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SAVAITĖS 
ĮVYKIAI

SENATORIUS 
PRISIMENA 
LAISVE . . .

JAV senatorius J. V. 
Fullbright vardas, turbūt, 
daugeliui skaitytojams 
yra dažnai girdėtas. Kaip 
santykiams su užsieniu 
komiteto / Foreign Rela
tions Committee / pirmi
ninkas, ši JAV politinė 
asmenybė pasižymi tuo, 

Kad siekia bet kokia kai
na ir nuolaida palaikyti 
gerus santykius su komu
nistinio bloko valstybė - 
mis. Nežiūrint kokios ir 
būtų žalingos Amerikai ir 
laisvajam pasauliui pa
sekmės, J.T. Fullbright 
nuolat ragina vyriausy
bę, kad darytų nuolaidų 
komunistiniams kraš
tams, ypatingai Sovietų 
Sąjungai. • .

Jo įvairios pastangos 
dėl JAV besąlyginio pasi
traukimo išVietanmo yra 
visam pasauliui gerai ži
nomos. Bet ypatingai blo
gą akį jis turi mums, so
vietų okupuotų kraštų pa
bėgėliams. Jei per šimt
mečius Amerika paverg
toms tautoms buvo lais
vės idealas, tai dabar tos 
šalies žmogus, sen.F. V., 
Fullbright,dar o viską, kad 

JUODKRANTĖ - Žavusis Neringos vasaros kurortas. 
(Nuotrauka is 1938 metų,).

apsunkintų pavergtųjų ko
vas už laisvę.

Pvz., kai š. m. pradžio
je iškilo ’’Radio Free Eu
rope” sub s id i jų klausimas, 
sen. Fullbright per savo 
įtakingą komitetą dėjo vi
sas pastangas, kad ir šis 
laisvės balsas, skirtas 
Europos pavergtoms tau
toms,būtų nuslopintas .Tik 
š.m.gegužės mėn. prezi
dentui Niksonui padarius 
intervenciją ir paakinus,

. .kad mums Vakaruose 
daug kas yra garantuota 
ir mes dažnai užmiršta
me, kad informacijos sri
tyje daug žinių yra nepri
einama kitoms tautoms. . 
yra dar maža galimybė, 
kad sen.Fullbright užma 
čiai nepraeis. Subsidijos 
radijo programos pasi
baigia š. m. birželio 30. d.

1968 m. sovietams ir jų 
satelitams okupavus Če
koslovakija, sen. Full
bright nerodė susidomė
jimo ten vykstantiems 
įvykiams. Kai visas lais
vasis pasaulis su pasibai
sėjimu sekė įvykius Pra
goję, sen. Fullbright ir jo 
šiaip visuomet jautrus 
komitetas nesijaudino ir 
nekėlė santykių revendt- 
kacijos tarp JAV ir Če
koslovakiją okupavusių 
kraštų reikalo. Tik š.m. 
birželio 2 d.,t.y. diena 

po to kai buvo paskelbta 
Graikijos respublika,stai- 
ga”pabudo” sen. Fullbright 
ir baisiai ” susirūpino ” 
Graikijos laisve. Jis pats 
asmeniškai padarė inter
venciją pas JAV užsienio 
reikalų minister} Rogers 
ir reikalavo tuč tuojau 
revendikuoti santykius 
tarp JAV ir Graikijos vy
riausybės ”... imant dė
mesin, kad dabartinis 
graikų režimas be per
sto j imo užgniaužia žmo
giškas laisves....”

Tokiu savo žygiu ir pa
reiškimu sen. Fullbright 
pagaliau viešai įsijungė į 
tų liberalinių elektualų 
grupę, kurt atakuoja bet 
kokį politinę santvarką ar 
režimą, jei jie tik nė
ra sovietinis.

Aišku, kad Graikija 
šiuo metu turi diktatūrinę 
valdžią. Bet nežiūrint to, 
graikai dar turi tokių tei
sių, apie kurias sovietinio 
režimo žmogus tik svajo
ti tegali.

Pvz., šiandien tūkstan
čiai turistų, daugiausia 
tų pačių užsienyje gyve
nančių graikų, kasmet 
lanko Graikiją ir jokios 
sovietinio” Intoųrlsto”pa- 
vyzdžiu organizacijos jų 
’’negloboja”, t.y., nenu - 
stato turistams vietą kur 
apsistoti, kada valgyti ir 
kiek dienų krašte pasilik
ti. Iš kitos pusės, daug 
graikų emigrantų atvyks
ta be jokių suvaržymų į 
Kanadą ir Ameriką.

Graikija šiuo metu yra 
vienas iš pagrindinių 
NA TO strateginių punktų 
ir to išdavoje yra didelė 
rakštis sovietų akyse. 
Todėl tr sovietinė propa
ganda didžia dalimi nu
kreipta prieš šių dienų 
Graikijos vyriausybę .Da
bar,sąmoningai ar nesą - 
moningai, šiai sovietiniai 
ir tūlų kairiųjų liberalų 

propagandai talkininkauja 
net JAV įtakingas sena
torius.

Nejauku darosi, kai pa
galvojame prie ko eina 
Amerika, kad tiek metų 
toleruoja žmogų, kuris, 
būdamas tokiame atsa- 
komingame poste,yra toks 
neobjektyvus, kad ’ savo 
nelemtais patarimais gali 
pakenkti ne tik JAV,bet 
ir viso laisvojo pasaulio 
saugumui.

GIEDA KAIP 
LAKŠTINGALOS . . .

Amerikos visuomenė 
dar vis sujaudinta Vater- ■ 
gate politinio špionažo 
įvykiais .Ypatingai drama
tiškas buvo pereitos sa
vaitės senato komisijos 
apklausinėjimas, kai ko
miteto pirmininkas, sen. 
Ervin, pareiškė, kad turįs 
teisę apklausinėti net patį 
prezidentą.

Šiaip visi konspirato- 
rlai yra labai šnekūs ir 
stengiasi vienas kitam 
suversti kaltę. Iš jų visai 
nekalbus yra tik Gordon 
Liddy,buvęs Baltųjų rūmų 
patarė jas,kuris už įsilau
žimą bei slaptą nusiklau- 
symą nuteistas 6 metams 
kalėjimo. Šis televizijos 
detektyvo Maverick tipo 
policininkas bei teisinin
kas atsisako duoti bet ko
kių paliudijimų senato ty
rimo komisijai, nors ši 
jam ir prižada sutelkti 
imunitetą. Tuo tarpu kiti 
liudytojai, anot vieno ko
respondento, ” gieda kaip 
lakštingalos ...”

Sąryšyje flu paminėtais 
įvykiais pažymėtina dar Ir 
toks faktas, kad Brežne
vas, prieš išskrisdamas į 
Ameriką užsienio korės - 
pondentų užklaustas pa
reiškė, kad jis neprimin
siąs prez .Niksonui Water
gate aferą. Greičiausiai

SENATOR SAM ERVIN

Brežnevas yra nustebin
tas tokių amerikonų susi
jaudinimu minėtais špio
nažo įvykiais,nes Sov.Są
jungoje slaptas nusiklau- 
symas ir tam priemonių 
instaliavimas viešbučiuo
se ir svetimų valstybių 
ambasadose yra papras - 
ta sovietinė kasdienybė. 
Kas neprisimena prieš 
daugel metų ambasadai 
rusų padovanotą meniškai 
išdrožinėtą didžiulį Ame- 
rikos”herbą”, kurį amba
sadorius išdidžiai pasika
bino savo darbo kamba
ryje. Tik daugiau kaip po 
metų paaiškėjo, kad paka
bintasis ’’amerikoniškasis 
erelis”turėjo stiprų siųs
tuvą, kuris visus Ameri
kos ambasadoriaus pasi-; 
kalbėjimus perdavė sovie
tų saugumui.

Kas nematė ar negir
dėjo apie komišką Holly
wood ’ o filmą ” The 
Russians are coming”. 
Rusai šį kartą tikrai at- 
vyko.Ir tai ne į kokią JAV 
pakraščio salelę, bet tie
siog į New Yorką.Staugė 
laivų sirenos, švirkštė 
laivų vilkikų vandens fon
tanai, kai po 25 metų pir
mas rusiškas 20,000 to
nų keleivinis laivas” Mik
hail Lermontov ” plaukė 
Hud šono upe. Visas tas 
spektaklis lyg ir signalt-

Nultelta i 15 psl.



Tęsti ir tesėti...

Dr. HENRIKAS NAGYS

Praeitame numeryje 
NL B-vės valdybos pir
mininkas p. L. Girinis 
trumpai aptarė esamąją 
mūsų savaitraščio būklę. 
Turiu prisipažint i,kad nei 
tikėjausi, nei troškau ra
šyti šį vedamąjį. Po pra
eitųjų metų ( kovo 19) šė- 
rininkų susirinkimo visos 
eilės žmonių, rašiusių 
šiame laikraštyje, para
mos nebuvo pageidaujama. 
Tuometinis redakcinis 
kolektyvas(taip nuostabiai 
greitai iširęs’.) Ir vėles
nysis redaktorius į nei 
vieną mūsų nesikreipė nei 
žodžiu,nei raštu, ieškoda
mi paramos. Noriu tikėti, 
kad skaitytojai ir bendra
darbiai pastebėjo, kaip 
greitai ir liūdnai tapo NL 
savotišku,lietuviškai raš
menimis spausdinamu, 
nesusipratimu. Ar kam 
tai patinka, ar nepatinka, 
bet būtina tą faktą ir įsi
dėmėti,ir priimti:NL nie
kad dar nebuvo pas tekusio 
tokio apgailėtinai žemo 
lygto. Paskutiniajam re
daktoriui išvykus į savo 
nuolatinę gyvenvietę, 
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v t s i suprato, kad norint 
išlaikyti NL gyvą, reikta 
greitos Ir drastiškos ak
cijos. Kalbų praeityje bu
vo pasakyta pakankamai. 
Dabar reikia dirbančiųjų. 
Ir tuojau pat. NkB-vės 
valdybos pirmininkas ir 
keli valdybos nariai tad ir 
kreipėsi į keliasdešimt 
Montreal!© lietuvių (įvai
rių pažiūrų, amžiaus, iš
silavinimo), kad jie susi
rinktų ir aptartų esamąją 
padėtį bet pasisakytų ką 
daryti. Į du'tokius sava
noriškus pasikalbėjimus 
atėjo didelė dalis kvies- 
tųjųų Atėjo, iš tiesų, tie 
kuriems rūpėjo NL liki
mas. Š. m. birželio 13 an
trajame pasitarime, ku
riame dalyvavo virš dvi
dešimties asmenų, po iš
samių ir dalykiškų pasi
sakymų,buvo beveik vien
balsiai patarta, kad pir
miausia, NL B-vės valdy
ba tuč tuojau sudarytų 
trijų asmenų komisiją,ku
rt nuodugniai ištirtų 
realią esamąją lai
kraščio bendrovės finan
sinę ir administracinę 
situaciją ir kiek galima 
greičiau B-vės valdybai 
pasiūlytų bent keletą ga
limų pasirinkimų tolimes
nei veiklai. Ton komisijon 
buvo pakviesti ir sutiko 
įeiti du asmenys,tikri ad
ministracijos ekspertai, 
nes užimą aukštus ir va
dovaujančius postus di
džiulėse Kanados bendro
vėse, būtent, Vytautas 
Gruodis ir Povilas Povi
laitis. Ton komisijon taip 

pat pakviestas ir dabarti
nės NL B-vės valdybos 
pirmininkas p. L. Girinis, 
kad būtų palaikomas nuo
latinis kontaktas su valdy
ba ir būtų įmanoma gauti 
visus būtinus duomenis. 
Komisijos pasiūlymus ap
svarsčiusi NL B-vės val
dyba tada kreipsis į šėri- 
ninkus ( jų suvažiavimas 
bus šaukiamas š. m.liepos 
arba rugpiūčio mėnesį), 
kad šie nutartų kaip turė
tų būti bendrovė tvarko
ma ateityje ir išrinktų 
naują valdybą.

»

Antras, ir kritiškas, 
redagavimo klausimas 
turėjo būti išspręstas dar 
tą patį vakarą, nes be re
daktoriaus tolimesnis NL 
leidimas būtų neįmano
mas. Susitarta, kad kol 
komisija ištirs padėtį ir 
suformuluos pasiūlymus, 
NL faktinuoju redakto
rium pakviesti ilgametį 
savaitraščio administra
torių bei buvusį techniki
nį jo redaktorių ( 1968-70 
metais) Praną Paukštaitį. 
Jam talkininkauti įsipa
reigojo kelių asmenų ko

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

NEBIJOKIME TIEfcAUb 
ŽODŽIO1.
Šiuos kelis sakinius ra

šau eilinio skaitytojo var
du. Eilinis skaitytojas, be 
abejo, nuvalkiotas pasaky
mas, bet be jo, deja, joks 
laikraštis neišliks ilgai. 
Charakteringa, kad prieš 
metus perėmęs redagavi
mą redakcinis kolektyvas 
( t. y. po red.Maziliausko) 
pirmiausia iš NL pašali
no skaitytojų atviro pasi
sakymo skyrių” Ir gerai, 
ir blogai...Ko gi buvo 
išsigąsta? Kritikos? Kad 
gali būti ir skirtingų nuo
monių, ne vien liaupsini
mo? O gal buvusieji re
daktoriai ir kolektyvinin- 
kai buvo įsitikinę, kad jie 
klaidų nedaro? Neklaidin
gumo toga labai pavojin
ga, nes ją dėvi visi totali
tariniai režimai. O mes 
gi, rodos,kovojame prieš 
tokius režimus? Joks pa
triotizmas,kad ir balsiau

lektyvas.To kolektyvo ne
randame reikalo skelbti, 
nes skaitytojai patys pa
stebės naujųjų talkininkų 
pavardes. Šie žmones 
ateis d i r b t i. Iš liūdnos 
ir netolimos praeities gi 
žinome,kad įvairūs iškil
mingai trimituojami ko
lektyvai greitai išyra, nes 
į juos dažnai sueina as
menys, kurie labiau nori 
matyti savo pavardes at
spausdintas garbingose 
vietose, negu konkrečiai 
darbą dirbti.

Nutarėme tęsti ir tesė
ti. Nutarėme NL išlaikyti 
gyvą. -Nutarėme NU vėl 
padaryti atvirą kiek
vienai nuomonei.Be abejo, 
mūsų savaitraštis liks iš
tikimas kovai už laisvą ir 
demokratinę Lietuvos 
respubliką, tačiau įsisą
moninę s,kad tai atliekama 
ne tuščiu patriotinių šū- 
kiiĮdeklamacija. Šalia tei
giamybių teks nurodyti 
ir išeivijos veikloje pasi
reiškiančias ydas, nepa
mirštant, kad Lietuva, gy
voji Lietuva, tebėra prie 
Baltijos ir kad jos prisi
kėlimas arba mirtis tega
li būti tenai, o ne čia.

Tad ir kreipiamės į vi
sus buvusius bendradar- 

siai rėkiamas, nepateisi
na cenzūros. Nepateisina 
jos nei įvairūs pasaulė
žiūriniai bei partiniai in
teresai. NL gali tapti 
visų laikraščiu, jei tik 
NL akcininkai tai pajėgs 
įsisąmoninti ir nutarti.

H. Nagys

ATKREIPTINA^
DĖME& YS
Lietuvių Televizijos 

programa, kaip žinom jau 
varo trečius savo gyveni
mo metus. Daug lėšų su
aukoja klausytojai-žiūro
vai,dalis ateina iš skelbi
mų. Labai yra džiugu,kad 
susidarė komitetas įgyti 
ir garsinį televizijos fil
mavimo aparatą, kurio 
kaina maždaug apie 6 
tūks. dolerių. Tokį turint, 
programos vedėjas p J lu
tas galės pavažinėti ir 
poAmerikos kolonijas bei 
Kanadą, - įamžinti dides

JONAS KARDELIS buvęs N 
redaktorius. Susirgęs prieš 5 
metus ir miręs 1969 m.^ š.m.ge
gužes 26 d. būtų šventes 80 m. 
amži aus sukaktį.

bius ir talkininkus, kurie 
dėl vienokių arba kitokių 
priežasčių turėjo pasi
traukti arba pasitraukė iš 
NL puslapių ir talkos, vėl 
grįžti, kad galėtume iš
laikyti lietuvišką žodį ne 
tik gyvą, bet, kiek įmano
ma, nesužalotą, ir kalbėti 
už tuos, kurie gimtinėje 
priversti tylėti; kad galė
tume būti išeivijos lai
kraščiu, drįstančiu Ir 
trokštančiu atspausdinti 
kiekvieno nuomonę, 
nuoširdžiai tikinčio ir sa
vo krašto, ir savo žodžio 
laisve.

Henrikas Nagys

nius įvykius ir po to per
duoti Chicagos ir apylin
kių lietuviams pasižiūrė
ti. Televizijos žiūrovai 
labai trokšta visko, bet 
programas ruošti darbo 
rankų tiek maža, kad sun
ku ką ir išgalvoti. Žiūro
vai labai dėkingi už su
rengtas programas atski
rų grupių ar pavienių as
menų, tik stebėtina, kodėl 
tiek mažai pasirodo Dai
navos ansamblis, Operos 
vienetas ir nors mažoms 
ištraukėlėms, mūsų žy
mesni solistai. Reikėtų, 
kad kas rūpintus ir kolo
nijose su turimais nors 
negarsiniais aparatais, 
įrašant į juosteles pada
rytų filmų balsą. Reikėtų 
kad Ir teatralai čia kiek 
daugiau įsijungtų, yapč 
mokyklos, organizacijos, 
nes tikiu, kad visų laukia
ma talka.

Balys Svalia
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CIVILIZACIJA IR PROGRESAS -taip!
KOMUNIZMAS - ne!

Dr.J. Kaukelis.

KOVA TĘSIASI — KARAS NEBAIGTAS I fe

I

( I $ praeito numerio )

ORGANIZUOTAS 
A NTIKOMUNIS TINIb 
JUDĖJIMAI
Vienas iš pirmųjų di

desnis tarptautinis prteš- 
komunistinis judėjimas, - 
neskaitant prieš karą ir 
karo metu veikiant} Ber
lyne " A ntlkominterną" ,- 
prasidėjo Ukrainoje 1943 
metais, kai susitvėrė 
" Tarptautinis Antlbolše- 
vtklnis Frontas”(Antt Bol- 
shevlck Front of Nations, 
ABN.). Tada Ukrainos 
partizanai - nacionalistai, 
drauge su kitų pavergtų 
tautų laisvės kovotojais, 
sudarė sąjungą kovai su
Hitlerio ir Maskvos ko- 
munistals.

Dabar ABN jungia visas 
ris didėjančias pasaulyje 
jėgas kovai prieš Rusijos 
imperializmą ir prieš 
tarptautinį komunizmą. 
Tiek už geležinės s ienos- 
Rusijos imperijos viduje;, 
tiek ir visame pasaulyje . 
ABN svarbiausias yra 
tikslas panaikinti Rusijos 
Tautų Kalėjimą - bovietų 
Uniją - ir sudaryti bet at
statyti laisvas, nepriklau
somas, demokratines val
stybes .ABN obalsis"Lais- 
vė tautoms, laisvė indivi
dui ".

Šitas antikomunistinis 
ABN centras tra Munche- 
ne ( Bavarijoj^ir įvairaus 
dydžio skyriai bei pavieni 
veikėjai randasi įvairiose 

1958 metų ABN konferencijos Toronte prezidiumas, antras iš deginės dr. J. Kaškelis

1973.VI. 20.
« » - • » A

pasaulio šalyse.ABN visą 
laiką vadovauja buvęs 
Ukrainos mlntsteris pir
mininkas Jaroslav Stetsko. 
Iš viso, toje organizacijo
je daugiausiai aktyvūs ir 
daugiausiai finansiniai re
mia ukrainiečiai. Keletas 
ABN vadovaujančių ukrai
niečių buvo Maskvos 
slaptų agentų nužudyti. 
Paskutinis Banderas Mun- 
chene nužūdytojas buvo 
suimtas ir Vakarų Vokie
tijos nuteistas .Atskiruose 
kontinentuose bei valsty
bėse yra daugelis skyrių, 
Vieno krašto skyriai su
daro to krašto ABN są
jungą. Skyrių* sudaro 
įvatrių tautybių atstovai 
•ar, pavieni veikėjai. ABN 
Toronte apima 11 tautybių. 
Toronto skyrių sudaro 
Kanados įvairių skyrių 
konferencijos išsirinktą 
Valdyba. Lietuviai, vienur 
mažiau kitur daugiau pri
sideda prie ABN veiklos. 
Kai kur prie ABN jungia
si visa vietovės kolonija; 
kitur tik pavieni asmens. 
Lietuviai daug daugiau tu
rėtų bendradarbiauti ABN 
spaudoje. Be plačiai pa
skleidžiamo įvairiom kal
bom mėnesinio žurnalo 
" ABN Korespondence ", 
ABN išleidžia daug pro
pagandinės • ir dokumenti
nės . literatūros Ir daug 
patiekia medžiagos vaka
rų pasaulio spaudai.Ir čia 
trūksta informacijų apie 

Lietuvą ir apie lietuvių 
antikomunistinę veiklą. 
Mūsų atatinkamos insti
tucijos ir organizacijos 
turėtų labiau susirūpinti 
tą spragą užpildyti. Ištie- 
sų,kai tokia didelė ukrai
niečių tauta aktyviai veda 
kova su mūsų bendru 
priešu,ta t lietuviams ypač 
naudinga jungtis ir ben
dradarbiauti. Tuo labiau, 
kad ukrainiečiai lietu
viams ypač simpatizuoja, 
nes artimai supuola abejų 
interesai budėti ir kovot 
su imperialistinėms kai
myninėms valstybėms.

Praktiškai ABN orga
nizuoja ir ragina organ! - 
zuott įvairias masines 
demonstracijas prieš Ru
sijos imperializmą Ir ko
munistų genocidinius 
kėslus. ABN kovoja: kad 
būtų likviduota koncentra
cijos stovyklos ir būtų 
paliuosuoti politiniai ka
liniai; kad grąžintų iš i Si
biro okupuotų kraštų iš
tremtuosius, kad paleistų 
iš"psichiatrlnių ligoninių- 
kalėjlmo " kovotojus už 
tautų bei žmogaus teises. 
ABN skatina reaguoti į 
penktosios kolonas pa
stangas išvystyti artimus 
santykius su Sovietų Ru
siją bei visokeriopą san
tykiavimą su komunisti
niais kraštais. Taip vadi
namu taikingą koegzisten
ciją.

Dabar madoj aukštojoj 

politikoj naudojama prie
laida. kad didžiųjų tech- 
nologiniai-atomfnė ga’.la, 
pažengusių valstybių 
"jėgų balansas", gali ga
rantuoti tikrą bei pastovią 
taiką,bet pavergtoms tau
toms nėra priimtina ir 
ABN prieš tą teoriją ko
voja. Kovo ja todėl, kad to
ji didžiųjų "jėgų balanso" 
politika konsoliduoja da
bartinę Sovietų Rus Įjos 
išplėstą imperiją, - ne sl- 
skaito su svarbia trečia 
egzistuojančią potencia
lia jėga - tai yra su mili
jonais pavergtųjų, nepa
tenkintų ir kenčiančių tau
tų rusiškoj priespaudoj.
Sovietų Rualjos imperijoj 
pavergtų tautų santykis su 
pačiais rusais yra 2 prieš 
1. Totalitarinės, komunis
tinės Rusijos imperijos 
Achilo kulnis ir yra tos 
pavergtos tautos, kuriuos 
niekuomet nebus patenkin
tos padėtimi, visuomet ir 
visokiais būdais kovos, 
kad išsprogdinti .tokią 
išdavikišką taiką ir bo- 
vletų Rusijos Imperija. 
Balanso jėgos talkos at
stovai taip pat pamiršta, 
kad šis amžius yra ne tik 
technologijos amžius, bet 
kartu ideologinės kovos 
amžius, dėl ko dalinai ir 
II-s is pasaulinis karas 
buvo vedamas ir dėl ko 
pasidarė geležinės bei 
bambuko uždangos.
ABN pilnai remia NATO 
sustiprinimą ir nepalaiko 
vadinamos Europo Saugu
mo Konferencijos, kurios 
ypač labai nori Maskva, 
tikėdamasi, kad toji kon
ferencija padės nuginkluo
ti NATO; padės išstumti 
palaipsniui J. A. Valsty
bes iš Europos ir patvir
tins dabartinę rytų bei 
centro Europos(status quo) 
- tai yra Sovietų Rusijos 
imperijos struktūrą ir kol 
susidarys jai tinkamos 
sąlygos, tolimesnian Eu
ropos užėmimui.

ABN rūpindamasi iš
plėsti veikimą ėmėsi int- 
c!acyvos sudaryti kitas 
antikomunistines tarptau
tines ir net pasaulines 0F= 
ganizacijas. Pasėkoj to 
buvo sukurta iš Europos

Marija Bochkarjeva, vadovavusi 
moterų b^talijonui kovoje prie! 
bolševikus vokiečių fronteu|9 17 
m. lapkričio menesi jos vadovau
jami daliniai gynė Petrapilyje 
Žiemos rūmus, kur tuo metu 

buvo Kerenskio vyriausybė. 
Bolševikams kovą laimėjus, 
ji ii Rusijos pabėgo.

laisvų valstybių - tautų 
priešruslška ir prieško- 
munistlnė organizacija 
" Europos Laisvės Tary
ba "( "European Freedom 
Council " E.F.C.k Šioji 
organizacija glaudžiai 
santykiauja su pavergtų
jų tautų organizacija ABN. 
Tos dvi organizacijos da
ro bendras konferencijas 
Londone, 1968, Briusely, 
1970, .bendras t demon
stracijas, bendrai laikosi 
vien ingo fronto visose ki
tose konferencijose bet 
veiksmuose. Tuo būdu 
Europos tautos-valstybės 
yra gražiai sujungtos 
bendrai kovai.

"Europos Laisvės Ta
rybai " daugiausiai Vado
vauja buvęs V. Vokietijos 
ministras prof. Theodor 
Oberlanderjauvęs Italijos 
min. Matteo Lombardo; 
Danijos buv.užslenio rei
kalams min. Ole Bjorn 
Kraft; bu v. Ukrainos mtn. 
Jaroslav Stetsko.

Tų regi jonai ių organi
zacijų pastangomis buvo 
suorganizuota Azijos tau
tų antikomunistinė lyga 
(APACL) Ir 1967 metais 
užbaigtas organizuoti 
antikomunistinis pasau
linis veikimas, sudarant 
" Pasaulinę Antikomunis
tinę Lygą " (Vorld A ntl - 
Communist League-JFACL) 
tr 1969 metais sudarant 
"Pasaulinę Anti-komunts- 
ttnę Jaunimo Lygą(Torld 
Anti - Communist Youth 
League - >ACYL .

Nukelta į 11 psi.
3 psi.
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atėjusiomis iš Helsinkio, 
34 valstybių Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavi
mo Konferencijos paruo
šiamieji darbai jau visai 
baigiami. Spėjama, kad 
Užsienių Reikalų minis
terial susirinksią birže
lio 2^- liepos 2 d. d.

Pagrindiniai jau sutar
tos darbotvarkės dalykai 
esą šie: I. Europos saugu
mo principai, 2.gyventojų 
santykiavimas, 3. išplėti
mas ekonominio ir kovos 
gu tarša bendradarbiavi
mo Sovietai siūlo dar vie
tą dalyką: sudaryti nuola

tinę arbitražo organiza
ciją, kurt spręstų tarp 
valstybių kilusius ginčus.

• Būrys iš Maskvoje 
akredituotų žurnalistų ge
gužės 28 d. atvyko į oku
puotą Lietuvą ir čia pra
leis penkias dienas. (Tie
sa, geg. 29 d.) Žurnalistai, 
tarp jų telegramų agentū
rų, radio ir televizijos 
korespondentai, minimi 
tik iš komunistinių val
stybių ir komunistinių lai
kraščių iš JAV, Italijos, 
Japonijos.

Čia ir kyla klausimas: 
ar nekomunistinių valsty
bių ir nekomunistinių lai
kraščių žurnalistai nebu
vo pakviesti ar jie, gerai 
žinodami Lietuvos padėtį 
Sovtetijoje, sąmoningai 
ignoravo pakvietimą. Abu 
atvejai yra labai įdomūs.

• Lietuvos socialdemo-

KĄ KITI RAŠO:
"Lietuvos katalikai pri

vertė sovietus juos tole
ruoti ’’ - tvirtina Michael 
Parks Baltimorės dien- 
raštyje"Sun"(1973.V. 17 
Parks, dienraščio Mas
kvos biuro koresponden
tas, gegužės mėn. lankėsi 
Pabaltijyje Ir paskelbė 
seriją įdomių straipsnių. 
Pasak Parkso, Bažnyčia 
ir sovietų valdžia tebėra 
"priešai",bet jis susidarė 
įspūdį,kad "vėl klestinti" 
Lietuvos katalikija pri
vertusi sovietų pareigū
nus ” sudaryti paliaubas” 
su religija. Parks mini 
šiuos ’’ susitaikymo žes- 
tus " bažnyčios atžvilgiu: 
leidimus maldininkų ke
lionėms, mažo tiražo 
šventraščio Ir maldakny
gių spausdinimui, valsty
bės paramą keltoms se
noms bažnyčioms atsta
tyti ir"pažadus "peržiūrė
ti svarbiuosius katalikų 
skundus, įskaitant dviejų 
vyksupų ištrėmimą ir kas
met Įšventinamų kunigų 
skaičiaus apribojimą.Sa
vo ruožtu^ katalikų vadai 
skatinę tikinčiuosius "ne
pastatyti vyriausybės į 
nemalonią padėtį nereika
lingomis peticijomis bei 
demonstracijomis ". Po 
šio " neviešo susitarimd’ 
tarp sovietų pareigūnų ir 
lietuvių katalikų,pastarie
ji susiaurinę savo bendra
darbiavimą su sovietiniu 
"žmogaus teisių"sąjūdžiu. 
Kokios šių komunistinių 
nuolaidų priežastys? Parks 
cituoja" vieną jaunų pa
sauliečių, pastarųjų poros 

metų bėgyje iškilusį į lie
tuvių katalikų vadovybę": 
" Jie susirėmė su mumis 
tiesioginėje akystatoje ir 
jie pralaimėjo".Kitas va
dovaujantis asmuo," poli
tinių mokslų specialistas 
dalyvavęs pogrindinės 
’Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kronikos’sudaryme", 
taip kalbėjęs : "Puldama 
Bažnyčią, vyriausybė ne- 
nusloplno nacionalizmo, 
kaip jos tikėtasi, bet pa
skatino jo augimą. Jei 
Maskva spaus mus reli
gijos atžvilgiu, ji pastatys 
pavojun savo politinę kon
trolę, kokia ji bebūtų" .Ko
munistinę nuomonę Park- 
sui pareiškė " Vikelmas 
Chadzevičtas, jaunimo 
laikraščio redaktorius": 
’’ Krikščionybė išbluks. 
Mūsų nuomone, metodiška 
ateistinė kampanija jau 
nebereikalinga .Kova prieš 
Bažnyčią tiktai padėjo 
mūsų priešams,įkaitinda
ma katalikų jausmus Ir 
suteikdama Bažnyčiai 
daugiau prestižo".Katali
kų vadovybę Lietuvoje 
pastarųjų trijų metų bė
gyje perėmę pasauliečiai: 
"Jie platino peticijas, or
ganizavo demonstracijas 
ir derėjos i dėl kompromi
sų su sovietų pareigūnais". 
Jie taip pat suorganizavę 
privačią religinių ir teo
loginių studijų programą 
ir išvertė į lietuvių kalbą 
eilę liberalių katalikų in
telektualų raštų. Kituose 
straipsniuose, "Baltų tau
tos priešinasi kultūriniam 
užtemimui"(V. 15) ir" Bal- 
tiečlai šoka su skirtinga 
muzika"(V.16), Parks pa
brėžia ,kad"antisovietinia i 
tautiniai jausmai" Pabal
tijyje ” tebėra stiprūs ir 
yra viešai išreiškiami".

Net ir vietiniai komunistų 
vadai " aštriai priešinasi 
(Maskvos) spaudimui, sie
kiančiam kultūrinto suly
dintai o".Lietuvos Kultūros 
Ministerijos pareigūnas 
pareiškęs:" Mano proble
ma yra,kad aš pilnai tikiu 
į sovietų valdžią, bet ne į 
rusų kultūros ( įbruklmą ) 
visiems .Man sunku įtikint 
kitus priimt tą naują so
vietų kultūrą, man pačiam 
jos nepriimant.Tat prieš
taravimas, kurio neiš
sprendžia visas tas mark
sistinis - leninistlnis tuš
čiažodžiavimas iš Mas
kvos ".

• Š. m. kovo 30 d. " The 
Christian Science Moni
tor ", Bostone leidžiamas 
dienraštis,įdėjo savo nuo
latinio bendradarbio, so
vieto! ogo Paul Vohl 
straipsnį: ’’ A Soviet calls 
for social democracy". 
Autorius rašo, kad Rusi
jos prgrindy 1971 m. buvo 
išleistas naujas "Sėjiko" 
(Sejatel) žurnalas, kurio 
tik vienas egzempliorius 
patekęs į Vakarus .Žurna
las kviečiąs susiorgani
zuoti Rusijos socialde
mokratų partijai. ( Tokį 
naują judėjimąbovietijoje, 
patvirtinusi ir Italijos 
spauda, gavusi žinių iš 
Sovietų Rusijos ir Lenki
jos namo grįžusių apie 
2000 darbininkų,dirbusių 
projektuojamose pramo
nės statybose).

Rusijos socialdemokra
tai seniau buvę gausūs ir 
gerai organizuoti, bavo 
politinę karjerą socialde
mokratuose pradėjęs ir 
Leninas.Stiprių socialde
mokratų buvę Gruzijoje,

LEONARDAS ŠIMUTIS.
80 m. amžiaus sulaukė 

Leonardas Šimutis, buvęs 
ilgametis ’’ Draugo" dien
raščio vyr. redaktorius ir 
ALT-os sekretorius, ži
nomas visuomenėje- poli
tinėje veikloje ir kaip ge
ras prakalbini nkas, taip 
pat rašęs eilėraščius.

Estijoje, Latvijoje, Lietu
voje, Ukrainoje. Jų grupės 
egz ilė j e dalyvaujanč tos 
net laisvojo pasaulio so
cialdemokratų suvažiavi
muose.

(Tai labai ryškus isto
rinis pasikartojimas. Ca- 
ristinėje Rusijoje rusų ir 
kitų tautų, tarp jų ir Lie- 
tuvos-politlnės partijos ir 
jų spauda išaugo ir su
stiprėjo tik pogrindyje. 
Šiuo metu komunistų val
domoje Rusijos imperijo
je tautų išsilaisvinimo ra
tas sukasi ta pačia kryp
timi Ir taip pat keliais).

kratų partijos užsienio 
delegatūra 1971 m. savo 
Londone išlelstame"Min- 
ttes " žurnale Nr. 1. įdėjo 
" Sovietų sąjungos Demo
kratinio sąjudž ^’progra
mą .Ją 1969 m.pateikė Ru
sijos, Ukrainos ir Pabal
tijo demokratai.

• Gegužės 29 d.Ankaros 
teismas Bražinskų bylą 
atidėjo liepos 6 dienai.

• Stasys Dzikas, Vilko 
Valdybos sekretorius, nuo 
gegužės 25 d. pasitraukė 
Iš Valdybos, nes jo firmai 
išsikėlus į Floridą, turė
jo Ir jis su savo šeima ten 
persikelti.-
4 psl.

Jaunimo Centro choras koncertuoja Čikagos universiteto suruoštame tautų 
festivalyje gegužės 29 d. Chorui vadovauja muz. Faustas Strolia. Nuotr. D. Vakarės
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Laumė ir paparčio žiedas
( Ši Liudo Dovydėno pasaka spausdinama Joninių šventės proga)

Jauna laumė netikėtai sužinojo iš savo tetos, kur galima 
rasti paparčio žiedą.

Didelė laimė turėti paparčio žiedą: tu viską sužinosi, ko 
tik norėsi — tą ir gausi. Paparčio žiedas seną padaro jaunu, 
piktą — meiliu, vargšą — turtingu, nemylimą — mylimu. 
Reikia tik sužinoti, kur yra paparčio žiedas šveirto Jono nak
tį, ir jis turi būti nuskintas pačiam vidurnaktyje, kai ir senas 
gaidys užkišęs už sparno lenktą snapą miega, kai tyliame 
ežero vandenyje žalia lydeka beveik stačiomis skuodžia pavir
šiumi, atsirėmusi ant nelinkstančios uodegos, o jauna lakš
tingala giesmės vingiuose susimaišo, — tada, tik tada gali ras
ti paparčio žiedą, ir tai tik vienoj vietoj — miško tankumyne.

Vingiuotas upelis vedė laumę į patį vidurį girios. Toliau 
einant, teko perpukšnoti peles neatlaikančią pelkę. Laumei, 
žinia, buvo nesunku žengti smilgų Viršūnėmis. Jai ne kartą 
teko prieš rytą keliauti pievomis, rasos nenukrečiant. Teko jai 
rankas ištiesus lėkti medžių viršūnėmis; ne kartą teko joti 
ir ant vėjo kupros. Vėl reikėjo praeiti miško tankumynę, kur 

k ir mašaliukas neįkiša nosies, bet ir tenai jauna laumė pra
slydo. Teko jai nuristi didelį akmenį, gulintį ant tako, aukš
tesnį už arklį. Negalima buvo aplenkti akmens, o jį reikėjo 
tik kiek pastūmėti. Nei pertoli, nei perarti, — tiek, kiek 
reikia. Jauna laumė turėjo perbristi labai sraunų upelį, ir tai 
viena koja peršokuoti, kai slidūs kaip vėgėlės akmens dengė 
upelio dugną. Reikėjo jaunai laumei praeiti dagyną, kur se
ni, čiužūs dagiai kibo ir į jos nuogas kojas.

Pagaliau, kai kažin kur toli miesto rotužės bokšte laikrodis 
mušė švento Jono dvyliktą nakties, laumė atsiklaupė po jau
nu beržiuku, kur ji dvylika kartų sukosėjo iš gilumos plau
čių, kaip buvo patarta tetos. Du kartu persivertė per galvą, 
o, septynis kartus priklaupusi, pajuto užanty, prie pat šir
dies, paparčio žiedą. Matyti, jis buvo pražydęs ant mažo, 
skurdaus paparčio, augančio po jaunais berželiais. Laumė 
tuojau suprato paparčio žiedo reikšmę: ji ūmai atsiminė pra
eitį ir kaip veidrodyje matė ateitį.

♦ ♦ ♦

Eina laumė pamiške ir mato arkliagonius. Trys senesni 
bemiegą, o jaunesnysis, atsirėmęs į beržą, tyliai groja karklo 
dūdele. Laumė mato jo rytdieną ir daug dienų ateitin. Tai 
jis, jaunas, suskilusiais kulnais, keliaus už marių. Jis plauks 
laivu, bet laivas nuskęs. Šis jaunas arkliagonis pateks ant sa
los, kur tebus rusvos uolos ir juodos žiurkės. Jis ten mirs 
badu. Laufnei gaila arkliagonio, baso ir suveltais plaukais. 
Ji tyliai prieina ir užkiša jam paparčio žiedą už lininių marš
kinių. Ūmai sustoja grojąs dūdele — ir skuba prie miegan
čių arkliagonių, garsiai šaukdamas: „O ne! O ne! Niekur iš 
čia nevažiuosiu!“ Paparčio žiedas jam parodė, kas jo laukia 
ateity.

Slėnyje, po sena kriauše, mažoje pirkioje spinksi žiburė
lis. Ten motina, tris sūnus karan išlydėjusi, liko gyventi vie
nui viena. Ji verpia. Maža spinksulė vos žiba, bet ant kalno 
Joninių laužą kūrena kaimo jaunimas ir dainuoja, šoka. Pro 
langelį veržiasi laužo šviesa, tai ji gali verpti ir naktį.

Laumė ir su senute nori laime dalytis: ji dviem pirštais 
skina vieną lapelį paparčio žiedo ir įdeda į pakulas. Beverp
dama pakulas sena motina palies ir paparčio žiedą, ir tuojau 
pamatys savo vieną sūnų grįžtantį iš karaliaus tarnybos. Jis 
eina dar toli, Kaukazo kalnuose palei Juodąsias marias, ta
čiau jis kitą Joninių naktį su motina sėdės prie lango, abu 
akis nukreipę į ant kalno liepsnomis virstantį Joninių laužą. 
Motina klausysis sūnaus pasakojimų, kaip buvo svetimose ša
lyse.

Eina laumė mėnesienoje pakluonėmis, prie drobių, iš
tiestų ant pievos išbaltinimui. Tas drobes išaudė kuprota jau
na samdinė. Ji visas dienas ir naktis pasilenkusi audžia ir au
džia. Dabar ji net nė karto nepakėlė akių į žvaigždėtą dangų. 
Laumė užmeta ant drobės paparčio žiedo lapelį — ir ant 
drobių ima kristi žvaigždės. Nušvinta visas sodas ir pieva. 
Kai kuprė mergina ateis prie drobių, jai nereikės pakelti 
galvą, — žvaigždės mirgės ant jos drobių.

Prie upelio atsisėdusi, mirkydama pavargusias kojas, lau
mė pamatė ančiuką, kreivu sparnu sunkiai skrendantį. Jis 
nutūpė prie pat krašto. Laumė pataisė ančiuko sparną, ir jis 
tai pajuto: sucieksėjęs iš laimės visu balsu, pakilo kaip vėjas 
ir nusileido trečiam ežere.

Eidama paežere, laumė ant kelio pamate tris vyrus.
Jie kažin ko ginčijosi. Vienas turėjo peilį, antras — kuo

ką, trečias — žibančiais ašmenimis kirvį. Prie jų kojų ant 
kelio gulėjo perskrostu pilvu lydeka ir sale jos žibėję žiedas 
su raudonuojančio rubino akimi. Tai buvo trys žvejai. Joni-
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Senovės lietuviai tikėjo i laumes. Pagal jų įsivaizdavimų jos 
buvo jaunos, gražios, turėjo ilgus plaukus ir mėlinas akis. Jos bu
vo ypatingai geros mergaitėms, kurios buvo našlaitės arba labai 
neturtingos. Jos buvo nepaprastai geros verpėjos ir audė jos. Lau
mės globodavo be priežiūros rastus mažus vaikus, kuriuos atsira
dus tėvams, sugražindavo. Laumės nemirtingos ir visuomet jaunos^ 
nes gyvena jurų dugne arba piliakalniuose. Blogos laumės vadina
mos raganomis.

nių naktį, kaip sako seni padavimai, reikia žuvis gaudyti kiau
ru tinklu. Mažos žuvys išneria pro kiaurumą, bet viena, didelė 
lydeka, turi prarijusi auksinį žiedą su rubino akimi. Taip jiems 
po ilgų metų ir atsitiko, tiems trims žvejams. Bet jie negali pa
sidalyti. Vienas sako, kad tai jo laimei teko žiedas, antras, kir
vio ašmenimis švytruodamas, tikina, kad tik jo išmone buvo 
plaukta tuo pakraščiu, jo žodžiu pasikliauta, kur, kaip traukti 
tinklą. Trečias, neišleisdamas peilio iš rankų, sako: „Aš jau ži
nojau, jog mes susipiausime nepasidalydami, todėl ir pei
lį pasiėmiau.“ „O mano kuokas, tu manai, nugarai glostyti?“ 
— klausia trečiasis, ant kuoko pasirėmęs.

Laumė žino: šie trys vyrai, visas dienas kartu žvejodami, 
buvo kaip trys broliai. Ji mato jų artimas akimirkas. Dabar 
jie visi užsimuš, nepasidalydami žiedo.

Laumė atsistoja tarp jų. Jie nemato jos, laumė įbruka 
žiedą į lydekos gerklę, ir lydeka vienu mostu nuo smėlio nu
plaukia į ežerą.

Kai jie, žvejai, suvokia kas atsitiko, tylėdami padeda ir 
peilį, ir kirvį, ir kuoką. Taip pat tylėdami, kaip visada, visi 
trys sėda į laivą ir plaukia žvejoti. O laumė į jų tinklą įme
ta paparčio žiedo lapelį. Jų kiauras tinklas užsitraukia, o 
žuvų plūste priplūsta. Kai laumė iš lėto tolsta ežero krantu, 
žvejai tempia tinklą, kaip sidabru pripildytą.

Pievomis, laukais eina laumė, matydama baigiančius deg
ti švento Jono nakties laužus. Pasiekusi mišką, ji girdi, kaip 
kažin kas galvą tranko į medžius. Mato vienmarškinį pieme
nį, kažin ko besiblaškantį tarp medžių. Tai neseniai apakęs 
kiaulių piemuo. Visi piemenys, dideli ir maži, išskubėjo į 
kalnus užkurti švento Jono nakties laužus. Pernai ir jis su 
draugais kūrė laužą, šoko apie ugnį ir ilgai dainavo:

„Švento Jono naktį
Laumės kūrė laužus,“

Atsidūręs vienas miške, dainavęs iki užkimimo, piemuo 
troško matyti laužą savomis — neregio akimis. Dabar tran
kė galvą į storus medžius, geisdamas išskelti iš savo akių 
laužo kibirkštis.

Laumė* vienu pirštu prilipino paparčio žiedą prie storo 
ąžuolo liemens. Tai į tą ąžuolą sudavė galva kiaulių piemuo 
ir — ūmai praregėjo. Surikęs ne savu balsu: „Laužas, lau
žas!“, pasileido bėgti į jau gęstantį kalne laužą. Bėgo klup
damas, kildamas ir be atvangos šaukdamas: „Laužas, laužas!“ 
Ir taip jis bėgo prie gęstančio kalne švento Jono nakties lau
žo, kol jo jėgos išseko. Pusės kalno nepasiekęs, tiesdamas 
rankas į laužą, nukrito ir... mirė.

(Pabaiga sekančioje laidoje)



LIETUVIŲ KALBOS TYRINĖJIMAI . . . .
UŽSIENYJE

( Fi’iol. m. k. Algirdas Sabaliauskas —"Mokslas ir Gyvenimą^

Jeigu- Jonas Basanavičius, bandydamas 
rodyti trakų ir iietuvių kalbų giminystę, 
>ana dažnai rėmėsi intuicija ir mokslo ne
patvirtintais pavyzdžiais, tai Sofijos univer- 
iteto Slavų filologijos fakulteto dekanas 
>rof. Ivanas Duridanovas 196.9 m. išleistoje 
rtudijoje „Trakų ir dakų-baltų kalbiniai san- 
ykiai" šią problemą nagrinėja, remdamasis 
jilia toponomastinės medžiagos analize. Jis 
laro išvadą, kad trakai bei dakai kažkada 
.urėjo iš tikrųjų gyventi baltų kaimynystė- 
ie. Jo straipsnių yra paskelbta ir mūsų kal-

- potyros leidinyje „Baltistica".
Baltų kalbų santykius su kitomis indoeu- 

opiečių kalbomis tyrinėja ir žymiausias 
pulgarų kalbininkas akad. Vladimiras Geor- 
jijevas. Jugoslavijoje lituanistikos ir ap
skritai baltistikos problemomis aktyviai do- 
nisi akad. Francas Bezlajus, prof. Daliboras 
3rozovičius.

Buvo laikai, kai lyginamoji kalbotyra bu
žo vadinama „vokiečių mokslu". Žinoma, 
duo metu lyginamosios kalbotyros „vokie
čių mokslu“ jau niekas nepavadins. Tačiau 
r dabartiniai vokiečių kalbininkai sėkmin- 
jai sprendžia daugelį kalbotyros, tarp jų ir 
ituanistikos, problemų. Štai Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje Berlyno universi- 
ete profesoriauja įžymus lietuvių kalbos ty- 
inėtojas Viktoras Falkenhanas, labai ver- 
ingos monografijos apie Joną Bretkūną ir 
o talkininkus autorius. Leipcige įžymiųjų 
zokiečių lituanistų tradicijas tęsia Rainer is 
įkertas, šis jaunesnės kartos vokiečių kai
lininkas palaiko artimus ryšius su lietuvių 
;albininkais, dažnai lankosi Lietuvoje, lie- 

. uvių filologinėje spaudoje skelbia savo ty- 
inėjimus, apie lietuvių filologų darbus daž- 
tai informuoja vokiečių skaitytojus.

Vakarų Vokietijoje žymiausias pokario li- 
uanistikos įvykis buvo Ernesto Frenkelio 
JJetuvių kalbos etimologinio žodyno" išlei

dimas, kurį po autoriaus mirties baigė pro
fesoriai Erichas Hofmanas ir Eberhardas 
Tanglis.

šiuo metu Giotingene leidžiamas Alek
sandro Kuršaičio (įžymiojo lietuvių kalbos 
tyrinėtojo Fridricho Kuršaičio brolio sū
naus) „Lietuvių-vokiečių kalbų žodynas", 
kurio leidimu rūpinasi Aleksandro Kuršai
čio sūnus Arminas. Žodyną iš pradžių reda
gavo prof. Vilhelmas Vismanas, o šiam mi
rus, redaguoja E. Hofmanas, bendradarbiau
jant Hertai Krik ir Miuncheno universiteto 
lietuvių kalbos lektorei Liucijai Baldauf- 
Jurgutytei. Žodyno išleidimas bus gražus tri
jų Kuršaičių šeimos kartų nuopelnas litua
nistikai.

Giotingeno universitete profesoriauja 
vokiečių indoeuropeistas, vieno seniausių 
(leidžiamo nuo 1892 m.) tarptautinių kalbo
tyros žurnalų „Indoeuropiečių tyrinėjimai" 
redaktorius Volfgangas Smidas. šis vokie
čių kalbininkas 1963 m. išleistoje monogra
fijoje apie baltų ir indoeuropiečių kalbų 
veiksmažodžio struktūrą, tartum pabrėžda
mas lietuvių kalbos vertę indoeuropiečių 
senovei pažinti, kaip veikalo moto įrašė 
Maironio posmą:

Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį 
Iš kapų milžinų
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
Iš senųjų laikų!

1970 m. vasarą V. Šmidas lankėsi Vilniu
je, kur skaitė pranešimą Il-je visasąjunginė
je baltistų konferencijoje.

Lituanistika Italijoje daugiausia susijusi 
su Džiakomo Devoto ir Vitorės Pizanio var- 
dais. Dar 1931 m. Dž. Devotas pradėjo leisti 
baltistikos žurnalą „Baltiški studijai", ku
riame bendradarbiauja įžymūs įvairių šalių 
baltistai. Šis italų mokslininkas išrinktas XI 
Tarptautinio lingvistų kongreso prezidentu 
(kongresas įvyks ateinančiais metais Italijo-

Prof. Antanas Salys .
(Mires 1972 m, liepos 31d.)

Kadaise buvo garsus šveicarų lituanistas 
Maksas Nydermanas.

Anglijoje lituanistikos problemomis gyvai 
domisi Glazgovo universiteto prof. Viktoras 
Haltumas, kuris taip pat neseniai keletą mė
nesių yra praleidęs Lietuvoje. Prancūzijoje 
lietuvių onomastikos klausimais daug rašo 
prof. Raimondas šmitleinas.

Kadaise Tumas-Vaižgantas j vieną Kauno
universiteto auditoriją įvedė jauną švedų 
kalbos lektorių Knutą-Olafą Falką. Nuo tos 
dienos, tur būt, K.-O. Falkas, dabartinis 
Lundo universiteto profesorius, ir nesiliovė 
domėjęsis lietuvių kalba. Jis yra paskelbęs 
labai vertingų studijų iš lietuvių onomasti
kos, baltų ir slavų kalbinių santykių srities. 
Pastaruoju metu K.-O. Falkas intensyviai ty
rinėja jotvingių problemą.

Švedijoje gyvena ir žinomas Vilniaus 
krašto tarmių, istorinės lietuvių kalbos gra
matikos, lietuvių toponimikos, baltų ir sla
vų kalbų santykių tyrinėtojas prof. Peteris 
Arum a. Stokholmo universitete profesoriau
ja žymi baltiste Velta. Rūkė-Dravinia, kuri 
skaito čia ir lietuvių kalbos kursą.

Jau daugiau kaip keturiasdešimt metų lie
tuvių kalbą tyrinėja Oslo universiteto prof. 
Kristianas S. Stangas. 1929 m. lituanistų dė
mesį atkreipęs puikia monografija apie pir
mosios lietuviškos knygos kalbą, norvegų 
mokslininkas vėliau paskelbė daug įdomių 
studijų lietuvių kalbos istorinės gramatikos, 
akcentologijos, dialektologijos, baltų kalbų

• JULIA NAFER pirmoji
je).

V. Pizanio pirmieji lituanistikos straips
niai pasirodė beveik prieš keturiasdešimt 
metų. Dabar šis vienas žymiausių mūsų die
nų indoeuropeistų dalyvauja ir lietuvių 
spaudoje: 1969 m. „Baltisticos“ žurnale iš
spausdintas įdomus jo darbas apie baltų, 
slavų ir iraniečių kalbinius santykius, šia
tema jis skaitė pranešimą ir VI Tarptauti
niame slavistų suvažiavime Prahoje.

Praėjusiais metais studijų tikslais Vilniu
je ilgesnį laiką viešėjo jaunas šveicarų kal
bininkas Janas Peteris Locheris. Jis dirba 
Niušatelio universitete, kurio rektoriumi

Amerikos mote ris,baigus i 
pilotų mokyklą Ir priimta 
aviacijos tarnybon kaipo 
pilotė.

♦ Amerikos General
Electric bendrovė pasira
šė sutartį su sovietais dėl 
mokslinio Ir techninio 
bendradarbiavimo.

-(Antroji ištrauka)

VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J. Gliaudos romono "Sunkiausiu Keliu")

Vakarop grįžęs namo, jis atrado čia tą nuostabią ra
mybės nuotaiką, kurią sukurdavo Domą. Tai visad bu
vo atgaiva po aktyvios dienos.

Dabar jis drįso pasidalinti su Domą dienos įspū
džiais. Trupančiais sakiniais, kartąis su lengvu humo
ru tone, atpasakojo patirtas naujienas. Tačiau žodis 
„diktatūra“ buvo toks svetimas jo sąmonei, kad jis 
vengė to žodžio pašnekesyje su žmona.

Papasakojo, kad miestas pilnas gandų apie bolševi
kų artėjimą.

— Gal būt mums teks gyventi su Kapsuku,—jis 
šyptelėjo.

— Ir su Angariečiu? — paklausė Domą, supratusi 
vyro sarkazmą.

Jis drąsinančiaLpažiūrėjo į žmoną, taip didvyriš
kai atlaikančią gandą apie pavojų. Nusišypsojo jai, 
kaip vaikui, kuriam nėra reikalo nuogąstauti, ir juo
kaudamas sutiko su jos klausimu:

— Gal būt ir su Angariečiu. Jis gi domisi mumis. 
Globojo mus Voroneže, atrado net Kalugoje.

Ėmė kažkaip lengvai kalbėti apie sunkiai dabar 
realizuojamas viltis, su kuriomis jie vyko iš Kalugos. 
Tai buvo advokatūros viltys. Tai buvo ramaus darbo 
ilgesys. Maloni veikla bendraminčių tarpe. O, štai, po 
trejų metų nebuvimo jie neatrado nė skeveldrų puo
selėtų vilčių...

Ir kada tai dėstė su lengvu grauduliu, su skuban
čia nuovyla žodžių tonacijoje, jis prisiminė jauną vy
rą, kurį jam pavadino „vienas iš praporščikų“ vardu. — 
Šis, purtydamas šviesius savo plaukus, provokuojančiai 
sakė, kad reikia tik šūktelti — ir sukilsime, kaip vie
nas, ir jis į Sleževičių žiūrėjo, kaip į likįminį žmogų.

— Kiek aš patyriau iš Vyriausybės deklaracijos, —- 
pasakė Sleževičius Domai, — krašte tvarkai palaikyti 
numatyta policija, o kažkokie‘neįvardinti daliniai pri

valės saugoti valstybės sieną.
— Tai Lietuvos kariuomenė? — paklausė žmona.
— Taip turėtų būti, — atsakė jis.
Bet kalbėti apie tai, kada keli pulkai su keletu 

dešimčių kareivių išdidžiai rodosi popieriniuose gene
rolo Kondratavičiaus manevruose, jis nfeprisivertė. Tai 
buvo per skaudi tema.

Toks išsamus atvirumas žmonai, jam atrodė, būtų 
tolygus desperacijos pilnam posakiui:

Domą, Lietuva egzistuoja tik ant popieriaus, ir 
mes pasmerkti žūti.
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Gruodžio dvidešimt antrąją, iš pat ryto, karininkai 
būriavosi Valstybės Tarybos patalpose. Didelis ruimas 
pilnai prigužėjo margai apsirengusiu jaunu vyru. Oras 
buvo pritvenktas tabako dūmų. Didelis, aukštas lan
gas, pro kurį stengėsi pažvelgti ryto saulė, skendėjo pa
mėlusiuose smilkaluose.

Pašnekesiai buvo garsūs, bet balsų aidesiai — kur
tūs. Visa patalpa ir žmonių spūstis panašėjo į gele
žinkelio stoties laukiamąjį kur daugeliui tenka pra
leisti ilgas ir nekantrias valandas, nežinant tikros trau
kinio išvykimo ar atvykimo valandos.

Vis įkyriau sklido gandai, kad generolas Kondra
tavičius ketina kelti Apsaugos Štabą į Gardiną. Tai 
kėlė vyrams susirūpinimą, nepasitikėjimą. Buvo net 
staigios panikos nuotaikų.

— Gudams karininkams tai vis vien, — kalbėjo vie
nas iš vyrų. — Gardine gyvenimas kuklesnis, o jiems 
visų pirma rūpi alga.

— Kodėl tas Gardinas? — kalbėjo kitoje kambario 
pusėje. — Juk bolševikai dar bruzda kažin kur prie 
Daugpilio. Pūga juos ilgai prilaikys užimtose pozicijo
se. Per tą laiką mes pasirengsime.

— Vyre, kaip gi tu pasiruoši? Nei ginklų, nei pi
nigų ginklams pirkti. Jeigu jau kalbėti realiai, reikia 
gauti iš vokiečių paskolą ginklams pirkti.

— Brolau, ar esi germanofilas, kad nušneki kaip 
Taryba?

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



santykių su kitomis indoeuropiečių kalbo
mis klausimais. Visą savo keturių dešimtme
čių darbą Kr. S. Stangas tartum apvainikavo 
kapitaliniu veikalu „Baltų kalbų lyginamoji 
gramatika" (išleista 1966 m.). Tai, tur būt 
yra pats reikšmingiausias pastarųjų metų 
baltistikos mokslo laimėjimas.

Kr. S. Stangas, rūpindamasis norvegų li
tuanistikos ateitimi, 1969 m. į Lietuvą at
siuntė savo mokinį Helgę Rinholmą, kuris, 
metus pastudijavęs Vilniaus universitete, 
puikiai išmoko lietuvių kalbą ir pasiryžęs 
tęsti savo mokytojo tradicijas.

Jau XIX a. pabaigoje lituanistika pradėta 
domėtis Suomijoje. Domimasi ja ir dabar. 
Helsinkio universitete šiuo metu profeso
riauja Valentinas Kiparskis, kuris kartas 
nuo karto skaito ten lietuvių kalbos kursą. 
V. Kiparskis bendradarbiauja lietuvių filo
logų spaudoje, lituanistikos klausimais rašo 
suomių ir kitų šalių periodikoje. V. Kipars
kis yra labai plataus profilio, poliglotinių 
gabumų kalbininkas. Kaip Kr. S. Stangas, 
taip ir jis vieną savo mokinį — Karį Liuko- 
ieną — buvo atsiuntęs į Vilniaus universi- 

Jetą studijuoti lietuvių kalbos.

JAV lituanistikos tradicijos palyginti nė
ra senos. Pirmasis amerikiečių kalbininkas, 
pradėjęs daugiau darbuotis lietuvių kalbo
tyros baruose, buvo Prinstono universiteto 
prof. Haroldas Benderis (1882—1951). Litua
nistikos pozicijos JAV sutvirtėjo, kai Pensil
vanijos universitete pradėjo profesoriauti 
šveicarų kilmės kalbininkas Alfredas Senas, 
anksčiau keletą metų dirbęs Kauno univer
sitete. Po II-jo pasaulinio karo domėjimasis 
lituanistikos ir apskritai baltistikos proble
momis JAV labai išaugo. Pastaraisiais me
tais lietuvių kalba buvo dėstoma daugiau 
kaip dešimtyje šios šalies universitetų.

Iš svarbiausių JAV lituanistų darbų pir
miausia reikėtų paminėti neseniai Alfredo 
Seno ir Antano Salio baigtą lietuvių—vokie
čių kalbų žodyną. Sis penkių tomų veikalas 
£uvo pradėtas leisti dar 1932 m. šveicaro 
Makso Nydermano iniciatyva.

Iš jaunesniosios amerikiečių lituanistų 
kartos pirmiausia reikėtų pažymėti A. Seno 
ir A. Salio mokinį Pensilvanijos, valstijos 

universiteto profesorių Viljamą Smolstygą. 
Sis mokslininkas jau du kartus viešėjo Lie
tuvoje. Il-je visasąjunginėje baltistų konfe
rencijoje jis skaitė įdomų pranešimą apie 
baltų ir slavų kalbų santykius (pranešimą 
skaitė lietuviškai!). V. Smolstygas yra pa
skelbęs nemaža įvairių lietuvių ir senovės 
prūsų kalbų tyrinėjimų. Jis taip pat yra 
JAV išleisto stambaus lietuvių kalbos va
dovėlio bendraautorius. V. Smolstygo inicia
tyva 1968 m. pavasarį JAV buvo surengta 
baltistų konferencija.

Produktyviai dirba ir kitas jaunas JAV 
baltistas — įžymiojo norvegų lingvisto Kr. 
S. Stango mokinys Gordonas B. Fordas. Jis 
neseniai išleido tokius svarbius lietuvių raš
tijos paminklus (su vertimais į anglų kalbą), 
kaip pirmąją lietuvišką knygą — Martyno 
Mažvydo katekizmą, 1573 m. vadinamąją 
Volfenbiutelio Postilę, Baltramiejaus Vilento 
1579 m. katekizmą, parengė lietuviškų teks
tų chrestomatiją.

Indiją paprastai mes prisimename, kada 
lyginame lietuvių, kalbos faktus su senąja 
indų kalba sansk’ritu, kada kalbame apie in
doeuropiečių protėvynę ir pan. Tačiau prieš 
trejetą metų Indijoje pasirodė studija, ku
rią reikia prisiminti jau ir kalbant apie lie
tuvių kalbos tyrinėjimo istoriją. Tai vieno 
žymiausių indų filologų, ilgamečio Kalkutos 
universiteto rektoriaus Sunito Kumaro Ce- 
terdžio knyga „Baltai ir arijai" (,,Balts and 
Aryans") S. K. Ceterdžis jau seniai domisi 
baltistikos klausimais. Lietuvių kalbą jis yra 
studijavęs Paryžiuje pas garsųjį prancūzų 
lingvistą Antuaną Mejė. Prof. S. K. Ceter
džis 1964 m. ir 1966 m. lankėsi Lietuvoje ir 
Latvijoje. Viešnagės metu surinktą medžia
gą ir patirtus įspūdžius jis gausiai panaudo
ja ir minėtoje knygoje, ją dedikuodamas 
„seserims ir broliams tarybinėse Pabaltijo 
Lietuvos ir Latvijos respublikose".

Teigiamą vaidmenį koordinuojant užsie
nio mokslininkų lituanistinius tyrinėjimus 
vaidina ir 1963 m. V slavistų suvažiavime 
(Sofijoje) įkurta Tarptautinė komisija baltų-

ŠVENTADIENIO POPIETĖ
ANŲ LAIKU LIETUVOJE

B.K. BALUTE
karta pasakė Londono lie
tuviams, Lietuvai laisvės 
netekus:"Šiandien lietuvių 
tautai tepaliko tik jos ge
ras vardas-saugokim jį"!

slavų kalbinių santykių tyrinėjimui Koorai- 
nuoti. Šios komisijos pirmininku išrinktas 
LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros ins
tituto direktorius akad. Kostas Korsakas, ku
ris palaiko glaudžius ryšius su daugeliu čia 
paminėtų mokslininkų.

Lietuvių kalba iš tikrųjų turi gražų būrį 
tyrinėtojų įvairiuose pasaulio kampeliuose. 
Nemaža gražių laimėjimų, įvairiais aspek
tais tyrinėjant lietuvių kalbą, yra pasiekę 
rusų, latvių, ukrainiečių ir kitų tarybinių 
respublikų kalbininkai. Čia taip pat yra sa
vos tradicijos, tyrinėjimo specifika. Tačiau 
tai jau atskira tema.

Staiga visus pasiekė gandas, kad generolas jau 
įsakęs išvežti į Gardiną Apsaugos Štabo kasą. Žinia, 
kad liečiami ir pinigai, atrodė ypatingai jautri.

— Tai finis Vilniui ir mūsų kariuomenei, — suriko 
vienas iš vyrų. — Gudai patenkinti Gardinu, o mes 
turime sekti juos į tą užkampį.

Vakar Škirpa buvo iki kaklo prisiklausęs diskusi
jų „Lietuvos Ūkininko“ posėdyje. Dabar naujas erzelis 
rodė, kad likiminiam momentui reikalingas istorinis 
•ir likiminis žmogus. Reikalinga išbristi iš klampynės. 
Gardinas atsiuuoda ištrėmimu.

Vyrai nenorėjo vykti į Gardiną. Geriau grįžti į 
savo tėvyškes. Jauni vyrai daug matė Rusijoje. Ant 
savo kupros išnešė caro armijos demoralizacijos bai
sumus. Daugis matė karininkų žudynes. Kai kurie tik" 
per plauką praėjo pro egzekucijų pavojus.

Visi kaip vienas, be kabinetinių teorijų, bet iš 
žiaurios praktikos žinojo, ką neša į Lietuvą Kap
suko - Angariečio budeliai.

— Kodėl mes pasuojame? — kažkas paklausė.
— Mes nepasuojame, — pasigirdo pasipriešinimo 

balsas. — Mes esame parengty. Jeigu išeisime iš Vil
niaus, pasitrauksime iš fronto kaip dezertyrai.

— Mums nepakeliui su gudais!
— Tie gudai nemoka gudiškai, — pareiškė vienas 

pašaipiai.
Nors nuotaikos buvo arti pikto apmaudo, dau

gelis, net pasigaikščiuodami, nusiprunkštė. Gudų pulkas 
lietuvių karininkų tarpe jau seniai tapo anekdotine 
figūra. Pulkas egzistavo raportuose,—tai buvo popie
rinis pulkas. Keliolika rusų karininkų, kurie, lyg priva
tus štabas, supę generolą Kondratavičių, buvo vadi
nami gudais. Kartu su generolu jie sudarė kažkokį at
skirą ekspertų vienetą. Visi jie buvo vyresnių laipsnių. 
Lietuvos karininkų entuziazmas ir interesai jiems ma
žai suprantami ir keisti. Lietuvos Nepriklausomybė 
jiems atrodė vykusiu atramos punktu, nuo kurio pa
togu organizuoti ginkluotą kovą su Rusijos bolševiki
niu režimu. Gal būt, generolo Kondratavičiaus priva
tus štabas ir buvo pirminė rusų ginkluotos kovos idė
ja, iš kurics’vėliau išsivystė Judeničius, Korsakas ir De
nikinas*.

Jaunieji karininkai norėjo savų vadų. Gerai kal
bėjo apie pirmojo lietuvių pulko branduolį, kurį pulki
ninkas Galvydis-Bykauskas tvarkė Alytuje. Pulkinin
kas garsėjo savo kietu sąmoju, ir tai tiko jauniems 
vyrams. Dar kalbėjo apie atsiradusį iš kažin kur lie
tuvį generolą Žukauską. Lietuvio generolystė teikė jam, 
dar nematytam, tam tikrą aureolę. Tačiau, atvykęs 
Lietuvon, Žukauskas susirgo šiltine ir dingo iš akių 
ir šnektų...

Nauja žinia, kaip liepsna per sausą raistą, perėjo 
per sambūrį: generolas Kondratavičius asmeniškai pra
bils į karininkus. Reiškinys tikrai buvo naujas ir retas, 
gal būt, pirmas ir vienintelis jų gyvenime Vilniuje. 
Kondratavičius neturėjo tiesioginio kontakto su kari
ninkais. Jis buvo Apsaugos Ministerio pavaduotojas, 
tuo titulu dalinai įėjęs į Vyriausybę. O šie trys tuzinai 
karininkų, kurie nuolat ir nuolat maišėsi Apsaugos 
Štabo rūsyje arba Valstybės Tarybos salėse, jo ma
nymu, buvo minia, dar neištirta, neorganizuota ir todėl 
neįjungta į valstybės struktūrą. Ta minia tolydžio iro, 
demoralize j o. Natūralūs kariškių tarpe įpratimas draus
mei ir įsakymui blėso ir dilo valandomis. Generolo aki
mis, tam pritarė ir Ministeris Pirmininkas, kad šia 
karininkų minia netinka lengvai pasitikėti. Paskutinie
ji Rusijos chaoso metai įskiepijo jiems perdaug indivi
dualumo. Norint įjungti į būsimą, vis tokią efemerišką 
Lietuvos kariuomenę, juos reikia perleisti per naują 
karo mokyklą, kaip lygiai visus „pa-oficierius“ reikia • 
perleisti per naują karūžų mokyklą.

Ir toje vietoje generolas turėjo savo atskirą nuo
monę, kuria jis jautėsi artimas savo gudų karininkų 
štabui, bet jos iš anksto neakcentavo lietuviams, kad į 
ši lietuvių - gudų armija turėsianti tapti Rusijos lais
vinimo armijos branduoliu. Todėl ši armija turi, būti ; 
smogiamasis vienetas, iki kraštutinumo klusnus koman
dai, be nuokrypų į individualius apsisprendimus. Rusai i 
karininkai, kurie viešai vadinosi gudais, nujautė ge- t 
nerolo planus — nekitaip suprato ir savo veiklos pras
mę. •

Bus daugiau.

1973.VI.20



IF POETO MIRTIS

Kur nubėgote, o jaunos dienos ? 
Lyg mergaičių krykšdamas būrys ? . . 
Kam paliekate ilgėtis vieną 
Ir pravertas nežinion duris ?

Jūs nubėgat ir negrįžtat niekad. . . 
Tu jaunyste, niekad negrįžai ! 
Tik gy venimo žieduose lieka 
Prasiskintos brydės įstrižai.

Jonas Aistis, Dienos
Viena vasaros popietę, 

vaikščiodami su draugu 
Muencheno parke, (dabar 
atrodo, kad tai buvo prieš 
daugelį,daugelį metų) de- 
deklamavome Jono Alek
sandravičiaus eiles. Bu
vom jauni, buvom tik ką 
praradę tėviškę ir mums 
tai neatrodė nei keista, 
nei nepaprasta. Jonas 
Kossu Aleksandravičius,: 
Jonas Kuosa Aleksandrlš- 
kis,vėliau pasivadinęs Jo
nu Aisčiu, buvo, jau gim
nazijoje ir universitete, 
dar Lietuvoje, mūsų kar
tos vienas labiausiai my
limų poetų. Tą popietę 
parke kažkaip užkltuvome 
ilgiau prie eilėraščio 
’’Dienos”, nes jame buvo 
taip daug tos aistiškos 
skaidrios nostalgijos, iš
sakytos paprastais .beveik 
kasdieniniais, žodžiais. 
Anot jo paties vieno trum
po eilėraštuko parafra
zės - taip sklandžiai ir jos

JONAS AISTIS

raidą į Vakarus,! vo 1904.VU.7 ir studija-

TU ATEINI galop, mano sesuo! Tai ką gi — 
Pašelk, pasiausk mano svajonių pelenuos! 
Jau nebaisi man tavo atšiauri viešnagė, 
Ir be manęs šilai ir marios mėlynuos ...

Ir naktį žvaigždės degs, kaip jos prieš amžius 
degė,

Ir vieversėlių giesmė plūduriuos linuos — 
Virpės lapeliai, nugirdę audrą žvagią, 
O debesėliai plauks ir sidabru lynos ...

Ateik, ateik arčiau ir savo juodą skraistę 
Plačiai praskleidusi švelniai apgobk mane 
Ir leiski pažiūrėt į gęstančią pašvaistę,

Į mirštančių spalvų konvulsijas ir skaistį: 
Tesuspindi, tesudega širdis mana — 
Ji visą mano amžių buvo kruvina ...

Thompson, 1947.5.22

KRISTALINIAME KARSTE

širdį užgaunančiai tie jo 
žodeliai susidėję...

pirmykščius ir giliausius 
pasaulinės poezijos šalti-

vo Kaune, o studijas bai
gė dr. laipsniu Grenoblio

KRISTALINIAM karste, ir nublyškus, nugeltus, ♦' 
O miela ir graži, kaip gyva!
Ir nėra, kas tave iš to miego prikeltų
Ir kas man atgaivintų tave ...

Tu anapus jau laimės, anapus jau skausmo
Ir anapus dienos ir nakties
Abejinga esi. Mano sielvarto šauksmas
Nenuplėš tau nuo veido rimties!

Kristaliniam karste, ir seniai jau be žado,
Gilų žvilgsnį uždengus vokais,
O rami, tartum viską pažinus ir viską atradus, 
Prie krūtinės prispaudus laikai...

Kas sakė, kad poetai 
nemiršta ? O taip, žinom , 
jie gyvena eilėse,jie lieka 
nemirtingi kūryboje, jų 
nenužudo laikas ir taip 
toliau, ir taip toliau,bet 
gi JONAb KOSSU ALEK- 
oANDRAVIČIUa - JONAS

nius.
Mums jis taip pat at

mintinas kaip laimėjęs 
pačią pirmąją Vinco Krė
vės literatūrinę premiją 
už literatūrinių atsimini
mų knygą ’’Apie laiką ir 
žmones”(l954). Gimės bu-

universitete, Prancūzijo
je. Čia spausdiname kele
tą charakteringų jo eilė
raščių, nes jo paties žo
džiai šia valandą iš
kalbingesni už mirties 
tylą.

Henrikas Nagys
AISTIS MIRĖ .Mirė. Jo ne- PASTORALĖ
bėra mūsų tarpe.Ir imago 
mortis nebėra vien tiktai 
eilių knygos pavadinimas. 
Jau nebebus naujų Jono 
Aisčio eilių, neberaslm 
spaudoj jo liūdno ir kar- 
taus(kad Ir kai kam nepri- 
lmtlno)bet tiesaus publl - 
cistlkos žodžio, nebegtr- 
dėslme net jo dainuojančiai 
graudaus balso, sakančio 
savo eiles. Jonas Aistis 
mirė pačioj vasaros pra
džioj ( birželio 13), Va- 
shlngtone. Mirė vienas 
pačių didžiausių mūsų 
poetų, pradininkas visiš
kai naujo posūkio lietuvių 
lyrikoje, atgręžus io visą

O man sunku aprėpt ir tikėt, kad tai tujen! 
Kad tos rankos jau nieko neguos, 
Kad tos lūpos netars anų žodžių šventųjų, 
Neskambės serapimais danguos —

Kristaliniam karste mano laimė ir lobis, 
Mano džiaugsmas ir mano prasmė! 
Šermenų liūdesys mano sielą apgobęs, 
Šermenų liūdesys ir giesmė ...

O kaip vienas likau! Be tavęs pasimetęs 
Vandenuos, kaip “Medūzos” plauste! 
Tai bežadžiai tekės mano liūdesio metai, 
Kad jau tu kristaliniam karste...

Brooklyn, 1953.4.17

8 psl.

O VIEŠPATIE, koks vakaras, koks nerimas, 
Koks sielvartas mane apėmęs!
Toli balti laivai liūliavo mariomis —
Balti, kaip baltos chrizantemos.

O saulė leidosi balta, pailsusi:
Ji leidos nežinion į rūką tirštą — 
Mačiau, sutąsė spindulius konvulsijos, 
Mačiau ir vakarą, kaip žmogų, mirštant.

Užgeso varpo aidas klonyje ...
Skambėjo kažin kas, lyg piemenų rageliai ...
Tai vakaras ir tai tikra agonija, 
Tai galas kažkokios graudingos pastoralės.

Už šilo spinduliai nusilpo bekyšodami 
Ir, tartum skęstančio ranka, paniro. 
Ir medžiai, šermenų giesmes giedodami, 
Pravirko, ir, lyg vargonai, gaudė girios ...

Kaunas, 1933.10.10

AK, KAIP nuostabiai tos žvaigždės žėri... / 
Jų taip nieks nematė, kaip tu jas matai, 
Nes tik tau naktis akis atvėrė
Ir vienam tau žydi ir alsuoja visa tai!

Be tavęs nesiaustų marios, šilas
Be tavęs neoštų, nekristų rasa, 
Nespindėtų nei dangaus šviesylai 
Ir pragaištų, nugarmėtų visata visa ...

Nors gal nieks tavęs nepastebėjo, 
Nors gal nieks tavęs čia nepasiges, 
Bet, kai mirsi, mirs diena ir vėjai, 
Ir visi, visi žvaigždynai su tavim užges!

Thompson, 1946.1025
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KAS NAUJA
S TUDENTŲ,D ĖME&IUI
Norintieji pagerinti 

vieną Iš oficialiųjų Kana
dos kalbų,galite tai pada
ryti šią vasarą. Ši pro
grama, kurt tęsis 6-7 sa
vaites yra vedama provin
cinės Ir federalinės val
džios. Viskas t. y. už 
mokslą,maistą Ir patalpas 
yra valdžios apmokami.

Tai gera proga susipa
žinti su pasirinktos kal
binės grupės kultūra.In
formacines brošiūras ga
lima gauti darbo ištaigose, 
vidaus reikalų ministeri
jos rajoninėse įstaigose, 
Kanados informacijos 
įstaigoj ( Information Ca
nada ) Ir provinciniuose 
švietimo departamentuo
se.

Montrealio nau|O|o aerodromo pasiekimo iŠ miesto planas, 
kuris Transporto min.Jcan Marchand atidengtas studijai. 
Šio gclcnžinkcliuko -Hirablc pastatyme įvykdytu Canadian 
Uational Railways ir hdtų atidarytas kartu su aerodromu 
1975 motais.
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KANADOJE
"KADANGI MES 
MYLIME JUb " 
Šiuo obalslu Quebec'© 

grelktellų administracija 
nuo birželio 15-tos iki lie
pos 15-tos dienos prave
da saugaus vairavimo 
disciplinarinį vajų.

Greitkelių policija, su 
paženklintomis ir nepa
ženklintomis mašinomis, 
taipgi ir iš helikopterių, 
seks judėjimą daug grei
čiau negu Iki šiol, nes, 
anot administracijos pa
reigūnų, dėl vis didėjan
čio katastrofų skaičiaus - 
nepakankamo atsakomin- 
gumo vairuotojų.

Šis neatsakomlngumas 
atima daug nekaltų gyvy
bių ir padaro neapskai
čiuojamus nuostolius. 

sunkiai sužalojant visai 
atsargius vairuotojus Ir 
jų keleivius.

Todėl šiuo atveju greit
kelių administracija rei
kalauja: laikykitės nuro
dytų taisyklių, vairuokite 
atsargiai, saugokit savo 
ir kitų gyvybes. Greitke
lių administracija ir sako: 
"Kartu Ir mes rūpinamės 
tų taisyklių įgyvendinimo 
reikalu, kadangi mes my
lime jus ".

Nuostatas - Regulation 
No. 20 nurodantis smul
kias detales yra gauna - 
mas visose greitkelių ap
simokėjimo stotyse.

JEIGU TURITE
RIMTĄ SKUNDĄ

BOX 99, OTTAWA.Čia 
yra tikras adresas. Šioje 
įstaigoje dirbantieji žmo
nės jums visuomet sim
patiškai padės, ypač nau
jiems ateiviams,kurie yra 
abė j Ingi, nedrąsūs ir ben
drai,nepasitikinti valdžios 
organais. Jeigu jaučiatės 
apgauti neteisingu rekla
mavimu, jeigu gaunate 
paraginimus mokėti ko
kias nors bylas, kurtos, 
jaučiatės jums nepriklau
so, jeigu negaunate atsa- 
komingo patarnavimo už 
turimas garantijas - ne
sistenkite šias proble
mas Išspręsti telefonu, 
nes daugumoj, asmuo iš
klausęs jūsų skundą tele
foniniu pas įkalbėjimu, jam 
eigos neduoda.

Tokiais atvėjals, pada
rykite skundą raštu ir 
siųskite viršuje duotu 
adresu. Ši įstaiga dės vi
sas pastangas jūsų reika
lą nuodugniai ir teisingai 
išspręsti ir be jokio at
lyginimo.

ŽVEJOJIMO
MĖGĖJAMS
Laurent ides Parkas, 

maždaug 1 vai. važiavimo 
į šiaurę nuo Quebec’© 
miesto. Čia galima pra
leisti malonias atostogas 
žvejoto jams, kurie mėgs
ti Upėtakius (trout) .Sis 
4,OOOkv. mylių parkas 
pasiekiamas iš pietų pu
sės 54 keliu, kuris veda 
į patį centrą. Šis parkas 
mažai žinomas, bet yra 
labai gražus ir įdomus 
savo keliais Ir upokšniais, 
kurie veda į įvairius eže
rus ir stovyklas .Laikomas 
Quebec’o valdžios globoje. 
Dėl daugiau informacijos 
kreipkitės:

ATSARGUS VAIRUOTOJAS...

PASAULIO LIETUVIU
BENDRUOMENĖ

VISI VISAIS KELIAIS [ ’.7 A SH IN GTON Ą 
KVIETIMAS Į PLB SEIMO TALKĄ

Pirmasis Pasaulio 
Lietuvių Kongresas įvy
ko prieš 38 metus Nepri
klausomos Lietuvos lai
kais.Tai buvo didelis įvy
kis tiek savo idėja, tiek 
programa, tiek dalyvių 
skaičium. Jo reikšmę ta
da Iškėlė sveikinamuoju 
žodžiu Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona:"Siu 
kongresas yra istoringos 
reikšmės: jis yra pirmas, 
jis deda pastovius pama
tus visų kraštų lietu
viams bendrauti". Prezi
dentas taip pat kongresą 
susiejo su likim in iu išei
vijos repesčlu: "Būdami 
lojalūs tiems kraštams, 
kurie tapo jums antroji 
tėvynė, jūs niekuomet ne
pamirškite tos meilės, 
kurios esate skolingi sa
vo pirmajai tėvynei, savo 
motinai Lietuvai ".

Tai, ką pradėjo 1935 
metų Pasaulio Lietuvių 
Kongresas, toliau tęsia 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimai: palai
ko ir gilina pasaulio lie
tuvių bendravimą, jungta 
juos bendriesiems Liūti
niams tikslams bei užda
viniam s,telk fa vienon lie- 
tuviškon šeimon, kad ži
notume, dr. Vinco Kudir
kos žodžiais, iš kurių pa-

The Tourist Branch, 
Department of Tourism, 
Fish and Game, 
12 Salnte-Anne Street, 
Quebec City.

galbos prašyti ir kuriems 
ją teikti.

PLB IV Seimas įvyskta 
1973 rugpiūčio 3O-rugsė- 
jo 3 Washingtone, JAV. 
JAV Lietuvių Bendruo
menė, mūsų prašoma, 
mielai sutinka jam teikti 
visokeriopą savo paramą, 
Tokios paramos taip pat 
tikimės iš artimiausio 
kaimyno-Kanados Lietuvių 
Bendruomenės ir iš visų 
kitų kraštų lietuvių ben
druomenių. Todėl PLB 
Valdyba visus, o ypačiai 
JAV ir Kanados lietuvius 
prašo:

1. Dalyvauti PLB belme 
jo svečiais. Gausus visų 
dalyvavimas teiks Seimui 
moralinę ir materialinę 
paramą. Ypačiai visi lau
kiami kultūriniuose Seimo 
renginiuose.

2 .Amerikos sostinėj yra 
daug lankytinų vietų.Tu
rime ten taip pat ir savą 
Šiluvos koplyčia Ameri
kos Tautinėj Šventovėj, 
kur įvyks Seimo pamal
dos .G ražu būtų, kad į Wa- 
shlngtoną būtų rengiamos 
specialios ; lietuvių eks
kursijos.

3. Yra leidžiamas PLB 
IV Seimo leidinys. Pri
imami apmokami aukos 
formos sveikinimai bei 
skelbimai. Tokius sveiki
nimus kviečiamos atsiųsti 
Bendruomenės apylinkės, 
lietuvių organlzacljos.pa-

Nukclta į 15 psl.

9 psl.



JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
SESTOSIOS TARYBOS PENKTOSIOS SESIJOS 

1 973 m. balandžio 28/29 d. New Yorke 

NUTARIMAI
Kultūriniais reikalais

1. JAV LB Taryba ragi
na mūsų visuomenę tiek 
organizuotai tiek pavie
niui remti visas lietuvio 
kūrėjo pastangas savo kū
ryba įprasminti išeivijos 
gyvenimą.

2. Kultūrinės veiklos 
koordinavimui ir darbų 
krypties nustatymui 
Krašto Valdyba yra pra
šoma neatidėliojant pra
dėti Kultūros Tarybos or
ganizavimą. Kultūros Ta
ryboje turi būti atstovau
jamos visos kultūrinio 
gyvenimo sritys. Tuomi 
bus lengviau išspręstas 
planavimo bei subsidija
vimo klausimas.

3. Lietuvių Bendruome- 
bė ypatingai vertina Lie
tuvių Fondą kaip reikš
mingą instituciją mūsų 
švietimo ir kultūriniams 
darbams remti.LB atsto
vai Lietuvių Fondo skirs - 
tymokomisijoje yra pra
šomi vadovautis Krašto 
Valdybos patarimais bei 
rekomendacijomis. 
Švietimo reikalais

1. JAV LB Taryba pa
geidauja, kad Švietimo 
branduolys ir ateityje 
liktų Chicagoje, kur yra 
didžiausias lituanistinio 
švietimo užnugaris. Su
darant sekančią Švietimo 
Tarybą, prašoma atsi
žvelgti į dabartinės Švie
timo Tarybos rekomen
dacijas kandidatų parin
kime, kad būtų išlaikytas 
tęstinumas ir užtikrinta 
pedagoginė kompetencija.

2. Švietimo Taryba yra 
prašoma atkreipti daugiau 
dėmesio į specialias lie
tuviško švietimo suaugu
siems programa s, tą klau
simą plačiau nagrinėjant 
šių metų mokytojų studi
jinėje savaitėje.

3. Švietimo Taryba yra 
prašoma ir toliau ieškoti 
tinkamiausių būdų bet 
priemonių gilesniam lie
tuviško sąmoningumo ug
dymui mūsų jaunimo tar
pe.
Visuomeniniais ( poltti- 
niais-informaciniais) rei
kalais

1. JAV LB ^Taryba pri
taria Visuomeninių Rei
kalų Tarybos veiklai Lie
tuvos reikalu, sąryšyje su 
įvykstančia Europos Sau
gumo konferencija .Vtsuo- 
10 psl.

meninių Reikalų Taryba 
yra prašoma, bendradar
biaujant su latviais ir es
tais, daryti visus įmano
mus žygius atatinkamuose 
JAV įstaigose.

2. JAV LB Taryba pra
šo Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, kad 
jis šauktų dažnesnes in
formacines konferencijas, 
kas įgalintų efekttngesnį 
darbų koordinavimą poli
tinėje srityje ir vestų į 
vieningą išeivijos pasi
reiškimą politinėje veik
loje Lietuvos bylos nau
dai.

3. JAV LB Taryba, iš
klausiusi pranešimų bei 
nuomonių apie lietuvių 
kalba transliacijų į Lie
tuvą stovį, rekomenduoja 
Visuomeninių Reikalų Ta
rybai ir toliau tęsti žy
gius dėl radio transliaci
jų į Lietuvą lietuvių kalba 
per Radio Free Europe ir 
Radio Liberty. Taip pat 
rekomenduoja daryti pa
stangas Voice of America 
lietuviškų programų turi
nio gerinimui.

4. JAV LB Taryba pri
taria V isuomenlnių Reika
lų Tarybos rūpesčiams 
dėl Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos tęstinumo už
tikrinimo ir prašo toliau 
veikti šia kryptimi.

4. JAV LB Taryba ra
gina Visuomeninių Reika
lų Taryba koncentruotis 
išeivijos lietuvių sąmo
ningumo ugdyme ir vieny
bės tvirtinime, pasitikint 
lietuvių sąmoningumo. 
Laisvė Lietuvai tebūnie 
mūsų kelrodžiu.

6. JAV LB Taryba yra 
susirūpinusi stipresniu 
pas įsakymu Vatikane Lie

Veikėjai iš jaunosios kartos, Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo akta skaito Viktoras Kelmelis.
Cnicagoje. ‘ Nuotrauka M. N agio.

JAV LIETUVIU BENDRUOMENES BUVUSIOJI CENTRO VALDYBA.

tuvos katalikų persekio
jimo reikalu.

Ekonominiais-finansiniais 
reikalais

1. JAV LB Taryba pri
ėmė sekančių metų Kraš
to Valdybos sąmatą $19, 
700 sumoje.

2. JAV LB Taryba ra
gina LB apylinkes:

a, suaktyvinti solidaru
mo įnašų išrinkimą, nau - 
dojant seniūnus ir paštą;

b, pilnai atsiskaityti su 
Krašto Valdyba ir apy
gardomis;

c, įsigyti ir vesti kasos 
knygą.

3. Visos rugsėjo mėne
sio aukos yra siunčiamos 
Krašto Valdybai, kuri jas 
skirsto pagal savo nuo
žiūrą.

4. Visos LB apylinkių 
ruošiamų Vasario 16 d. 
minėjimų metu ar ta pro
ga surinktos aukos yra 
persiunčiamos Krašto 
Valdybai .Aukotojui palie
kama laisva apsisprendi
mo valia, kuriam veiks - 
nlui ar organizacijai jis 
aukoja.

5. Visos Krašto Valdy
bos išlaidas šios kaden
cijos metu buvo daromos 
racionaliai ir taupiai.

Jaunimo reikalais
JAV LB Taryba paveda 

Krašto Valdybai, išsiaiš
kinus su Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga, ap
spręsti tolimesnę jaunimo 
sekcijų veiklos plotmę ir 
apimtį.
Organizaciniais reikalais

1. Ryškinant registruo
to LB apylinkėje lietuvio 
sąvoka, LB Taryba nutar- 
rė,kad” registruotas LB 
apylinkės lietuvis ” yra 
tas, kuris:

a; raštu pareiškia pri
klausomybę Lietuvių Ben
druomenei; arba

b; bent kartą yra susi
mokėjęs solidarumo įna
šą; arba

czbent kartą yra balsa
vęs LB Tarybos rinkimuo
se; arba

d, yra apylinkės valdy-. 
bos įrašytas į apylinkės 
kartoteką; arba

e; užsiregistruoja LB 
Tarybos rinkimų metu 
rinkiminėje komisijoje.

2. Naujoms jėgoms jun
giantis į LB darbą, LB 
Taryba rekomenduoja pa
ruošti LB Vadovą, kuria
me būtų išdėstytos pa
grindinės LB veiklos 
praktiškos gairės, meto
dai, priemonės ir atskai
tomybė.

3. JAV LB Krašto Val
dybos veikla organizaciniu 
požiūriu buvo sveikintina. 
Decentralizacijos bandy
mas save pateisino.

4. JAV LB Taryba pri
taria Krašto Valdybos 
paruoštoms rinkiminėms 
taisyklėms, iki šiandieni
nei pasirengimų eigai tr 
ragina visuomenę rinki
muose gausiai dalyvauti. 
Įvairiais reikalais

1. JAV LB Taryba reiš
kia nepasitenkinimą JAV 
Prezidento Richard M. 
Nixon tr jo administraci
jos elgesiu, paneigiant 

JAV tautinėms grupėms 
JAV Kongreso skirtas su
mas pagal Ethnic Heri
tage A et ir prašo,kad šios 
sumos būtų įtrauktos į šio 
krašto biudžetą.

2. JAV LB Taryba 
džiaugiasi Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Są
jungos rodoma aktyvia 
veikla, sveikina šią vasa
rą organizuojamą krepši- 
ninių ir tinklinlnkių išvy- *■ 
ką į Vakarų Europą ir 
kviečia mūsų visuomenę 
šį žygį remti ir prie jo 
prisidėti.

3. JAV LB Taryba, su
prasdama IV-jo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Seimo svarbą, kviečia 
visus JAV lietuvius ir 
visas LB apylinkes gau
siai Seime dalyvauti ir jį 
paremti.

4. JAV LB Taryba dė
koja Krašto Valdybai, jos ’ 
pirmininkui Vytautui Vo
leliui ir centrinėms LB 
institucijoms už jų atlik
tus darbus VI-slos Tary
bos kadencijos metu.

5. JAV LB Taryba dė
koja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirminin
kui Stasiui Barzdukul ir 
visai PLB Valdybai už ro
dytą bendruomeninkišką 
draugiškumą JAV Lietuvių 
Bendruomenei ir už Pa
saulio Lietuvio leidimą.

/

• JAV prezidentas R. 
Nikson ir Prancūzijos 
prezidentas G. Pompidou 
buvo susitikę Reykjavike, 
Islandijoje. Po dviejų die
nų konferencijos Išsisky
rė be žymesnių nutarimų.

PAIEŠKOMI: Albinas Ka- 
z tunas ir Balys Saba
liauskas, anksčiau gyvenę 
Calga ry, A Ibertoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



hamiton toronto
Taupyk ir skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS "TALKA" 

830 Main St. East. tel. 544-7125

Darbo valandos: Mokame už: 
depozitus______________5% %
šėrus ir sutaupąs _____  6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius_________________7%
ir 3 metams ....

pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Duodame: 
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 9%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 4.300.000

JBB:
Širvintos Tunto skautės - Paukštytės su savo globėja 
Milda Stonkiene. Nuotrauka M. Borusienes.

KVIEČIAMI Į GEGUŽINĘ

Žūklauto jų ir Medžioto
jų klubo "Giedraitis" val
dyba kviečia visus narius 
Ir prijaučiančius tautie
čius su šeimomis bei jau
nąja karta atvykti į klubo 
vasaros gegužinę liepos 
8, sekmadienį, 2 vai. p. p. 
javos šaudyklos rajone. 
3us daug įdomybių vi
siems: įvairūs priziniai 
šaudymai, įdomi loterija. 
Jaunimas bus pavaišintas. 
Įėjimas - veltui.

KLUBO VALDYBA
1

CIVILIZACIJA IR PROGRESAS.. Konferencijoj
( Atkelta is 3 psl.)

Pasaulinę Antikomunis
tinę Lygą ( WACL), šiuo 
laiku sudaro 70 įvairių 
valstybių - tautų nariai. 
Tartais gali būti paskirų 
autų ar valstybių organi

zacijų centrai ar institu
cijos, apimančios atatin
kamuose kraštuose turi
mus skyrius. Suprantama, 
tos organizacijos ar in
stitucijos turi būti antiko
munistinio pobūdžio.

Pasaulinė Antikomunis
tinė Lyga kasmet daro 
vis kitam krašte metines 
konferencijas. Jos buvo 
Japonijoj, Filipinuose, Ko- 

'.‘Tėjoj,Vietname,Formozoj 

ir šeštoji konferencija 
įvyko Meksikoje 1972 m. 
rugptūčlo mėnesį pirmą 
kartą ne Azijos kontinen
te. Šioje konferencijoje 
dalyvavo virš 600 dele
gatų iš 60 kraštų, joje 
buvo priimti vidurinės 
Amerikos keturių valsty
bių nartai .Meksikoj VACL 
konferencija įvyko todėl, 
kad sustiprinti Amerikos 
Kontinente, ypač lotynų 
kraštuose antikomunistinį 
veikimą, pasipriešinant Iš 
Kubos skleidžiamai ko
munistinei propagandai.

buvo pri
imta speciali rezoliucija: 
įsteigti lotynų Amerikos 
antikomunistinį bendrą 
frontą. Dėka aktyviom 
Meksikos antikomunisti
nėms organizacijoms ir 
ten esančiam VACL cen
trui, šiems metams iš
rinktas VACL pirmininku 
meksikietis prof .Raimun
do Guezzero. Per keltus 
mėnesius susidarė jau 
gana stiprus Lotynų Ame
rikos Antikomunistinis 
centras ( Confederation 
Anticomunista . latino* 
Amertcana-(CĄL) ir jau
pasireiškia’ gyva antiko- laisvai susipažinti, išst- 
munlsttnę - antikastrin ė" kalbėti bet užmegsti ry- 
veikla. - štus visam laikui su vten-

ODONTOLOGIJOS DĖSTYTOJAS

Dantų gydytojas Dr. Ri
mantas Karka, 1966 m.‘ 
baigęs Toronto Universi
teto Odontologijos fakul
tetą ir 1970 m. Loyotos 
Universitete Chicagoje 
gavęs iš Biologijos ma
gistro laipsnį ir įsigijęs 
specialybę, nuo š.m.sau
sio mėnesio tęsia savo 
specialybes darbą su bu
vusiu Toronto Universi
teto orthodontikos depar
tamento vedėju Dr. Harvey 
Jenkins, naujoje vietoje: 
286 York Mills Road, 
Villowdale, Ont. 
Tel: 444 - 8134 ir 
200 St.Clair Avenue V. 
Toronto, Ont. 932 - 30 30.

Nuo 1973 - 73 mokslo 
metų rudenį Dr. R. Karka 
yra pakviestas dėstyti sa
vo srityje Toronto Uni
versiteto ♦ Odontologijos 
fakultete.

VACL konferencijos 
yra nepaprastai ? didelė 
reikšmė prieškomuništi
ntam ir prieš imperialis
tiniam veikime J^onferen- 
ctjoj dalyvauja viso pa
saulio rinktini asmenis: 
buvę iš esanti ministerial, 
žymūs politikai, parla
mentarai, mokslininkai, 
visuomenės veikėjai tr 
spaudos atstovai. Per 3-4 
dienas yra svarstomi 
įvairūs klausimai atski
ruose keturių komisijų Ir 
plenumo posėdžiuose. 
Priimamos įvairios rezo
liucijos,kur tos pasiunčia
mos įvairių valstybių vy
riausybėms, parlamenta
rams, spaudai Ir kitom 
tarptautinėm instituci
joms,kaip Tautų Sąjungai, 
UNEbCO ir kt. Iš konfe
rencijos Meksikoj buvo 
pasiųsta telegrama Pa
saulinei Sporto Olimpta- 
dat( Muncheno), kad olim
piados vadovybė laikytųsi 
demokratiškumo Ir iš
jungtų Sovietų Rusiją,kuri 
neteisingai atstovauja 
pasisavindama kitų tautų 
atletus; buvo pasiųsta kai 
kurioms tautoms (Čilės, 
Pietų Vletnamul)užuojau - 
tos bei padrąsinimai prie
šintis komunizmo skverbi
muisi. Konferencijoje yra 
gera proga ir geros gali
mybės propaguoti savo 
tautinius interesus. .Tiek 
posėdžiuose, tiek per 
įvairius priėmimus galt

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
už depozitus 

6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6 Z2% už 1 m. term. dep. 

už 2 m. tefm. dep.

. Kapitalas — šeši milijonai doleriu

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 nuo 10 vaL iki 3 vai. p. išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta). *
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723 • ^Toronto 3, Ontario.

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas. »
Siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/i svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA.. Pirmadieniai*, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v? ryto iki 5 v. vakaro.

įstaiga Baltic Exporting Co.
Telefono. LE 1-3098 

Savininkai A. ir S. KALOZA

minėtais, bendros kovos 
delegatais. Pavergtų - 
jų kraštų dalyvavimas 
ypač yra svarbus. Pasau
lio dalys neturėjusios są
lyčio su komunistiniu 
okupantu negali suprasti 
komunizmo tikrovės-So - 
vietų Rusijos kėslų. Dau
gelis yra linkę svarstyti 
komunizmą tik filosofiniai 
ar tik kaip soctalę dok

Praeitais metais Sudburyįe įvykusios gegužinės lietuviškai spaudai 
paremti keletas dalyvių. Iš kairės A. Braškys, A. Staškevičius, P. 
Griškonis ir A. Milčius.

IMA

8% už asm. paskolas

8 % už mortgicius ■

triną*. Tik tada, po ilges
nių diskusijų Rusijos ko
munistinis imperializmas 
tampa suprantamas. ABN 
atstovams tose konferen
cijose yra svarbus, kartu 
tr dėkingas uždavinys nu
šviesti okupuotų kraštų 
padėtį tr pravesti atatin
kamą išlaisvinimo propa
gandą.
(Pabaiga sekančiame numeryje^

1973.VI.20
* » »

11 psl.



CHICAGO:
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS LIETUVIU 

TELEVIZIJOJE

Kai visa gamta prisike
lta Iš žiemos miego, žie
dais pasipuošia medžiai 
ir gėlės, pasaulyje yra 
pagerbiama motina.Moti
nos Diena paminima vie
nur iškilmingiau, kitur 
kukliau.Mes džiaugiamės, 
kad turime Čia laisvę ir 
savo gimta kalba, galime 
Motinos Dieną paminėti 
ne tik mokyklose, per ra
dio valandėles, bet ir vie
nintelėje pasaulyje Lietu
vių Televizijos programo-

metų gegužės mėn.
15 d. įspūdinga Motinos 
Dienos minėjimas televi
zijoje surengtas buvo Ba
lio Brazdžionio, kuriame 
dalyvavo Marijos Aukš- 
tesntostos Mokyklos mer
gaičių ansamblis, ved. 
muzikės sesers Bernar
dos .padedant muzikui Pe
trui Armonui, išpildė su 
pianu Motinoms skirtas 
dainas,ir solo partiją Da
lia Eldukaitė. Taip buvo 

MONTAŽO ’’Trys Motinos” atlikėjos televizijoje.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAU VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669*8834

. NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ'KANADOS
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP

SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIK AUSKIENĖ VEDA TJEI- 
;5INIU PATARIMU SKYRIU.
Metinė prenumerata tik $7.00
‘KELEIVIO 1973 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 0212/

mlela klausytis mergaičių 
traukiančias dainas, kai 
kurios motinėlės net klau
sydamos ašarėlėms apsi
vilgė.

Viduryje programos 
buvo suvaidintas monta
žas, sukurtas Bal. Braz
džionio ” Trys Motinos **. 
Montaže roles labai gerai 
atliko Audronė Pavilčiūtė, 
Viktorija Dirgelaitė,ATil
dą Vailoką itytė,Rita Taut- 
kutė. Eilėraščių posmais 
pasveikino Kazytė Braz- 
džionytė Ir kuri išeivijos 
motinai įteikė gėlių, bce- 
nai pritaikyta labai gra
žios J. Kiburo dekoraci
jos.

Balys Svalia

CHICAGOS Vytauto 
Didžiojo kuopa, centro 
valdybos pavedimu 1973 m. 
birželiomėn. 17-24 dieno
mis. p.Karatėių vasarvie- 
tėje"Gintaras”ruošia 4-ją 
šaulių kultūrinę savaitę- 
stovyklą.

MOTINOS DIENOS minėjimo programos dalyviai televizijoje. Sėdi is kairės 
muz. Petras Armonos, Seselė Bernarda ir Balys Brazdžionis. Nuot.M. Nagio.

Stovyklos vadovu pa
skirtas L.Š.S. T. garbės 
narys. Vytauto Didžiojo 
kuopos valdybos pirminin
kas Vladas Išganaitis.

LIETUVIAI KARIAI 
PLAČIAME 
PASAULYJE

e SILVESTRAS GRUS- 
NIUS, Lietuvon kariuome
nės savanoris kūrėjas, 
mirė geg. 1 d. Detroite, 
sulaukęs 72 metų amž iaus. 
Kilęs iš Švenčionių, buvo 
karo invalidas.
• P LK.L TN. VYTAUTAS 
KERŠULIS, šių metų pra
džioje išėjo pensijon. Iš
tarnavęs JAV kariuome
nėje 23 metus. Tarnybos 
laike buvo Korė joj, Vietna
me, V.Vokietijoj, Italijoj, 
Graikijoj. Dabar dirba 
Gynybos departamente ir 
O’hare administracijos 
rūmuose,išduoda papigin
tas keliones kariams į Vo
kietiją.
• DENIS PAŠKAUSKAS 
iš St. Ignaciua jun. kolegi
jos priimtas į Vest Point 
karo akademiją. Jo brolis 
irgi tarnauja kariuomenėj, 
o motina likusi našlė turi 
valymo drabužių krautuvę 
69 
ga
• JONAS DAUNYS iš 
Conn, sugrįžo iš Šiaurės 
Vietnamo belaisvių sto
vyklos su kitais Amerikos 
kariais po paliaubų sutar
ties pasirašymo.
• KPT. JONAS MACE- 
JŪNAS ilgesnį laiką sir
gęs, mirė‘geg. IO d.Mel- 
buorne, Australijoj, tesu
laukęs vos 61 m.amžiaus. 
Kilęs Kalvarijos.
• MIRUSIA M KPT. JUO- 
ZŪI Kulikauskui iškilmin
gai atidarytas paminklas 

g .Marquette Parke, Chž-

šv. Kazimiero kapinėse, 
dalyvavo daug Ramovės 
narių pamaldose ir atida- 
rime.
• GEN. ŠT. PLK. LTN. 
Jonas Juknevičius mirė 
prieš metus laiko,metinių 
proga jo likusį šeimą įne
šė į LF 1OO dol.įnašą.
• M IR. KAZIMIERAS 
Daugvydas, gyv. Detroit, 
Mich, savanoris kūrėjas, 
nesenai atšventė savo 75 
m. gyvenimo sukaktį. -
• JAV LAIVYNO PA
REIGŪNAS, V.Kaaparso- 
nas, su šeima visą laiką 
gyveno Floridoje, gavo 
naują paskyrimą ir iš
vyksta kitur,bet žada baig- 
gęs tarnybą apsigyventi 
Chicagoje.
• PAULIUS KAZLAUS
KAS iš Detroit, tarnauja 
JAV karo laivyne ir otų - 
dljuoja karo technikos 
mokslus.
• KAROLIS CICĖNAS, 
Mirė tesulaukęs 67 m.; 
kilęs iš Švenčionių apskri
ties, Lietuvoj dirbo Gin
klavimo Valdyboje, vėliau 
jis buvo Švenčionėlių bur
mistru.^
• DALIA VASARYTĖ, iš 
C leve lando, baigė gali, 
seserų kolegiją, dirbs 
Barbetono miesto ligoni
nėj, o rudenį žada persi
kelti į U.S.laivyno ligoni
nę prie Ghicagos.
• PETRAS ' ČESNULIS, 
buvęs lenkų kario unifor
moje Vilniaus krašte, pa
rašė knygą”Kaip kentėjau 
Pilsudskio Kalėjtme-Nu- 
žmoginttejl” .Tai vieninte
lė knygą,kurioj taip jaus
mingai ir vaizdžiai apra
šytas jo ir kitų lietuvių . 
išgyvenimas to laiko len
kų vergijoje.

• JŪRŲ, ŠAULYS Augus
tinas Daškus mirė geg. 
19 d. tesulaukęs vos 49 m. 
Priklausė Ciceroj jūrų 
šaulių Klaipėdos kuopai.
• EDUARDAS V.BLA
ŽYS iš Kalifornijos tar
nauja JAV laivyne. Baigę' ? 
karinę tarnybą tęs miški
ninkystės mokyklą.
• CHICAGOS RAMOVĖS 
sk.pirm. A. Juškevičius, 
savanoris- J. Breivė, sav. 
J. Švedas dalyvavo LB 
Vidurio Vakarų Apygar
dos rinkimuose.
• LIETUVOS KARIUO
MENES kary® Charles 
Gable,kur is patekęs 1940 
mjsovietų armijon,vėliau 
buvęs belaisvis,esąs ne
tekęs kojos iki keltų,kar
tais kenčia daug skausmu 
bet yra veiklus lietuviš
kame judėjime,Chicagoje.
• KAROLIS ŠLAPSIN- 
SKASj gyv. Chicagoje, II 
Pasaulinio karo vetera
nas, jis buvęslbmske 
ir kituose' Sibiro mies
tuose su Amerikos avia
cijos bazę, kaip elektros 
mechanikas. Jam teko 
daug kartų matyti lietuvių 
tremtinių ir per vielinę 
tvorą jiems teikti maisto, 
nors rusų sargybinta 
grąsindavo ginklu.
• Kanados Veteranų įstai
ga praneša, kad lietuviai 
buvę I-jo ir H-jo Pasauli
nių karų veteranai, tarna
vę sąjungininkų kariuome
nėje,galės gauti tas pačias 
teises,kaip ir kanadiečiai, 
jei įrodys ta i dokumentais. 
Suinter eauot ie j i ga U krelp- 
tis " Department of Vete
rans A ffa irs ’ ’,Ottawa ,arba 
•į artimiausia miesto vete
ranų departamento įstaigą.

Bal. Brazdžionis

12 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



DARIAUS IR GIRĖNO 
BARELJEFAI PUNKTUKO 
AKMENYJE

Dariaus ir Girėno be- 
reljefai buvo skulptoriaus 
B.Puodžiaus iškalti vokie
čių okupacijos metu. Lie
tuvių Enciklopedijoje 
(XXWI t. 458 psl).parašy- 
ta, kad šią idėja iškėlęs 
buv. ilgametis Finansų 
Ministerijos tarnautojas 
Tomas Z aukas .Jis 1942 m. 
Kaune sudarė komitetą, 
į kurį įėjo T. Z auka, pir
mininkas ir nariai-Jonas 
Pikčtlingis, Jonas Škepe- 
tys, Jonas Deksnys ir Juo
zas Audėnas. Iš generolo 
Mykolo Velykio valdomo 
likerių fabriko buvo gauta 
IO, OOO vokiečių markių, 
kurios daugiausia ir pa
gelbėjo bareljefus sukurti. 
Anykščiuose buvo sudary
tas kitas komitetas, kuris 
daug padėjo B. Pundžiui 
techniškai ir materialiai.
• GENEROLAS V. ŽILYS 
mirė Kaune. Jis buvo gi
męs 1898 metais .Stojo sa
vanoriu į Lietuvos kariuo
menę 1919 m. Baigė karo 
mokyklos pirmąją laidą. 
Belgijoje baigė karo aka
demiją ir vėliau buvo 
Lietuvos artilerijos in
spektorius .Ištisą 14 metų 
jis išbuvo Sibiro tremtyje.

Trakų pilies vaizdas

PENKTA TŪK* TA NTINIb 
DIPLOMA*
Vilniaus Valstybinio 

Pedagoginio Instituto ne
akivaizdinio skyriaus lie
tuvių kalbos ir literatūros 
bei biologijos ir istorijos 
specialybių studentai iš
laikę paskutiniuosius val
stybinius egzaminus .Š. m. 
balandžio 8 d., kaip rašo 
’’ Tarybinis Mokytojas ’’ 
balandžio 11 d. laidoje, In
stitutas įteikė penkiatūks- 
tantinį diplomą. Jį gavo 
M. Vizgirda, Žaliosios 
aštuonmetės mokyklos 
mokytojas .Neakivaizdinis 
mokymas buvęs pradėtas 
1950 m.,o paskutiniu me
tu į Institutą užsirašą apie 
400 studentų per metus.

DIDŽIAUSIA 
SANATORIJA

’’Tiesos ’’ 1973 m.gegu
žės 6 d. laidoje atspaus
dinta žinutė apie Druski
ninkų sanatoriją ” Nemu
nas”, pavadinta” Didžiau
sia sanatorija Pabaltijyje”. 
Šiemet atidaryta antroji 
sanatorijos dalis. Ta pro
ga" Ilesos’korespondentas 
patalpino pasikalbėjimą 
su kurorto vedėju gydyto
ju A. Maldučiu.

” Pirmuosius poilsiau
tojus", pasakoja dr. Mal
dutis , ” priėmėme 1970

JONINĖS!
Tradicinė JONINIŲ šventė įvyks St. CATHARINES, OnL, 

Merriton Community Centre Holl, Park Ave.

• Programa išpildys Čiurlionio Kanklių Ansamblis su soliste Irena Grigaliūnaite 
iš Clevelando.

• Tradicinis Jonių ir Jonų pagerbimas.
• Šokiams gros puikus europietiškas orkestras.

• Baras, loterija ir kitos Įvairenybės.
Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius į šį gražų jaunimo ir senimo 
sųskridi. - J o n i n e s !

Svečių patogumui salė bus atidaryta nuo 2 v.p.p. /
Programos pradžia punktualiai 6,3 O vok vakaro. Skautų rėmėjų komitetas

birželio 23, šeštadienį,

metų pabaigoje, kai buvo 
įrengta šios dešimties 
aukštų sanatorijos pirmo
ji dalis Joje buvo 500 lo
vų. Praėjusiais metais 
’’ Nemune" ilsėjosi ir gy
dėsi? tūkstančiai žmonių".

” Nuo šios dienos vienu 
metu galėsime aptarnauti 
1040žmonių. Tai didžiau
sia sanatorija Pabaltijy
je Ir Baltarusijoje.Virtu
vės pajėgumas ir plotas 
yra toks,kad visi poilsiau
tojai galės pavalgyti vienu 
metu.Sanatorijoi9 svečiais 
rūpinasi 500 " Nemuno" 
gydytojų, medicinos sese
rų, slaugių, gydomosios 
fizikultūros metodistų, 
virėjų, padavėjų", *anato- 
rija esantf’profiliuota sa
natorija, ji specializuoja
si virškinamojo trakto 
susirgimų gydymu. Be to, 
sanatorijoj veikia 
endoktrinologinis sky
rius, kur gydomi ligonys 
sergantys cukralige 
Šiemet sanatorijos pa
slaugomis pasinaudosią 
14 tūkstančių žmonių.

UTFNOS
DEVYNAUKŠČIAI
Naujajame Utenos Dau

niškio rajone, pradėta sta
tyti pirmą devynių aukštų 
gyvenama namą. A n t ra s is 
devynaukštis bus statomas 
kitąmet.

• LIETUVOS pajūryje il
sėjosi Nongolljos Liau
dies partijos pirmasis 
sekretorius, Mongolijos 
Liaudies Respublikos Mi- 
niserų tarybos pirminin
kas J.Cedenbalas su šei
mai večias domėjosi Lie
tuvos žvėjų darbų ir žem
dirbių. E.

TAUTY BIU

Tautybių Festivalis šie
met praėjo labaiįspūdln- 
gaL Jame dalyvavo kelio
lika tautybių, jų tarpe ir 
lietuviai, pademonstruo
dami savo kultūrą, meną, 
tautinius šokius bei rūbus.

Festivalis prasidėjo 
gegužės 18 d. vakare "Ka
ralienės Baliumi ’* vokie
čių klube.Ten išrinktosios 
tautybių "karalienės" buvo 
pristatomos visuomenei 
ir įteikiamos joms dova
nėlės. Labai pagailėtina, 
kad mūsų iškilioji lietu
vaitė nedalyvavo.

Oficialus festivalio ati
darymas x įvyko gegužės 
19 d. prie Miesto Rotušės,

JUOZAS GRAŽYS
K AILIU SIUVĖJAS

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

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q.
Įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis.- 
Skambinkite visokiais atvejais tele fonas: 366-6237,3S96.

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairūs medžio dirbiniai.

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

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

13 psl.

ASIRODYMAS

dalyvaujant parlamento 
atstovams, miesto merui, 
tautybių tarybos prezi
dentui ir tautinių grupių 
Išrinktoms karalienėms, 
išsirikiavusioms ratu. 
Jas supo tautinių vėliavų
miškas Ir minia dalyvių. 
Festivalį atidarė miesto 

, meras Joe Reid pasvei
kindamas festivalio daly
vius ir pareikšdamas pa
sitenkinimą, kad jo valdo
mo miesto gyvenimą pra
turtina čia gyvenančios 
tautinės grupės savo kul
tūra ir menu. Po mero 
kalbos Folk Art’ s Tarybos 
prezidentas Paul Solomo-

Nukelta i 14 psl.



(Atkelta iš l3 p si.) 

uian pakvietė kalbėti val
džioj atstovus.

Po oficialios dalies val
džios atstovai ir tautinių 
bendruomenių pirmininkai 
buvo pakviesti į naujai pa
statyto pastato atidary
mą, kuris tarnaus visų 
tautybių kultūriniams rei
kalams . Lietuvius atsto
vavo KLB Apylinkės pir
mininkė Kazė Šukienė su 
vyru ir kultūrinių reikalų 
vadovas Adolfas Šetikas 
ir taut, šoklų mokytoja 
Sta©ė Zubrickienė su vy
ru.—

Po sveikinimo kalbų 
buvo puikios vaišės.

Visa festivalio savaitė 
buvo užpildyta programo
mis: teatro vaidinimai, 
koncertai, parodos "open 
houses" ir 1.1. Tam tikro 
gyvumo įnešė iš Vak.Vo - 
k let t jos atkviestas vokie
čių orkestras " Schwarz- 
wald", kasdien duodamas 
koncertus vis kitoj salėj.

ADVOKATAS

J.P. MILLER..BJL, B.C
168 Notre Dome Street E.JSuite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

278 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 128.

Tel: 842-1126, namų 678 - 3660

NOTARAS

J. BERNOTAS, bjl, B.C.I
5 Place Ville Marie IBM Building 

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

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja

5330 L'Auomftio. Blvd.

Montreal

Tel.; 255-3536

Dr. J. Ma liska
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866 - 8235, namų 488-8528.

Ministeris Stanley Haidasz.

Kiekvieną dieną vis kita 
tautinė grupė rengė” open 
house" su taut, išdirbinių 
parodėle, programa ir 
valgių bufetu.

Gegužės 27 d. ketvirta
dienį, lietuvių taut, šokių 
grupės "Nemunas" mažieji 
šokėjai, vadovaujami Sta
sės Zubrickienės puikiai 
pasirodė Fair View Mall 
plazoj, kur vyko etninių 
grupių šokėjų koncertas.

Ištisą savaitę praeiviai 
galėjo gėrėtis languose 
išstatytais etninių grupių 
meno išdirbiniais. Lietu
viai savo langą turėjo 46 
James g-vėje. Neperde
dant galima pasakyti, kad 
mūsų lango parodėlė, dė
ka Joanos Zubrickienės 
ir Sta©ės Zubrickienės į- 
dėto darbo, buvo viena iš 
gražiausių ir skoningiau
siai įrengti. Daug inicia
tyvos parodė ir darbo 
įdėjo mūsų gerb .klebonas 
Tėv. Juvenalis Liauba 
O.F.M., atveždamas iš 
p. Bieliūnų ūkio gražų 
kryžių,parūpindamas apie 
Lietuvą anglų kalboj kny
gų ir dail. Tamošaičio 
pieštą gražų paveikslą. 
Adolfo Šetiko rūpesčiu 
buvo gautas langas,mane
kenas ir lietuvaitės rūbai. 
Visiems jiems lietuviš
kas ačiū.

Gegužės 26 d.šeštadie- 
nį 1O vai. ryto atvyko mi- 
nisteris daugiakultūriams

G
pharmacie

agnon
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

reikalam© p. Stanley Hai- 
dasz. Jis buvo sutiktas 
Miesto Rotušėj mero Joe 
Reid, Folk Art’s Council 
prezidento Paul bolomo- 
nian ir tautinių bendruo
menių pirmininkų.

11 vai. visų tautybių šo
kėjų grupės rinkosi ir ri
kiavosi didžiajam paradui 
Montebello parke. Diena 
pasitaikė nekokia. Iš pat 
ryto lijo lietus.Tačiau vi
sų laimei lietus apstojo 
ir eisena gatvėmis prasi
dėjo. Žygiavo orkestrai 
trenkdami maršus, atvi
rose mašinose važiavo 
taut, grupių " karalienės". 
Lietuvių grupės karalaitė 
Rita Llangaltė,nors ir su
šalus, atrodė gražiai su 
raudonų rožių bukietu ir 
šypsena veide. Tautinių 
šokių šokėjai sekė paskui 
savo karalienių mašinas. 
Parado eisenoj važiavo ir 
miniaterts Stanley Hai- 
dasz, miesto meras Joe 
Re id, MP Robert Welsh ir 
kt. pareigūnai. Eisenoj 
kaip paprastai, netrūko ir 
senų modelių automobilių 
ir marjorečtų. Paradas 
buvo įspūdingas, ir atvykę 
arenon išvargę paradinin- 
ka i pirmiausia puolės i pa
sistiprinti tautinių grupių 
pagamintu maistu. Mals-

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENt

1410 Guy St. pirmas aukštas.

Tel: 932-6662; namų 737-9681.

tas buvo paruoštas ska
niai ir, palyginti, nebran
gus. Pasistiprinus prasi
dėjo programa. Čia visos 
taut, grupės parodė savo 
šokėjų meną. Lietuvius at
stovavo tautinių šokių 
grupės "Nemunas" vyres
nieji šokėjai. Tik gaila, 
kad lietuviai buvo kuklūs 
ir pašoko tik vieną šokį, , 
kai tuo tarpu kitos grupės 
šoko po IO, 12 ir 15 min. 
Išaiškinus pasirodė, kad 
Folk Art’s Tarybos buvo 
nutarta leisti kiekvienai 
grupei šokti tik po 5 mln. 
bet kiti to nutarimo nesi
laikė.

K. Šukienė

ATITAIKYMAS: NL nr.22 
St. Catharine© kronikoje 
po”Motinos Dienos "apra
šymu, turėjo būti pasira
šyta " Valdybos sekreto- r 
rius ".
b, NL nr. 21 p. Po 1 grime 
rašinys apie Jonines pa
talpinta© poSault dte Ma
rie antrašte, o turėjo būti 
-ot. Catharine©.

Dr.A.S.Popieraitis
B.A.. M. D.» C.If., M.Se., L.M.C.C-, E.R.Č.S.(c).

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

jo tėvelius Olgę ir Petro Kerevičius, seseri 
Rūta ir visus artimuosius nuoširdžiai« *-

■ užjaučiame D x .. . -1 retronele ir sūnūs
Juozas M i I e r i a i

SAVAITES ĮVYKIAI ...
( Atkelta iš 1 psl.) 

zavo JAV ir sovietų są
jungos ’’medaus mėnesio” 
pradžią. Šiam NL nume
riui pasirodžius, pats 
Kremliaus bosas,Brežne
vas, jau bus girdomas ir 
valgydinamas Vashingto- 
ne.

Atrodo, kad susirinku
siems žurnalistams šį ru
sų plaukiojančia pažiba 
sudarė didelį įspūdį. Ir 
kodėl ne, nes tiek laivas 
” Aleksander Puškin ”, 
tiek ir ’’Mikhail Lermon
tov” yra statytas vokiečių 
Rostoko laivų statykloje, 
Rytų Vokietijoje.

Įvykusioje spaudos kon
ferencijoje vienas žurna
listas paklausė, kaip tai 
yra, kad sovietų sąjunga 
užsiima tokiu transatlan
tiniu bizniu, kaip tuo tar
pu daugėl laivų bendrovių 
lebevežioja daugiau ke
leivių, nes skaito tai ne- 
rentabliu bizniu. Į tai so
vietai atsakė, kad jie ne
turi tų rūpesčių su įgulų 
algomis,kurios verčian
čios kitas laivininkystės 
bendroves užsidaryti.Va

BELLAZZI-LAMY INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten* Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa let.

7882, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėres
VISKAS - MODERNIEMS NAMAMS 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nau
ji [rengimai. 1^ Gaziniu 
priemonių pardavimas'ir 
[rengimas. Atstovaujam 
Hydro- Quebec išnuoma
vimui karšto vandens 
tiekimą. Veltui įkaina
vimas.

Jettė & Frėre Ltėe 
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

1973.Vl.20 

dinasi, kiek mokama so
vietiniam jūrininkui, tiek 
jam turi užtekti.

Kad išvengus didesnį 
dezertavimo pavojų, so
vietinio laivo jūrininkai 
buvo busais vežiojami 
miesto apžiūrėti.

JAV ir sovietų” medaus 
mėnuo ” buvo jaučiamas 
ir Viduržemio jūroje. Pe
reitą savaitę Genuvos 
uoste JAV karinis laivas 
ir arti stovėjęs rusų pre
kinis laivas susikabino 
inkaro grandinėmis .A nks- 
čiau toks įvykis būtų bu
vęs lygus tarptautiniam 
incidentui, pareikalavęs 
tam tikrų įstaigų tarp Va- 
shingtono ir Maskvos su
sirišimo .Dabar sovietinio 
laivo kapitonas atvyko į 
JAV karinį laivą ir reika
las buvo vietoje išspręs
tas.

Nors rusų karo laivai 
vis dar stebi JAV laivyno 
manievrus . ir judesius 
Viduržemio jūroje, bet 
amerikonų ir sovietų ad
mirolai, kai jų laivai su
sitinka jūroje, iš manda
gumo vienas kitam signa
lizuoja komplimentus...

Beabejo, Brežnevo at
silankymas pas prez. 
N ik šoną ne daug gero žada 
pavergtoms ir laisvam 
gyvenimui neprivilegijuo
toms tautoms. Kad neužr 
rūstinus Brežnevą, net 
opusis žydų klausimas, 
kaip praneša Baltieji Rū
mai, prezidento būsiąs 
labai ” švelniai” / gently/ 
paliestas. Tai ką ir be
kalbėti apie sovietiniame 
orbite esančių kraštų li
kimą.
• Victor de Kova, žino
mas vokiečių teatro ir 
filmų aktorius mirė šį pa
vasarį Berlyne. Jis sirgo 
gerklės vėžiu.
• Emmy Goering, buvus i 
vokiečių maršalo Her
mann Goering žmona šio
mis dienomis pasimirė 
Vienoje sulaukusi 80 me
tų.
• Gerda Schroter Bonnoo 
šifravimo specialistė bu
vo šiomis dienomis suim
ta. Ji aštuonis metus per
davė Bonuos slaptas in
formacijas Rytų Vokieti
jos saugumui.
• Erich von Manstein 
(85), vienas žymiausių 
II - jo pasaulinio karo 
maršalų, pasimirė Bava
rijoje. Jis mėgino išgel
bėti Stalingrade apouptą 
gen. Pauliaus armiją ir 
buvo didelis Hitlerio ka
ro strategijos kritikas . 
Per tai jis pateko į dide
lę ” fiuhrerio” nemalonę.

PASAULIO LIETUVIU B-nes...
( Atkelta i § 9 psl.) 

skiri asmenys, o skelbi
mus - mūsų verslininkai, 
profesionalai ir kt.

4. Yra sakoma, kad kil
numas įpareigoja. Tokioj 
padėty yra P LB seimo at
stovai. Tad ir jie prie 
Seimo pasisekimo kvie
čiami dėtis ne tik aktyviu 
dalyvavimu, bet ir kitais 
būdais-kas aukų parinkda
mas, kas skelbimą suras
damas ir 1.1.

Pirmąjį Pasaulio Lie
tuvių Kongresą parėmė 
Nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybė. Dabar tokios 
paramos Lietuva teikti 
negali, nes pati yra spau
džiama okupanto vergijos. 
Viską turim pasidaryti 
savo jėgomis ir ištekliais. 
Todėl PLB Valdyba ir 
kreipiasi į visus:Ateiklme 
PLB Seimui į talką*. Pada
rykime jį didelį ir didin
gą*

PLB VALDYBA

Taip dar neseniai žiemiškai atrodė Jonas Lingaitis prie 
savo Ski biznio užeigos durų., Laurention kalnuose prie 
Vai David, P. 0.

ĮSIGIJO NUOSAVYBES
Juozas ir Monika Šiau- 

čiuliai įsigijo nuosavybę 
prie Aušros Vartų bažny
čios .Gegužės mėnesį juos 
staigmeniškai susirinkę 
pasveikino jų artimieji 
draugai.
• Juozas ir Anelė Ker
šiai, ilgamečiai mūsų ko
lonijos gyventojai nusipir
ko namus Verdune.Gegu
žės 26 d. skaitlingas jų 
bičiulių būrys surengė

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.O. 
601 St. Jean Road. 
Tel. 695 * 3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal iečiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Regt
7725 George Street ’ 

La Salle,Que.
TEL:

366-0500,366-4203 

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

★★★
TEL. 366-7281 
***★★★★*****

e Atliekami mechaniniai darbai

e išorės taisymas ir dažymas

o Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)

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

staigmeną-gražias įtair- 
taves.

SUKŪRĖ ŠEIMAo
Linda Lesevičlūtė( La

Salle) tu G raham Vickers, 
kurių sutuoktuves įvyko 
birželio 9 d.
• Adelė otankaitė( miru
sios Stankuvienė# sūnaus 
Alfonso ir A.Skrulbytė# 
vyriausioji duktė^ iš 
Brampton, Ont. su John 
Caton iš Georgetown, Ont.

Taisymas ir dažymas automobiliu 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės, 
valtys. Sav. G. D e srocher s
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P. S r ui b i o vasarvietėje, Pointe Fortune, P. Q. 
Rengia

Itradicinį JONINIU LAUŽĄj

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

Kuopos Valdyba

MOKYTOJU IR 
JAUNIMO STUDIJŲ 
SAVAITĖ
JAV ir Kanados litua

nistinių mokyklų ir jauni
mo studijų savaitė šiemet 
bus Dainavoje rugptūčio 
12-19 d. Programa jau su
daryta labai įvairi ir mo
kytojams praktiškai nau
dinga. Trečdalis paskaitų 
yra paskirta metodikai ir 
parodomosioms pamo
koms,du trečdaliai auklė
jimo, lituanistinio švieti
mo bei mokyklinio darbo 
problemoms nagrinėti.

Kartu ten bus lituanis
tiniai kursai jaunimui ir 
tautinių šoklų kursai.

Mokestis: suaugusiems 
40 dol. savaitei, kitiems 
tos pačios šeimos na
riams po 20 dol., vaikams 
iki 6 metų amžiaus lOdol. 
moksleiviams ir studen
tams po 20 dol.

Norintieji dalyvauti 
šioje studijų savaitėje tu
ri užsiregistruoti iki lie
pos 20 dol. šiais adresais: 
J. Tamulis, 
7031 S.Maplewood Ave., 
Chicago, Ill. 60629 
arba J.Andrulio, 
49 Burrows Ave., 
Islington, Ont., Canada.

Prašome Kanados mo
kytojus ir jaunimą kuo 
skaitlingiausiai šioje stu
dijų savaitėje dalyvauti.

KLB Švietimo Komisija

SVARBUS PRANEŠIMAS
STOVYKLAUTOJAMS

Liečia moksleivius atei
tininkus, stovyklaujančius 
birželio 17-liepos 1 dieno
mis.

Kaip žinome, Dainavoje 
moksleivių ateitininkų sto
vykla įvyksta tuo pačiu 
laiku, kai Brežnevas lan
kysis Amerikoj. Yra nu
matyta, kad jis atvyks Ir į 
Detroitą,nors jo čia apsi
lankymo data tuo tarpu ne

žinoma. Detroito lietuviai 
nori šį svečią”šiltai” su
tikti demonstracijomis. 
Moksleivių Ate lt ininkųSą- 
jungos Centro Valdyba 
mielai sutiko savo stovy
klautojus leisti važiuoti iš 
Dainavos į Detroitą de
monstruoti. Transporta- 
cljabus parūpinta Detroi
to lietuvių ir stovyklauto
jams nieko nekainuos. 
Globėjai, nuvažiavę kartu 
su stovyklautojais, juos 
prižiūrės. Tačiau, demon
stracijų rengėjai ir M.A. 
S.C.V. neturi teiBės sto
vyklautojų vežti be tėvų 
leidimo. Todėl, stovyklau
tojų tėvai, kurie sutinka, 
kad jų valkai demonstra
cijose dalyvautų, yra pra
šomi sutikimą duoti raštu. 
Iš tėvų atsivežtą raštelį 
kiekvienas stovyklautojas 
įte iks C .V ,-ba i atvaž iavę s 
į Dainavą. Raštiško tėvų 
sutikimo neturintieji de
monstracijose negalės da
lyvauti.

M. A. S. įgaliotas 
Viktoras Nakas

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. 1. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBt

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

Litas
Š. m.gegužės mėn.gale 

”Litas” pas lėkė 4 milijonų 
dolerių balansą. ” Litas” 
nuo šių metų pradžios pa
augo $306,325, o nuo pra
eitų metų to pat mėnesio- 
$678,026.
• Veiklos plėtimo komi
sija numato pagyvinti 
naujų narių verbavimą iš 
senimo.. S.Kęsgailą, iš 
jaunimo, J. Kibirkštį- 
sustiprinti informaciją 
R.Išganaitį. .Įvairios na
rių sugestijos"Lito”veik- 
los ir operacijų pagyvi
nimui bus jų mielai lau
kiamos.
• ” Litas ” kasmet vis 
daugiau ir daugiau pinigų 
skolina pagalbiniams na
riams nelietuviams, ka
dangi to nedarant liktų 
neišskolintų pinigų atsar
gos. Užtat” Litas” bus dė
kingas visiems nariams, 
kurie prie progos reko
menduos rimtus kandida
tus , asmeninėms arba 
nekilnojamo turto pasko
loms, iš savo pažįstamų 
ar bendradarbių tarpo.
• Pensininkai, kurie va
sarai norite išvažiuoti iš 
Montrealio, galite pra
nešti Valdžios arba savo 
buvusių darboviečių pen
sijų fondams, kad jie 
Tamstų čekius siųstų”Li- 
to ” adresu. ”Litas ’’juos 
įdės į Tamstų sąskaitas 
be jūsų parašo uždėdamas 
stampuką, kuriuo garan
tuojama, kad tie pinigai 
tikrai yra, įdėti į čekio 
gavėjo sąskaitą.Kai kurie 
nariai panašiai daro ir su 
savo darboviečių čekiais.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Prieš porą savaičių Elena ir Kazimieras Mališauskai 
atšventė 25 m. vedybų sukakti. Gausus skaičius daly
vių susirinko šv. Kazimiero salėje ir visi sukaktuvi
ninkus sveikino ir įteikė vertingas dovanas.

Viduryje E. ir K. Mališauskai, iš šonų jų_dukters - 
Linda ir Irena ir Elenos sesutė Izabelė Paulauskaitė.

N uotrauk a A. Adomonio.

• Parapijos choras turės 
savo Išvyką birželio mėn. 
30 d. pas Gentmenus.

o Ši trečiadieni visi eikite 
balsuoti uŽ aldermano B. 
Cordner siūlomą planą.

MONTREAL WEST 'l 
MH AUTOMOBILE I

LEONAS GURECKA5

(Lietuvis atstovas)

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKETINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI įSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS 

PASITARNAUS !

GM

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE » 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
Managenu 

LEO GUREKAS/nu/ montreal west automobile

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

14 65 DESEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 
Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas... .....-.... ......5.5% Asmenines__;8.5
Taupomąsias s-tas ------
Tenn. ind. 1 m._______
Term. ind. 2 m.-----------
Term. ind. 3 m.-----------

•5!? Nekiln. turto _____________8.5'
6 5% i7 0% čekių kredito_____ __ 9.0<

7.5% Investadnes____nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas, už paskolos sumą.

Kooperotyvinė namų ( iki 4 butų) ir namu inventoriaus apdrouda 

Kreiptis: Gil Constantini C.I.B., Quebec Credit Union League, 
17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St, pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo 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 ▼. vakaro.
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