
. .

■ -f ■ -

NEPRIKLAUSOMA Ui

LIETUVA
LITUAN1E INDEPENDANTE **♦ INDEPENDENT LITHUANIA

Montrealis • 1972. X. 25 • I Nr. 2018

PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ

DELEGACIJA VALSTY
BĖS DEPARTAMENTE

Spalio 4 d. Valstybės 
Departamente lankėsi Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seimo delegacija, vadovai 
jama pirmininko lenko S. 
Korbonskl ir vicepirmi
ninko V. Sidzikausko. De
legaciją priėmė Europos 

k reikalų pasekretorius Ri
chard Davis. Pasitarimas 
užtruko apie 2 vaL Buvo 
apžvelgta bendroji tarptau
tinė padėtis ir detaliau su
stota prie vadinamos Fu"

* ropos Saugumo Konferen
cijos, taip pat prie pasku
tinių jvykių Sovietų oku- 
puotoj Lietuvoj ir Čeko
slovakijoj. Pasikeitus nuo
monėmis, Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo delega
cijos iškeltus klausimus p.

* Davis pažadėjo perteikti 
JAV politiką sprendžian
čioms instancijoms.

• JUNGTINIU TAUTŲ 
Asamblėjoje, Australija 
reikalauja, uždrausti ato
minius bandymus Ramia- 
jama vandenyne, kaip tai 
nesenai vykdė Prancusija.

Rezoliucijoje reikalau
jama,kad būtų liautasi vi
siems laikams atominius 
bandymus vykdyti.

Šį pasiūlymą palaiko 
jau 11 valstybių.

EUROPA BUS SUJUNGTA 
IKI 1980 METŲ
Paryžiuje prasidėjo 19 

spalio Bendros Rinkos 
valstybių atstovų konfe
rencija, kurią atidarė 
Prancūzijos Prezidentas 
Pompidou pasveikindamas 
naujus Rinkos narius:Bri- 
taniją, Vak. Vokietiją ir 
Daniją.

Toliau kalbėjo Vak. Vo
kietijos kancleris W.
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Lietuvos kariuomenė Gedimino gatvėje

LIETUVIU KARIAI ĮŽENGIA į

Brandt,Italijos min.ptrm. 
G. Andriotti ir kiti. Nu
spręsta dėti visas pastan
gas sulaikyti daugelyje 
šalių vykstančią infliaciją. 
Nuspręsta siekti Europoje 
sukurti vieną valiutą ir 
bendrą valiutos fondą.Ta
čiau numatoma, kad pa
grindinis Europos valsty
bių apjuigimas galės 
įvykti ne anksčiau,kaip 
1980 metais. Per tą laiką 
bus išdirbti svarbieji Eu
ropos valstybių unijos pa
grindai.

• JAV gynybos skeretorius 
Laird, savo pranešime 
spaudai pranešė,kad atei
nantiems metams kongre
sas užtvirtino gynybos 
reikalams 76 bilijonus 
dolerių.

Sovietų Rusi ja pasidali
no su Hitleriu Lenkijos 
valdomas sritis, Vilnius Ir 
jo kraštas buvo Sovietų 
okupuotas. Lietuvos val
džia tik spalio pradžioje, 
1939 m su Sovietais pasi
rašė sutartį dėl Vilniaus.

’’Vilnius mūsų- Lietuva 
Rusų”. Kai tik sutartis įsi
galiojo, tuoj į Lietuvą so
vietai įveda karines įgulas 
į Lietuvos-Gaižūnu pallgo- 
ną ir kitur. Tas sudrebino 
nevieną lietuvį. Nuskam
bėjo perspėjantis žiaurus 
šūkis "Vilnius mūsų-Lie- 
tuva Rusu”.

Vilnius grįžta Lietuvai. 
Mūsų spauda mirgėjo di
delėm antraštėm. Tačiau

Sovietai mūsų greitai pa
skelbtą žygį sulėtlno-mūsų 
karo daliniai lauke ties 
Vieviu net dvi savaites, Iki 
prasidėjo tikras žygis į 
Vilnių. Per tas dvi savai
tes Sovietai viską skubiau
siai plėšė iš Vilniaus. 
Sunkvežimiais dieną ir 
naktį vežė viską tolyn į Ru
siją.

’’ Vilniaus kalneliai, 
sveikiname Jūs”-• tai tin
kantį dainą dainuojama mū
sų savanorių 19-20 m. Vi
sais keliais į Vilniaus 
kraštą pasipylė gražios 
lietuviškos karių dainos, 
kurios aidėjo laukuos,kai
muos ir miestuos. Vilniaus *
krašto gyventojai mūsų ka- 

VILNIŲ 
va

riuomenel sutikti iškėlė 
didingusiš gėlių supintus 
vartus su užrašais: "Svei
kiname Lietuvos Kariuo
menę” "Sveiki Broliai Lie
tuviai" ir kt. O pakelėse 
rinkosi tūkstančiai gyven
tojų ir gražiai pasitiko, su 
gėlėmis ir ašaromis. Pir
moji žygio diena nors pa
sitaikė niūri ir lietinga,ta
čiau įspūdinga,© mūsų ka
riai vis traukė:’’Marš mar£ 
pro žvėryną, palei kalną 
Gedimino".

Visa Lietuva išgyvena 
mūsų kariuomenės žygį į 
Vilnių. Trsš ka radio apa
ratai,nes visi girdi triukš
mingus orkestrų balsus.

N ukelta i 12 p si.



TAUTINĖS 
SAVIGARBOS 
REIKALU

Pati sunkiausioji mūsų 
problema, tai lietuviško 
žodžio išlaikymas. Nevisi 
jaučia ir mato kiekkliučių 
sutinkame stengdam ies 
savo kalbą išlaikyti gyvą 
savo žmonėse ir savo šei
mos e.V is didesni skaičiai 
lietuvių apleidžia savo tė
vų kalbą.Ir tai daro dau
gelis tokių, kurie pasisa
kymuos save laiko patrio
tais. Svetimųjų apsupime 
gimtąją kalbą išlaikyti, 
tenka atvirai pripažinti, 
yra tikrai nelengva.

O taip atsitinka dėl tau
tinės savigarbos silpnu
mo. Nutautėjimo procesas 
vyksta nesulaikomai ir to
lydžio stipr ėdamas. Turė
tume drąsiai pažvelgti į 
tikrovę, nors ji ir grės
mingai atrodo.

Tam tikruose sluoks
niuose pastebimi bandy
mai šiaip taip pateisinti 
esamą būklę .Paieškomi ir 
surandami tam tikri pa
vyzdžiai.

Sakysim, žinoma, kad 
Amerikoje yra gan gausi 
švedų kilmės kolonija. Ir 
matot,švedai jau senai sa
vo gimtąją kalbą esą pa
miršę. Bet jie gi pasiliko 
ištikimi Švedijai, švedų 
kultūrai ir menui. Švedai 
juk turi Amerikoje ne vie
ną anglų kalba spausdina
mą žurnalą, kur išimtinai 
svarstomi tik švediškieji 
reikalą i.Tuo paprastu bū
du sugestinuojama, kad ir 
lietuviai savo kalbą aplei
dę, galėtų, girdi, pasilikti 
geri patriotai.Betgi pana
šaus pobūdžio patriotiz
mo demonstravimas juk ir 
pačių švedų tarpe tėra tik 
bėdos reikalais. Švedai 
turi užjūryje savo stiprią 
ir aukšto lygio kultūrinę 
valstybę. Švedų aštuonių 
milijonų skaičius palyginti 
didelis ir jiems ne taip 
baisus "nutrupėjimas" nuo 
tautinio kamieno. Bet lie
tuviai dabartinėje būklėje 
ypač brangintini. Kiek
vienas lietuvis juk mums 
turi būti aukso vertės.

-•-
O sulaukėme tokių laikų, 

kada visur, kur lietuviai 
gyvena jaučia naikinančių 
jėgų spaudimą. Didžia ru
siškoji letena prislėgė 
Lietuvą. Ir dabartiniai 
Lietuvos valdovai rafi-
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DAR VIENAS

Italijos policija praneša, 
kad lietuvis Jonas Mor
kūnas 55 m. atvykęs iš 
Lietuvos į Italiją su turis
tų grupe,kreipės i į polici
ją prašydamas jį palikti 
Italijoje. '

Jis nenorįs grįžti Lie
tuvon todėl, kad Lietuva 
esantį okupuota ir neturi 
laisvės.

• BRITANIJOS KARALIE
NĖ Elzbieta n-oji, atvy

ko 5 dienoms į Jugosla
viją oficialiam vizitui. 
Belgrade Ji buvo labai iš
kilmingai su-ikta pats 
Prezidentas Tito su aukš
tais pareigūnais ir dide
lės minios jugoslavų pasi
tiko karalienę. Čia yra 
pirmas karališkas vizitas 
į komunistinę valstybę. 
Bet Prezidentas Tito 
spaudos atstovams pa
reiškė,kad nuo Karalienės

nuotu būdu vykdo lietuvių 
nutautinimo darbą. Ir jei
gu šiais laikais Lietuvoje 
dar matome tautinės kū
rybos poreiškius , tai čia 
yra pačių lietuvių, prieš 
didžiarušišką ją valią vyk
domi lietuviški darbai. 
Jeigu lietuviai nejaustų 
svetimųjų jungo, jie nesi- 
priešintų,nesižudytų žiau
riausiu būdu ir nebėgtų 
svetur, neapleistų savo 
mylimos šalies.Tik žiau
rusis didžiarusių perse
kiojimas padarė tai, kad 
lietuviai virto pirmaujan
čia tauta kovoje už savo 
laisvę.

-•-
Išeivijoje lietuvis, nors 

nejaučia panašaus slėgi
mo, bet svetimųjų apsu
pime gyvendamas, greitai 
pasiduoda svetimoms įta
koms. Čia pat mūsų akyse 
vyksta tautinis nykimas. 
Negalima sakyti, kad lie
tuvių visuomenė nesi
priešintų. Daug yra daro
ma lietuvių tautinei savi
garbai pakelti. Bet visos 
šios pastangos dar nepa
kankamos, nėra taip 
veiksmingos, kad nutautė
jimo procesą sulaikytų.

Atėjo laikas pagalvoti, 
ar visi šios srities žygiai 
nėra paviršutiniški ? Ge
riausi norai, kilniausi su
manymai neturės reikš
mės, jeigu nesugebėsime 
išlaikyti savo kalbą, jeigu 
neįkvėpsime tautinės sa
vigarbos jausmų savo 
jaunajai kartai.

LIETUVIS...
KEISTAS PASIŪLYMAS

vizito, Jugoslavijoje nie
kas nepasikeis, tik page- 
rėsanti Jugoslavijos san
tykiai su Britanija.

Karalienę lydi Jos vy
ras Pilypas ir duktė Ona.

Tuo tarpu Egipto m in. 
pirm. Sidki atvyko į Mas
kvą pasitarimams.

Politiniai stebėtojai 
spėja, kad šis premjero 
vizitas,turi paruošti dir - 
vą vizitui Prez.Sadato ku
ris kalbėdamas per radio 
ir televiziją, linkėjo Sidki 
vizitui sėkmės ir pabrėžė, 
kad jis su Sovietais norįs 
gerų santykių.

Kosyginas kalbėdamas 
Sidki garbei Kremliuje 
suruošLame bankete, ne
minėdamas rusų išvary
mo iš Egipto, vis tik pa
brėžė, kad Sovietai viso
mis išgalėmis padės ara
bų šalims kovoje su Izra
elio agresija.

I

• LONDONO laikraštis 
”TimesT,pranešė,kad pati 
baisiausia katastrofa, oro 
susisiekimo istorijoje, 
įvyko,nukritus rusų lėktu
vui ” Jliusin ” prie kaimo 
Krasnaja Poliana. Visi 
buvę lėktuve 176 keleiviai 
ir lėktuvo įgula žuvo.Lėk
tuvas skrido iš Leningra
do į Maskvą.

Rusų"Tass" nepranešė, 
kad lėktuvas buvo rusų ir 
kiek žmonių žuvo katas
trofoje.Tiek paminėjo,kad 
lėktuvas nukrito Rusijos 
teritorijoj.

• KOMUNISTINĖ KINIJA 
užmezgė prekybos san
tykius ir pasirašė su 130 
valstybių prekybos su
tartis.

• BONOJE pasibaigė pra
diniai pasikalbėjimai tarp 
Vakarų ir Rytų Vokietijų. 
Nors buvo tartasi labai 
daug ir ilgai,bet susitarta 
tik dėl gyventojų ir trans
porto judėjimu vieno klau
simu.

Iki šiol neišspręsti 
klausimai šiuo kartu, bus 
gal dar ilgai sprendžia
mi kituose tolimesniuose 
pasitarimuose.

• IŠ KOMUNISTINĖS KI
NIJOS į Ameriką atvyko

pirmą kartą grupė kinie
čių medicinos daktarų. 
Jie lanko JAV miestus ir 
susipažįsta su Amerikos 
medicinos institucijomis.

KELIAS BRAŽINSKU
IŠLAISVINIMUI
Žinos iš"NouvelleFran- 

caise Bražinskų advoka
tas Turkijoje esąs pasa
kęs, jog lengviausias ke
lias Bražinskams išsigel
bėti yra jiems pereiti į 
musulmonų tikybą. Tada 
turkai Bražinskus sovie
tam išduoti negalėtų.

Maroko, Alžyro ir Tu- 
nizijos ministerial pirmi
ninkai pareiškė, jog Sovie
tais šios valstybes nepa
tikės nei vienu žodžiu, ko
lei bus pavergtos Baltijos 
valstybės. Alžyro prezi
dentas Hussein jau anks
čiau pasakė, jog sovietų 
rankos niekada nenudžius 
nuo pralieto baltiečių 
žmonių kraujo.

• BRESTO uoste, atsisa
kė grįžti į sovietų laivą 
navigatorius Petras Gun- 
tulis. Jis pareiškė polici
jai, kad jis ne rusas, o tik 
rusų vergas.

• STRASSBURGO lietuvių 
susirinkime bandė kalbėti 
sovietų atstovybės tar
nautojas Ligmas Kuzmic- 
kis, ale greitai turėjo nu
tilti nes susirinkimo pir
mininkas jo paprašė liau
tis skleisti sovietų propa
gandą.

SOVIETŲ PILIEČIO 
NORMALI BŪKLĖ - 
KALĖJIMAS
Vakarų korespondentai 

praneša, kad ukrainietis 
patriotas Danyla Šumuk 
58 metų amžiaus, Kijevo 
teisme, nuteistas 15 - kai

metų kalėjimo, už prieš
valstybinę veikla ir už 
Sovietų Sąjungos šmeiži
mą.

D.Sumuk jau išbuvo ka
lėjimuose ir lageriuose 
27 metus.

Prieš karą buvo nuteis- < 
tas už komunizmą, atėjus 
Naciams į Ukrainą, paso
dintas vėl į kalėjimą. Po 
karo buvo grąžintas Rusi
jon ir Stalino valdžios bu
vo nubaustas ir išsiųstas 
10-čiai metų į Sibirą. Vė
liau jam bausmę pad vigu- < 
bino. Šiomis dienomis ir 
vėl uždarytas į kalėjimą 
15-kai metų.

Tautų sąjungoje spren
džiamas kosmoso satelitų 
visam pasauliui translia
cijų klausimas.

Sovietų atstovas Jakob 
Malikas reikalauja, kad 
būtų priimtas ir patvir
tintas nutarimas,kontruo- . 
liuoti satelitų transliaci
jas,kad jos nebūtų am ora
linės, vienpusiškos, agita
cinės ir ne pirštų kieno " 
nors politinių nusistaty- 
miJis reikalavo kad nebū- < 
tų transliacijų panašių, 
kaipdabar’’Voice of Ame- • 
rica”, kurį tik siekia in
filtruoti į kitas valstybės 
savo politines idėjas

Bush-JAV Tautų Sąjun
goje vyriausias delegatas, 
atsakydamas Malikui * 
reiškė, kad tokia satelitų 
kontrolė, kurią perša So
vietų atstovas, vakarų pa
saulyje būtų suprasta kaip 
žodžio laisvės ir infor
macijos suvaržymas, kas 
nesuderinama su pagrin
diniais demokratiniais v principais.

Nepriklausoma Lietuva
L'ž Lietuvos iši ai svirtim ą! Už ištikimybę Kanadai! 
P our I a liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

Second Class Mail Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, LaSalle 690, Quebec, Canada.

Metjnė prenumerata Kanadoje - $7.50, visur kitur - $8.00. 
Rėmėjo prenumerata — $12.00. Adreso pakeitimas 25 ę. Atski
ras numeris 25 <£. Administratorius F. P. P a u k š t a i t i s. 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE 690, QUEBEC.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Bendradarbiu, ir korespondentų spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. Rankraščiai grąžinami tik iš 
anksto susitarūs. už skelbimų turini, redakcija ir leidykla 
neatsako.

REDAKTORIUS J. P E T R E N A S



Irena Grigaliunaitė. L.T.M. “Čiurlionio Ansamblio 
sol i ste —• sopranas.

’’ČIURLIONIO ”
ANSAMBLIO KANKLIŲ 
ORKESTRAS 
MONTREALYJE.
Pirmą kartą Montrealy- 

je išgirsime ’’Čiurlionio” 
ansamblio kanklių orkes
trą.

’’Čiurlionio” ansamblis 
ir moterų kanklių orkes
tras įsisteigė Lietuvoje 
1940 m. O dabar jų dainos 
skamba Šiaurės bei Pietų 
Amerikoje ir Kanadoje 
didžiuosiuose miestuose, 
katedrose ir bazilikose. 
Seniesiems dainininkams 
pasitraukiant į pensiją, jų 
vietą užima jaunimas.

Orkestre 12 kanklininr 
kių-ų keturių rūšių kan
klėmis. Kankliavima jos 
pradėjo C leve lando Vysk. 
Valančiaus lietuvių mo
kykloje, kurioje 13 metų 
kanklių muziką dėstė ir 
orkestrui vadovavo Ona 
Mikulskiene. Išleistos 
plokštelės "Lietuvos kan
klės" ir’’Aukuras". Dides
niam pasitobulinimui, Ona 
Mikulskienė prieš 7 metus 
įsteigė privačią kanklių 
muzikos studija, kurioje

1972. X. 25 

išeina kankliavimo pro
gramą pagal V ilniaus kon
servatorijos kursą.Iš bai
gusių šią studiją, 7 kan- 
kliuoja"Čiurlionio”ansam- 
blio orkestre. Su kanklių 
orkestru solo dainas at
lieka ’’Čiurlionio" ansam
blio solistė-Irena Griga
liūną itė ir melodeklama
cijas - Vilija Nasvytytė.

Šį orkestrą su soliste 
ir melodeklamatore turė

Lietuvių kariuomenes tanketės istorine dienų rieda į Vilnių.

3 psl.

sim progos išgirsti gruo
džio mėn.2 d.K. L.K. M o
terų Montrealio Skyriaus 
veiklos Dvidešimtmečio 
minėjimo koncerte A „Var
tų parapijos salėje.

Valdyba.

STUDENTAI- 
TALKININKAI
Daugiau kaip 400 Kau

no Medicinos instituto 
studentų, vadovaujamo do
cento A. Vietrino, visą 
rugsėjį padėjo aštuonioli
kos Kelmės rajono ūkių 
žemdirbiams nuimti der
lių.

A.Tamošiūnaitė, gavusi 
istorijos magistrės laips
nį, dabar dėsto Loyolos 
universitete Chicagoje.

Dr.B. Vingilis, kurs bu
vo išrinktas Australijos 
Lietuvių dienos komiteto

Dailininkas Kazys Šimonis sulaukė 85 metu amžiaus, 
p j y. . . . . v
rradzioĮe jo t antastiniai paveikslai primine Čiurlionį. 
Vėliau jis įgavo sav i ta v ei da. Dailininkas gyvena
L i etuvo j e.

pirmininku. O toji diena 
įvyks karščiausiu metu, 
gruodžio pabaigoje ir sau
sio pradžioje.

• BOSTONE radio stotis 
WBUR kiekvieną penkta
dienį transliuos lietuvių 
kultūros ir meno progra
mą anglų kalba. Tuos pa
sirūpino Vayne Paulius 
Krubonis, R. Šležas, S. 
Kondrotienė, R.Kondrotas, 
B. Vaičjurgytė, P.Mano
masis ir M. D rungą.

DR„ JUST.DĖDINAS nu
garkaulio ligų specialis
tas, dirbęs Hines veteranų 
ligoninėje,už įvairius me
todus ir pažangą gydyme, 
amerikos medikų organi
zacijos buvo apdovanotas 
"Continuing Medical Edu
cational Award

Ona Marija And?iulytė gy
vena Argentinoje, o gimė Peru. 
Ji dabar yra žinoma architekte'. 
Ji rengia parodas ir dirba uni
versitete, kaipo lektore brai ' 
2ybos katedroj’.

• ČIURLIONIO ansamblio 
koncertas Chicagoje Ma
rijos mokykloje įvyko 
spalio 21 d.



“Stebiu Kanadoje esančius 
skirtingumus, kurie didesnių 
pastangų dėka stiprina šalį"

Ministęris pirmininkas Pierre Trudeau yra pabrėžęs ne viena kartą, 
kad visi kanadiečiai ir visose progose nepaliaujamai gali puoselėti 
savus papročius, nes paproČi ai ir tradicijos — vedai suartėjimą 
vienų su kitais.

Kanadoje Liberalų partijos valdžia ir yra priėmusi daugiakultti- 
rinę politiką, — tai būda reikštis kiekvienai gyventojų kultūrai ir 
per ja suteikiama stiprybė viso krašto bendruomenei.

šitos Liberalu valdžios pastangos nėra visai naujos. Ministerio 
pirmininko Trudeau šiuo reikalu akcij a yra paryškinimas ir 
natūralus papildymas jau dešimtmečius besitęsiančios Liberalu 
politikos — tai politika, kuri sveikinama ir užgiri ama i š kitų kraštų 
žmonių čia radusių prieglaudą, kurie įsikurdami susirado gimines, 
įsigijo draugus ir pažįstamus ir dabar kartu visi kultūriniu 
gyvastingumu siekia gerbūvio sau ir Šio krašto labui.

Šita išmintis jau yra įamžinama ir Trudeau valdžios veikloje 
praktikuoj ama. Nuo 1968 m. surasta arti 1,003,000 naujų darbų 
krašto kūryboje, i

Pakeltas asmenims šeimose metiniu pajamų dydis virš 
$800. Turime geriausi rekordą Vakaru pasaulyje kontroliuoti 
pragyvenimo lygi bei ekonomiška K an ados augima, kuris yra 
net pavydu visam pasauliui.

Daug pastangų padaryta gyventojų gerbūvio paskirstyme. 
Neturtingieji, neišsimokslinę, jaunimas, ligoniai ir bedarbiai gali 
visi pasinaudoti mūsų nauja ir patobulinta programa. Naujj 
gyvenamųjų namu mokesčiu sumažinimai, s en atvės pen sijos padidi
nimas - tai valdžios pastangos gyvenime geresnės buities 
at sieki m ui.
Kas yra daroma Jūsų?

Apsisprendę balsuoti patys, paraginkite ir paskatinkite savo 
b endraminčius draugus ir pažįstamus, kad balsuodami palaikytu 
dabartinė vyriausybę su nesužalota daugiakult.ūrine veiklos istorija 
— tai bus veiksmu įrodymas.
PUBLISHED BY THE LIBERAL PARTY OF CANADA
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Prime Minister Pierre Trudeau
ir jūsų Liberalų kandidatq pirmadienį, 
spalio 30 d. — BALSUOTI UŽ LIBERALUS I

LIETUVOS MIŠKAI
I

Apie Lietuvos miškus 
”Tiesoje”rašoma:” Tary
bų Lietuvoje miškai užima 
24,6 proc. teritorijos.61 
proc. jų sudaro spygliuo
čių miškai.Turtingiausias 
Varėnos rajonas,kur miš
kais apaugę net 58 proc. 
teritorijos. Tiesa, 58,2 
proc. Neringos miestui 
priskirtų valdų sudaro irgi 
miškai. Bene mažiausia
4 psl.

miškų yra Vilkaviškio ra- 
jone-vos 6,1 proc. terito
rijos.

” Respublikoje yra 48 
miškų bei miško pramo
nės ūkiai. Šiemet Kazlų 
Rūdoje įkurtas pirmas 
šios srities įmonių gamy
binis susivienijimas.

•’Vien per praėjusį penk
metį Lietuvoje užsodinta 
beveik 67 tūkstančiai hek
tarų miškų, iš kurių 30 
tūkstančių hektarų - kolū
kių žemėse. Suprantama, 

miškas taip pat ir kerta
mas, bet iš esmės atran
kiniu būdu ”.

DABAR NĖRA
RAMYBĖS
Buonos Aires provinci

joje, prie Vicente Casa
res, Antanas ir Teofilė 
Kriaučiūnai turi 5 hekta- 
tų ūkelį, kuriame per sa
vo darbštumą pasistatė 
gražų gyvenamą namą .Jie 
turi porą karvių, arklį, 

paukščių ir kralikų.
Bet neseniai užėjusio 

vištų maro metu išstipo 
70 vištų.” Apdėjau euka
liptų šakomis ir sudegi
nau 700 naujųjų pezų 
nuostolį ”, 
- sako Antanas.

Liepos pradžioje, die
nos metu, išlaužę vartus, 
įėjo du vyrai ir pradėjo 
bauginti žmona, atrodo, 
norėdami apvogti.Žmonai 
sušukus, aš atbėgau su 22 
kalibro revolveriu ir porą 

kartų iššovus į viršų, įsi
veržėliai pabėgo.

Vėliau atvyko, bet poli
cija paėmė mano ginklą: 
šaukė į Canuelas ir į La 
Platą. Baugino dėl šaudy- 
mo:ginklo,kainavusio apie 
20 naujų pezų negrąžino. 
Be to, atvykę mūsų ūkelin 
”Tres Robles”, su rašoma 
mašinėlė, surašė mūsų 
ūkio ir namo vertę. Šiais 
laikais visiškai neturime 
ramumo, - sako Kriaučiū
nai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Australijos lietuvis A n- 
+anas Laukaitis lankėsi 
Lietuvoje, ir taip aprašo 
savo išspudžius Kaune.

Be Vilniaus dar buvau 
ir Kaunę, į kurį nuvažia
vau su savo seserim ir 
jos dukra studente. Va
žiavome inturisto lengva 
mašina, ir mus lydėjo 
jauna ir labai simpatiška 
"gidė", TV-to kurso anglų 
kalbos studentė,kuriai bu
vo pasakyta, jog aš turiu 
mašiną 16-kai valandų sa
vo žinioj ir galiu ja nau
dotis, kaip tik noriu. Ži
noma, aš ir pasinaudojau. 
Sustoję,apžiūrėjom senuo
sius Trakus, jų švarius 
ežerus ir pėsčiomis ap
ėjom visą pilį ir išlaipio- 
jom visus bokštus. Tai 
man vėl priminė mūsų 
garsiąją praeitį, ir apie 
tai galima būtų surašy+i 
ne vieną straipsnį. Be to 
mes patraukėme jau tie
stai Kauno link, sustoję ir 
padarę nuotraukų prie 
naujų ir man anksčiau ne
matytų elektrinių ir Kau
no marių, kurios atrodo 
labai gražiai, nors ir taip 
nualino tą mūsų senelį, 
Nemuną, kurį aš pažinau, 
jis toks sumažėjęs yra 
dabar, kad net man gaila 
pasidarė tos puikios upės, 
kurios siek daug teko ank
sčiau džiaugtis.

Kaunas yra mažai pasi
keitęs, Laisvės alėja ly
giai ta pa'i, medžiai gra
žiai žaliuoja, žmonės ir 
ypatingai jaunimas ro
mantiškai vaikštinėja. 
Taip kad ir aš su savo se
seria pradėjom pasivaikš
čiojimą nuo Miesto sode
lio Teatro rūmų, kurie 
man suteikė tokių gražių 
prisiminimų ir kur jau
nystėj tiek daug gražių 
valandų praleidau. Eida
mas Laisvės alėja, ma
niau, kad viskas šį tą pri
mena .Štai Metropolis, bu
vęs Versalis, dabar Jau
nimo kavinė, naujai atre
montuota didesnė su so
deliu, vietoj Konrado ka
vinė, tie patys kioskai, 
Pieno Centro rūmai, tik 
jau . neturintys savo val
gyklos, ir daug kitų atmin
tinų vietų. Užėjau į buv. 
Įgulos bažnyčią, kur buvo 
langų vitražų paroda. Štai 
ir buv. m - ji policijos 
nuovada,kur ir dabar mi-

QUEBEC

visų

VERDUN MANOR

visiems kitiems

abiems valdžioms.

Mieli
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licija ir aplinkui daugybė 
milicininkų.Priešais buv.į 
studentų valgykla neveikia. 
Po tiek daug metų Kauno 
centras beveik nepasikei
tė,tik visur reikia milijo
no galionų dažų,nes, atro
do, ne tik Lietuvoje, bet ir 
Maskvoje labai trūksta 
dažų ir pastatų apdažymo, 
kas mano akiai buvo gana 
neįprasta. Apžiūrėjome 
Čiurlionio meno galeriją, 
Žmuidzinavičiaus gyvena
mąjį namą, kuriame yra 
dabar padarytas muziejus 
ir jo velnių kolekcija. Vi
sur lankėsi labai daug 
žmonių, daugiausia eks
kursijos. Buvęs Karo Mu
ziejaus priekis yra pa
keistas, ir Nežinomojo 
Kareivio kapas panaikin
tas. Kaunas, kuriame aš 
tiek daug gyvenau ir kurio 
kone kiekvienas kampas 
buvo man žinomas, tebėra 
toks pat. Išskyrus naujas 
statybas priemiesčiuose, 
pats centras liko nepa
liestas.

Buvau aplankyti ir savo 
IV - ją K.auno gimnaziją 
Miško gatvėje .Tik čia da
bar jau yra platinama 
amatų mokyklą, kai gim - 
nazija yra perkelta į buv. 
Bibliotekos rūmus toje 
pačioje gatvėje .Praėjau ir 
pro buvusį Kauno kalėji
mą,kuris yra dabar panai
kintas, ir jo vietoje yra 
universiteto pastatai. Iš
vaikščiojau šį savo buvu- 
šį miestą, kuriame išori
nis vaizdas man mažai 
pasikeitęs, tačiau vidujinė 
aplinka,daugelis svetimų 
naujovių jau man buvo 
svetimos, tuo pačiu gal ir 
aš jau pasidariau sveti
mas šiam savo taip pamil
tam miestui. Patraukiau 
ir aš Laisvės alėjos žmo
nių dėmesį, ir daug kas į 
mane net su šypsena pa
sižiūrėjo,kai aš vaikščio
jau Australijoje ir V. Eu
ropoje labai priprastu 
vasaros būdu, tai trumpo
mis kelnėm is,ilgomis ko
jinėmis ir sportiniais 
marškiniais. Čia tas buvo 
visai svetima,o kai aš pa
sakiau, kad taip pas mus 
ir į darbą einame,tai daug 
kas nepatikėjo.

Aplankiau senamiestį, 
dabar remontuojamą ro
tušę ir pilį, praėjau ir

Nukelta i 9 p si.
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Eddy Vigneau
VERDUNO KANDIDATAS

V e r d u n i e č i a i !
Spalio 30 diena kviečiu Jus kiekviena Šiam pasirinkimui:

IŠ NEPASTOVIOS DABARTINES VALDŽIOS...

IR SUNKIAI DIRBANČIOS VALDYME!
Nors Jūs patys būsite sprendėjais pasirinkime, bet keliais žodžiais
norėčiau detalizuoti savo pasirinktą priešrinkiminę programa:

I - IŠVYSTYMAS NAUJOS ANTRAEILES INDUSTRIJOS

VISOSE PROVINCIJOSE:

Sumažinant bedarbių situaciją, kuri pasiekusi aliarmuojančias
proporcijas.

II - PANAIKINIMAS MUITINIO MOKESČIO PER CHAMPLAIN

Tai vienas saloje greitkelio tiltas, kuris nėra laisvas nuo muitinio
mokesčio. Kodėl guebekiečiams šitas dvigubas apsunkinimas?

Būtinas senelių namų praplėtimas, kurie reikalingi lietuviams, lenkams,
ukrainiečiams, vokiečiams ir kt. e tn in ėms grupėms bei
seniems gyvento ams. Kas turėtu būti realizuota kooperuojant su

IV -KONTROLE MINISTERIU IR PARLAMENTO NARIŲ

Parlamentariniai nariai turėtu paklusti ir prisitaikyti prie bendros
šio krašto atlyginimu skalės.

V - ATMESTI SENATORIŲ SKYRIMO BUDA.

HONORABLE .

ponai, dekoruodamas šia priešrinkimine e ig a u žtikrinu,Mielos ponios ir
kad ja ir ateityje atstovausiu. Pasižadėdamas visiems mano rinkėjams užtikinu,
kad- su bendra visu pagelba atsieksime ir apginsime visas mūsų teises -

mūsų gyvenimo b ū t i_.

I nformaciiai tel. 761- 450 4

Edmond Vigneau ■ X



SOVIETŲ KONCENTRACIJOS STOVYKLOSE
O. URBONAS

Mūsų grupėje buvo senis, kurį mes mažai 
pažinojom. Atvyko jis nepersenai ir gyveno ki
tame barake. Jo išvaizda buvo inteligentiška, bet 
nelabai simpatinga. Tylus ir užsidaręs, jis vengė 
bet kokios lagerio pažinties, ar draugystės. Dirbo 
jis sunkiai, nemokėdamas; atrodė, kad jis buvo 
iš “baltarankių” ir dar nepripratęs prie lagerio 
darbų. Pateko jis į mūsų grupę pripuolamai.

Mes nuėjom dviejų sargybinių lydimi. Ser
žantas ir senis liko. Miško kirtimo vieta, kur tu
rėjome rinkti malkas, buvo apie 300 metrų atstu
me. Nespėjome mes pasiekti tą vietą, kai išgir
dome automato salvę. Mūsų sargybininkai grie
bėsi automatų, nukreipė juos į mus ir sušuko: 
“Gulk!”

Visi sugulėm veidu į sniegą. Gulime ir gir
dime žingsnius. “Atsikelt!” Mes atsikėlėm. Ser
žantas. Veidas pabalęs, dantys sukąsti, žando 
muskulas taip ir šokinėja. “Na, mužikai, einam 
atgal. Ten įvyko... Senis pabėgti mėgino. Tarp 
kitko, jūs nieko nežinote ir nieko nematėte. 
Aišku?”

“Taip žuvo lagerio suimtasis, Nr. A-387. Jo 
pakaušis buvo visiškai sutriuškintas, aplinkui vi
sas apdegęs. Taip į bėgančius nešaudoma. Nesu
gebėjo seržantas, neišlaikė. Nepaleido salvę iš 
tolo, į nugarą.”

Tokiu, ar panašiu būdu, likviduojami žmo
nės, kurie turėjo nelaimę kuo nors nepatenkinti 
visagalių partiją ir jos atstovus, arba kurie virto 
kokios nors intrygos auka, buvo suimti, nuteisti 
ir patalpinti į lagerį. Tačiau, MVD ir KGB, kaip 
voro-tarantulos patelė, ėda ir savo vaikus. Koks 
nors “nepatogus žmogus”, kuris lageryje užima 
vadovaujančią vietą, turi būti likviduotas, ar tai 
aukštesnės vadovybės įsakymu, ar tai vietinės 
administracijos sprendimu. Tardymas? Teismas? 
Per daug “klapato”, be to, MVD.žmonės, po ku
rių kojomis žemė pradeda drebėti, neretai grie
biasi paskutinės priemonės: jei žūti — tai ne vie

nam, vieną, kitą o gal net ir keletą, paimsiu su 
savim.

Norėdami “bylos paplitimo” išvengti tokį 
“nepatogų žmogų” likviduoja suimtųjų ranko
mis, ir tada, iš tikrųjų, paima su savimi nemažą 
žmonių skaičių, tik, deja, ne čekistų, bet kalinių, 
kontrikų.

"1954 metu vasario mėnesio bėgyje", rašo N. 
Krasnovas ("Ką užmiršti negalima”, 214-215 pusi., 
“kai mane jau perkėlė į Omską, Kamislago penk
tame skyriuje buvau tokios likvidacijos liudininku:

Zonos komendantas, bendrai, neblogas žmogus, 
dėl ko tai susipyko su oper-įgaliotiniu. Ginčo metu 
jie, matomai, pagrasino vienas kitą skųsti aukštes
niajai vadovybei. Oper-įgaliotinis, kaip vyresnis, 
nusprendė iniciatyvą neišleisti iš savo rankų. Vieną 
iš sekančių vakarų jis išsišaukė zonos komendantą 
ir įsakė jam nueiti į baraką, kur buvo sutalpinti ban- 
derininkai ir lietuviai ir patikrinti ar nėra ten vietos 
patalpinti naujai atvykusius kalinius. Tačiau, šitas 
Makiavelis, tuo pat metu pasiuntė ir vieną iš savųjų 
pranešinėtoji] ir įsakė jam slaptai įspėti savo bendri
ninkus, kad tuojaus ateis prakeiktasis komendan
tas su savo kacapais mušti ir žudyti banderininkų ir 
lietuviu.

Komendantas į baraką įėjo vienas. Jam trenkė bas
liu per galvą. Krauju apsipylęs ir nesuprasdamas 
kas atsitiko, komendantas ėmė bėgti rusų apgyven
dintų barakų link, šaukdamas: "Broliai! Banderi- 
ninkai žudo!"

Galėjo įvykti kruvinos muštynės, jei nebūtų 
atsiradę keletas žmonių, kurie išlaikė šaltą protą. 
Jie šoko pirmyn, apsupo kritusį ant žemės komen
dantą ir šaukdami: “Stokit vyrai! Kame reikalas? 
Pirmas, kuris priartės su peiliu, bus užmuštas! Pasi
gailėjimo nebus! Geriau išsiaiškinkime dalyką”, su
trukdė tolesnes muštynes.

Prie* jų prisidėjo daugiau žmonių, pirmon eilėn 
vyrai iš pirmosios Vlasovo divizijos, rimti vyrai, 
kurie matė ir netokių dalykų.

Žinoma, apie "likvidacijos" nepasisekimą su
žinojo ir oper-įgaliotinis. Jis iššaukė MVD kariuome
nės kuopą su kulkosvaidžiais, įsakė jai būti pa
rengtyje ir pradėjo kalinius raginti išsivaikščioti.

Jani atvykus, visas reikalas jau buvo išaiškintas. Buvo 
išaiškinta ir apie paleistą gandą. Ukrainiečių ir lietu
vių barako gyventojai apgailestavo, kad tas praneši- 
nėtojas juos "įvedė į pagundą".

"Sužeistą komendantą nunešė į sanitarini sky
rių, kur jis mirė nuo kraujo išsiliejimo smegenyse.

"()per-įgaliotinis tuojaus viską sutvarkė: į vieną 
karceri jis įsakė pasodinti 100 banderininkų ir lietu

je Bandera, ukrainiečiu emigrantų vadas. 1959 m. spalio 15 
dien;j, Maskvos špionažo tarnybos vado Aleksandro Nelepino 
įsakymu tos tarnybos agent7» Bogdono Stašinskij buvo nužudy
tas. To pat likimo, to pat žudiko rankomis, susilaukė ir antrasis 
ukrainiečių vadas, dr. I .e\v Hebet. Vėliau, Stašinskij, savo žmonos- 
vokietės įkalbėtas, perbėgo į Vakarus ir atskleidė šių žudymui tik
rųjų versijų. Be jo parodymų jie niekuomet nebūtų buvę išaiš
kinti, nes ir viename ir kitame atsitikimi', mirties priežastis bu
vo gydytojų nustatyta: širdies smūgis. 1962 m. Stašinskij buvo 
nuteistas 8 metams sunkiųjų darbų kalėjimo, tačiau atsėdėjęs 
5 metus, buvo amnestuotas ir dabartiniu metu gyvena kur tai 
Vakaruose. Ginklas, kuri Stašinskij pavartojo, buvo tam tikslui 
Maskvoje specialiai sukonstruotas. Jis susideda iŠ vieno ar dvie
jų vamzdelių, apie 20 cm ilgio ir 2 cm storio, užtaisytų ampule 
su ciankaliu. Mažu parako užtaisu dujos iš ampulės galėjo būti 
vamzdelių išpūstos. Tai paprastas ir efektyvus žudymo įrankis, 
kuris veikia, beveik, be jokio garso ir nepalieka jokių pėdsakų.
viii, o į kitą — 20 vląsovininkų. Komendanto žudiko - 
jų tarpe nesurado, ir visai netikėtai, visa byla bu
vo numarinta, perkėlus keletą ukrainiečių į kitą ko
loną".

-o-

Ar galima iš lagerio pabėgti?
Sunku, bet nėra neįmanoma. Pabėgimo sunku

mas glūdi ne pačiame pabėgime, kas bendrai imant, 
ne taip jau yra sudėtinga, bet įsiteisinime po pabė
gimo. Nėra galima visą kraštą pasodinti į kalėjimą, 
bet padaryti iš krašto kalėjimą — galima, ir Stalinas 
tai padarė. Kiekvienas žmogus, kiekviename kaime, 
kiekviename mieste, betkuriame Sovietų Sąjungos 
kampe, yra nuolatos ir stropiai sekamas. Jei tik kur 
nors pasirodo naujas žmogus, tuojaus prasideda aiš
kinimas. Kas jis? Iš kur? Kam jis čia atvyko? Kuo 
užsiiminėja? ir 1.1. Kiekvienas suaugęs žmogus vi
suomet privalo su savimi turėti visą pluoštą doku
mentų: pasą, karišką bilietą (vyrai), pažymėjimą 
iš darbovietės, arba studento liudijimą, darbo kny
gutę ir keletą charakteristikų. Vienas dokumentas, 
be kitų, nieko nevertas. Reikalinga turėti visus do
kumentus.

Dak'iskime, kad bėgliui pasisekė pasiekti kokį

VYTAUTAS ALANTAS

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

— Vėlyvas svečias! — sušuko Jaujinis susijau
dinęs. — Argi neatpažinai? Pats tėvas Perkūnas nu
važiavo į svečius pas grafą! Nieko gero nelauk: šią
nakt jis kažko piktas!

Ir, tartum patvirtindamas kipšo žodžius, tvyks
telėjo žaibas ir trenkė perkūnas į koplytstulpį, sto
vintį pakeliui tarp dvaro ir smuklės. Koplytstulpis 
užsiliepsnojo, kaip deglas.

— Senis pasišviečia sau kelią į dvarą, — susi
rūpinęs kalbėjo Jaujinis. — Matyt, jis piktas ant 
grafo ir, žinoma, ant Jo, — jis žvilgterėjo į Rūpin
tojėlį. — Tėvas Perkūnas niekad Jam nedovanojo, 
kad Jis paveržė iš jo sostą...

Tuos Jaujinio postringavimus vėl nutraukė 
Perkūno galybės ženklai. Visą padangę nutvieskė 
nebe vienas, o visa gyvatiška knypava žaibų, ir per
kūnas taip smogė, kad, rodėsi, visas valsčius susiū
bavo iš pamatų, o padangei dar nenutilus narnėti, 
dvaro pusėje švystelėjo gaisro pošvaistė, ir visa apy
linkė nušvito.

— Mano būstinė dega! — sukaukė Jaujinis ne 
savo balsu ir dingo kaip meteoras, pasmardindamas 
orą sieros dvoką lu.

Strazdelis apsidairė: buvo dingęs ir Rūpintojė
lis — Jis rymojo kaip rymojęs pagriovyje stovinčio
je koplytėlėje.

— Gal bus reikalinga mano pagalba? — pa
galvojo Strazdelis atsistodamas ir pagreitindamas 
žingsnį grįžo atgal. Pakeliui jis sutiko baudžiaunin
kus, 'kurie irgi skubėjo į dvarą iš smuklės. Praeida
mi pro liepsnojantį koplytstulpį, jie baimingai žeg
nojosi-
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Kipšo jauja liepsnojo ūždama ir tratėdama, 
tartum būtų degęs didelis dervos tvenkinys. Piktos, 
narnančios liepsnos Strazdeliui priminė pragarą. 
Taip pat liepsnojo ir grafo rūmai. Strazdeliui pasi
rodė keista, kad perkūnas trenkė iškart į abi vietas. 
Liepsnų jūroje lyg ir girdėjosi žmonių klyksmai ir 
baladojimas kumščiais į duris, nes jos buvo užrai
šiotos iš oro, o kai pasirodydavo languose siaubo 
perimti veidai, tai juos pasitikdavo akmenų kruša. 
Atrodė, kad ką pradėjo tėvas Perkūnas, tą baigė 
baudžiauninkai.

Nežinia, iš kur šalia Strazdelio atsirado Ančia- 
snapis su savo sūnumis ir Ievutė su savo sužadėti
niu. Šis, laimingai šypsodamasis, laikė merginos 
nuogą ranką, nes ji vis dar tebebuvo apsisiautusi 
staltiese. Ančiasnapis puolė bučiuoti Strazdeliui 
ranką kartodamas:

-r- Stebuklas! Stebuklas! Visi žuvo, tik Ievutė 
išsigelbėjo!

Sintautai baigus skaityti, Vyžainių svetainėje 
ilgą laiką viešpatavo tyla. Per vikaro Simno galvą 
slinko tokie apibūdinimai: eretikas, laisvamanis, be
dievis! Alina sėdėjo rami, rūkydama cigaretę, tar
tum to skaitymo ir visai nebūtų buvę. Rašytojas Ur- 
baitis gerai suprato novelės meninę vertę, bet ji kir
tosi su jo pasaulėžiūra, ir savo širdyje jis ją pasmer
kė be jokio kompromiso. Be to, jį graužė pavydas. 
Jo žmona žiūrėjo vyrui į lūpas, laukdama jo spren
dimo. Žygas sėdėjo nudūręs akis ir nežinojo, kas 
galvoti. Nežinia, kaip įvertino novelę Vyžainis, nes, 
baigus skaityti, jis tuoj ėmė papildinėti stiklus. Vik
tė žiūrėjo į tėvą šypsodamasi: ji daug ko nesuprato, 
bet jai patiko, kad perkūnas sudegino grafo rūmus. 
Tik viena Iza neatitraukė susižavėjusių akių nuo 
Sintauto: jis suprato, kad novelė jai patiko, o tai bu
vo svarbiausia...

Pabaiga.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



nors miestą, ar miestelį. Daleiskime, kad jam pasise
kė gauti ar pasigaminti falsifikuotus dokumentus 
(kas yra beveik neįmanoma). Daleiskime, kad jam 
pasisekė kokiame nors bute pasisamdyti kambarį. 
Buto savininkas, tą pat dieną, kai įsileido svetima 
žmogų,privalo pranešti namo įgaliotiniui. Namo įga
liotinis, paprastai NKVD agentas, prižiūri ne tik 
namų tvarką, bet ir kiekvieną gyventoją, kas kuo 
užsiima, su kuo draugauja ir 1.1. Namo įgaliotinis, 
drauge su nauju gyventoju, privalo eiti į miliciją, 
užsimelduoti, t.y., atžymėti, kad toks ir toks pilietis 
gyvens tokiuose tai namuose. Milicijoje turi būti 
užpildyta smulki anketa. Į klausimą iš kur atvyko?, 
pabėgėlis, daleiskime, nurodys kokią išgalvotą vietą. 
Tą pat dieną milicija raštu užklausia milicijos nuo- 
nuovadą, kurios žinioje randasi ta pabėgėlio išgal

vota vieta. Jei ateis trumpas atsakymas, kad mini
mas asmuo ten negyveno — jis tnč tuojaus bus su
imtas. Tuo būdu, nei mieste, nei tuo labiau kaime, 
pabėgėlis pasislėpti negali.

O visgi, negalėdami pakelti lagerio gyvenimo 
sąlygų, žmonės bėga.

S. Maksimovas savo knygoje “Taiga” aprašo 
tokį pabėgimą. Bėgo penkiese. Vienas jų Krugliko
vas, bėgimo pradžioje buvo sargybinių nušautas, 
kitiems pasisekė dingti taigoje:

“Aš dažnai galvoju”, rašo S. Maksimovas (“Tai
ga”, 192-193 pusi.), “ko aš, galų gale, rizikavau 
bėgti iš konclagerio? Žinojau, kad galimybė pabėg- 

, ti buvo minimalinė, pabėgti iš Sevželdorlago buvo 
be galo sunku. Bėgti išilgai tiesiamo geležinkelio 
nebuvo prasmės, nes išilgai geležinkelio stovėjo 
visa eilė lagerių ir apsaugos užtvarų. Bėgti kita kryp
timi rizikinga dėl nepereinamų pelkių ir taigos — 
tų tylių, bet žiaurių konclagerių sargybinių. Kiek 
kartu dirbdami taigoje, rasdavom bėglių skeletus. 
Tikėtis gyventojų pagelbos, retuose žirų kaimuose, 
kurie dažnai būdavo 75-100 km atstume vienas nuo 
kito, nebuvo galima, nes kiekviename kaime kabojo 
skelbimas, kad už sugautą pabėgėlį mokama 40 rub
lių sumoje. Žirų neturtas yra pasibaisėtinas, todėl 
žirui — medžiotojui yra daug naudingiau pašauti 
pabėgėlį negu voverę (už voverę jam buvo moka
ma tik 60 kapeikų). Be to, šiuo garbingu darbu — 
gaudyti pabėgėlius — sportišku azartu užsiminėjo 
komsomolcai — aktyvistai. (Čia kalbama apie Komi 
ĄSSR — upių Vyčegda — Vymi — Pečiora sritį, ku
ri gyvenama žirų — suomių giminės tautelės. O. U.)

“Reikia pasakyti teisybę: žirų kaimų gyvento
jai baisiai neapkentė lagerininkų, o tie — vietos gy
ventojų. Neapykanta buvo abipusė ir jie vieni ki
tiem pasigailėjimo nerodė. Suimtieji negalėjo do
vanoti laisviems žmonėms, kad jie juos gaudo, iš
duoda, šaudo (už gyvą ar negyvą pabėgėlį buvo mo
kama ta pati premija), o šie negalėjo dovanoti lageri
ninkams už plėšimus, kurie kai kada būdavo surišti ir 
su žudymu. Aišlu, kad plėšė ne politiniai kaliniai, o 
kriminalistai, bet vietos gyventojai, tamsūs ir beraš
čiai žmonės, skirtumo tarp vienų ir kitų nematė.

“Žirų kova su kriminalistais kai kada baigda
vosi tiesiog kautynėmis. 1957 metais Pečka kaimo 
gyventojai dalyvavo gan didelės pabėgėlių grupės

“medžioklėje” (pabėgo visa brigada iš 30 žmo
nių, politinių ir kriminalinių suimtųjų). Visi pabė
gėliai buvo sugaudyti, šeši jų buvo nušauti. Už poros 
dienų, nuginklavus sargybą, pabėgo 15 žmonių
kriminalistų grupė ir atkeršijo už savo draugus: Peč- 
kos kaimas buvo visas sudegintas.

“Tuo būdu kilo baisiausias priešiškumas tarp 
žirų ir lagerių gyventojų. Tą priešiškumą NKVD vi
somis priemonėmis palaikydavo, ir neretai imdavosi 
provokacijos: nužudydavo taigoje žirą — medžioto
ją ir paskelbdavo gyventojams, kad jį nužudė 
pabėgėliai iš konclagerio.

Šiek tiek geresnė padėtis yra ASSR Komi pie
tuose. Ten jau nebėra medžioklinių kaimų ir kraštas 
apgyvendintas daugiausia rusais, kurie verčiasi žem
dirbyste....Ten galima laukti iš gyventojų pagalbos. 
Bet kokios? Tai bus tik duonos kąsnis, sriubos lėkštė, 
senos kelnės, bet nedaugiau. Net pernakvoti nebe
leis, per daug bijo NKVD agentūros, nes visuomet 
galima laukti, kad atsiras vienas kitas, kuris, išduoda
mas kaimyną, panorės pasitarnauti atatinkamiems 
organams”.

Tokia yra padėtis Komi respublikoje ir galima 
sakyti, kad panašios sąlygos esti ne tik Sibiro platu-
mose, bet ir kitose srityse, jau nebekalbant apie sušuko:

LIETUVOS ARTILERIJA NEPRIKLAUSOMYBĖS METU

tautas Emilis, Narbutaitė 
Jūratė-Pilipaitienė,Snap - 
kauskas Albinas, Gaurytė 
Aldona-Knystautienė,Rub- 
šytė Emilija-Verbylienė. 
Antroje eilėje:

Knystautas Romas, Gir- 

giau. O, žmonės visgi bėga, nes kentėti be galo jė
gų neužtenka. Ir šiuo atžvilgiu lietuviai nesudaro 
išimties.

A. Marčenko (“Mano parodymai”, 54-56 pusi.) 
rašo: “Čia pat, 10-me lagerio punkte sėdėjo vie
narankis lietuvis Ričardas K. (toliau paaiškėjo, kad 
jo pavardė buvo Kėkštas, O.U.). Jis dalyvavo pabė
gime ir papasakojo man kaip jį pagavo. Jie trise, 3 lie
tuviai, pasišalino nepastebėti sargybos lauko darbų 
metu. Juos tik tada pastebėjo, kai jie buvojau gerokai 
toli, prie miško. Į juos buvo paleista ugnis, tačiau 
jie buvo per toli. Sargyba iššaukė automatininkus, 
miškas buvo apstatytas ir kareiviai pradėjo jų ieškoti 
su šunimis. Šunys greitai surado pėdas, ir Ričardas 
su draugais išgirdo šunų lojimą. Jie suprato, kad pa
bėgti nepasiseks, bet visgi pamėgino slėptis. Du iš 
jų įsilipo į ąžuolą, o Ričardas pasislėpė lapų krūvoje 
(mat, bėgta buvo rudenį). Jis nespėjo net kaip 
reikia apsikloti lapais, kai pasirodė Z automatininkai 
su šunimis. Šunys ėmė bėgioti aplink ąžuolą ir 
draskyti jo žievę priešakinėmis kojomis. Atbėgo dar 
6 automatininkai ir karininkas su pistoletu ran
koje. Pabėgėlius jie pastebėjo medyje ir karininkas 

džiutė Jeva, Gauteraitė 
Marija-Sinkienė, Kun.tė
vas Jonas Kubilius, mo
kyklos globėjas,” Aušros 
Vartų" parapijos įkūrėjas 
ir pirmasis klebonas.

Šipelytė Ina-KUčienė,mo

kytojas Augustinas Ali
šauskas,mokyklos organi
zatorius ir pirmasis mo
kyklos vedėjas, Kličiūtė 
Nijolė-Ratienė, Staniulytė 
Judita,Šipelis Vitolis.
V i r š iu j e -P i 1 ipa itytė Ilona- 
Dikaitiene.

PRIEŠ 21 METUS 

MONTREALYJE

Tai buvo prieš 21 metus 
Montrealyje,Lietuvių šeš
tadieninės mokyklos pir
masis viešas pasirodymas, 
"Aušros Vartų" parapijos 
salėje,Motinos Dienoj.

Čia juos matome vai
kystės amžiuje.O šiandie
ną dauguma jų sukūrė šei
mas ir jau turi savo prie
auglį beveik tokio pat am- 
žiausskaip jie patys šiame 
paveiksle. Jie visi gerai 
'žinomi Montrealyje, turi 
geras profesijas, vieni 
daktarai, kiti Inžinieriai. 
Ir visi dirba lietuvišką 
visuomeninį darbą.
Pirmoje eilėje iš kairės: 
Kanapeckaitė Vida,Gečia- 
tė Irena-Gudaitienė ,Knys-
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KŪRYBAB R O N I A

BR, MURINO TAPYBA 
PARODOS NEW YORKE 
PROGA

Broniaus Murino dailės 
paroda rugsėjo 23-24 d. 
Franciškonųdamuose, 361 
Highland Blvd. Brooklyn, 
New York, pateikė 40 ta
pybos paveikslų - akvarė- 
lių Ir akryllkų. Dauguma 
jų gamta visais metų lai
kais, keletas interjerų, 
pora Senojo Vilniaus vaiz
dų ir vienas kitas natur- 
mortas.

Murino kompozicijos 
spalvingos. Rodos, kai ku
rios lyg lenktyniautų su 
gamta dėl spalvingumo.^ Ir 
dailininko paletė laimi 
lenktynes... Bet nuo pale
tės atėję gamtos vaizdai, 
spalvinės kompozicijos, 
pralaimi kaip meno kūri
niai, virsdami eklekti - 
niais margumynais. Kai 
dailininkas apvaldo savo 
’’.spalvines aistras” Ir sie
kia spalvos formų apiben
drinimo, jis laimi:jo kom
pozicijos ryškėja ir turiniu 
Ir forma. Tokių laimingų 
atvejų Murinas turi nevie
ną: Dailininko ateljė, Ko
pos* Pavasario kalnuose, 
Vyno taurė ir kt.

Gamta yra |vairi? puoš
ni, turtinga, skurdi, žiau
ri ir negailestinga, rami 
Ir puošni. Net ir skurdes
nis peizažas Išpuoštas ir 
paslėptas spalvingam aki
raty. Bet koks tikrovės 
maskavimas nėra estetinis 

ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ - TAPYBA 'RŪKAS'

8 p si.

U S MURINO

principas. Tas ryškus dai
lininko palinkimas | puoš
nius, jaukius gamtos vaiz
dus kalba apie taikingas 
dailininko nuotaikas dabar
ties aplinkai ar nenorą ma
tyti gyvenamo laikotarpio 
komplikuoto ir problemin- 
go gyvenimo. ŠĮe polinkiai 
yra būdingi daugumai lietu
vių dailininkų emigracijoj. 
Čiabrendę ar bręstantieji 
lietuviai dailininkai jau yra 
ryškiai kitokį. Jų kitas tik
rovės pajautimas, skirtin
ga technika ir stilius.

Stebint meno kūrln|, vi 4 
suomet kyla klausimas, 
kiek menininkas Išreiškia 
save,kiek jis individualus, 
kiek pasako ar parodo sa
vąjį Aš santykyje su tikro
ve. Dinamiškas santykis 
su tikrove išryškina kiek
vieno žmogaus asmenybę 
ar neasmenybę. Asmeny
bės struktūros pobūdis le
mia menininko darbų sti
lių ir turin|: jų Išraiškos 
formoj randame, kiek me
nininkas yra savitas, ori
ginalus. ar naujas ir kiek 
jis sutapęs su nusistovėju
siais estetiniais standar
tais.

Kalbant apie asmenybę, 
pravartu paminėti Proble
mų (1-3) nr. 1969 m. B. 
Kuzmlcldo cituojamas To- 
moAkvlnleČio asmenybės 
apibrėžimas straipsnyje, 
Asmenybės koncepcija neo* 
tomistinėje filosofijoje. 
Tomo Akvienlečlo apibrė

žimas sako: Asmenybė yra 
individuali racionalios pri
gimties substancija. Versti 
iŠ lotynų kalbos; Persona 
ėst individus substantia ra- 
tionalis naturae. Ten pat- 
sakoma, kad asmenybės 
apibrėžimą Tomas Akvl- 
nietis paėmęs iš žymaus 
romėnų filosofo A. Boeci- 
jaus. Ši asmenybės defl- 
cija leidžiasi interpretuo
jama materialistinės Ir 
idealistinės pasaulėjautos 
požiūriu. Individuali subs
tancija — nepriklausoma - 
savarankiška dvasinė bū
tis - yra versmė Ir pa
grindas kiekvienos auten
tiškos kūrybos, teigian
čios subjektyvią(asmenlnę) 
reakciją | gamtos ar socia
linio gyvenimo apraiškas.

Socialinė aplinka turi 
tendencijų kiekvieną sava- 
rahišką individą (asmeny - 
bę) ’’likviduoti”, |rikiujant 
j| | objektyvios buities 
tvarką, normuojamą tai
syklėm, tradicijom, snobų 
-reakclnierių ignoraci ja ir 
sauvale. Diktatūrų siste
mose, kur vyriausias au
toritetas yra tankas, ap - 
krešęs žmogaus krauju, 
savarankiškas individas 
netoleruojamas - jis su
naikinamas.

Murino datiės parodos 
darbai New Yorke atitiko 
lietuvių visuomenėj dau
giau ar mažiau pastovius 
dailės kūriniam?:: vertinti 
stadartus. Tie standartai

Broniaus Murino akvarelė
pusėtinai pagyvenę ir ne
linkę | naujoves. Murino 
stilių, kaip pastebi jo ko
leges, lėmė Kauncnmeno 
mokykla, kurią jis baigė 
1929 m., ir vokiečių eks
presionistų poveikis. Yra 
sakoma, kad menininko sti
lių daugiau formuoja ne tai, 
ką jis žino, bet tai, kas jis 
yra, tos idėjos, kuriom jis 
save gaivina, kuriom jis 
tiki. Tad dailininko stiliaus 
giliausia versmė, giliau
sios ištakos yra jo tikėji
mas, jo charakteris, tem
peramentas.

Kaip anksčiau jau minė
jau, neišvengiama yra ap
linkos asmenybę slopinanti 
|taka, pasakoma nors ir 
Šiais paprastais keliais 
žodžiais: galvok, kalbėk, . 
daryk, kaip visi kiti. Tad

kūrybingų 
TAMOŠAIČIŲ 
SODYBOJE
Iš Montrealio nuvykę 

Kazys ir Danutė Smilge- 
viČiai, solistė Elžbieta 
Kardelienė ir redaktorius 
J. Petrėnas turėjo išskir
tiną pomėgį susipažinti su 
plačiai pagarsėjusių dai
lininkų Anastazijos ir An
tano Tamošaičių naujai
siais kūrybos darbais. 
Anastazija Tamošaitienė 
prieš keletą savaičių va
žiuodama automobiliu 
kartu su dviem sesutėm, 
kurių viena gyvena Chica- 
goje, o antroji buvo atvy
kusi iš Lietuvos, turėjo 
kelio nelaimę.Bet didžio
sios katastrofos buvo iš
vengta ir šiuo metu daili
ninkė jaučiasi jau visai 
gerai.

Ir Murino dabarties laiko
tarpio tapybą veikla vyrau
janti dailės stiliai toj vi
suomenėj, kurioj jis gyve
na, tos visuomenės esteti
nių bei Intelektualinių po
reikių lygis, jeigu dailinin
kas jų paiso. Murino kon
trastingą spalvų skalę ir 
plačius, ekspresyvius po
tepius tušuoja, gausūs 
spalviniai tonai, kurie, lyg 
koki kompromisai,sutram
do vaizdo dinamiką, tad 
Murino paveikslas ir tepa- 
jaudlna žiūrovo ak|,nesiek? 
damas giliau. Dailininką? 
konflikto su lietuvių visuo
mene neturi, tas jo pa
veikslai buvo perkami.

Parodą surengė ir glo
bojo Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos New Yorko 
Klubas* J. Kiznls

Originali Antano Tamo
šaičio kūryba kriepia vi
suomenės ir kritikų dė
mesį. Jo parodos jau iš
garsintos čia Kanadoje ir 
JAV, kur jis aplankė su 
savo parodomis visą eilę 
stambių kultūrinių centrų. 
Dailininkas kaip tik dabar 
rengiasi naujai parodai 
Montrealyje.

Anastaz ija Tamošaitienė 
stebina ir kaipo subtilių 
spalvų nuotaikingų kom
pozicijų kūrėja ir greta to 
gal net didesnio dėmesio 
verta kaipo gobelenų au
dėja. Ji yra pavaldžius! 
sudėtingą techniką šioje 
srityje ir gauna darnius 
efektus. Šiais pasiutusio 
gyvenimo tempo laikais, 
tai jau didelis pasiaukoji
mas visagalinčiam menui.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KOSMOSO
UŽKARIAVIMO 
KEISTENYBĖS
Šiandien kiek aprimo tos 

varžytynės, kurias visas 
pasaulis stebėjo, tarp So
vietų Sąjungos ir Ameri
kos. Kai kuriais momen - 
tais tos varžybos atrodė, 
lyg naivus žaidimas vaikų 
tarpe.

Pernelyg dideli perdėji
mai, kad sovietai savo 
kosmoso žygiuose daug 
melavo, žinoma, nėra rim
ti. Tačiau gerai pažįstan- 
tieji rusų galimumus ir 
jų veikimo sąlygas vis tik 
prileidžia,kad iš rusų pu
sės netikrų pareiškimų 
būta, o taip pat aiškėja ir 
kai kurie sovietų keisti 
bandymai pralenkti Ame
riką, nors tų galimumų 
buvo nedaug.

Vakarų pasaulio žmo
nės, nors jie būtų ir dide
li savo srities specialis
tai, nedaug ką gali šiuo 
reikalų pasakyti. Bet yra 
į vakarus patekusių rusų, 
kurie dirbo kosmosos už
kariavimo srityje. Jie ge
riau žino esamą padėtį. 
Tad įdomu susipažinti 
nors ir su tokiais pa
sisakymais:

Vladimirovas Londone 
išleido knygą ” Sovietų 
kosminis blefas”.Ten ra
šoma; - Kada Chruščevas 
patyręs apie Amerikos 
planus kosmoso srityje, 
iškvietė šios srities va
dovaujantį asmenį - Koro
leva ir puolė jį, reikalau
damas ” pralenkti amert- 
kiečius"oKorolevas, eida
mas pas Chruščevą ir nu
jausdamas, ko iš jo bus 
reikalaujama, buvo nusi
statęs ” apšviesti Chruš
čevą” ir jam pareikšti,kad 
tuo tarpu rusai negali pra
lenkti amerikiečius. Jis 
manė, jog tai geriausia 
proga ^aiškinti visą padė
tį . Bet Chrušč evas nedavė 
Korolevui kalbėti. Ji tik 
paklausė, ar Korolevas 
žino, kad amerikiečiai 
ruošiasi paleisti du avia
torius vienoje kapsulėje į 
erdves? O gavęs teigiamą 
atsakymą, Chruščevas 
trumpai-drūtai įsakė: Na, 
tat bus taip. Artimiau
sioms spalių revoliucijos 
šventėms, tu turi paleisti 
į erdves ne du bet tris 
kosmonautus)

Korolevas ilgai ir 
smulkmeniškai Chrušče- 
vui aiškinęs, jog tai nega
limas dalykas .Bet Chruš- 

čevui šį kalba buvo nuobo- 
di. Jis tik pasakė, kad Ko
rolevas - kosmoso užka
riavimo vyriausias vado
vas, privalo įvykdyti šį 
įsakymą. Nebuvo atsi
žvelgta į mirtiną pavojų, 
kuriame atsidurs lakūnai. 
Nepaisyta jokių grynai 
techninių sąlygų.

Kitas šios srities spe
cialistas Lavrovas rašo: 
” Menka apgaulė, didelia
me darbe pavirsta di
džiuoju melu”. Jis tvirti
na,kad Leonovas visai ne - 
buvo erdvėse iš savo kap- 
siulės išlipęs, o kino fil
mas buvęs pagamintas že
mėje. Sovietinės valdžios, 
spaudos, o taip pat ir ki
tokios informacijos pra
nešimams nesą jokio pa
grindo pasitikėti.

ĮSTATYMAI
JUS GINA
NUO 
DISKRIMINACIJOS 
DARBO SRITYJE.

Jeigu Jūs neteksite darbo, jeigu 
nebūsit pasamdytas, ar neturėsit 
pažangos darbe ir būsit tikras,kad 
taip atsitiko dėl Jūsų rasės,spalvos, 
religijos ar tautinės kilmės, jeigu 
Jūs pasidarysit d i s kr i m i n oc i j o s 
auka: - ,

**

Kanados DARBO ĮSTATYMAI ir 
provincijų žmogaus teisių apsaugos 
nuostatai apgins Jus nuo diskrimina
cijos darbo srityje.

Kanados DARBO DEPARTAMEN
TAS giliai susirūpinęs teisingo tvarko 
samdant darbininkus ir mūsų atstovai 
visados padės apsaugoti Žmogaus

teises ir pagelbės išspręsti problemas 
tarp darbdavių ir darbininkų.

Jeigu Jūs turite problemas dėl 
diskriminacijos, ypatingai darbo srityje 
federalinės jurisdikcijos ribose, 
parašykit šiuo adresu: Fair Employment 
Practices, Canada Department of 
Labour, Ott aw a K 1A 0J2

I* Labour 
Canada

Travail 
Canada

Hon. Martin O’Connell, Minister 
Bernard Wilson, Deputy Minister

Sovietų kosminiai tyri
mai, kaip sako patys so
vietų žmonės,patekę į va
karus apsupti migla ir iki 
šio laiko daug aplinkybių 
pasilieka neaiškume. Jau 
minėtas Lavrovaš atsisa
ko nustatyti, kiek sovietų 
valdžios kosminių tyrinė
jimų srityje yra tikrų 
duomenų ir kiek ten yra 
propagandinio melo.

SAMDOMI
BENDRUOMENĖS 
VEIKĖJAI
JAV Lietuvių Bendruo

menės nariai Algimanto S. 
Gečio nerinko visuomeni
niams reikalams tvarkyti. 
Naujai išrinktas L.B.pir
mininkas Gečį toms pa
samdė. Kad Gėčių i būtų 
lengviau JAV LB reikalus 
tvarkyti, jį pakėlė į viče- 

pinfiininkus. Vicepirmi
ninkais paprastai esti or
ganizacijos rinkti atstovai, 
bet tai mūsų tarpe tai ne
būtų toks didelis nusikal
timas, kai žinome, kad 
rinktų atstovų užsimotam 
darbui nebėra. Daug ar
šiau,kai samdytas tarnau
tojas bando priešintis pa
ties pirmininko nustaty
toms darbo taisyklėms ir 
posėdžiuose organizuoja 
opoziciją.Pirmininkas to
kį” s amdytą’' vicepirmin in- 
ką”labai lengvai galėtų at
leis, bet jis, matyt, pasi
rinko kitokį kelia. ”

( ” Naujienos ”,)
• ’’.Laisvosios Lietuvos ” 
redakcinis kolektyvas 
paskelbė konkursą para
šyti poemą ” Simas 
Kudirka

MATE KAUNA...
(iš 5 psl.) 

sustojau daug kartų eita 
Valančiaus gatve, ir vė
liau važiavome į Kauno 
įžymybę ”Trys Mergeles ” 
pietauti. Tai puikus lietu
viško stiliaus naujas res
toranas netoli Petrašiūnų, 
padaręs man labai gerą 
įspūdį tiek savo aplinka, 
tiek ir geru maistu.

Iš viso Kauno patį liūd
niausią įspūdį padarė gar
sieji Šančiai, kuriuose, 
atrodo, niekas nėra pasi- 
kietę,tik šis garsus prie
miestis dar daugiau nu
smuko, apjudėjo, ir vaiz
das yra gana apgailėtinas. 
Atrodo, kad viskas yra 
kreipiama į naujus prie
miesčius.
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KICK VALGYT/?
Per pastaruosius dve

jus metus aš labai šus to
re jau,gavau dusulį .Ir keis
ta: aš valgau ne daugiau, 
kaip ir anksčiau, o mano 
svoris vis didėja. Aš ne
turiu dar nė keturiasde
šimties metų, o atrodau 
vyresniu.

Ir tai buvo tiesa. Juk 
storėti - reiškia senti.

AUKSINE TAISYKLĖ
Šaltkalvio,kalvio ir kro

viko darbas susijęs su di
dele fizine įtampa. Medi
cinos mokslo duomeni
mis šiam darbui sunau
dojama 4000-4500 kalo
rijų energijos.

Inžinierius ekonomisto 
darbas reikalauja tokių 
didelių fizinių pastangų, 
organizmo eikvojama 
energija mažina. Apskai
čiuota, kad vyrai, kurių 
darbas nesusijęs su dide
le raumenų veikla - inži
nieriai, gydytojai, pedago
gai, tarnautojai,studentai, 
-sunaudoja 3000 kalorijų.

Kalorijos, kurias žmo
gus išeikvoja, atlikdamas

vienokį ar kitokį darbą, 
pasipildo maistu. Šiuo at
veju būtina laikytis auksi
nės taisyklės: žmogus su 
maistu turi gauti tiek ka
lorijų, kiek jų išeikvoja.

Kai žmogus gauna kalo
rijų daugiau, negu eikvoja, 
maisto perteklius virsta 
riebalais, kurie kaupiasi 
organizme. Žmogus pra
deda storėti. Antai 200 
bereikalingų,per parą re
guliariai nesunaudojamų, 
kalorijų žmogaus svorį 
padidina maždaug IO - 20 
gramų per dieną.Tai reiš
kia,kad atsarginių riebalų 
kiekis per metus padidės 
3,6-7, 2 kg.

Kaip nustatyti mūsų or
ganizmo gaunamą ir eik
vojamą energiją?

PAPRASTI 
APSKAIČIAVIMAI
Chemiškai ištyrę mūsų 

maistą, pamatytume, kad 
be vandens, neorganinių 
druskų ir vitaminų, netu
rinčių energetinės vertės, 
jį sudaro trejos organinės 
medžiagos-baltymai, an
gliavandeniai, riebalai.

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., B.C.L.
768 Notre Dome Street E.^uite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

R. J. Išganai t is, BA, BCL
BIEGA. BEAUREGARD, VALADE & IbViANAlTIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
2Zfl ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel:842-W6, namų 674- 3364 <

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja

5330 L'Assomption Blvd.

Montreal.

Tel. 255-3536

Dr. J. Ma liska
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866’8235, namu 4 88 * 8528.

S.Popieraitis
BA., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.CL, F.R.€.S.(c).

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -3275 
Suite 215, Montreal 109, Que.

Šios medžiagos, sudegda
mas arba bes ioksįduoda
mos organizme, išskiria 
tam tikrą kiekį energijos, 
kuri, kaip ir jos sunaudo
jimas, matuojama kalori
jomis. Nustatyta, kad 1 
gramas baltymų ir 1 g ang
liavandenių sudegdami 
duoda po 4,1 didžiosios 
kalorijos,© 1 griebalų-8,3 
didžiosios kalorijos.

Kaip praktiškai nusta
tyti mitybos kaloringumą ?

Apskaičiuosime, pavyz
džiui, pusryčių kaloringu- 
mą:virta mėsa,virtos bul
vės su sviestu, buterbro
das su sūriu ir stiklinė 
arbatos .Pirmiausia reikia 
žinoti suvalgyto maisto 
kiekį. Sakykime, mėsos- 
svoris žaliame pavidale- 
1OO g, bulvių - 200 g, 
sviesto - 1O g, kvietinės 
duonos-75 g, ruginės duo
nos-50 g, cukraus-20 g, 
sūrio - 30 g.

Naudodamiesi maisto 
produktų cheminės sudė
ties ir maistinės vertės 
lentele, lengvai surasime, 
kad 100 g mėsos turi 19 g 
baltymų, 3,9 g riebalų; 
juose yra 114 kalorijų.

Paskui lentelėje randa
me visų kitų valgių kalo
ringumą ir sudedame gau
tus skaičius. Tai ir bus 
bendras pusryčių kalorin
gumas .Mūsų pavyzdyje jis 
sudarys apie 730 kalorijų.

Žinoma,namuose, sėdė
dami prie pietų stalo, 
žmonės neskaičiuos, pa
ėmę pieštuką,kiek kalori
jų jie suvalgo. Tačiau 
kiekvienam bent apytik - 
riai reikėtų žinoti savo 
iš eikvojamos energijos 
kiekį ir atskirų valgių bei 
produktų energetinę ver
tę.

Pilna lėkštė sriubos pa
prastai turi nuo 200 iki 
300 kalorijų. Pieniškos 
sriubos kaloringesnės- 
380-410 kalorijų. Antra
sis mėsiškas patiekalas 
su garnyru - tai 500-600 
kalorijų,žuvies patiekalas 
-apie 5OO,daržovių-2OO- 
400 kalorijų. Kompoto 
arba kisieliaus stiklinė 
prideda dar 100 - 150 ka
lorijų.

Labai svarbu teisingai 
paskirstyti paros maistą. 
Gydytojų ir fiziologų ste
bėjimai rodo, kad maistą 
organizmas geriau įsisa
vina, valgant keturiskart 
per dieną. Pirmiesiems 
pusryčiams tenka 25%pa- 
ros raciono kaloringumo, 
antriesiems pusryčiams-

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
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VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

10% pietums - 45%, ir va
karienei - 20%.

Pagyvenusiems žmo
nėms nesveika iš karto 
suvalgyti per pietus 45 % 
dienos normos. Todėl ge
riau jiems maistą pa
skirstyti tolygiai po 25 - 
20 %.

SVARBI SĄLYGA
Norint gauti,pa vyzdžiui, 

3400 kalorijų,žmogui už
tenka suvalgyti per parą 
l, 5 kg baltos kvietinės 
duonos. Bet ne Vien duona 
žmogus gyvas. Jis su 
maistu turi gauti ir tokių 
medžiagų, kurių duonoje 
nėra.Be duonos, reikalin
gos ir bulvės,ir daržovės, 
ir vaisiai, ir cukrus, ir 
riebalai -gyvuliniai ir au - 
galiniai, ir baltyminiai 
produktai: mėsa, žuvis, 
kiaušiniai, pienas-ir dau
gelis kitų produktų. Tik 
įvairūs,teis ingai suderin
tas maistas duos žmogaus 
organizmui visas būtinas 
medžiagas .Ir atvirkščiai- 
vienodas maitinimasis ga
li sutrikdyti svarbiausias 
organizmo funkcijas.

Mes visi dar mažai val
gome pieno produktų, ma
žai pieno geriame.Maisto 
racione būtinai turi būti 
ir aliejus - nepakeičiamų 
žmogui neprisotintųjų rie
biųjų rūgščių ir kitų me
džiagų, būtinų normaliai 
medžiagų apykaitai, tie
kėjas .

Jeigu vengiama valgyti 
daržoves ir vaisius, or
ganizmas negauna pakan
kamai vitaminų, organinių 
rūgščių,mineralinių drus
kų .Daugelyje šeimų į sta
lą paduodama tik balta 
duona.Be ruginės duonos, 
mažiau išsiskiria virški
namųjų sulčių, pablogėja 
virškinimas, užkietėja vi- 
duriai.Beto,ruginėje duo
noje daug Vitam ino Bl, ku
ris labai svarbus nervų 
sistemos veiklai.Nėra to
kio universalaus produkto, 
kuris vienas galėtų visiš
kai patenkinti suaugusio 
žmogaus organizmo po
reikius visoms medžia
goms.

Dantų gydytoja 
DR. Ą. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St., la. 11 - 13 k.
Tel:’. 
932*6662; namų 737.9681

SAIKAS
Bet, ką daryti su apeti

tu? Jeigu aš valgysiu ma
žiau, aš būsiu alkanas. 
Žmona kartą man surošė 
” išs įkrovimo” dienas: mai
tino kompotu ir duona.Ši
to ilgai negalėjau išlaikyti 
-baisiai erzino alkio jaus
mas. Ir aš nusprendžiau: 
geriau jau būti storuliu, 
negu nuolatos norėti val
gyti.

Apetitas, - sveikam or
ganizmui iš tikrųjų yra 
geras maitinimosi regu
liatorius. Tačiau dažnai 
jis vis tik neteisingai at
spindi organizmo porei
kius maistui. Žmonėms, 
pripratusiems sočiai pa
valgyti, padidėjęs apetitas 
išlieka ir tuomet,kai, dir
bant kitokį darbą, jau ne
reikia daug maisto. Me
chanizmai, reguliuoją alkio 
ir sotumo jausmą, ilgai 
dar veikia senoviškai.

Žalinga iš karto daug 
suvalgyti. Perpildyto 
skrandžio sienelės išsi
tempia ir palaipsniui su
glemba. Diafragma pasi
kelia, spaudžia širdį ir 
apsunkina jos darbą .Be to, 
kai skrandis perpildytas, 
nutrūksta virškinamųjų 
sulčių išsiskyrimas ir 
maistas blogiau suvirški
namas. Nesuvirškintos jo 
dalelės sukelia žarnyne 
nepageidaujamus rūgimo 
procesus. Todėl nuo stalo 
reikia keltis su tokiu jaus
mu, tartum dar galėtum 
truputį suvalgyti.

Ką vis tik reikėtų žmo
gui suvalgyti, norint gauti 
maždaug 3000 kalorijų? 
Kokių produktų ir kiek?

Ne tiek jau mažai reikia. 
Gauti 3000 kalorijų per 
parą protinio darbo žmo
gui reikia 105 g baltymų, 
95 g riebalų ir 410 g an-

Nuk elta į 11 psl
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SKAUTAMS
LIETUVIU SKAUTŲ 
S-GOS 1972 M. 
VISUOTINIS 
SUVAŽIAVIMAS
Pagal priimtus nuosta

tus, Lietuvių S kautų Sąjun
gos visuotinis korespon- 
denciniu būdu vykdomas 
suvažiavimas turi įvykti 
kiekvienais trečiaisiais 
rinktųjų sąjungos organų 
kadencijos metais.

Todėl Sąjungos Tarybos 
Pirmija, 1972 m. suvažia
vimų, specialiu, visiems 
išsiuntinėtu, kviesliu jau 
paskelbė ir sudarė suva
žiavimo darbų tvarką, iš
rinko Suvažiavimo Prezi
diumą, nustatė suvažiavi
mo dalyviams registraci
jos mokestį ir paskyrė 
'suvažiavimui pradėti ir 
vykdyti reikalingas datas. 
Suvažiavimo metu kartu 
vyks Seserijos Brolijos, 
Akademinio Skautų Są
jūdžio ir Rajonų vadovių - 
vadovų sueigas.

Suvažiavimas išklausys 
Mūsų Sąjungos Vadovybės 
ataskaitinius pranešimus, 
susipažins su suvažiavimo 
dalyvių pasisakymais bei 
siūlymais, padarys nuta
rimus organizaciniais 
klausimais ir išrinks se
kančiai kadencijai Sąjun
gos Vadovybės Organus.

Suvažiavime maloniai 
kviečiami dalyvauti visi 
šios kadencijos Sąjungos 
Vadovybės nariai, buvę 
Pirmijų Pirmininkai,buvę 
Seserijos ir Brolijos Vy
riausieji Skautininkai ir 
Akd.Sąjudžio Pirmininkai, 
Sąjungos Pirmūnai, Gele
žinio Vilko ordine apdo
vanotieji asmens, regis
truotos skautininkės ir 
skautininkai ir vietovėse 
vadovai bei rinkti atsto
vai.

Šį kartą suvažiavimo 
prezidiumas sudarytas 
Jung.Amerikos Valstybė- 
se-Clevelando, Ohio. Pir
mininku išrinktas v. s. 
Pranas Karalius, 3406 
Beechwood avė., Cleve
land H4-S, Ohio 44118. Da
lyvių registracijos lapas 
ir du doleriai mokesčio, 
siunčiami Prezidiumo 
Pirmininkui iki š.m.spa
lių mėn. 25 dienos. Suva
žiavimo dalyviai turi būti 
sumokėję uario mokesčius 
už 1970-72 metus.
Štai kitos suvažiavimo 
eigos datos: 

1972. X. 25

1. Suvažiavimo renka
miems Vadovybės orga
nams kandidatų siūlymus 
Prezidiumui reikia nu
siųsti- iki š.m. lapkričio 
mėn. 1O d.
2. Suvažiavimo dalyvių 
pranešimai, pasistatymai 
ir siūlymai prezidiumui 
nusiųsti iki spalių mėn. 
10 d.
3. Galutinių kandidatų są
rašą į Vadovybės Organus 
prezidiumas paskelbs iki 
lapkričio mėn, 25 d. ir po 
'o įvyks balsavimai.

Visi pagalnuos'atus Gu
rintieji teisę suvažiavime 
dalyvauti,maloniai prašo
mi • laiku užsiregistruoti 
ir aktyviai suvažiavimo 
eigoje atlikti savo parei
gas. Visur vienetuose turi 
būti išrinkti, bet ne jau
nesni 18 metų amžiaus, 
vadovių-vadovų atstovai.

Registracijos lapai ir 
visa kita reikalinga me
džiaga yra išsiuntinėta ir 
turėjo pasiekti adresatus 
visur. Jei kas jų negavo, 
blankus, iš vietos vadovų 
gautus, galima padauginti 
ir užsiregistravimą atliktu

Taigi atkreipkime dė
mesį į šį svarbų suvažia
vimą.

L.E- tas.
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• TORONTO miesto tary
bos narys William Archer 
pasiūlė pakelti atlygini
mus tarybos nariams. Jis 
aiškino,kad Toronto mies
to reikalų tvarkytojai turi 
nepaprastai daug darbo. 
Tad pradedant 1973 metais 
jie gaus po dešimtį tūks
tančių dolerių pagrindinės 
algos ir dar po penkis 
tūkstančius dolerių papil
domai, jų asmeninėms iš
laidoms padengti.

• PROVINCIJOS SASKAT
CHEWAN žmonės skun

džiasi, kad ten nepapras
tai užteršiami laukai pa
mestais ir sugedusiais 
automobiliaisJ^pskaičiuo- 
jama,kad ten yra iki šim
to tūkstančių automobilių 
griaučių ir juos pašalinti 
užtruks net pora metų.

• ŠEŠIOS aukštosios mo
kyklos Quebec ir New 
Brunswick kur mokslas 
dėstomas prancūzų kalba 
gavo iš federalinės vy
riausybės pašalpų milijo

no dolerių sumai. Ši pa
šalpa skiriama moksli
niams tyrinėjimams.

• STUDIJINĖ konferencija 
imigraciniais klausimais 
įvyksta Toronte. Šioje 
konferencijoje dalyvauja 
iš Montrealio jaunas 
mokslininkas Arūnas Ali
šauskas. Jo paskaitos te
ma: Catholicism, National
ism and Reform among 
Lithuanian Immigrants in 
the United States 1884-1914.

KIEK VALGYTI.?..
( atkelta iš 10 psi.)

gliavandenių. Visas šias 
maistines medžiagas, o 
taip pat vitaminų ir mine
ralinių druskų kompleksą 
galima gauti maždaug iš 
tokio įvairių produktų rin
kinio: mėsa, mėsos pro
duktai, paukštiena - 200 
gramų, žuvis-50 g, pienas 
arba pieno produktąi-5OO 
g, duona ir duonos gami
niai - 350-400 g, bulvės- 
apie 300 g,daržovės-4OO 
g, kruopos-40 g, aliejus- 
20-30 g,gyvuliniai rieba
lai, neskaitant esančių ki
tame maiste, -10-15 g. Be 
to,kartą per 2 dienas-vie- 
nas kiaušinis ir labai nau
dinga daugiau valgyti vai- 
sių-šviežių ir konservuo
tų. Cukraus patartina su
valgyti 50-100 g per die
ną. Į šį kiekį įeina ir cu
krus, esąs kisieliuje,kom
pote,uogienėje,saldainiuo
se ir kituose saldu
mynuose.

Jeigu vasaros sekma
dienį irklavote arba buvo
te turistiniame žygyje, o 
žiemą slidinėjote, čiuži
nėjote arba užsiminėjote 
kitokia fizine mankšta, 
susijusia su didele rau
menų įtampą, tai maitini
masis šiomis dienomis 
turi būti gausesnis. Šiuo 
atveju reikia turėti galvo
je, kad užsiimant įvairio
mis fizinėmis pratybo
mis, organizmas daugiau 
reikalauja ne tik kalorijų, 
bet ir baltymų, minerali
nių medžiagų ir vitaminų, 
ypač C ir B|.

Ir dar vienas patarimas, 
kaip kontroliuoti organiz
mo gaunamą ir eikvoja
mą energiją: reikia nuolat 
sekti savo svorį. Jeigu 
žmogaus svoris lieka nor
malus, vadinasi, organiz
mo išeikvota energija pa
dengiama pilnai, be per
tekliaus ir trūkumo.

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q.Tel.366-6237 
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
Įvairius patarimus, [kainavimus.be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M.RUTK AUSK AS)

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

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

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

Nr. 40 arba Nr. 20.
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LaSalle Auto Specialist Iteg’i
• Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorines 
valtys. Sav. G. D e s r o c h e r s

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

Jettė & Freres
- MODERNIEMS NAMAMS
Vi si kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nau
ji įrengimai.^, Gazinių 
priemonių pardavimas ir

Hydro- Quebec išnuoma
vimui karšto vandens 
tiekimą. Veltui [kaina- 

’ vimas.
Jettė & Frere Ltėe 

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

11 psl.

kainavimus.be


Nemokama pagalba visose 
imigracinėse problemose

Užpildyti aplikacijaj paduoti prašymą), 
ir imigraciniais reikalais Įstaigose pasikal
bėjimai nieko nekainuoja. Jeigu angliškai 
arba prancūziškai gerai nesusikalbate, ne
sirūpinkite. Mes Jums parūpinsime v ertėįą 
ir jis Jums nieko nekainuos.

Asmenys kurie dirba Kanados Imigraci
niame Centre, jums padės išspręsti imigra
cines problemas ir jie jokio atlyginimu 
iŠ Jūsę nereikalaus.

Jeigu Jūsų pirmoji ir pasirašyta aplikaci
ja nebus patvirtinta — mes galėsime ir tuo
met savais patarimais pagelbėti.

Jūs būkite pasiruošę klausimams, bet jei 
jums bus reikalinga, galėsite atsivesti savo 
patarėją. Atsiranda nemažai pasisiūlančių už 
atlyginimą, kurie kartais mažai pagelbsti. 
Būkite atsargūs.

Ateikite bet kokiu laiku pasitarti apie jūsų 
turinčia problemą. Mes čia pasiruošę 
pasitarnauti.

Kanados Imigracijos patarimai 
veltui I

I Canada
I mm Immigration 

M Centre
Manpower and 
Immigration 
Bryce Mackasey, Minister

Centre 
d’lmmigration 
du Canada
Main-d’ceuvre 
et Immigration 
Bryce Mackasey, Ministre

HEINRICK BOELL
Nobelio premija litera

tūrai 1972 metams Stock- 
holmeteko Vak.Vokietijos 
rašytojui Heinrick Boell, 
kuris rašė anitmilita- 
rinius veikalus daugiausia 
Antrojo Karo temomis. 
Rašytojas pats dalyvavo 
kare Hitleriui vadovau
jant, bet kaip pats sakosi, 
neŠaudęs žmones bet ėjo 
telefonisto pareigas.,

ĮŽENGIA I VILNIU . . .
( atkelta iš 1 psl.) 

štai Ir Vilnius tarp kal
nų. Toji istorinio žygio | 
Vilnių dieną, buvo pati 
jautriausią, kai mūsų dali
niai pasiekė pati Vilniaus 
miestą. Tai buvo spalio 28 
vidurdienis. Niūrūs,tačiau 
išvydus Istorinio miesto 
vaiadą, kėlė daug d^iaugs- 

12 psl.

mot nuo kalnelių atrodė 
tai didžiulis miestas, su 
bažnyčių'bokštai s, fabrikų 
kaminaisSlenkame pama
žu tiesiog | miestą, kur 
prie kelių stovi Vilniaus 
gyventojai su gėlėmis Šau
kia "Valio". Negaliu net 
išreikšti savo jausmų kai 
būdamas Lietuvos karys 
tada išgyvenau. Penkias 
valandas žygiavo mūsų ka
riuomenė ir jau vėlai va
kare išsiskirstė | nakvynių 
vietas. Mes tankistai bu
vome paskirti prie pat Ge
dimino pilies papėdės, 
esančiose kareivinėse.Čia 
kiek susitvarkę ir išstatę 
sargybas, dar panorom iš
vykti J miestą, kur pilnos 
gatvės žmonių mus mielai 
sveikino.

Trispalvė Gedimino Kal
ne. Išaušo Spalio 29 d. ry - 
tas, tai buvo sekmadienio 
rytas. Oras ūkanotas.šian
dien didžiausios iškilmės 
prie Gedimino kalno ir Auš
ros vartų. Lyg tyčia man 
pasitaikė eiti sargybon, 
bei nors Gedimino kalne iŠ 
arti stebėti vėliavos pakė
limo ceramoni jas. Tai jau 
tret| kartą j| iškyla. St. 
Butkus dalyvavo pirmame 
iškėlime 1919 m sausio l d. 

antras 20 m. liepos 15 d. 
Girdžiu 21 patrankų saliu
tus, matau trispalvę ky
lančią stiebę, trimito gar
sas už žuvusius, nuaidi 
tolyn už Neries ir nuaidi 
Panerių kalnuose. Prie 
Aušros Vartų susirinko 
tūkstančiai žmonių su or
ganizacijų veli avomi s. Ge
dimino kalne plevėsuoja 
mūsų vėliava, nuaidėjus 
himno, saliutų ir valiavi
mo garsams. Rasų kapi- 
se kariuomenės ir organi
zacijų atstovai padėjo vai- 
nykąpriedr. J. Basanavi
čiaus kapo.

Podžiaūgsmo-nelaimės. 
Visas Lietuvos kraštas jau 
trečia dieną gyveno Vil
niaus įspūdžiais, o mes 
kariai šio |vykio liūdinin- 
kai, kiekvienas išgyvenom 
savaip. Lapkričio 1 d. iš
vydome mūsų aviacijos par 
sirodymą vierŠ miesto 12 
12 vai. Ir5min. Lietuviški 
sparnai pirmą kartą lais
vai iŠ žemai pr&skrodė 
Vilniaus orą.

Visas miestas pilnas vi
sokių įdomybių, čia uni
versitetas, VD gimnazija, 
kuriosderektoriubuvo M. 
šikšnys.

VALKININKUOSE. Dalis 

mūsų šarvuočių Rinktinės 
vyrų dalyvavo ir kituose 
perėjimo punktuose. Pik. 
Ltn K Labutis, kuris dabar 
gyvena Australijoje, vado
vavo sudėtiniam ulonų ir 
šarvuotininkų vienetui sa - 
vo laiške rašot "atėjus nu
statytai dienai, visi žygia
vimo darbai jau atlikti ir 
priartėję prie rusų karių, 
kitoj pusėj, kur gyventojai 
buvo pastatę mums,gražius 
vartus, pasipuošė trispal
vėm, pamatėm kad viskas 
sutrypta, išdraskyta. Jie 
mus sulaikė 3 vai. iki vis
ką iŠ apylinkės sukraustė 
Valkininkų geležinkelio 
stotln". Pik. Ltn Labutis 
nesutiko, kad j| rusai lydė
tų žygyje, tūkstančiai gy
ventojų Lietuvos karius 
nuoširdžiai sveikino. "Aš 
įsakiau šarvuočiams iš
versti visus bajerus, kurie 
šiupuliais išlakstė ir žy
giavom pavėluotai | Valki
ninkus ir kitas vietoves". 
Į Varėną žygyje vadovavo 
pik. ltn ^ilys, kurio ži
nioje ir buvo iš mūsų rink
tinės keletas tankečių, ku
rios lengvai sutrupino vi
sas užtvaras.

Sudiev brangusis Vil
niau! Tikl940anksti pava

sari sugr|žtų atgal | šar
vuočių Rinktinę baigti sa
vo tarnybos laiką. Vasario 
16 šventę teko gražiai mi
nėti Vilniuje. Taip, Lietu
vos laisvės šventė tada bu
vo itin iškilminga. Iš visos 
Lietuvos atvyko labai daug 
žmonių. Sklido dainos, or
kestrų maršai, visi žmo
nės jautė sostinės kil^ 
numą. Daug atvežtais Lie
tuvos miestų įvairios pa
galbos. Mūsų kariuomenė 
šelpėVilniausgyventojus iš 
katilo, tai eilės buvo di
džiausios. Ir Vasariol6 d. 
proga buvo daug sutelkta 
bendrų pokylių. Taip, susi
pažinus su Vilnium, j| pa- 
mylau, turėjau pasakyti 
sudiev, nei nepagalvojau, 
kad tai paskutinj kartą. Pro 
Pabradę dar 1941 geg. mėn. 
5 d vykau| Trakus, kai tuo 
momentu |vyko jau kari
ninkų suėmimai Lietuvos 
kariuomenės likučiuose.

Sudiev Vilniau, sudiev ir 
Lietuva! H pasaulinio ka
ro eigoje, Sovietų okupa
cija, išsilaisvinimas, na
cių okupacija ir po to fron
tui antrą kartą artėjant,nei 
nepajutome, kai reikėjo 
grubiais pabėgėlių keliais 
trauktis | vakarus.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LINKSMA ŽINIA, kad iš 
Ok.Lietuvos laimingai pa
siekė laisvę adv.Zigmas 
Butkus su trim vaikais ir 
žmona daktarę Danutę. 
Alto atstovas kun. A.Šta- 
šys paskelbė rašyt.., V. 
Alanto minėjime, o 8:30į 
spalio 1 d. Lietuvių Tele
vizijoj paskelbiau tūkstan
čiams klausytojų. Visi 
sveikina naują šeimą, įs
prukusią iš okupanto ka
lėjimo, nors adv. Butkui 
Ir visko užteko - tik lais
vės truko. Jis dabar ren
giasi įsikurti Chicagoje, 
nes čia yra gimlnių:V. B. 
Šerkšnai,B.H.Šepskiai,V. 
ir Kaz. Vaitkevičiai,kurie 
viešai padėkojo konsule! 
J. Dauzvardienei padėju
siai Butkų šeimai atvykti 
į Ameriką.Giminiems pa
dedant įsikurs Maropette 
Parke, kur vaikai eis į 
lietuviškas mokyklas. Z. 
Butkus su Danute slaptai 
Kaune Bažnyčioje buvo 
susituokę.
KONSULO PAMINĖJIMAS. 
Spalio 29 d. Jaunimo Cen
tre bus kons.Petro Dauz- 
vardžio metinių mirties 
proga paminėjimas. JC 
akademijoj kalbės gen. 
kon. Simutis iš New Yor- 
kon.meninėje daly Alice 
Stephens ansamblis su so
listę D.Stankaitytę. 
RAŠYTOJO - ŽURNALIS
TO V. ALANTO šventė. 
JC salė buvo pilna. Žurn. 
Br.Raiką laikė paskaitą, 
tik jam vertėjo susilaiky
ti keletą žodžiiį, kurie nu
skambėjo pačioj pradžioj 
ir baigmėj.” Buhalterijos 
Klaida”Vyt.Alanto Chicą- 
gos aktoriai suvaidino 
gražiai, kur buvo daug 
juoko. Vaidino V. Janule- 
vičiutė, D. Juknevičiūtė, 
Andrius ir Leonas Ba
rauskai, J. Valantinas, re
žisavo Alg. Dikinis. Gar
bės kons. J.Dauzvardienė 
įteikė jauniems žurnalis
tams dovanas skirtas C V. 
Vyt. Alantas savo žodyje 
džiaugėsi jo pagerbimu ir 
kurinių vertinimu. Buvo 
parduodama nauja knyga 
’’Amžinasis Lietuvis”, kur; 
autorius prie kavutės pa
sirašinėjo.
STEBĖJOSI TOKIU EL- 
GESIU.Dr. Danutė Butkie
nė per Margučio radio pa
reiškė, kad liečia vaiku

dangum
vežimą į Lietuvą pionie
rių stovykla, kad tai yra 
didžiausia žala jaunimui, 
nes Lietuvoj lietuviškas 
jaunimas labai mažai į 
jas patenka, daugiausia 
rusų, griežtoj komunisti
nėj dvasioj. Ji stebėjosi, 
kaip laisvėj gyvendami, 
dar buvę tremtiniai gali 
vykti į stovykla,turbut pa
sidarę tikri Maskvos re
žimo rėmėjai. J.Vaičiū
nas ” N ” rašo:Palikome 
gimtąjį kraštą nuo bolše
vikų bėgdami. Okupantas 
atėmė viską: nepriklauso
mybę, laisvę, turtą - dabar 
priėmimas iš jo malonės 
lygus nugraužtam kaului, 
šuniui pamestam ".
ŠAULIU VEIKLA IR NE
LAIMĖS. Juozas Petraus- 
kassVytauto Didžiojo šau
lių kuopos mend vadovas, 
namuose buvo užpultas 
plėšikų, apiplėštas ir su
žeistas, nuvežtas į Cen
tral Community ligoninę, 
sveiksta. Kita mūsų žino
mą veikėją, aktorių Alfą 
Brinką ištiko skaudi ne^- 
laimė,kai jis važiavo dvi
račiu ir ji užkabino par
važiuojantį mašina. Buvo 
sužeistas, gydosi šv.Kry
žiaus ligoninėje.

Į Vytauto D\ kuopa įsto
jo šie nauji nariai: Ona 
Pąnkienė, Albina Baublie
nė, Viktoriją Orintienė. J. 
Skeivys paskirtas kuopos 
turto vedėju,moterų vado
vė V. Petronienė. Apdova
noti žyminiais Konst. Pe
trauskas, Al. K večas ir J. 
Valceria. Kuopoje yra 54 
uniformuoti nariai.

Chicagos šaulių susi
rinkimas įvykslapkr.12 d. 
Vyčių salėje.Šauliai akty
vus, dalyvauja Pavergtųjų 
Tautų minėjimuos,šventė
se, kuopai vadovauja ilga
metis pirm. Išganaitis, 
Koresp.yra J.Kaunas. 
LIGOS IR MIRTYS. Pir
myn choro vadovas K .Ste
ponavičius susirgo ir gy
dosi šv. Kryžiaus ligoni
nėje, tačiau repeticijos 
” Čigonų Barono ” vyksta 
normaliai Hollywood sa
lėje, kur moteris mokina 
muz. Sabonis, vyrus muz. 
Giedraitis .Pirmyn choras 
atgyjęs yra mišinys įvai
rių kartų lietuvių,bet ten
ka tik sveikinti ir linkėti 
sėkmės kad ir mažai mo-

TAUTINĖS VĖLIVOS LAISVES kad pavergtosios tautos,
A L E J

Z. Butkus yra kilęs nuo 
Jurbarko, baigęs Kauno 
vidurinę mokyklą ir Vil
niaus universitetą. Išėjęs 
teisės mokslus, buvęs ku
rį metą teisėjas, o vėliau 
advokatas Kaune ir Kauno 
advokatų organizacijos 
pirmininkas.

Savo pabėgimą jis jau 
seniai planavęs, o birželio 
mėn. su žmona ir vaikais 

dukromis Loreta -11 m., 
Raimunda - 10 m. ir sū-» 
numi Rimgaudu - 3 m. 
savo automobiliu išvažiavę 
atostogų į Vidurio Europą. 
Butkal numato gyventi Či
kagoje, čia jie turi giminių 

kėdami lietuviškai, mielai 
jame dainuoja.

Spalio 7 d. anksti rytą 
atsiskyrė iš mūsų tarpo 
plačiai žinomas ir veiklus 
teisėjas J.Žiūrįs. Jis eilė 
metų buvo demokratų par
tijose ir dirbo mies.o 
teismuose. Šaulių s -gos 
Jūrų skyriaus C V narys 
Mykolas Vitkus neteko sa
vo žmonos Nelijos. Atsi
sveikinom ir su pik. Vac
lovu Miecevičium ,gyv. 
Brighton Parke* Pranas 
Travis mirė tesulaukus 
vos 60 m.Marquette Park 
Liet. Namų Sav.dr-jos 
narė Kunigundą Švelnienė. 
Bridgeportemirė Veroni
ka Runavičius, iš Klovai
nių.
SEKMADIENIŲ POPIE
TĖS. Spalio 8 d.įvyko pir
moji garbės kons.J.Dauz- 
vardienės paskaita:” Lie
tuvė Moteris Chicagoje ”. 
Moterims tikrai verta da
lyvauti, nes bus visą eilė: 
lapkr. 19 d. 4 vai. įvyks 
rašyt. Birutės Pukelevi- 
čiutės, vasario 23-24 d. 
istorikės V. Sruogienės, 
velionies Balio Sruogos 
žmonos, kovo 4 d.muzikė 
Al. Stephens ir bal. 8 d. 
dail. A. Sutkuvienės pas
kaitos. Ruošia LMFed. 
klubas.
REPUBLIKONŲ VEIKLOJ 
Spalio 8 d.inž.Briedži re
zidencijoj Lemonte įvyko 
puikus kongresm, Dęr- 
vinskio pagerbimas, nes 
jis labai daug kalbėjęs apie 
pavergtas tautas JT. Tau
tiniuose namuose dr. Juo
zo Bartkaus 75 m. am
žiaus sukakties. Alvudas 
pradėjo savo šeštadieni
nius žiemos sezono pas
kaitas.

Bal. Brazdž ionis.

0 J E

ir jau atskirą butą.
Kaune Butkal gy«enę ne

toli miesto sodo ir iš arti 
matę didžiąsias Kauno de
monstracijas kuom et buvo 
laidojamas (gegužės 18-19) 
Romas Kalanta. Vietos mi
licija ir iškviesti MVB da
liniai guminėmis lazdomis, 
Lietuvoj bananais vadina
momis, mušdami skirstė 
demonstrantus. Muštynės 
buvusios labai atkaklios, 
nes didžiausios žmonių 
minios, nešdamos TAUTI
NES VĖLIAVAS šaukę - 
Laisvės Lietuvai. Sumušti 
ligoniai - sulaužytais žan
dikauliais, raktikauliais Ir 
pan., perpildęKauno ligo
nines.

'Nors materialiai ir ge
rai gyvenusi, Butkų šeima 
ryžosi pabėgti iš okupuotos 
Lietuvos todėl, kad rusai - 
bolševikai (Butkai taip pat 
priklausė partijai ir buvo 
formalūs komunistai) te
roro priemonėmis ir nepa
prastai sunkiu persekioji
mu spaudžia visas gyve
nimo sritis ir žmones, jog 
padėtis darosi jau nepa
kenčiama. (E

• - Urugvajaus, Montevi
deo ”E1 Dia" rašo: Tele- 
gramaiŠ Helsinkio prane
šama, kad ateinančiais 
metais šauksimos Europos 
Saugumo Konferencijos par 
ruošiamieji darbai jau vyk
domi.

Sovietų Sąjunga ir jos 
rytų blokas aiškiai siekia, 
kad Konferencija įteisintų 
jų totalitarinės imperijos 
dabartines sienas. Krem
liaus viešpačiai, pasinau
dodami Jungtinių Tautų 
silpnumu, deda nenuilsta - 
mas pastangas Sovietų Są
jungos pavergtąsias tautas 
paversti paklusniais nuže
mintais sovietų režimo 
vergais.

Kremlius puikiai žino, 

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDa\e|- 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ..

Metinė prenumerata tik $7.00

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

kovodamos už. savo išsiva
davimą, yralabai svarbus 
faktorius. Todėl mažai ką 
stebina, kad sovietus labai 
erzinanti Ši kova, nuolat 
primenanti pavergtųjų 
žmonių teises Ir jų pažei
dimą.

Tų teisiųnebojimas rodo 
sovietų veidmainiškumą ir 
jų tarptautinę korupciją. 
Bergždžios yra Maskvos 
pastangos sudaryti įspūdį, 
kad komunistų režimai 
’’visuomet gerbia savo įsi
pareigojimus ir pažadus? 
Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atvejis pakankamai 
kaltina... Paskutiniai tra
giški įvykiai Lietuvoj per
daug iškalbingi.

Norėdama paversti pa
vergtąsias tautas integra
line sovietų imperijos da-' 
limi, Maskva žymiai susti
prino savo pastangas rusi
fikuoti baltiečius.

Ateinančioje Europos 
Saugumo Konferencijoje J 
A V ir jų Vakarų sąjungi
ninkai įkalbės, reikalaus, 
kad Sovietų Sąjunga susi
laikytų nuo jėgos vartoji
mo, taip pat Rytų bloke. 
O gal legalizuos brutalius 
sovietų laimėjimus ? (Elta) 
o -1965 m. Lietuvoje buvę 
851 bibliotekos, kuriose 
buvę 15 milijonų knygų ir 
žurnalų. 1971 m. buvę 1032 
bibliotekos, kuriose buvę 
29 mil. knygų ir žurnalų. 
1964 m. bibliotekas aplan
kę 368 tūkstančiai skaity
tojų, o 1970 m. 403 tūkst.

Ankstyvesnis susitari
mas tarp Rytų ir Vakarų 
Vokietijų tranzito klausi
mu, šią savaitę Bonoje, 
buvo iškilmingai pasira
šytas. Pirmą kartą po ka
ro, prasidės laisvas susi
siekimas

Numatoma, kad labai 
svarbiais reikalais, ku
riuos spręs Rytų Vokieti
ja,bus išleidžiami iš Rytų 
Vokietijos gyventojai į Va- 
karų Vokietiją.

1972. X. 25
A V •;................ . \MO2UA J z - 'i 13 p si.



sault-stmarie
KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS ĮSPŪDŽIAI
XVIH-toji K.L.Dienoje 

Montrealyje š.-m. spalio 
7 8 d. iš mūsų kolonijos 
dalyvavo tik Eleorora ir 
Jurgis Skardžiai, kurių 
žodžiais viskas labai gra
žiai ir sėkminga i praėję . 
Lietuvių dienos baliuje 
gražioje ir erdvoje James 
Lyng gimnazijos salėje 
buvo progos apžiūrėti ten 
vykusią dailės parodą, o 
pačiame baliuje galima 
buvo sutikti ar pamatyti 
tautiečių iš visos Kana - 
dos:Gen,konsulą J. Žmiud- 
ziną iš Toronto, kun. dr. 
V.Skilandžiūną iš Ottawos, 
Sudburio KLB pirmininką 
J. Bataitį, žinomą Lietu
voje sportininką Vladą 
Bakūną iš Pembroko irkit. 
Baliuje matėsi didelis pa
žįstamų ir nepažįstamų 
tautiečių būrys iš paties 
Montrealio.

Paskutinėje liet, dienos 
programos dalyje,koncer
te dalyvavusieji matė, ne
perdėtai pasakius geriau
sius Kanados lietuvių re
prezentantus - dainininkus, 
chorus ir šokių ansam
blius iš Hamiltono, Lon
dono, Toronto ir kitų vie
tovių. Pamačius šią pui
kią programą, kuria be 
abejo buvo sužavėti ir ten 
dalyvavę svetimtaučiai, 
Kanados ir Kvebeko val
džios atstovai, o mūsiškiai 
turėjo suprasti, kad ” Li
thuanian Power”dar egzis
tuoja ir dar ilgai išsilai
kys, tačiau koncerto salės 
koridoriuose teko išgirsti 
mūsų jaunuomenės žiedus 
kalbantis tik anglų kalba...

• Mūsiškiai atstovai Ka
nados lietuvių dienoje J. 
E. Skardžiai ~po lietuvių 
dienos paviešėję, keletą 
dienių pas savo draugus 
Germaną ir Rudolfą Tet- 
majerius Montrealyje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125
Darbo valandos: Mokame už:
pirmadieniais
antradieniais
trečiadieniais
Įtatvirtadieniais
benktadienfąis 
peštadieniaig

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

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais ir
prieš ilgus savaitgaliu? įeita* 
dieniais “TALKA" uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers" Čekius. 
Užtikrintas indėliu saugumu. Kapitalas — virš $3400.000.

( Rosemonte) išvyko dar 
vienai savaitei į New 
Yorką.

• Pirmutinis mūsiškis 
tautietis nušovęs ” mūsą” 
šiame sezone buvo Euge
nijus Katkevičius.

Ne Tek

• JAV Valstybės Departa
mentas įteikė Sovietams 
protestą dėl Amerikos 
žurnalistų susisiekiu o 
varžymo Sovietuose. JAV 
žurnalistams nebuvo leis
ta lydėti vykstančią į So
vietų Amerikos delega
ciją Gamtos Svarinimo 
konferencijom, neįvykti 
kartu su gastroliuojančiu 
Rusijoje New Yorko Baletu.

JA V Valst .D epartamen- 
tas savo proteste pastebi, 
kad jeigu Sovietai neat
šauks Amerikos žurnalis
tams taikomų suvaržymų 
tai A merikoje Sovietų žur
nalistai negalės laisvai 
keliauti po Amerika.

Vienam Sovietų žurna
listui jau ir buvo neleista 
vykti iš New Yorko į Chi
cago.

• BOSTONE gastroliavo iš 
Maskvos atvykęs dainų ir 
šokių ansamblis” Berioz- 
ka”. Vietos lietuviai ir 
ukrainiečiai pikietavo šio 
ansamblio spektaklius.

• CLEVELANDE rengia
ma Lietuvių Diena lapkri
čio 18 dieną. Šios dienos 
parengimų eilėje bus ir 
atidarymas paminklo ^pa
žymėti lietuvių gyvenimo 
šiame mieste šimtmetį. 
Paminklo projektą paren
gė architektas E. Kers- 
nauskas. Tai bus kryžius 
su koplystulpiu.

• MUZIKAS Valteris Ba
naitis atvyko mokytojauti 
į Vasario 16 gimnaziją. 
Dėstys muziką ir bus mo
kinių bendrabučio piržiū- 
rėtojas.

depozitus 5%
Šerus ir sutaupą*_________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius 6% %
ir virš $10.0000 •• 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš___ 10%
nekilo. turto paskolas iŠ 8% %

stcatharines
NAUJA VALDYBA
Išrinkta nauja bendruo

menės valdyba, kurioje 
svarbiausias vietas užėmė 
moterys: pirmininkė Kazė 
Šukienė, vicepirmininkė 
Anelė Ališauskienė. Kiti 
nariai: Adolfas Šetikas, 
Zenonas Jakubonis ir Pe
tras Polgrimas. Visi pa
tyrę veikėjai ir gabūs 
žmonės.

ŠVIETIMAS
Vykstant bendruomenės 

jaunimo stipriai tautinei 
veiklai neatsilieka ir lie
tuviško švietimo reikalai. 
Šiemet irgi šalę šeštadie
ninės mokyklos veiks li
tuanistikos kursai vyres
niam jaunimui.

LANKĖSI LIETUVOJE.
Kelios mūsų moterys ir 

šiemet lankėsi Lietuvoje, 
įspūdžiai tie patys: nelei
džia ten, neleidžia kitur, 
tenka vargti norint nuvežti 
giminėms šiek tiek dova- 
nų:rusai ir jų tarnai tikri
na viską. Sako,kad Lietu
voje gyvenimas jau geres
nis. Žinoma, žiūrint iš 
duonos plutos storumo, o 
ne iš vergijos pančių 
sunkumo.

GRAŽIAI PALAIDOJO.
Elzę Satkuvienę į am

žino poilsio vietą palydėjo 
gausūs lietuvių būriai.El
zė buvo estų kilmės, gi
musi Taline, ištekėjusi už 
Juozo Satkaus prieš 26 
metus. Aktyvi b-nės narė, 
labai maloni, draugiška 
moteris. Nuoširdi užuo
jauta visuotinai buvo pa
reiškia jos vyrui Juozui 
Satkui.

KOR.

• VILNIEČIŲ kvartetas- 
smuikininkė A. Vainiūnai- 
tė, smuikininkas P. Kunca 
altas D. Kutkus ir violon
čelistas A. Vasiliauskas 
Belgijoje laimėjo aukso 
medalį.

• BALTIJOS tautų litera
tūrinės konferencija 
įvyksta spalio 28-29 die
nomis Columbus mieste, 
Ohio.

• BERISO, Argentinoje, 
lietuvių draugija ” Nemu- 
nas"rugsėjo 9 d. paminė
jo 63-čias sukaktuves .Da
lyvavo choras Igno Valan- 
tinavičiaus vadovaujamas 
ir buvo suvaidinta Prano 
Strolės komediją, ” Pas 
gydytoją ”,

’’Geležinio Vilkohmedžiotojų iržuklautojų 
klubo pirffnenybių laimėtojai: Iš kairės K1. 
pirm. St.Krivickas, taures laimėję Ant.Ga- 
tautis,Linas Paulaitis irKLSekr.J.Paulaitis.

sudbury
Algimantas (A Įgis) Kru

čas, gim. 1948 m.Po šešių 
metų studijų Kanadoje- 
Ottawos ir Laurentien 
universitetuose gavo atsa
kingas pareigas Regionai 
Government Sudburio ra- 
j one, kuriam priklauso 
Sudbury,Algoma ir Heile- 
bury apskričiai. Darbo
vietė yra Sudburyje.

” Tumo-Vaižganto”šeš- 
tadieninė mokykla š. m. 
spalių mėn. 14 d.pradėjo 
mokslo metus. Mokinių 
pirmąją dieną užsiregis
travo 14,tikimas i bus dau
giau. Mokslas vyksta šeš
tadieniais tarp 10-12 vai. 
Sudbury High School mo
kykloje, klasė Nr. 263. 
Mokytojauja - vedėja N/ 
Paulaitienė, kun.A.Sabas 
ir J. Kručas.

S. Poderienė ir J. La- 
buckienė savo atostogas 
praleido Lietuvoje, aplan
kė daug vietovių. Atosto
gomis labai patenkintos. 
S. Poderienei grįžus iš 

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5}/i% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term. dep. 
6?4% už 2 m. term. dep. 
7% už 3 m. term. dep.

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 60% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.__________________________
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 mln. 
iki 8 vai. 30 mln. Šeštadieniais nno 9 vaL Iki 1 vaL p. p. (liepos Ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2*8723

Lietuvos, jos gimtadienio 
proga, šeimos nariai su
rengė jos pagerbimą. Be 
šeimos dalyvavo daug lie
tuvių. Ilgiausių metų.

Sudburio lietuvių kolo
nijoje dedama pastangų 
įkurti Šaulių Sąjungos 
skyrių.

Vasaros atostogoms pa
sibaigus ”Ramunėlė”tauti- 
nių šokių grupė, vadovau
jama mokyt .Silvijos Mar~ 
tinkutės, pradėjo darbą. 
Dalyvauja daug ir vyrės- 
nio amžiaus jaunimo.Pir- 
mieji pasirodymai numa
tomi Laurentien universi
tete irKariuomenės šven
tėje, š.m. lapkričio mėn. 
25 d.,ukrainiečių salėje, 
130 Frood Rd. Be jų ka
riuomenės minėjime pro- 
gramą atliks^ sol. Irėna 
Glizickaitė - Černienė iš 
Toronto.

Medžioklės sezonas dar 
tebevyksta, bet ligi šiol 
vienas iš laimingesnių bu
vo K.Šviežikas nušovus 
mūsą - briedį.

J.Kručas ♦

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8]4% už mortgičius 
virš 5 milijonų dolerių

14 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Mielam tėveliui ATA VAITIEKUI BLAUZDZIŪNUI 
Lietuvoje mirus, sūnui Albinui, marčiai Janinai ir 
anūkams reiškiame gilią užuojautą

Saulė ir Vytenis Diana ir Algis
R ad z e v i č i a i Morkūnai

Morkūnai

MONIKAI GRINKUVIENEI, jos sesutei ir broliams 

bei artimiesiemsją motinai
ELZBIETAI GIRDAUSKIENEI mirus, 

gilią užuojauta reiškia
Montreal io Lietuviu Zvejotojų-Medžiotojų 
klubas “Nida* ‘

MONIKAI GRINKUVIENEI, jos sesutei ir broliams 

bei artimiesiems/ją motinai
ELZBIETAI GIRDAUSKIENEI mirus, 

gilią užuojauta reiškia
L.K.Mindaugo šauliu kuopos moterų skyrius

ATSIŲSTA PAMINĖTI: 
25 metai. Bradford© ir 
apylinkės lietuvių veikla. 
"Vyties”leidinys.Turinyje 
plati Anglijoje Bradforde 
gyvenančių lietuvių veiki
mo apžvalga su daugeliu 
iliustracijų.

1972.X. 25

TRAUKINYS "KAUNAS” 
Turistiniu traukiniu 

" Kaunas” į pietus išvyko 
400 kauniečių. Jie apsi
lankys Armėnijos,Azer
baidžano, Gruzijos rez- 
publikose, bus prie Ricos 
ežero, Juodosios jūros 
pakrantėse.

montreal
NAUJI " LITO "
ČEKIAI .
Seni”Lito”čekiai nustos 

galioję šio mėnesio pa
baigoje. Nariai išdavę 
”post-dated"čekius turėtų 
juos pakeisti naujais.

” Pre - authorized” če
kiais mokantieji savo pa
skolas,gyvybės apdraudos 
planus etc. prašomi naujų 
čekių įvedimu nesirūpinti, 
kadangi tuo reikalu jau pa- 
sirūpino pats " Litas 

NERAŠYTI ČEKIU IŠ 
" T " SĄSKAITŲ
" Lito ” nariai prašomi 

nerašyti čekių iš taupo
mųjų sąskaitų(T). Ateityje 
tokie čekiai bus grąžinti 
neapmokėti. Norintieji 
naudotis”Lito"čekiais turi 
atidaryti einamąsiai (D 
sąskaitas.

PADIDĖJO $60, OOO
Per rugsėjo mėnesį”Li- 

tas"padidė jo apie $60,000 
ir pasiekė $ 3, 581, 992.27 
balansą. "Litas”duoda ne
kilnojamo turto ir asme
nines paskolas iš 8.5%, 
įskaitant gyvybės apdrau- 
dą iki $1O, 000 nesumo
kėto skolos balnaso. Pa
geidautina,kad tais žemais 
palūkanų procentais nau
dotųsi lietuviai, o ne kitų 
tautybių pagalbiniaV’Lito” 
nariai.

Pr.R.
LAIŠKAS redakcijai 
APIE "APGAILĖTINĄ 
LIETUVIŲ DIENOS 
INCIDENTĄ "
" Nepriklausomos Lie

tuvos " Montrealio kroni
koje (1972.10.11, Nr. 2016) 
įdėta žinutė"Apvogta Mon- 
trealioDailininkų Paroda" 
yra netiksli ir visuomenę 
klaidinanti.

Žinutėje buvo parašyta 
kad’’paroda pasibaigė ne
tikėtai nevykusiai”nes ki
tą dieną surasta ” kad 

I Š P A R D A V I M A S 
DRAPANŲ IR MEDŽIAGŲ: 
Parduodama fabriko brokuota 
apranga ir medžiagos gabalai. 
Specialiai žemos kainos, dar 
pridedami kuponai.
140 Gremazie Blvd.W.6aukštJ, 
įėjimas iŠ Reims g-ves.

Ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 12 iki 1 vai. p.p. 
ir šeštadieniais nuo 9 val/yto 
iki 12 v ai.

trūksta visos eilės ekspo- 
nantų”ir pabrėžta kad din
go" dailininkų Jaugelio ir 
Lapienės paveikslai " bei 
P.Baltuonio ypatingai ver
tinga skulptūra.

Dienos dalyviams, ma
čiusiems parodą ir žinan
tiems kad joje buvo 9 p. 
V. Lapinienės paveikslai 
ir 12 p. A. Jaugelio grafi
kos darbų, gali susidaryti 
įspūdis kad parodos laiko
tarpyje įvyko labai didelio 
masto vagystė. Tuo tarpu, 
faktinai parodai užsibai
gus, buvo dingusi viena p. 
Baltuonio skulptūra, vie
nas p.Lapinienės paveiks
las ir viena p. Jaugelio 
grafika.

Pagaliau žinutė baigia
ma klausimo formoje 
konstatuojant kad’’atsakin- 
gi asmenys nepasirūpino 
meno eksponantų tinkama 
apsauga". Žinoma,paro
dos rengėjams suminėtų 
objektų dingimas buvo la
bai apgailėtinas ir skau^ 
dus, ypač kad apsauga bu
vo pasirūpinta. Nežiūrint 
apsaugos, minėtiems ob
jektams dingus, buvo pra
nešta saugumo bei drau
dimo organams ir dabar 
jau visi dingusieji ekspo
natai yra surasti ir gra
žinti dailininkams.

Tikrai apgailėtina kad 

AD I O 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albane! Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669*8834

Saltk Woodwork Co.
K. KIAUŠAS irJ. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairūs medžio dirbiniai.

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

— EĮĮt...—*- --■* — - —' > ■ —I ■' -- ■ I, • . . ■ .<■ I, ,1 Į .f T T. — ■■ ■ . . *‘L

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

7682, BOLL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

***

TEL. 366-7281

• Atliek ami mechaniniai dorbai

• llores taisymas ir dažymas
• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)

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

"Nepriklausoma Lietuva" 
pirmoj eilėj viešumai 
skelbia, netikslioje for
moje, įvykusius nesklan
dumus bei niekam nema
lonius atsitikimus.

G.V.
Red. Pastaba: Laikraštis 
visuomenės nesuklaidino, 
kadangi vagystė buvo, o 
kad toji vagystė buvo "di
delė ar maža’’pas mus ne
buvo rašoma. Čia sakoma, 
kad" apsauga buvo". Jeigu 
apsauga buvo, taip kaip gi 
vagystė galėjo įvykti?O 
kalbama, kad mūsų žinutė 
turėjo teigiamos pasek
mės nes pagelbėjo dingu
sius daiktus surasti. Juos 
paėmus ieji, kalbama, kad 
suprato ir pabūgo,negerai 
padarę ir patys daiktus 
sugrąžinę. Tiesa, vienas 
netikslumas, tai mūsų ko
rektūros klaida, vietoje 
V. Lapinienės, buvo iš- 
spausdinta"Lapienė". Ap
gailestaujame dėl šios 
atsitiktinės klaidos. Mūsų 
laikraštis išimtinai daug 
dėmesio skyrė Kanados 
Lietuvių Dienai ir reikia 
tikėtis,kad šios pastangos 
buvo ir bus įvertintos. 
Laikraščio pareiga pa
vaizduoti teisingai, kas 
įvyksta, niekam nepatai
kaujant, ir nieko nenu
tylint.

15 psl.
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LIETUVIŲ 
KARIUOMENĖS 
SUKAKTIS
LAPKRIČIO men. 25 d.

7 v. v. Aušros Vartų pa
rapijos salėje ruošiamas 
Lietuvos kariuomenės at
kūrimo 54 metų sukakties 
minėjimas .Minėjimą ruo
šia: kūrėjai - savanoriai, 
kariai veteranai ir Šauliai. 
Minėjimo programa bus 
paskelbta vėliau.

• TĖVAS JONAS KUBI
LIUS atvyko ketvirtadie

nį iš Čikagos Montrealin 
ir pradėjo eiti klebono 
pareigas.

KUN. L. ZAREMBA 
NEPATEKĘS Į 
KARTŪZU VIENOLIJĄ

i Kartūzams naujai nukė
lus galutinį atsakymą,kun. 

į L. Zaremba atliko reko- 
? lekcijas Tėvų Jėzuitų na- 

k inuose St. Jerome ir jų 
* metu apsisprendė atsisa

kyti gautojo leidimo per-1 
eiti į kitą vienuolyną.

=5 ■

*«• ŠEŠTADIENĮ,spalio 28 d. 
^7:30 vai. vakaro A. V. pa

rapijos salėje įvyks me
tinė vakarienė ir klebono 
Tėvo J.Kubiliaus ir jo vi
karo sutikimas.

• VIKTORAS IR LINDA 
SUŠINSKAI švenčia 25

metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Spalio 21 d; Šau
liai,vadovaujami Igno Pe
trausko, jiems suruošė 
A.V .parapijos salėje šau
nias vaišes.

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

Pakalbinkit ulsi sakyti 
NL^ya artimuosius, arba, paga
liau, padov anokit geram bičiu
liui nors pusmetine NL prenu- 
ta.*

Pinigus siuskit įsu Šiuo ku
ponu:

Vardas pavardė ............

Adresas: / gatvė ir N r./..........

, City......................

Valst. - prov. ..........................

Pinigus siunčia: / pavardė ir

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

DĖMESIO! DĖMESIO!
Lapkričio 11 d. Audros Vartų parapijos salėje įvyks bendras

JAUNUJU TALENTU
NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS

RUDENS BALIAUS VAKARAS
y

RENGIA: Montrealio Lietuviu Zv ejotojų—Medžiotojų klubas “Nida* 
ir “Nepriklausoma Lietuva“

• STASYS ŽYMANTAS,ži
nomas visuomenininkas, 
kurs gyvena Los Angeles, 
turėjo Burnbanke operaci
ją ir jau grįžo namo.

• VYTAUTAS MAŽELIS, 
žinomas New Yorke lie
tuvių spaudos fotografas 
gavo pastovų darbą New 
Yorko policijoje. Tad lie
tuvių spaudą aptarnaus 
tik atliekamu laiku.

• BALFO metinis seimas 
įvyksta spalio 28 d.De
troite.

•ALFONSAS BAIKA su 
žmona Petronėle, iš Bos
tono, automobilio nelai
mėje buvo sunkiai sužeis
ti. Jiems abiems buvo nu
laužytos kojos ir padaryti 
kiti sužalojimai.

• PROF. S.DIRMANTO pa
gerbimo bankieto komi
teto pirmininku išrinktas 
prof.Mečys Mackevičius.
• JONAS IR ALDONA 

ADOMONIAI žymūs biz-

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi

DRAUDIMO AGENTŪRA 
6695 — 35th Avenue> Montreal 409 

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.

Agent _u_r_a_ _v_ e Jį. k J _P_Ų_ £. _

Komercinio, privataus turto, automobiliiį, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

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

DEVINTOSIOS VINCO KRĖVĖS LITERATŪRINĖS

tUHUMAS
UMARAS
jvyks lapkričio 4 d., 7,30 vai. v ak., Aušros Vartų 
parapijos salėje, 1465 De Seve Street, Montreal.

PROGRAMOJE: Laureatas rašyt. J. Kralikauskas 
( is Toronto). Režisore aktorė A. 
Gustaitienė ir satyrikas poetas A. 
Gustaitisf iš Bostono). Birutės 
Vaitkūnaitės- Nagienės choreografija 
išpildo išraiškos šokio grupė.

Bilietai $ 3.00 . Studentams $ 1,50
MLA Sambūris

nio žmonės Bostone buvo 
nuvykę įBermudą poilsiui 
ir jau grįžo atgal į Bos
toną.

• TORONTIŠKIS lietuvis, 
turėjęs gražiai skamban
čią lietuvišką pavardę, 
atitinkamos įstaigos, pa
prašė leidimo pakeisti jo 
pavardę į Arthur James 
Scoth.Nelinksmas šposas.

BALTARUSIŲ PARODA 
VILNIUJE
Etnografiniame muzie

juje buvo baltarusų paro
da. Jie atvežė į Vilnių tik 
nedidelę dalį savo lobių.
• DĖL SĖKMINGOS me
džioklės, trumpos žinutės 
praeitame numeryje, mus 
prašo patikslinti, kadf'mū- 
sąn nušovė Viktoras Rut
kauskas .

\Montrealio Lietuvių Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas --------------5.0%
Taupomąsias stos .....  6.0%
Term. ind. 1 metams____6.5%
Term. ind. 2 metams______ 7.0%
Term. ind. 3 metams_____  7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą ikį_$2j000 už taup. s-tos sumas.

K o o p e r at y v i n ė n a m ir kito turto apdrauda 

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

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

TAURO ŽINIOS
Šo m. spalių mėn,15d. 

įvyko Tauro sporto klubo 
tėvų komiteto ir vadovų 
pasitarimas.

Buvo nutarta ir šios 
žiemos sezone aktyviai 
dalyvauti Montrealio 
krepšinio sportinėse ly
gose populiarinant sportą 
mūsų jaunimo tarpe.

Mūsų krepšinio rinkti
nėms reikalinga daugiau 
žaidėjų, daugiau treniruo- 
čių,daugiaų dėmesio.Šiam 
sezonui numatoma orga
nizuoti ir jaunučių koman
dos, kurioms vadovaus p.
K. Otto.

Jaunių ir vyrų treniruo
tės vyksta jau dabar Tren- 
holm Park mokyklos pa
talpose 6800 Sherbrooke 
St. West.

Jaunių komandų žaidė
jai renkasi kiekviena 
penk adienį 7 vai. vakarė. 
Vyrų treniruotės vyksta 
kiekvieną ketvirtadienį 
8:30 vakare.

Mūsų jauni as daugiau 
16 metų amžiaus maloniai 
kviečiamas dalyvauti tre
niruotėse ir "apti aktyviais 
Tauro klubo nariais.

Komandoms vadovauja 
p. J. Celtorius ir p. Bunys. 
Kliube veikiančių koman
dų koordinatorius p.E .Otto. 
T. K. Pirmininkas
L. Girinis.

KPTJXUDRIS ENDRIJO
NAS, geg. 2 d. baigė 

Texas valstybinį univer
sitetą, gaudamas politinių 
mokslų diplomą. Kadangi 
ilgą laiką buvęs JAV ka
riuomenei, gavo paskyri
mą į Milwaukee, Vis., 
naujokų ėmimo ir paruo
šimo pareigoms.

DŪOtfA PASKOLAS: ___
Asmenines ________  8.5%
Nekiln. turto _____  8.5%
čekių kredito ________  9.0%
Investacines____ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.
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