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JAV - tų prezidentą Ri
chard Nikson’ lydi ne- 
sėlpnės.Po jo kalbos apie 
Vatergate nemalonius 
įvykius viešosios opini
jos institutai nustatė, kad 
daugiau kaip pusė Ameri
kos gyventojų savo pre
zidento paaiškinimus lai- 

- ko arba nepakankamais 
arba jais visai netiki. 
Viceprezidento Spiro Ag
new pasisakymai, kad jis 
nesąs kaltas net dėl ky
šių ėmimo, nei dėl tam 
tikrų firmų vertimo pa
aukoti dideles sumas ne
va tat rinkiminei propa
gandai, irgi daugelio lai
kraštininkų nelaikomi la
bai tvirtais. Oš.m.rug- 
ptūčio mėn. 20 dieną, 
prez. Niksonui buvo pa
tarta atsisakyti numatyto 
iškilmingo važiavimo bfew 
Orleans, La. gatvėmis, 
nes Saugumo policija Su
žinojo, kad prezidentą 
rengiamasi nužudyti. 
Prezidentui teko kitais 
keliais atvykti salėn ir 
pasakyti numatytą pra
kalbą. Prakalba buvo arši 
ir narsi, bet jokių naujų 

DAVID ięwis

faktų net argumentų ne- 
pattekė.

Kanados NDP ( Naujoji 
Demokratinė partija) šio 
parlamento sesijoje bal
suoja kartu su vyriausybe 
sudarančiais liberalais ir 
tokiu būdu išlaiko tą vy
riausybę gyvą. Tačiau 
grupė NDP parlamento 
atstovų ėmė vis labiau ir 
labiau reikšti nepasiten
kinimą ir nuolat kylan
čiomis maisto produktų 
kainomis, ir sudarytosios 
Kainų Peržiūros komisi
jos neveikia. Tad susi
rinkę atskiro specialaus 
posėdžio, kuriam vado
vavo partijos pirmininkas 
David Lewis, NDP atsto
vai labai kategoriškai 
( nors ir neperdaug dras
tiška kalba liberalams 
įteikė savo reikalavimus, 
jei šie nori ir toliau NDP 
balsų. Tarp tųjų reikala
vimų yra perorganizavi
mas Kalnų Peržiūros ko
misijos, pakėlimas para
mų šeimoms, senesniems 
asmenims, invalidams bei 
veteranams, užtikrinimas, 
kad pieno, mėsos bei duo
nos kainos nebekiltų ir 
kad būtų tie produktai 
pardavinėjami kanadie
čiams ir 1.1. Mln. pirm. 
P.E. Trudeau apie tai 
trumpai pasisakė ir, at
rodo, kad liberalai ban
dys tuos reikalavimus 
įgyvendinti.

Kaip praeitame nume
ryje minėjome, buvusio 
Montrealio policijos'vado 
Jean — Jacquei Saulnier 
byla dar toli gražu ne
baigta. Quebeco policijos 
komisija visai rimtai 
svarsto galimybę vėl at

naujinti atleistojo polici
jos vado apklausinėjimą, 
nes randama vis daugiau 
inkriminuojančios - me
džiagos. Sąryšy tu tuo 
dar vis tebeminima ir 
nužudytojo mtnisterio P. 
Laporte pavardė. Provin
cijos teisingumo mlnis- 
teris Jerome Choquette 
buvo priverstas net nu
traukti savo atostogas, 
grįžti Montrealtn ir per 
televiziją ginti paliestuo
sius liberalų partijos 
narius ir velionį Laporte. 
Charakteringa, šia proga 
paminėtina, premjero 
Robert Bourassa pastaba, 
kad ’’Laporte kaip politi
kas neparodė ypatingos 
išminties, rinkdamasis 
savo pažįstamus bei bi
čiulius ”. Bourassa taip 
pat pareiškė, kad jeigu 
FLQ ( separatistai) nesi
liaus dar labiau audri
nę tų paskalų apie jų pa
čių nužudytąjį buvusį 
darbo minister! P. La
porte, Bourassa būsiąs 
priverstas paskelbti ke
letą labai netikėtų faktų, 
kurte išsklaidytų visas 
abejones tuč tuojau. Įdo
mu tiktai kodėl jis jų ne
paskelbė dabar?

Jean-Jacques Saulnier

Jerome Choquette

Naujasis Graikijos res
publikos prezidentas G. 
Papadopoulos savo žodį 
išlaikė ir suteikė amnes
tiją visiems Graikijos 
kalėjimuose tebeuždary- 
ttems kaliniams. Jų iš
leista virš 300. Tiek jų 
ir tebuvo. Įdomu, kad vie
nas pirmųjų kalėjimą pa
liko Alexandros Panagou- 
lis, dėl kurio ilgą laiką 
kairieji ir komunistai kė
lė didelį triukšmą. Jis iš
buvo kalėjime apie 5 me
tus, nors buvo nuteistas 
mirties bausme už ban
dymą susprogdinti auto
mobilį su tuometiniu ka
rinės juntos vadu Papa
dopoulos. Dabar jie viešai 
skelbia kaip žiauriai buvę 
elgiamasi su juo kalėji
me. Vargu tik ar betku- 
rlam krašte už tokį aten
tatą kaliniai būtų glosto
mi ir dar labiau abejoti
na, kad jie būtų taip greit 
išleisti. Taigi, baisusai 
pulkininkas, bet iš tolo, 
neatrodo jau toks nepap
rastas baubas, kokiu ko
munistinė propaganda ji 
piešia.

Kanadoje po visą mėne
sį trukusių kilnojamų ge
ležinkelininkų streikų ir 
įvairių nesėkmingų ban
dymų susitarti, š. m. rug- 
piūčio mėn. 23 d.paskelb- 
tas visuotinas 
geležinkelio streikas. 
Federalinis darbo mi- 
nisteris John Munro ypač 
karštai ir užsispyrusiai 
bandė darbininkų ir gele
žinkelių bendrovių nuo
mones suderinti, bet tat 
jam lig šlol(kaip Ir kitam 
tarpininkui, teisėjui Gold; 
nepavyko. Šiuo metu atro
do, kad galt būti sušaukta 
speciali parlamento sesi
ja padaryti atatinkamų 
nutarimų ir priversti ge
ležinkelio darbininkus 
bei tarnautojus grįžti



Ir šviesa, ir tiesa...
Artėja mokslo metų 

pradžia. Tai pats geriau
sias laikas prisiminti Ir 
mūsų lituanistinį švieti
mą, mūsų šeštadienines 
vargo mckyklas. Vargo 
mokyklos jos tikrai yra. 
Nėra tai tiktai šiaip sau 
graudus būdvardis, kurį 
panaudojame, prisiminę 
skalos gadynes, motulės 
ratelį Ir vaikutį su knyga 
šalia jos. Vargo mokyklos 
jos, nes stokojame mo
dernių mokslo priemonių 
( jų, lietuvių kalba pa
ruoštų, nėra\ stokojame 
pagaliau Ir mokinių. Ne
galėtume, deja, pasakyti, 
kad Ir mūsų tėvai labai 
entuziastingai skatintų 
į tas mokyklas savo val
kus . Pagaliau, kaž In kodėl, 
Ir visa bendruomeninės 
vadi ja perdažnal tiktai 
žodžiais teremla Išeivi
jos švietimo reikalus. O 
visiems aišku, kad jeigu 
mūsų jaunimas neišmoks 
savosios kalbos — lietu
viškai rašyti ir kalbėti 
—tai labai greitai jo savo 
tarpe nebematys Im. 
Bergždžia bus kalbėti 
tada apie lietuvybę, kai 
nebebus lietuvių kalba 
rašančių arba sugebančių 
ta kalba atspausdintą žodį 
paskaityti.

Jaunimo literatūros 
klausimu ” Laiškai lietu
viams" š. m. liepos — rug- 
ptūčlo mėn.numeryje Tėv. 
Juozas Vatšnys,S. J. labai 
teisingai ir taikliai pasi
sako vedamajame : " Tik
rai’ matome, kad įvai
riems konkursams, kon- 
kursiukams Ir kitokiems 
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tikslams mecenatų atsi
randa, bet jų niekaip ne
gali surasti gal pačiam 
svarbiausiam tikslui—pa
skatinti rašytojus, kad 
duotų lietuviškų rašyto 
maisto mūsų jaunimui". 
Ir : " Paskutiniame kon
kurse ( JAV LB Švietimo 
Tarybos konkurse. Mūsų 
pastaba'' Lietuvos Fondo 
skirtą 1OOO dol. premiją " 
laimėjo tik viena rašyto
ja, bet ir kiti trys buvo 
verti tokios pat tūkstan
tinės. Jiems būtume mie
lai davę, bet neturėjome. 
Rengiamės skelbti kitą 
panašų konkursą.. Labai 
laukiame mecenatų. Krei
piamės ir į tuos, kurte 
spaudoje jau daug prira
šė, kritikuodami Švieti
mo Tarybos veiklą. Para
šykite dabar bent trumpą 
straipsniuką šia tema 
— paraginkite juo susido
mėti tuos, kurie gali pa
dėti pinigine auka .Čia jų 
doleriai tikrai duos dide
lius procentus — pratęs 
naujosios lietuvių kartos 
Išeivijoje lietuviškumą ".

Tad Ir rašome šitą ma
žą straipsniuką. Rašome 
giliai įsitikinę, kad tasai 
kreipimasis ( o jis tinka 
ne. tiktai JAV-ėms,bet 
visiems kontinentams Ir 
vietovėm s) susilauks tei
giamų rezultatų. Kad at
siras mūsuose žmonių, 
kurie supras,kad net mū
sų prakalbinto žodžio 
( o šį labai lengvai dova
nojame betkurla proga) 
nebereikės greitai, kai 
mes Išmirsime Ir nebe
bus nei kam klausytis, nei

PRADEDANČIOJ!, PAGAL MONTESSORI B ŪDĄ, CHIC AG OS V Al K U N AME LIUOSK, Nuotrauka V. JukneviČidUS.

kam kalbėti lietuviškai, llnga. Bet argi toks buvo kai palikome Lietuvą? 
Tada, žinoma, Ir lletuvtš- mūsų pasižadėjimas ( kiti Henrikas Nagys
ka knyga bus neberetka- jį vadina net priesaika),

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

Visuomenės žodis, ma
no nuomone, yra labai 
svarbus dalykas, todėl 
jam turi būti laikraštyje 
skirta gera vieta. Atrodo, 
kad yra atėję laikai, kada 
laikraščio principas In
formuoti Ir formuoti turi 
būti su visuomenė pasida
lytas per pusę. Tegul pati 
visuomenė jaučia pareigą 
padėti mūsų spaudai, nes 
tos spaudos lygis yra juk 
ir pačios visuomenės ly
gio mastas. Neveltui sa
koma : kokia visuomenė
- tokia ir spauda.Tikro 
lietuvio pareiga turėtų 
būti visomis jėgomis pa
dėti spaudai tobulėti, tvir
tėti. Tai gali būti įmano
ma tik visuomenei re
miant spaudą, rašiniais 
bei lėšomis. Kas negali 
remti vienų, turėtų remti 
kitus. Esame visi prasi
gyvenę, gi mūsų spauda 
ekonomiškai skursta.

Kaip gali gerai veikti 
veikėjai^ jei jie nežino ar 
ta visuomenė jų sumany
mams pritaria ar nepri
tarta? Pašnekesiuose pa
sigirsta vienokių Ir kito
kių nuomonių, kodėl tad 
nepasidalyti jomis viešai 
spaudoje?Tik tada spauda 
tegali būti įdomi, visiems 
artima, suprantama.

Patyrusių žurnalistų
- profesionalų skaičius 
mažėja. Palengva Išsise
mia mintys. Todėl jų ra
šiniai, ir norint, nebega
li sudaryti laikraščio 
griaučių. Jų mintys nere

tai atrodo šiaip sau kal
belės .Neretas, beieškoda
mas originalumo visiškai 
nušneka.

Prosovietinės mintys 
daro mūsų spauda dažnai 
plūduriuojančią, netvirtą. 
Nežinančią kuriuo keliu 
eiti. Norinčią dėl ekono
minių sunkumų patikti vi
siems. Daro ją komercinę 
nebe idealistinę. Nebepa- 
tlnka ji nei vieniem, nei 
kitiem. Neretą nustato 
visai priešingai. Verčia 
numoti į viską ranka.

Dėl tos tad priežasties 
yra sveikintinas H. Nagio 
tvirtas, labai patriotinis, 
pasisakymas kokiu keliu 
dabar N. L. eis.

Patriotinių minčių, ke
liančių tvirtą viltį, kad, 
galų gale, mūsų tauta lai
mės, visuomenė yra pa
siilgusi, kaip žuvis van
dens. Tvirti žodžiai, tarti 
mūsų šalies okupantui, 
yra kaip tvirtas grindinys 
kelyje, kuriuo turime eiti. 
Kaip apie mus kalba oku
pantas ? Kokius žodžius ir 
sakinius jis naudoja? Ko
dėl mes vis turime vy
nioti savo žodžius ir 
mintis į vatą? Kodėl vis 
užsimovę šilkines piršti
naites? Ką mes tuo nori
me pasiekti?

Spauda gali Ir turi būti 
ugninis ginklas kovoje už 
mūsų tautos laisvę. Tūri 
kelti viltį, drąsą ir pasi
tikėjimą. Esu įsitikinęs, 
kad tokią spaudą visuo
menės didžioji dauguma 
nori matyti.

Vietoje ugningų, dvasią 

keliančių, vilties žodžių 
mūsų kai kurie plunksnos 
darbuotojai tiktai verkš
lena. Verkia prie pabertų 
žirnių.Dūsauja apie artė
jantį gyvenimo galą. Ta
rytum su jais pasibaigs 
ir mūsų tautos gyveni
mas. Galima sau įsivaiz
duoti kas būtų buvę,jei 
taip būtų rašęs Maironis 
ar Kudirka ir visa eilė 
anų laikų tautos pavasario 
skelbėjų? Kas mūsų tau
toje tada būtų tikėjęs 
ateinančiu laisvės pava
sariu?

Kodėl spaudoje teturi 
būti rašoma vien tik apie 
bėgantį gyvenimą, o nieko 
iš atsiminimų? Tai suda
rys ateityje tam tikrą 
laikotarpio istoriją. Ge
rai nušvies praeitį. Bus 
įdomiau skaityti, negu iš
tęstos prozos ištraukos. 
Įtrauks visuomenę į spau
dos darbą. Padarys ją 
efektinga spaudos talki
ninke.

Kritika yra dviejų aš
menų kardas, dviejų galų 
lazda, bet tai pat geriau
sias plūgas arti užkietė
jus tems dirvonams. Be 
kritikos niekas pasaulyje 
neapsieina. Redakcijos 
reikalas yra žiūrėti, kad 
kritika nebūtų asmeninė. 
Daug kas galėtų būti tai
soma mūsų visuomeninėje 
veikloje Ir turėtų būti. 
Visuomenės žodis, šiuo 
atžvilgiu, gali būti raktas 
į geresnę, produktingesnę 
veiklą.

S.Šetfcua 
St. Catharines, Ont.
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PAŽINKIME SAVO PRIEŠĄ Nr.l fe choznlnkų sodybiniai
sklypeliai — Sovletljo®

Mat, prekyba sukurianti 
vienų kitais pasitikėjimo

Kiekvienam šiek tiek biznio sąlygas.
Svarbiau® laitai ” drau

giškos ” pagalbos titulu 
kviečiams pirkti kreditai* 
O rusai kviečius dabar 
su dideliu pelnu parduoda 
kitiems. Taipgi kaįkurtų 
pramonės šakų įmonėms 
Sovietuose tobuliausių 
techninių įrengimų su
tartys. O tai jau labai 
didelis Brežnevo laimė
jimas. Visa Sovietų ša
lies ekonomika serga lyg 
džiova, o atgaivinimui 
skubiai reikalinga kapi
talistinio kraujo transfū- 
zlja. Brežnevas, savo ša
lies gamtos resursų 
eksploatacijai, stengiasi 
gauti ir technologinę pa
galbą, kad sustiprinus 
merdinčią Industriją. 
Pirmoje eilėje, savaime 
aišku, skubiausiai paten- 
klntinas duonos pirkimo 
reikalas. ’’Viskuo per
tekusios” šalies gyvento
jams, dėl ” socialistinio” 
Iš” viršaus” Ir per1’ varo
vus” ūkininkavimo būdo, 
neišvengiamas ir arti
moje ateityje gręsta ba
das, Jį sektų, (nors ir 
vergais paverstų, nužmo
gintų) gyventojų nepasi
tenkinimas Ir — neišven
giama suirutė, kas braš
kančiam sovietų režimui, 
jau labai pavojinga....

Juk nebepirmą kartą 
’’Tarybinlnkal ” ieško pa
galbos” supuvusio” kapi
talizmo šalyse. Ir kiek
vieną kartą / kaip tas be
būtų keista*. / tą pagalbą 
gauna iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių, būtent; 
1930 metais JAValstijos 
sovietams statė automo
bilių fabrikus, statė už
tvankas. 1940 m.Amerika 
sovietams pagal ” Lent 
Lease” sutelkė vienuoli
kos milijardų dolerių 
vertės įvairiausiomis ka
ro medžiagomis, maisto 
reikmenimis, tankais, 
sunkvežimiais ir net karo 
laivais paramą, neva 
paskolą, kurios bolševikai 
nesumokėjo ir nebesumo- 
kės. Už tai moka ameri
kietis darbininkas —mo
kesčių mokėtojas ir dėl 
to /taip, dalinai/ Amerika 
turi ekonominės krizės 
simptomų, i960 metais 
Amerika davė Tarybų są
jungai multlmilijoninės 
vertės kviečių ir kitokių 
duoninių javų bei maisto 
produktų pavidale para

pažįstančiam komunizmą 
Ir komunistus supranta
ma, kad ne nuoširdžios 
pastangos sušvelninti Ta
rybų šalies su JAV san
tykius, arba taip vadina
mas ’* atoslūgis” atvedė 
Brežnevą Washingtonan 
'’viršūnių” pasitarimams. 
’’Atoslūgis” bolševikams
— propagandos priemonė. 
Kada jiems buvo labai 
reikalinga vakariečių pa
galba, jie visada grlebda-

-v vos t propagandos ginklo, 
o jei tas nebūdavo efek
tinga, — griebdavosi šalto 
arba net Ir karšto, kaip 
Vietnamo, karo. Daleis- 
ktm, esmėje juk ne viet
namiečiai prieš Ameri
ką, o Brežnevas Vietname 
kariavo. Šiaurės vietna
miečiai tebuvo aklu įran
kiu Brežnevo rankose. 
Kiekvienam buvo aišku, 
kad be vtsoklartopos mas- 
kvlnės pagalbos, Šiaurės 
Vietnamas prieš Ameri- 

>kos ginkluotas pajėgas nė 
vienos dienos nebūtų ga
lėjęs kariauti. Netrukus 
viešai bus tuo įsitikinta 
ir paskelbta, jog visi 
Vietnamo su Amerika 
karo planai, ne tik buvo 
aprobuojami Kremliuje,

> bet Kremliuje jie buvo Ir 
kuriami. Atvirai kalbantį 
prezidentas Nlksonas 
niekada nebūtų su so-

> vletals susitaręs dėl ka- 
v ro paliaubų ar nors kokių

jį švelninančių sąlygų Ir, 
jo vizitas Maskvon nebū
tų įvykęs, jeigu Kremlius 
nebūtų jo norėjęs. Krem- 
llečlat puikiai žinojo, kad 
Niksonul būtinai buvo rei
kalinga Vietnamo fronte 
paliaubos, o Brežnevui
— būtiniausia buvo reika
linga Amerikos materia
linė pagalba ir, tik dėl to 
”atoslūgls”tr Nlksono ke
lionė Maskvon įvyko. Ir 
tik todėl Maskvoje susi
tarė ir pakvietė Brežne
vą Vashlngtonan, kur pa
sitiko jį su tik monar
chams prideramu cere
monialu, užmiršus, jog 
Brežnevas Maskvoje 
Nlksono net pasitikti ne
siteikė.

Naivų Washington© pa
lankumą Brežnevas Iš
naudojo kelnėriškai 
lankstydama s is, mosi
kuodamas publikai Ir, ge
ro prekijo būdu, išside
rėjo palankiausias sau 

mą, neva paskolos būdu. 
Gi, pastaraisiais dviejals 
metais / dviem metais / 
sutelkimas sovietams 
amerikoniškų kviečių, 
milžiniškais kiekiais pra
šoko ankstyvesnės para
mas / išskiriant 1940 m. 
paramą. / Ir dabar Ame
rika taipogi padeda Mas
kvai ant Karnos/upė/ sta
tyti didžiausius pasaulyje 
auto sunkvežimių fabri
kus, taipgi padeda tech
niškai semtis ir tiekti 
šviečiamas dujas Ir 1.1. 
Ir 1.1.'

Amerikiečiai, deja, nė 
nepagalvoja rimtai ką jie 
remia. O esmėje jie ugdo, 
atšlldo ’’gyvatę užantyje ”
— remta pavojingiausią jį 
savo priešą. Kitaip — pa
tys galanda priešo kala
viją ir ugdo jo ginkluotą
sias pajėgas, aiškiausiai 
pasiruošimus prieš juos 
pačius —savo nuoširdžius 
rėmė jusi... Tai labai di
delis ir labai pavojingas 
neapsižiūrėjimas. Brež
nevo vizitas Washingtone, 
kaip ir ruošimasis jam
— tai orientacija -” reali
zavimas naujos ekonomi
nės politikos ” — žūt—būt
— gauti amerikiečių ma
terialinę pagalbą, nes Ir 
po 50 —les komunis
tų tvarkymo®! metų, So
vietų šalies ekonominė 
būkle užuot pakilus, visai 
nusmuko. Besigatnlodami
— pasivyti ir pralenkti 
Ameriką, rusai—komunis
tai pribėgo liepto galą... 
Priešrevoliucinė Rusija 
buvo stambiausias pasau
lyje duonos /javo / eks- 
portierlus į užsienius, gi 
bolševikai taip nualino 
žemės ūkį, kad jau daug 
iš eilės metų, bado grės
mės yra priversti javus 
Importuoti. Jeigu ne kol-

Nixsonas su Brežnevu

atmosferą. Tačiau, apie 
kokį pasitikėjimą čia gali 
būti kalba, jei partneris 
užuot grąžinus paskolos 
11 milijonų, tesiūlo tik 
800, OOO ir tai be palū
kanų, o kiekvieną ameri
kietį ar kitą svetimšalį 
atsilankiusį Maskvoje, 
tuojau NKGB agentai ima 
savo ’’globon ” ir dieną
- naktį, kiekvieną jo žing
snį net judėsį ir žvilgsni 
kuostroplausiai seka, o 
asmenis vieną— kitą žo
dį pratarusius su svetim
šaliais tardo ir net kali
na, ir teisia kaipo šnipus, 
tėvynės išdavikus?...

Komunistai/ rus a {/mie
lai priima ” Pūvančių Va
kariečių” pagalbą, bet tuo 
pačiu metu akiplėšišklau
stai, tartum niekur nieko, 
veda agresyvią — kur 
slaptai, o kur ir viešai 
prieš juos kovą.

Prekybą Amerika įver
tina, kaip neišvengiamą 
gerų - taikingų santykių 
priemonę, komunistai gi, 
į tai žiūri, kaip į priemo
nę įgalinėtą juos sėkmin
giau su partneriais ka
riauti. Šia proga pr{min
tinas Lenino posakis :
- ’’Kapitalistinės—Vaka
rinės Europos šalys ir 
Amerika, pačios suteiks 
mums kreditus, ištobu
lins ir padidins mūsų 
sunktąją pramonę, karinį 
potencialą, aprūpins mus 
visomis reikalingomis 
priemonėmis ir medžia
gomis su jais kariauti, o 
mes, tais, iš jų gautais 
ginklais, sutriuškinsime 
juos pačius. Atėjus laikui 
Ir Amerika, kaip prlnuo- 
kęs obuolys įkris į mūsų 
išsklęstą sterblę. Tik 
kantrybės ir pagirų kaip 
pagal aplinkybes to rei
kia, - nesigailėkime 
jiems.” Ar ne taip prak
tikoje ik! šiol viskas ir 
vyksta ? ” Pastarosios 
Nlksono — Brežnevo pa
sirašytosios sutartys, 
kaip ir visos kitos prieš 
tat sudarytosios — nedaug 
teteikta talkos vilčių, nes 
bolševikai sutarčių, ne
paisydami su kuo jos su
daromos ir, jiems rodo
mo pasitikėjimo bei Iš
kilmingų jų vadų sutiki
mų Ir rengiamų banketų, 
ir keliamų jų garbei tos
tų — negerbia.

Jonas Elvenis

žmonės pilna to žodžio 
prasmė, badautų, kaip 
anuo metu /1928- 30 m. / 
badavo Ir masiniai badu 
mirė ukrainiečiai. Tik 
tie menkučiai sklypeliai 
sudarantieji vos 3% šalies 
ariamos žemės, pagal 
statistiką, 1971 metais 
rinkai davė : 63% bendro 
pareikalavimo bulvių, 
39% visų vaisių ir daržo
vių, 51% kiaušinių Ir 35% 
mėsos. O juk Ir patys tų 
sklypelių valdytojai su 
šeimomis iš jų derliaus 
gyvena. Vienok savosios 
ūkinės sistemos ? tvarko
mos eksploataciniu dir
bančiųjų būdu,privedusios 
šalį prie visiško ūkinio 
bankroto;pripažinti nevy
kusia, ” brežnevai” ne
drįsta ir jos neatsisako!..

Brežnevo motyvą ^pri
vertė jį ” viršūnėse” tar
tis y visai suprantami, bet 
kaip išsiaiškinti ir su
prasti amerikiečių finan
sininkų Ir stambiųjų pra
monininkų norą ir pa - 
stangas remti Ir gelbėti 
aršiausiąjį Amerikos 
pirtešą — bolševiką? ...., 
Jis, įgavęs valdžios ga
lios^ pirmučiausia jiems 
pastatytų kartuves ir kū
no” technikams” leistų su 
jais ’’ pažaisti ”.

Netgi ir kalkurių ” pa
žangiųjų” sferose, kartais 
klausiama : kokia prasmė 
ir tikslas remti tuos, ku
rie ne tik atvirai ketina , 
bet Ir faktinai rengiasi Ir 
kėsinasi mus, amerikie
čius, palaidoti —/ ♦’ ugro- 
bit”/, ką savo metu Wa
shingtone, viešai ir atvi
rai pareiškė Chruščlo - 
vas. O ir Brežnevas nie
kada to ketinimo nėra 
atsisakęs. Tik JAs / Brež
nevas / diplomatišktau, 
kita forma, tą ketinimą 
išreiškė, žodžiais :” Ideo
loginis tarpe Rytų ir Va
karų karas tęsis Iki ga
lutinės mūsų, komunistų 
pergalės. Komentarų, be
rods, nereikia.

Gaivališkas Amerikos 
Vadų ryžtas kuo tik ga
lint komunizmą / komu
nistus / remti, kai kurių 
psichologų aiškinimas 
tautiniu masochlzmu. Li
beralinė spauda stengiasi 
žmones įtikinti, kad pre
kiaudami su Maskva,ame
rikiečiai — mažina santy
kius susidariusius šaltojo 
karo įtekmėje, įtampą.

4,973: yi II <?,v.
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LIETUVIU BIOLOGU IR 
BIOCHEMIKU DĖMESIUI 
Antro Lietuvių Moksli

ninkų Simpoziumo, įvyks
tančio š.m. lapkričio 
22 - 24 d. d. Chicagoje, 
programoje įtraukta Bio
chemijos ir Biologijos 
Mokslų sekcija .Simpoziu
mo rengėjai šią sekciją 
organizuoti pavedė dr. 
Antanui Butkui ir dr. Jo
nui Geniui.

Maloniai prašome ko- 
legus - es biochemikus ir 
biologus suvažiavime da
lyvauti ir šios sekcijos 
reikalais kreiptis į že - 
mlau spausdinamus ad
resus. Taip pat prašome 
skaityti iš šių mokslo 
sričių 15 — 20 mln. refe
ratus. Paskaitų santrau
kos bus spausdinamos su
važiavimo leidinyje, san
traukas ( abstraktus > IOO 
— 300 žodžių prašome 
siųsti iki rugsėjo 20 d. 
sekančiais adresais s

Iš biochemijos : 
dr. Antanui Butkui, 
2370 Canterbury Rd. 
University Hgts, Ohio 
44118.
Tel : 216 932 - 9944 .

Iš biologijos : 
dr. Jonui Geniui, 
8908 Orbit Lane, 
Seabrook, Md. 20801, 
Tel : 301 459 - 5693

Sydney (Australijoje) šeštadieninės lietuviu mokyklos mokinės pasku* 
tinio pasirodymo metu. ( iš kairės) Audronė Stasionytė, Kristina Cox, 
Audronė Sliterytė, Teresė Daubaraitė ir Rita Barkutė. Nuotr. V. Vi Ikai čio

ELTOS" BIULETENIO INFORMACIJŲ
fan Korbonskt’ o tokio tu
rinio laišką : "Ryšium su 
p. Brežnevo vizitu, Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seimai jaučia pareigą 
priminti tragišką likimą, 
ištikusį Bulgariją, Čekos
lovakiją, Estiją, Vengriją, 
Latviją, Lenkiją ir Rumu
niją, kurių laisvę ir ne
priklausomybę sunaikino 
sovietiškasis imperializ
mas, kuriam atstovauja 
" Brežnevo Doktrinos " 
autorius. Tos didvyriškos 
tautos niekad nesus įtaikė 
su sovietine valdžia, ką 
dramatiškai rodo 1953 m. 
Pilzeno darbininkų suki
limas, 1956 m. Poznanės 
sukilimas, 1956 m. Vengrų 
revoliucija, 1958 m. stu
dentų neramumai Lenki
joje, jaunuolio susidegini
mas po sovietų ginkluotos 
invazijos į Čekoslovakiją 
1968 m., kruvinos darbi
ninkų riaušės Lenkijos 
baltiškuose uostuose 
1970 m., kelių jaunuolių 
susideginimas ir masi
nės demonstracijos Kau
ne bet kituose Lietuvos 
miestuose 1972 m. Pono 
Brežnevo vizitas yra ge
ra proga priminti jam 
tuos įvykius, kurie rodo, 
kad pastovi taika negali 
būti statoma ant milijono 
istorinėms tautoms pri
klausančių europiečių pa
vergimo ir kad joks " at- 
lyžlmas"( detente),padik
tuotas praktiškumo su
metimų, negali paneigti 
jiems jų neginčijamos 
apsisprendimo teisės.

• Kultūrinis ir politinis 
pasipriešinimas Estijoje, 
su užuominomis apie Lie
tuvą ir Latvi ją,vaizdžiai 

žiūrint kokiame žemyne jis šokamas, nežiūrint, kaip žmogus i Pavergtųjų EurOpOS Tau- aprašytas straipsnyje 
ii bežiūrėtu... Nuotrauka V. ViIkaičio tų Seimo pirmininko Ste- " Estija : Išdidus Sateli-

Ryšium su L. Brežnevo 
atvykimu į Jungtines 
Valstybes, Sovietų pa
vergtųjų tautų atstovai 
visokiais būdais stengėsi 
priminti laisvajam pa
sauliui, kokia iš tikrųjų 
yra padėtis jų kraštuose. 
Viena organizacija, Com
mittee for the Defense of 
Soviet Political Prison
ers ( Sovietų Politiniams 
Kaliniams Ginti Komite
tas ? užpirko dįdeliuo - 
se šio krašto laikraš
čiuose, kaip The 
York Times ( birž. 
ir Clevelando The 
Dealer (birž.26 d.';,
New York Review ( birž. 
28 d.), skelbimus, reika
laudami, kad" Sovietų Są
junga paleistų visus poli
tinius kalinius SSSr ir 
Čekoslovakijoje ". Tarp 
politinių kalinių pavar
džių, kurių paleidimas 
ypatingai reikalaujamas, 
yra ir šie lietuviai ( pa
vardės gautos paskambi
nus ELTA Informacijos 
Tarnybai^: A. Kačinskas, 
V. Kaladė, J. Prapuolėnat- 
tis, J. Macijauskas —visi 
teisti ir nubausti ryšium 
su 1972 gegužės Kauno 
demonstracijomis ; S in as 
Kudirka, už mėginimą pa
siekti laisvę nubaustas 
1O metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo;Donatas Butkus, 
už domėjimąsi ir simpa- 
ttzavtmą budistams už
darytas į psichiatrinę li
gonine . ( Eltos žiniomis 
tame Komitete veikia ir 
viena lietuvaitė — p. G. 
Kltmaitė, gyv. Clevelande, 
Ohio).
• Birželio 20 The Va- 

Savotiškas tautinio Šokio aspektas. Tai lietuviškas šokis, ne-s^^nS^on P°St atspausdino

• Rugpiūčio mėnesio 
pradžioje Dainavoje įvyko 
Lietuvos Fronto bičiulių 
stovykla.

Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas, dr. 
Kazys Bobelis,ir vicepir
mininkas, kun. Adolfas 
Stašyt rugpiūčio 11 d. ten 
apsilankė. Jaunimo sim
poziume, dr. Bobelis pa

sakė kalbą, kurt buvo la
bai šiltai sutikta. Taip pat 
dalyvavo diskusijose, ku
rtų tema buvo Lietuvos 
laisvinimo politinių dar
bų koordinacija.

ALT Informacija

• B. Venskuvienė - pran
cūzų k. Eltos redaktorė 
ir inž. A. Venskus - Eu
ropos Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Tarybos 
pirmininkas, dalyvavo 
Prancūzijos Senato Pir
mininko A. Poher suruoš
tame tradiciniame pri
ėmime Garden - party. 
Priėmime " dalyvavo 
Prancūzijos minister is 
pirmininkas P. Messmer 
su žmona, visi vyriausy
bės nariai,parlamentarai, 
senatoriai, politikai, vi
suomenininkai bei spau
dos atstovai.

NAUJAS SLA 
DAKTARAS KVOTĖJAS 
Š.m. rugpiūčio „ mėn. 

4 d. savo metiniame su
važiavime New Yorke, 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildomoji Ta
ryba išrinko dr. Danielių 
Degesį daktaru kvotėju. 
Plačiai žinomas visuo
menininkas įstojo į SLA 
14 kuopą, Clevelande, 
prieš 20 metų. Jis tvar
kys Susivienijimo medi
cinos ir sveikatos klausi
mus bet eis Pildomosios 
Tarybos narto pareigas 
iki 1974 m. seimo, kuomet 
delegatai ratifikuos nau
jai išrinktą kandidatą į 
tą paretgavtetę.
s TĖVYNĖ atostogauja 
visą rugpiūčio mėnesį ir 
visa SLA 
iki Darbo 
galio.

veikla apstojo 
dienos savait-

SLA Žinyba

New 
26 d: 
Plain 

The

I

jų pa-
" Pakaruoklio

tas ", savaitraštyje " Na- 
tion"(1973.V.7 . Tai bene 
pirmas pabaltiečių pra
siveržimas į JAV kairių
jų intelektualų spaudą, 
dažnai teisinusią komu
nistinę sistemą Rytų Eu
ropoje .Straipsnio autorius 
Rein Tagepera dėsto po
litinius mokslus Kalifor
nijos universttete(Irvine). 
Jis rašo, kaip estų stu
dentai sukėlė džiaugsmo 
demonstracijas, čekoslo- 
vakų ledo ritulininkams 
prieš porą metų nugalė
jus sovietus. Estų komu
nistų vadams susirinkus 
ypatingam pasitarimui po 
Čekoslovakijos invazijos 
1968 m., vienas 
reiškęs 
namuose apie virvę ne
kalbama". Pasak Tagepe- 
ros, Estijoje nuo 1971 m. 
pradėta viešai pulti Es
tijos " satelitinio liaudies 
demokraįtjos statuso" 
idėją. Autorius tame įžiū
ri ženklą, kad estų komu
nistų sluoksniuose ta idė
ja turinti pasekėjų. Tage
pera aprašo ir aukšto 
lygto estų pogrindžio or
ganą " Eestl Demokrat".

• Šiuo metu 1,200, OOO 
sovietų piliečių kalinami 
stovyklose, kalėjimuose 
ir psichiatrinėse ligoni
nėse - tvirtina šiemet par- 
skelbtame " International 
Committee for the De
fense of Human Rights in 
the USfcR" pranešime.Šią 
skaičius mažesnis negu 
Stalino laikais, bet pasta
ruoju metu jis vėl didėja. 
Pranešime minimas ir 
lietuvis Juozas Lankaus
kas, kuris 1969 m., būda
mas 56 metų amžiaus, 
" nebegalėdamas pakelti 
sąlygų ", nusižudė po 19 
metų nelaisvės.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

■ GS



į

Jeigu jūs atvykote Kanadon 
prieš 1972m. lapkričio 30d. ir 
pasitikote kaip svečias ar 
kaip nelegalus asmuo, musų 
kraštas gali tapti jūsų kraštu 

iki 1973m. spalio 15d. 
vidurnakčio-

Jeigu jus sėkmingai įsikūrėte Kana
doje, mums atrodo, kad jūs turėtumėte 
naudotis visomis legalių gyventojų 
privilegijomis.

Tad iki spalio men. 15 d. vidurnakčio 
mes padėsime jums jas įsigyti.

Iki to laiko jus galite prašyti imigranto 
teisių / pirmas žingsnis į pilietybe/, nesu
laukdamas jokios baudos už nelegalų 
atvykimą ar nelegalu pasilikimo.

Iki tos datos jūsų prašymas bus svars
tomas pagal labai sušvelnytas taisykles.

Bus atsižvelgta [daugelį veiksniu. 
Betkuris iŠ jų jums gali suteikti

reikiamas kvalifikacijas.
Kaip matote, stengiamės viską paleng

vinti. Tačiau ir labiausiai norėdami, 
negalėsime jums padėti po spalio mėn. 15 d. . 
Nuo to laiko naujasis [statymas neleis 
jums gauti imigranto teisių būnant 
Kanadoje ir sustabdyti deportacijos 
apeliaciją.

Praneškite mums savo pavardę, adresą, 
visus jūsų atvejo faktus. Mes norime, kad 
jūs įsijungtumėte [savo aplinkos gyve
nimą ir jame pilnai dalyvautumėte. 
Stengsimės padaryti visa, kad mūsą kraštas 
taptų jūsų kraštu.

Platesniu informacijų teiraukitės 
telefonu, laišku ar apsilankymu artimiau
sioje Kanados Imigracijos Centro ištaigo
je. Jeigu jo nebūtų prie jūsų gyvenvietės, 
kreipkitės į artimiausia Kanados Darbo 
Jėgos Centrą / Kanados imigracijos pareigu 
nu paslaugos yra be jokio mokesčio/.

Kanados Imigracijos Centrai yra atdari ir 
prašymus "priima: šiokiadieniais — nuo 8 vai. , 
ryto iki 8 vai. pakaro, šeštadieniais — nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų; spalio 15, , 
pirmadieni, — nuo 8 vai. ryto iki 
vidurnakčio. ,

1973. VIII. 29

Manpower 
and Immigration
Robert Andras, Minister

Main-d’ceuvre 
et Immigration 
Robert Andras, ministre



ŽEMĖS "ALSAVIMAS"
Geologą i,sudarę smulkų 

europinės dalies teritori
jos žemės plutos šiuolai
kinio judėjimo žemėlapį, 
paneigia " kietos žemės" 
sąvoką.Remdamiesi labai 
tiksliais matavimais, 
mokslininką t teigia, kad 
kalnynai ir lygumos savo 
bangavimu primena jūrą. 
Karpatai per metus išau
ga 2 cm;Krymas-4 cm,o 
Ukrainos skydas-net 8 cm. 
Greičiausiai kyla Kaukazo 
priekalnės ir kalnagūbriai 
( daugiau kaip U. cm per 
metus J. Tuo tarpu Pečio- 
ros baseine,Urale, Kare - 
lijos pietryčiuose jaučia
ma slūgimo tendencija.

Mokslininkai mano, kad 
šie judėjimai apima ne tik 
žemės plutą, bet ir žymią 
giluminės mantijos dalį.

Specialistų sudarytas 
naujas žemėlapis turi di
delę praktinę reikšmę .Juo 
naudojamasi, projektuo
jant ir statant hidrotech
ninius ir irigacinius įren
ginius, pramonėje. Šis že
mėlapis yra dalis tarptau
tinio suvestinio Rytų Eu
ropos geologinio žemėla
pio.

Norime sužinoti apie dldvyrliką Pilėnų gynėjų 
mūSj su kryžiuočiais 1336 metais. J. Kraševskis 
apysakoje „Kunigas“ rašo, kad kovai vadovavo 
Margiris, kurį dar mažų paėmę j nelaisvę kry
žiuočiai. Rėdą buvo jo motina. Nelaisvėje Margi
ris susipažino su Banlute. Pabėgę iš tos nelaisvės, 
juodu susituokė Ir paskui žuvo, begindami Pilė
nus. Klek čia yra tiesos?

S. Sulskas (Kaunas)
Ar tiesa, kad Pilėnai, amžiams slenkant, virto 

Punia? — klausia S. Masaltls Iš Punios.

Skaitytojas Kasperas Bartkus iš Kauno atsiuntė 
stralpsnelj, kuriame praneša aptikęs, jog vokiečių 
1930 m. enciklopedijos „Der Grosse Brockhaus“ V t. 
žemėlapyje nr. 127a Pilėnai ir kryžiuočių pasta
tytas Bajerburgas pažymėti prie Nemuno gerokai 
| vakarus nuo Veliuonos. Pilėnų gynėjai turėjo ir 
gyvulių, todėl K. Bartkus mano, kad Margirio pilis 
galėjusi būti ne aukštame upės skardžio piliakal
nyje, bet gerai sustiprintoje užliejamų Nemuno 
lankų kalvoje (čia patogiau gyvulius šerti bei 
girdai), gal net dviejose, panašiose | tas, kuriose 
buvo įrengtas A. Tautavičiaus 1965 m. „M. ir g.“ 
10 nr. aprašytasis Bajerburgas. Tas kalvas veliuo
niškiai vadina Pilaitėmis. „Ko gera, šis pavadini
mas yra teisėtas atgarsis garbingųjų Pilėnų, kurių 
teritoriją ir vardą buvo užgrobęs Bajerburgas“, — 
rašo K. Bartkus.

PILĖNAI GROŽINĖJE LITERATŪROJE
Margirio ir Pilėnų temos ėmėsi ne vienas 

rašytojas. Trimis dešimtmečiais anksčiau už 
J. Kraševskį poetas L. Kondratavičius-Syro- 
komlė parašė poemą „Margiris*' (1855 m.). 
Šioje poemoje Margiris turi suaugusią duk
terį Eglę. Ji padeda pabėgti jaunam kry
žiuočiui, kuris turėjo būti dievams paauko
tas. Vėliau, vokiečiams apgulus pilį, tas pats 
riteris, sužinojęs, kad dėl jo bus nužudyta 
Eglė, slaptu urvu, kuriuo anksčiau buvo pa
bėgęs iš nelaisvės, su savo lankininkų būriu 
įsiveržia į degančią pilį ir išsigabena apal
pusią Eglę. Margiris, nuo sienų pamatęs lai
velyje dukrą su kryžiuočiu, abu nušauna iš 
lanko, o paskui pats žūva kartu su paskuti
niais pilėnais.

J. Kraševskio „Kunige" matome kitv 

veikėjus: Margirio motiną Rėdą, žmoną — 
Baniutę ir t t. Remdamasis J. Kraševskiu, 
mūsų dramaturgas M. Sikšnys-Siaulėniškis 
1905 m. parašė 5 veiksmų tragediją „Pilėnų 
kunigaikštis".

Dar kitaip visa tai pavaizdavo V. Krėvė 
„Senoje pasakoje apie narsųjį kunigaikštį 
Margirį, Punios valdovą". Čia dievams nu
matytus paaukoti jaunus vokiečius paleidžia 
Margirio žmona. Kunigaikštis ją taip myli, 
kad nesutinka jos aukoti vietoj pabėgusių 
belaisvių. Kryžiuočiams apgulus pilį, pirmą
ją dieną Margiris su savu raiteliais išjoja iš 
pilies ir įnirtingai kaunasi su priešais lygia
me lauke. Bet vokiečių labai daug, apguli
mas trunka beveik tris mėnesius. Išsekus jė
goms, seniai, moterys ir vaikai savo noru 
susidegina lauže. Margiris nužudo mylimą 
žmoną, po to su likusiais vyrais paskutinį 
kartą išsiveržia iš pilies ir kaunasi, kol 
žūva.

V. Klovos operoje (J. Mackonio libretas) 
„Pilėnai" vėl kiti veikėjai, kitoks ir pats 
Margiris: senas, kilmingas valdovas, turin
tis dvi dukteris. Paskutinėje scenoje pilies 
gynėjai, tvirti vyrai, vienas po kito žengia 
į laužą ir susidegina.

Kaip matome, kiekvienas rašytojas savaip 
kūrė Pilėnų tragediją. Tai jų teisė. Todėl 
grožinės literatūros kūrinių negalima laikyti 
istorine tiesa. „Kunigas" taip pat yra J. Kra
ševskio vaizduotės kūrinys. Autorius norom 
nenorom turėjo sugalvoti veikėjus, smul
kesnius įvykius, nes istorija žino tik vieną 
Margirio vardą ir trumpą apgulimo aprašy
mą. Jis pasinaudojo ir kitais istorijos fak
tais. Pavyzdžiui, mintis, kad Margiris augo 
pas kryžiuočius, yra paimta iš prūsų 1260- 
1274 m. sukilimo vado Herkaus Manto gy
venimo; didelis, specialus kryžiuočių karo 
laivas Nemune tikrai buvo sudegintas, bet 
tai padarė lietuvių karvedys Surminas ties 
Veliuona dviem dešimtmečiais anksčiau, ne
gu krito Pilėnai. P. Dusburgas mini prūsų 
moterį, kuri XIII a. vadovavo piliai, todėl 
J. Kraševskis Rėdą padarė pilies valdove.
ISTORINES ŽINIOS APIE PILĖNŲ GYNIMĄ

Praėjus keleriems metams po Pilėnų gyni
mo, įvykį trumpai paminėjo Sembos kanau
ninko kronika, kiek vėliau — kitos dvi kry

žiuočių kronikos. Plačiau jį aprašė Ordino 
metraštininkas Vygandas Marburgietis. Nors 
jis rašė 60—70 metų praėjus po Margirio 
žuvimo, tačiau naudojosi gana patikimais 
šaltiniais. Vokiškasis Vygando kronikos ori
ginalas neišliko, yra tiktai keli, ne visai 
sutampantys, lotyniški vertimai. Istorikai 
daugiausia remiasi XVI a. kronikininku K. 
Siucu, kuris aprašė Pilėnų gynimą pagal Vy
gando originalą. Sis aprašymas yra paskelb
tas „Lietuvos TSR istorijos šaltinių" I t 
76 p. Iš jo štai ką sužinome.

1336 m. Kryžiuočių ordinui į talką iš Vo
kietijos ir kitų kraštų atkeliavo nemaža ku
nigaikščių, didikų, ginkluotų maldininkų. 
Magistras nutarė su savo pulkais ir atvykė
liais žygiuoti į Lietuvą. „Vasario 25 d. jie 
apgulė Pilėnų pilį ir ją kelias dienas nuolat 
puolė. Lietuviai gynėsi vyriškai. Pilyje buvo 
4000 apsiginklavusių vyrų. Jie buvo subėgę 
į gerą apsaugą iš visos apylinkės kaimų su 
šeimomis, galvijais ir visu turtu bei lobiais, 
kai išgirdo riterius atvykstant. Riterių pul
kas, ištroškęs grobio, visaip stengėsi įkopti 
į pilį. O lietuviai pasiryžo bet kam, tik ne
atiduoti pilies ir nepakliūti į priešo nagus, 
ypač dėl krikščionių tikėjimo, kurio taip 
baisėjosi, jog veikiau norėjo mirti. Sį kartą 
jie visai nežmonišku būdu tai įrodė ir įvyk
dė. Pajutę, kad negalės ilgiau laikytis, ka
dangi pylimas ir užtvaros, nuolat puolamos, 
jau buvo pralaužtos ir iš dalies sunaikintos, 
uždegę didžią ugnį, sumetę į ją visas gėry
bes, nužudę visas moteris ir vaikus ir sume
tę lavonus į ugnį, vienas po kito patys išsi
žudė." Kryžiuočiai skubėjo veržtis į pilį, no
rėdami išgelbėti nors likučius žūstančio tur
to ir žmonių (vaikus ir moteris išsivarydavo 
į nelaisvę). „Bet kai jie jau galėjo gelbėti, 
tebuvo tiktai vadas su savo tarnais, kurie 
dar ilgokai iš tvirtovės karžygiškai gynėsi. 
Jie bemaž visi buvo užmušti, tik keli pasi
davė. Vadas Margeris, nepaprastai stiprus 
karžygys, nežmoniškai priešinosi ginklu. Ne 
vieną galvą dar nuskynė, kol atidavė savą
ją. Pagaliau, nebegalėdamas priešintis, šoko 
į tamsų rūsį, kur buvo paslėpęs savo žmoną, 
ir nužudė ją v>enu smūgiu. Tada persiskrodė 
sau pilvą ir, sukritęs šalia žmonos, nelaimin
gai mirė. Tvirtovė buvo sudeginta, iki pa
matų išversta ir su žeme sulyginta. Taip ri

ji

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

Stambusis Gužas užbaigė anų dviejų tiradas:
— Dabar pats laikas. Dabar — arba niekada, nes 

nebeturėsime vėliau galimybės burti vyrus į pulkus.
Desperatiškai išskleidė rankas, ir visi žinojo apie 

ką jis kalba.
— Formaliai nesame įgalioti, — pasakė Škirpa, — 

bet savaime turime teisę kalbėti visų karininkų vardu. 
Visi gi rūpinasi tiktai vienu klausimu: kada baigsime 
mitinguoti? Štai Kondratavičius mėgino siųsti mus Ka
lėdų atostogų. Kalėdos! Argi įmanoma atostogauti to
kiu laiku?

Elisonas vėl pakartojo savo tezę:
— Nepasitikime Apsaugos Štabu, nes jis nieko 

neveikia.
Sleževičius sėdėjo prieš tuos tris jaunus vyrus. 

Jie buvo civiliais rūbais, bet tas nenustelbiamas kariš- 
kumas, kurį įdiegia vyrui karo tarnyba, švietė iš jų 
balsų ir elgesio manieros. Tai buvo tas dailus pasitem
pimas, kuris vyrui kažkaip teikia grakštumą ir vyrišką 
patrauklumą. Sleževičiui keista ir gailu galvoti, kad to
kie vyrai atvirai dėsto jam savo apmaudą, tuo tarpu 
jo diktatorystė yra tik farsas. Gal būt, savo tariamos 
diktatorystės galia jis galėtų pakeisti Apsaugos Štabo 
padėtį? — Sudurstyti Apsaugos Štabą tokį, kuris ten
kintų karininkus. Jis paklausė:

— Mėginkime judinti darbą iš mirties taško. Ką 
jūs turite minty, kas būtų veiklesnis už neveikliuosius 
Štabe?

Škirpa pakėlė ranką, lyg prašydamas leidimo pra
tarti.

— Vyresniųjų karininkų, kurie turėtų atitinkamus 
laipsnius, mes neturime nė vieno. Nė vieno aukštes
nio už tuos, kurie dabar dirbo Apsaugos Štabe, o tin
kamos energijos neparodė. Turime tik mažesnių laips
nių kariškius.

— Laipsnis dar ne viskas, — šyptelėjo Sleževičius.
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— Gal būt, mažesnio laipsnio kariai galės sėkmingiau 
organizuoti kariuomenę. Kaip girdėjau, vienu laiku 
čia buvo pasirodęs lietuvis generolas Silvestras Žu
kauskas, bet pamatęs, kad nėra jam kariuomenės, iš
nyko iš Vilniaus. Tad nesibazuokime laipsniais, — ba- 
zuokimės žmogaus ištverme ir atsidavimu darbui. Aš 
gi tik nuo užvakar Vilniuje. Man vis akyse stovi tas 
entuziazmas, su kuriuo tvėrė Rusijoje lietuviškus ba
talionus. Svarbu žmogus — ne laipsnis!

— Mes norėtume, — pasakė Škirpa, — kad iš Ap
saugos Štabo būtų atleisti visi rusai ir į jų vietas 
paskirti lietuviai karininkai, nežiūrint, kokio laipsnio 
jie bebūtų. Svarbiausia — atsižvelgti į jų ištikimybę 
Lietuvai. Kad tik dirbtų atsidavusiai ir gabiai.

— Ir kas jiems vadovautų? — staiga metė Sleževi- , 
čius konkretų klausimą.

— Kapitonas Velykis, gaT štabo kapitonas Adamke- 
vičius, — konkretumu į konkretumą atsakė Škirpa.— 
Nors jie abu neturi aukšto laipsnio, bet yra baigę 
karo mokyklą dar prieš karą. Jie turi daug patyrimo. 
Su kapitonu Velykių aš dirbau Apsaugos Štabe ir ži
nau, kad jis yra skubaus kariuomenės organizavimo 
šalininkas. Buvo už savanorių kvietimą, patardamas 
nebijoti, kad į kariuomenę įsismelks Lietuvos priešai. 
Jis ragino tikėti kiekvienu lietuviu, kuris eina į kovą 
dėl laisvės.

— Tai labai konstruktyvios sugestijos, — sutiko 
Sleževičius.

Jaunieji karininkai susižvalgė, tartum džiūgauda
mi, kad Sleževičius vertina jų drąsią iniciatyvą. Škirpa 
pasakė:

— Pone Sleževičiau, prašome nedelsiant šaukti lie
tuvišką jaunimą tverti kariuomenę. Kad tik stotų prie 
ginklo ir visur organizuotų savisaugos būrius.

Sleževičius klausėsi jauno ir dailaus vyro žodžių. 
Tai buvo ta pati pasiryžimo dvasia, kurią teko su to
kiu pakilimu išgyventi Rusijoje. Tada šimtai lietuvių, 
Rusijos armijos karių, bėgo į savuosius dalinius, nešė su 
savimi šautuvus, granatas ir kulkosvaidžius, kad tik 
galėtų vieningi ir ginkluoti pereiti Lietuvos sieną ir su
siburti Lietuvos kariuomenėn.

A
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žiuočių pergalė atrodytų didesnė. Lietuvoje 
tada nebuvo pilies,. kurioje būtų išsitekę 
4000 ginkluotų vyrų su šeimomis, turtu ir 
gyvuliais. Nebuvo ir reikalo tokią armiją 
uždaryti pilyje, kuriai ginti užtekdavo vie
no ar kelių šimtų vyrų.

Metraštininko minimi Margirio „tarnai", 
be abejo, buvo nuolatinė pilies įgula ar šiaip 
įgudę kovoti vyrai. Pats Margiris metraštyje 
parodytas nuostabus žmogus ir karys: nepa
prastai ryžtingas ir vyriškas, drąsus ir stip
rus, jis iki galo padarė visa, kas tik buvo 
galima, ir garbingai paskutinis žuvo kartu 
su žmona.

Tiek istorija žino apie Pilėnų gynimą.

PUNIA AR PILĖNAI?

Grožinėje literatūroje įsigalėjo nuomonė, 
kad istoriniai Pilėnai stovėjo Punios pilia
kalnyje. Šios tradicijos nenori pažeisti ir 
kai kurie istorikai. Jie remiasi tuo, kad 
kronikininkai Dlugošas, šiucas ir Strijkovs
kis Pilėnus vadino Pulen, o Lietuvos istori
kas Vijukas-Kojalavičius XVII a. teigė, kad 

'tai Punia. Tačiau „Pulen" lietuvio ausiai 
skamba labai neįprastai. Tai gali būti perra
šinėjimo klaida. Pirmasis šaltinis (XIV a. 
Sembos kanauninko kronika) mums paliko 
visiškai nekeliantį abejonių pavadinimą — 
Pillenen: ir skamba lietuviškai, ir amžinin
ko užrašytas.

Tiesa, kryžiuočių karo metu Punioje būta 
didelės ir stiprios pilies. Rytinėje piliakalnio 
dalyje aptikti gaisro pėdsakai. Piliakalnį 
tyrinėjusi archeologė R. Volkaitė-Kulikaus- 
kienė teigia, kad gaisras galėtų sutapti su 
1336 m. Pilėnų įvykiais, bet kartu pažymi: 
„Ar iš tiesų Punią galima identifikuoti su 
rašytiniuose šaltiniuose minimais Pilėnais, 
archeologiniai tyrinėjimai vargu ar galės 
galutinai ir konkrečiai atsakyti." (Iš lietuvių 
kultūros istorijos, III kn., V., 1961, p. 41— 

,65).
Istoriniai duomenys nepatvirtina hipote

zės, kad Punia taLbuvusieji Pilėnai, o kry
žiuočių puolimų geografija tiesiog jai prieš
tarauja. Rašytiniai šaltiniai pirmą kartą mini 

Punios vardą tiktai 1382 m. — kryžiuočiai 
tada įsiveržę į „Punios žemę". Pirmojoje 
XIV a. pusėje priešas nė iš tolo jos nesiek
davo. Tai matome iš kryžiuočių puolimų į 
Lietuvą (iki XIV a. vidurio) schemos. Jie 
puldinėjo pietinę Žemaitijos dalį ir dešinį 
Nemuno žemupio krantą iki Nevėžio, o pie
tuose — Gardino kryptimi. Ordino kariuo
menė neidavo per dykrą, kuria buvo virtusi 
Sūduva. Kauną pirmą kartą jie puolė tik 
1362 m. Kryžiuočiai vengdavo giliau žygiuo
ti į kraštą ir ten užtrukti. Du tokie atvejai — 
1314 m. žygis į Naugarduka ir 1320 m. i 
Medininkų (Varnių) apylinkes — jiems bai
gėsi katastrofiškai. Tik 1311 m. žygis į Šal
čininkų apylinkes kryžiuočiams pavyko to
dėl, kad jie niekur neapsistojo ir greitai 
grįžo į Prūsus. Vadinasi, Ordinas negalėjo 
rizikuoti 1336 m. keletą dienų užsiimti štur
mu Punios, kurios sunaikinimas jam neturėjo 
karinės reikšmės.

Pirmasis, mėginęs nustatyti, kur galėjusi 
būti Margirio pilis, buvo istorikas J. Foig- 
tas. 1830 m. jis rašė, kad ji greičiausiai sto
vėjusi Pilionių kaime ant Dotnuvėlės kran
to, 5 km nuo Gudžiūnų. Tačiau sunku tikė
ti, kad Pilėnai buvo taip giliai krašte ir taip

Kryžiuočių žygiai į Lietuvą XIV a 

nuokampiai. Galimas daiktas, kad vokiečių 
kronikininkai nežinojo tikrojo Margio pilies 
pavadinimo ir jį patys sugalvojo iš jiems 
žinomo bendrinio daiktavardžio — pilis, pi
lėnai.

Yra kitas orientiras. Kronikose (Vygando, 
Toninės analuose) rašoma, kad Pilėnai buvę 
Trapų žemėje. Panašių vietovardžių Lietu
voje yra keletas. Kryžiuočių kelių aprašyme 
minimi Traplaukiai, buvę dešiniajame An
čios krante, 3 km nuo jos santakos su Šešu- 
vim, netoli Skaudvilės. Čia kažkur netoli bū
ta dažnai kryžiuočių puolamo Aukaimio. Ki
ti Trapai turėję būti tarp Veliuonos ir Nevė
žio prie Nemuno, šiose zonose stovėjusios 
lietuvių pilys pastodavo riteriams kelią į 
krašto gilumą. Jos būdavo dažnai puolamos, 
todėl čia ir reiktų ieškoti legendarinių Pilė
nų. Vargu tai galėtų būti Pyplių piliakalnis, 
kaip manė kai kas anksčiau: jis yra kairia
jame Nemuno krante, o XIV a. lietuvių pi
lys, kiek žinoma, buvo tik dešiniajame 
krante.

Skaitytojo K. Bartkaus minimo žemėlapio 
sudarytojai klaidingai mano Pilėnus ir Ba- 
jerburgą buvus žemiau Veliuonos, maždaug 
ties Gelgaudiškiu. Dabar istorikai neabejo
ja, kad Bajerburgas stovėjo prie Veliuonos, 
kur liko jo pėdsakai — Pilaitės. Tai patvir
tino A. Tautavičiaus atlikti kasinėjimai. Že
miau Veliuonos 1336 m. lietuvių pilių jau 
nebuvo. Taip pat yra nustatyta, kad kry
žiuočiai savo pilis Lietuvoje statė arti Ne
muno vagos. Jie turėjo stiprų laivyną, kuris 
galėjo atgabenti pastiprinimų ir padėdavo 
gintis. Lietuviams įsitvirtinti taip žemai, 
kaip Veliuonos Pilaitėse ar Jurbarko Bišpi- 
liuose, būtų buvę tiesiog pražūtinga. Todėl 
ir Pilėnai negalėjo stovėti taip arti prie Ne
muno. Nežinoma, ar iš viso jie buvo prie 
Nemuno: kronikos apie tai nieko nesako.

Taigi, kur buvo Pilėnai, dar nėra išaiš
kinta, kaip neaiškinta, kur buvo Mindaugo 
Voruta ir nemaža kitų metraščiuose mini-
mų vietovių. Kai archeologai ištyrinės kry
žiuočių karų laikotarpio piliakalnius, be abe
jo, daug kas paaiškės. Tačiau tokių piliakal
nių nemaža, todėl greito atsakymo iš jų ne
galima tikėtis.

KASDIENINĖS PASTABOS

Sokratas tapo garsiu 
ne tik dėl savo proto, bet 
ir dėl to, kad būdamas 70 
metų pareiškė : - Žinau, 
kad nieko nežinau!

Ž monės lengvai pa
miršta kaip greitai pada
rė darbą, bet ilgai prisi
mena - kaip gerai padarė.

Iš pradžios mokyklos 
mokinių laiškų Fordo 
bendrovei: l.Mūsų ketvir
tasis skyrius mokosi kaip 
rašyti prekybinius laiš
kus, todėl aš nutariau 
jums parašyti. Taigi, kaip 
jums sekasi prekyba?

2. Jei vandens teršimas 
greitai nebus sustabdytas 
- Kristus nebus tik vie
nas, kuris vaikščiojo ant 
vandens.

3. Aš išradau raketa 
varomą kupranugarį, ku
ris visiškai panaikins oro 
teršimo problemą. Jei 
mano bendrovė bus sėk
minga,ar sutiksite su ma
nim jungtis?

P.S. Jei galvojate, kad 
aš esu mechanikos geni
jus - malonėkite man pa- 
rašytl- Paruošė v.Š.

Tai buvo gaji, pakili iliuzija. Bolševikų teroras 
sudarkė tą iliuziją. Sąlygos tėvynėje vis nebuvo išaiš- 
kėjusios. Vokiečiai neleido ginkluoto žengimo per sieną. 
Dabar gi ta gaivioji iliuzija pavirsta realybe. Iliuzijos 
jėga nesumažėjo. Anaiptol, ji gilėja ir stiprėja. Argi 
čia vėl kokia sankryža su realybe? Ar tai likiminis 
momentas? Jis dar neatsakė Tarybai dėl „diktatorys- 
tės“ rašto.

— Tai auksinės mintys, — pasakė Sleževičius. — 
Ginkluotas lietuviškas jaunimas gali sudaryti kariuo
menę, bet turime krašte vokiečius. Jų čia daug. Pama
tę mus ginkluojantis, pajus pavojų, griebsis priemonių 
mus nuginkluoti, ir pasikartos ta juokinga, nors ir labai 
mažo masto istorija, kada nuginklavo ir į kalėjimą 
uždarė pirmą lietuvišką karišką sargybinių tuziną, žy
giavusį Vilniaus gatve.

— Pone Sleževičiau, — pasakė Elisonas ir pakilo 
iš kėdės, tartum rengdamasis ilgai prakalbai,—nepa
žįstu nė vieno iš savo kupiškėnų, kuris nestotų su 
ginklu rankoje tėvynės ginti. Taip ir kituose vals
čiuose. Gi vokiečiai gerokai nusilpo. Tai mes matome. 
Vokiečiai kinta kas dieną, vis eina menkyn. Vis eina 
ir bailyn. Netrukus jie bėgs. Kai bus mūsų vyrų gat
vėse šimtai ir tūkstančiai, bijos mūsų vokietis. Kapsu- 
kiniai ir angarietiniai gaivalai dabar pavojingi, nes jie 
klaidina. Lietuvių vardais prisidengę, slenka rusai at
gal Lietuvon. Vakar aš du atsišaukimus, rusiškai į lie
tuvius rašytus, nuplėšiau nuo tvoros. Kviečia stoti į jų 
būrius. Žada daug mokėti. Štai kur mes nuėjome be 
savo kariuomenės! Mūsų Vilniuje bolševikai savo skel
bimus ant tvorų lipdo!

Jis susijaudino. Pilnos rudos akys žvilgėjo. Tačiau 
pasakė, kas buvo širdy.

Valandėlę buvo tyla. Tiesos buvo pasakyta daug 
ir tiesa buvo baugi.

Elisonas tartum dribte įdribo kėdėn. Ir kada jis 
dėstė savo mintis, tas laikas betruko gal porą minučių. 
Didelio ir įžvalgaus valstybininko instinktu Sleževi
čius svarstė reikalą, kurį lietė Elisono, Škirpos ir Gužo 
posakiai. Matė jis nykstančią Vokietijos galybę, matė 
Daugpilio šešėliuose susislėpusius naujus rytų kryžio-
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kus, kurie ketina nešti Lietuvon savo evangeliją. Vi
sa padėtis — militarinė ir politinė — stovėjo kaip klasi
kinė tabula rasa: jeigu moki rašyti, įrašyk lenton, ką 
sugebi.

Politinė padėtis ryškėjo milžiniško lūžio ženkle.
Tai lūžis — vienkartinis per šimtmečius.

Ir vėl sarkastiška mintis, kad šio mažo Europos 
ploto likimas glūdi jo diktatorystės atsakomybėje, su
purtė jį savo asmens nesutapatinimu su diktatoriaus 
sąvoka. Turi būti visų atsakomybė, sekti darbas visų 
vardu ir visų rankomis.

— Jeigu vokiečiai matys, kad esame ryžtingai nu
sistatę, nedrįs mūsų pulti, — pasakė Škirpa. — Su tikra 
pajėga skaitysis. Ir gal tada ne lenkams, o mums per
leis ginklus ir aprangą.

Dabar Sleževičius atvirai pasakė vyrams, kad Ta
ryba jam pavedė diktatoriaus teises. Tačiau tas faktas 
rodo, kad Taryba nenori pasitraukti, bet likti karinės 
galios viršūnėje, nes suteikia tą galią, galėdama ir 
atimti.

— Tai natūralūs užsispyrimas, — šyptelėjo. — Išga
nymą matau kitur. Turiu viltį pasiūlyti sudaryti koa
licinę Vyriausybę. Tai butų plačiausios koalicijos Vy
riausybė. Kiekvienas būtų atstovaujamas, ir koalicinė 
Vyriausybė būtų visų Vyriausybė.

— Tai būtiniausia! —suriko Gužas.
— Kaip turime eiti prie šio tikslo? — klausiamai 

ištarė Sleževičius. — Visi buriamės krūvon. Platus vi
suomeninis pagrindas. Visos politinės srovės. Visos 
mums solidarizuojančios mažumos. Dabar, žinote, kai i
kur aš minėjau tą sumanymą, ir visi tam pritaria. Net ' 
nuostabu. Žydai ir gudai pasiruošę bendradarbiauti.

Apžvelgė jo atvirumo pagautus vyrus ir pridūrė:
— Vien' mūsų socialdemokratai priešinasi koalici

jai, nes, esą, prisidėję prie vyriausybės, kur veiks ir 
dešinės srovės, jie nustos įtakos darbininkuose. Tada 
įtaką ten sustiprins bolševikai.

— Tai lietuviškų reikalų pakišimas po partiniu 
skvernu, — pasipiktino Gužas.

Bus daugiau.
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BALZEKO MUZIEJUS
. MUZIEJUS

— PRAEITIES 
VEIDRODIS

Nemaža įvairiose vie- 
- tovėse , įvairiais vardais 

yra kultūros įstaigų ir 
muziejų, bet tik vlenintė- 
iis lietuviu kultūros 
muziejus yra — Balzeko 
muziejus, prieš septyne
rius metus įsteigtas Chl- 
cagoje.Keliuose šiuo mu
ziejaus skyriuose gausiai 
sutelkta exponatų?vaiz - 
duojančių nuo senovės 
laikų lietuvių kultūros 

. raidą ir jos praeitį. Stei
gėjas, Stanley Balzekaa, 

, jaun., daug metų puoselė
jo svajonę pagerbti šalį 
ir tautą iš kurios yra ki
lę jo tėvai ir kurią jis 
gerbia ir myli. Šis mu
ziejus Lietuvos praei
ties vardu, šaukia lietu
vius vienybėn ir jungia 
juos su garbinga tąutos 
praeitimi bei žadina gi
lesnius sentimentus tė
vų žemei, tautos tradici
joms ir idealams. Šiame 
muziejuje telkiama am
žiais lietuvių sukurtos 
dvasinės, kultūrinės ir 
materialinės vertybės. 
Gaila, tokių vertybių per 
nesusipratimą jų neįver
tinančių asmenų, nemaža

išmetama, sunaikinama. 
Muziejus renka ir saugo 
įvairią lietuvių praeitį, 
kultūrą vaizduojančią 
medžiagą, kaip antai ? 
senovės pinigus, meda
lius, ordenus, .įvairius 
jubiliejinius ir kt. žeto
nus, pašto ir žyminius 
ženklus, laiškus, atviru
kus, diplomus, fotografi
jas, paveikslus, paveiks
lėlius, knygas, laikraš
čius, žurnalus, nespaus
dintus rankraščius, drau
gijų protokolų knygas bei 
jų svarbesnį susirašinė
jimą, audinius, mezgi
nius, drožinius, ginklus, 
įvairių uniformų bei 
šarvuotės atributus ir 
1.1.

Tokius įvairius, nors 
čia ir neįvardintus seno
viškus daiktus turintieji 
asmenys, prašomi n e nai
kia t i jų, bet atiduoti šiam 
muziejui, kur jie bus dė
kingai priimti, pakvituoti 
ir saugomi. Muziejaus 
adresas :

4012 Archer Avė., 
Chicago, III., 60632.

Muziejus veikia kas
dieną ir šventadieniais 
nuo 1 vai. iki 4; 30. 
Telefonas s

/ 312/ 847 - 2441.
/ kp /

1

t M

Stanley Balzekas jr. prie vieno eksponato

NAUJOJI VOKIEČIU KARINE 
LITERATŪRA

r Wffl OSIPREUSSOi m KAUS

Vyt
Vokietija, pralaimėjusi 

I ir II Pasaulinius karus, 
dabar turinti stipriai li
beralinę ir net kiek kai
rėn pakrypusią vyriausy
bę, atsižadėjusi nemažų 
savo žemių Lenkijos nau
dai, aišku, ir sovietų Ru
sijos naudai, tebeturi 
stiprią karinę visuomenę.

Vakarų Vokietijoje yra 
daug pajėgių karinių 
straipsnių, knygų rašytojų 
ir jų parengtas knygas, 
atrodo, mielai išleidžia ir 
žmonės perka.

Ieškodamas lietuviams 
reikalingos medžiagos, 
kai ką esu pirkęs iš antt- 
kvartjato schnteld — Ver- 
lag GMBH,D-8OOO Mun- 
chen 60, Federseestrasse 
1, W. Germany. Dabar jie
8 psl.

.Kašellonis
man vis tebesiunčia savo 
katalogus, nors keletas 
metų nieko iš jų nepir
kau.

Neseniai gavau net de- 
vynlus skirtingus katalo
gus, vis apie vokiečių ka
riuomenę .

Garsinamos knygos 
apie vokiečių puolimus 
link Stalingrado. Vokie
čiai prie Maskvos. Apie 
buv. gyventojus tarp Vys
los ir Nemuno. Ištisas 
rinkinys karą ir politiką 
nagrinėjančių, įskaltytinai 
karą prieš JAV— es. Apie 
Versalį ir Numbergą. 
Apie Hitlerį. Knygos apie 
tankus, karinį laivyną, 
aviaciją. Ištisas rinkinys 
apie vokiečių karo laivy
no žygius vandenynuose.

Apie jų žymiuosius karo 
vadus, karo herojus. Apie 
vokiečių artileriją, senoji 
vokiečių kariuomenė, jų 
uniformos. Jauniem skai
tytojam karinėm temom, 
ir 1.1.

Didelė vokiečių tauta, 
veržli, darbšti, kūrybinga. 
Vien jų katalogus bevar
tant pagalvoji, kiek mes, 
lietuviai, turime mažai 
raštų savo kariuomenės 
ar karinėmis temomis! 
Lietuviams reikia dau-

Nukelta i 9 psl.)

Meiiiel

la Ah 
zwlsrteo 

und Wricks#
AG feRAF LŪ’ČKNER'

JT

įllE GROSSE OFFENSIVE
Sžfe 1312
agBl STALINGRAD
■ne Bilddokumentationin Farbe

'erner Haupt und Horst Scheiber!

GEGEN 
DEUTSCHLAND

Šiais metais platinamų V. Vokietijos korinėmis temomis 
knygų viršel i ai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



AL 
GIMANTO
NEI ŠSPEN DŽI AMI 
NENUOSEKLUMAI

Gana rainiai mūsų vi
suomenėje sutinkamas 
faktas, kad Jungtinių Vai - 
stybtų gen. konsulas Le
ningrade jau bene du kar
tus lankėsi Vilniuje ir 
ten buvo oficialiai sutik - 
tas ir priimtas.Simpatin
gi ir naivūs valstybės de
partamento aiškinimai 
\ tik jau ne teisinimasts! 
patikinimai ir įtaigoj ima i, 
kad tai nereiškia jokių 
pakitimų tradicinėje JAV 
politikoje tr toliau nepri
pažįstant Pabaltijo val
stybių aneksijos. Tegali 
iššaukti tik šypseną. Bet 
tos šypsenos, ręgis,lyg 
ir užtenka vieniems ar 
kitiems mūsų veiksnių 
atstovams, besilankiu
siems Vashingtone ir ga
usiems suraminimo pa
tikinimus. Atseit, visa 
ra ramu, gražu, talku ir 

be jokių pakeitimų... Iš
ties, palaiminti naivieji 

Švietimo Ministerija 
praneša:

— Imigrantai, ar jūs turite vaikų 4—5 metų amžiaus?

— Jeigu taip, Quebec’o vyriausybė jums siūlo prancūziškuo
sius vaikų darželius. Jie veikia visą dieną. Transportas vel
tui. Darželio lankymas veltai.

— Pilna diena darželyje ;
Jūsų vaikai prižiūrimi visą dieną. Jie turi atsinešti savo 

užkandžius.

— Transportas:
Specialu# autobusas paims jūsų vaikus prie jūsų namų iš 

ryto, ir dienos pabaigoj parveš atgal be jokio užmokesčio.

— Papildomos žinios :
Dėl visų klausimų skambinkite telefonu 873 - 3744 Švie

timo Ministerijai, (Ministėre de 1’ Education) arba Mokyklų 
Komisijai ( Commission Scolalre) Montrealyje 525 - 6311.

— Šie patarnavimai yra patiekti Kvebeko Švietimo Ministerijos 
talkininkaujant Imigracijos Ministerijai ir Kvebeko Švietimo 
Komisijai.

— N. B. g Taip pat yra priėmimo klasės imigrantų vaikams
nuo 6 — 17 metų amžiaus, veikiančios 12 mėnesių 
per metus. A

< ,< H VI iR M Ali ,\”l I )l OI | • Bl•(.
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ir jų begalinis tikėjimas, 
gal, teisingiau, pasitikėji
mas. ..

Toji visa amerikinio 
” nepripažinimo” politika 
yra pagavusi mus beveik 
iki savęs apsisvaiginimo 
manijos. Per ją dažnai 
negalime ar nenorime 
įvželgti bet kurio pavo
jaus ženklus, pusiau sap
nuodami, kad visa yra 
pilnoje tvarkoje, saugu ir 
nekeičiama. Juk dar ir 
šiandien džiaugiamės se
naisiais prez. Roosevelto 
patikinimais,kad ’’ Lietu
vos laisvė tik laikinai 
atidėta... ” Tai buvo tar
ta ankstyvaisiais l94O-ais 
metais, tuo tarpu šiandien 
artėjame prie 1970 —ųjų 
vidurio. Po to jau turime 
5 - tąjį JAV prezidentą, 
kurio flirtas su Maskva 
kažin ar artina ’’Lietuvos 
laisvės atidėjimo laikinu
mą

Jei išdrįstame vaiz
džiau skaityti eilutes ( ir 
tarp jų), jau žymiai seniau 
būtume supratę ir tinka
mai įvertinę kasmetinius 
Vasario 16 proga gauna
mus Lietuvos pasiuntiny-

f

BALZEKO lietuviu kultūros muziejaus 

veikėjams, vaizdas.

surengto pagerbimoSTENLEY

75 mėty amžiaus 

bėję raštus — laiškus iš 
valstybės departamento. 
Jei dar to negana, past- 
skaltykime kasmetines 
vasaros vidury išleidžia
mas ” rezoliucijas ” par 
vergtųjų tautų prisimini
mo proga. Visuose tuose 
raštuose gana vaizdžiai 
išdėstyta tai, ko mes ne

norime nei matyti, nei 
girdėti. Tai skystas van
denėlis, tuščiažodžiavi
mai, abstrakčios sąvokos 
ir nuogos realybės pri
dengimas skurdžiais 
skarmalėliais, žinant ir 
jaučiant, kad net ir fygos 
lapas kur kas daugiau 
pridengtų...

Tuo tarpu amerikinė 
užsienio politika Pabalti
jo atžvllgiuf jei išvis to - 
kta yra) žaidžia su laiku 
ir kantrybe. Niekur ne
skubama, nieko naujo ne
planuojama, pasitikint ra
miai plaukiančia laiko 
tėkmė. Be jokios rizikos, 
be atsakomybės, be jokių 
duobių, vingių, gal net pa
sitikint atsitiktinumu, ne
sivarginant net ir bet ku
riais gerais norais.

To negailestingo laiko 
tėkmėje po truputį už
gęsta Pabaltijo diploma
tiniai ir konsuliarinlai 
postai, mažai kam besl- 
jaudinant ar pergyvenant, 
išskyrus, žinoma, pačius 
pabaltiečius. Po truputį 
baigiasi etatai, baigiasi 
ir lėšofl jų išlaikymui. Su 
tuo, greičiausia, pasibaigs 
ir amerikinė” nepripaži
nimo ” politika.

Principai, tarptautinė 
teisė, simpatijos visa tai 
sau, o kieta gyvenimo 
realybė vėl sau. Ir švie
sesnių laikų, šviesios 
ateities viltys,tegali atei
ti tik iš pačios tautos ka
mieno, gyvo, kuriančio, 
nepasiduodančio pesi
mizmui ir apatijai. Tai ir 
būtų pagrindas bet ku
riam optimizmui.

sul aukusiems 

Nuotrauka J. Kasakaičio

VOKIEČIU KARINĖ
LITERATŪRA. . .

( Atkelta iš 8 p si.) 

giau kariniai galvoti.
Dabar negalime turėti 

savo kariuomenės, tai 
bent palikime brandžių, 
apgalvotų straipsnių, be 
kurių labai sunku turėti 
geros literatūros knygų 
pavidale.Kiekvienas sten
kimės duoti pagal išgales,' 
net lapas prie lapo knygą 
sudaro.

ATSIUSTA PAMINĖTI:
K

NEŽINOMI KELEIVIAI, 
Magdal. Marija olavėnie- 
nė.Epas, Minties spaus
tuvės leidinys Australijo
je.

VARDAI IR VEIDAI, 
Stasys Yla. Mūsų kultū
ros istorija, Lietuviškos 
Knygos Klubo leidinys.

Š. A. PABALTIEČIU 
ŠAUDYMO 
PIRMENYBĖS
1973 m. Š. Amerikos 

Pabalt iečių Šaudymo 
Pirmenybės įvyks š.m. 
rugsėjo 15 - 16 d., neto
li Hamiltono, Kanadoje. 
Varžybas vykdo lietuviai 
—Hamiltono lietuvių šau
dykloje ’’Giedraitis". De
talės bus praneštos šau
dymo vienetams ir su
trauktai paskelbtos spau
doje, artimoje ateityje.

Pavieniai suinteresuo
ti šaudytojai gali kreip
tis šluo.adresu :

Mr. Juozas Usvaltas 
75 Evelyn Ave., 
Toronto, Ont., 
M6P 2Z2.
Tel : (416)-762-5019.

197^. VIII. 2?
9 psi.



Iš Detroito rašo
A t f. Nakas
DIENA DAINAVOJE SU
FRONTININKAIS

Lietuvių Fronto Bičių-, 
llai, sutrumpintai —LFB, 
populiariai—frontininkai, 
Dainavoje reiškėsi rug- 
ptūčto 5-11 dienomis. Tai 
jų studijų savaitė, panaši 
į Santaros-Šviesos sa
vaitę Tabor Farmoj rug
sėjo pradžioje. Vienur Ir 
kitur į akis krinta gausy
bė daktarų. Tik Da{navo
je vyrauja daktarai, kurie 
gydo, o Tabor Farmoj > 
— kurte profesoriauja.

Iš prieš šias eilutes 
rašant spaudoje pasi
rodžiusių poros repor
tažų aišku, kad frontinin
kai pramogavo, diskuta
vo, politikavo kiekvieną 
dieną. Tik Iki penktadie
nio vakaro pobūvių būta 
lyg ir uždarų. Kas kita 
šeštadienį, rugplūčio 11. 
Jų šaukliai spaudoje ir 
per radiją garsino tos 
paskutinės dienos pro
gramą ir skelbė, cituoju •

.. programa atvira vi
siems geros vaitos lietu
viams iš Detroito ir apy
linkių. "Ką grasus įspėji
mas "geros valios" reiš
kia, sunkoka buvo numa
tyti. Galėjai tik spėlioti, 
kad laukiami iš Detroito 
visi, kurte laikysis ra
miai, netriukšmaus.

Kai vidudienį į Dainavą 
atvažiavau, rytinis sim
poziumas jaunimo temo
mis buvo besibaigiąs. Sa

DAINAVOS STOVYKLOS PANORAMA
10 p si.

ko, jis prasidėjęs tik ll 
valandą, nors " geros va
lios " detrott iečiai buvo 
kviečiami devintai. Užtat 
lengvai suspėjau į kitą 
simpoziumą, kuris turėjo 
prasidėti pirmą valandą, 
o prasidėjo 2:08.

Už stalo, priešais pub
liką, buvo susodinti Juo
zas Kojelis, Aušra Zerr, 
Bronius Nainys ir kun. 
Kazimieras Pugevlčtus. 
Titulų neminiu, nes spau
doje jie labai dažnai kar
tojami. Prie, jei gerai 
prt stmenu, paaukštinto 
stalelio stovėjo LFB pir
mininkas, pašnekesio mo
deratorius Leonardas 
Valiukas. Nespėjau užsi
rašyti, kokį vardą pašne
kesiui jis davė, bet jau 
cituotas pranešimas sakė, 
kad pašnekesio tema bus 
" Lietuvos laisvinimo 
darbo racionai izaviir as ". 
Taip ir tebūna.

Juozas Kojelis veiks
niuose pasigedo autorite
to, viršūnės. Altą jis no
rėjo matyti integralia 
LB dalimi. Piktinosi, kad 
vyksta stumdymąsts dėl 
416 rezoliucijos. Ragino 
džiaugtis laimėjimu 
( 416 - ja).Kvietė, regis , 
prie vienybės.

Bronius Nainys laisvi
nimo darbuose nieko gero 
nematė, jokių rezultatų. 
Prieš mūsų ( išeivijos) 

niekingus veikėjus jis 
statė Kudirką, Kalantą, 
Bubnį, Zdebskį. Pirštu 
dūrė į JAV politiką, kur 
Iš šaltojo karo išsivys- 
čtusi šilta draugystė. 
Priminė nieko nebereiš- 
kiantį Atlanto čarterį.
Klausė, ar nepribrendęs 
laikas politinės veiklos 
perorganizavimui.

Kun. Kazimieras Puge
vlčtus pačioje pradžioje 
citkvo amerikietį žurna
listą, nesentai Pabaltijy 
viešėjusi Ir paklaustą, ar 
yra galimybė Baltijos 
kraštams išsilaisvinti. 
Atsakęs jis ( žurnalistas): 
" Užmirškite. Po tiekos 
okupacijos metų galimy
bės ne didesnės, kaip 
Texaso grąžinimas Mek
sikai ". Paskui pabrėžė, 
kad žydai tikt į visuome
nės opinijos organizavi
mą jų naudai ir patarė 
čia sekti žydus. Jo kon
kretus siūlymas : neatt- 
dėltodami steikime pa- 
baltiečių informacijos 
centrą. Prelegentas jau 
žinojo ir kiek pinigų pra
džiai reikėsią. Ogi, 
15, OOO dolerių. Sumą 
turį sudėti Vilkas, Altą 
ir LB, visi po penktus 
tūkstančius.

Aušra Zerr, L. Valiu
ko pristatyta kaip busi
moji JAV kongresmanė f 
aiškino, kokiu būdu gali - 
me pritraukti amerikie
čius prie mūsų laisvini
mo darbų. Esą, turi būti į 
juos kreipiamasi jiems 
įprastais metodais. Ra
šant raštus ir memoran
dumus ribotis tik kuriuo 
vienu aktualiu klausimu. 

Po metų, dvejų ar trejų 
valdyboms keičiantis, jau 
į mūsų ratą įsuktus ame
rikiečius informuoti apie 
ateinančius dirbti naujuo
sius žmones. Kuo daugiau 
organizacijų į visokius 
pareigūnus kreipsis, tuo 
geriau. Ypač gali pasitar
nauti mūsų profesionalai, 
kaip inžinieriai, gydyto
jai, mokslininkai, tiek 
konferencijų metu, tiek 
profesinių organizacijų 
ribose. Kun. K. Pugevt- 
čiaus siūlymui steigti 
informacijų centrą ji vi
siškai pritarė, tik netikė
jo, jog užtektų minėtos pi
nigų sumos. Ji spėjo,kad 
pradžiai reikėsią neto
li 40, OOO dolerių.

Vėliau, į diskusijas 
įvėlus publiką, kun. K. 
Pugevtčtaus projektui 
pritarė vist. Ir karštom, 
kalbelėm, ir dar karštes- 
niais plojimais. Bet prieš 
tai dar J. Kojelis gerokai 
papurtė B. Nainį. Tokių, 
sako, negatyvių tezių, bi
čiuliai, nepriimkite. At
meskite, išmeskite. Jis 
(Nainys), sako, nieko gero 
mūsų darbuose neberan
da. Jam, sako, išeivijos 
veikla nieko nebereiškia.' 
Labai dramatiškai, dide
liu, virpančiu balsu šaukė 
J.Kojelis. B. Nainys aiš
kinosi. Esą, čia jokios te
zės, čia niekas neprašo 
nei priimti, nei atmesti, 
čia tik pašnekesys, dis
kusijos. O diskutuoti, sa
ko, mes galime visokiom 
temom, iš visų pusių rei
kalą apžiūrint.

Aukštas, vėšliais juo
dais ūsais vyras iš Kana
dos (berods, p. Dundulis \ 
pirmuoju prabilęs iš pub
likos aiškino, kad žmoąės 
nenori aukoti veiksniams 
todėl, jog šie nesutaria. 
Dr. B. Radztvanas, Vilko 
narys, žadėjo remti kun. 
K. Pugevičiaus projektą. 
Dr.K. Bobelis, Altos pir
mininkas, irgi pritarė in
formacijų centro steigi
mui. C kritikuodamas B. 
Nainį, aiškino, jog politi
kas turįs turėti kiaulės 
akis, krokodilo skūrą ir 
papūgos liežuvį. Šitaip, 
esą,prez.Niksonas " šil
tą draugystę" su priešais 
palaikąs. Dr. V. Majaus
kas siūlė steigti milijoni
nį politinį fondą, kurio 
koordinatorius būtų Vil
kas . Dr. J. Pikūnas prita
rė inform, centrui, tik ne 
pabalttečtų, o arba vienų 
lietuvių, arba visųR.Eu

ropos tautinių grupių. Dr. 
K.Pemkus klausė, ar kul
tūrinė rezistencija ne 
naudingesnė,kaip politinė. 
O dėl veiksnių sutarimo, 
tat, esą, Helsinkio kalėji
me visi sutarę... PLB 
pirm. S. Barzdukaa prl - 
minė, kad kun.K. Pugevt
čtaus planas jau buvo 
bent tris kartus svarsty
tas, išgirtas, visų prita
rimą gavęs, tik negavęs 
eigos. Siūlė duoti eigą.

Kalbėjo dar keletas 
,fbičtulių" ir keletas "bi
čiulių btčtultų"( į svettm-. 
ženklius ne pajuokai de-< 
du, o todėl, kad taip L ) 
Valiukas juos vadino).Ne 
visus jis šaukė pavardė
mis. Kai kuriuos tik var
dais, o ir prie pavardžių 
vardų neminėjo, todėl už
sirašinėti buvo labai 
sunku. Tiek jau minėti 
politiniai bei kultūrintai 
tūzai, tiek eiliniai bičiu
liai ir eiliniai bei neeili
niai bičiulių bičiuliai 
dažnai užkliudydavo žy
dus. Iš tikrųjų, žydai, kai; y) 
raudonu siūlu perpynė 
visą simpoziumą. Kad gt 
Goldą Me Ir būtų girdėju
si? Nes vis tik pagyrimai 
žydams, tik pavyzdžiu 
vienas kitam statinėjant.

Publikos buvo apie 70. 
Jei ne trečdalis, tai tik
rai bet ketvirta dalis 
— moteriškos. Kad gi 
bent vieną būtų burną 
atidarius. Jeigu ne Auš
ra Zerr,tat sakytume, jog ? 
mūsų moterys visiška,. j 
neturi nuomonės. O ta 
nebuvo kokios kaimo mer
gelės, ar šiaip užgultos 
būtybėlės. Mačiau eilę 
akademiklų ir eilę damų.

Simpoziumas užtruko 2 
valandas ir 10 minučių. 
7 inau,kad kai kam, o ypač' 
jau damom, jis tapo am
žinybe. (b. d.'

Vilko pirmininkui dr. 
JJ^.Valiūnut su savo šei
ma liepos 12 d. Išvyta 
trim savaitėm atostogų 
Vyoming, pirmininko pa 
reigas ėjo vicepirminin
kas J. Audėnas.

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pir
mininkas, dr. J. K.Va
liūnas, rugpiūčlo 7 d. su
grįžo iš atostogų.

Liepos 5 d. Gimtasis 
Kraštas skelbia, kad lie
pos 21 d., eidamas 72 m. 
Birštone staiga mirė 
Kaišiadorių ir Panevėžio 
vyskupijų valdytojas prel. 
Povilas Bakšys.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton
HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šęštadieniais

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

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

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

•’r 
I

toronto
IŠLEISTA PLOKŠTELE 
"DIEVE PRIEGLOBA 

MOS”— religinių giesmių 
plokštelė, kurią įdainavo 
šv. Jono Krikštytojo liet, 
par. Toronte choras, va
dovaujamas muz. Stasio 
Gailevičiaus. Plokštelėje 
’^ekorduota 18 giesmių, 
4ų tarpe lietuviškos mi- 
ztos,/ žodžiai kun.Stanio 

Ylos, kompozicija — muz. 
S.Gailevičiaus/. Plokšte
lei viršelį pagamino dail. 
Tel. Valius. Išleistoji 
plokštelė dedikuota Ana
pilio Sodybai, šv. Jono 
Kr. parapijos įsikūrimo 
Anapilyje proga.

• MID LANDE, Šiaurinės 
Amerikos pirmųjų kanki- 

Jų vietovėje, pastatytas 
Kryžius, Lietuvos kanki-

f K A I P GEDIMINO SAPNE...f

(Tai pasikartojo kaip prieš šimtmečius - bet ne
Paneriuose ar Trakuose, bet Toronte)

Tai buvo įspūdingas 
gegužės mėnesio šešta
dienis. Prieblanda apden
gė Toronto miesto pasta
tus . Atrodytųzlyg deivių ar 
fėjų šydas paslėpė burti
ninkių siliuetus, idant šių 
’ienų pasaullo”varguome-

• nė ” nepastebėtų.
Šis šeštadienis, gra

žaus pavasario palaimo
je, kaip Gedimino sapno 
pasakoje, kai ” įvairios 
dvasios, dievų ir žmonių 
geradėjos, skubėjo į Pa-

• nerius” — taip šiuo atveju 
į naujuosius Lietuvių Na
mus. Rinkosi torontiečiai. 
Rinkosi svečiai, jauni ir 
pasenę, turtingi ir netur
tingi, bet visi spindinčiais 
veidais ir pakiliomis dva
siomis. Didžiausia salė 
kuri kaip Gedimino Pilies

Mokame už:
depozitus (P.c. A. Kiekių 5% % 
šėrus ir sutaupąs_____ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius _7^ %
ir 3 metams H %
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10%
nekiln. turto paskolas iš 9%

nių garbei.
Kryžiaus projektą pa

ruošė dail. Telesforas
Valius. Patį darbą atliko 
čikagietts Antanas Sodei
ka. Šio stilingo kryžiaus 
statymu rūpinosi Kana
dos liet. kat. Centras va
dovaujamas dr. Juozo 
Sungailos. Kryžius pasta
tytas prieš garsiąją Kan
kinių šventovę, labai re
prezentatyvioje vietovėje 
Kryžiaus dedikacija įvyks 
rugsėjo 9 d. sekmadienį, 
kur įvyks lietuvių maldi
ninkų kelionė su specia
liomis pamaldomis ir 
šventinimo iškilmėmis.
ŠVIESUS NUTOLSTANČIO 
LAIVO ATMINIMAS

Dailininkas Dagys pa
rašė labai gražų, senti
mentaliai nuteikiantį, ne
seniai Toronte mirusio 
dailininko Alfonso Do- 
ciaus nekrologą. Apibū-

Menė, persipildė žmonė
mis. Ir kai staiga visa 
publika pastebėjo įžygiuo
jant net penkias ’’Gedimi
ną ites Vilniaus sosto 
įpėdines, tuomet žmonės 
galvomis lingavo ir 
svarstė kuriai atiteks 
sostas?... Kaip jų vienai 
paklius ta didybė?... Ža
vėjo jos visus kaip auksi
nė saulė, kaip skaidri 
Lietuvos vasaros diena; 
— vienos akys kaip Lietu
vos lino žiedas,kitos kaip 
Lietuvos ežerų gelmė, 
dar vienos kaip žibutės 
nekaltybė, o šios kaip 
šaltinio versmė. Štai ši
toji kaip liepa linguoja, 
pavergdama visus, atro
dytų lyg auksinė vi tyčia. 
O tat buvo — Sigita Dū
da itė, Vida Javaitė, Jūra- 

dinęs velionio biografiją 
ir jo pasiektus laimėji
mus, gerb. autorius atvi
rai prisipažino, kad dai
lininkas Alfonsas buvęs 
vienintelis asmuo, kuris 
būtų sugebėjęs parašyti 
Dagio nekrologą. Būda
mas vyresnis, autorius 
net nedvejojęs, kad velio
nis būtų padėjęs' sutvar
kyti skulptoriaus Dagio 
meniškąjį palikimą. Ne
žiūrint, kad Dagio esama 
daugiau realisto, o Doctų 
buvus pasakingo svajoto
jo, tarp jų dviejų meni
ninkų buvusi artima ir 
nuoširdi draugystė.

Skaitant įdomiąsias 
skulptoriaus Dagio mintis 
apie velionio nueitą kelią, 
prisiminė šviesus dail. 
Dociaus asmuoj\r tai su
sitinkant kurios dailės 
parodos metu Toronte, ar 
svečiuojantis skulptorės 
Elenos suprojektuotoje, 
slėnio pakrantėje stovin
čioje Doctų rezidencijoje.

Ypatingai karčia ironi
ja iškyla, dar taip nese
ntai, viena proga pasiten
kinimu atmieštas velio
nio prisipažinimas,kad po 
trumpos ligos jam pavy
kę sėkmingai ištrūkti iš 
giltinės nasrų. _

Ir, štai, prabėgo mėne
siais, gal metų apimtimi 
matuojama akimirka ir, 
kaip dail. Dagys pabrėžė 
”... tepaliko tik šviesus 
nutolstančio laivo atmini
mas. ”

S.Pranckūnas

J. Kobei skytė priima karūną ir 
kaspiną iš S. šarkutės.
tė Kobelskytė, Laimutė 
Mačionytė ir Žibutė Ši- 
lininskaitė.Jos visos savo 
grakštumu, išsimokslini
mu, maloniomis šypseno
mis ir lietuviškumu pa
vergė besėdlnč tuos lūs. 
Gausioji publika sulaikė 
kvėpavimus klausdamtesi 
savęs — ” Kaip atsitiks ?
— nes jos visos tokios He-

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame PARAMA

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu norią gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vaL p.p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vai 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL p.p. (liepos ir 

rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
53/4% už depozitus 

6% už šėrus 
6% už taupymo s-tas 
7% už 1 m. term. dep.

714% už 2 m. term. dep.
Kapitalas — virš šeši

{VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

Ištaiga Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 '*•» kohcbvalus avi,

TORONTO 1, ONTARIO
Savininkai A. ir S. KAL0ZA

tuviškos, tokios artimos 
ir mielos ”.

Bet tai ne viskas? Pa
matė, kad kiekviena lydi
ma karžygio didžiūno,ku
rie buvo pasiryžę mirti 
už ’’Gediminaičių” garbę. 
Jų irgi buvo penki. Jų 
šarvai — tai jaunystė. Jų 
jėga — pasiryžimas. Jų 
teisė —visomis išgalėmis 
ginti ’’Gediminaičių” įpė- 
dtntnkystę į Vilniaus ka
ralaitės sostą. Vienas jų 
buvo kaip kunigaikštis 
Margis, kitas kaip Gedi
mino sūnus Algirdas, tre
čiasis kaip Kęstutis, ket
virtasis lyg būtų Vytau
tas o penktasis kaip Rad
vila, kuris savo seserei 
Barborai skynė kelta į 
Gedimino sostą.

Staiga nušvitus ir 
skambalams suskambėjus, 
rūmų pranešėjas /E. RO
VAS/sutrenkęs kelis kar
tus į pilies grindinį pra
nešė: — ^Vardan Praam
žiaus ir jo pasiuntinio 
Lietuvos gynėjo dievaičio 
Perkūno bet jų skirtų 
penktų ” Gediminaičių ” 
garbei, sulaikykite plakti

Programos pranešėjas E. Rovas 

širdis ir kvėpuoti! Jau di
dingosios durys atsidaro 
Ir įžengia į Gedimino 
sostą įpėdinės Gedimi
ną itė s ir Praamžiaus pa
laimintieji jų palydovai, 
Lietuvos garbingieji ku
nigaikščiai — Vytautas 
Stukas, Vytautas Ltnaus- 
kas, Edvardas Pakštas, 
Raimondas Simanavičių* 
ir R.laukaitis.

Kilmingasis Gedimino 
pilies užvaizda/E.Rovas/ 
nusilenkęs žemai atidarė 
’’Gedimino Pilies” ( Lie -

( Nukelta i 15 psl.)

1973. VIII. 29
lipsi.



I

LENGVOSIOS ATLETIKOS IR

Šį šeštadienį. Washing
tone, D. C. įvyksta 1973 m. 
Š. Amerikos Lietuvių 
Lengvosios Atletikos 
Pirmenybės. Vykdo Wa
shington© LSK Vėjai.

Varžybos vyks vyrų, 
moterų ir visose prieaug
lio klasėse berniukams ir 
mergaitėms. Šios varžy
bos skiriamos paminėti 
35 metų sukaktį nuo 
I—stos Pasaulio Lietuvių 
Tautinės Oi impt jados, 
įvykusios 1938 m. Kaune. 
Ta proga laimėtojams 
bus įteikti specialūs me
dali jonai, suprojektuoti 
skulptoriaus — dailininko 
Vytauto Raullnatčio, tra
giškai žuvusio prieš ke
letą metų.

Varžybos vyks Largo 
Senior High School Bta- 
dtone, Upper Marlboro, 
Md., prie Washington©.

Rungtynės bus praves
tos dviejose sesijose : 
nuo 9:00 vai. ryto iki 
12:00 vai. ir nuo 3:30 iki 
6:30 po pietų.

1973 m. Š. A. Lietuvių 
Lauko Teniso Pirmeny
bės bus vykdomos rugsė
jo 1, 2 ir 3 d. d., Largo 
Šri High school tenifo

■7

aikštėse, prie stadiono. 
Pradžia visas dienas nuo 
10:00 vai. ryto.

Smulkloą informacijos 
yra pranešta visiems 
sporto klubams. Pavieniai 
suinteresuoti sportininkai 
prašomi kreiptis į rengė
jus, šiuo adresu :

Mrs. E. V odopalienė, 
6614 Bell Station, 
Glendale, Md. 20769.

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

SINIU PATARIMU SKYRIU.
Metinė prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1973 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

12 psl.

LAUKO TENISO ŽAIDYNES

Tel : (301) -390-6026
Mūsų klubai bei pavie

niai sportininkai skatina
mi nuo skaitlingiau šiose 
žaidynėse dalyvauti.
• Lauko teniso pirme
nybės vyks šiose klasėse* 
Vyrų, vyrųsenj./40 m. 
ir daugiau /
Moterų, Vyrų dvejetai, 
mišrūs dvejetai
Jaunių /18 m. ir mažiau / 
Jaunučlų/14 m. ir mažiau/ 
Mergaičių jaunučių/14 m. 
ir mažiau/ 
Jaunių dvejetai
Mergaičių dvejatal ir 
Jaunių mišrūs dvejetai 
jei bus laiko.

Mokestis $2.50 bus 
imamas už sviedinukus 
dėl kiekvienos klasės.

Pralošę galės pasiimti 
vartotus sviedinukus.

Pirmenybės bus vieno 
minuso sistema, iš dviejų 
laimėtų setų. Burtai trau
kiami bus prieš pradedant 
rungtynes ir dėl to regis
tracija iš anksto nebūtina. 
Tačiau tie, kurie 10 vai. 
šeštadienio rytą aikštėje 
nebus, privalo pranešti iš 
anksto ar dalyvaus Br. 
Arui. Tel .-301-622-3682.

Lengvosios Atletikos 
pirmenybės įvyks 
toje pačioje vietoje, kai 
tuo pačiu metu Washing
tone vyksta pasaulio lie
tuvių Beimąs. Seimo jau
nimo programa yra šios 
sporto varžybos. Dėl to 
gausus jaunimo dalyvavi
mas šiose varžybose yra 
būtinas. Tiktai kada pa
aiškės kad jaunimas gau
siai dalyvauja sporto 

varžybose, Sporto viene
tai susilauks visuomenės 
paramos. Dėl to ypatingai 
raginu Rytų Apygardos 
sporto klubus šiose var
žybose gausiai dalyvauti.

Pr. V. Gvildys 
R.S.A.Vadovat

Š. A. LIETUVIU 
PLAUKYMO 
PIRMENYBĖS
Po neblogai pavykusių 

plaukymo pirmenybių, 
įvykusių rugpj. 5 d. West 
Long Branch, N.J. kilo 
sumanymas suruošti at
skiras Š.A. lietuvių plau
kymo pirmenybes. Tenta- 
tyvi data šioms varžy
boms yra numatyta š.m. 
rugsėjo 16 d., sekmadie
nis, Clevelande, Ohio.

Varžybų programa 
apimtų visų 4 stilių ir 
įvairaus plaukimo rungtis 
abiejų lyčių plaukikams, 
šiose klasėse : virš 14 m. 
13 - 14 m., 11 - 12 m. ir 
žemiau 11 m.

Varžybos bus vykdo
mos tik tuo atveju, jei pa
kankamas plaukikų skai
čius užsiregistruos da
lyvauti. Smulkio* infor
macijos pranešta sporto 
klubams.

Registracijos terminas 
yra rugsėjo 5 d. Pavieniai 
suinteresuoti plaukikai 
prašomi kreiptis į ŠAL- 
FASo— go» plaukymo va-

irgt dovą, šiuo adresu :
Mr.Algirdas Bielskus 
13813 Othello Ave.~ 
Cleveland, Ohio, 44110. 
Tel : (216?-681-9143.

VE/DRoDž/m

----  NETIKIU, KAD ČIA JŪS RASITE SLIEKŲ I

Būsimas rašytojas įsiveržia pro leidė
jo, kuris atmetė jo rankraštį, duris.

” Jūs atmetėt ", sušuko autorius, " net 
neperskaitęs visko! Aš suklijavau porą 
puslapių vidury ir pabaigoj — jie neat
plėšti. Kaip nesąžininga! "

” Tamsta",atsakė leidėjas," jei mano 
žmona pagamina neskanų pusrytį, aš ne
turiu viską suvalgyti, kad žinočiau !’ -

Pertraukos metu teatre, dramaturgas, 
kurio pjese vaidinama, susitinka kitą dra
maturgą ir sako jam : " Kaip girdėjau, 
šįmet Tamsta nelabai užsiėmęs.Ką pa
darysi, būna Ir nederlingų metų. Kaip ži
note, sunku būti pačiu geriausiu. O kaip 
pakliuvot į mano veikalo vaidinimą?"

" Buvau pas daktarą", atsakė antrasis 
- " esu peršalęs. Jis man patarė vengti 
mintos susigrūdimo! "

AUGALŲ "ELEKTRINIS 
KLIMATAS h
Elektromagnetinis lau

kas skatina augalų augimą 
ir vystymąsi.Tuose skly
puose,per kurių dirvą bu
vo leidžiama sPpna elekt
ros srovė, vyšnia vaisius 
pradėjo vesti meta is anks
čiau,© kukurūzų derlingu
mas padidėjo trečdaliu. 
Taip pat pastebėta, kad 
daugelio kultūrų sėklos, 
paveiktos elektra,greičiau 
išleidžia ūgius.

įdomi idėja iškelta .Siū
loma lauke sukurtf’elekt- 
ros klimatą "- neigiamus 
krūvius nukreipti į vari
nius virbalus, sukišus į 
dirvą per 25-30 m vienas 
nuo kito,o teigiamus-į an
tenas, išdėstytas sklypo 
viduryje .Augalai,stengda
miesi neutralizuoti poten
cialus, stiebsis prie at
mosferos elektros. Taigi 
jų augimas turės pagrei
tėti.

" Dangų ir žemę išmaišysiu, bet 11O 
išmuštu " — surinka vienas golf įninku.

" Bandyk tik dangų, žem^ jau kaip rei
kiant išmaišei " — atsako kitas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Ar atsimeni ?

( tęsinys)
Ar linai ?

ATWATER — kažin ką šis žmogus buvo apsi- 
tat reiškia? ’’Prie van- švietęs, matęs daug kraš-
dens paaiškino kažkas. 
Netoliese - didelis pran
cūzų vienuolynas. Ten 
naujieji ateiviai,kr ikščio- 

' nys, katalikai, galėdavo 
užeiti, pabuvoti, patarimo 
gauti.

DORCHESTER gatvė
— tas pavadinimas mums 
neko nereiškė — pasižy- 
ąėjo YWCA pastatu. Ten

ceikė prieglobstį įvairių 
tautų pakeleiviams, nau
jiems ateiviams anglų 
krikščioniškoji organiza
cija,perdaug nesidomėda
ma protestantas tu, ar 
katalikas.Čia ir susirink
davo dauguma ano meto 
” dypukių”, ketvirtadie
niais už kavos puodelio, 
pasidalinti žiniomis ir 
reikalais, pasijausti netgi 
vabangiai! Ypatinga die- 

aa.Dabar gi — todėl kad 
rautuvės vėlai užsidaro. 

Gali, reikia ar ne, tik iš 
sportiško malonumo, žiū
rėti, čiupinėti, vartyti, 
kilnoti, kainas lyginti, gal 
net ir nustebti ir į maiš ą 
krautis. Arba nes įkrauti. 
Tuomet — ketvirtadienis
— išeiginė atliekančių 
tarnaičių sutartis diena 
( tokia sąlyga dauguma 
pakliuvo į šį kraštą).

•ieną ketvirtadienį buvo 
ranešta, kad duodami 

«.nglų kalbos kursai In
ternational YMCA. Rū

tų ir vargo, ypatingai do
mėjosi ir nuoširdžiai no
rėjo padėti imigrantams. 
Taip grupelėmis mergi
nos ir vyrai ėjo iš kam
bario į kambarį, apžiūri
nėjo saliukes, skelbimus 
ant sienų. Drąsiau būuavc 
krūvoj, ir juoką pabrauk
davo, ir pavakarodavo...

Keletą nenaudojamų 
kambarių. Hm... Viena
me kambaryje — audimo 
staklės! Hm, hm...

Ponia Tamošaitienė, 
einam pasikalbėti su p. 
Taylor. Jūs pasakysit, ką 
Jūs galite ir ko norit su 
tom staklėm. Ir ji pasakė. 
Puiku, atsakė. Pasisodi
no į automašiną, nuvežė 
parodyti siūlų krautuves. 
Kiek vėliau —O jeigu būtų 
kelios staklės, tai galima 
įsteigti kursus Arts & 
Crafts, ar ne, Mr. Tay
lor? Yes, yes, good idea ? 
O kas lankys tuos kur
sus ?O ne bėda? Ir tikrai, 
atsirado kelios dešimtys 
norinčiųjų ir pastoviai 
lankė virš 20—ies.Ta 
idėja ir darbas patiko ne 
tik lietuvių grupei, ponui 
Taylor, bet ir kitų tautų 
žmonėms, kurte užsukda
vo. Žiūrovų buvo nema
žai. Kartais ir dainuoti Ir 
šokti užsinorėdavo.

Netrukus atvyko ir An
tanas Tamošaitis su Įle 

is kairės: I. Petėraitytė - 
Andruškevicienė, Aldona Ma
žeikaitė — Veselkienė, R. De- 
dinritė — Brikienė ir Vanda 
Judzentavi ei utė — Garnelienė 

i

gausėjo ir naujai atvyku
sių, pagausėjo juoko ir 
dainų. Ir klojosi siūlas 
prie siūlo, spalva prie 
spalvos, raštas prie raš
to, prie rašto... Dundėjo 
jau septynios staklės?

1948 m. įvyko pirma 
lietuvių liaudies meno 
paroda, suruošta YMCA 
pagalba ir dėmesiu. Į ją 
atsilankė Canadian Han
dicrafts atstovai ir Birk’ s 
savininko žmona, didelė 
meno gerbėja ir žinovė. 
Nepaprastas įvykis tuo 
metu - prieš 25 metus 
—kai pačios Kanados me
nas nebuvo taip populia
rinamas net žinomas, net 
įvertinamas. Canadian 
Handicraft organizacija 
netrukus pasiūlė suruošti 
ir globojo sekančią Anas
tazijos Tamošaitienės ir 
jos įsteigtos studijos dar-

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS
Rugsėjo 8— stos minė

jimas įvyks rugsėjo 9 d. 
sekmadienį, lietuvių kop
lyčioje 75 Rolli Ave. ,St. 
Catharine®.

Minėjimas prasidės 10 
vai. ryto su pamaldomis, 
kurias atnašaus kun. 
įdauba O. F. M. Tuo jaus 
po pamaldų Step. Šetkau® 
paskaita, meninė progra
mėlė ir užbaigsime Tau
tos Himnu.

Maloniai prašome vi
sus pamaldose ir minėji
me dalyvauti.

Apylinkės valdyba

PADĖKA
Prelatui dr. J. Tada- 

rauskui už garsinimą 
S LA gegužinė® iš sakyk
los, Ir Tėviškės Žibu
riams, Nepriklausomai 
Lietuvai, Keleiviui, Tėvy
nei ir Naujienoms — savo 
puslapiuose.

Dovanoju®lems SLA lo
terijai :

P. ir D. Dauginama už 
radio, Juozui Paukščiui 
už $50.00 (St. Catharine®) 
SLA geradariui už$l5.0Q 
T.Repčiui už $10.00, Z. 
Pullanauskui už $5.00 
( Hamiltono), V.Bagdonui 
( Tilbury) ir V. Matukai- 
čtui ( Confleld) dovanoju
siems po 5 dol.

Už aukos kuopai:
K.Deksnlut Jr. $15.00,

J. Lekučiut $10.00, O. 
Mikšytei už tortą.

Už kalbas ?
£LA prezidentui P. 

Dargiu! ir Ramovėnų var
du A. Šukiui.

Programo® atlikėjams;
Sollttei A nitai Pakal

niškytei, akordeonistui
K. Deksniui ( Hamiltonas), 
tautinių šokių grupės 
’’Nemunas” vadovei Sta®ei 
Zubrickienel ir akordeo- 
ni®tui S. Zubrickui (ot. 
Catharines).

Už įvairius patarnavi
mus ?

Už valgių bufeto aptar
navimą - M. Petrauskienei 
ir J. ir E. Bajoraičiams. 
Už kontrolę— V. Domei
kai. P. ir S. Ročiam® ir 
R.Ročytel už atvežimą P. 
Dargio į gegužinę ir nu
vežimą į aerodromą;J. 
Paukščiui ir V. Žemaitie
nei už pavaišinimą”Ne
muną®” šokėjų; S. Martin- 
kutei už p ra vedimą b'LA 
loterijos ; už platinimą 
S LA lotertjo® bilietų; 
O. Indreltenet Iš Toronto 
ir visai eilei nuoširdiems 
veikėjams ir SLa na
riams iš St. Catharine®, 
Hamiltono ir kitur. Jūsų
prisidėjimas aukomis ir 
darbais ir ateityje mums 
suteiks drąsos, pagerbti 
komunistinės Rusijos 
okupuotos Lietuvos did
vyrius.

SLA 72 kuopa

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

pesttngoji Jtevutė apsi- tuvių liaudies meno ir 
žiūrėjo, patiko, gavo dar- dailės biblioteka. Gauti 
bo budėti prie telefono, kambarį specialiai toms 
susipažino su Ernest knygoms vargo nebuvo. 
Taylor, to YMCA’s pada- Su®idarė tikra salelė. 
Ilnio direktorium. Lai- Irena sugrupavo poras 
mingas sutapimas, nes tautiniams šokiams, pa -

bų parodą.

st.catharines

1973. VIII. 29

B. Jameikienė, A. Tamošaitis ir Daugvilienė

ŠAULIŲ ŠVENTĖ
Šiais Putvio metais 

spalio mėn. 27 d. vande
niu apsuptoje gražioje 
moderniškoje salėje, 
Henley Island Club, Nia
garos Pusiasalio Povilo 
Lukšio šaulių kuopa ren
gia didelę šventę. Pro
gramoje ; 1, N. P. P. Luk
šio kuopos vėliavos šven
tinimas, 2,Kanados kraš
to šaulių Rinktinės suva
žiavimas, 3, vaišės ir 
sveikinimai, ir 4, prie 
geros muzikos šokiai. 
Smulke®nes informacijas 
prašome sekti lietuviš
koje spaudoje.

Inf. k-tas

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La$alle,P.Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Parkas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis. , 

Skambinkite visais atvejais - 366-6237,366-3896

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairOs medžio dirbiniai.

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

TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

toony 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

13 psl.



■k MIRUSIEJI kalba:
PRANYS ALŠĖNAS 

(Išmano susirašinėjimo archyvo)

(Tęsinys iš 

Irgi amžinai 
besiilsinčio laiškas

1961. IX. 8 d. 
Mielas Prany,

pirmiausia būkite pa
sveikintas gu artėjančia 
Jūsų našaus gyvenimo 
rimta sukaktim - pus
šimčiu. Kad antroji pusė 
būtų daug ilgesnė ir dar 
našesnė!

Būkite geras ir nepa
sipuikuok tte. Greit at
varykite man savo ne- 
perdidžiausią " abrozdė- 
lį", nes noriu įdėti į spa
lio ’Varpelį”, rugsėjo jau 
užbaigtas. Aš daug Jūsų 
" nekonevetksiu ", tik il
gesniu parašu po kliše 
paminėsiu. Gerai? Ačiū, 
laukiu.

Pagarbiai:
T. Modestas Stepą iti*, 

OFM
Vėl iš aa. Tėvo 
Modesto laiškelis 
“ IŠ62ŪII.31.

praeitu nr.)

Mielas Prany,
Nuoširdus ačiū už aną 

mintim kelionę į tėviškę 
ir juokų papkę. Bravo! 
Susieis it cukrus.Kelionę 
įdėjau į balandžio nume
rį, kuris jau spaustuvėj, 
su keliom iliustracijom. 
Gaila, kad nesusigriebiau 
tų vietų vaizdelių.

Dabar, atleisk, aš it tas 
kriu - kriu.Ar negalėtum 
kartais sumesti man bir
želio numeriui pirmutinį 
straipsnelį, lyg tai veda- 
mąjį apie mūsų Tėvynė- 
lės birželines kančias, 
neilgą? Būk krikščionis. 
Nesakyk ne. Aš gegužės 
5 d. norėčiau turėti pas 
save. Nu, tai kaip ?

Geriausios sėkmės 
Jums Ir visai šeimai Iš 
širdies.

Su tikra pagarba,
T. M odes tas, OFM., 

"Varpelio " Redaktorius

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bjl, B.C.U
168 Notre Dome Street E.^uite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

ADVOKATAS

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

27.# ST. JAMES ST. WEST - SUITE #25 MONTREAL 12#.

Tel: 842-1126, namų 678-3660

NOTARAS

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

Suite 417, Montreal, Que.

Tel. 871- 1430

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja

5330 L'Assomption Blvd.

Montreal.

Tel.. 255-3535

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

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

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

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

Izabelė Matusevičiūtė

Kita - vėl amžinai 
besiilsinti

Toronto, 1962 m. sausio 
19 d.

Malonus ponas Alšėnai,
Parašyk gi ką nors 

" Moteriai". Ko tyli? Tik 
rašyk kokiomis nors lie
tuviškomis temomis, ki
taip sakant—aktualiomis. 
Mat, mano "bosai" ir"bo- 
sės " taip pageidauja. Tai 
man reikia nusileisti. 
" Vox populi, vox det" 
- Taip jau yra.

Norėčiau vėliau gauti 
paskaityti kun. M.Krupa
vičiaus knygą, paskiausiai
Išleistą .Man bjaurybė ne
siunčia, permažas" cinas".

Kokios nuotaikos po 
a. a .Alfonso Augučio mir
ties? Sunku artimiesiems, 
kai jau amžinai nuo mūsų 
atsiskiria brangūs asme
nys . Ir aš jau daug kartų 
stovėjau prie karsto savo 
mylimųjų giminių. Žmo
nių jausmai visų tie pa
tys, visi mes liejam aša
ras ir kenčiam. Šiandien 
parašiau užuojautą ir 
Saliutei Narkėliūnaitel 
dėl jos tėvelio mirties 
Lietuvoje.

Linkiu ištvermės ir 
kovingumo dvasios 
plunksnos darbe.

Jūsų
Izabelė Matusevičiūte, 
" Moters " Redaktorė

sudbury
Liepos 15 d. popietė, 

saulė žemė ritasi, o tau
tiečių metaliniai žirgai 
pašerti— tik ne lietuviš
komis avižėlėmis, bet 
tarptautiniu produktu"aly- 
va",karščiuodamiesl neša 
į French River—"Bara
vykas " Petro Jutelto va
sarvietę - religinės šalpos 
gegužinę. Čia pat 2 vai. 
p.p., skarotų pušų pavė
syje,plevėsuojant trispal
vei, prie kuklaus, tam

G
pharmacie

ciotion
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

reikalui skubiai paruošto 
altoriaus kun. JJKuzmlns- 
kas Iš Chlcagos Ir kun. A. 
SabaU vietinės kolonijos 
klebonas, atnašavo šv. mi
šias. Skambėjo gle*mės
- "Marija Marija " "Pul
kim ant kelių", pritariant 
muz. Danguolė s Remeiky- 
tės akordeono balsams. 
Kun. Kuzminskas pąsakė 
pamokslą primindamas 
sunktą Lietuvos dvasiš
kuos būklę, kvietė malda 
Ir aukomis paremti juos. 
Tam reikalui padaryta 
rinkliavą, taip pat paskir
tas visas gegužinės pel
nas. Viso religinei šalpai 
surinkta $515.00. Pasi
baigus pamaldoms vyko 
linksma Ir graži geguži
nė.

Gegužinę rengė Bažny
tinės šalpos komitetas :
- Danguolė Remelkytė, 
Antanas Gatautls, o jiems 
padėjo J. Gatautienė, Po
vilas Jutelis, Petras Ju- 
telis ( taip pat leido pasi
naudoti gražia vasarvie- 
te"Baravykas’O,Ed. Gatau
tls, Vilija Remelkytė, 
Elena Tolvalšienė.

Maistu prisidėjo s - J^ 
M. Krtaučeliūnal, Lionė, 
Jonas, Danguolė Remei- 
klai, Juzė Gatautienė, b. 
E. Tolvaišai, Povilas Ju
telis, V. O. Štepšiai, Justas, 
Birute Stankai, Juozą* 
Venglovaitis. Religinės 
šalpos gegužinė praėjo 
su ypatingu pasisekimu, 
greit įvyks Ir gegužinė 
lietuvių spaudai paremti. 
Tikimės irgi geros sėk
mės.
• Jonas, Irena, Kačin
skai ir sūnus Ričardas, 
anksčiau buvę budburio 
gyventojai, o dabar gerai 
įsikūrę St. Petersburg
- Floridoje, atostogas 
praleido budburyje ir ap
linkinėse lietuvių vasar
vietėse. Sūnui Dr. Romui 
Kačinskui Ir jo šeimai 
atvykdami atvežė mašiną 
(Cadilac), o Lietuvių Ben
druomenės gegužinei pa
aukojo $10.00 .Džiaugiasi 
gyvenimu Floridoje ir 
geru " Motelių bizniu ".

Dantų gydytoja 
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmas aukotas,

11 - T2 kambarys 
Tel: 932*6662; namų 737-9681.-

Kviečia lietuvius apsi
lankyti.
• Lietuvių Bendruome
nės gegužinė M.V. Gud- 
rtūnų vasarvietėje - Vhite 
Tail Lodge - pavyko, ži
noma , lietuvių dalyvauti 
galėjo ir daugiau.

J. Kručas

• Tradicinė gegužinė 
( daroma kas metai) Ka
nados lietuvių spaudi 
reikalams remti," Bara \> 
vykas " — Petro JutelU 
gražioje vasarvietėje 
gerai pavyko. Dalyvių bu
vo daug, vist linksmai 
praleido laiką, taip pat 
nuoširdžiai parėmė spau
dos reikalus. Dėkojame 
visiems dalyviams. Di
džiausia padėka tenka : 
—Petrui Jutellui," Bara
vykas " vasarvietės savi
ninkui — už leidimą j? 
naudotis gegužinei,Jadvy Z 
gat ir Zigmui Labuckair s
— už paaukotą maistą ir 
šeimininkavimą, kun. A. 
Sabui - už gegužinė* gar
sinimą,Birutei Stankuvie
nei — už paramą, loteri
ją tvarkant, A. Gataučiui
— už plokštelių muzikos 
tvarkymą. Visiems dar 
prieš gegužinę aukoju
siems : $10.00— Povilui 
Jutellui, $5.00—Petrui 
Jutellui, Juozui Batatčlui, 
Juozui Venslovalčtu' V 
Vladui Juškai, Antanu*'!'\ 
Gataučiui Ir J. Kr.

Už dovanas loterijai: 
Kęstučiui Poderiui ir 
" Slkora brangenybių
krautuvei. Gegužinėje
pelno gauta $157.61. Pa
skirta" Tėviškės Ž tburiai" 
$70.00," Nepriklausoma 
Lletuva"-$7O. OO Ir žur
nalui "Moterts"^$l6.OO.

Visiems lietuviškas 
AČIŪ.
Lietuvių Bendruomenės 
v - ba , ir " Geležinis 
vilkas" klubo v - ba. 
nepriklausoma ųętuva



Iš kairės:. 2. Silininskaite, J. Skrebutenienė ir
“AIP.GEDIMINO SAPNE... J- Kobelskytė.

( Atkelta iš lipsi.)

▼tų Namų)ąžuolines du
ris įleisdamas penktas 
”Gedtmtnattes”su palydo-

palalmtnta— Jūratė Ko
belskytė. Ji 1973 m. vadin
sis gediminaitė trečioji,

▼ats. Ttk tada gausiems 
svečiams buvo leista at-

Lietuvos sostinės Vil
niaus įpėdine, o jos pava-

EKSKURSIJA
Europon

t RUGSĖJO 20 - SPALIO 5, 1973 |

5 dienos Vilniuje 3 dienos Vienoje
2 dienos Maskvoje 3 dienos Amsterdame

Dėl smulkesnių detalių teiraukitės pas V Bačėna
ALL SEASONS TRAVEL
323 Lakeshore Rd. E., 
Port Credit, Ontario

arba Montrealyje - 365-0311.

tel. 278-7264

sįkvėpti ir alsuoti.
Bet po visų dvasių bei 

detvintų pasišnabždėjimų, 
po keliolikos tautinių 
klausimų ir modernių iš
sireiškimų, vėl staiga 
skambalai suskambo, vėl 
geležinis vilkas sustaugė 

žmonės pradžiugo, kai 
••užklojo, kad iš visų ge- 

imlnaičių Išrinkta vieną 
kuri sės į Gedimino sostą 

' ir garsins Lietuvos lais
vę visam pasaulyje. Vėl 
Gedimino pilies užvaizdą 
dunkstelėjo kelis kartus 
į pilies grindis ir pra
nešė $

u Č ta pat susėdus tos 
dvasios, laumės ir fėjos, 
man pranešė, kad Gedi
mino So>to Įpėdine yra 

;rlnkt» ir Praamžiaus

duotoja — sidabrinės ka
rūnos valdovė — Žibutė 
Šilinio skaitė.”

Po to įvyksta vainika
vimas. Kokia didinga va
landa. Juk bus vainikuoja
ma visos Lietuvos valdo
vė. Dar niekad negirdėta 
ir neregėta, kad nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros 
valdytų švelni, kaip nekal
tybės lelija — ” GedĮmi
na itė”. Ir po to, rūmų—pi
lies užvaizdą sutrenkęs 
kelis kartus savo sidab
ro, auksiniais spurgais 
lazda, pranešė, kad jau 
karūna atnešama...

Vatvorikščtų spalvos 
nupintas kaspinas ( paga
mintas kaip ir karūna 
- sapnų ir vėltonių dei
vės Klaidūnėlės — Sapnu-

ĮSIDĖMĖTINAS išradimas
■ Geriausia Amerikoje ir Europoje "J IB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaikė 
H plaukų cMfikšmų, naikina pleiskanas, pa šalina niežijimų, plaukų skilimų

I stiprina plaukų šaknis, paaeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var- 
Į todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. {rašyti vaistinių RED BLUE knygoj 
I JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybę

I 9498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba1 
I j.’l. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

BELLRZZI LAMY INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:
Durys, longif rūmai. Izoliacija. Ten-Test.

.Masonite, statybinis popietis, cementas,
B. P. Išdirbiniai Ir visa kt.

NMSrBQUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė £ Freres
- MODERNIEMS NAMAMS
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nau
ji (rengimai. Gazinių 
priemonių pardavimas ir 
(rengimas. Atstovaujam 
Hydro- Quebec isnauma- 
v imui karšto vandens 
tiekimą. Veltui įkaina
vimas.

Jettė <£ Frėre Ltėe
Plumbing & Heating kontralctorius.

140-2e AVINUI - 366-0330

tės — Jul.SkrebutėnienėB^ 
kartu su karūna net iš 
’’Panerių miškų” atgaben
ti? Karalaitė — Gedimi- 
naitė— antroji — S. Šar- 
kutė didingoje eisenoje 
atnešė iki šiol dėvėtą ka
rūną. Nusiėmė trispalvės 
lelijos juostą ir be jokio 
pavydo perdavė naujai iš
rinktajai, trečiajai Gedt- 
mtnaitei.

Po to susikaupimas 
kaip maldos rimtybėj.Ir 
visa pilnutėlė salė didžiu 
griausmu sušuko ” VA - 
LIO”! — dėkodami praeitų 
metų karalaitei — S. Šar- 
kutet, linkėdami sėkmės 
naujai išrinktai "Vilniaus 
sosto įpėdinei ” - J. Ko - 
belskytei ir jos pavaduo
tojai Ž.Štltntnskattet,Su- 
trinko pilies užvatzdos 
lazda į ąžuolines grindis 
ir paskelbė pagarbą iš
rinktąja i bet visoms bu
vusioms kandidatėms į 
’’sostą”. Dėkojo visiems 
mirtingiesiems ir ’’ dva
sioms ’’. Po to užtraukta 
prieš šimtmečius aidė ju
si daina, kviečianti visus 
į puotą, į puotą...

Pasekmėse ši lietuvių 
buveinė paskelbė septynių 
dienų šventę / Toronto 
Karavanas /. Išpuošė di
dingai sales. Prie didžių
jų durtų ir prie langų 
plevėsavo trispalves ir 
kitų tautų vėliavos. Pa
čioje didžiųjų durų vir
šūnėje stovėjo puošni 
Vytis su Gedimino stul
pais. Vyko plačiausiu 
mastu menininkų pasiro
dymai. Šeimininkės pri
virė, prikepė įvairiausių 
valgių, privoliojo, priko- 
čtojo skanėstų. Kvietė 
svečius • nuo birželio 
23-čtos iki 3O-tos, kurtų 
atsilankė, prigužėjo labai 
daug. Lietuviai džiaugėsi,

gėrėjos rodydami lietu
viško meno audinius, 
juostas, gintaro išdirbi
nius, paveikslus, skulptū
ras. Svetimtaučiai Bvečiai 
taip susižavėjo, kad Kro
atų tautos vaikai patys į 
lietuvių scena išėjo gra
žiausius savo tautos šo
ktus šokti pradėjo. Tada 
lietuviai jiems atsimokė

dami nuvyko į jų tautines 
iškilmes ir jiems švęsti 
padėjo.

Gyvuok jaunime! Imk į 
rankas tėvynės garsini
mo vadžias Ir valdyk, 
idant jūsų ir mano protė - 
vių net kalba, nei papro
čiai nenuskęstų svetimos 
jūros gelmėse. (b. d.'

Jūsų Bernardas
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montreal
LAC SYLVERE ežere burlaiviu regata įvyks 

£ugsej<^2_d._2x30 vaL_ p.p^

Regatos dalyviai startui renkasi "BALTIJOS” 
stovykloje maudymosi pleže. Čia pat bus ir 
rungtynių baigmė. Rungtynių kelias bus nurodytas 
vietoje ir pažymėtas Ženklais. Regatos dalyviai 
pasirūpina oficialiu savo saugumu.

Svečiai maloniai kviečiami būti regatos stebė
tojais ir vėlesnės programos dalyviais. Svečiams 
yra galimybė pernakvoti stovyklos patalpose, 
pasirūpinant savo pataline.

Rengėjai

IŠVYKOS Į KANADOS 
VAKARUS
Juozas Ir E. Intai su 

dviems jaunesniaisiais 
vaikais buvo nuvykę net į 
Victoria, B. Č.Jie kelionei 
rezervavo apie mėnesį 
gražiausio vasaros laika 
Važiavo neskubėdami t.y. 
apžiūrėdami Kanados 
įdomesnias vietoves. Bu
vo sustoję didesniuose 
miestuose, kalpVlnnlpe- 
ger Edmonton, Calgary, 
Vancouveryje Ir grįžda
mi JAV — bių pakelėse 
miestuose.Geriausiai at- 
trodę Vancouver is bei 
Victoria,mat ten rado ke
letą šeimų buvusių mon - 
trealiečių ; S, Mazulai- 
člus, K. Milašius, M.Ge
ležiūnus Ir kt., kurie ke
liauninkus mokėjo užim
ti, Gerus įspūdžius irgi 
pasakoja apie Oną Rojie- 
nę, Lethbrid ge, A Iberta , 

pūdžtų. Tėvas — .J. Bulota 
žada įspūdžiais pas Ida-
lintl su NL skaitytojais, 
kuris šiuo metu yra lie
tuvių skautų sąjungos ju
biliejinėje stovykloje 
JAV - se. PH5'
• Dailininkė Anastazija 
Tamošaitienė Išaudė kai
šytinį, ant sienos pakabi
namą, puošnų taką - kili
mą. Jis buvo įteiktas š.m. 
rugpiūčio mėn. 24 d. Ma
rytei ir Vaciui Žlžtams, 
jų Išvykimo iš Montrea- 
llo proga. Dailininkė in
tensyviai ruoštasi nuo 
rudens pradžios savo ki
limų, gobelenų ir tapy - 
bos parodai, kuri įvyks 
Toronte š.m. lapkričio 
mėn. Tikslią parodos da
tą pranešime vėliau.
• Inž. Ladas G ir tunas ir 
V. Dalmotas gavę darbus 
Ottavoje, išsikėlė ten gy
venti.

Foto: Tony s Laurinaitis

GRAŽINA PILECKAITĖ 
ir Steve Tlklir iusltuokė 
liepos 19 d. Šv.Kazimiero 
parapijom bažnyčioje. Su
tuoktuvių apeigas atliko 
kun. dr. F. Jucevičius. 
Gražios Ir skaitlingos 
vaišės buvo suruoštos 
ukrainiečių bažnyčios sa
lėje. Steve dirba inžineri
jos firmoje, o Gražina 
yra banko skyriaus vedė
ja. Jt yra Vlado ir Juzės 
Pileckų duktė.

• G. Simonėll# susižie
davo iu D. Janušalte. Su
situokė E. Paragytė su 
M. Tetrault ir M. Marte- 
lytė su A. Mucclardi.
• L. ir G. Fllerlai susi
laukė pirmagimės dukre
lės. Naujagime džiaugia
si labai tėvukai J. P. 
Skripka i ir S.Filerienė.

■------IT — —

LIKVIDACINIS IŠPARDAVIMAS 
LAUKO IR VIDAUS DAŽU 

TIK $4.00 UŽ GALIONĄ 

W. Lapenat 
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q. 
Tel: 366-6237, 3696.

• Romas ir Ilona Mazi
liauskai atostogas leido 
gražiosios Ontarijos vie
tovėse.
• Ilgiau sirgusi mirė 
P. Šarkienė. Be kitų arti
mųjų paliko senuke moti

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Aitri
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTI’’ 

IR NAUJU AUTOMOBILIU I

PASIKALBĖKITE SU
ManagafšM 

LEO GUREKAS

• nesitikėtinai geros sąlygos 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 1

• MŪSŲ FIRMA nuoširdžiau 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE ’ 
PASINAUDOKITE I

LEONAS GURECKaS
Sales Manager 

(Lietuvis atstovas) 

nu montreal west automobile w
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

(At the end of Sherbrooke Street West)

ną, P. Klisevičtenę, kurt 
gyvena St. Calixte, P. 0.

• Sumirgusi A.Skruible- 
nė ir nelaimingai virtusi 
susilaužė ranką A. Kau- 
Aylienė.

kuri, kad ir atokai gyve
nanti nuo kitų lietuvių, bet 
labai rūpinasi lietuvybės 
reikalais. ( Ji ir visi iš
minėti yra NL skaityto
jai). Intai grįžo labai pa
tenkinti 7,500 mylių 
padaryta kelionė. Supran
tama, Juozui nebuvo nau
jiena tokia kelionė, nes 
jis kai dirba prie vasaros 
maudlmosi baseinų įren
gimų, jis jau ne kartą 
vykdė darbus tolimiausia
me Vancouveryje.

• Juozas ir Lilija Buto - 
tai su dalim savo šeimos 
buvo išvykę į Kanados 
vakarus. Sūnau* Arvydo 
S. ir Ramunė* mašina, 
kartu ru viešnia teta 
- mamos sesute iš Pran
cūzijos apvažinėjo ir jai 
aprodlnėjo Kanados žmo
nių gyvenimą. Tuo pačiu 
ir patys prisirinko įs-

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

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

Albertas NORKEL.IGNAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bot.: 722-3545

R“-: 256-5355

PETRAS AD AMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ - 

A DAMON IS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

LI TA S
1465 DESEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 

Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ------------ 5.553
Taupomąsias s-tas------------- 6.0%|
Term. ind. 1 m. —---------------6.5%
Term. ind. 2 m.------------------7.0%
Term. ind. 3 m.------------------7.5%

DUODA PASKOLĄS: 
Asmenines_______________8JF
Nekiln. turto 8.5* ’
čekių kredito____________9.4
Investadnes____ nuo 9% Iki 12%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau Nemok, gyvybės apdr. iki $10.999 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumasjuž paskolos sumą.

Kooperatyvinė nomiį( iki 4 butų) ir namu inventoriaus apdrauda. 
Kreiptis: Gil Con st antini,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 v. vakaro.
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