik laikraštį išleidžiant 

gautas pranešimas Iš New 
Yorko, kad sekmadienį 
Washingtone mirė dr.J. 
Pajaujis, 79 m. amžiaus, 
kuris bus laidojamas tre
čiadienį.

Dr.J. Pajaujis buvo žy
mus Lietuvos Valstiečių 
-Liaudininkų partijos vei
kėjas Lietuvoje, kuris dėl 
nesuderinamos veiklos 
Tautininkų partijos val
džiai esant Lietuvoje, bu
vo karo lauko teismo .nu
teistas mirties bausme. 
Vėliau amnestuotas su są
lyga pasišalinti iš Lietu
vos. Vėliau grįžęs vėl į 
Lietuvą, kurioje per pir
mąjį sovietų okupacijos 
1940 m. buvo areštuotas 
Ir įkalintas Lukiškių ka
lėjime iki vokiečių okupa

nėms. Turi būti pasiseki
mas geras. Visas pelnas 
iki vieno cento eina lietu
viškam jaunimui.

Reikia atgaivinti laikus, 
kai čia į Jonines priva
žiuodavo arti IOOC žmo
nių. Pasimatymas su se

cijos. 1941 m. susidarius * ą 
laikinajai sukilėlių vy- .J 
riausybel Kaune, jis buvę 
prisiėmęs darbo Ir socia
linės apsaugos ministerlo 
pareigas JSovletų-V okiečtų 
karo frontui priartėjus 
prie Lietuvos f velionis 
Juozas Pajaujis su šeima 
pasitraukė į vakarus.

nais prieteliais visiems 
yra didelis dalykas. Be to. 
Niagarą visad nauja,visad 
įdomi - pasaulio dėmesic f 
centras. 5 milijonai žmo
nių aplanko Niagara kas--' 
met,Ir kasmet jiems pasi-

Nukelta £ 14 psl

st.catharines
V I S į DĖMESYS

Joninės mūsų krašte 
yra pavirtusios į vieną 
svarbiausių kultūrinių 
reiškinių.Tą žino visa iš
eivija. Nėra tokio meninio 
vieneto visoje Amerikoje 
ar Kanadoje, kuris nebūtų 
turėjęs progos pasirodyti 
St. Catharinėje Joninių 
proga. Ir šiemet atvyksta 
Clevelando Čiurlionio an-

į JONINES

samblio kanklininkai ^iaip 
ar taip;bet Čiurlionio an
samblis yra lietuviško 
aukštojo meno pionierius 
šiame Amerikos kontinen
te. Iš jo pasimoko visi. 
Muzikas ir kompozitorius 
Alfonsas Mikulskis bet jo 
žmona yra lietuviško me
no pažibos jau iš Lietuvos. 
Tai jų atvykimas į šį Nta-

D E

RAD10 1410 M O NTR EAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

PARDUODAMA
LAŠALE HARDWARE

W. THEROUX prop.

7688 Edouard LA SALLE. 
TEL. 365 - 0470. [

IŠORINIAI DAŽAI: 
<

Išpardavimas ne tik nepaprastas, bet ir parodantis, kaip uz žemų,kaina galima 

Įsigyti geriausius CIL firmos dažus. Ateikite ir patys įsitikinsite, pamatyda
mi įvairių rbšių visokiems jūsų namų lauko įrengimams.

KIEKVIENA TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

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

CILUXZ
I fRUTO^

txTimf*

KELEIVIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 

.JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽiNIU IR iŠ KANADOS
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

Metinė prenumerata tik $ 7.00
KELEIVIO 1973 m. kalendorius $1.50

! 636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 0 2 1 2 7’

dt. Perti**
už $5.50

GAL

• Esant problemoms duodami patarimai.
• Skambinkite telefonu, pristatysime i namus.
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Dievo Karalystės
Žinios 4^

.SKE LBI M AS|4»

Kada Bus Tikroji Taika 
Atsteigta Ant Žemės?
Gyvename svarbiausame lai

ke, kuriame pildosi pranašystės. 
Pasaulio žmonių karalystės pra
dėjo griūti nuo 1914 metų ir tas 
jų griuvimas tęsiasi. Tikrosios 
taikos neturėjome nuo 1918 me
tų. Kiekvienais metais švenčia
me Paliaubų Dieną, lapkričio 
11-tą, nors pasauliniai vargai 
prasidėjo nuo 1914 metų. Bet 
visgi jie nebuvo didžiausi, apie 
kuriuos Jėzus kalba, nes tada 
ous didis vargas, kokio dar ne- 
uvo nuo svieto pradžios iki 

-šiolei, nei ateityje nebus. Ir jei 
nebūtų patrumpintos šios die
nos, tai nebūtų išgelbėtas nei 
vienas žmogus. Bet del išrink
tųjų bus patrumpintos tos die
nos. Mat. 24:21-22 ir Dan. 12:1-2.

Taigi jau esame priėję prie 
išsipildymo šių tekstų. Seniaus 
nebuvo taip aišku, kaip dabar, 
kuomet jau turime atomų ener
giją išrastą ir jos naikinamoji 
jėga visiems jau žinoma. Todėl 
nėra randamas išsigelbėjimas 
niekur kitur, kaip tik prie Ka
ralių Karaliaus ir prie Viešpa
čių Viešpaties. Galime tarti 
šiuos žodžius: dėkojame Tau 
'iešpatie, visagalis Dieve, kurs 

_>uvai, esi ir būsi; kad ėmiai sa- 
3 didžia galybe ir viešpatauji. 
Tautos yra susipykusios ir at

ėjo tavo rūstybė, ir numirusių 
laikas, kad jie būtų teisiami; ir 
kad Tu atiduotumei atlyginimą 
savo tarnams, pranašams, šven
tiesiems ir tiems, kurie Tavo 
vardo bijos, mažiems ir dide
liems, ir sunaikinti tuos, kurie 
žemę sugadino. Apr. 11:17-18.

Tikroji ir amžina taika tik 
tuomet bus įsteigta čia ant že
mės, kada Dievo Karalystė taps 
įvykinta pilnoj žodžio prasmėje.

TEMOS UŽBAIGA.
Kas domisi apie Tiesą, reikalaukite 
spaudos veltai Šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students. 
212 E. 3rd Street, * 
Spring Valley, Ill. 81362

KAI NEUŽMIRŠTAMA . . .
( Atkelta iš 5 psl.)

nį nebūdavo lietaus, visuomet 
su žmona žiemą rogutėse, vasa
rą vežimėlyje, vienu arkliuku, 
atvažiuojantį į pamaldas. Čia 
vėl susitikdavom, pasikalbėda- 
vom.
Paraginti iš Kauno savo vals

čiuje pradėjome organizuoti po
grindinį judėjimą Laisvės Ko
votojų vardu. Jau vėliau, kada 

okiečių frontas pradėjo braš
kėti, prisiekusiųjų Laisvės Ko

votojų skaičius valsčiuje per
žengė 150 vyrų. Mūsų Vaičiuje 
buvo ir mirusio, partizanų va
do Juozo s Lukšos-Daumanto, 
autoriaus knygos "Partizanai 
už geležinės uždangos" tėviš
kė. Pažinojau jo šeimą, kuri vi
sa tapo bolševikų išžudyta.

Jau rengiantis vokiečių ka
riuomenei palikti Lietuvą, vie
ną dieną buvau iškviestas į 
Laisvės Kovotojų štabo posė
dį. Patikimo ūkininko grįčioje 
manęs laukė du buvę mūsų ka
riuomenės karininkai iš Kauno. 
Jų žiniomis, į Lietuvos terito
riją parašiutais yra nuleistas 
A. Sniečkus ir kiti komunistų 
vadai. Jų nuomone, jis galįs 
slapstytis pas savo brolį urėdą

1973. VI. 13
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LIETUVOS ŽVĖRYS 
' Gamtos apsaugos komi
teto paskelbti duomenys 
nurodo,kad Lietuvoje buvo 
briedžių-9, 900, tauriųjų 
elnių-3,OOO;dėmėtųjų el- 
ntų-5O;danleltų-28O;stir- 
nų-5l, OOO;šernų-l5,OOO; 
pilkųjų kiškių-228, OOO; 
baltųjų kiškių-7,OOO; miš - 
kinių ktaunių-8,3OO;kana- 
dlnių audinių 440; vtlkų- 
1OO;lapių-, 13, 9OO,mangu- 
tų-15,8OO;lūšių-19O0drų- 
2,5OO;vovertų-34, OOO.

KOLŪKIU VARDAI 
’’Mūsų nuomone,daugelį 

kolūkių pavadinimų reikia 
pakeisti tos vietos gyve
namųjų vietų vardais ”. 
Taip rašoM .Treinys”Kul- 
tūros barų”žurnale(nr. 4).

Pasirodo, kad paskubo
mis kuriant kolūkius, no
rėta pasirinkti galimai 
prašmatesnius, kartais 
proletariškesnius ar net 
ir tauttškesnius vardus. 
Tik vėliau, kai gyvenimas 
nusistovėjo, kai pas viens 
kitą atvykę”kelias įgyveni- 
mtečiai pradėjo sveikinti 
žingsntupirm in tėčius ’Ap
sižiūrėta,prie kokių nesą
monių prieita.

Sniečkų. Jie prašė mane tą -rei
kalą ištirti ir pranešti štabui 
Kaune.

Urėdijos trobesiai, kuriuose 
gyveno urėdo šeima, buvo la
bai palankūs slapstytis. Visi 
pastatai buvo prie vieškelio, 
miške. Eglių šakos siekė pasta
tų langus. Geležinkelio stotis 
ir pats miestelis buvo už pu
sės klm. Paskyrėme tris apsuk
rius vyrus pasekti urėdiją. Bu
vo pranešta, kad nieko nepaste
bėta, joki svetimi nesimaišo 
urėdijoje. Po kurio laiko seki
mas buvo nutrauktas.

Karui pasibaigus, o mums 
benamiams kilnojantis iš vietos 
į vietą, vieno Vokietijos miesto 
gatvėje netikėtai susitikau urė
dą Sniečkų. Aš labai nustebau, 
kad jis, turėdamas tokį galin
gą brolį, taip pat pasitraukė 
iš tėvynės. Išsikalbėjom ir jam 
atvirai pasakiau, kas buvo apie 
jį galvojama ir daroma. Jis 
man į tai atsakė maždaug to
kiais žodžiais.

— Jūs visi bėgote nuo bol
ševizmo ir rusų. Bet aš ir mo
tina bėgome nuo bolševizmo ir 
svambiausia nuo brolio ir sū
naus. Tavęs ir kitų mano bro
lis nepažįsta, ir gal nebūtų ker
šijęs, bet savo antibolševiko 
brolio ir senos, religingos mo
tinos jis nebūtų pasigailėjęs... 
Pasikalbėję išsiskyrėme ir dau
giau nesusitikom. Girdėjau, kad 
jo šeima ir jo motina emigravo 
į Ameriką. Kiek žinau iš laik
raščių. motina mirdama pa
smerkusi savo sūnų palaidūną 
Antaną Sniečkų...

Iš 1,340 šiuo metu Lie
tuvoje esančių kolūkių tik 
426(31,8%) pavadinti kaimų 
ar miestelių, kur jie įsi
kūrę , pavadinimais.

96kolūkiai(7%) pavadin
ti upių ar ežerų vardais. 
Esama net 15”Nemunų ’tr 
po4”Neris”ir”Nevėžius”.

207 kolūkial(15,4%)pa
vadinti žymių ir ne taip 
žymių žmonių vardais; 36 
turi Lenino vardą, 21-Mel- 
nikaitės, 14-Mičiurtno, po 
13-Janonio ir Ždanovo, po 
12-Poželos ir Čertnachov- 
skio,lO-Žemaitės,9-Cvir- 
kos.

611 kolūkių(45%)turi iš- 
galvotusįbeprasmės ,gr ioz - 
dtŠkus vardus , pvz.”Į 
Šviesią ateitį”, ’’Gražus 
rytas”, ”Kelias į šviesą" 
"Pirmoji vaga"ir kt.O to
kių,kaip"Pergalė"ir”Auš- 
ra"esama net po 25, "Ge
gužės Pirmosios ’’ - 19, 
’’ Naujo gyvenimo " -18, 
"Švyturio"-16, "Vienybės” 
-15.

Reikia džiaugits,kad pa
galiau kas nors pasiūlė 
ištaisyti biauriai sužalotą 
Lietuvos geografinį ir is
torinį veidą.

sudbury
Gegužės mėn. 26 d. di

delis būrys tautiečių suva
žiavo į Kazimiero Poderio 
vasarvietę, esančią tik 20 
mylių nuo Sudburio miesto, 
pasveikinti Kazimierą, 
kaip pavyzdingą ir patrio
tinių nuotaikų lietuvį į 
pensiją išėjimo proga .Ka
zimieras Poderis yra ra
maus būdo,darbštus,buvęs 
L. B. Valdybos pirminin
kas, nuoširdžiai dalyvauja 
tautinėje veikloje, ją re
mia materialiai. Tėvynėje 
buvo pavyzdingas valsty
bės tarnautojas. Pagerbi
mo proga sveikino L.B. 
p-kas J. Kručas, Augusti
nas Jasiūnas^Antanas Ga- 
tautls. Vist dalyviai su
giedojo Ilgiausių metų, 
įteikė simbolinę dovaną. 
Pats pobūvio kaltininkas 
Kazimieras savo trumpa
me žodyje, visiems padė
kojo ir pasižadėjo, kaip 
pensininkas turėdamas 
daugiau liuoso laiko,inten
syviai įsijungti į tautinę 
veiklą. Kazimieras ir jo

Veikli Poderių seimą, viduryje Salomėja ir Kazimie
ras Poderiai ir dalis jų Šeimos. Dešinėje Joniką ir 
priekyje šios žinutes autorius - J. Kručas.

žmona Salomėja išaugino 
didelę ir gražią lietuvišką 
šeimą,maloniausia, kad jų 
visi vaikai kalba,skaito ir 
rašo lietuviškai. Turi taip 
pat daug anūkų, kurių da
lis jau lanko"Tumo-Vaiž- 
ganto"lituanisttnę mokyk
lą. Vienas jų sūnus-Gedi- 
minas tarnauja Kanados 
O.P.P.lakūnas ir naras, 
vedęs pasižymėjusią tau
tinėje veikloje Darutę 
Girdzevlčiūtė iš bault.Ste. 
Marie, augina dviejų vai
kučių lietuvišką šeima. 
Poderių dalis vaikų vedę, 
kiti dar lanko universite
tus ir gimnazijas JSėkmin - 
go pensininko gyvenimo.

J* Kr.
• AldonaKrūčienėir sū
nus Vytautas išvyko atos - 
togų į Vilnių-Lietuvoje.

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

89 Orchard Street, LaSalle.P.Q.
(vairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Skambinkite visokiais atvejais tele fonas: 366-6237,3896.

Buttle Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairJs medfio dirbiniai.

S47 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P. Q. TEL. 366-3 8 84.
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• Gediminas PODERIS 
tarnauja OPP Va va, Ont. 
Jis sėkmingai baigė civi
linės aviacijos kursus ir 
gavo lakūno pažymėjimą, 
taip pat buvo išrinktas 
OPP lakūnų klubo valdy
bos pirmininku. Be to jis 
dar baigė narų kursus .Gra
žu, kad Gediminui sekasi 
tarnyboje,bet dž iaugiamės, 
kad jis liko tikras lietuvis 
ir artimais ryšiais ir tau
tine veikla jungiasi su sa
vo tautiečiais Sudburyje 
ir Saūlt-Ste-Marie, Ont. 
Jis yra vedęs tautinėje 
veikloje pasižymėjusią 
Danutę Girdzevielutę iš 
Sault-Ste - Marie, augina 
gražią šeimą. Visi kalba 
puikiai lietuviškai. Gedi
minui ir Danutei sėkmės.

J. Kr.



Alglrdas-Henrikas Ado
monis ( Henriko -ir Onos 
sūnuą) baigęs McGill uni
versitetą su Bachelor of 
Science, Honours- garbės 
laipsniu,-* microbiology, 
Immunology. Vėliau dirbo 
prie McGill universiteto 
Montrealio tuberkulozi- 

ADVOKATAS

J.P. MILLER.BJU B.C.L
168 Notre Dome Street E. Suite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

ADVOKATAS

R. J. Isganaitis, ba, bcl 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

27.8 ST. JAMES ST. VEST - SUITE 929 MONTREAL IIS.

Tel: 842-1126, namų 678 - 3660

NOTARAS

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

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 8 7 7- 1430

nėje ligoninėje, vėžio Ir 
kltokjų Ilgų tyrime. Vieną 
projektą tyrime jau už
baigė, tikimasi, kad bus 
paskelbtas medical žurna
le. Nuo šių mokslo metų 
pradės studijuoti medici
nos mokslus. Tai vėl vie
nas būsimas medicinos 

daktaras Montrealyje. 
Prieš mokslo metų pra
džią pasiryžęs aplankyti 
Europos valstybes. Algis 
išaugęs lietuviškoje dva
sioje, baigęs šeštadieninę 
lietuvių mokyklą ir litua
nistinius kursus. Priklau
sė Aušros Vartų parapijos 
chorui ir dažnas lankyto
jas įvairių lietuviškų pa
rengimų .Mėgėjas fotogra
fuoti, kurio nuotraukomis 
ir NL pasinaudoja. Tad 
linkime jam tolimesnės 
sėkmės moksle.

PAKELTA PROFESORE
Ina Čepenaitė-Ifigirle- 

nė Worcester universitete 
pakelta ordinarine porfe- 
sore.Jos vedamu! tyrinė
jimo darbui valdžia pa
skyrusi sumas,nors moks
liniams tyrinėjimams šiuo 
metu lėšos labai apkarpy
tos.

Rugpiūčto 25 d. Mon
trealyje bus tarptautinis 
psichologų suvažiavimas, 
kuriame prof. I.Užgirienė 
vadovaus viename skyriu
je.

V —

LIETUVIU NAMAI . .-.
(Atkelta iš 11 psl.) 

skoningai. Bet viršutinei 
salei dar nėra virtuvės, 
rūbinės ir kitų patogumų . 
Tatai bus įrengta vakari
nėje pastato daly. Vakari
nė dalis dabar statoma. 
Šiuo metu rūsys ir pirma
sis aukštas jau pastatyti. 
Iki birželio mėnesio galo 
gal tr viso pastato sienos 
ir stogas bus baigti. Rei
kės tik vidaus įrengimų. 
Vakarinė dalis rūsyje tal
pins barą tr valgyklą, pir
mam aukšte-Paramos pa
talpas, rūbinę ir kitus pa
togumus. Antrame aukšte 
bus salė trimis durimis

G
pharmacie

onnon
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

200 tūkstančių Bank of 
Montreal ir apie 30 tūks
tančių Paramai. Reikia 
dar apie 200 tūkstančių, 
kad statyba būtų užbaigta. 
Reikės dar lėšų vidaus 
įrengimams ir baldams. 
Tas lėšas teks surinkti 
iš lietuvių kolonijos. Tam 
reikalui yra išleidžiami 
paskolos lakštai ( deben
tures/$300 tūkstančių su
moje. Paskolos lakštai 
duos 8% palūkanų į metus. 
Kas met bus gražinama 
1O% skolos, tai visa skola 
bus sugrąžinta per dešim
tį metų. Paskolos lakštai 
padrausti trečiuoju mort
gage. Apdrauda, atrodo, 
gera, nes visos Lietuvių 
Namų skolos neperžengs 
60% turto vertės.Užbaig
tų Lietuvių Namų vertė 
rinkoje prašoks vieną mi
lijoną dolerių. Pagal su
darytas sąmatas, atrodo, 
kad šie Lietuvių Namai 
turėtų verstis gana gerai.

Šiuo metu didžiausias 
Lietuvių Namų rūpestis, 
tai skubiai surinkti reikia
mas lėšas, nes rangovui 
reikia piokėti,kai tik dar
bai užbaigti. Už dviejų 
savaičių reikės sumokėti 
apie $40 tūkstančių dole
rių .Vėl už mėnesio gal dar 
daugiau. Apie rugptūčio 
mėn.kai darbai bus baigti, 
reikės baigti mokėti kon
trakto sumą apie $230 
tūkstančių dolerių.

Dantų gydytoja 
DR. Ą. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmas aukštas,

11-12 kambarys 

Tel: 932- 6662; namų 737-9681 *

Lietuvių Namai visai 
lietuvių kolonijai yra labai 
reikalingi. Dėl to tikima
si, kad visi susipratę lie
tuviai tą reikalą rems. 
Į Lietuvių Namus įdėti pi
nigai ne tik nežus,bet neš 
8% palūkanų. Tai geras 
investavimas Ir turį pa
laidų santaupų turėtų pa
sinaudoti. Šis Toronto 
Lietuvių Namų praplėti A 
mas yra geras ir įdomu* < 
mūsų lietuviškos kolonijo. ’ 
tautinio susipratimo ban
dymas.

V. Rasa
Adolfas Dragūnas, 6U m. am

žiaus, mirė birželio 1 d. po šir
dies srityje padarytos operaci
jos.

ST. CATHARINES. . .
( Atkelta iš 12 psl.) 

pildo vis naujumu tr įdo-. 
mumu.

Birželio 23 dieną, dlde > 
Įėję Meritono salėje vėl 
tikimės, sužydės dldek ' 
lietuvybės šventė-Jontnės; 
kur kaip kas metaįgausus 
jaunimo atsilankymas pa
sireikš savomis ambicijo
mis. Retai kas gailėjosi 
atvykęs į St. Catharine* 
tradicines Jonines.

Joninių Papartis

Dr.V.Giriuniene
Dantų gydytoja 

5330 L Assomption Blvd. 

Montreal,

Tfl,. 255-3536

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

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

Dr. A.S. Popieraitis
R.A., M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C^ E.R.C.S.(c).

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024
Suite 215, Montreal 109, Que.

sujungta su didžiąją sale, 
virtuvė ir skaitykla. Tre
čiame aukšte bus 40x40 
pėdų salė ir dvi mažesnės 
patalpos. Čia gal bus 
įrengta lietuviška sekly
čia ar kas nors panašu. 
Atrodo, kad užbaigti šie 
namai bus erdvūs ir lietu
vių reikalus didžiąją dali
mi tenkins. Dabar dar ne
baigtuose Lietuvių Jfemuo- 
se vyksta didelis lietuvių 
ypač jaunimo judėjimas.

Iki šiolei šie namai re
montuojami daugiausia 
skol Intom lėšom. Šiuo 
metu jie turi 95 tūkstan
čius skolos už sklypą, Toronto miesto mayoras David Crombie poilsio metu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA14 psl.



montreal
L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA birželio 23 d. 2 vol.

P. S r u i b i o vasarvietėje, Pointe Fortune, P. Q. 
Rengia

JONINIU

laužo meninės programos pradžia 9,30 vai. vakare. 
KVIEČIAME visus dalyvauti.

Kuopos Valdyba

L. K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPOS STOVYKLA

siunčiant registracijos 
mokestį šiuo adresu:
Aug.Mylė
105 Monette Str.
LaSalle 650 P.Q.
Canada.
Tel: 365 - 0353.

Stovyklos detali progra
ma neužilgo bus pranešta 
atskiru raštu.

Visas L.Š.S.T. kuopų 
vadovybes maloniai kvie
čiame šaulišku nuoširdu
mu prisidėti galimai tal
kai ir paraginti kuopų na
rius, brolius ir seses kuo 
skaitlingiausiai šioje L .K. 
Mindaugo šaulių kuopos 
Kultūrinėje 3-jų dienų

Nfontrealio Lietuvos Ka
raliaus ’’Mindaugo” šaulių 
kuopos Kultūrinė 3-jų die
nų stovykla, 1973 m.rug- 
plūčio mėn. 3-4-5 d.d. 
KLB Montre alio”Balttjos" 
stovyklavietėje Lac Syl- 
vere Laurentijos kalnuose

kuopos Kultūrinėje 3-jų 
dienų stovykloje. \

’’Baltijos” stovyklavietė 
randasi nuostabiai gra
žioje Laurentijos kalnų 
aplinkoje prie Lac bylvere 
ežero, tik apie lOO mylių 
nuo Montrealio didmiesčla

stovykloje dalyvauti.
L.K.Mindaugo šaulių 
kuopos valdyba

AUSROS VARTU PARAPIJA 
Parapijos metinė ge

gužinė bus rugp. 5 dieną, 
Skruibių ūkyje prie 17 ke
lto. Gegužinė žada būti 
labai įdomi šiais metais.

• Š.m. gegužės mėn.27 d 
Seselių Namuose įvyko 
Katalikių Moterų Dr-jos 
paskutinis prieš vasarą su
sirinkimas ir vaišės .Atsi
lankė gražus būrelis narių 
ir svečių. Iš gauto pelno 
paskirta:

Montrealio Lituanisti
nei Mokyklai $100.00, 
Vasario 16-osios Gimna
zijoj Vokietljoje-$1OO.OO 
Šv. M. M.Nekalto Prasi
dėjimo Seserims (šįmet 
švenčiančioms 20 - ties 
metų darbo sukaktį Mon
trealyje) - $100.00 
"Moters’žurnalui-$5O.OO, 
Centro Valdybai-$50, OO, 
’’Nepriklausomai Lietuvai” 
$25.00, ’’Tėviškės Žibu
riams ”- $25.00, Skautų- 
čių stovyklal-$25.OO,Atei
tininkų stovykla i-$ 25. OO.

jo pasisekimas buvo stebėti - 
geras. Draugi ja nebuvo skru
pulingoj Š gauto pelno paskyrė 
lietuviškiems reikalams, kurių 
tarpe ir NL 25 dol.

Nuoširdžiai dėkojame NL.

prie bt.Donat P. Q.Kana
doje.
Rengia : L. K. Mindaugo 
šaulių kuopos valdyba. Sto
vyklos vadovas: J. Šiauč tū
lis. Stovyklos vadovo pa
vaduotoja s-kordinatorius: 
A.Mylė.Stovyklos komen
dantas :Ig.Petrauskas .Me
no vadovas : V. Sušinskas. 
Ūkio reikalams: S.Reutas 
ir J.Babrauskas.Vyr. sto
vyklos šeimininkė: M .Kas
peravičienė. Šaudymo va
dovas : B. Kasperavičius.

3-jų dienų stovyklavimo 
mokestis įskaitant nakvy
nę ir maistą: suaugus lems 
15 dol. ,jaunimui(iki 15 me
tų) vienam 1O dol., dviem 
iš vienos šeimos po 7.50 
dol.

Visus kuopų šaulius- 
šaules malonia i kviečiame 
dalyvauti pirmoje Kanado
je K. L. Mindaugo šaulių

• T ėv. J. Kubilius, S.J., 
Audros Vartų parapijos klebo
nas , skaito malda per Velykų 
Stalo pietus, šiuo paruošimu 
rūpinosi Montrealio lietuvių 
Katalikių Moterų draugija ir

Norintieji stovykloje 
dalyvauti,registruotis pra- 
šomekaip galima anksčiau, 
nevėliau kaip iki š/m. lie
pos mėn. 29 d., kartu prt-

• Birželio 9 dieną, sukū
rė šeimą, Lionė Mecelytė 
ir Norman Curran, kurie 
povestuvinei kelionei iš
vyko į Bahamų salas.

TEXACO 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
• MontreaiieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

366-7818

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

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE * LASALLE. QUE.

Mechanizuotomis priemonėmis įvairus ratų ir 
kitų dalių reguliavimas. Uorės taisymas ir

President Tel. ^5 3364BELLAZZI LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten* Test.
Masonite, statybinis popieris, cementas,
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7«tt. BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

• Žuvo Edvardas Kere- 
vičius,25 m.amžiaus, la- 
saliečių Petro ir Olgos 
Kerevičių sūnus. Nelaimė 
įvyko sekmadienį,birželio 
1O d. motociklo katastro
foje.

LaSalle Auto Specialist Heg’d.

Jette & Frėres
VISKAS

vimas.
Jettė & Frere Ltėe

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE * 366-0330

- MODERNIEMS NAMAMS 
Visi kiti vandentiekio ir 
Šildymo taisymai ir nau
ji įrengimai. Gaziniu 
priemonių pardavimas ir 
įrengimas. Atstovaujam 
Hydro- Quebec i {nuoma
vimui karšto vandens

• Rimvydo Gurčtno ir 
Birutės Safronč įkaitės 
Los Angeles Cal^numaty- 
tos vestuvės liepos 28 d. 
Juodu gimę ir augę Mon- 
trealyje.

• V. Butkys, P. Povilai
tis ir Valaičiai iš Long 
Island, Ne< York, lankėsi 
Montrealyje. Svečiavosi 
pas Julija Strėlienė, Gi- 
riūnų šlemoje ir kitur.

7725 George Street ’
La Salle,Que. •

TEL:
366-0500,366-4203

Taisymas ir dažymas automobilių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 
valtys. Sav. G. D e sr o c h e r s

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE t

T£L. 366-7281 
***************

e Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas
• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)
Savtnmž®; y. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

f!973. VI. 13 15 psl.



AKCIJŲ VAJUS

Tęsiame sąrašą asmenų,
kurie pirko NL bendrovės 
akciją:

NL akcijų vajus dėka 
n Nepriklausomos Lietu
vos ” skaitytojų, peržengė 
2000.00 dol. ribą. Nuo 
paskutinio praneštmo.NL 
akcijų vajus vėl padidėjo 
devyniomis akcijomis 
90. OO dol. sumoje. Šiuo 
metu, nuo šio NL akcijų 
vajaus pradžios yra išpla
tintos 203 akcijos-2,030. 
dol. sumoje.

NL akcijų vajus vykdo
mas ir toliau, NL prenu
meratorius-skaitytojus ir 
organizacijas maloniai 
kviečiame įsijungti į sa
vosios spaudos rėmėjų ei
lę. Akcijų vajaus tikslas: 
atlikti būtiną turimų NL 
namų remontą, pristatant 
antrąjį aukštą Ir įsigyti 
tobulesnes laikraščiui 
leisti priemones. Vienos 
NL akcijos kaina tiktai 
10.00. Jei daugumas NL 
skaitytojų įsigytų tiktai 
po vieną naują NL akciją 
laikraštį leisti, rūpesčiai 
tikrai palengvėtų.

Šiuo metu naujai įsigijom 
66. Rima Tekutytė, jauno
sios kartos atstovė, La
Salle katalikų aukštesnio
sios mokyklos riiokytoja. 
Montrealio Aušros Vartų 
parapijos choro choristė, 
uoli L.K. Mindaugo šaulių 
kuopos scenos mėgėjų 
grupės talkininkė, lietu
viškos knygos mylėtoja. 
Įvertindama lietuviško lai
kraščio svarbą mūsų lie
tuviškame gyvenime įsi
gijo 5 akcijas.
67,. Juozas Šarapnickas, 
aktyvus St.Catharines lie
tuvių bendruomenės veikė
jas lietuviškos spaudos 
bendradarbis, prie jau tu
rimų 18 akcijų įsigijo dar 
2 naujas akcijas^
68. Vladas Pyragius, To
ronto lietuviškos bendruo- 
menės narys, ilgametis 
NL skaitytojas įsigijo 1 
akciją.

69.Jonas Adomėnas, akty
vus montrealietls, lietu
viškų parengimų rėmėjas, 
LJC .Mindaugo šaulių kuo
pos narys, paremdamas 
NL laikraščio išlaikymą 
įsigijo 2-rą akciją.

Visiems parėmustems 
savąją spaudą - įsigyju- 
siomis akcijomis,NL val
dybos vardu tariu nuoširdų 
ačiū. Maloniai laukiami ir 
kiti įsijungti į šį akcijų 
vajų.

J.Štaučtults,NL akcijų 
vajaus vedėjas

GERB. N L, SKAITYTOJAI !
Atsiprašome, kad per klai

dą praleidome numeraciją ir 
laikraščio datą. Tai buvo ge
gužes 16 data ir turėjo būti 
Nr. 20 (2046).daugelis skai
tytoją galvoja, kad tas nu
meris visai neišėjo' arba 
skundžiasi, kad jįi - datuotą 
tuo pačiu gegužės 9 d.nude
riu labai vėlai gavo. Paštui 
atiduodame kiekvienos sa
vaitės antradienį, bet kai 
dažnai jus pasiekia tik ki
toje savaitėje, kaltės ne
prisiimame. NL.

Pranešimas
DĖMESIO 
LIETUVIAMS
Viii LaSallėje gyvenan

tieji lietuviai kviečiami 
birželio mėn. 20 d. nuo 9 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro 
nuvykti į kiekvieno dis
trikto nurodytą vietą bal
suoti už LaSalle sporto 
salės-arenos praplėtimą, 
kad nebūtų pakelti nuosa
vybės mokesčiai.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL.727-3120 Namą 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL.IONAS, B. A. C.S.C, I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Greitas ir tikslus patarnavimas!

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBt 

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

su duktere, Elena Mitke- • Rūta Kalvaitytė atosto- 
vlčtenė ir Elena Bagdo- gaują ir kuriam laikui yra 
nienė iš Connecticut,USA. išvykusi į Mexicą.

• Šį savaitgalį pas Me- 
celius LaSallėje, įvykusių 
jų dukters Lionės vestuvių 
proga, lankėsi Viktoras 
Štaškūnas su šeima iš 
Šault bte.Marle,Ont^Jonas 
ir Mari ja Sauka t iš Brook
lyn^. Y., Lina Kijonktenė

Šį planą remia Laballe 
miesto mayoras Raymond 
ir3-jo distrikto alderma- 
nas B. Cordner.

Kitu atveju tektų bal
suoti už kitų aldermanų 
numatytą projektą, kuris 
kalnuotų virš 3-jų milijo
nų dolerių. 3-jo distrikto 
balsavimas vyks Allion 
mokyklos patalpose, Ed
ouard gatvėj, tarp 4-tos 
ir 5 -tos avė.

Tel. Bus.: 722-354$

Res.: 256-535$

5

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILI

LI TA 1
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.

Telefonas: 766-5827

mu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the end of Sherbrooke Street West)

GM

LEONAS GURECKAS 
Sale* Manager 

(Lietuvi* atstovas)

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIU !

• NESITIKĖJIMAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 

IR SU IŠIMTIMI JUMS 

PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE • 
PASINAUDOKITE !

įkalbėkite su
LEO GUREKAS

DUODA PASKOLAS
5.5% Asmenines _____  ________ 8.5%

---------6 5% NckUn‘ tUrt° ........  °*

7J% Cekil* kredito ____________9.0%

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas — 
Term. Ind. 1 m. . ..........
Term. ind. 2 m............-
Term. ind. 3 m. ...... 7.5% Investadnes....... nuo 9% Ud 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-Nemok, gyvybės apdr. iki $10.009 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas, už paskolos sumą.

Kooperatyvinė nomiį ( iki 4 butų) ir namu inventoriaus apdraudė 
Kreiptis: Gil Constantin: C.I.B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7.-58 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, 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 gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

prane%25c5%25a1tmo.NL
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