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> KAUNE TEISIAMI 
Kalantos 
SUSIDEGINIMO 
DEMONSTRANTAI
Voice of Amerika 26 

rugsėjo, rusų kalboje pa- 
# pasakojo, Sovietų ” Tass” 

pranešimą, kad Vilniuje 
vyksta teismas lietuvių 
jaunuolių,kurie buvo su - 
imti šį pavasarį Kaune po 
Romo Kalaato susidegini
mo įvvkusių riaušių ir de
monstracijų gatvėse metu. 

v Susideginąs R. Kalanta, 
kaip tvirtina rusų bolše
vikų agentūra” Tass”buvęs 
nesveikas, o jį laidojant, 
tvirtina rusai Kauno hu- 
liganai pasinaudodami 
proga, sukėlė riaušės ir 
priešinosi milicijai, kuri 
norėjo atstatyti Kaune

1 tvarką.
Voice of Amerika nuo 

savęs dar pridėjo savo pa
aiškinimus apie neramu
mus Lietuvoje. Atskiras 
komentatorius - plačiau 
kalbėjo apie visus tris 

1 Lietuvoje įvykdytus susi
deginimus,apie sukilusius 
jaunuolius studentus ir 
darbininkus Kaune kurie 
kovojo prieš miliciją ir 
atsiųstą kariuomenę. Jie 
garsiai šaukė ” Lias vės 
Lietuvai”. Toliau komen
tatorius priminė lietuvių 
peticiją Kremliaus Vaiz
džiai su 17,000 parašų, 
dėl tautines laisvės var
žymo ir dėl religijos per
sekiojimo. Buvo pabrėžta, 
kad Lietuvoje vyksta dide
lis pasipriešinimas prieš

Ml ASTUONI

TUVIAI

rusų okupantų įvestą 
santvarką.

VT ĮKAS KVIEČIA
T ie uvoje sovietai tei

sia aš+uonius lietuvius-pa
triotus, pravardžiuodami 
juos chuliganais. Tai da
lyviai šių melų gegužės 
18-19 d. d. didžiųjų Kauno 
demonstracijų, kai buvo 
laidojamas Romas Kalan
ta, gegužės 14 d. dėl Lie
tuvos laisvės pats save 
sudeginęs.

VLIKAS kviečia visus 
lietuvius rašyti laiškus 
savo artimiausiems kita
taučių laikraščiams,kurie 
aprašinėjo minėtus Kauno 
įvykius.Tuo būdu mes pa- 
+ys atnaujinsime pasaulio 
dėmesį pavergtajai Lie
tuvai. Juo daugiau laiškų, 
juo geriau. Savo išsiųsto
mis telegramomis VLIKAS 
prašė pasaulio lietuvių 
organizacijų vadovybes 
demonstracijomis ir kito
mis priemonėmis reikšti 
protestą Sovietų Rusijai.

ELTA
INDIJA priima varomus 

iŠ Ugandos 4 500 indų kil
mės žmones.
• Japonijos imperatorius 
Hirohito, pakviestas prez. 
Nixono, numato atvykti į 
Ameriką.

Č FKOSLOVAKŲ Šachmatų 
grossmeisteris Pahm&n 
išsėdėjęs kai ėjime 18 mėn. 
ir dabar teismo išteisin
tas, leidžiamas išvažiuoti 
į Vak. Vokietiją.

LONDONO LIETUVAIČIŲ STUDENČIŲ KVARTETAS“RASA“

... K I N I J A

DRAUGYSTĖS SUTARTĮ 
SU SOVIETAIS
Kinija nesiekia drau

gystė su Sovietų Rusija. 
Apie tai turėjo pasklebti 
Maskvos”Pravda”.Ši so
vietinės diplomatijos ne
sėkmė paminėta lyg tarp 
kitko straipsnyje, kuris 
skirtas kritikai Amerikos 
žurnalisto Alsopo. OA1- 
sopas kaip tik tvirtino,jog 
Sovietų kariuomenė pa
rengta pulti Kinija. ’’Prav
da”, norėdama sugriauti 
Alsopo spėliojimus, kad

ATMETĖ

Maskva rengiasi agresijai 
prieš Kiniją, rado reika
linga nurodyti, jog prie
šingai sovietai pasiūlė 
sudaryti su Kinija drau
gystės sutartį.Tačiau šis 
Maskvos žygis visiškai 
nepasisekė. O žinios apie 
tai jau buvo patekusios į 
kuriuos laikraščius. Net 
pats Brežnevas dar šį pa
vasarį savo viešoje kal
boje pasakė, jog rengia
masi deryboms su Pekinu 
ir bus stengiamas i pasiekti 
draugiško susitarimo.Da

bartiniu metu jau visiškai 
aiškiai nurodoma, kad bu
vo iš Maskvos pusės pa
daryti atitinkamai pasiū
lymai. Svarbiausia buvo 
norima pasiekti susitari
mo, kad ginčytini klausi
mai būtų sprendžiami ne
naudojant jėgos.Ir visi tie 
pasiūlymai, kaip paaiškė
jo buvo atmesti.

• VYTAUTAS ZENKEVI
ČIUS ir vėl atvyko į New

Yorką ir dalyvauja Jung
tinių Tautų asambleioje.

kaipo s o vi etų Sąjungos de
legacijos narys.



KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA

Reikia pripažinti, jog 
Kanados lietuvių įsidėmė
tinai aktyvų veikimą seka 
visų laisvojo pasaulio 
kraštų lietuvių visuomenė. 
Darnus darbas, kurs ma
žiau trukdomas srovinių 
nesutarimų, duoda gerus 
rezultatus.

Bet visame šiame vei
kime prigijo ir įsitvirtino 
taurioji tradicija - rengti 
Lietuvių Dieną, kuri vai
nikuoja visą lietuvišką 
darbą.

-•-
Kanados lietuviai turi 

didoką skaičių savo orga
nizacijų. Šios organizaci
jos apima didžiąją dalį 
lietuviško kultūrinio ir vi
suomeninio darbo. Prade
dant didžiosiomis bendri
nėmis, visuose kraštuose 
veikiančiomis organiza
cijomis, čia randama iš
skirtinai didelį skaičių 
tautinės kultūrinės savi
veiklos ansamblių,kur pa
vydėtinu entuziazmu reiš
kiasi savanoriška jauni
mo dvasia, turim.e meni
nius, literatūrinius ir 
teatralinius vienetus, o 
pagaliau čia daug akty
vesni ir tokie vietinio po
būdžio klubai, kaip me
džioto ja i, meškerioto ja i ir 
šaudymo konkursų rengė
jai. O Kanados šaulių 
veržlumas toli prasisiekia 
kitų šios organizacijos pa
dalinių tarpe.

Tai ženklas, kad lietu
vių tautinė akcija čia yra 
stipresnė, negu bet kur 
kitur.

Tačiau šios visos orga
nizacijos veikia kiekviena 
sau, atskirai ruošta savo 
renginius,pobūvius ir šau
kta savus susirinkimus . 
Apie jų pasiekimus vie
noje ar kitoje srityje su
žinome iš spaudos. Todėl 
šios visos organizacijos 
gyvybiškai jaučia reikalą 
artimai palaikyti ryšius 
su esama spauda. Ir čia 
pažymėtinas Kanados lie
tuvių veiklos darnumas . 
Gal niekur kitur nėra to
kio gilaus supratimo, jog 
spauda sudaro visam lie
tuviškam darbui tvirtą 
pagrindą.

-•-
Tačiau kiekviena lietu

viška organizacija, vei
kianti šioje šalyje, netu
rėtų to užtikrinimo ir sa-
2 psi.

G R I

” New York Times ” pa
duoda žinią, kad JAV se
natas priėmė naują įsta
tymo ' projektą, griežtai 
kovai sustiprinti su oro 
piratais ir terorų kraštu
tinių elementų vykdom. 
Sis įstatymas, Preziden
tui duoda teisę nutraukti 
transporto susisiekimą 
su tomis valstybėmis, ku
rios teikia prieglaudą pa- 
pagrobtiems lėktuvams.

JAV JUNGTINĖSE
TAUTOSE PASISAKĖ
PRIEŠ TERORĄ
JUNGTINIŲ TAUTŲ Ge

neralines asamblėjos ati
daryme, JA V valst. sekre
torius W. Rogers kalbė
damas, pasiūlė griebtis 
griežtų priemonių kovoje 
su oro lėktuvų pagrobi
mais ir vis plačiau taiko
mais teroro veiksmais 
politinių priešų atžvilgiu. 
Valstybės sekretorius V.

vo darbo svarba nepersi- 
imtų, jeigu vieną kartą į 
metus negalėtų pademon
struoti savo egzistencijos 
išimtiną svarbą.

Kada ateina Kanados 
Lietuvių Diena, tada visos 
čia veikiančios organiza
cijos sueina ir suvažiuoja 
didžiajam tautiniam para
dui. Ir toji nedidelė vieti
nius entuziastus sujun
gianti meškeriotojų drau
giją, pajunta savo reikš
mę, suprasdama ir visai 
aplinkai parodydama, jog 
ji priklauso bendram lie
tuvių kamienui.

-•-
Čia Montrealyje, kur 

išeina mūsų laikraštis, 
šiemet spalio 7-8 dieno
mis ir bus ilgai ir dideliu 
atsidėjimu rengiamoji 
KANADOS LIETUVIU 
DIENA.

Tad pilnu nuoširdumu 
sveikiname visus į šią 
gražią lietuvišką šventę 
s us ir inkus ius.V is uomenės 
vardu reiškiame didelę 
padėką Komitetui, kurs 
nuoširdžiai dirbo reng
damas šią šventę ir kurio 
darbo vaisiai neabejotinai 
bus pasigėrėtini.Sveikina^ 
me visus ansamblius, vi
sus programų atlikėjus ir 
kiekvieną, kurs prie šio 
kilnaus darbo prisidėjo.

Tegu šios Kanados Lie
tuvių Dienos sėkmingumas 
užtikrina tolimesnį mūsų 
darbą savo tautos labui.

EŽ TA’ K OVA

TERORU
Rogers nurodė,kad penkių 
metų bėgyje, buvę pavogta 
27 lėktuvai, 27 bandymai 
lėktuvus pagrobti buvę su
trukdyti tuo metu 27 žmo
nės buvo užmušti, 97 su
žeisti, 27 diplomatai pa
grobti ir 3 nužudyti.

SOVIETAI GINKLUOJA 
ARABUS
Beiruto laikraščiai 

praneša, kad Sovietų ir 
Sirijos susitarimu, į Da
masku, Sovietai gabena 
lėktuvais didelius trans
portus karo ginklų ir at
siunčia labai daug raketų.

• ” WASHINGTON POST ” 
praneša, kad Maskvoje 
areštuotas A. Tumarman 
žinomas kovotojas už pi
liečių teises, ir uždarytas 
psichiatrinėn ligoninėn.

Spėjama, kad jis kalti
namas už tai, jog perdavė 
užsieniui Bukovskio teis
mo proceso protokolus.
• JAV šiais metais įvykdė 
5, o Sovietai 9 atominius 
požeminius bandymus.

ATENTATAS PRIEŠ 
AMERIKOS DIPLOMATĄ
Amerikos diplomatas 

Thomas Anders Kambo- 
dijos sostinėje Pnom 
Penh, važiuodamas į dar
bą tapo auka atentato. Jo 
automobilius užvažiavęs 
ant bombos buvo visai 
sunaikintas. Taip pat už
muštas lydėjęs automobi
lį motociklistas ir paša
linis dviratininkas.

Pats diplomatas liko 
gyvas ir sveikas.

NORVEGIJA 
NEDALYVAUS 
EUROPOS BENDROJE 
RINKOJE
Norvegijoje įvykdytas 

visuotinas atsiklausimas 
piliečių dėl dalyvavimo 
bendroje Europos rinkoje.

Referendumas pasisakė 
54% prieš ir 47% už daly
vavimą.

VOKIEČIAI NORI
KELTIS IŠ LENKIJOS
Po 3 metų pertraukos, 

Varšuvoje vyksta pasita
rimai tarp Lenkijos ir 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vų dėl.grąžinimo vokiečių 
gyvenančių Lenkijoje, ku
rie nori persikelti į Vo
kietiją.

Prieš 3 metus 30,000 
vokiečių jau buvo perkelti

SU

į Vokietiją, bet dar yra 
ketvirtis milijono vokiečių 
norinčių išvykto iš Lenki
jos ir gyventi Vokietijoje.

• VAK. VOKIETIJA nutarė 
pakeisti dvi Rytų Vokieti
jos šnipes moteris Shulc 
irLinder į šimtą Rytų Vo - 
kietijoje sėdinčių Vak.Vo- 
kietijos piliečių kalėji
muose nuteistų nuo 5 iki 
15 m.

KARO STOVIS
DVEJIEMS METAMS

• PREZIDENTAS MARKO 
pareiškė, kad Filipinuose 
įvestas karo stovis gali 
užtrukti daugiau kaip 
dvėjis metus, kol apsira
mins žemės reformų rei
kalai bus sutvarkyti. Tuo 
tarpu šalyje vyksta nera
mumai ir Maniloje areš
tuota 96 žinomi politikos 
veikėjai ir redaktoriai.

Vak. Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris A. 
Shell praneša, kad spalio 
mėn.jis vyksiąs į Pekiną 
tartis dėl diplomatinių 
santykių su normavimo 
tarp Vak.Vokietijos ir ko
munistinės Kinijos.

♦

KNYGŲ PARODA
Frankfurte Vak. Vokie

tijoje rugsėjo 27 dieną iš
kilmingai atidaryta 24-oji 
knygų paroda.

Joje išstatvtos 50-ties 
Valstybių žymiausių ra
šytojų parašytos knygos.

Yra žinių, kad Arabų 
teroristai ir čia ruošiasi 
užpultiizraelio rašytojus.

RYTŲ VOKIETIJOS 
ŠNIPAS
Wilhelm Gronau Vak. 

Vokietijos profesinių są
jungų federacijų veikėjas 
sulaikytas kaip šnipas .Jis 
areštuotas, tuo metu, kai 
bandė perduoti svarbius 
dokumentus, rytų Vokieti
jos agentams.

SVETIMU TAUTŲ
JAUNUOLIAI VILNIUJE
Pavasariais į Vilnių, jo 

universitetą kviečiami 
įvairių tautybių jaunuo
liai.Tai vykdom vadinamo 
internacionalizmo vardad.

Šiemet,bendravo su lie
tuviškuoju jaunimu net ke
turių kontinentų jaunimas. 
”Komj. Tiesa” buvo apra
šiusi iškilmes universite
to Aktų salėje ir skelbė 
pasikalbėjimus su jaunuo
liais studentais. Buvo at
vykę studentai, žinoma, iš 
pačios Rus ijos-Kijevo,Už- 
gorodo,kiti iš Estijos,Če- 
koslovakijos, iš Peru-P. 
Amerikoje(trys merginos^ 
ir afrikietis iš Togo- 
Emanuelis. Jie visi atliko 
savo kraštų dainas.

Tuo pačiu metu Vilniaus 
spauda reklamavo Lietu
voje vykstančius Armėni
jos ir kitų respublikų die
nas.Lietuvos kino teatruo
se buvo rodomi įvairių, ir 
Azijos tautų,filmai.

Britanijos parlamentas 
161 balsais prieš 2Ų pa
tvirtino Britanijos įsfoji- 
mą į bendrą Europos 
rinką. Artimu laiku tiki
masi ir karalienės pa
tvirtinimo.

Rumunija prašo priimti 
ją į vakaruose veikiančia 
tarptautinę finansi
nę struktūrą.

Nepriklausomo Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de lą Lituanie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Komp> Jeronimas Kačinskas

• Jeronimas Kačinskas, 
kurs dėsto Berkley muzi
kos kolegijoje, pakeltas 
į profesorius. Jis vado
vaus dirigavimo skyriui, 
o taip pat dėstys kompo
ziciją.

Azerbeidžanietis Vagifa 
•Arzumanovas,jaunas filo
logas pasidarė Lietuvos 
nuoširdus draugas. Baku 
universitete, kai jam rei
kėjo pasirinkti temą di
sertacijai, jis paėmė Vin
co Krėvės kūrybą. Ji pas
katino suartėti su lietu
viais toji aplinkybė, kad 
jis susidomėjo Vinco Krė
vės,gyvenusio iki pirmojo 
karo Baku mieste, dar
bais ir kūryba. Jis dabar 
išgyveno porą metų Lie- 

tuvoje tr parašė literatū
rinį darbą apie abiejų tau
tų ryšius. Man brangi ta 
šalis-Lietuva, -pasakė jis.

SKAUTAMS
Š.m. spalio mėn.l die

ną įvyksta Širvintos ir 
Nemuno tuntų sueiga. 
Pradžia Šv, M iš tomis 11 
valandą. Skautai dalyvauja 
uniformuoti.Po mišių visi 
skautai renkasi parapijos 
salėn.

Dėl šeimoje ligonių,vė
liau pačiai susirgus atsi
sakė pareigų Širv into tun- 
tininkė Aldona Markovie- 
nė. Jos pareigas, laikinai 
perėmė vesti Irena Zū- 
bienė.

Širvintos tuntas labai 
apgailestauja netekus to
kios gabios ir talentingos 
tuntininkės, kuri eavo 
švelniu būdu ir meilė jau
nimu i,buvo visų mėgiama.

Sveikatos buvusiai ir 
sėkmės naujai tuntininkei 
linki visos Hamiltono 
skautės.

DĖMESIO JAUNIME]
Kanados Lietuvių Die

na įvyks spalio 7-8 dieno
mis M o ntrealyje. Koncer
te dalyvaus ne tik Mon- 
trealio vienetai bet ir jau
nimo ansambliai iš kitų 
Kanados kampų.

Tą progą M ontrealio 
Lietuvių Studentų Sąjunga 
entuziastiškai padeda or
ganizuoti jaunimo pobūvį, 
kuris įvyks Šv. Kazimiere 
parapijos salėje, spalio 8 
d. ,7 vai.vakaro.M. L.S.S. 
kviečia visus studentus 
gausiai dalyvauti visose 
iškilmėse ir to pačiu su
sipažinti su lietuvišku 
jaunimu iš svetur.

M.L.S.S. jau pradėjo 
planuoti savo programą

„Dainos" Choro moterys Sydney, Australijoje. Choro v adov as yra Br. K iveri s.
N uotrauk a V. Vilkaičio.

ateinantiems metams. Po 
labai sėkmingos vasaros 
stovyklos Baltijoje, stu
dentą i kruopščia i ruošiasi 
savo tradicinei žiemos 
stovyklai, numatytas taip 
pat poezijos vakaras, ku
rio databus paskelbta vė
liau.

MLSS laukia atvykstan
čio lietuviško jaunimo į 
Lietuvių Dieną ir linki už- 
megsti naujas pažintis ir 
linksmai praleisti laiką.

Rūta Čerškutė,’’Aušros” 
kvarteto Windsore daly
vė. Ji studijuoja aukštes- 
nioje lituanistinėje mo
kykloje, mokosi muzikos,

dalyvauja skautų organi- *VISO PASAULIO SVEN- 
zacijoje. TEJE”, kuri įvyks spalio

25-29 dienomis Bostono 
Commonwealth Armory 
patalpose ir tikimasi, kad 

;BfeL sulauks iki 50, OOC pub-
likos, programoje daly- 

ĮĮžĮįM,. vaus ir Onos Ivaškienės 
ui IV tautinių šokių ansamblis.

SOL.BIRUTĖ DABŠIENĖ 
koncertuos inžinierių ir 
architektų suvažiavime 
Washingtone.

• A.RAMANAUSKAS’ To
ronto gyventojas, sako 
ūkyje sumanė nuplauti jam 
kliudžiusi stulpą ir nety
čia užkliudė aukšto pajė
gumo elektros vielą. A. 
Ramanauskas buvo elek
tros srovės vietoje už
muštas. Paliko žmona ir 
du vaikai.

Modestas Paulauskas, 
aukso medalio Muncheno 
olimpiadoje laimėtojas, 
buvo apdovanotas gėlėmis 
Amerikos lietuvaitės Eg
lės Paul lukonytės iš Wor- 
cesterio, Mass. Ji dabar 
mokytojauja Vasario 16 
gimnazijoj.

Vilniaus universiteto studentai sulaukę va
saros ir, rodos turėtų džiaugtis.Bet jų vei
dai, kaip ęia matome, nėra linksmi.Kaip tik 
čia jie stovi prieš fotografo kamerą išri
kiuoti,kada jie pasirengę tuo tarpu atsisvei-

kinti su Vilnium ir išvykti į priverčiamus 
darbus. Vieni važiuoja į Tomską, o kiti į ki
tas jiems nuskirtas vietas.Viso 600 studen
tų važiavo į Tolimas Rusijos vietoves.

Clevelandoskautininkės. Seniūnė L.Briz- 
gienė įteikia už nuopelnus dovaną N.Kers- 
nausklenei, kuri 6 metus vadovavo Neringos 
tuntui.

1972.X. 4
3 p si.
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NAUJAS IS

J A P

Prime Minister Kakuei Tanaka

Nesenai spaudoje buvo 
m minia,kad Japonijos da
bartinis ministeris pir
mininkas Tanaka yra ne
paprastai populiarus. Ir 
nenuostabu. Nes jis ypa
tingai aktyvus ne tik vi
daus politikoje,bet ir san
tykiuose su svetimomis 
valstybėmis.

O štai paskutinių metu 
jis išdrįso paliesti tokį 
ypatingai jautrų ir pavo- 
lingą, reikalą, kaip santy
kiai su Kinija. Nėra kal
bos, Japonija šiuo tarpu 
jaučiasi kalta prieš Kini
ją. Kada Tanaka atvyko į 
Pekiną, Chou En Lai jam 
į akis pasakė, kad Kinija 
neužmirš Japonijos agre
sijos, kuri užtruko pusę 
šimtmečio.

Bet Pekinas, į tai neat
sižvelgdamas, linkęs " at
versti naują istorijos la
pą” ir pradėti normalius 
santykius su Japonija. 
ChouEa Lai iškilmingame 
bankete svečio garbei ne
sivaržė ir įspėjo Japoniją, 
kad ji turinti pasimokyti 
iš praeities. Buvo pakan
kamai laiko apsigalvoti 
nuo pirmosios agresijos 
akto 1894 metais. Negali
ma laukti,kad Kinija grei
tai užmirštų praeitį. Tuo 
pirmuoju čia neminėtu 
išpuoliu į užsienius Japo
nija sugebėjo sau laimėti 
Taiwano kontrolę .Šios pa
dėties pakeisti nacionali
nė Kinija nesugebėjo. Ji 
pasibaigė tik Antrojo Pa
saulinio karo pabaigoje, 
kai Japonija buvo pa- 
klupdyta.

Tanaka jau vykdamas į 
Pekiną buvo pasirengęs 
atsiprašyti. Jis skaitė iš
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> N I J 0 S S A N T Y 
anksto parengtą adresą 
minoriniu tonu ir pripa
žino, kad santykiai tarp 
Japonijos ir Kinijos pas
kutiniais dešimtmečiais 
slinko nelemtomis ap
linkybėmis.

"Dar kartą aš pabrėžiu, 
kad japonų tauta apgailes
tauja dėl tų sunkumų, ku
riuos kinų tauta patyrė 
šiais dešimtmečiais." 
- buvo priverstas Tanaka 
viešai ištarti.

Toje pačioje Didžioje 
Liaudies salėje, kur Chou 
En - Lai praeitą vasario 
mėnesį sveikino Ameri
kos prezidentą Niksoną, 
iškilmingo banketo sve
čiai,didžiulė minia, po šių 
žodžių nutilo.Tyla užtruko 
tik tiek laiko, kiek būtina 
buvo japonų premjero Ta- 
nakos kalbą išversti. Po 
to sėrogo aplodismentai.

Šis atsiprašymas, tai 
buvo pirmasis japonų pa
darytas kinams, jų sosti
nėje Pekine.Šio nepapras
to žygio tikslas, pradėti 
tarp abiejų valstybių ilgai 
nebuvusius normalius 
santykius.

Kaip Chou En - Lai, taip 
pat ir Tanaka sutiko, kad 
esamieji tarp šių valsty
bių skirtumai galės būti 
išlyginti ir sutvarkyti 
ateityje vykdomais susi- 
tarimais. Pažymėtina, kad 
buvo pabrėžta, jog Kinijos- 
Japonijos santykiai jokiu 
būdu neatsilieps į santy
kius su kitomis valstybė
mis. Japonijos - Kinijos 
santykiai nesiekia ypa
tingų sus įtarimų .Kiekvie
na valstybė pasilieka sau 
laisvę siekti sutarčių su 
kitomis valstybėmis, ko
kios bus reikalingos atei
tyje. Japonijos santykiai 
su Amerika tuo būdu pa
likti atskirai ir Japonija 
šiuo pažiūriu yra laisva. 
Abu politikos vadai tuo 
pačiu metu pabrėžė, jog 
normaliems diplomati
niams santykiams jau 
pribrendo laikas.

Lygiai buvo pabrėžia
ma, kad abi šalis gyvena 
skirtinguose politinėse 
sistemuose. Tačiau ši ap
linkybė jokiu būdu negali 
trukdyti normaliems kai
myniniams santykiams 
plėstis. Abi tautos, kinai 
ir japonai, turi pasilikti 
ištisoms generacijoms 
draugiškuose santykiuose:

S KINIJOS-

K I U 0 S E

Premier Chou En-Iai

- kalbėjo Chou. Nors Ta
naka vengė minėti ekono
minio pobūdžio reikalus, 
bet Chou išreiškė pagei
davimą, kad prekyba su 
Japonija jau artimiausiu 
taiku sėkmingai plėstųsi.

Įvykusiame Japonijos 
minis(erio pirmininko Ta- 
aakos susiLarime Pekine, 
su Chou-En-T ai, Japonija 
pripažino Pekino valdžis 
tikra ir vienintele teisėta 
Kinijps vyriausybe, a'at
sakė nuo karo skolų ir pa
sižadėjo palaikyti drau
giškus santykius. Tuo bū
du baigiama pusę šimto 
metų užtrukus i nesantaiką 
tarp abiejų valstybių.
• ŠVEDIJOJE Korvatų oro 
piratai, pagrobę lėktuvą 
su 84 keleiviais ir parei
kalavo paleisti iš kalėji
mo korvatų ekstremistus, 
kurie Švedijoje nušovė 
Jugoslavijos pasiuntinį.

Švedų valdžia sutinka 
paleisti kalinius,bet patys 
kaliniai nenori būti pa- 
leidž iam i pri e vartos kel iu. 
Jų bausmės laikas baigia
si ir jie nori išeiti iš ka
lėjimo teisėtu keliu.
• - MASKVOJE, Vilniuje ir
kitur šiais metais viešėjo 
grupė Lenkijos mokslinin
kų. Laukiama glaudesnio 
bendradarbiavimo mokslo 
srity. Lenkai išvykdami 
pažymėjo, kad juos paska
tino atvykti į Lietuvą ypač 
naujausi darbai puslaidi- 
nlnkų, fizikos, radijo elek
tronikos ir kitose srityse. 
Jiems padarę įspūdžio Vil- 
niaus skaičiavimo mašinų 
gamyklos konstruktoriai 
lietuviai. (E)

TADŽIKIJOS DIENOS
Lietuvos miestuose ir 

rajonuose buvo suruoštos 
Tadžikijos mokslo dienos. 
Paskaitas apie savo kraš
tą skaitė tadžikai.

KAMOS AUTOMOBILIU 
FABRIKUI
Vilniaus " Komunaro " 

įmonė pagaminusi Karnos 
automobilių fabrikui 20 
gręžimo staklių. Tam au
tomobilių fabrikui iki 
penkmečio pabaigos būsią 
pagaminta 250 mašinų.

Karnos adresu būsianti 
siunčiama visų Vilniaus 
staklių gamybos produk
cija.

PIRMOKŲ 
KAKLARAIŠČIAI SU 
UŽRAŠAIS
Pernai Kauno S. Nėries 

vardo vidurinėje mokyklo
je buvo įvesta naujovė: 
pirmosios klasės moki
niams duoti geltoni kak
laraiščiai su perspėja
muoju kelio ženklu”Atsar- 
giai. Vaikai" 1. Vairuotojai, 
pamatę tokį ženklą, sako, 
mažina greitį, pėstieji 
perveda per gatvę, palydi.

Dabar tokie kaklaraiš
čiai pradėti masiškai ga
minti,ir šiais metais juos 
dėvėsią jau apie 50 tūkst. 
pirmokų, kurie pradės 
lankyti vidurinės mokyk
las.

• VILNIUJE prie katedros 
vykdomi statybos darbai. 
Prie jos buvę rūsiai padi
dinami,dar omą ventiliaci
ja, kuri turėtų pasaugoti 
vargonus ir rūsyse su
krautus meno paveikslus.
• - VILNIUJE išleistas ne
seniai mirusio Aug. Gri
ciaus apsakymų rinkinys 
"Tėvų tėvai". Apima 1924 
-1959 m. kūrybą. Jaunimui 
išleista Petro Tarasenkos 
istorinė apysaka "Pabėgi
mas"- vaizduojamas didž. 
Lietuvos kunigaikščio Kęs
tučio pabėgimas iš kry
žiuočių nelaisvės. Tai jau 
antras knygos leidimas. F.
• - VILNIAUS operos-ba- 
leto teatras pastatė lenko 
kompozitoriaus Moniuškos 
operą "Halką". Svarbiau
siuose vaidmenyse: Kuo
dis (Jontekas) Ir Apanavi- 
čiūtė (Halka). (ELTA)
• - Just. Marcinkevičiaus
drama-poema"Mindaugas’,f 
išversta į rusų kalbą ir 
spausdinta žurnale"Družba 
norodov". (E

Kurt Waldheim

• Kurt Waldheim, Jungtinių 
Tautų generalinis sekre
torius,kurs tarp kitko kal
bėdamas su spaudos atsto
vais pareiškė, jog jis ne - 
galįs nuolat Kremliaus per
sėki o jamas rusų rašytojui, 
Aleksandrui Solženicinui 
pritarti, kada šis Jungti
nes Tautas pavadino-ne
moralia organizacija.

UŽ GRAŽIUS
VARDUS <
" Litera'ūra ir menas" 

rašo:
" Kaimo gyvenvietę ar 

naują miesto mikrorajoną 
puošia ne vien dailūs na
mai, plačios asfaltuotos 
gatvės, vešli žaluma, gė
lynai ir fontanai.Kiekvie
nam kampeliui savitą ža
vesį teikia paprastas, bet 
spalvingas, dažna i nuo se
no žinomas vietovardis, 
kaip sakysim,Žaliakalnis, 
Vilijampolė, Palemonas, 
Kaune, Antkainis, Žirmū
nai, Lazdynai, Karoliniš- 
kės-Vilniuje....

" Skambių, originalių 
vietovardžių apstu bet ku
rioje apylinkėje, o juo la
biau didmiesčiuose, kur 
turtinga ir įvairi istorinė 
bei kultūrinė praeitis, gy- * 
vos praeities tradicijos, 
ryškūs nauji nūdienos 
bruožai.Deja, kartais did
žiulis gyvenamasis rajo
nas gauna ne visai tinka
mą vardą.Vargu ar ką sa
ko panevėžiečiam s,pa vyz- * 
džiui, Klaipėdos, Žemai
čių mikrorajonų pavadini
mai. Miestų bei gyvenvie
čių šeimininkas tokiais 
a-vėjais, matyt, dažniau 
reikėtų tartis su senbu
viais, naujakuriais, kraš- 
tityrininkais *

• " DARBININKŲ Judėji
mas Lietuvoje 1895 - 1914 
m."Parašė E.Griškūnaitė, 
308 pusl.Minties leidinys, 
ViInius-1971 m.( ELTA)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Washington© kongresmenas Edward Derwinsla Baltijos valstybių de jure pripažinimo 50 metų 
minėjime. IŠ kairės: E. Genienė, G. Krivickienė, E. Derv-inski ir J. Micutaitė.

VAK. VOKIETIJOS RINKIMAI

VLIKO
SEIMAS

CLEVE- 
LANDE LAPKRIČIO 25 D.

Vilko Valdyba rengiasi 
Vliko Seimui, kuris {vyks 
š. m. lapkričio 25-26 d.

k Cleveland, Ohio. Valdyba 
aptarė svarstytinus klau
simus, ir parinks prele
gentus tiems klausimams 
reportuoti. Buvo svarsto
mas 1971 m. gruodžio mėn. 
f vykusiame seime,Detroi
te, priimtas nutarimas, 
kad būtų praplėsta orga
nizacijų sudėtis Vlike, 
Itraukiantfjf lietuvių jau
nimą.

Sudaryta komisija iŠ dr. 
J. Puzino, J. Valaičio, V. 
Radzivano ir A. Razgai- 
čio.

Neseniai j Vliko Valdybą 
išrinktieji jaunosios kar
tos nauji nariai įsipareigo
jo: Radzivanas - prisidėti 
prie tvarkymo Vliko reika
lų, o Razgaitis - rūpintis 
jaunimo reikalais. (E'

NERAŠO APIE 
DARBININKUS
Skundžiasi Tomas ’’ Li

teratūros ir Meno ” žur
nale .Lietuvių rašytojų kū
ryboje sunku rasti darbi
ninką .Pasirodo, iš 22 apy
sakų, Lietuvoje išleistų 
1971 metais,nė vienoje ne
liečiama darbininkiškoji 
tema.....

’’Tomas” pažymėjo, kad 
laikai, girdi, pasikeitę, 
Lietuva tapusi ” aukštos 
industrijos ir civilizacijos 
šalimi ir todėl tikimasi 3 
kad lietuvių literatūroje

1972. X.4

atsiras kūrinių apie dar
bą, darbininką, parašytų 
taip pat sodriai, meniškai, 
kaip rašoma, anof’Tomo”, 
apie Kaimą, jo žmones ir 
gamtą. Neseniai įsteigta 
n et premija už prozos kū
rinius darbininkiškąja te
matika.

KELIO NELAIMĖS 
LIETUVOJE

Eismo nelaimių skaičius, 
pagal Vilniaus spaudą, di
dėja. Birželio mėn. Lie
tuvoje buvo ’’eismo saugu
mo mėnuo”. Padėtis kelia 
rūpest|. Per šių metų ke
turis mėnesius keliuose 
{vyko beveik tūkstantis 
avarijų - žuvo 158 žmonės. 
Keli šimtai buvo sužalota. 
Daug nelaimių {vyksta dėl 
pėsčiųjų kaltės. Vien dėl jų 
kaltės pernai Lietuvoje 
{vyko 1290 avarijų - žuvo 
204 ir buvo sužeisti 1172 
žmonės. Pagal "Tiesą” 
šiais metais kasdien Lie
tuvos keliuose Ir gatvėse 
auto nelaimėse žūsta vidu
tiniškai du žmonės, apie 
dešimt} suluošinama. Tos 
nelaimės,pagal apskaičia
vimus, per pastaruosius 
dešimt iriątų atnešė nuos
tolių apie šimtą milijonų 
rublių.

Kėdainių rajone auto ne
laimių, su žmonių auko
mis, skaičius pernai išau
gęs net du su puse kartų. 
Pagal Vilniaus statistiką, 
kiekvienas Lietuvos gyven
tojas dabar per metus nu
važiuoja daugiau kaip pus
antro tūkstančio kilome
trų. Eismo nelaimėse nu
kenčia daug vaikų - tik 

pernai tose nelaimėse nu
kentėjo daugiau kaip penki 
šimtai vaikų. Daugelis ne
laimių {vyksta dėl to, kad 
prie vairo sėda neblaivūs.

(F) 
M. ČIURLIONIO MONO

GRAFIJA VOKIŠKAI
Rytų Vokietijoje rengia

masi išleisti, vokiečių 
kalba, M. K. Čiurlionio 
monografiją. Dėl to Kaune 
lankėsi Drezdeno leidyklos 
"Verlagder Kunst” redak
torius F. Fromhold su fo
tografu K. Bayeriu. Mono
grafija būsianti daugiau 
kaip 300 psl. , su 160 Čiur
lionio paveikslų repodruk- 
cijų, jų tarpe 40 spalvotų. 
Monografijos autorius - 
Dailės instituto Vilniuje 
docentas Gytis Vaitkūnas. 
Numatomas 10 000 egz. ti
ražas - jie vėliau keliaus į 
pasaulio meno centrus, bi
bliotekas. Tikimasi, kad 
artėjant 100-sioms Čiur
lionio gimimo metinėms, 
Vakaruose galės pasirody
ti ir monografijos angliš
kasis vertimas. (E

č
RUSU NUKANKINTI
86 LATVIŲ RAŠYTOJAI
Amerikos ir Kanados 

latvių rašytojai, paskelbė 
atsišaukimą į laisvąjį pa
saulį dėl Maskvos už
grobtoje Latvijoje vykdo
mų rusifikacijos ir ge
nocido.

Latviai sako, kad per 
paskutiniuosius 30 metų 
sovietų kalėjimuose ar 
koncentracijos stovyklose 
mirė 86 latvių rašytojai, 
poetai ir žurnalistai.

LAPKRIČIO .19 d.
Kancleris Brandt Bun

destage gavo nepasitikėji
mą, užkur| balsavo 246 ir 
prieš 238. Bet kancleris 
Brandtas pats stengėsi 
naujus rinkimus {vykdyti. 
Po to buvo paskelbtas de
kretas apie Bundestago pa
leidimą ir paskelbti nauji 
rinkimai, ^ie rinkimai tu
rėjo {vykti, nes dabartinė 
Vak. Vokietijos vyriausybė 
negalėjo normaliai veikti, 
kadangi neturėjo tvirtos 
daugumos. Brandtas tiki
si, kad jo vadovaujama so
cialdemokratų partija bū
simuose rinkimuose gaus 
daugumą.
• -MASKVOJEvėl pradėti 
pasitarimai dėl Sovietų 
Rusijos skolų padengimo. 
Iki šio laiko tie pasitari
mai buvo nevaisingi. Kis- 
singeris paskutinio lanky
mosi Maskvoje vėl paju
dino šį reikalą. Sovietai 
gavo 11 bilionų, bet Ame
rika sumažino suma iki 800 
milijonų dolerių. Sovietai 
sutinka mokėti tik 300 mil. 
dolerių.

• Tarptautinių karinių ty
rinėjimų institutas, vei
kiantis Londone paske’bė 
savo nuomonę, kad atomi
nio karo nepradės nei Ame
rika, nei Rusija, nes abi 
šalys yra vienodo pajėgu
mo.

Rusija turinti 2090 bran
duolinių raketų, Amerika 
1710 raketų. Bet kadangi 
Amerikos raketos turi dvi
gubo pajėgumo įtaisus, tad 
ir šaudmenų bus dvigubai 
daugiau. Tuo būdu Ameri
ka turinti persvarą.

Atominis karas tarp tų 
valstybių privestų prie jų 
visiško sunaikinimo.

• FORMOZA-TAIWAN pa
sipiktino Japonijos nuolai
domis Pekine, padaryto
mis Formozos sąskaiton 
ir grasina nutraukti visus 
diplomatinius ir ūkinius 
santykius su Japonija.

• VIETKONGO komunistai 
tris Amerikos lakūnus pa
leisdami iš belaisvių sto
vyklų pareikalavo išpil
dyti keturias sąlygas:
1/ Paleistieji lakūnai turi 
atvykti į Ameriką civili
niu lėktuvu.
2/ Jiems turi būti leista 
savo nuožiūra pasirinkti 
ligoninę,kur bus tikrinama 
jų svėikata.
3/ Kiekvienas gauna 30 

dienų atostogas.
4/ Jie neturi teisės daly
vauti jokioje veikloje,kuri 
gali būti surišta su karu 
Vietname.

• NATO valstybių nesenai 
įvykusiuose vakarų Euro- 
poje-Vokietijoje,Olandijo
je ir Norvegijoje karo ma
nevruose žuvo 7 kariai. 
Jų tarpe buvo 5 Amerikos 
marinai ir vienas norve-' 
gų seržantas, kurie žuvo 
helikopteriui nukritus į 
Norvegijos kalnus. Dar 
vienas Belgijos kareivis 
žuvo minų gaudymo opera
cijoje.

Šiuose kariniuose pra
timuose dalyvavo 64, OOO 
karių ir veikė žemės, oro 
ir jūros karinėse operaci
jose, bandymai įsisavinti 
karinę praktiką,tam atve
jui ” jeigu priešas pultų 
iš rytų ”.

• JAV pardavė komunisti
nei Kinijai 400, OOO tonų 
grūdų už 25 milijonus do
lerių ir 10 reaktyvinių 
lėktuvų už 125 m ii .dolerių .

• PREZ. R.NIXONAS pa
siūlė senatui patvirtinti 
1971 metais Montrealyje 
padarytą sutartį kovai su 
oro piratais.

Tarptautinėje oro susi
siekimo konvencijoje jau 
46 šalys pasirašė sutiki
mą, vieningai kovoti su 
oro piratais.

• - NEW YORKO televizi
jos stotis padarė tyrinėji
mus, kuris JAV kandida
tas {prezidentus yra popu- 
liaresnis. New Jersey 
steite 54$ būsimų rinkimų 
dalyvių pasisakė už Nixo- 
ną, o tik 25$ sutiki ua'ai
žyti McGovern ą. Nors šie 
duomenys ir nedaug reikš
mė s turi, bet daugumas 
pripažįsta, jog pastaruoju 
metu Nixono popui i arumas 
žymiai auga.

ŠIMTAS GINKLUOTŲ 
UŽPUOLIMŲ NEW YORKE

Daugiausia užpuo’imų 
atlieka jaunuoliai ginkluoti 
revolveriais ir peiliais. 
Jie puola pagyvenusius 
žmones, ir žinoma, juos 
apiplėšia, daugeli nužudo. 
Jie stengiasi sugauti savo 
auką tamsiame kampe, pri
kiša peilį prie gerklės ir 
reikalauja pinigų. Kas 
priešinasi, subado.

5 psl.



KAS LIETUVIUKĄ IŠMOKYS LIETUVIŠKAI 
SKAITYTI

Kada raiką reikia mokyti lietuviškai skaityti?
Kalbant apie vaiky mokymą lietuviškai skaityti, kai kam gali 

atrodyti, kad tą reikalą galima išspręsti paprasčiau: palaukti, kol 
vaikas angliškoje mokykloje išmoks skaityti angliškai, o po to jis 
lengvai pereis ir į lietuvišką skaitymą ir rašymą.

Tai tik iš dalies yra teisinga, bet priešinga lietuviškojo auklėji
mo siekimams. Siekiant išlaikyti vaiky lietuviškumą, jie turi išmokti 
lietuviškai skaityti anksčiau, negu jie mokykloje išmoksta angliškai, 
kitaip tariant, anksčiau, negu jie pradeda lankyti anglišką mokyklą. 
Normaliai tai yra kiek per anksti mokyti skaityti. Tiesa, šiame kraš
te kai kur vaikai pradedami mokyti skaityti jau vaiky darželyje, bet 
tas vaiko amžius dar normaliai nėra laikomas tinkamu tokiam moky
mui. Daugumos kultūringų krašty vaikai darželiuose dar nemokomi 
skaityti, o kai kuriuose kraštuose tai net ir draudžiama, ir su moky
mu skaityti laukiama pradžios mokyklos lankymo meto. Bet pats vai
kas jau sugeba mokytis skaityti, jei jis tik mokomas jam prieinamu 
metodu ir iš gėry elementorių. Todėl ir mums, norint užbėgti už akiy 
angliškam mokymui, tenka vaikus pradėti mokyti lietuviškai skaityti 
kiek anksčiau, negu normaliai mokyklose jie mokomi skaityti. Tin
kamai juos pamokant, tai jiems nebus joks apsunkinimas. Bet kartu 
reikia atsiminti, kad tai yra geriausia proga tokiam mokymui ir kad 
jos negalima praleisti neišnaudojus.

Mokymas lietuviškai skaityti, prieš vaikui pradedant mokytis 
skaityti angliškai, palengvina ir pačiam vaikui. Lietuviškos raidės yra 
tik vienaip skaitomos bei tariamos. Lietuviški žodžiai yra skaitomi 
taip, kaip jie yra parašyti ir neturi netariamų raidžių. Lietuviškai 
skaityti yra daug lengviau negu angliškai. Lietuviška rašyba yra ma
žiau sudėtinga, joje žodžius parašyti ir paskaityti yra daug lengviau 
negu angliškai., O pagrindinis mokymo dėsnis didaktikoje yra nuo 
nesudėtingu dalyky eiti prie sudėtingesnių, nuo lengvy prie sunkes
nių. O kad angly kalba skaityti išmokyti yra daug sunkiau, rodo ir 
tas faktas, kad lietuviškose mokyklose visi vaikai išmoksta skaityti 
jau pirmaisiais mokslo metais. O amerikiečiy mokyklose vaikai ang
liškai skaityti pirmaisiais mokslo metais dažniausiai dar neišmoksta. 
O dalis jy ir per ilgesnį laiką gerai neišmoksta skaityti, nes tos kal
bos rašyba yra per daug sudėtinga ir sunki.

Nors angliškoji abėcėlė dėl tos kalbos labai sunkios rašybos yra 
mokoma kitokiu metodu, negu skaityti mokoma lietuviy kalboje, ta
čiau, vaikas, mokėdamas lietuviškai skaityti, lengviau susigaudys ir 
sunkiuose angliškuose garsuose, negu iš viso neturėdamas nuovokos 

apie skaitymą. Taigi vaikui, prieš mokantis skaityti angliškai, yra la
bai naudinga pirmiau išmokti skaityti ir rašyti lietuviškai.

Antra, lietuviškai pirmiau išmokyti reikalauja ir mūšy tautinio 
auklėjimo uždaviniai. Išmokimas angliškai skaityti yra labai didelis 
žingsnis į vaiko nutautimą ypačiai tuo atveju, kada jis dar nemoka 
skaityti savo kalba. Savosios nemokant ir jau mokantis svetimosios, 
yra duodama tai svetimajai pirmenybė prieš savąją. Ta svetimoji kal
ba pasidaro ne vien tik jo lankomos mokyklos kalba ir jo mokyklos 
ir gatvės draugu kalba, bet ir jo skaitomoji bei rašomoji kalba. Tuo 
atžvilgiu, vaiko anksčiau savąja kalba skaityti neišmokius, jos reikš
mė jo akyse labai sumažėja.

Todėl, kad savoji bei gimtoji kalba vaiko sąmonėje nebūty sve
timosios nustelbta bei nuvertinta, reikia jį pirmą išmokyti skaityti ir 
rašyti lietuviškai, prieš tu dalyku mokymąsi nelietuviškos mokyklos 
kalba. Taigi lietuviškas elementorius vaiko turi būti išeitas anksčiau, 
negu jis ima į rankas angliškąjį elementorių.

Sutinkant su principu, kad vaikas turi pirmą išmokti lietuviškai 
skaityti, drauge ateina ir atsakymas, ir kur jis turi išmokti lietuviškai 
skaityti. Nesant pakankamai lietuvišku vaiku darželių arba jiems dir
bant tik šeštadieniais, nėra kitos išeities, kaip tik ta, kad elementorių 
vaikas turi mokytis savo tėvu šeimoje. Seimai ta pareiga tenka ne to
dėl, kad kas kitas jos kratytysi, bet dėl to, kad išeivijoje beveik netu
rime kitos institucijos.

Montrealio Lituanistinės mokyklos Tėvų kom. pirm. inž. A. Kliči'us ir Švietimo atsh 
S. PieČaitienė įteikia dovanas: A. Lapinui, R. Kudzmaitei ir G. Brikiui.

VYTAUTAS ALANTAS

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

— Žmonių geradarys atsirado! — pasipiktinęs 
vėl sušuko Strazdelis. — Tu niekad neatstoji nuo 
žmogaus! Tu pavydėjai pirmiesiems žmonėms lai
mės, per tavo suktybes jie neteko Rojaus!

— Žinoma, neatstoju, negaliu atstoti, nes, mat, 
kur Jis, — Jaujinis kryptelėjo galvą Rūpintojėlio 
link, — ten ir aš turiu būti: mes esame neatskiriami 
to paties tėvo vaikai. Kai Jis atkeliavo į Lietuvą, at
keliavau ir aš, galima sakyti, aš net pirmas atkelia
vau.

— Tik nepradėk girtis, kad tu ir Lietuvą ap
krikštijai! — nusijuokė Strazdelis patyčiomis.

— Šaipykis, kiek nori, bet maždaug taip ir bu
vo, — atsakė Jaujinis rimtai. — Anais laikais, prieš 
karaliui Mindaugui apsikrikštijant, mes abu su Juo 
bastėmės prie Lietuvos sienų: mus viliojo šiame 
krašte plačios veikios galimybės, bet patekti negalė
jome, nes sienas stropiai saugojo rūstusis tėvas Per
kūnas. Mat, visi dievai yra dideli vienvaldžiai ir pa
vyduoliai: jie nepakenčia šalia savęs svetimų dievų.

. Tur būt, tėvas Perkūnas taip nekenčia manęs nuo 
anų laikų dėl to, kad aš jam dėl piktumo vis įšmu- 
geliuodavau į jo karalystę vieną kitą šventeivą, ku
riuos tačiau jo ištikimieji pasekėjai sudegindavo.
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Pavojų prie sienos priremtas. Mindaugas apsikrikš
tijo, ir mums kelias į Lietuvą atsidarė, — Jaujinis 
vėl žvilgtelėjo į Rūpintojėlį — bet, reikalui praėjus, 
karalius nuo mūsų nusigręžė, ir tėvas Perkūnas vėl 
mus išspyrė iš savo karalystės- Mes ir vėl bastėmės 
Lietuvos pasieniais Rytuose ir Vakaruose, ieškoda
mi brastos į krašto vidų, bet rasti negalėjome. Žval- 
gėmės ir šiaurėje iš vikingų žemės per Baltijos jūrą, 
bet ir čia kitas didelis dievas Bangpūtys akylai dabo
jo jūrą nuo svetimų įsibrovėlių. Ir visi Lietuvos ka
raliai po Mindaugo nenorėjo Jo ir, žinoma, manęs. 
Tik reikalai smarkiai ėmė eiti geryn, kai Jogaila, 
nužudęs savo dėdę Kęstutį, įsitvirtino Vilniaus sos
te. Tada man atėjo galvon išganinga mintis: pakiš
ti jam moterį? Žinai gi, kur velnias bejėgis, siunčia 
bobą! Ir man pavyko: už Jadvygos gražias blauzdas 
jis ne tik apsikrikštijo, bet jai į sterblę įmetė ir savo 
didesnę ir galingesnę už Lenkiją Lietuvos imperiją. 
Ir tada mums plačiai atsivėrė durys į Lietuvą...

— Velnias nebūtų velnias, jei nebūtų kreiva- 
burnis, — galvojo sau vienas Strazdelis. —Tik vėl
gi vienas Dievas težino, ar tas pragaro pagyrūnas 
sapalioja, ar teisybę sako? Juk Jogaila iš tikrųjų už 
Jadvygą atidavė savo prosenelių tikėjimą ir Lietuvą. 
Jei tos lenkų mergos strėnos nebūtų buvusios taip 
aistringai patrauklios, gal mūsų Lietuvėlės likimas 
būtų nuriedėjęs kitais, geresniais keliais, — atsidu
so Strazdelis.

1 - X

— Jei vienas vairininkas, dūkio apsėstas, nu
vairuoja vežimą į šunkelius, tai jo įpėdinis turi vėl 
išvažiuoti į platų vieškelį, — kalbėjo toliau Jauji
nis, atspėdamas Strazdelio mintis. — Apsidairyk,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Šių metų birželio mėn. 
18 d. rašytojui Vytautui 
Alantu! suėjo 70 m. am
žiaus .Patį gimtadienį ra
šytojas ramiai atšventė 
savo šeimoje. O sukaktu
vinius metus atžymi ra- 
šytojiškai - dviem naujais 
romanais! Romano ” Am
žinasis Lietuvis” pirmąjį 
tomą” Nidos” knygų leidy
kla jau išleido. Ir antrojo 
tomo laukiama kasdien. 
Taipgi turi netrukus ateiti 
ir” Vilties” leidyklos lei
džiamas istorinis roma
nas” Šventaragis ”.

Lietuvių Žurnalistų Są
junga jam pagerbti rengia 
spalių mėi. 1 d. minėjimą 
Chicagoje^o Detroito vi
suomenė pagerbimą ir 
naujos kūrybos pristatymą 
spalio 21 d.

Tik labai retas lietuvis 
rašytojas vertėsi iš ra
šymo. Kuone visiems ra
šytojams teko duoną pel
nytis ką kitą dirbant .Lai
mingesni pritapo laikraš
čių redakcijose, kiti dirbo 
įstaigose, mokytojavo. Ir 
beveik visi prisidurdavo 
talkininkaudami spaudai. 
Ir nei vienas nebuvo lais
vas nuo kasdieninių šei
mos rūpesčių. Todėl kal
bant apie lietuvį rašytoją, 
reikia kalbėti ir apie žur-
' HJWWII I——<—II .m ■
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nalistą, visuomenininką, 
šeimos tėvą.

Tokia pat šakota asme
nybė ir Vytautas Alantas- 
rašytojas, žurnalistas, 
tarnautojas, visuomeni
ninkas. Gi šiame krašte 
Fordo fabrikų darbininkas. 
Dvidešimt metų juose iš
vargęs. Kai apie tai pa
galvoji, tai negali atsiste
bėti, kad toks suhkus liki
mas jo kūrybinės dvasios 
neužgniaužė. Tą gajumą 
liudija tomai romanų, 
dramų, novelių, dešimtys 
straipsnių periodikoj e.Vi
sa tai parašyta po sunkaus 
darbo fabrike ir taip dar
bų namuose ir aplink na
mus iKa r tu gyvai bendravo 
su draugais ir kaimynais, 
nevengė kultūrinių pa
rengimų, juos e dalyvauda
mas,be i talkininkaudamas 
paskaitomis.

Vytautas Alantas gimė 
1902 m.birželio mėn.l8d. 
Sidabrave, Naujamiesčio 
valsčiuje. Mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje, Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune 
ir Montpellier Univ. Pran
cūzijoje. Baigęs mokslus 
mokytojavo, dirbo Eltoje 
vyriausiu redaktorium. 
Vėliau Lietuvos Aido Vyr. 
redaktorius, Vilniaus 
M iesto Teatro direkto-

Balys Gražulis
T I S

rius. O čia, Amerikoje, 
Fordo bendrovės fabriko 
darbininkas.

Rašytoju Vytautas Alan
tas pareiškė 1931 m.nove- 
lių rinkiniu ” Artisto šir
dis ”. Jau pačia pirmąja 
knyga jis užsirekomenda
vo, kaip daug žada iti nau
ja jėga. Nauja buvo ir tai, 
kad jis savo žvilgsnį nu
kreipei miestą ir jo žmo
gų. O buvo tada mada iš 
mieščionio šaipytis ir ge
ro tik kaime ieškoti. Ta 
kryptimi jis ėjo ir toliau, 
savo novelėms temų 
mieste pasirinkdamas. Ir 
net tėviškės ilgesys išei
vijoje V. Alanto į kaimą 
nenuvedė.

Antra jo novelių knyga 
”Tarp Penkių ir Septynių” 
išėjo 1934 m. Trečia ”Ant 
siūbojančios Ž ėmės”, 1946 
m.Ketvirta”Svetimos Pa
gairės”, 1954 m. ir penkta 
” Nemunas Teka per At
lantą” 1970 m. Su periodi
koje spausdintomis ir į 
rinkinius nepatekusiomis 
novelėmis, susidarytų per 
šimtą novelių. Ir jos savo 
tematikos įvairumu duoda 
gana platų lietuvio būdo ir 
jo gyvenimo vaizdą.

Nerasime gyvenimo 
reiškinio, kurio Alantas 
nebūtų pastebėjęs, nepri- 

siminsim skaudulio, kurio 
jis nebūtų palietęs. Ir jei 
novelei aplamai svari 
įdėja nebūtina, tai Alanto 
novelei ji yra būtina. Kaip 
pas kiekvieną gerą pasa
kotoją, jo novelėse randa
me įvairiausių, net nepa
tikimų įvykių,bet ir juose 
pajuntame gilesnę prasmę. 
Suprantama tai tik padi
dina jo novelės vertę.Ta
čiau Alanto novelėse yra 
tvirta konstrukcija ir 
sklandus pasakojimas-du 
pagrindiniai,o gal net vie
ninteliai,reikalavimai no
velei.

Tiesa, Alanto novelės 
konstrukcija nėra per 
daug įvairi,bet pavyzdin
gai noveliška. Viena įdėja 
tiesia liniją per veiksmą, 
per dialogą, be jokių šuo
lių į šalį, veda prie stai
gios ir netikėtos atomaz
gos .A prašomojo elemento, 
kaip ir reikia novelėje, 
pas Alantą nedaug. Už tai 
daug veiksmo ir sklan
daus dialogo.Ir tas dialo
gas taip apvaldytas, kad 
vien iš jo paaiškėjo vei
kėjo būdas ir jo veiksmų 
variklis. Svarbiausia, tiek 
autorius, tiek jo veikėjai 
naudoja žodingą, bet kas
dieninę kalbą, tiksliai ir 
aiškiai suprantamą. Visa 
tai jo novelę padaro pa
traukliu grakštaus stiliaus 
pasakojimu.

Daugumos Alanto nove

lių kompoziciniai spren
dimai gerai pavykę. Cha
rakteriai išieškoti, moty
vuoti ir ryškūs. Jų dialo
gai spalvoti ir glaudūs, to
dėl jas lengva skaityti, 
todėl neviena jų ilgai lie
ka atmintyje. Ir todėl Vy
tautas Alantas laikytinas 
vienu iš geriausių lietuvių 
novelistų.

Draminėje srity Alan
tas debiutavo 1932 m.Kau- 
no Valstybės Teatre pjese 
” Užtvanka”, o jau kitas, 
1933 m., Kauno žiūrovai 
entuziastingai pasitiko jo 
antrą įdėjinę dramą, 
”Gaisras Lietuvoje”.Dėja, 
po antro spektaklio veika
las buvo išimtas iš teatro 
repertuaro. Mat kaikam 
iš to meto viešpačių ne
patiko mūrinės Lietuvos 
įdėja, išreikšta toje dra - 
moję.

Gal to skaudaus nusi
vylimo paveiktas Vytautas 
A lantas draminę kūrybą 
užmetė visam dešimtme- 
čiui.Grįžo tik 1942 m.Vil- 
niaus Miesto Teatre su 
komedija ” Gyvenimas iš 
Naujo”,..O 1944 m.tam pa
čiam teatre buvo parody
ta ” Buhalterijos Klaida”.

Išeivijoje Vytautas 
Alantas parašė dramą 
” Aukštadvaris” 1947 m., 
” Ragučio Šaltinėlis ”1951 
m. istorinę dramą ” Min
daugas” 1954m..”

(Pabaiga kitame numeryje)

kas čia dedasi! — sušuko jis, smeigdamas savo laz
dą į purvyną. — Mes skęstame pelkynuose! Perniai 
buvo lietinga vasara: baudžiauninkai turėjo bulves 
žvejote žvejoti iš talaknos. Bus ir šiemet tas pats, o 
viešpačiai lėbauja, lyg niekur nieko, trypdami mo
zūrą savo išauksintuose salonuose, nekvaršindami 
galvos, kad savo užkulniais jie vis giliau gramzdi
na purvynan savo vergus, kol jie galutinai užsprings! 
Argi tai nėra Jo karalystė? — Jaujinis parodė lazde
le Rūpintojėlį. — Jis čia viešpatauja! Jo pavidalai 
išrikiuoti visose pakelėse! Vergai Jam bučiuoja ran
kas ir kojas ir už ką? Visi paskui Jį seka: Jis čia vy
riausias piemuo, bet ar kas pagalvoja, kur Jis nuve
dė ir kur veda? Jūs vadinate Jį Rūpintojėliu, bet 
kuo Jis rūpinasi? Jis tik rymo pakelėse, rankeles su
dėjęs ir Pats susirūpinęs, liūdi kartu su visais, bet 
ničnieko nedaro. Jūsų Rūpintojėlis tikras baudžiau
ninko paveikslas, Jis sužalotas Žmogaus Sūnaus pa
vidalas! Anas rimbu kapojo pirklius iš šventyklos, 
o Šis tik stebi, kaip viešpačiai kapoja rimbais savo 
vergus. Anas buvo didžiausias pasaulio revoliucio
nierius ir maištininkus, o Šis taip susi vergino, kad 
kartu su savo išpažinėjais nugrimzdo į šias pelkes. 
Štai ir dabar Jis šlepsi šalia tavęs, tyli ir nieko nesa
ko, o žiūrėk, kokie keliai: pabiurę, laukai nemunais 
plaukia, viešpačiai lėbauja ir ištvirkauja, vergai 
dūsta susmegusiose lūšnose, o šiąnakt ir nekaltybę 
tos skaistuolės, kurios gėdą tu norėjai pridengti, gra
fas nugramzdins į purvyną ir suės jos gyvenimą. 
Argi tu toks apakėlis, kad nematai, jog Jis visiškai 
susibankrotino?

Tokio maištingo puolimo prieš Jį savo gyveni
me Strazdelis dar nebuvo girdėjęs. Jam buvo gaila

1972.X. 4

Rūpintojėlio, jis norėjo Jį užstoti, tačiau nesusigau
dė nei kaip, nei nuo ko pradėti. Ir staiga jį apėmė 
baimė ir susirūpinimas: ar tik ir jam pačiam ne
drumsčia proto panašios mintys? Jis baimingai 
žvilgterėjo į Rūpintojėlį, lyg Jį atsiprašydamas, lyg 
laukdamas Jo pagalbos atremti Jaujinio priekaiš
tams, tačiau jam pasivaideliojo, kad Jo liūdnas vei
das lyg sakyte sakė:

—Žinokis! Aš einu su tavimi, bet tu gali pasi
rinkti jį ar mane!

Kodėl jis bent menka užuomina negali jam pa
dėti sutriuškint Jaujinio puolimų. Juk Jis darė dide
lius stebuklus, o čia tik menkniekis! Kodėl jo priešas 
toks ylius: jis visur įlenda ir visada atsiranda su sa
vo patarimais ir gundymais, o Jis toks nejudrus, , 
abejingas ir nekalbus? Kodėl iš Jo veido niekad ne
padvelkia gyvenimo džiaugsmas? Jo veide niekada 
nepamatysi jokių šviesesnių prošvaistėlių. Ar Jis 
savo sielvartu pritaria, ar smerkia, kas dedasi ap
link, kas žino? Gal Jis padeda liūdėti vergams, kad 
jiems būtu lengviau maknoti gyvenimo pabjurusiais 
keliais į dangaus karalystę? Jaujinis sako, kad Jis 
esąs tik baudžiauninkų Dievas. Ir tikrai Rūpintojė
lio niekas į bažnyčią neįsileidžia: viešpačiai ten turi 
savo paauksuotą Dievą, o Jis vargsta nuo žvarbių 
vėjų ir liūčių savo pastogėlėse, kaip ir baudžiaunin
kai savo lūšnelėse. Guosdamas ir užjausdamas be
dalius, Jis padeda jiems vargą vargti, bet ar būtinai 
reikia šioje žemėje skursti, kęsti smurtą ir neteisybę,, 
idant patektum dangaus karalystėn?

t 
■

Bus daugiau.
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KANADOS I I Ė T U V I U DIENOS %.
MENO PARODA

ALFONSAS VAZALINSKAS
Spalis Laurynuos e,Š v. Jurgio bažnyčia,Uolos 
prie Atlanto, Auksiniai lapai, Bus saulėta

Kanados Lietuvių Dienos organizatoriai 
vieną svarbiųjų punktų visoje programoje 
numatė lietuvių dailininkų meno parodą. Šis 
didesnės reikšmės sumanymas giliau įpras
mins šios šventės svoriJSudaroma graži pro
ga lietuvių visuomenei atkreipti dėmesį į 
mūsų menininkų darbus.

Turime kūrybinių meno žmonių, jie dirba 
pastoviai ir jų darbai, kaip dažnai matome

ROMAS BUKAUSKAS
Vakarop, Vakaro šešėliai, Stuktūra, Gatvelė 
Tolin a šiaurė, Šiaurė.

ALGIS JAUGELIS
Grafika, Fotografika.

VANDA LAPINIENĖ

diena,Rudens atsisveikinimas.

GYTIS VA JALINSKAS
Dvi moterys, Pramonės miestas, Iš miško, 
Kavinė, Rugpiūtis.

Norintieji pirkti dailės darbus, prašomi 
teirautis wrie informacijos stalo arba tei- 
siogiai kreiptis pas dailininkus - kės.

yra aukštai vertinami net svetimtaučių. Tad 
patiems lietuviams atrodo jau pirmoje eilėje 
privalu susidomėti savo menininkais, kurie 
reikalinga nors moralinės paramos, kad jie 
nesijaustų užmiršti ir apleisti.

Šioje parodoje, įvykstančioje James Lyng 
High School, 5440 Notre Dame Street West, 
Montreal, P.Q. dalyvauja šie dailininkai ir 
patiekė tokius savo kūrinius:
PRANAS BALTUONIS
Pasaulio ašigalis,Kompozicija^ šigalio ber-. 
niukas,Suakmenėjęs dramblys, A Įtvaras, Re
veransas,Arklys,Paukščių globėja,Prieš vėją.

Roberta, Ramona, Ramunės, Kriaušės, Jurgi
niai ir ramunės, Kelias Dainavoje, Ruduo, 
Penkios rcĮžės, Ciklomenai.

VYTAS REMEIKA
Marina, Ž vejai ant ledo, Liūdesys, Eskimas , 
Totem polę, Rinktinė, Prie laužo,Mėnesiena.

ONA JAUGiELYTĖ-ŠABLAUSKAS 
Juokdarys,Dahlia,Composition Nr. 22,Kom
pozicija, Trio, Medžiai.

Vytas Remeika Du draugai (aliejus)
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Dešinėje:
Pranas Baltuonis - 
Kompozicija.

R. BUKAUSKAS NOTRE DAME
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Premjeras Trudeau sa
vo pasisakymuose rodo, 
kad visai nesi rūpina opo- 
zljos puolimais. Jis ma
no, jog čia tėra tik smul
kios priekabos prie jo 
veiklos. Jis tvirtina, kad 
siekiasukurti tvirtą ir vie
ningą Kanadą. Ottawoje jis 
pabrėžė, jog neatsižve’- 
giant | nemažą bedarbių 
skaičių, Kanadai vis tik 
pavyksta ekonominėje sri
tyje daugiau pasiekti pa!y- 
ginusnorsirJAV, Angliją 
ir Prancūziją. Taip, jis 
pripažįsta, bedarbių yra 
daug bet vyriausybė tuos 
bedarbius pakankamai pa
rūpina. Pirmą kartą Ka
nados intorijoj, kai kurios 
bedarbių kategorijos gauna 
iki 100 doL | savaitę.

R. Stanfie’das kalba ’a- 
biauužtikrintai, negu1938 
metais, kai jis plati esi ems 
rinkėjų sluoksniams buvo 
menkai pažįstamas. Jo 
kaltinimai aiškusHbaratai 
neištesėjo praeituos rinki
muos duotų pažadų. Jo 
partija Šiais metais geriau 
organizuota. Jo mitingai 
sutraukia didesnius skai
čius publikos. Jis yra rim - 
tas Ir ramus kalbėtojas. 
Okai kurie pageidautų la
biau dinamiškos jo politi
nės akcijos.

Lewis, socialistų vadas 
savo rinkiminėse kalbose 
puola vyriausybę, tvirtin
damas kad didžiosios biz
nio kompanijos perdaug 
turi privilegijų. J| remia

1972. X.4
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dalis profesinių sąjungų ir 
vietomis, ypatingai toli
mesnėse provincijose jis 
yra gana sėkmingas.

QUBECO MINISTERS 
PIRMININKAS R. 
BOURASSA

Lietuvių Dienoje atstovaus 
provincijos parlamento 
narys, Taillon atstovas 
Guy Leduc. Jam yra p" 
siųsta Lietuvių Dienr 
programa ir pasiūlyra da
lyvauti skemadienlo kon
certe.

Lietuvių Dienos baliaus 
loterija bus įvairi ir tur
tinga neeiliniais laimėji
mais. Jau anksčiau buvo 
skelbta, kad Leonas Gu- 
reckas, visiems žinomas 
automobilių firmos atsto
vas pats pirmasis pado
vanojo televizijos apara
tą; ’’Litas ” -puiku stereo 
AM/FM su dviem garsia
kalbiais/’Gintaras”-radio 
tranzistorių su laikrodžiu; 
Montrealio šauliai$50.00 
mecenatai vieno staliuko 
’’gyvybės eleksyro ’’lote
rijoje./inom, kad vaisių 
staliukų loterijoj bus apie 
20 įdomiai paruoštų ska
nėsių staliukų. Girdėjom, 
kad Šv.Kazimiero parapi
ja ruošiasi padovanoti 
kažka įdomaus. Tikime, 
kad visa eilė dar neatsi
liepusių organizacijų, pro
fesionalų, prekybininkų ir 
bendrai vist montrealieciat 
prisidės, kad loterija būtų 
įdomi. Norime pabrėžti , 

kad loterijai dovanos bus 
priimamos ir baliaus metu.

• KANADOJE kiekvienas 
sekmadienis pareikalauja 
naujų aukų. Štai ir praei
tas savaitgalis nebuvo ge
resnis, nes žuvo viso 70 
žmonių.Šiuo sykiu pirma
vo Ontario,kur kelio nelai
mėse buvo užmuš4! 23 ir 
nuskendo 5.

• Oakville Correctional 
Centre - moterų kalėjime 
įvyko maištas. Kalinės 
spėjo sunaikinai daug 
svarbių įrengimų. Maišto 
priežastis,tai kieta tvarka, 
menkas maistas ir leidi
mai lankyti kalines per
daug retai.

• SARNIA sto nykioje,kaip 
praneša Kanados Man
power bus apgy ; endinti 
azia4al. Ten jie gaus 
maistą ir patalpas. Bet 
jiems siūloma greitai pa
sirūpinti darbu, arba ver- 
sfis amatais, kokius jie 
turėjo Azijoj gyvendami. 
Jie visi, esą, gerai moka 
angliškai.

• BLACK CREEK upelis 
staiga buvo užnuodytas, 
nes į jį pateko septyni 
tūks’ančiai galonų naftos. 
Dviejų mylių apimtyje 
upelis buvo užnuodytas. 
Bet administracija sku- 

biotr.is priemonėmis spė
jo tolesnį pavojų pašalint.

' > s*

• Kanados indėnų rezer
vate į rytus nuo Brant- 
fordobuvo suimtas vienas 
jaunas vyras,kurs triukš
mavo. Tūkstantinė indėnų 
minia buvo pasipiktinusi 
policijos veiksmais ir 
puolė ją lazdomis, bonko- 
mis, plytomis. Penki poli
cininkai sužeisti, keli jų 
vežimai sugadinti. Tik at
vykus policijos rezervams 
iš Simcoe,Cayuga ir Oak
ville minia įbauginta įspė
jamų šūvių į orą, išsi
sklaidė. Penki indėnai 
areštuoti.

• QUBECO premjeras 
Bourassa paskelbė, kad 
netrukus bus statoma did
žiulis chemijos fabriką 
netoli Montrealio. Fabriko 
statyba kaštuos 37 milijo
nus dolerių. Šioje staty
boje dalyvauja be Kana
dos finansinių organiza
cijų ir JAV Hercules 
kompanija.
• - LABRADOR CITY . 
Newfoundlande iš aplinki
nių vietovių susirinko di- 
de’is skaičius bedarbių.
Jie atvyko| šį miestą dar
bo ieškodami. O dabar, 
darbo negavę, atsidūrė 
sunkiausioje padėtyje. Jie 
neturi lėšų gr|žti | nuola
tines gyvenimo vietas ir 
neturi iš ko gyventi Labra
dor City. Jų skaičius pa
vojingai greitai auga ir su
sidaro neramumų grėsmė, 
o - KANADOS indėnams 
bus teikiami specialūs 
kursai, kur jie mokysis 
teisėsir politinio vadova
vimo. Kursai veiks Leth
bridge Community Ci’lege. 
Tie kursai užtruks viene
rius metus.

KADA JŪS M EI UO JA T ?
Retas gali pasakyti, kad 

jis nemeluoja. Daugumas 
yra nelaisvi nuo šios nuo
dėmės. Georgijos univer
siteto profesorius Kosnek 
sumanė patirti, kaip jo 
studentai aiškina melą.Jis 
apklausinėje 491 studentą, 
ir teiravosi kada ir dėl 
kokios priežasties jie me
luoja. Visi 490 studentų 
apsakė, kad jiems tenka 
pameluoti. Tik tas vienas 
sakė,kad niekad nemeluo
ja. Bet ar jis šį kartą ne
sumelavo, tai dar klausi
mas.

Apklaustųjų 31,3 nuo-

KANADOS MIŠKU
PABAISA- vilkas
Vilkų ir kojotų nepap

rastai daug priviso į šiau
rę nuo Montrealio, Ottawa 
Valley ir Easfern Town
ships srityse. Jie sudaro 
pavojų daugeliui miško 
gyvulių,kaipbriedžiiįsttr- 
nų ir kt. Administracija 
paskelbė konkursą ir ža
da premijas ir dovanas, 
kas nušaus vilką arba ko
jotą. Tačiau sportininkai- 
medžiotojal protestuoja 
dėl šių pastangų. Jie su
tinka, kad reikta vilkų 
skaičių sumažinti, bet 
prieštarauja prieš skel
biamus prizus. Jie siūlo 
grynai sportine tvarka su
mažinti esamų vilkų skai
čių.

šimčių aiškino,kad jie me
luoja bijodami bausmės. 
24,3 nuošimčiai melavę, 
nenorėdami kam nors pa
daryti nemalonumą ar 
skraiudą. O 18,3 nuošim
čiai melavo, girdi,4 odėl, 
kad patys nenorėjo patekti 
į nesmagią padėti.

Profesorius dar norėjo 
sužinoti studentų nuomo
nę, kada jie pateisina me
lą. Tada 32, 9 nuošimčiai 
apklaustųjų atsakė, kad 
melas pateisinamas tada, 
kai norima išvengti kam 
nors padaryti nemalonu
mą arba skriaudą. Atsi
rado 22, 6 nuošimčiai sa
kė, kad melą jie pateisina 
tuo atvėju, kai reikia ką 
nors pateisinti ar apginti. 
Pagaliau 16,6 nuošimčių 
pareiškė, jog melas jokiais 
pasiteisinimais neleistinas

• CONNECTICUT teismas 
pripažino, kad griežtas 
įstatymas abortų varžy
mu nekonstitucinis, nes 
jis pažeidžia moters tei
ses Ir varžo jos asmeninį 
gyvenimą, o taip pat ne
leidžia jai pasirinkti jos 
šeimyninio gyvenimo są
lygas.
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ROLANDAS APIE MEILE

Apie meilę galima įvai
riai kalbėti. Yra rašytojų, 
kurie stipriai reiškia 
jausmus, bet silpnai juos 
įprasmina. Ir yra tarsi 
meilės atskleidė jų,aiškin
tojų, kurie stipriau įpras
mina jausmus ir ne taip 
stipriai juos išreiškia.

Toks meilės atskleidė- 
jas buvo R. Rolanas savo 
"Užburtojoje sieloje". Jis 
tarsi perima praėjusio 
amžiaus mokslininkų me
todiką: jie perplovė orga
nizmo ląstelė, nudažė ją 
įvairiomis spalvomis ir 
ištyrė mikroskopu. Rola
nas tarytum perplauna 
psichologinę ląstelę, nu
dažo ką logikos spalvomis 
ir apžiūri labai padidintą. 
Ląstelės sandara išąlš - 
kinta,bet jai atimta gyvy
bė, ji pažinta, bet prara
dimo kaina.

Rolanas - filosofas, ir 
meilė jam - ne paprastas 
jausmas. Tai kažkokia 
ultragamtinėdviejų biolo
ginių polių, amžina prie
šybių trauka, antipodų 
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siekimas susilieti, didis 
ir paslaptingas kosmoso 
dėsnis. Lyties šauksmas, 
"grynas kaip ugnis", visa
da slypo mė ilėje, jos gel
mėse, jis galingas,ir Ane
ta Rivijer, užburtoji siela, 
aiškiai jaučia jo valdžią.

Anetą pervargino noras 
visa, kad geriausia joje, 
atiduoti kitam. Bet jos 
protas ir jausmai maiš
tauja prieš šį nerimas
tingą šauksmą. Jos pasą
monė pasiruošusi atsiža
dėti savojo "aš" ,bet są
monė sukyla prieš tai.Ro- 
lanas tą kovą laiko realiu 
naujųjų laikų meilės prieš
taravimu,meilės žmogaus, 
kuris suvokia savojo”aš" 
vertę,brangina savo laisvę 
ir nenori užgniaužti savo 
asmenybės.

Anetą nenori smulkinti 
Ir menkinti savo asmeny
bę. Norėdama turėtų vi
sišką, o ne dalinę laisvę, 
ši Rolano moteris nori 
vystyti savo asmenybę ir 
ją išlaikyti. Aneta sako 
savo sužadėtiniui: " Jūs 

ateinate pas mane ne vien 
su savo meilė. Jūs atei
nate su saviškiais, su sa
vo draugais,su savoklien - 
tais ir su savo gimine, su 
savo užsibrėžtu keliu, sa
vo nustatyta karjera, su 
savo partija ir dogmomis, 
su savo šeima ir tradici
jomis,-su visu pasauliu, 
kuris yra jūsų, su visu 
pasaulio, kuriuo esate jūs 
pats. Ir aš turiu pasaulį, 
ir taip pat esu pasaulis;- 
jūs man sakote: "Palik 
savo pasaulį [Mesk jį ir 
įeik į manąjį’"-Aš esupa- 
slrengusi ateiti,Rožė, bet 
ateiti su viskuo. Ar jūs 
mane priimate su viskuo?

Dabarties meilė Rola- 
nui-tal dviejų žmonių did
žiulių ir sudėtingų pasau
lių suartėjimas. Tie pa
sauliai skirtingi daugybe 
savo taškų ir briaunų Ir 
nuo to, ar suartės tie taš
kai, priklausys meilės li
kimas, jos gyvenimas arba 
žlugimas.

Aneta trokšta jausmų 
laisvės: "Dviejų būtybių 
sąjunga neturi pasidaryti 
tarpusavio pančiais .Prie
varta mane žudo. Vien tik 
mintis apie ją mane pik
tina."

Laisvė be meilės jai 
brangesnė už vergovę 
meilėje. Laisvės troški- 
mas-nauja ir didelė žmo
nių gyvenimo varomoji 
jėga,kur i valdo mūsų epo
chos žmonių buitį. Sis 
troškimas veikia žmonių 
meilę,nudažo ją naujomis 
spalvomis.

Kitados Sėlis kalbėjo: 
"Prievarta naikina meilę. 
Jos pati esmė-laisvė; ji 
nesuderinama su paklus
numu, pavydu ir baime." 
Veikiausiai taip ir yra. 
Ir nors dažnai meilė su
sitaiko ir su paklusnumu, 
ir su prievartą, ir su bai
me, bet pati jos esmė 
trokšta laisvės.

Meilė - tai vos ne vie
nintelė dabar ( išskyrus 
motinos Ir valkų jausmus 

' gimininė žmogaus savybė. 
Kiti jausmai-pagarba, ne
apykanta, bičiulystė, pa
nieka - daugiau priklauso 
nuo rūšinių, socialinių 
žmogaus pozicijų, jie ma
žesni už meilę, nustatyti 
•pagal gimininį kamertoną.

Gal būt, todėl meilė 
priešinga visiems rūši
niams padalijimams, vi
sokiai nelygybiai, prievar
tai, nelaisvei - priešinga 
viskam,kad menkina žmo-

G
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1 - ------------ ------------
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VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

gų, asmenybę; nelygybė 
užnuodija meilę, gesina ir 
žudo ją, paverčia žaizda. 
Tai buvo aišku praeityje, 
bet ypač išaiškėjo am
žiuje, sukrėtimų ir revo
liucijų amžiuje.

DIVORSUOTŲ VYRŲ 
KALĖJIMAS
New Yorke yra kalėji

mas, kuriame sėdi tokie 
vyrai, kurie nemoka savo 
dlvorsuotoms žmonoms 
alimentų. Jie nelaikomi 
nusikaltėliais, bet tik 
vengiančiais atlikti tam 
tikras teismo pripažintas 
pareigas. Todėl jie turi 
žymiai daugiau laisvės, 
negu kiti kalėjimų įna
miai. Pavyzdžiui, jie lais
vai gali skambinti telefo
nų, gali savo biznį tvar
kyti ir susisiekti su savo 
sekretorėmis bei kitais 
biznio bendrininkais. Už 
valgį jie patys užsimoka 
ir daugumai jų pietūs tie
kiami iš greta esančio 
restorano.

VISUS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 
DALYVIUS MONTREALYJE 

SVEIKINA

LIETUVIŲ KLUBAS

V- BAR
2159 ST-CATHERINE ST. EAST. MONTREAL

KVIEČIA VISUS LIETUVIU DIENOS DALYVIUS Į 

SPECIALIA PROGRAMA.;

Informacijai skambinti ^04 £ 'Patil tel. 522 - 2353 
t 
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Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St., 1 a. 11 - 12Tk.
Tel: 
932-6662; namų 737-9681

Bet miestui šio savotiš
ko kalėjimo išlaikymas 
vis tiek labai brangiai 
kaštuoja. Tad sudarytas 
planas šį kalėjimą visai 
uždaryti,o jo įnamius per - 
kelti į kitus kalėjimus,pa
liekant jiems dabar turi
mas privilegijas.

Šiame kalėjime tarp 
kitko sėdi ne tik divorsuo- 
ti vyrai,bet Ir įvairių pro
fesinių organizacijų arba 
unijų lyderiai, nubausti už 
prasižengimus, surištus 
su jų unijine veikla. Eko
nominiai sumetimai ir 
diktuoja šį kalėjimą užda
ryti.

10 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



MIEGAS IR 
» . * •

Buvo manoma,kad mie
gas tai savotiška organiz
mo apsauga nuo kažkokių 
nuodingų medžiagų, susi
kaupiančių budėjimo me
tu. Tačiau tokiai cheminei 
miego teorijai atsirado 
daug prieštaravimų.

Pagal kitą hipotezę, 
smegenų kamiene esąs 
specialus miego centras, 
panašus į tuos, kurie re
guliuoja kvėpavimą, krau
jotaką, medžiagų apykaitą.

Nl iegas-tat slopinimas, 
kuris atsiranda smegenų 
pusrutulių žievėje ir yra 
aktyvus nervinis procesas, 
apsaugantis nervų ląste
les nuo išsekimo.

Naujoji miego teorija 
išaiškino daugelį iki tol 
nesuprantamų normalaus 
miego ir liguistų sutriki
mų reiškinių,taip pat įliejo 
šviesos ir aiškinant tokius 
reiškinius, kaip sapnai, 
hipnozė, kurie daugeliui 
atrodė paslaptingi, ant - 
gamtiniai, moksliniam ty
rimui neprieinami.

Pastaraisiais metais 
eksperimentinės techni
kos, elektrinio smegenų 
aktyvumo tyrinėtojų pa
siekimų dėka miego tyri
mas pergyvena naują pa
kilimą. Pareikšta, kad 
miegas-tai sudėtingo sme
genų įvairių darinių tar
pusavio veikimo išdava. 
Šį teiginį patvirtina šiuo
laikiniai smegenų tinkli
nių darinių ir kitų siste
mų tarpusavio veiklos ty
rinėjimai.

Pastarųjų metų tyrimai 
parodė, kad į miegą nega
lima žiūrėti, kaip į pasy
vią smegenų būseną. Se
niai žinoma, kad žmonės 
sapnuoja ir kad miegant 
galima atlikti neįsisąmo
nintas, tačiau gana sudė
tingas mąstymo operaci
jas ( atsiminimai, kūrybi
nės protinės operacijos, 
matematinių užduočių 
sprendimas ir pan.). Pa
aiškėjo, kad kai kurių 
smegenų darinių bioelek- 
trinis aktyvumas miegant 
yra didesnis, negu budint. 
Ir vis dėlto normalus 
miegas suteikia organiz
mui pilnavertį poilsį, nes 
miegant apykaitos proce
sai nukreipti energeti
niams organizmo resur
sams atkurti.

Migienos prlncipas(gul- 
tis ir keltis visada tuo pa
čiu metu, įtemptą protinį

1972.X. 4

SVEIKATA 

darbą baigti nevėliau kaip 
1, 5 - 2 vai. prieš miegą, 
gausiai nevakarieniauti 
prieš pat miegą, regulia
riai vakarais kvėpuoti 
grynu oru ). Higienos 
mokslui iškilę labai sudė
tingi ir svarbūs uždaviniai. 
Pavyzdžiui, buvo kone vi
suotinai pripažinta, kad 
senstant mažiau tereikia 
miego. Tačiau nuo miego 
pilnavertiškumo daug kuo 
priklauso ilgaamžiškumas 
ir daugumai pagyvenusių 
žmonių, atvirkščiai, reikta 
daugiau miegoti. Miego 
trukmė įvairiais žmogaus 
gyvenimo periodais iš es
mės keičiasi: naujagimiai 
miega beveik Ištisą parą, 
jaunesniojo mokyklinio 
amžiaus vaikai-10 vai., 
suaugusieji-7-8 vai.Pagy
venus tame amžiuje vėl 
miegama 9-10 vai., o se
ny vame-nakties miegą dar 
tenka papildyti trumpu 
popiečio miegu.

Miego trukmė yra in
dividuali. Ji priklauso nuo 
daugelio priežasčių, kaip 
nervų sistemos tipas, 
bendra savijauta,žmogaus 
veiklos pobūdis. Melan- 
cholinio temperamento 
žmonėms reikia ilgiau 
miegoti, negu sangvini
kams ar flegmatikams. 
Cholerikų, kurie yra at
stovai stipraus ” nesuval- 
domo”aukštoslos nervinės 
veiklos tipo, miegui su
trumpėjus iki 5 - 6 vai., 
aktyvios,audr ingos veiklos 
būseną paprastai laikinai 
pakeičia sumažėjęs akty
vumas, ir tada miegas 
prailginamas iki 8-9 vai.

Svarbiausias higienos 
mokslo uždavinys - miego 
profesinių ypatybių tyri
mas .Reikia išaiškinti, pa
vyzdžiui, koks turi būti 
miegas, kad jis užtikrintų 
patikimą vairuotojo, lakū
no, sudėtingų gamybinių 
konvejerių ir agregatų 
operatoriaus bei kitokių 
specialybių žmonių sme
genų veiklą.

Miego higiena yra tam
priai susijusi su raciona
lia mityba. Ne tik persi
valgymas prieš miegą, bet 
ir stipri kava, arbata, al
koholis/, o neretai ir rū
kymas sukelia nemigą. 
Kai kurios maisto medžia
gos sužadina nervinę 
veiklą ( gausus mėsiškas 
valgis su aštriais prie
skoniais), kitos padeda 

miegui (pieniškas-augali- 
nis lengvas valgis). Kai 
kuriais atvejais lengva 
vakarienė, pavyzdžiui, 
pieniška košė, ją suval
gius prieš pat miegą, ge
riau veikta, negu migdo
mieji vaistai.

Daug reiškia ir kiekvie
no žmogaus organizacija 
bei poilsis.

Normalų miegą labai 
trukdo miesto triukšmas. 
Trukdo miestiečių ramy
bę, nakties miegą ir ne
pakankama garso izolia- 
zija naujųjų statybų na
muose, blogai veikiantys 
liftai.

Svarbi problemą - kovą 
su nemiga. Nepakankamai 
miega ne tik nerviniai li
goniai, bet ir praktiškai 
sveiki žmonės .Kaip elgtis 
tokiais atvejais ? Didelė 
blogybė yra netvarkingas 
migdomųjų medikamentų 
vartojimas.Bandymai ro
do,kad jų poveikis neilgas. 
Organizmas greitai pri
pranta prie jų ir tenka 
nuolatos didinti dozę. Dėl 
to kai kurie žmonės pasi
daro migdomųjų vaistų 
vergais, negali be jų mie
goti, o toli pažengusiais 
atvejais jie tampa narko
manais - jaučia liguistą 
potraukį į migdomuosius 
vaistus.

Nepakankamai iš mie
gant ir jaučiant kitokius 
sutrikimus,būtina kreiptis 
į gydytoją neuropatologą 
arba psichiatrą, kuris 
nustatys ligos priežastį ir 
paskirs reikiamą gydymą.

Dabar miego sutrikimai 
sėkmingai gydomi impul
sine žemo dažnumo srove- 
- n elek^romiegu”, kuris 
paplito visose pasaulio 
šalyse. Toks gydymas ne
kenkia organizmui.Tačiau 
juo naudotis tegalima tik
tai paskyrus gydytojui. 
Per pastaruosius 10 - 15 
metų pasiekti nemaži lai
mėjimai psichofarmako- 
loginių priemonių kūrimo 
ir gamybos srityje. Tai 
tokie vaistai, kurie veikia 
tiktai psichinių procesų 
sutrikimus ir juos gydo. 
Kai kurie iš šių psicho- 
farmakologinių medžiagų, 
nebūdamos iš tikrųjų mig
domosios, nuos'abiai grei
tai ir patikimai sugrąžina 
normalų miegą.

• SOVIETŲ RUSIJA šie
met perka grūdų iš JAV, 
Kanados, Prancūzijos ir 
kitų valstybių už pusantro 
bilijono dol.

TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

įvairios progos

JUOZAS GRAŽYS 
KAILIU SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remode|iuoju
• Vasaros laike saugojimas

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

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

Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodama 
(vairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama'kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montrealiejams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Heg’d.
7725 George Street • ToisXmos " daiymas automobilių 

LaSalle Que. • Paavimas ir taisymas Chaparral 
' firmos snowmobile ir Moto firmos

ozz LhaL, snowblower ir taip pat motorinės 
366-0500,366-4203 valtys.. Sav.G Desrochers

Jette & F r eres
Hydro - Quebec 

atstovas, 
kuris išnuomuoja 
ir įrengia karšto 
vandens šildymą.

1

mapmokate ’ 
mėnesinę ' _ _ 
elektros sąskaitą.

1.75
por moi\ 

per month

40
I

Visi kiti vandentiekio ir šildym^ 
taisymai ir nauji [rengimai. Taip 
pat gaziniu priemonių pardavimas 
ir įrengimas. Veltui'įkainavimas.

Jettė & Frere Lt
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e A VENUS . 366-0330

2.25

L
 par mois 

per month

60

11 psl.



MOTERYS KATALIKU

Popiežius Povilas Šeš
tasis atmetė pasiūlymą 
leisti moterims atlikti 
bažnytines apeigas. Tuo 
pat metu buvo patvirtin
tas kunigams celibato 
statusas.

Šiuo dekretu popiežius 
uždraudė moterims baž
nytines apeigas atlikti. 
Vatikano susirinkimai 
1962-1965 metais buvo su
teikę platesnes teises mo
terims bažnyčiose. Buvo 
leista moterims skaityti 
mišių metu šventąjį raštą, 
o taip pat moterys turėjo 
teisę atlikti ir kitas apei
gines funkcijas. Moterys 
tarp kitko galėjo patar
nauti kunigui mišių metu.

Popiežius visai neatmeta 
tokių teisių moterims, bet 
jis nustatė, kad vyskupas 
negali šventinti moteris 
bažnytinėms pareigoms. 
Popiežius, tvirtinama, at
sižvelgęs į daugumos 
vyskupu nusistatymus. 
Bet šie popiežiaus spren
dimai aiškiai ignoruoja 
1971 metų vyskupų siūly
mą sudaryti komisiją, ku
ri nustatytų gaires ateity
je sustiprinti moterų vaid
menį bažnyčiose gyveni
me.

Kunigų pašventinimo 
apeigose yra pasižadėji
mas laikyti celibatą.Celi
batas privalomas esąs ir 
kandidatams į kunigus, o 
taip pat neveduslems kan-

DELHI LIETUVIŲ TAUTINIU ŠOKIŲ GRUPE "PALANGA“

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA12 psl.

BAŽNYČIOJE

didatams į diakonus. Bet 
popiežius nustatė, kad 
tonzūra nebūtinai reika
linga. Būdavo išskutarnas 
pakaušis ir padaromas 
apskritimas .Ilgainiui ton
zūra sudarė tik tam tikrą 
simbolį. Tonzūra buvo 
įgyvendinta penktajame 
šimtmetyje,kada bažnyčia 
ragino visus, o ypatingai 
kunigus trumpai kirpti 
plaukus.Dabartiniais lai
kais tonzūra jau neteko 
pirmykštės reikšmės.

LIETUVOS MOKSLO 
AKADEMIJA

Vilniuje,Lietuvos Moks
lo Akademijos sesijoje bu
vo išrinkti šie nauji Aka- 
mljos tikrieji nariai ir na
riai korespondentai ir pre
zidiumas.

Tikraisiais nariais iš
rinkti: J. Gaudrimas (me
notyra), L, Kairiūkštis 
(miškininkystė), V. Statu- 
levlčlus (matematika). 
Naujieji nariai korespon
dentai :B. Grigelionis(ma- 
tematlka), R. Kulikauskie
nė (istorija), V. Mažiulis 
(lietuviųkalba), J. Mockus 
(kibematika), A. Prakop- 
čikas (fizinė chemija), L. 
Rasteikienė (biochemija), 
P. Sadauskas (veterenari- 
ja, citologija), R. Šarmai
tis (istorija), K. Ulvydas 
lietuvių kalba), J. ViŠčia- 
kas (eksperimentinė fizi
ka), R. ViŠomlrskis (elek- 

tro-chemija). Šiuo metu L. 
M, Akademijoje yra 19 tik
rųjų narių ir 25 nariai ko
respondentai. Jos prezi
dentu perrinktas išgametis 
vadovas J. Matulis, vice
prezidentais-A. Bukaus
kas ir J. Požėla. Kiti pre
zidiumo nariai: K. Meš
kauskas (sekr.), P. Braz
džiūnas, L. Kairiūkštis, 
V. Niunka, K. Korsakas Ir 
J. Kubilius.

Patvirtinti anksčiau iš
rinkti institutų direktoriai: 
V. Statulevičius ^fizikos ir 
matematikos), J. Požėla 
(puslaidininkių fizikos), V. 
Dauknys (Fizikinių techni
nių energetikos problemų), 
J. Matulis (Chemijos ir 
cheminės technologijos), 
L. Rasteikienė (Biochemi
jos), K. Jankevičius (Bota
nikos), P. Zajančkauskas 
(Zoologijos ir parazitolo
gijos), K. Meškauskas 
(Ekonomikos) ir K. Korsa
kas (Lietuvių kalbos ir li
teratūros). (E)

LIETUVOS FILMU 
NESĖKMĖ
Esama nuomonių (klai

dingų ,kad filmų scenerl- 
jai, tai literatūros kūri
niai. Tas nesėkmės iškėlė 
Romas Gudaitis ’’ Lit. ir 
Meno ” savaitraštyje. Jis 
nusiskundė, kad lietuviš
kame kine”šiuo metu per
nelyg maža žmonių, kurie 
scenarijų rašymą laikytų 
savo profesija ar pašau
kimu .Nei vienas pastarųjų 
metų lietuviškas meninis 

filmas nebuvo sukurtas 
paga.l pilnavertį literatū
rinį scenarijų ”.

Reikia, esą, puoselėti 
originaliąją kino drama
turgiją, priešingu atveju 
kino ekranuose vietoje 
tikrų filmų,teks stebėti... 
nufilmuotą lietuvišką li

teratūrą. Trūksta tinkamų 
scenaristų.

(E)

• - VILNIUJE išleista nau
ja J. Dovydaičio apysaka 
’’Keistos vestuvės”. Auto
rius pasakoja apie karo au
dros Lietuvoje atsiradu
sias vadinamas ’’padugnių 
drumzles". (E)

• - LIETUVIAI kompozi
toriai Vilniuje sukūrė nau
jus kūrinius: V. Barkaus
kas fortepioninį clklą”Pen- 
ki Vytuko paveikslėliai”, 
L. Povilaitis - sonatą for- 
tepionui nr. 3 (pagal M. K. 
Čiurlionio’’Pavasario So
natą”), P. Dikčius - stygi
nį kvartetą. (E)

Sunkumai su muzikos 
kūrinių leidyba. Dvi lei
dyklos Leningrade lietu
viškai kasmet skiria po 50 
spaudos lankų, o Vilniaus 
"Vaga” - šimtą, tačiau tie 
kiekiai nepatenkina, nes 
per metus lietuvių kompo
zitoriai sukuria gal tris
kart daugiau.

LENGVOSIOS MUZIKOS 
KONKURSAS VILNIUJE
Vilniuje šiais metais jau 

penktą kartą įvyko estra

dinės (lengvos) muzikos 
konkursas, pavadintas ”ViP 
niaus bokštai - 72”. Da
lyvavo jauni dainininkai.

Partinė spauda nusiskun
dė, kad apvylęs repertua
ras, nes turinys daugiau
sia lietęs meilės ir pirmų
jų pasimatymų temą.... 
Spauda pasidžiaugė, kad 
konkurse buvusios atliktos 
ir kelios pilietinio turinio 
dainos.

Konkurso laureato var
das ir aukso medalis atite
ko klaipėdiečiui A. Rup
šiui, kiti laimėtojai-šiau - 
lietis S. Lileikis, vilnietis 
D. Čepas^ klaipėdietis S. 
Donskovoas ir kt. Geriau
siomis dainomis vertinimo 
komisijos pripažintos dai
nos šių muzikų: B. Gor- 
bulskio, J. Makačino ir M. 
Vaitkevičiaus. (E) 

IR MONTREALIUI 
PASIUSTA BOMBA V
Izraelio atstovybėms ir 

įvairioms žydų įstaigoms, 
visame pasaulyje, kaž 
koks užsienietis, Amster
damo paštuose išsiuntė 
daygybę vokų, kuriuose 
įmontuota tam tikras 
sprogstamas prietaisas 
kuris eksploduoja ir ati
darius voką užmuša žmogų. 
Tokių vokų gavo ir M on- 
trealis .Kadangi vokai visi 
panašūs, tai paštas juos 
perduoda policijai, kurį 
bombas padaro neveiks
mingomis.

Užmuštas buvo tik pats 
pirmas gavęs tokį voką 
Dr. Ami Sahari.



LILIJA ŠUKYTĖ

KYLA EUROPOJE
Vokietijos " Welt am 

Sonntag” rugpiūčio 20 d. 
numeryje paskyrė ketvirtį 
savo didelio puslapio da
bar N-uenchene dainuojan
čiai solistei Lilijai Šuky
tei ( pagal vokišką kalbos 
stilių ji rašoma:Lilian Su
kis') ryšium sujos laimė
jimu naujoje operoje.. Iš
spausdinta ir dainininkės 
fotografija.

Apie ją rašo Egon F. 
Freiheit. Straipsnis pava
dintas tokiomis skambio
mis antraštėmis: ” Daini
ninkė, kuri dainuoja sun
kiausią savo vaidmenį. 
Prieš pasisekimą-ašaros 
ir mąnkštinimasis ". 
Straipsnyje rašoma:

"Ji sustojo scenoje, že
mai nusilenkė ir šypsojosi 
ovacijų kvaitulyje,laimin
ga, triumfuojanti. Sopra
nas Lilija Šukytė įveikė 
savo vaidmenį korėjiečio 
Isang Yuns pasaulinio 
garso operoje"SimTjong", 
kuria buvo pradėta olim
piados kultūrinė progra
ma.

” Lilija Šukytė taip pat 
įveikė tokį vaidmenį, apie 
kurį pakilios nuotaikos 
apimta Muencheno Nacio
nalinio teatro publika ne
turi jokio supratimo: vaid
menį,kur is buvo suvaidin
tas už kultūrinės olimpia
dos kulisų ir maža ką 
bendra teturi su sporto 
olimpiada. Darbo ir kieto 
varginančio mankštinimo- 
si ir baimės bei abėjonių, 
su kuriais susidūrė mu
ziką įsimylėjusi meninin
kė, ruošdama pagrindinį 
operos vaidmenį.

" Mane ėmė baimė”, 
prisipažino Lilija Šukytė 
"WeltamSonntag”bendra- 
darbiuiJ’Aš b įjojau,nes ši 
opera buvo man nepažįsta
ma. Kai aš, pavyzdžiui, 
mokiausi Richardo Strau- 
sso Capriccio, tai aš ga

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS, JAME NEMAŽAI ŽINIŲ 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 SKYRIŲ.

Metinė prenumerata tik $7.00

636 EAST BROAD V/AY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

1972.X. 4 

lėjau pasigroti plokšteles. 
Aš girdė jau,kaip kiti dai
nuoja. O čia? Čia aš netu
rėjau jokio pavyzdžio.Dėl 
to aš vis ir galvojau: kaip 
aš pataikysiu tikru balsu 
dainuoti? Palaipsniui tai 
ėjo,po mėnesių netikrumo 
ir varžymosi.

” Paskutinėse repetici
jose aš buvau visiškai jau 
susimaišiusi. Atsisėdau 
savo persirengiamajame 
ir apsiverkiau. Buvo blo
ga. Mane ištiko isterijos 
priepuolis.

"Aš buvau prakeiktai 
gerose rankose: valstybi
nio intendanto dr. Guen- 
therio Rennerto, kuris 
inscenizavo operą,ir pro
fesoriaus Sawallischo,ku
ris vadovavo muzikinei 
daliai. Ko dar geresnio 
būtų galima norėti?

"Bet kol nešiojausi tą 
baimę, kad aš teisingai 
nesuvaidinsiu ir nesudai
nuosiu savo vaidmens, to! 
mažą ką tepąs įvariau į 
priekį su savo darbu.Taip 
buvau perimta, kad net 
padariau kvailių muzikinių 
klaidų:pražiopsodavau iš
tisus intarpus ir netei
singai nuklausydavau. 
Ž lauru buvo. Niekas man 
nepriekaištavo,bet aš ži
nojau, kad negerai.

" Prieš pat premjerą 
jau nebepajėgiau valdytis. 
Pasidariau beveik kaip 
beprotė: girdėjau operos 
skambėjimą ausyse, bet 
man buvo reikalinga ra- 
mybė.Reikėjo išsimiegoti, 
bet aš negalėjau!

"Po premjeros buvau 
laiminga.Toks jausmas ir 
džiaugsmas,kurių negaliu 
nusakyti, nes jiems nėra 
pavyzdžio

"Suprantama,kad sporto 
olimpiadoje būna nepri
teklių ir reikalinga jai 
kieto pasiruošimo. Ne ki
taip yra ir su kultūros

SoL Lilija šukytė naujoje Isang Yun operoje "Sim Tjong" vaidinusi pagrindinį vaidmenį.

olimpiada. Imkime pa
vyzdžiui Liliją Šukytę:

" Dienomis ir naktimis 
varčiau ir perskaičiau 
viską apie korėjiečių šo
kius ir rankų judesius .Kai 
mano kolegos važiavo at
ostogų,aš teatre mankšti
nau savo raumenis.Ypač 
tai reikalinga dėl pradinės 
scenos, kurioje aš stoviu 
laiptų aikštelėje ir turiu 
grakščiai užkopti laiptais. 
Būtų tikra katastrofa, jei 
aš,kai muzika plaukia to
kiais lėtais tonais, neiš
silaikyčiau, kai mano ko
ja siekia kitos pakopos.

" Lilija Šukytė padarė. 
Publikai ji buvo " Sim 
Tjong”,toji į angelą pana
ši korejiškosios legendos 
būtybė, kuri vėl bus paro
dyta rugpiūčio 31 d.

" Lilijos tėvas, lietuvis 
kapitonas, mirė netrukus 
po to, kai ji gimė. Šešetą 
metų mergaitė su savo 
motina išgyveno pabėgėlių 
stovyklose Uchtėje prie 
Bremeno. 1950 m. ji išva
žiavo ; Kanadą; motina il
gus metus išdirbo verpy- 
kloje, kad būtų iš ko pra
gyventi. Lilija studijavo 
vokiečių ir prancūzų lite
ratūros, o vakarais mokė
si skambinti pianinu ir 
lankė konservatoriją. 1966 
m. ji pagal sutartį buvo 
priimta dainuoti į New 
Yorko Metropolitan operą 
ir pirmiausia atsigabeno 
iš fabriko savo motiną. 
Trejetą metų ji ten, Me- 
tropolitaiįdainavo Verdžio 
" La Traviatoje" Violetą 
Valery,Mocarto "Stebuk
lingojoje fleitoje" Paminą.

” Ta sopranas, kuri 
moksleivės metais buvo I
išmesta iš vaikų choro, 
kaip, matyt, " neturin
ti balso ", kuri tikslingai 
siekė tikslo ir dirbo pri
silaikydama geleži lės 
disciplinos, kuriai meilė 
muzikai buvo ligi šiol di
desnė už meilę vyriškiui, 
kokį tikslą ji turi savo 
ateičiai?

" Būti gera. Būti ge
ra scenoje. Pačiai pajėgti 
interpretuoti. Mieliau būti 
pakankamai gera Šukyte, 
negu tobula Callas imita
cija. Šitam aš ir dirbu

"Ar darbas yra viskas 
Lilijai Šukytei?"Ne", at
sako ji, "bet labai daug ".

" Kas dar jums reikš
minga šalia darbo” ?klau- 
siu aš.

"LilijaŠukytė susimąs
to ir atsako tylėjimu ". 
--------------- e.L. 
KASDIENINES 
PASTABOS-

Gyvenime jau taip yra, 
kad kūdikius reikia mo
kyti kalbėti,o suaugusius 
-tylėti.

Amerikoje tik vienas 
prezidentas niekadnekrovė 
savo nepasisekimų kitai 
administracijai : tai buvo 
George Washington.

Didieji paprastai svar
sto idėjas, vidutinieji-į vy
kius, o silpnieji-žmones.

Nepasisekimų žmones 
niekad neplanuoja, jiems 
tik nepasiseka suplanuoti.

Šuo tik dėl to hiri daug 

prietelių, kad dažniausiai 
vizgina savo uodegą, o ne 
savo liežuvį.

» • .v* < • r— ■ r y

Būk geras, mandagus ir 
draugiškas tiems kuriuos 
sutinki kopdamas aukštyn, 
nes tuos pačius sutiksi ir 
leisdamasis žemyn.

Tik tie nukasa didelį 
kalną - kurie pradeda nuo 
mažiausių akmenų.

Būti patenkintu savimi 
tereiškia tikvieną:kad ta
vo judėjimas pirmyn jau 
yra prie sustojimo ženklo.

Kas juokiasi-išlieka il
giausiai.

Ž mogus niekad nėra ap
mokamas už smegenis, 
bet už jų naudojimą.

Vyras:- Tu sakai, kad 
aš nepraktiškas. Tačiau 
kada gi aš nupirkau be
reikalingą daiktą?

Žmona:- O kad ir 
priešgaisrinį aparatą 
prieangyje? Jį turime jau 
meLus laiko ir dar niekad 
nenaudojome.

V.Š.
" TRIMITO " 
KONCERTINĖS 
KELIONĖS
Lietuvos valstybinis 

pučiamųjų instrumentų 
orkestras " Trimitas" šią 
vasarą koncertavo Kolos 
pusiasalyje,Murmansko ir 
Rusnės žvejams, Poliari
nės šiaurės jūreiviams ir 
pasieniečiams, Latvijos 
darbininkams ir Rygos 
pajūrio poilsiautojams.

13 psl.



toronto
• TORONTO miesto val
dyba paskelbė, kad ateity
je teiks lengvatas vyresnio 
amžiaus privačių namų 
savininkams. Sulaukusieji 
65 metų jau neturės var
ginti save sniegą valant 
nuo šaligatviu. Šį darbą 
žada atlikti miesto darbi
ninkai. Bet tuo reikalu 
privačių namų savininkai 
privalo pasirūpinti iš 
anksto.

hamitton
• HAMILTONO šalpos fon
das rengia abiturientų pa
gerbimą. Tą pačią dieną 
koncertuos iš Londono 
Baltijos ansamblis.
• 18-OSIOS KANADOS

LIETUVIU DIENOS lei
dinys turi 56 puslapius. 
Jame sudėti sveikinimai 
oficialių asmenų, labai 
daug fotografijų šios die
nos rengėjv, komitetų ir 
programų atlikėjų, Ap
žvalginį Kanados lietuvių 
veiklos straipsnį patiekė 
P.Rudinskas.Aprašytivisi 
dalyvaujantieji ansambliai 
ir suminimi visi jų daly
viai. Leidinį redegavo J. 
Šiaučiulis, paruošiamuo
sius darbus ir spaudos rei
kalais rūpins o i Nepriklau
soma Lietuva.

• - A. VENCLOVOS sū
naus,Tomo Venclovos poe
zijos rinkinys ’’Kalbos 
ženklas", 63psl. išleistas 
8. 000 egz. tiražu. (E

GEN. ST. RAŠTIKIO ATSIMINIMU 3-ČIAS TOMAS 
“ĮVYKIAI IR ŽMONĖS“ JAU RIŠYKLOJE, PASIRODYS 

LAPKRIČIO PRADŽIOJE.

To paties autoriaus atsiminimų pirmieji du tomai susilau
kė nepaprasto susidomėjimo ir buvo greitai išpirkti. Tre
čias tomas yra nemažiau aktualus, apima 616 psl., iliustruo
tas, kietais viršeliais, skoningai išleistas.

Kaina $15.00. Prenumeratoriai, atsiuntę pinigus iki lap
kričio 10 d. moko $12.00. Platintojai, perkantieji 5 egz. ar 
daugiau, sajygas gauna iš leidyklos. Leidžia Akademinės 
Skautijos Leidykla.

Prenumeratos atkarpa:

.. .................. ..................................Užsisakau... .egz. x$ 12.00
Vardas, pavarde

.................................................... >' . .Siunčiu S......................
Adresas o ,

Siųsti tik čekius arba
....................................  perlaidas. Čekiai rašomi

“Filisterių Skautų Sąjunga’ 
.............................................. ..............vardu.

Prenumeratas siųsti:A. V. Dundzila
Akad. Skautijos Leidykla, 
4339 W. 8 3 Street 
Chicago, ill. 6C652 USA

14 psl.

25 METAI NUO
BALIO SRUOGOS 
MIRTIES
Spalio 16 dieną sueina 

lygtai 25 metai nuo rašy
tojo, dramaturgo ir pro
fesoriaus Balio Sruogos 
mirties.

Balys Sruoga stambaus 
kūno sudėjimo, puikios 
sveikatos netikėtai anksti 
ir netaiku baigė savo die
nas žemėje, o priežastis, 
tat, jį patį ir visą Lietuvą 
užklupusios nelaimes.

Hitlerininkų išvežtas į 
kone entrac i jos stovyklą, 
ten nepaprastai daug iš
kentėjęs ir hitlerinių bu
delių kankintas, karui pa
sibaigus grįžo į Lietuvą 
jau palaužta sveikata. Ne
ilgai trukus jis ir mirė 
gimtojoj žemėje.

Likus i jo žmoną d r .Van
da Sruogienė ir duktė Da
lia dabar rūpinasi jo at
minimų palikti ateičiai. 
Chicagoje buvo planuotas 
platesnio masto jo pami
nėjimas. Buvo norima 
įvykdyti teatro vaidinimą 
ir parodyti publikai jo”Ka- 
zimierą Sapiegą Tuo 
tarpu šie sumanymai lyg 
ir atidedami. Norima pa
sitenkinti bent režisierės 
Junkevičiutės šio veikalo 
mažesniu mastu insceni
zavimu.

Balio Sruogos žmona ir 
duktė išleidžia stambų 
leidinį, pavadintą ” Balys 
Sruoga mūsų atsimini
muose ”.
• TĖVYNĖS MYLĖTOJU 
draugija, daug nuopelnų 
praeityje turinti organi

zacija, išleidusi Vinco 
Kudirkos raštų tomus,ir 
šiandien rodo gyvybei žen - 
klus. Ateinančio lapkričio 
12 dieną Chicagoje laikraš
čio ” Sandaros ” patalpose 
šaukia savo metinį susi
rinkimą.
KATALIKIŲ MOTERŲ. 
DRAUGIJA

Prieš dvidešimtį metų 
įsisteigė K. L. Katalikių 
Moterų Dr-jos Montrealio 
Skyrius.

Pokarinėje išeivijoje 
naujųjų, o 12 senesniųjų 
ateivių tarpe Ši draugija 
susilaukė nuoširdaus dė
mesio.

Per savo veiklos dvide
šimtmetį Katalikės Mote
rys užėmė svarbią vietą 
naujai besikuriančios Auš
ros Vartų parapijos ir 
Montrealio lietuvių ben
druomenės kultūriniame 
bei visuomeniniame gyve
nime. Jos rengė koncer
tus, vakarienes, kaukių ba
lius, gegužines, rekolek
cijas, kvietė paskaitinin- 
kus”paskaitininkes iš sa
vosios bei kitii kolonijų, 
lankė ligonius, rėmė jau
nimo organizacijas.

Norėdamos iškilmingiau 
paminėti šią veiklos su
kaktį, š. m. gruodžiomėn. 
2 d. Aušros Vartų parap. 
salėje rengia koncertą-ba- 
lių. Programą atlikti iš 
Clevelando atvyksta Lietu
vių Tautinio Meno ”Čiur- 
liohio” ansamblis, 14 as
menų kanklininkių, -ų or
kestras, vadovaujamas p. 
O. Mikulskienės.

Kartu atvyksta ’’Čiurlio- 
nio”ansamblio solistė Ire
na Grigaliūnaitė ir melo- 
deklamatorė Vilija Nasvy
tytė.

Apsvarstyti ateinančios 
šventės reikalus š. ir. 
spalių mėn. 15 d. po 11 vai 
Mišių N. P. Seserų Na
muos e Šauki amasrvisuoti- 
nis narių susirinkimas.

Visos narės prašomos 
būtinai dalyvauti.

D. StaŠkevičienė

ATSIŠAUKIMAS

Vienas pagrindinių Jau
nimo Kongreso darbų dar 
yra neužbaigtas. Tai Jau
nimo Kongreso Komiteto 
paskelbta JAUNIMO PE
TICIJĄ.

Jaunimo Peticija sie
kiame atkreipti pasaulio, 
o ypatingai Jungtinių Tau
tų generalinio sekreto
riaus Kurt Valdheim dė
mesį į nesibaigiančias

Darbo valandos:

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA” 
830 Main St. East, tel. 544-7125

pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
Šeštadieniais 9 — 12 v.p.p. 

Liepos ir rugpjūčio menesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius šešta* 
dieniais “TALKA" uždaryta.

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

sovietų vykdomas repre
sijas pavergtoje Lietuvo- 
je.Mus skatina mūsų bro
lių ir seserų atviras pa
sipriešinimas, jų laisvės 
šauksmas, kuris įparei- 
guoja dėti visas pastangas 
jungtis kovon už žmogaus 
imtautos teises pavergto
je Lietuvojel

Jaunimo Peticija para
šus turime rinkti,visur, 
ypač kitataučių tarpe: dar
bovietėse, mokyklose ir 
universitetuose, prie baž
nyčių ir parduotuvių, pa
rengimuose, gatvėse ir 
kitur.

Reikalui esant kreiptis 
į Jaunimo Peticijos komi
siją, adresu:
2100 S. 49 Court,
Cicero, 111.60650.

Ryškimės surinkti 
500, OOO parašų.

Naujosios Zelandijos 
Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Česlovas 
Liutikas, birželio mėn. 
plačiai paskleidė raštą.

ĮSIDĖMĖTINAS išradimas
MMĮ Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaikė 
T-flB plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 

stiprina pknikų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JJEI var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj.

ĮĮflĮĮĮĮffi JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba1
Il J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

lUinois 60650, U. S. A.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA 

5/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
614% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
' apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2 • 8 7 2 3 
- ... - - --. • - - ■ -

Mokame už: 
depozitus 5% 
šėrus ir sutaupąs 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius__ _____________ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

kuriame suminėti šių metų 
visi žymieji įvykiai oku
puotoje Lietuvoje (17,000 
katalikų memorandumas 
Leonidui Brežnevui, peti
cija J. T. gen. sekr.Kurt 
Waldheimui, rusifikacija, 
Romo Kalantos susidegi
nimas,riaušės Kaune ir ktj

Į tai savo laišku atsi
liepė Wellington© Archi- 
vyskupas (kardinolas 
Peter).

(E)

• LATVIŲ SPAUDOS pra
nešimu latviai studentai 
šimtais gabenami į Sibi
rą, kur jie dirba prie sta
tybų. Daugelis latvių stu
dentų kiekvieną vasarą < 
vyksta į Kazchstaną. O 
Tomsko srityje latviai 
studentai suranda daugelį 
latvių ūkininkų,kurie prieš 
dvidešimt metų ten buvo 
didžiųjų išvežimų metu 
negabenti.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montreal
N L

AKCIJŲ VAJUS

Tęsiame saraša asmenų, 
kurie pirko NL bendroves 
akcijų:
Malonu, kad Nepriklau

somos Lietuvos laikraš
čio skaitytojai, gerai su
prasdami šio laikraščio 
svarbą mūsų tautinei vein 
klai stiprint.Visuometyra 
opūs jo reikalams ir vi
suomet parodo visuotiną 
ryžtą prisidėti prie jo iš
laikymo.

NL AKCIJŲ VAJUS
Skelbiame naujų spau

dos rėmėjų sąrašą, kurie 
pirko N. L. Akcijas.
36. P.Kerevičius, ilgame
tis NL skaitytojas, talki
ninkas pirko dar vieną 
akciją.
37. K.Sitkauskas, Lietuvos 
kariuomenės savanoris- 
kūrėjas, pirko dvi naujas 
akcijas.
38. A.Petraitytė, neseniai 
atvykusi į Montrealį,pirko 
vieną akciją.
39. A.Zabukas L.K.Min
daugo Šaulių kuopos narys, 
-vieną NL akciją.
40. P.Mikšys išVorches- 
terio JAV - dar dvi naujas 
NL akcijas.
41. K.Rimkus iš Ottawos, 
prie savo 30 NL akcijų 
pirko dar 3 naujas.
42. V. Grinius iš Sudburio 
Ont.dviem akcijom papil
dė savo NL akcijų skaičių.
43. A.Raciboraskas iš Ci
cero JAV pirko dar vieną 
naują NL akciją.
44. B. Kasperavičius, ži
nomas Montrealio staty
bininkas pirko penkias NL 
akcijas.
45. L.Jurjonienė, lietuviš- 

tkų parengimų talkininkė
savo iniciatyva pirko dar 
vieną NL akciją.
46. J. Stankaitis, jautrus 
lietuviškiems reikalams, 
šiuo metu, kartu su part
nerių sėkmingai tvarko 
Montrealio Lietuvių Vy

tauto klubą. Jis stengiasi 
Vytauto klubą išlaikyti 
lietuvių rankose.

Montrealio lietuviai 
privalėtų palaikyti Vytau
to klubą ir jame atsilan
kyti.

Nuo šio NL akcijų va
jaus pradžios, vis o jau yra 
išplatinta 146 akcijos 1460 
dol. sumoje. Numatyta su
kelti viso 10,000 dol. 
sumą.

Vienos akcijos kaina tik 
1O dol. Vienas asmuo gali 
turėti nedaugiau kaip 50.

KviečiameNL skaityto
jus į bendrą NL Akciją va - 
jaus talką.

Šio akcijų vajaus tikslas: 
įsigyti naujas laikraščio 
pagerinimui priemones. 
Pats svarbiausias tikslas, 
turimu NL namų būtinas 
remontas,ir antrojo aukš
to, pagal miesto reikala
vimus pristatymas.

Dabar pats geriausias 
laikas šiam darbui.

J.Šiaučiulis
Vajaus vedėjas

Montrealyje spalio 11 d. 
lankysis keletas lietuvių 
iš Vilniaus. Jie vyksta 
kartu su platesne ekskur
sija. Jų tarpe yra : 
Kuodis Albinas - solistas, 
Tamošaitis Pranas - bir
bynininkas,ansamblio”Su- 
tartine" vadovas. 
Tamošaitienė Regina-kan- 
kininkė, Šimkus Sigis - 
mundas-universiteto dės
tytojas.
Žigaitis Rimvydas - kom
pozitorius, Pažus is Lion
ginas-universiteto dėsty
tojas.
Skeiverys Petras - Rasei
nių vykdomo k-to pirmi
ninkas.

Be Montrealio, jie lan
kysis Vancouveryje, To
ronte, Ottawoje. Globe 
Tpurs-kelioniųbiuras To
ronte tvarko jų kelionę.

Montrealyje,spalio 13 d. 
penktadienį 8 v.v. Jeanne- 
Mance mokyklos salėje 
(Rachel ir Bordeaux g-vių 
kampas) numatomas šių 
lietuvių solistų-menininkų 
koncertas.
• JONAS KASMAUSKAS 
populiarus Bostono lietu
vių veikė jas, šiame mieste 
išgyvenęs 71 metus ir tu
rėjęs čia stambias dirbtu
ves, pagaliau nusprendė 
persikelti į šiltąją Flori
dą. Jis gimęs 1883 metais, 
tad sulaukė gražaus an> 
žiaus.

PILIFČIALSFNJORAI 
NEPRIIMA PASIŪLYTO 

VALIAVIMO NUPKTNIMO
Jau buvo rašyta, kad 

Montrealio mayoras Dra
peau pasirūpino nupiginti 
važiavimą miesto autobu
sais ir traukiniais. Vieto
je 30 centų piliečiai senjo
rai, kurie sulaukė pensijos 
amžiaus ir gauna socialį 
senatvės aprūpinimą, tu
rėtų mokėti 20 centų. Tam 
tiks’ui jie privalo išsirū
pinti specialius pažymėji
mus, kurie turėjo būti iš
duodami bankuose. Tokių 
pi’iečių visame Montrea
lyje galėjo prisirinkti iki 
200 tūkstančių;

Montrealio piliečių-sen- 
jorų organizacijos su tuo 
mayoro Drapeau pasiūly
mu nenori sutikti. Jie rei
kalauja, kad būtų sumažin
tas važiavimas dviem 
trečdaliais, kad jie mokė
tų tik 10 centų už važi avi
ma. O antra mayoras Dra
peau norėjo sumažinti va
žiavimą tik tiems, kurie 
gauna pašaipas iŠ admi
nistracijos. Tada važiavi
mo kainos sumažinimas 
paliestų tik 80 tūkstančių 
piliečių. O trečias senjorų 
pageidavimas, kad papi
gintai jie galėtų važiuoti 
ištisą dieną, neatmetus 
darbo valandų.

^iuo reikalu visame 
mieste įvyko daug susirin
kimų. Kai kurie susirinki
mai buvo, ga'ima sakyti, 
audringi. Vienas kalbėto
jas pasakė: "Piliečiai sen
jorai pakankamai daug var
go savo ilgame gyvenime, 
jau laikas ^jiems suteikti 
šiokius tokius palengvini
mus". Tolimesnė kova dėl 
šio papiginimo žada būti 
dar kietesnė.

KAUNO FABRIKAI 
KELIA PI Į PRIEMIESČIUS 

Apie tai rašo "Kauno 
Tiesa"M nurodydama, jog 
pastaraisiais metais vis dau 
daugiau įmonių iškeliama 
iŠ paties miesto. O nauji 
fabrikai bei dirbtuvės stei
giami naujai išplanuotuose 
plotuose, štai dabar stato
mas naujas sporto priemo
nių fabrikas "O’lmpia". 
šis naujas fabrikas užims 
net penkis hektarus. Jis 
gamins viską, kas reika
linga sportininkams. Pla
nuojama suorganizuoti be
ne didžiausią šioje srityje 
įmonę. Apie jos pajėgumą 
galima spręsti iŠ to, jog 
ten bus gaminama iki 200 
slidžių į metus.

DAINOS ir LIAUDIES INSTRUMENTUKONCERTAS
Išpildomas atvykusių iš Lietuvos

' ' v

. .. KUODŽIO ALBINO
oolistų: _ , „ , , _ _ _

* G IRI JOTO JONO

Birbynininko T A M 0 S A I Č I 0 PRANO
Kanklininkės TAMOŠAITIENĖS REGINOS

Spalio 13 d. 8 vai.vak. (penktadienį) JEANNE-MANCE 
mokyklos salėje, kampas Rachel ir Bordeaux gatvių.

( įėjimas Nr. 1951 Rachel St.)
Autobusu išlipti Papineau ir Rachel g-vių kampe. 
Automobiliams pastatyti - mokyklos rajone - įvažiavi
mas Marie Anne ir Cartier g-vių kampas.

Bilietai: Suaugusiems $2.00, 
moksleiviams $ 1.00

R e n g ė j ai

o - Jonavoje, neto’i Kauno 
kuri pavirto industriniu 
centru, dabar statomi de
vynių aukštų namai. Ten 
gyvens, kaip vietos ’aik- 
raŠtis praneša Šio miesto 
įmonių darbininkai, kurių 
skaičius nuo’atos didėja.

M
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

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

Mtic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 
jvairOs medžio dirbiniai.

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

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

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE 

***
TEL. 366-7281

• Atliekami mechaniniai darbai

• I Io ros taisymas ir dažymas
e Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: y, Šulinskas 389-0571 ir J, Zavy s 365-3252

Uniuetial Cleaned & TjailoM
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE ’ 
(at Wellinflton St.)

Tel. 769-2941

• MADRIDE įvyko kunigų- 
darbininkų sąjungos suva
žiavimas. Kunigai dirban
tieji fabrikuose ir šiaip 
įvairiuose versluose turi 
sąjungą,kurios skyriai jau 
yra Amerikoje,Venecuae- 
loje, Mexikoje, Zambijoje.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

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

1972.X, 4 15 p si.



( BILIETŲ KAINA Į BALIŲ IR KONCERTĄ PO $3.1

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

LIETUVIU DIENA - SOLIDARUMO PAREIŠKIMAS IR PUIKI PROGA APLANKYTI MONTREALIEČIUS

IR SUTIKTI VISOS KANADOS LIETUVIUS.

XVIII-ji Kanados Lietuvių Diena
Montrealyj e — PADĖKOS ŠVENTĖS S A V AITG AL Y J E, JįPJ.1!?.!-'!

ŠEŠTADIENI: a Krepšinio rungtynės 12 vai. 30 min. La Salle High School, 1 40 - 9th Ave., La Salle, Que.

b, Dailės paroda ir balius 7 vai. vakaro JAMES LYNG HIGH SCHOOL SALEJE, 
~ 54 40 Notre Dame St. West, Montreal,

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

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

DALYVAUJA:. To r onto ir Montreal i o sportininkai, Montrealio dailininkai, Aušros Vartų parapijos choras, 
Hamiltono mergaičių choras,“ Aidas“ ir jauninro meniniai vienetai: Montrealio “Gintaras“, Toronto 
“Gintaras“, Delhi “Palanga“, Londono “Rasa“.

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

• VASARIO 16 GIMNAZI
JAI remti būrelis Bos

tone veikia jau 20 metų . 
Jo nariai į mėnesį moka 
po vieną dolerį ir tuo bū
du išlaiko vieną mokinį. 
Nuo savo gyvavimo pra
džios šis būrelis Vasario 
16 Gimnazijai pasiuntė 
6926 dol.45 centus.

• V. K. BANAIČIO opera 
"Jūratė ir Kastytis" radio 
programos"Laisvės Ž ibu- 
rio " kvietimu kviečiama 
spektakliui į New Yorką. 
Šios gastrolės turėtų įvyk
ti dar šio sezono metu.

NEPRIKLAUSOMAI

NL išaugo pačiu skaity

toju pageidavimu. N L daugiau 

negu kas kitas sujungia patrio

tus lietuvius bendram tauti - 

n i am darbui. Visi sluoksniai 

remia NL-va. NL prenumera

tos vajaus sustiprinimui at

siuskit ši kuponą su pinigais 

ar čekiais nors vienam pusme

čiui. Pakalbinkit užsisakyti 
NL-va artimuosius, arba, paga

liau, padov anokit geram bičiu

liui nors pusmetine NL prenu- 

ta.

Pinigus siuskit su šiuo ku

ponu:

Vardas pavardė

• GINA CEPKAUSKDENĖ 
atliks meninės programos 
dalį parengime, skirtame 
Lietuvos Universiteto at- 
kūrio 50 metų sukaktuvė- 5/
se. Sis parengimas ruo
šiamas Detroite spalio 15 
d. Lietuvių kultūriniame 
klube. Paskaitą . skaitys 
prof. Jonas Puzinas. Mi
nėjimas, kaip teko patirti, 
turės iškilmingą pobūdį.

CAPTAIN T A IS V YDA S
K. BARŠAUSKAS
Dirba CFB Valcartier 

bazėje prie puebeco 
miesto.

1972 rugpiūčio mėn, pa
keltas į Kapitonus ir pa-

skirtas ( Combat Arms 
School/tankistų mokyklos 
komendantu.

Paskutiniu laiku dar 
būdamas leitenantu, ėjo 
kavalerijos eskadrono 
"Battle Captain" ir Admi
nistrative officer pareigas.

Kapitonas yra aktyvus 
dalyvis M ontrealio lietu
viškame gyvenime-jis yra 
sūnus Stasės ir Albino 
Baršauskų.
• ANETTE GOGOTJENĖ 
dalyvaus Chicago]e ren

giamame įvairių tautų 
maisto gaminimo kon- 
kurse.Šiame konkurse da
lyvaus 14 etninių grupių. 
Ji gamins lietuviškus val
gius ir suteiks savo pa
aiškinimus.

P ARDUODAMA

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

Žemiausios kainos!

D E M E S I 0 !
JUOZAS GRAŽYS - KAILINIU SIUVĖJAS

Lietuvių Dienos proga atvykusius svečius kviečiu už
eiti į siuvykla, kurioje rasite šio sezono naujų kailiu pa
vyzdžių ir gatavu išdirbiniu.

Siuvyklos adresas: 6396 Bannantyne, Verdun, prie 
autobuso Nr. 108 sustojimo. Tel. 767-6183.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avemie, Montreal 409 

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

A q e n t u r_ą_ _Y_ - i—J—L _n—_ 2. _ _Q'_

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

ontrealio Lietuviu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.

Telefonas: 766 5827

Adresas: / gatvė ir iVr Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Valst. - pro v

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

adresas/................................

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas Nekito. turto ....... 8.5%
Term. ind. 1 metams .......... 6.5%L„ . , „ . «AwiCekiu kredito ......... .. ...... 9.0%Term. ind. 2 metams ....... 7.0%)
Term. ind. 3 metams ..... .... • 7.5%'fnvestacines____ nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau^Nemok. gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.iuž paskolos sumą.

DUODA PASKOLAS:
.. 5.0% Asmenines ___
... 6.0%'iNeJdln. turto

6.5%L .. . ...7 Q^jCekiu kredito
. 7.5%'fnvestacines..

8.5%

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

/i
ADAMONJS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD, MONTREAL, QUE.

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