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KODĖL PALEISTI

ARABU

TERORISTAI

Izraelis pasiuntė pro
testą Vak. Vokietijai ir 
iššaukė savo atstovą pa
siaiškinimams kodėl pa
leisti iš kalėjimo trys 
arabų teroristai kaltina
mi dalyvavę Izraelio 
Olimpiados sportininkų 
nužudyme.

Vak. Vokietija aiškina
si, kad arabų teroristai 
pagrobę lėktuvą, grąsino 
jį susprogdinti su kelei
viais jeigu kaliniai nebus 
paleisti.

Gelbėdami žmones vo
kiečiai buvo priversti pa
leisti kalinius.

• MONTREALYJE 31 spa
lio prasidėjo tarptautinės 
civilinės aviacijos tary
bos.

Po 2-jų metų studijų, ši 
organizacija nusprendė 
vykdyti griežtą kovą su 
oro piratais ir nutraukti 
oro susisiekimus su to
mis valstybėmis, kurios 
priima ir teikia prieglau
dą lėktuvų grobikams.

VIETNAMO ŽMONĖS 
NEATIDUODAMI 
KOMUNISTAMS

BALTIEJI RŪMAI prane
ša, kad nors S. Vietnamas 
reikalavo pas įrašyt i Viet
namo karo taikos sutartį 
31'spalio,bet Prez.Nixono 
niekas negali priversti 
nei Hanojus,nei Preziden
to rinkimai pasirašyti tai
kos sutartį kol ne bus pa
daryti sprendimai pri - 
imtini visiems.

Ir Pietų Vietnamo Prez. 
Thieu pareiškė,kad tokios 
sutarties kurį parduotų P. 
Vietnamą jis nepasirašy
siąs. Tuo tarpu kai vyksta 
dėrybos, Š. Vietnamas in
tensyviai puola

MiežioniŲ k., švencĮomy aps.

G R Ė B L Į P A I M S , K A I B U S Į S A K Y T A

"Lit.ir Menas”spausdi
na eilę atsakymų į anketą 
apie”šiandieninį kaimą 
jo permainas, pasikeiti
mus, būdingiausius jo 
žmogaus bruožus žemdir
bio paveikslą dabartinėje 
lietuvių literatūroje. Iš 
atsakymų išsiskiria Ri
manto Šavelio žodis.Ne - 
tiesioginiai atsakydamas 
į partinius balsus, nusi- 
skundžiančius” senojo pa
triarchalinio kaimo ide
alizavimu”, jis rašo:’’Sen
timentai ir graudulys iš
nykstančiam kaimui, rū
pestis kaimiečio rytdiena- 
ne tokia jau didelė blogy
bė.Geriau nuoširdus jaus - 
mas,negu pseudooptimis- 
tinė oratorija". Šavelis 
vaizdžiai aptaria ir kol
chozinės santvarkos at
neštus pasikeitimus:

” Šiandien kaimietis be 
ypatingo skausmo gali nu
kirsti medį, puošiantį ap
linką,gali abejingai žiūrė
ti į kolūkio laukuose 
mirkstantį vasarojų ar 
pūvantį šieną. Ne, jis pa
ims kastuvą ar grėblį, bet 

tik tada, kai jam bus įsa
kyta. Iš kur tas valstiečio 
abejingumas ?Kur jo šak
nys? Gal jį pasėjo ilgus 
metus trukusi geresnio 
vadovo ieškojimo politika ? 
Gal dar tebegyva trauka 
privatinei nuosavybei ar 
bent jos daliai, kurią at
stoja sodybinis sklypas?”.

GALIMAS KINU
KARAS SU SOVIETAIS
Vienos radio pranešė, 

kad Komunistinės Kinijos 
premjeras Chou E n Lai, 
pasikalbėjime su Austri
jos korespondentu Pekine 
pareiškęs, kad jis netiki, 
jog Vietnamo karas bus 
greit baigtas. Niksonas 
jo žodžiais tuo tarpu,daro 
apgaulingus pareiškimus, 
norėdamas laimėti rinki
mus .Chou E n Lai tos nuo
monės, kad Niksonas bus 
perrinktas ir tokiau pre
zidentaudamas galų gale 
karą pasistengs baigti.

Dar pažymėtina, kad 
Chou En Lai pabrėžė, jog 
Kinijos karas su Rusija 
gali prasidėti kiekvieną 
minutę, nes Soievtai Kini- 

pasienyje laiko apie mi
lijoną savo kariuomenės. 
Kinija neatliksianti pir
mojo šūvio .Ji pati pirmom 
ji nepradėsianti kariauti.

• SOVIETU mokslų aka
demijos pirmininkas Kel- 
dyš, kuris dabar vieši 
Amerikoje, buvo priimtas 
Prez. Niksono Baltuose 
Rūmuose. Kaip korespon
dentai praneša, Keldyšas 
labai gerai kalba angliš
kai. Pasikalbėjime daly
vavo Dobryninas, Kissin- 
geris ir kiti JAV aukšti 
pareigūnai.

• VAISTYBĖS SEKRET.
ROGERS pareiškė, jog jo 

manymu, pasitarimai su 
Šiaurės Vietnamu dėl tai
kos turės įvykti artimiau
siu laiku.

• JAPONIJOS ekspereso 
traukinyje, užsidegė mie
gamieji vagonai, kuriuose 
žuvo 40 miegančių kelei
vių, 200 sužeistų ir dar 
pasigendama.

KOVA DĖL 

LAISVĖS

Jaunas Astronaut ik os 
mokslininkas Liubarskis, 
Naginskio mieste, už 
priešvalstybinę veiklą so
vietų teismo nuteistas 5 m. 
prievartos darbo sto
vykloje .Savo paskutiniame 
žodyje jis pareiškė, kad 
teismai šios problemos 
neišspręs irkovos dėl de
mokratijos principu įgy
vendinimo veiklos nesu
stabdys, kols nebus 
paskelbta šalies demo
kratizacija ir nebus su
teikta žmonėms laisvė..

Apie Liubarskio nutei
sinimą vakarų korespon
dentai patyrė tik iš nu
teistojo giminių.

Viešai teismo sprendi
mas nebuvo paskelbtas.

LIETUVAITĖ IŠ 
TORONTO
Pastaruoju metu pasau

lyje pagarsėjo jauna ak
torė Zhivila Roche, turė
jusi vieną pagrindinių 
vaidmeniu garsiajame Pe
ter Brook’©"Vidurvasario 
nakties sapno ” pastatyme 
ir šiuo metu viena Londo
no trupės Royal Shake
speare Company žvaigž
džių. Tikrovėje ji yra Ži
vilė Šleikytė, gyvenusi su 
tėvais Toronte, prieš ke
letą metų studijavusi Pa
ryžiuje ir laimėjusi sti
pendiją Londono Karališ
ko jon Teatro Akademijon 
• DAINŲ IR ŠOKIŲ ansam- 
blis”Lietuva", vadovauja
mas muziko Urano Bud- 
riaus, rugs ėjo gale iš Lie 
tuvos išvyko gastroliuot 
po visą Sovietų Sąjungą 
Ansamblis gastrolėse už« 
truksiąs iki lapkričio mėn 
Ansamblis yra koncerta
vęs Rumunijoje,Lenkijoje 
Čekoslovakijoj,Suomi jo j i 
Prancūzijoj. Visur buv< 
gerai vertinamas.



PATYS IŠSIGANDĘ IR 

GREIT PAMIRŠTAMI

Tarp gausių problemų, 
kokias junta lietuviškoji 
visuomenė, yra it tokia 
kad mes turime palyginti 
didoką skaičių”pensininko 
amžiaus” sulaukusių vei
kėjų, kurie staigiu būdu 
iškrinta iš pirmųjų eilių 
veikėjų tarpo. Nes pasta
raisiais laikais juos įbau
gino skambus šūkis .--Kelią 
jaunimui* Ir dabar mes 
matome tuos veikėjus 
bėgte bėgančius iš savo 
pozicijų. Jie matot, skuba 
užleisti savo vietas jau
nimui.

-•-
Nepradėkim kalbos apie 

jau paliegusius, dreban
čiom rankom, jau nukal
bančius senelius. Jiems 
jau nepagelbėsi, nors ir 
smarkiai norėtum. Bet ar 
reikia taip skubiai už
miršti tuos dar pajėgius, 
nemažo patyrimo veikėjus, 
kurie lieka ”už tvoros 
Gal reikėtų atsiminti, kad 
politiniame darbe ir vi
suomeninėje veikloje rei
kalingas ir geras pasiruo
šimas ir dar svarbiau ta
sai praktinis patyrimas, 
kurio tik vienu būdu pa
siekiamas - ilgų metų dar
bu.

Dar ir tai svarbu atsi
minti, jog bendrinių orga
nizacijų vadovybėse iki 
šio laiko būdavo beveik 
artimo amžiaus asmenys. 
Tad ir susidaro tokia pa
dėtis Jog naujom is nuotai
komis begyvenant, visi 
buvę veikėjai iki vieno 
”nušluojami ”. O į darbą 
turi stoti visi perdėm nau
ji asmenys.

—•-
”Kelią jaunimui”-šūkis 

visai nenaujas .Jau pasku
tiniame nepriklausomos 
Lietuvos dešimtmetyje 
tasai pats šūkis skambiai 
Kaune aidėjo. Sarkastiš
kas Kazys Binkis tada su
siraukė ir pataisė šūkį, 
sakydamas:-’’Kelią jauni
mui prie kasų ”...

” Veržtis prie kasų ” 
žinoma,ana is laikais buvo 
prasmės. Ir jaunimėlis, 
kurs susirasdavo progas 
uoliai veržėsi prie kasų. 
Šiandien tokios prasmės 
nebeliko. Gal tik karšta 
ambizija skatina jaunuolį 
’’ užimti visų pastebimas 
pozicijas. O pasitaiko ir 

blogiau .Pa s įtaiko,kad jau
nuoliams nesaikiai patai
kaujama, maldaute mal
daujama:- Tik jūs eikit, 
tik jūs veikti...

Nei tasai pats sarkas
tiškasis Kazys Binkis vi
są savo amžių nebuvo 
priešingas jaunimui, nei 
kas kitas normaliai galvo
damas, nebandys ne tik 
jaunimui pastoti kelią, bet 
ir ne bus pasinešęs slo
pinti jaunimo veržlumą.

-•-
Nederėtų užmiršti, kad 

lietuvių tautinėje,o labiau
sia visuomeninėje veiklo
je susidarė taurios tradi
cijos. Tos kilnios tradici
jos sutvirtino lietuvių vi
suomenę, pagelbėjo rasti 
tikslų kelią nelengvoje 
mūsų būklėje. O greta to 
neužmerkime akių, kad 
mūsų jaunoj i karta augo ir 
brendo dažnai įvairių to- 
talizmų poveikyje, srovi
nės neapykantos klimate. 
Ir negalima nepasakyti,jog 
kaikurie individai iš jauno
sios kartos tarpo tokių 
svetimybių buvo akivaiz
džiai paveikti.

Iš tolimųjų dešimtme
čių girdime, kad lietuvis 
siekdamas sau ir savo 
gimtinei laisvės, ėjo tuo 
pradž gelbėti skriaudžia
mą žmogų, jis jautė pa
reigą gerbti svetimą nuo
monę ir tautinės vienybės 
buvo pasiryžęs siekti, pa
siremdamas žmonių lygy
bės principais.

Kažin, ar negeriau būtų, 
jei vyresnieji neskubėtų 
bėgti iš viešosios veiklos 
ir bandytų dirbti su jau
nąja karta. Gera valia 
ateitų į pagalbą Jeigu būtų 
nusistatymas, siekiant di
džiųjų tikslų, atsižvelgti į 
senąsias tradicijas ir su
derinti vyresniosios kar
tos išsaugotas nuotaikas 
su dabartiniu jaunuolių 
veržlumu.

BALTIEJI RŪMAI pra
neša, kad Leonidas Brež
nevas Prez. Nixono pa
kviestas pereitą pavasarį 
lankantis jam Maskvoje, 
atvyks į Ameriką ateinan
tį pavasarį.

Šveicari joj,Zuricho ban
kuos e, paskutinėmis die
nomis, aukso kaina labai 
susvyravo: rytais krinta, 
vakare pakyla.

Spėjama, dėl tos prie
žasties, kad Sovietai at
gabeno bankus auksą-

MAŽOSIOS LIETU V 0 S PIETINĖS RIBOS

M.Lietuvos lietuvių gy
venamųjų ribų klausimas 
jau seniai buvo nagrinėja
mas vokiečių ir lietuvių 
mokslo žmonių. Tuo klau
simu . yra pasisakęs ir 
Lietuvos Tyrimo Institu
tas, paruošdamas lietuvių 
etnografinių sienų žemė
lapį. Pastaruoju metu ir 
okupuotoje Lietuvoje su
sidomėta ta problema. 
Lietuvos Mokslų Akade
mijos Darbuose A. Matu
levičius yra paskelbęs 
straipsnį ” Dėl lietuvių 
Prūsijoje pietinės etninės 
ribos -XVIII apradžioje ” . 
Čia nagrinėjamas lietuvių 
kalbos paplitimas Prūsuo
se iki 1709-1711 m. maro, 
kada po jo į gerokai ištuš
tėjusius lietuvių gyvena
mus plotus imta gabenti 
vokiečius kolonistus. Au
torius, remdamasis isto
rinių šaltinių duomenimis, 
lietuvių kaimo architek
tūros išplitimo riba ir 
bažnyčiomis, kuriose pa
mokslai buvo sakomi lie
tuviškai, išveda apytikres 
lietuvių pietines ribas Ma
žojoje Lietuvoje XVIII a. 
pradžioje. Ta riba nuo 
Š ventapilio (vok. Heiligen- 
beil) Aismarių pakrantėje V eina rytų link per Zintus 
(vok. Zinten), Yluvą(Preu- 
ssisch Eylau), Barštyną 
( Bartenstein), Lagarbį 
(Lagarberų) Bartus ( Bar- 
ten), Engelšteiną (Engel- 
stein\ Ungurą(Angerburg). 
Kučius ( Kutschen), Gur- 
nius (Gurnen), ir Dubinin
kus ( Dubeninken). Nuo li
nijos Lagarbis - Dubinin
kai į pietus dar buvo gy
venama pavienių lietuvių, 
o Luko ( Lyck) apylinkės 
lietuviai turėjo savo lie
tuvišką parapiją .Kompak
tine mase lietuviai buvo 
išplitę iki kreivės Žuvi
ninką (Fischhausen') -Ka - 
raliaučius - Fridlandas - 
Lagarbis - Engelšteinas- 
Ungura-Gumiai -Dubinin
kai. A. Matulevičiaus iš
vesta pietinė M. Lietuvos 
lietuvių gyvenama riba 
daugeliu atveju sutampa 
su Lietuvos Tyrimo Insti
tuto nustatytąja.

( E)
• Lietuvoje bus 566 politi
nes propagangos mokyklos. 
Jas lankysią per 2000 ko
munistų ir nekomunistų. 
Gerai paruoštų aktyvistų, 
propagandos dėstytojų, 
būsią 1232. Daugiau kaip 

1000 dėstytojų esą su 
aukštuoju mokslu ir 700 
turį daugiau kaip dešimt 
metų dėstytojų stažą;

(E)
’’Valstiečių Laikraštis” 

savo spalio 10 d. laidoje 
įdėjo keturių vyrų, patru
liuojančių naktimis Geil- 
gaudiškyje, nuotrauką. Jie 
budi, kad gyventojų ramy
bės nedrumstų triukšma
dariai. Į draugovininkų 
( budėtojų) sąraša įrašyti 
28 vyrai.

1972 m. spalio 1O d. Ro
moje mirė Attilio Cattani, 
kuris 1940 m.buvęs Itali
jos pasiuntinybės Kaune 
sekretorius, vėliau amba
sadorius ir pagaliau Itali
jos Užsienių reikalų Mi
nisterijos Generalinis Se
kretorius.

Jis visuomet buvo jau
trus lietuviškiems reika
lams ir nepaprastai mie
lai atsimindavo Kauio 
laikus.

(E)
NEBĖRA DUONAI 
KEPTI KROSNIŲ
Sovietinės okupacijos ir 

priespaudos metu Lietu
vos kaime išnyko ir duon
kepės ir duonaikepti kros
nys, tad žmonės turi mai
tintis krautuvėse perka
ma duonaJXpie tos duonos 
kokybę vilkaviškietė A. 
Kentnerienė spalio 14 d.
” Valstiečių Laikraštyje" 
taip rašo:

” Kelinti metai perku 
duoną ir bandeles Gutkai- 
mio medelyno parduotu
vėje. Dažnai po sudegusia 
pluta būna sus mėgę s,pus
žalis minkštimas, Bande
lės, ypač didesnės, esti 

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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tamsios, karčios. Šiandien 
dauguma kaimo gyventojų 
nebeturi savo trobose 
duonkepių krosniųparduo- 
tuvėse perkas i duoną, py
ragus ir nori, kad jie būtų 
skanūs ”.

(E’ 
ŽYDAI IŠVAŽIUOJA, 
VISI KITI IRGI NORI
” Daug lietuvių krikš

čionių, matydami, kad žy
dams leidžiama išvykti 
į Izraelį, reikalauja, kad 
ir jiems būtų leista susi
jungti su savo giminėmis 
Čikagoje ar kitose Ameri- 
kos vietose.Panašius rei
kalavimus kelia ir kiti ne- 
žydai-latviai, estai, balka- 
nų žmonės ir ukrainiečiai. 
Sustabdydamas žydų emi- 
graciją, Kremlius gal būt 
mano, kad jis gali norą 
Sovietiją apleisti,sulaikyti; 
nuo išsiplatinimo”, pasa
kė Lietuvos žydas dr. 
Rachmil Zeleznik, 35 m., < 
chirurgas iš Vilniaus, su 
savo senais tėvais atvy
kęs į Izraelį. (” Chicago 
Tribune ”).

• Korespondentas Banaria, 
kuris anksčiau buvo Mas
kvoje ir iš ten išsiųstas, 
dabar bus pirmasis ko
munistinėje Kinijoje Eu
ropos korespondentas.

• DR. JUVA - Helsinkio 
universiteto prezidentas 
kartu su dr. Hansenu lan
kėsi Latvijoje ir Estijoje. 
Jie taip pat norėjo palan- 
kyti ir Lietuvą,tačiau ne
gavo sovietų valdžios 
leidimo.
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Dail. Raimundas Piešina.
Dailininko kūrinių paroda vyksta Ottawoje. Paroda 
atidaryta nuo lapkričio 3 iki 18 d. OTTAWA LITTLE 
THEATRE, 400 Kingedward, Ottawa, Ont.

Daiva Mongirdaitė dainavusi 
Maironio parko koncerte, Iap- 
kriČio 5 d.

• KATALIKŲ MOTERŲ 
Dr-ja ruošiasi iškilmin
gai paminėti savo veiklos 
dvidešimtmetį.

O. Mikulskienės vado
vaujamas Clevelando 
Čiurlionio ansamblio kan
klių orkestras, solistė- 
sopranas Irena Grigalių - 
naitė ir melodeklamatorė 
Vilija Nasvytytė atliks 
programą koncerte-Baliu- 
je šeštadienį gruodžio 
mėn. 2 d. 7 v. v. Aušros 
Vartų parapijos salėje.

Po programos bei šil
tos vakarienės visi galės 
jaukiai praleisti vakarą, 
grojant geram orkestrui, 
pabandyti laimę loterijoje 
bei pasivaišinti.

Skemadienį gruodžio 
mėn. 3 d. 11 vai. Aušros 
Vartų bažnyčioje bus lai
komos Mišios Katalikų 
Moterų Dr-jos intencija-
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už gyvas ir mirusias na
res. Mišių metu, šalia pa
rapijos choro,dalyvauja ir 
Čiurlionio kanklių orkes
tras.

Po Mišių visi montrea- 
liečiai ir organizacijų at
stovai kviečiami į para
pijos salę iškilmingam 
posėdžiui ir vaišėms.

Paskaita/’Lietuvių tau
tos charakterio pagrindi
niai bruožai” skaitys spe
cialiai iš Toronto į šią 
šventę atvykstanti Centro 
Valdybos pirmininkė Dr. 
O. Gustainienė.

Galia Zilionienė paskirta 
General Federation ofWomens 
atstov e prie Jungtiniu Tautu.

MUZIKAS MYKOLAS 
KARKA SULAUKĖ 80 
METŲ
Paneviežėtis muzikas, 

chorų dirigentas Mykolas 
Karka lapkričio mėn. 14 
dien.sulaukė 80 metų am
žiaus.

M. Karka Panevėžio 
gimnazijos mokytojas nuo 
1918 m. daug nuveikė va

dovaudamas gimnazijos, 
mokytojų s emina rijos ka
tedros,”Dainos”d-jos cho
rams, organizuodamas 
operečių’’Geiša”, ’’Čigonė 
Aza", "Korneviliaus Var
pa i", "Consilium Fakulta- 
tis”, "Kuprotas oželis ’’ ir 
kt. pastatytmą, daug vaidi
nimų surežisuodamas.

Dabar gyvena Panevė
žyje, iš pensijos dar dėsto 
muzikos mokykloje ir daž
nai diriguoja jungtiniams 
chorams Pane vėžyje, Vil
niuje per dainų šventes.

Tai panevėžio dainų 
’’ karalius

Robertas Seleni.s, aktyvus 
žurnalistas, laimėjęs spaudos 
premija.

• ’’ LIETUVOS SPAUDA ’’ 
- taip pavadinta nauja 
ekspozicija, kurią paruo
šė Panevėžio kraštotyros 
muziejaus darbuotojai. 
173 leidiniai suskirstyti į 
septynis skyrius. Juose- 
įvairių laikotarpių ir kryp
čių lietuvių periodinė 
spauda. Ekspozicijoje yra 
panevėžiečių komunisti
niai leidiniai. Jų tarpe-vie- 
ninteliai iki mūsų dienų 
išlikę Panevėžio darbinin-

AUSTRALIJOS, SYDNEY LIETUVIU CHORAS KALĖDOMIS DALYVAUS LIETUVIŲ DIENOJE.
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Clevelando lietuvių namų statybos rėmėjai / iš kairės/ 
inž. V. Venclovas, kontraktoriu s L. Stoškūnas ir 
Lithuanian Village Co. pirm. J. Stempužis.

kų atstovų tarybos organo 
"Izvestijų"egzemplioriai, 
išspausdinti 1919 metais. 
Juos išsaugojo panevė
žietis, Mykolas Karka.

• AT GIS RIPSKIS aprašy
tas ’’ Chicago Tribune "ir 
nurodoma,kad jis dirbda
mas Urban Renewal agen
tūroje,visada buvo didelės 
iniciatyvos bendradarbis. 
Sakoma, kad jis pats są
žiningas savo pareigose, 
nebijodavęs kritikuoti tų 
pareigūnų, kurie išnaudo
davę progas nesaikingai 
leisti /valstybės iždo pini
gus. Jis tam tikslui leidžia 
tam tikrą biuletenį ar lai
kraštėlį, pavadintą "In - 
spect ". Ripskis kilęs iš 
Chicagos lietuvių.

• ROMAS SAKADOLSKIS 
vadovauja Pasaulio Lietu
vių Jaunimo ryšių ir su

sižinojimo centrui, kurs 
yra’’Margučio"patalpose- 
2422 W. Marquette Rd 
Chicago, Ill.-60629.

lietuvių 
antologija 
prancūziškai
Ok. Lietuvoje dešimt 

dienų viešėjo Ugnė Kar
velis ( Karvelytė), Pary
žiaus G a 11 ima rd leidyklos 
užsienio literatūros sky
riaus direktorė. Rašytojų 
Sąjungoje įvykusiame po
kalbyje buvo aptartos lie
tuvių rašytojų kūrinių ver
timo į prancūzų kalbą są- 
lygos.Ruoš iamasi parengti 
lietuvių poezijos ir apsa
kymų antologijas ir stam
biosios prozos vertimų 
prancūzų kalbon. Viešnia 
pasiūlė parengti bei iš
leisti Paryžiuje lietuvių 
liaudies medžio skulptū
ros albumą. Aptartos ir 
M. K. Čiurlionio repro
dukcijų išleidimo Prancū
zijoje galimybės.



KAIP DIRBA 
VALDANČIOJI 
PARTIJA

Vakarų žmonėš, net ir 
diplomatai dažniausia ne
pajėgia suprasti sovietų 
sistemos. Sovietų Sąjunga 
turi savo vyriausybę, jos 
vardu daromi visi žygiai 
ir pasirašėm! oficialūs 
dokumentai. Tačiau šios 
vyriausybės valia priklau
so nuo kompartijos. Daž
nais atvėjais pirmasis 
kompartijos sekretorius 
sovietų vyriausybėje ne
turi jokių pareigų. Tary
tum jis stovi nuošaliai. 
Bet pirmu konkrečiu at
veju užsienietis įsitikina, 
kad oficialioji valdžia ne
pajėgi bet kokius psrendi- 
mus daryti be kompartijos 
paramos.

Bet kokiu būdu vykdo
mos kompartijos funkci
jos? Jeigu kompartija yra 
valdančioji partija, tai ji 
turi būti atsakinga už vi
sus politinius, o lygiai 
ūkinius darbus.Tiktai aiš
ku,kad sovietinėje prakti
koje niekada pati partija 
neimdavo atsakomybės už 
administracij os darbus. 
Jeigu būdavo toks atvejis, 
kada tekdavo ieškoti ne
sėkmių kaltininkų, tai jie 
būdavo randam i ne pačioje 
kmopartijos vadovybėje, o 
kaip tik tuos sluoksniuos, 
kurie savo valios neturė
dami,o bejėgiai tikrumoje 
būdami klusnūs komparti
jai, neva darė klaidas.

Štai ir dabartiniu metu, 
kai visi mato, kad duonos 
trukumas sovietų žemėje 
atsitiko dėl nevykusios 
kompartijos žemės ūkio 
politikos,niekada ir niekas 
į tai neatkreipė dėmesio. 
Tikrovė visada nuslepia
ma.Maskvos spaudoje rė
kiama, kad vakarų jauni
mas išvirto” hypiais ”, o 
tuo tarpu sovietinis jauni
mas ir girtuokliauja ir 
vykdo apiplėšimus, grobia 
vietinių įstaigų kasas ir 
reiškia protestus Krem
liui. Už panašius tiusikal- 
timus jie negailestingai 
baudžiama, iki mirties 
bausmės imtinai.Iš užsie
nio turistai neleidžiami į 
kolchozus, jie negali nei 
tėvų, nei brolių dėl tos 
priežasties pamatyti. Jei
gu miestų gyventojai dau
gumoje skurdžiai gyvena, 
j e igu kolchoz n inkai t i es iog 
margsta - niekas negali to 
matyti. Jeigu prekių trufcs-
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k ari uomenesL ietuvos 

ta, jeigu tos prekės esti 
menkos kokybės, -kas yra 
kaltas ?

Nesunku suprasti, kodėl 
intelektualiniai sluoksniai 
nesutikdami su esama pa
dėtimi,slaptai leidžia lai- 
krašč ius ,rengia protestus, 
nors už tai jie siunčiami į 
beprotnamius.

Sveikai galvodamas, 
kiekvienas pasakys, jog 
čia valdančios partijos 
sukurta sistema yra per
dėm kalta. Bet valdančioji 
partija tos kaltės sau ne
prisiima. Oficialiai sako
ma, kad sovietuose esanti 
demokratija, tik toji ne
santi panaši į buržuazinių 
kraštų demokratijas. Bet 
kokiu būdu toji demokra
tija reiškiasi, jeigu ten 
persekiojamas kiekvienas, 
kurs ne pagal kompartijos 
nurodymus galvoja.

Ant. Pakalnis

NESUTINKU, KAD 
BŪTŲ IŠLEISTAS 
LIETUVIU TAUTAI 
KENKSMINGAS DAR 
VIENAS LIETUVOS

' ŽEMĖLAPIS
Prie Vliko veikiančiam 

Lietuvos Tyrimo Institu
tui spaudoje pasiūlius jų 
numatyto naujo Lietuvos 
žemėlapio projektą iš
leisti, protestavau ir nu
rodžiau pagrindines tokio 

Vilnių. Lietuvaites juos sutinka 

jau esąs nutarimas, kurio 
niekas negalįs keisti.

Lietuvos žemėlapiui 
tikrinti Komisija, pirmi
ninkaujama to paties prof, 
dr. Vlado Viliamo, parė
mė* mano parengto Lietu
vos žemėlapio išleidimą. 
Dr.Viliamas man rašyta
me 1972 kovo 14 d. laiško 
tarė:” Sveikinu su darbu . 
Įdėta daug laiko ir pastan
gų. Žemėlapis jau gerai 
apdirbtas ir tinka leidi
mui ”.

Šiuo dar kartą protes- 
uoju prieš sumanymą iš
leisti lietuvių tautai ne
priimtiną ir kenksmingą 
Lietuvos žemėlapį. Nesu
tinku tylėti iki toksai že
mėlapis bus išleistas,kaip 
man vienas asmuo patarė.

Daug laisvo laiko įde
dant! LB Švietimo Tary
ba, išleidusi netinkamą 
žemėlapį ir jį įstačiusi į 
lituanistines mokyklas, 
atlik'ų pražūtingą darbą 
priaugančioje lietuvių 
kartoje, ir padarytų daug 
ir sunkiai atitaisomos ža
los lietuvių tautai, besi
stengiančiai atgauti tei
singas, mūsų tautai pa
grįstai turinčias priklau
syti, žemes. Tuo jų pa
vardės įeitų į mūsų tautai 
pakenkenčiųjų sąrašą, 
nors tai gali padaryti ne 
iš blogos valios, o tik su

daliniai žygiuoja i 

sumanymo klaidas.
Jų siūlomo žemėlapio 

sienos turi teisingas, mū
sų tautai priimtinas, sie
nas šiaurėje ir rytuose, 
bet visiškai netikslias ir 
nepriimtinas linijas pie
tuose ir vakaruose.Savo 
laiku tas jų klaidas nuro
džiau savo rašiniais spau
doje.

Lietuviškoje spaudoje 
buvo ir daugiau asmenų, 
pasisakiusiu prieš nepa
matuotų ir lietuvių tautai 
nepriimtinų ribų žemėla
pį, kokį siūlė Lietuvos Ty
rimo Institutas.

Maniau, to užteks, bet 
patyriau, netgi iš aukštų 
Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Tarybos pareigas 
turinčių, kad visgi +asai 
klaidingas Lietuvos že
mėlapis yra numatytas 
išleisti.

Keisčiausia, kad JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Tarybos parinkto 
braižytojo darbą atmetė 
jų parinkta Lietuvos že
mėlapiui tikrinti Komisi
ja, kurios pirmininku bu
vo prof. dr. Vladas Vilia
mas .Betgi tasai braižyto
jas buvo nuvykęs į Čikagą 
ir įkalbėjęs tūlus Švieti
mo Tarybos asmenis yis- 
tiekjo išbraižytą žemėla
pį išleisti, ir štai, dabar

\

su gėlėm i s.

klaidinti ar to plataus 
klausimo reikalingai ne
išstudijavę. To nedaryki
te Į

Be abejo, jei išleistų 
lietuvių tautai neteisingų 
ribų siekiantį Lietuvos 
žemėlapį, dėl jo ne tik aš 
pasisakyčiau, nurodyda
mas suklydusių ar sąmo
ningai kenkiančių pavar
des,bet mano minčiai pri
tartų ir daugiau asmenų, 
nusimanančių tuose reika
luose daugiau, nei tūli 
Švietimo Tarybos ar Lie
tuvos Tyrimo nariai.Tada 
būtų stiprių nemalonumų 
eilei asmenų, ko norėda
mas išvengti rašau šį laiš
ką,iš anksto perspėdamas.

Kaip anksčiau jau ne 
kartą esu rašęs, mielai 
tais reikalais gyvu žodžiu 
diskutuočiau su autorite
tingais asmenimis, ar tą 
klausimą sprendžiančiais. 
Darykime taip, kad iš to 
būtų nauda lietuvių tautai, 
ne žala.

Algirdas Gustaitis.

• DANIJOJ Kopengajos, 
radio stotis gavo laišką, 
kuriame pranešama, kad 
stotyje padėta bomba. 
Stotis buvo uždaryta ir 
stropiai tyrinėta. Ir buvo 
rastas mažytis, vaikams 
žaisti sprogrstamas prie
taisas.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVOS KARIUOMENES ĮKŪRIMAS1

EUROPOS PATRIARCHAS

Garsu si s Stelmužės ąžuolas, vienintel i s toks Lietuvoje.

Ošia plačiašakiai ąžuo
lai. Po jų šakomis slaps
tėsi žmonės ir degė auku
rai, sklido maldos ir žuvo 
priešai. Apie ąžuolus pa
sakojamos legendos, pa
davimai. Jie tebestovi ir 
šiandien.114 ąžuolų Lietu
voje paskelbta gamtos pa
minklais, saugomais val
stybės .Kiekvieno vis kito
kia istorija. Sustoji prie 
šimtamečio galiūno Jur
barko rajono Valanč ių apy- 
linkėje-Vytauto ąžuolo-ir 
atrodo tokia netolima pra
eitis, kurią jis saugo.Ką 
ir kalbėti apie Šventybraš- 
čio ąžuolus, po kuriais 
rinkosi 1Q63 metų sukilė
liai, arba apie Skrebiškių. 
ąžuolą Biržų rajone, kur 
buvo slepiama lietuviška 
spauda carinės priespau
dos metais.

Seniausias iš visų šių 
milžinų yra Stelmužės 
ąžuolas Zarasų rajone.

Jis jau išgyveno apie 
2000 metųJŠ is girių mil
žinas laikomas pačiu se
niausiu ir storiausiu ąžuo
lu Europoje.

Kunigaikščiai čia meldė 
dievaičio Perkūno palai
minimo mūšiuose su prie
šais .G irių tėvas prisime
na, kada Stelmužėje įsi
kūrė dvaras, kurio valdy
tojai buvę žiaurūs baud
žiauninkų išnaudotojai. 
Dar gyvas irkitastų žiau

rių laikų liudininkas-bau- 
džiauninkų plakimo bok
štas. Visai netoli ąžuolo 
įsteigtas pirmas respub
likoje liaudies skulptūros 
muziejus.Čia eksponuoja
mi liaudies meistrų Lau
rinkaus,Puškoriaus^Riau- 
bos, Bagočiūno, Zuklio, 
Pajėdos, Šapkos,Krikšto- 
navičiaus ir kitų drožiniai, 
surinkti iš įvairių respub
likos kampelių, iš visų 
Lietuvos etnografinių ra
jonų.

1954 metais ąžuolas bu
vo restauruotas. Zarasų 
girininkijos eiguliai A.Si- 
nica, P.Dainys,A .Mezei- 
kis, vadovaujami buvusio 
girininko A .Umbraso, va
lydami ąžuolo vidų, išve
žė apie 12 vežimų puvenų. 
Buvo pašalinti ant ąžuolo 
augę šermukšniai, vyšnia 
ir berželis .Naujai Stelmu

žės ąžuolą atgaivino J. 
Stunžėnas irG.Kolimbetas. 
Jie sumaniai pašalino dalį 
sausų šakų, nepažeidę 
ąžuolo pusiausvyros. Kad 
vidus nepūtų, visos angos 
buvo apkaltos skarda, nu
dažyta. Ąžuolas vėl su
tvirtėjo ir šventai saugo 
rūpestingų gamtos mylė
tojų, sėlių žemės sūnų, 
meilę gražiajam ežerų 
kraštui.

Prte Stelmužės ąžuolo 
įrengta mašinų stovėjimo

Savosios kariuomenės 
atsteigimas Lietuvos at
gimimo istorijoje yra vie
nas svarbiausiųjų įvykių, 
nes be savosios kariuo
menės Lietuva nebūtų at
sikūrusi, nebūtume turėję 
nepriklausomos Lietuvos 
valstybės, kurią ir šian
dieną Amerika ir kt. ša
lys tebepripažįsta.

Ne iš karto, ne staigiai 
Lietuvos kariuomenės at
sirado. Jos prisikėlimo 
maršas buvo tiek ilgas, 
kaip ir pačios Lietuvos, po 
virš 120 metų, dvigalvio 
aro naguose kančios, nau
jam, laisvam ir nepriklau
somam gyvenimui prisi
kėlimas. Į tą žygį mus 
paskatino amžinos lietu
vybės nenuilstančioj! puo
selėtoja - Lietuvė Motina, 
geniališkai pavaizduota 
Petro Rimšos skulptūroje 
"Vargo Mokykla”."Aušra" 
švietė tam maršui kelią, 
"Varpas" ragino keltis ir 
drąsiai žengti pirmyn, o 
knygnešiai atliko pirmąjį 
kovos etapą.

1918 metais Rusijoj caro 
sostui sugriuvus, lietuviai 
ėmė Rusijoje formuoti sa
vo karinius dalinius,kurių v 
tikslas buvo ginkluotiems 
grįžti Tėvynėn.

Vokiečiai tada Lietuvoje 
dar tebebuvo padėties 
viešpačiui,Lietuvos Tary
bai jie lietuviškų ginkluo
tųjų pajėgų organizavimą.

1918 m.balandžio mėne
sį įsteigė komisiją/kaikie- 
no Vyriausio Karo Taryba 
vadinta/, ginkluotoms pa
jėgoms sudaryti.

Miesteliuose ir bažnyt
kaimiuose atsirado atsi - 
šaukimų ir pasirodydavo 
vienas-kitas gyvas kvies
lys, kvietęs jaunimą stoti 
besikūriančion Lietuvos 
kariuomenėn. Kaimo jau
nimas traukdavo į sostinę 
Vilnių, nes tenai tvėrėsi 
savanorių kariuomenė. 
Pirmaisiais savanoriais 

aikštelė, parke pastatyti 
suoliukai, sutvarkyta ap
linka, kuria nuolat rūpina
si Stelmužės mokyklos 
mokiniai. Asfaltuotas ke
lias Zarasai - Stelmužė. 
Čia kiekvieną vasarą pa
buvoja šimtai tūkstančių 
turistų, keliautojų.

Būtų gera, kad ir kiti 
Lietuvos miškų galiūnai 
būtų taip prižiūrimi.

J. LEVICKAS 

įsiregistravę:Kazys Škir
pa -. karininkas ir Stasys 
Butkus - kareivis. Vėliau 
abu narsūs laisvės kovų 
dalyviai, Vyčio kryžiaus 
ordino kavalieriai. Spalio 
16-tąją /1918 m./Vilniuje 
jau buvo 16-ka savanorių 
kareivių ir kiek daugiau 
karininkų .Savanoriai buvo 
apgyvendinti Lietuvos Ta
rybos rūmų rūsyje, be jo
kių mums dabar supranta
mų patogumų. Kasdieną 
savanorių skaičius didėjo. 
Kareiviai neturėjo nei 
uniformos, nei ginklų, o ir 
maitinimas dar nebuvo 
reikiamai organizuotas. 
Kareivis gaudavo 3 mar
kes dienai maistui. Kari
ninkai ir sumanesni ka
reiviai, už savo iš namų 
atsineštus maisto produk
tus,iš vokiečių supirkinė
jo šautuvuSjšovinius, gra
natas ir net kulkosvaidžius.

Prie Valstybės Tarybos 
rūmų irkt. buvo statoma 
sargybos. Vilniaus lietu
vės moterys/ p. Landsber
gienė/, siuvo kareiviams 
ant kepurių dėvėti ženklus 
ir raiščius bei -tautinių 
spalvų trikampius. Tai 
pirmieji lietuvių kareivių 
ženklai. Tai buvo jau spa7 
lio pabaigoje. Lapkričio 
5—11d. susidarė pirmasis 
Lietuvos ministerių Kabi
netas, kuris ir pradėjo 
viešai kurti Lietuvos ka
riuomenę. Lapkričio 23 d. 
pirmasis Ministeris pir
mininkas irKraštoApsau- 
gos ministeris prof.Vol- 
demaras,pasirašė pirmą
jį Lietuvos Kariuomenei 
Įsakymą. Savanorių jau 
buvo atvykę daugiau:turė
jome jau ir kareivines.

Tuo pat metu Vilniuje 
rinkosi lenkų legijonai, 
vokiečių"Freikorpas"/ iš 
kurio atsirado bermontia- 
da/, Gudų-lietuvių divizi
ja ir, Rusijos pavyzdžiu, 
akiplėšiškai reiškėsi vie
tos 5—toji kolona. Tada 
mūsų savanoriai dar jo
kių algų negavo.Už tat jie 
visokiais būdais mus per
sekiojo ir žemino.Viiniuje 
tuomet ėjęs rusų kalba 
žurnalas " Lunnyj Žytel ” 
dedamas prieš lietuvius 
karikatūras ir šmeižtus, 
kartą paskelbė: " Reikia 
kareivių su savo nuosa
vais ginklais, drabužiais, 
avaline, maistu ir sutin
kančių tarnauti be algos. 
Kreiptis į Lietuvos Tary

bą. . .Eidami pro Tarybos 
rūmus, Vilniaus padangos 
kumštinis grąsindavo ir 
apmėtydavo juos akmeni
mis. Sargybon eidami sa
vanoriai ginklus nešdavo
si paslėpę po drabužius, 
nes sutiktus gatvėje gin
kluotus vokiečiai nugin
kluodavo. Todėl ir pirmo
sios mūsų ginklo pažinimo 
pamokos būdavo atlieka
mo karininkų kambariuose 
o ginklai slepiami pogrin
dyje. Kartais atsirasdavo 
gandai, kad naktį mūsų 
kareivines būsiančios už
pultos ir savanoriai iš
žudyti. Būrelis savanorių 
naktimis visada budėdavo. 
Būdavo atsitikimų,kas su
fanatizuotos gaujos, gin
kluotos kirviais, kirkomis 
ir pnš. ginklais, puldavo 
mūsų kareivines.

Dėl vokiečių trukdymų 
žinios iš Vilniaus negrei
tai pasiekdavo provinciją. 
Todėl ir savanorių prie
auglis Vilniuje buvo ne
gausus. Pirmųjų pėsti
ninkų pulkų užuomazgos iš 
Vilniaus buvo iškeltos į 
A lytų,Kauną, kur patoges
nės buvo organizuotis są
lygos. Ir taip su okupan
tais ir įvairiomis kliūti
mis besigrumiant, iš Rytų 
pasirodė trys raudonosios 
divizijos, žygiuojančios 
Lietuvon. Vokiečiai gi, 
vengdami susidurti su 
Raudonąją Armiją, pasku
bomis ruošėsi Vilnių ap
leisti, palikdami jį be ap
saugos.

Staiga aplinkybėms su
sidėjus, gruodžio/1918 m./ 
pabaigoje Vilniuje susida
rė naujas Ministerių Ka7 
binetas su adv. M. Šleže
vičiumi priešakyje, kuris 
teturėdamas tik mažą bū
relį beveik beginklių sa
vanorių ir neturėdamas 
reikiamo administracijos 
aparato mobilizacijai vyk
dyti, gresiančio mirtino 
pavojaus akivaizdoje, at
sišaukimu kreipėsi į tau
tą ragindamas:-"Kas myli 
Lietuvą, kas pajėgia val
dyti ginklą, visi stokime į 
krašto apsaugą. Drąsiai 
be baimės,pastokim prie
šui kelią, pakelkim žygį 
už savoMotiną-Tėvynę, už 
Lietuvos valstybę!".... 
Šis vyriausybės balsas 
palietė jautriausias Lie
tuvos sūnų širdis ir iš vi
sų Lietuvos kampelių, bū-
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Kolumbas atvežė iš 
Amerikos papūgų,laukinių 
žvėrių ir begalinius pa
sakojimus apie pasakiškai 
turtingas žemes. Bet jo
kie turtai negalėjo nu
stelbti tų dovanų, kurias 
Amerika žmonėms pado
vanojo vėliau.

Atradus Ameriką,Euro
poje pasirodė daugybė ne
manytu augalų-bulvės, po
midorai, saulėgrąžos, ku
kurūzai, ananasai.Iki šiol 
buvo manoma,kad Ameri- 
ka-šių kultūrų tėvynė. 
Ar tai tiesa ?

Šis klausimas neseniai 
te iškilo,prieš nustebusias 
archeologų akis alsįvėrus 
sienų tapybai, kuri buvo 
aptikta,kasinėjant Pompė
ją ir Herkulanumą-antiki- 
nius miestus, tragiškai 
žuvusius maždaug prieš 
1900 metų.

Freskose, kurios puošė 
turtingus namus, buvo 
vaizduojami ... ananasai 
ir citrinos. Tai bent ra
dinys'. Juk jei ir tartume, 
kad pirmą kartą į šiaurės 
rytinius Amerikos krantus 
europiečiai nuplaukė Xa., 
kai normanai įkūrė kolo

2.

nijas Grenlandijoje/ai vis 
tiek sunku paaiškinai, kaip 
ananasai pateko į Italiją 
dar prieš tūkstantmetį.

Neaiški ir citrinos pra
eitis. Kultūrinė citrina, 
kaip ir apelsinas,kilus i iš 
Rytų Azijos. Net olandų 
žodis ” apelsinas” reiškia 
kinų obuolį”. Bet Europai 
kelią į Rytų Aziją pirma
sis XIII a. pramynė Mar
kas Polas. Pagaliau taip 
vadovėliuose rašoma. Ta
čiau dabar matome, kad 
senovės Romos smaguriai 
jau žinojo citrinos sunkos 
skonį. Ja jie skanindavo 
patiekalus ir gėralus. Ir 
dar vienas mįslingas ra
dinys. Taip pat Italijoje. 
Jis buvo rastas XVIII a. 
pabaigoje, kasinėjaa4 Ok- 
rikulimo miesto, buvusio 
netoli Romos,termas(pir- 
tisk Archeologai surado 
gražiai išsilaikiusią grin
dų mozaiką.

Tai-dįdėlis apskritimas. 
Jo centre Medūzos galva. 
Turtingame ornamente 
pavaizduotos fantastinės 
scenos iš antikinės mito
logijos, keisčiausias au
galų raizginys, kuriame,

Visi, kas gyvas, jaučia rudeni.

atrodo,visa uogų ir vaisių 
įvairovė. Ir jų tarpe ku
kurūzų burbuolės.

Bet juk kukurūzas-ir tai 
pripažinta nuomonė- taip 
pat Pietų Amerikos auga
las, su kuriuo europiečiai 
susipažino tik Kolumbui 
”atradus ” Ameriką. Jeigu 
jau Senovės Romoje italai, 
augino kukurūzus, tai ko
dėl gi vėliau jų atsisakė?

Ar tai negalėjo įvykti 
be žemdirbių valios ? Juk 

” laukų karalienė ”turi 
keistą biologinę savybę: 
kai beveik bet kuri žemės 
ūkio kultūra stengiasi iš
trūkti iš žmogaus įtakos 
ir sulaukėti,kukurūzai sa
varankiška i n eauga; jų bur
buolės taip stipriai pri
augusios prie aukštų stie
bų, kad juos reikia nuskin
ti rankomis ir jų sėklas 
atskirti.

Apie kukurūzų kilmės 
paslaptį mąstė ir Čarlzas 

Darvinas.Jis netikėjo, kad 
laukinė veislė galėjo taip 
greitai pasikeisti.Ir ar iš 
viso kukurūzai turi lau
kinius gentainius?

Apie kultūrinių kukurū- 
zų”amžių”kalba archeolo
giniai radiniai. Manoma, 
kad žemdirbystė Pietų 
Amerikoje atsirado kele
tas šimtų metų prieš mū
sų erą,ir svarbiausiu mi
tybos produktu nuo tada 
tapo kukurūzą i. Ankstesnė

— Dar vienas vaikinas! — suriko senajai į ausį 
daktaras Roksas.

— Ačiū Dievui, — persižegnojo senė.
— Ir mums, daktarams!
— Taigi, ir jums, daktarams, — šypsojosi jos 

bedantė burna.
Tėvas Garmolenas padėkojo kitaip. Jis buvo 

laimingas ir pūtėsi prieš visą pasaulį, tarsi pats būtų 
naujagimio tėvas, o ne vaikaitis. Trindamas pinigus 
tarp pirštų, kad, neduok Dieve, nebūtų susiklijavę, 
jis atskaitė juos į daktaro Rokso delnąi Paskui, kai 
jau ligonių kasos popieriai buvo sutvarkyti, apdova
nojo daktarą Roksą rūkytu šerno kumpiu ir didžiu
liu armaniako buteliu.

Išlydėjęs mus į kiemą, pasišaukė plovėją ir įsa
kė jai:

— Pranešk vaikinams, kad Liliana pagimdė sū
nų.

Mergaitė įlipo į sunkvežimio kabiną, ištiesė 
rankinio siųstuvo anteną ir pranešė naujagimio tė
vui, kad jau gimė antras sūnus.

Grįžtant į miestelį, daktaras Roksas kraipė gal
vą ir tyliai juokėsi.

— Senelis artėja į aštuoniasdešimt, o matei koks 
tvirtas. — Jis susirado kišenėje tuščią pypkę ir 
pradėjo ją kramtyti. — Keliolikos galvų šeima dir
ba ir ilsisi pagal jo protą ir laikrodį. Kiekvieno mė
nesio gale jis išmoka visiems algas, bet sekančią die
ną surenka atgal ir grąžina bankui. Visiems iki gy
vo kaulo įkyrėjo senio tironija, bet jie kenčia. Jie 
laukia, iki jis išties-kojas į duris, bet senasis lokys, 
kaip matei, net nesirengia pas protėvius. Tai jo vai
kaitis šovė i Satvra.

Jis pristabdė džipą, nes kelias sukosi staigiu 
lanku. Palenkęs galvą, galėjai matyti apačioje nusi
driekiančio miško medžių viršūnes. Jis patapšnojo 
mano pririštąją ranką ir paklausė:

— Ar neveržia?
— Ne. Pasakokite toliau, daktare Roksaį. Aš 

net buvau pamiršęs, kad esu pririštas.
— Senelis mylėjo vaikinuką daugiau, negu ki

tus. Dar tą pačią dieną jis būtų nudobęs Satyrą, 
bet pasipriešino šeima. Gal pirmą ir paskutinį kar
tą, bet pasipriešino: surišo jį ir laikė, iki pasiutimas 
praėjo. Satyras net nesapnavo, kad jo mirtį nudelsė 
kažkokia virvelė... Ir dabar jis nieko nežino apie 
netoliese vaikščiojančią grėsmę. O kerštauti yra už x 
ką — vaikino veidas išvagotas baisiais randais, taip 
jį sukandžiojo tas velnio šuo. Kadangi apie miškų 
sargo ir medžioklio susidūrimą niekas nežino, išėjęs 
iš ligoninės vaikinas dingo. Garmolenai paklausti 
sako, kad jis išvyko į Flandriją, bet aš esu įsitikinęs, 
kad vaikinas tūno namuose. Tur būt, jie slapsto, 
kad žmonės nepamatytų sargo šuns sudraskyto vei
do.

Aš palyginau Satyrą su lokišku seniu ir išsigan
dau. Tikrai jis pasmaugtų šlubį, kaip kačiuką.

— Ir jūs tylite? — nustebau. — Reikia įspėti 
sargą, kol dar nevėlu. O gal jis ką nors nujaučia, jei
gu niekada nesiskiria su šautuvu?

— Vaikinas šovė į jį praeitą vasarą... — Jis 
raminamai papurtė galvą. — Juridinis įvykių greti-
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jų praeitis visiškai neaiški
O gal kukurūzų prieš 

mūsų erą būta ir Senajame. 
Pasauly?

MŪSŲ ŠEIMŲ PROBLEMOS IŠEIVIJOJE

V. DAUGIRDAITĖ - SRUOGIENĖ 

neraginami, be didelių pastangų. Gražūs, bet amerikiečiams 
neįprasti lietuviški vardai skubiai keičiami i populiarius ang
liškus : Birutės virsta kažkokiomis Lindomis, Algirdai — 
Elsais ir panašiai.

O, kas svarbiausia, mažus smegenis užgriūva įvairios stai-

Šis teiginys dar nėra 
patvirtintas. Net seniau
sios žmedurbystės šalyse, 
pavyzdžiui, Egipte, nėra 
jokių jų auginimo senai
siais laikais žymių. O juk 
egiptiečiai turėjo paprotį

Vienas iš žymiausių mūsų laikų istorikų ir filosofų Ar
nold Toynbee neseniai yra pareiškęs: „Jei būčiau pasiturintis 
tėvas Amerikoje, aš būčiau labai susirūpinęs savo vaikų au
klėjimu, tikrai, nežinočiau, kaip su jais elgtis.“

Ką gi turime sakyti mes, politiniai emigrantai, kurie esa
me su šaknimis išrauti iš mūsų ramaus, gyvenusio senomis 
tradicijomis, krašto, atsidūrę šioje svetimoje, mūsų dvasines 
vertybes niveliuojančioje šaly? Juk mums rūpi išauginti ne

dėti grūdus į palaidojimus, tiktai dorą žmogų, bet ir sąmoningą lietuvį patriotą, pasiruo-
Žodžiu, dar nėra jokios 

priimtinos hipotezės apie 
senovinių freskų vaizdų 
kilmę. Reikalingi nauji 
faktai, o juos reikia gauti* 
Toli gražu dar nebaigti 
senovinių miestų kasinė
jimai, ir kas žino, kokių 
siurprizų ten dar slypi.

šusį dirbti Lietuvai. Tad mūsų uždaviniai yra kur kas sun
kesni negu eilinio amerikiečio.

Nors daug pedagogų visame pasaulyje laužo sau galvas 
kaip esamomis sąlygomis auklėti jaunimą, nors šiuo reikalu 
yra kalnai literatūros įvairiomis kalbomis, betgi pasakyti ką 
nors visai nauja — neįmanoma. Teko stebėti jaunimą, per
žiūrėti nemažai pedagoginės literatūros, kalbėtis su tėvais bei 
jaunimu, ir: rasti atsakymą mums rūpimais klausimais galima 
tik primenant sveiko proto sukurtus senus etinius pagrindus, 
nurodant ne tiek konkrečius metodus, kiek bendrą kryptį.

Paimkite pavyzdžiu gerą lietuvių inteligentų šeimą, kur

gios, žiaurios naujienos. Nemaskuotu brutalumu jiems atsklei
džiama gyvybės atsiradimo paslaptis, į rankas brukama por
nografinė literatūra, ausis rėžia šlykštūs, nešvarūs žodžiai... 
Gresia iš fiziškai stipresnių paauglių pavojus...

Vėliau vyresniems vaikams gresia dar didesni pavojai: 
homoseksualų užpuolimai (apie tai niekad neišgirstame iš vai
kų, bet statistika rodo, kad tokių iškrypėlių šiame krašte 
yra vienas iš dvidešimties vyrų, ir kad net tokios organiza
cijos, kaip amerikiečių skautų, turi stropiai budėti, kad ma
žesni berniukai būtų apsaugoti nuo vyresniųjų, dažnai net 
pačių mokytojų), ciniškos pasiūlos sekso srity, alkoholio var
tojimas. .. Blogai pakreiptas mūsų lietuviškas vaišingumas 
tą pastarąjį blogą paprotį propaguoja ir „geruose“ namuose. 
Nepamirškim ir dar didesnės blogybės, kuri sparčiai plinta 
jau ne tik aukštose, bet ir aukštesniose, net pradžios mokyklo
se — visokie narkotikai. Apie jų vartojimą mūsų jaunimas 
taip pat tėvams nesipasakoja, bet tenka girdėti, kad dauguma 
lietuvių moksleivių ragauja prakeiktą „žolę“, o net ir stipres
nius svaiginančius vaistus.

Pritrenktas, apstulbęs nuo visų tų gatvės poveikių vai-
tėvai visa širdimi rūpinasi savo vaikų auklėjimu. Kol vaikai kas pareina namo ir paprastai tyli. Tyli, nesipasakoja tėvams, 

Bet pagaliau jau ir tai, yra maži — maži ir vargai. Vaikai yra drausmingi, pratina- nes niekad nebuvo girdėjęs namuose kalbant visomis tomis 
kas rasta ir saugoma pa- mi prie mūsų krašto tradicijų, mokomi gražiai lietuviškai kai- nešvariomis temomis. Jis nedrįsta tėvų pasiklausti, užsisklei-
saulio muziejuose, ar ne- bėti ir yra apsaugojami nuo didmiesčio moralinio purvo. Bet- džia savyje, kenčia vienas, nesugebėdamas rasti atsakymo,
verta pakartotinai ištirti, gi su ta valanda, kada jie susiduria su kaimynų vaikais, O tėvai dažniausia ir neįtaria, kas darosi vaikų sieloje. Jeigu
ypač botaninės geografijos YPač kada pradeda lankyti mokyklą — viskas staiga keičiasi, tėvai randa pas vaiką pornografinę literatūrą ir už tai jį
atžvilgiu? Uždavinį turi ^a^ lietuviukai pasijaučia kitokie negi kiti vaikai ir jiems subara ar nubaudžia, vieton dalyką išaiškinus, — pasitikėji-

tai nemalonu. Jie nemoka gerai anglų kalbos, kitų vaikų mas tėvams yra žuvęs! Vaikas visai nuo tėvų nutolsta.
.... papročiai jiems nežinomi — jie pasijunta baltomis varnomis, Atsiranda priešinimasis tėvams, neapykanta jiems už tai,

To laukia senoviniai pie- • kurias kiti kreįpįa nepalankų dėmesį. Juk kiekvienas kad jie neleidžia jiems daryti viso to, kas kitiems jų draugams 
šiniai vazose, akmenyse, prjmįtyvas, taigi ir vaikas nenori išsiskirti iš masės, nenori nėra draudžiama. Žodis „negalima“ darosi vis sunkiau pake- 
Sienose. Ir tada, gal būt, būti kitoks negu visi kiti. O, dar patyręs pašaipą savo tau- liamas, juo nusipurtoma, stengiamasi nusikratyti priklausomy- 
mums pasiseks pra- tybei, priklausomumui mažai, nuskriaustai tautai, ima kentėti be nuo tėvų. Jautraus brendimo amžiaus mergaitės veržiasi 
siskverbti giliau į praeitį’ dėl savo skirtingumo ir trokšta kuo skubiausiai sutapti su ap- į gatvę, ima perdėtai vartoti kosmetiką, ekstravagantiškai 
atspėti sudėtingas jos linkuma. Jei tėvams tenka kovoti su vaikais dėl lietuvių kai- rengtis ir šukuotis. Berniukai ima rūkyti, braviruoti keiks- 

. , bos išlaikymo ir vartojimo, tai angliškai vaikai išmoksta ir mo žodžiais, veržtis iš namų.nusies. 6 Bus daugiau.

spręsti keletas mokslų.

nimas pasensta po trejų metų. Tiek pat laiko reika
lauja ir vendetiniai papročiai: mūsų miškų cerberiui 
liko gyventi dar dveji metai. Meras šnairuoja į savo 
dukters ir senojo sargo bičiulystę ir nesupranta, ko
dėl mergina mieliau buvoja jo lūšnoje, o ne tėviška
me rūme. Sekančiais metais Satyras turėtų pasi
traukti į pensiją. Nors jis, kaip sakosi, bandys dar 
tarnauti, bet meras jo nebepalaikys. Taigi turės jis 
keliauti, iš kur atėjęs.

— O jeigu jis sumanys pasilikti miestelyje? 
Kur jis eis, bešeimis?

— Nepasiliks. Draugų neįsigijo, o kad jo nie
kas nemėgsta, išskyrus kleboną ir mane, tai jau se
niai pastebėta. Kur jis keliaus? Į miškų ministerijos 
pensininkų prieglaudą, kaip visada tokiais atvejais. 
Jau apsiklausinėjau ir žinau, kad tokios arti nėra.

— Velnio senelis gali pajusti, kad vilkas tolsta 
nuo duobės...

— Kas jam pasakys? Matei, kokiame užkam
pyje gyvena.

— Pats vaikinukas gali palaukti senio kokiame 
nors miško užkampyje.

— Nesibaimink! Kol nepraėjo treji metai, Gar- 
molenai jo nelies, o paskui bus per vėlu.

— Iš jūsų burnos į Dievo ausį! — atsidusau, 
nors netikėjau, kad viskas taip ir susiklostys, kaip 
jis svajojo. — O apie vaikinuko veidą aš dar pagal
vosiu.

Jis kurį laiką vairavo tylėdamas. Kramtė pyp
kę ir dairėsi.

— Niekada nesakei, kad esi dirbęs ir estetinėje 
chirurgijoje, — atsargiai pratarė.

Vakar jis užsispyrė nusivežti mane pas Garmo- 
lenus, nepaisydamas pavojų, o gal ir nelaimės, kuri 
kiekvieną akimirką galėjo užgriūti. Pasiprieši
no mano išvykai džipu į Bastognę, saugo
damas Moną ir Filonę, kad priepuolio apimtas ne
nutrenkčiau džipo į prarają, o dabar ramiausiai šne
kučiuojasi su manim, tarsi būčiau sveikiausias žmo
gus pasaulyje.

1972. XI. 8

Žvilgterėjau į jo veidą, bet nepastebėjau jokio 
įtempimo, jokios baimės, tarsi jis vairuotų lygiomis 
miestelio gatvėmis, o ne kalnų šlaituose iškirstais 
keliais.

— Aš nejaučiau jokio pašaukimo medicinai, 
daktare Roksai. Stojau į fakultetą, vien norėdamas 
greitai praturtėti. Užaugęs angliakasių barake, įsi
gijau alergišką pasišlykštėjimą blakėmis ir troškimą 
turėti daug pinigų, ne tokius trupinius, kokius kiek
vieną savaitgalį parnešdavo tėvas. Štai, pažiūrėkite, 
ir dabar turiu pluoštą kišenėje. — Ištraukiau ir pa
rodžiau jam. — Nors pirmojo skrodimo metu ne- 
apalpau, bet vistiek kelias savaites negalėjau valgy
ti mėsos. Paskui apsipratau, kaip ir kiti. Baigęs 
bendrąjį kursą, perėjau į chirurgiją — daugiausia 
uždarbio žadančią sritį. Manau, kad neturiu jokių 
ypatingų gabumų ir tik mano tautai būdingu atkak
lumu prasiveržiau į geriausiai baigusiųjų eiles. Pro
fesorius Diubas atkreipė dėmesį į mane ir pasikvie
tė į savo privačią kliniką.

— Prisimenu Diubą,.— nusišypsojo jis, pristab- 
dydamas džipą ir leisdamas man užsidegti cigare
tę. — Neseniai Medicinos žurnale skaičiau, kad jis 
estetinėje chirurgijoje daro stebuklus. Tai jis pasu
ko tave į tą sritį?

•4

— Diubas greitai perprato mane ir išsiuntė į 
Niujorką pasitobulinti. Grįžau po metų, atidirbau 
jam, ką buvau skolingas, ir atsidėjau ortopedinei 
chirurgijai. Gal todėl taip padariau, kad supratau, 
jog pinigų vaikymasis niekur neveda, o gal ir tėvas 
paveikė mane. „Išmokslinau tave, kad būtum nau
dingas darbo žmonėms, o tu nuėjai turtuolių žmo
noms snukučių dailinti“, pasakė jis. „Nueik į ligoni
nes prie anglies kasyklų, pasižiūrėk ten į sulaužytas 
rankas ir kojas, į sutriuškintus nugarkaulius ir pa
svarstyk, kur būtum naudingesnis“.

t

BUS DAUGIAU.
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Ezra Pound
EZRA POUND ŽYMUSIS AMERIKOS 
POETAS
Jo poezija buvo iškirtinai aukšto lygio. Iš 

jo veikalų sprendžiame, kad jis buvo giliai 
galvojantis asmuo .Bet žmogus mums nepri
imtinas,-pasakė jo priešas, pasmerkdamas 
šio poeto vėlesnio amžiaus žygius, surištus 
su politiniais ir visuomeniniais reikalais.

Poetas mirė tremtyje, apleidę s savo gim- 
tinę-Ameriką.Su juo buvo žiauriai pasielgta. 
Amerika pagarsinta laisvės šalis,savo poetui 
buvo tokia žiauri,kokia galėjo būti žiauri tik 
svetimos nuomonės nepakenčianti valstybė. 
Poeto Poundo biografija pilna prieštaringų 
nuotykių. Jam buvo taikomi patys žemiausi 
kaltinimai. Jis buvo vadinamas net savo ša
lies išdaviku.

O vis dėl to tenka pripažinti, kad Poundas 
savo laikais turėjo milžinišką įtaką į Ame
rikos poeziją.

Poetas gimė Hailey,Idaho valst.1885 me
tais .Bet jo šeima persikėlė gyventi į Phila- 
delphijos priemiestį, kur poetas ir išaugo. 
Lankydamas Pennsylvanijos universitetą jis 
sutikodu kitus poetus-W.C .Williams irHildą 
Doolittle, su kuriais jis draugavo visą savo 
gyvenimą .Savo bachelor degree jis gavo Ha
miltono College, Clinton, N. Y. Vėliau jis gi
lino mokslus Pennsylvanijos universitete. 
Pokelionės į Europą jis pradėjo mokytojau
ti.Tačiau po keleto mėnesių jis buvo atleis
tas. Jį kaltino, kad leidęs vienai studentei 
pernakvoti savo kambaryje. Poundas dar po
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Ezra Pound

to vėl grįžta į Europą. Venecijoj jis išlei
džia pirmą savo knygą M A Lume Spento h. 
Trumpu laiku Poundas pasidaro plačiai ži
nomas rašytojų tarpe. Tikrąjį rašytojo var
dą jis gauna 1909 metais išleidęs "Perso
nae”. Europoje Poundas tuo metu buvo ži
nomas,kaipo imažinistų vadas.Jis savo poe
tinėmis idėjomis daro įtaką daugeliui jaunų 
poetu.

Amerikoje jo vardas irgi įgauna svorį,nes- 
jo garsas iš Europos pasiekia ir gimtąją 
Ameriką.

Indijos poetas Rabindranath Tagore Euro
poje pagarsėja Poundo dėka. Jis gelbsti ir 
nežinomam amerikiečiui, gyvenusiam Lon
done, būtent poetui Frost,kurio darbais jis 
susidomėjo.Vienoje knygų krautuvėje Poun
das sutinka jauną vyrą Ernest Hemingway. 
Siam tuo metu nesisekė,jo knygų niekas ne
norėjo spausdinti. Poundo įtaka tais laikais 
buvo tokia didelė,kad Hemingway knyga tuo
jau surado leidėją ir jaunas autorius ūmai 
pagarsėjo.

Poetinėje dirvoje sėkmingas Pound, betgi 
įklimpsta į politiką. Jis buvo priešingas 
Amerikos politikai Europoje,jam nepatiko, 
kad Amerika rengias i įstoti į Antrąjį pasau
linį karą. Jis atvažiuoja į Washingtoną, nori 
kalbėti su p rezidentu Roose v eitu, b et šis ne
turi jam laiko. Poundas vis tik pasiekė kai 
kuriuos Roosevelto kabineto narius ir dėstė 
jiems savo pažiūras. Tik be pageidaujamų 
rezultatų. Karas įtraukė Ameriką į savo 
baisųjį verpetą. Poundas pasipiktinęs savo 
kalbas per Italijos radio. Jis apkaltinamas 
tėvynės išdavimų. Kada Italija krito, italų 
partizanai areštuoja Poundą ir perduoda 
amerikiečių karo policijai. Netoli garsios 
Pizos miesto, neišpasakytai paniekai Poun
das padedamas į narvą ir taip laikomas at- - 
virame ore, kol poetas neišlaiko ir suserga 
nervų sukrėtimu. Atvežus jį į Ameriką, jis 
turėjobūtiteisiamas,bet medicinos eksper- 
tiza pripažįsta jį neatsakingu už savo veiks
mus. Poetas išlaikomas psichiatrinėje Va- 
shingtono ligoninėje 12 metų. O kai Poundas 
pagaliau buvo paleistas iš beprotnamio, jis 
savanoriškai vyksta į tremtį .Ir jo gyvenimas 
dabar baigėsi Venecijoje nuo širdies atakos. 
Poundas palaidotas Venecijoje, tose pačiose 
kapinėse, kur guli du garsūs meno veikėjai- 
Degilevas, žinomas rusų baleto Vakarų Eu
ropoje organizatorius ir kompozitorius Stra- 
vinskis.

Kada Amerikos Meno ir Mokslo akademija 
atmetė pasiūlymą Poundui paskirti premiją, 
pats poetas savo kritikams davė tokį atsa- 
kymą:Kritikai daro klaidas,kai užuot verti- 
nepoetinius kūrinius, smerkia jų autorių.

Gal ir buvo kai kurie Poundo išpuoliai ne- 
suprasti,bet atrodo,kad jis visada veikė sa
vo širdies balso klausydamas.

P. T.

Dail. A. Tamošaitis prie savo plieninių konstrukcijų
Foto D. Smilgevičienės 
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Nemokama pagalba visose 
imigracinėse problemose

Užpildymas jūsų prašymo blanko nieko nekainuoja.
Imigracinis apklausinėjimas nieko nekainuoja.
Jei gerai nemokate anglų arba prancūzų kalbos, 
nesirūpinkite. Mes parūpinsime vertėjų nemokamai.

Kanados imigracijos centrų pareigūnai padės jums 
kiekviename žingsnyje visuose imigracijos reikaluose. 
Už tai nieko nereikės mokėti.

Net ir tuo atveju, jeigu jūsų prašymas nebūtų patenkintas, 
mes galime jums padėti nemokamais patarimais.

Jūs turėsite teisę j atmesto prašymo persvarstymų ir 
galėsite atsivesti ką nors jums pagelbėti, jei norėsite. 
Daugelis žymių patarėjų už tai ima prieinamų kainų, 
bet kaikurie to nesilaiko. Būkite atsargūs.

Ateikite ir pasikalbėkite su mumis apie savo problemas 
kiekvienu metu. Mūsų pareiga jums padėti.

Visi Kanados imigracijos patarnavimai 
yra nemokami

.. r
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LIETUVOS KARIUOMENĖ

(iž 5 psi.) 

rių-būriais savanoriai ėjo, 
jojo ir važiavo į nurody
tas barimosi vietas ir tuo 
būdu greitai susidarė at
gimstančios Lietuvos pir
mieji kariuomenės pulkai, 
kurie net nespėję tinkamai 
pasiruošti, turėjo eiti į 
frontą.

Pirmiej i kautynėse gar- 
bingai žuvo 1919 m. vasa
rio 7 d. būrtninkas Povi
las LUKŠYS, ties Kėdai- 
niais/Taučiūnų kaimo lau
kuose/, Vasario 13-1-jo 
pėst. pulko vadas k-kas 
Antanas JUOZAPAVIČIUS, 
o kovo 18 d.Kaune, eida
mas tarnybos pareigas 
prie viešbučio " Metropo- 
lis"žuvo savanoris Pranas 
EIMUTIS, kurį nužudė su
žvėrėję vokiečiai.

Visur, kur žygiavo sa
vanoriai laisvės džiaugs
mas augo žmonių širdyse.

Savanoriai įkūnijo ilgų 
šimtmečių tautos svajonę. 
Pirmą kartą istorijos rai
doje savanoriai Vilniuje 
/1918.X. 17./viešai sugie
dojo mūsų tautos himną. 
Pirmoji Lietuvos Tarybos 

sargyba-buvo savanoriai, 
pirmieji Lietuvos kariuo
menės pulkai - buvo vien 
tik iš savanorių, pirmieji 
kariuomenės ginkląi-buvo 
savanorių gauti.Gedimino 
pilies bokšte iškėlė mūsų 
trispalvę vėliavą, savano
riai pirmieji žuvo kauty
nėse už Lietuvos Liasvę 
ir nepriklausomybę.

Mūsų jaunimas mylėjo 
kariuomenę ir tą meilę 
bei ryžtą ateidami kariuo

Lietuvos kariu kuopa iŠsirikiavusi paradui prie Karo Muziejaus Kaune.

menės jau atsinešdavo iš 
savo tėviškės plačiųjų 
laukų, iš savo šiaudinių 
pastogių, kur subręzdavo 
sveika lietuviška dvasia.

Lietuvi,amžiais buk di
dus, kova.

Ir metai eis, žydės lau
kai prie kelio,

Ir kelsis vėl iš naujo 
LIETUVA1.....

/ Iš partizanų poezijos/ 
Konstantinas Petrauskas

LIETUVOS 
DIPLOMATIJOS ŠEFAS 
S. LOZORAITIS 
JUNGTINIŲ TAUTU 
SEKRETORIUI TARP 
KITKO PARAŠĖ
"Gilus prisirišimas prie 

taikos yra organiška sa
vybė būdinga socialistinių 
respublikų sąjungai, ku
rioje laisvu noru dalyvau
ja lygiateisės tautos ir 
jungia savo pastangas kū
rybinei veiklai bei savo 

gerovei. Tai sąjungai yra 
svetimi užgrobimų karai 
ir kitų tautų priespauda."

Aš tiktuose, kad atsiras 
delegacijų, kurios rūpin- 
damosios Jungtinių Tautų 
moraliniu autoritetu, at
kreips A samblejos dėmesį 
į tai, kad sovietų valstybė 
yra daug kartą vartojusi 
jėga bei grasinimus jėga 
ir kad tokie veiksmai su
daro tos valstybės politi
kos priemones visais 
laikais.

• VATIKANO muziejus 
praneša,kad Michelangelo 
Pieta, kurį šį pavasarį 
buvo sudaužyta nesveiko 
proto žmogaus, pasisekė 
reatauruoti.Visai nesima
to sužalojimo žymių.

Kalėdoms garsioji 
skulptūra bus pastatytai 
savo vietą Šv.Petro Ba
zilikoje.

VISAME PASAULYJE 
esama arti 47 milijonų ko
munistų partijų narių .Šie
met tuo būdu 1% daugiau 
negu buvo pernai.71% visų 
komunistų yra Kinijoj ir 
Sovietų Rusijoj.

197:2. XI. 8 9 psl.
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KONKURSAS JAUNIMUI

1. Užtrauksim naują gies
mę broliai,
Kurią jaunimas tesupras.

2.Op;op kas ten, Nemune-
Ii,
Ar tu mane šauki?

—•—
3. Neveski vaikine,neves
ki pačios,
Neteksi vaikine, liuosybės 
saldžios.

4. Musės ir vabalai, uodai 
su kaimene blusų,mus jau 
vargint vėl pulkais visur 
susirinko ir ponus taip, 
kaip būrus, įgelt išsižiojo.

KEIČIASI DUKRELĖS, 
KEIČIASI IR MAMYTĖS.
Reikšmingos vienos jau

nos moters laiškas an - 
gliškame laikraštyje. Ji 
rašo:

"Aš esu vedus moteris, 
mano šeimyninis gyveni
mas vyks+a sklandžiai. 
Turiu dvejetą vaiku. Bet

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., B.C.L.
768 Notre Dame Street E.JSuite 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. Išganaitis, BA, BCL 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

27.6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namu678 - 3660

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja 

5330 L'Assomption Blvd.

Montreal.

Tel. 255-3536

Dr. J. Ma Risk a
Dantų gydytojas

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

Dr. A.S. Popieraitis
BA., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.CV, F.R.C.S.(c)

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

ČIA IŠTRAUKOS IŠ 
PLAČIAI ŽINOMU POE
TŲ KŪRYBOS. JAUNI 
SKAITYTOJAIKVIEČIA- 
MIATSPĖTI KOKIE AU
TORIAI ŠIUOS POSMUS 
PARAŠĖ.KAS NURODYS 
VISUS AUTORIUS, NE
APSIRIKDAMAS, GAUS 
DOVANŲ KNYGOMIS.

5. Mano sieloj šiandien 
šventė.

6. Jei po tėviškės dangum 
dabar miegotum,
Oštų tau lopšinę kalnų 
ąžuolai.

ATSAKYMUS SIŲSTI IKI 1973 m. SAUSIO 15 DIENAI.

man kelia rūpestį mano 
jaunesnioji sesuo 17 metų. 
Jibaigia aukštesniąją mo
kyklą.

Vieną dieną jį kreipėsi 
į mane ir klausė, ar aš 
negalėčiau jai duo^i ’’pilių 
nuo nėštumo”.Aš jai tvir
tai pasakiau, kad tegu ji 
man panašiais reikalais

7. Išsirikiavo senatvė už 
rašomo stalo ir taškosi 
rašalo jūromis.

-•-
8. Rudens Lietuvoje obuo
liai raudonuoja
Ir soduose krykštauja ru
denio žąsys.

—•—
9. Kriaušė krenta nuo me
džio
Ir užmuša giedantį žiogą.

—•—
10.Ožkos karklus plėšia, 
Vilkas paršą neša 
Dominikas nabagėlis 
Sau Čupriną peša.

nekvaršina galvos. Ji turi 
taip elgtis, kad nereikėjų 
visai galvoti apie nėštumą 
kontroliuojančias piles.

Bet ką aš sužinojau, ma
ne tiesiog pritrenkė. Ma
no jaunesnioji sesukė, pa
sirodo kreipėsi į mamą 
tuo pačiu reikalu. Ir aš 
stačiai buvau pritrenkta, 
kai sužinojau, jog mama 
jai surado tokias piles .Aš 
netikėjau savo ausim. Šią 
žinią išgirdus iš sesutės, 
aš nieko nelaukdama, tuo
jau nuėjau pas mamą ir 
susijaudinus paklausiau: - 
Mama, kur tavo protas, 
kad +okias paslaugas da
rai nesubrendusiai mer
gaitei?

M ama man laba i papras - 
tai atsakė:-Man labiau pa
tinka matyt mano dukrelę 
sveiką,ramią ir apsaugo
tą nuo įvairių nelaimiu. 
Jeigu ji jau pradėjo 
seksualinį gyvenimą, ma
no rūpestis ją apsaugoti, 
negu vėliau kartu su ja 
kentėti....

Juk ir aš buvau 17 metų, 
bet man niekada neatėjo į 
galvą kreiptis į mamą ir 
prašyti pilių nuo nėštumo. 
Ir aš esu šiandien tikra, 
kad ji tada bū"ų pasipikti
nus, būtų išbarus mane, o 
gal ir nubaustu.

Jeigu mano jaunesnioji 
sesutė šiuolaikinėse nuo
taikose gyvendama yra 
reikalinga pilių nuo nėš
tumo, aš dar galėčia pa
teisinti. Bet sakykit, kas 
pasidarė mano mamai? 
Kodėl ji taip pasikeitė?

Tai privataus gyvenimo 
vaizdas. Gali būti, kad ne 
viena čia pacituoto laiško 
autorė stebisi. Tuo grei-

7626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL.RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

PATYS JAUNIAUSI
bendradarbiai
Montrealio lituanistinės 

mokyklos mokytoja M. 
Malcienė atsiuntė savo 
mokinių tokius rašinius, 
kurie tikrai verti dėmesio.

MANO ATOSTOGOS
v

Visą šią vasarą pralei
dome Dainavoje.Daug ma
no draugų tenai taip pat 
atostogavo. Mūsų namas 
yra pastatytas prie pat 
ežero. Nors vasara buvo 
ir šalta, maudytis eidavo
me kasdieną. Smagiausia 
tai būdavo eiti į mišką 
grybauti. Aš su savo pus
broliu Andrium visuomet 
pririnkdavome daugiausiai 
grybų.

Aš jau taip pripratau 
prie gamtos, kad net ir 
žalčiukų pamačiusi nebi
jodavau. Dažnai pro mus 
praplaukdavo bebrai ir ap
lankydavo rakūnai. Mūsų 
mėgiamiausias naminis 
gyvuliukas buvo maža pil
ka laukinė pelytė, kuri po 
savaitės pabėgo.
- Vakarais kūrendavome 
laužus, kepindavome 
’’ marshmallows ” ir dai
nuodavome dainas. Kaip 
gaila, kad vasaros atosto
gos taip greitai prabėga 
ir tuomet vėl turime 
grįžti miestan.

Loreta Povilaitytė.
VIII sk.

RUDENS GROŽIS
Ruduo. Ilgi saulės spin

duliai slenka pro medžių 
šakas. Aplinkui draikosi 
voratinkliai.Tyliai krenta 
žemės pageltę medžių la
pai. Jie leidžiasi, tartum, 
didelės margos snaigės, 
virpėdami ore, ir apkloja 
žemę įvairiaspalvių lapų 
kilimu.Pro šalį eina žmo
gus nešdamas prinokusių 
obuolių pintinę .Pamiškėje 
pakyla paukščių būrys .Jie 
išskrenda žiemai į šiltus 
kraštus. Vėjas perbėga 
medžių viršūnėmis. Suju
da sakos čia pat numesda- 

čiausia stebėsis ir kiti. 
Bet gyvenimas keičiasi ir 
keičiasi žmonių nuotaikos.

ROBERT GENDRON LPH.pR0P.

366-9742

Dantų gydytoja
DR. Ą. O. JAUGEL1ENĖ

1410 Guy St., la. 11 - 17 k.
Tel:
932-6662; namų 737-9681

m os tuos s a vo graž iuos ius 
rudens lapus.Iš po sama
nų ir lapų kiša galvas rau- 
donviršiai, voveruškos ir 
kiti grybai. Laukuose ja
vai jau nuplauti .Važ iuo jant 
keliu,matai,kaip ūkininkai 
vėl aria žemę. Pavasarį 
vėl ten ką nors sės. Kar
vės ėda džiūstančią žolę . 
Vakare girdisi gamtos 
vaikų muzika. Pro mėnulį 
praslenka tamsūs rudens 
debesys. Pagaliau viskas 
nutyla. V is a žemė pasiruo
šia ilgam žiemos meigui.

Julytė Adomonytė
9 sk.

KINAI PEIKIA RUSUS 
DĖL GIRTUOKLIAVIMO
Kinų spaudoje sutinka

me nemaža rašinių, ku
riuose darorri įvairūs 
priekaištai rusams. Tarp 
kitko kinų spauda kaltina 
bolševikus, kad jie tyčia 
skatina savo žmonių gir- 
tuoklaivimą. Tai daroma, 
sako kinų autorius, tuo 
tikslu kad patemdyti pa
prastų žmonių sąmonę, o 
vėliau sugražinti” kapita
listinę sistemą”.

Pagrinde minimas ra
šinys nukreiptas prieš 
Kremliaus revizionizmą 
ir didžiarusišką taktiką 
kitu tautų atžvilgiu. Bet 
šiuo syk labiausia Krem
liaus vadai kaltinami dėl 
įsigalėjusių krašto viduje 
negerovių. Sakoma, kad 
dabar sovietuose neva 
bandoma skelbti propa
gandinius šūkius prieš 
girtuokliavimą .Bet tie šū
kiai esą melagingi. Būtų 
daug paprasčiau, jeigu so
vietų valdžia uždarytų ai-»
koholio gamybos fabrikus. 
Bet Kremliui kas kirą rū- 
pi-sako kinų laikraštis.

10 p si.
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SVEIKOS K_

- VISO KŪNO
SVEIKATA
Kas po darbo nejaučia 

kojose nuo va cgto ?Tur būt,- 
nėra -okio žn ogaus. Kojų 
odos pakenkiu ai- truki
nai, įbrėžto a i, nutryniu ai, 
nuospaudos - kad ir kokie 
nežymūs jie bebūtu sudaro 
nemaža rūpesčiu.

Ne faip sunku zis o to 
išvengti. Ga1 ima .kas va
karą daryxi kojv vonias . 
Vanduo turi būti kamba
rio ten-peratūros arba 
apyšiltis bet ne karšias. 
Tokios kojp vonios ypač 
pridėjus į dubenį saujelę 
druskos ir valgom ąjį 
šaukštą geriamos sodos 
sumažina nuovargio jaus
mą pagerina kraujo apy
taką. Be to xai gera grū- 
dinimosiprien onė.Po vo
nios kojas reikia gerai 
iššluostyti ypač tarpu
pirščius paskui pamasa
žuotu patepus kremu 
’’Sportas” arba ’’Plastikai’ 
Masažuojama nuo pirštų 
šlaunų link.

Kad kojos naktį geriau 
pailsėtų f reikia taip pa
kto4 lovą, kad kojos būtų 
trupučiuką pakeltos. Ge
riausia po čiužiniu pakišti 
kietą pagalvėlį. Rytą 
mankštinantis reikia pa
daryti du-tris specialius 
pratimus kojom s. Pavyz
džiui naudinga pėdą pa
sukioti iš eilės kairėn ir 
dešinėn, ištempiant pirš
tus žemyn, taip pat kojų 
pirštais pakelti nuo grindų 
nosinaitę. Tai daroma ke
letą kartų. Jeigu blauzdos 
silpnai išsivysčusios 
reikia pavaikščioti ant 
pirštų pas it i epus, o kam. 
leidžia sveikata-čiuožti, 
važinė4! dviračiu) arba 
plaukti.

Jeigu kojos 4insta arba 
kraujotaka jose sutrikusi 
del venų išsiplėtimo,pa
tartina rytą ir vakarą(va
landą - pusantros prieš 
miegą) 3-5 min. ” pava
žiuoti dviračiu”gulint, pa
kelti ir nuleisti kojas .Rei
kia mažiau vaikščiot, o 
dirbant sėdimą darbą, alp X 
įsitaisyti, kad kojos būtų 
truputi pakeltos. Kai pė
dos pabrinksta dėl kokių 
nors laikinių priežasčių- 
ilgo ėjim o, fizinio įtempi
mo, gerai padeda šaltos 
druskos tirpalo ( valg. 
šaukštas litrui vandens) 
pavilgos. Šios procedūros 
metu kojos taip pat turi 
1972. XI.8

OJOS

būti bent kiek pakeltos.
Kaip sumažinti kojų 

prakaitavimą? Gerai vei
kia vėsios kojų vonios pri
dėjus į jas kalio perman
ganato iki rausvumo. Taip 
pat sveika nutrinti jas ci
trinos sunka, skysčiu’’Fi
nišas”, kartą-du per sa
vaitę sutepti jas 5 - 1O% 
formalino skiediniu arba 
’’pieštuku nuo prakaito ”. 
Ypač gera veikia urotro- 
pino ir talko milteliai. Jie 
vartojami taip:tris dienas 
iš ielės kojų pėdos ir tar
pupirščiai išbarstomi 
šiais milteliais;paskuiko- 
jos rūpestingai išplauna- 
n os, pakeičiamos kojinės 
kitas tris dienas vėl bar
stoma. Profilaktikai nuo 
prakaito reikia sistemin
gai kojas plauti vešiam e 
vandenyje, kasdien keisti 
kojines.

Dažnai kojų paduose ir 
ant pirštų susidaro nuo
spaudos. Kai kada jos net 
trukdo vaikščioti, labai 
skauda, ypač paduose ir 
tarpupirščiuose. Nuospau
dos patinamos per 7-8 
dienas .Iš anksto iššutinus 
kojas karštoje muilo-so
dos vonioje(l-2arb.šaukš
teliai geriamos sodos li
trui vandens.') Uždedama 
žalių tarkuotų bulvių, ali- 
lošiaus arba duonos 
minkštimo, suvilgyti 6% 
stalo actu. Padengiamas 
tiktai nuospaudos pavir
šius, sveiką odą reikia 
vengti dirginti. Kai nuo
spauda pabąla,vėl darom a 
karšta muilo vonia,o pas
kui nuospauda pašalina
ma. Jeigu nuospaudos vie
toj lieka nedidelis įdubi
mas, vadinasi, ji galutinai 
pašalinta. Be to, kasdien, 
plaunant kojas, reikia 
pemza patrinti tas vietas, 
kuriose paprastai susida
ro nuospaudos ir į drėgną 
tų vietų odą įtrinti kokio 
nors riebaus kremo arba 
vitamsinizuoto vazelino, o 
paskui sausai nušluostyti 
kojas .Nuospaudų profilak
tikai nebloga du-tris kar
tus per savaitę nakčiai 
padaryti šiltą muilo-sodos 
vonelę. Sausai nušluosty
tos kojos gerai ištepamos 
reibiu kremu ir apmau
namos medvilininėmis 
kojinaitėmis. Jei nurody
tieji būdai nepadeda, rei
kia kreiptis į gydytoją.

Daug vargo sudaro va
dinamasis įaugęs nagas.

Taip atsitinka labai giliai 
nukreipant nagą, ypač iš 
šonų, nešiojant ankštą, 
pirštus spaudžiančią ava
lynę .Būna ir kitokių prie
žasčių: plokščiapėdišku- 
iras, labai storas didysis 
pirštas,labai išlenkti arba 
plokšti,nagai, dėl traumos 
ar nušalimo sutrikusi na
go mityba. Norint paša
linti nago įaugimą, reikia 
pirmiausia leisti jam iš
augti už piršto krašto, 
tarp piršto minkštimo ir 
nago kasdien dedant binto 
juostelę ar vatos gabalė
lį, suvilgytą rivanoliu ar
ba 4 - 10% sintomicino 
emulsija, arba sutepta 1- 
2% biomicino tepalu.

Labai svarbu, kad ava
lyne ir kojines atitiktų na
tūralią pėdos formą ir 
tuos normalius pakitimus, 
kurie įvyksta einant. Batų 
dydis, turi tiksliai atitikti 
pėdos dydį. Daugelis mo
terų, vaikydamosios ma
dų,dėvi per siaurus ar per 
mažus batelius .Siauri ba
teliai su smailia nosim, 
spaušdan i pėdą, trukdo 
kraujo apytaką, padidina 
prakaitavimą, žiema gali
ma greičiau tokias kojas 
nušalti taip pat gali įaugti 
nagas. Vasarą geriau ne
šioti atvirą, basučių tipo, 
arba audeklinę avalynę. 
Ž iemą patartina batai su 
kailio, vilnos ar veltinio 
pamušalu. Namuose nepa
tartina nešioti šilto apavo.

Nobelio premija medici
nos mokslui už 1972 me
tus, paskirta JAV dakta
rui G. Edermanui ir An- 
glijos daktarui R.Porter 
už kraujo ęheminės su
dėties tyrinėjimus. Medi
kų pripažinta, kad šie ty
rinėjimai padės gydyti 
Alergija ir piktybinius na- 
vifaus.

Bijo gražios dienos
- Tėte, ar šiandien bus 

graži diena?
- Nežinau.Atrodo ’is...
- Tai labai gerai, nes 

mokytojas sakė, kad vieną 
gražią dieną mane nubaus.

Čia ne žmonos kaltė

- Tamsios galvą reikia 
skubiai subandažuot i. Var
das, pavardė, ar esate 
vedęs ?

- Sesele, čia ne žmonos 
kaltė. Pats susižeidžiau 
auto nelaimėje...

TEL. 525- 8971

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAS - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. L aurin ai tis ĮVAIRIOS progos

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, La Salle,P.Q.Tel.366-6237 
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
(vairius patarimus, (kai nav i mus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Ileg’d.
7725 George Street • Įaiymos >r dažymas automobilių 

La Salle,Que.
TEL:

366 - 0500,366 - 4203 valtys.

• Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės

. Sav. G. D e s r o c h e r s

£ F r eres
Hydro - Quebec 

atstovas, 
išnuomuoja 

įrengia karšto 
vandens šildymo^.

apmokate 
mėnesinę 
elektros saskaita,.

Visi kiti vandentiekio ir 
taisymai ir nauji įrengimai. Taip 
pat gazinių priemonių pardavimas 
ir įrengimas. Veltui’įkainavimas.

Jettė & Frėre L
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330
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Anot”skrajojančio olan
do ’’ legendos, vienas jūrų 
kapitonas už savo pikta
darybes buvo dievų pa
smerktas su savo laivu 
amžinai klajoti jūrose. 
Daug senų jūros vilkų dar 
ir mūsų dienomis tvirtina, 
kad jie yra sutikę šį žmo
nių vengiantį atgailautoją 
įvairiuose pasaulio vieto
se. Kai kurie pasakoja 
matę jo laivą, išnyrantį iš 
jūros gelmių arba iš ūka
nų. Kiti vėl prisiekinėja 
regėję, kaip ’’ skrajojantis 
olandas”plaukęs siaučian
čio uragano centre, o kai 
kas netgi žinąs, kad pas
laptingasis burlaivis 
skraidęs bangų keteromis, 
apsuptas liepsnos. Jūri
ninkai susitikimą su šiuo 
vaiduoklių laivu laiko 
blogu ženklu-didelės ne
laimės' pranašyte. Pra
keikto jūreivio, amžino 
jūrų keliautojo legendą 
plačiai išgarsino poetai, 
rašytojai, dalininkai ir 
muzikai.

Pasakojama, kad prieš 
pirmąjį pasaulinį karą 
viename Europos muzie
juje buvo rastas olandų 
pirklio testementas. Jame 
milijonai olandiškų gulde
nų skiriami tam,kuris at- 
vilks ’’ skrajojančio olan- 
do”laivą į artimiausią nuo 
atradimo vietos uostą. Po 
kelių metų su didelėmis 
iškilmėmis į Rytų Indp 
ios uostą Ongalą buvo at- 
12psl.

vilktas paslaptingomis ap
linkybėmis įgulos apleis
tas burlaivis. Stiebuose 
dar kadarojo būrių skiau
tės .Vandens augalai, išsi- 
raizgę denyje, buvo vie- 
nintelis”gyvybės ženklas”.

Netrukus į mažą Su
matros (Indonezijoje^ salos 
buvo atvilktas antrasis 
’’skrajojantis olandas". Ir 
šis burlaivis, apleistas 
įgulos dėl nežinomų prie
žasčių, plaukiojo jūromis, 
įvarydamas prietarin
giems jūrininkams bai
mės ir išgąsčio. Ar mili
joninis olandų pirklio pa
likimas buvo išmokėtas 
kuriam iš atradusių jų ap
leistuosius laivus, neži
noma.

Tai ne vieninteliai to
kie atsitikimai.

1812 m. gruodžio mėn. 
vieno laivo kapitonas pas
tebėjo burlaivį per 300 
mylių nuo Portugalijos 
pakrantės. Jis įsakė pa
sveikinti nežinomąjį laivą 
ir iškelti vėliavą.Atsaky
mo negauta. Tuomet kapi
tonas liepė prisiartinti 
prie laivo, negerbiančio 
jūreivystės papročių. De
nis pasirodė tuščias .Buvo 
apieškotas visas laivas, 
bet nerasta jokios gyvos 
būtybės. Paslaptingasis 
burlaivis, nuvilktas į Gib
raltarą, atpažintas kaip 
amerikietiškas brigas. 
Net ir speciali admirali
teto komisija, pasišovusi 

įminti mįslę, negalėjo su
rasti jokių paaiškinimų.

Meksikiečių burlaivis 
”Silicos"1848 m. buvo taip 
stipriai taifūno apgadintas, 
kas įgula jį paliko. Dau
giau kaip 81 metus šis 
laužas gąsdino jūrininkus 
Ramiajame vandenyne. 
Tiktai 1929 m. naktį "Sili- 
cos ” susidūrė su ameri
kiečių garla i v iu’ ’ M ak in 1 iii ’ 
ir paskendo. Stipriai ap
gadintas garlaivis su var
gu bepasiekė artimiausią 
uostą.

Nekasdienišką įvykį pa
pasakojo fregato ” V. G. 
Serdž entas"kapitonas .K e- 
lionėje iš Amerikos į Eu
ropą laive kilo gaisras. 
Nepvykus jo užgesinti, 
kapitonas ir įgula laivą 
apleido. Po kelerių metų 
tas pats kapitonas, plau
kiojęs jau kitu laivu, suti
ko’^ erdžento" griaučius už 
tūkstančių mylių nuo tos 
vietos, kur buvo duotas 
įsakymas apleisti degantį 
laivą.

1902 m. spalio 3 d. vo
kiečių laivas "Trejus" iš - 
plaukė iš Meksikos uosto 
Maszanilos. Pokeliųdie- 
nų jis buvo rastas plūdu
riuojąs atviroje jūroje, 
bet be įgulos .Nuplėšiamas 
kalendorius kapitono ka
jutėje rodė spalio 4 d. Tai 
buvo puiki, saulėta diena. 
Dingusios įgulos paieškos 
jokių rezultatų nedavė.

Praeito šimtmečio pa
baigoje daug kalbų sukėlė 
anglų burlaivis’’Ana Marė 
Kolesta". Buvo pranešta, 
kad jis dingo pakeliui iš 
Amerikos į Europą.Po ke
lių mėnesių jis aptiktas 
netoli Azorų salų-visiškai 
sveikas ir su visais doku
mentais,bet be įgulos .Ne
tikėtai šį paslaptis paaiš
kėjo 1936 m., kai vienas 
senas jūrininkas mirties 
patale prisipažino, kad 
laive buvo kilęs maištas, 
kurio metu užmuštas ka
pitonas ir dalis įgulos. 
Norėdami pašalinti įkai
tes ir išvengti atsakomy
bės, sukilėliai persėdo į 
kitą laivą, o ” Aną Marę 
Kolestą" paliko vandenyno 
bangų malonei.

Azorų salų apylinkėse 
rastas ir anglų prekybos 
laivas, kurio krovinį su
darė keletas spintų su 
nuodingomis gyvetėmis, 
skirtomis Londono zoolo
gijos sodui. Popieriaus' 
skiautės su vieno karinin
ko pastabomis paaiškino 

savotišką tragediją. Spin
tos su gyvatėmis audros 
metu buvo gerai aplaužy
tos,o gyvatės išbėgiojo po 
visą laivą ir kajutės. Jū
rininkai bandė gyvates iš
gaudyti ir sunaikinti, bet 
tai jiems nepavyko. Pra
radę viltį, jie apleido laivą.

Banginių medžioklės 
laivas, medžiodamas Ant- 
arktikoje, 1937 m.susitiko 
su burlaiviu, kuris ligi 
stiebų viršūnių buvo pa
dengtas ledo. Kabinoje 
rasti sušalę jūrininkai. 
Tai burlaivis"Dženė",ku
rio pasigesta dar 1900 
metais.

Tokių laivų nemaža. 
Apie kai kuriuos sužinome 
iš laivų žurnalų, spaudos 
pranešimų ir jūrininkų 
pasakojimų jūrų* žinybų 
teismuose,kurie stengiasi 
išaiškinti, kas gi įvyko su 
laivais. Prieš pat antrąjį 
pasaulinį karą buvo pa
skelbtas pranešimas, kad 
keletas tūkstančių laivų, 
be įgulų ir jūros srovių 
nešiojami, dešimtmečiais 
klajoja vandenynuose. Tai 
daugiausia burlaivių,gari
nių jachtų ir korvetų 
griaučiai.Maty t, jie ir da
vė pagrindo atsirasti le
gendai apie skrajojantį 
olandą.

E. B.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
PIRMOJI LADY
Jungtinių Tautų genera

linio sekretoriaus žmona 
Mrs. Elizabeth Waldheim 
Nev Yorke darosi ypatin
gai populiari. Ji apkeliavo 
daugelį pasaulio kraštų, ji 
jau gerai patyrusi diplo
matinėje visuomenėje.Jos 
vyras, jos pačios žodžiais 
esąs užimtas nuo pat ryto 
iki vėlaus vakaro.O, ji pa
ti? Ji nusijuokė, kad gauna 
nemaža pasiūlymų ir pa
tarimų, kaip sunaudoti at
liekamą laiką .Ji tokio lai
ko visai neturinti.Nejaugi 
kas nors mano,kad aš gu
liu dienomis sofoje ištie
sus kojas? Viena šauni po
nia pasiūliusi Elizabeth, 
savo draugiją, ji esanti 
gera konversacioaalistė 
ir su ja būtų smagu pa
vaikštinėti kur nors gra
žiam e parke.Elizabeth tuo 
pasiulymu nepasinaudojo.

Elizabeth turinti bent 
20 punktų savo kasdieni
nėje programoje, kur rei
kia ką nors pamanyti, at
likti pasitarimus ir oficia
lia i pas įrodyti. Ji nuolatos, 

jeigu tik galima vengianti, 
pasimatymų ir posėdžių. 
Ji tik nesenai buvo Mas
kvoje ir Pekine. Ji pri
versta tvarkyti savo na
mus ir rūpintis trimis 
vaikais.

- Geriausia virėjas ir 
puikiausia kambarinė, - 
pasakė ji spaudos pasi
kalbėjime, -neatliks mano 
darbo.

Mrs .Waldheim pas lėku
si penktojo dešimtmečio 
savo amžiaus, geros iš
vaizdos, rūpestingai tvar
kanti šukuoseną, maloni 
moteris.

Savo vyrą ji sutiko Vie
noje, kada jie abu studija
vo universitete. Ji studi
javo +eisę, o vėliau dirbo 
advokatų firmoje.Jie vedė 
1944 metais. Pirmu kart 
ji gimdė 1945 m.gegužės 
7 d., kada Vokietija pasi
davė, karą pralaimėjusi. 
Jos vyro karjera sparčiai 
augo ir ji toliau jau ne- 
dirbo.Kaikas jos klausda
vo,ar ji nesigaili apleidu
si darbą. Bet ji atsakyda
vus, kad ne turi laiko apie 
tai pagalvoti. Jos vyras 
1948 metais buvo legaci- 
joje Paryžiuje,vėliau am
basadorius Kanadoje,dve- 
jis metus užsienių reika
lų ministeris Austrijoje. 
Pagaliau jis ėjo į rinki
mus Austrijos prezidento 
postui laimėti. Bet jam 
nepavyko. Jos duktė Lise- 
lotte ir sūnus Gerhardas 
jau baigę aukštesnius 
mosklus, o Kanadoje gi
musi prieš 13 metų Chris
tina tebėra gre'a jos. 
Waldheimai turi aparta
mentą Vienoje,namą vasa
ros poilsiui,ties Saltzbur - 
gu. Vasarą jir stengiasi 
praleisti Austrijoje, kad 
vaikai neužmirštų vokie
čių kalbos. Visa šeima 
kalba trimis kalbomis - 
vokiškai, angliškai ir 
prancūziškai.

KESTUTIS PA ULAUS-
KAS, baigė Illinois un-tą, 

gaudamas BA laipsnį. Jis 
ilgus metus tarnavo JAV 
kariuomenėj, yra Vietna
mo karo veteranas, apdo
vanotas kėliais atsižymė- 
jimo ženklais.

VYR. KAR. ALGIRDAS 
TAMOŠAITIS iš Mar

quette Parko, paskirtas 
pakrančių sargybos tar
nybai į Guano bazę, Ra
miajame vandenyje. Jis 
ten dirbs prie didžiųjų 
bombonešių.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KANADOS LIETUVIU DIENA
Trumpu pertraukos 

metu taip pat puikiai už
sirekomendavo ir Londo
no mergaičių kvartetas 
’’Rasa”. Pabaigai vėl jau- 
natiška ir gyva tautinių 
šokių pynė, kurią išpildė 
Hamiltono "Aidas” ir To
ronto " Gintaras ".

Užbaigos ir padėkos žo
dį visiems programuos da
lyviams, svečiams ir tal
kininkams tarė Montrealio 
KLB apylinkės V-bos pir
mininkė Silvija Piečaitie- 
nė. Iškilmingas koncertas 
baigtas Lietuvos himnu.

JAUNIMO POBŪVIS
Ta patį sekmadienio 

vakarą,L.D.Rengin o Ko
miteto pavestas,Montrea- 
1 i o s tud e ntų sky r iau s V -ba, 
vadovaujama V. Kudžmos, 
S v. Kazimiero parapijos 
salėje suruošė šaunų jau
nimo pobūvį .Per 400 gra
žaus jaunimo,prie puikios 
muzikos praleido keletą 
neužmirštamų valandų 
ieškodami artimesnių ry
šių, glaudesnio susipaži
nimo.

SPORTAS
Montrealio Sporto Klu

bas ’’ Tauras” bendradar
biaudamas su L.D. Rengi
mo Komitetu suruošė 
draugiškas krepšinio 
rungtynes su Toronto”Vy- 
ties”ir”Aušros”komando- 
mis. Šeštadienyje spalių 
7 d. gražioje LaSalle mo
kyklos salėje buvo maloni 
proga stebėki mūsų, gana 
aukštame lygyje, sportuo
jantį jaunimą. Nors tarp- 
klubinės kovos vyko gana 
permainingai, bent Mon-

Nuotraukos H. Adomonio.
LIETUVIU DIENOS DALYVIAI KONCERTO METU

1972. XI. 8

18 - TOJI KANADOS LIETUVIŲ DIENA 
MONTREALYJE,
PIRMĄJĮ KARTĄ KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOJE,MONTREALYJE DALYVAVO IR 
JĄ SVEIKINO KANADOS FEDERALINĖS 
IR PROVINCIJOS VALDŽIOS ATSTOVAI. 
DŽIUGINANTIS IR GAUSUS LIETUVIŠKO 
JAUNIMO DOMINAVIMAS TVIRTAS. LIE
TUVIŠKUMO ATEITIES LAIDAS.

T . Girinis

trealio Tauras,prieš sve
čius turėjo pralaimėti.
Rezultatai:
Tauras jauniai - 27 
Aušra jauniai - 29 
Tauras vyrai - 77 
Aušra vyrai - 81 į . 
Tauras jauniai - 33 
Vytis jauniai - 50

Montrealio Tauro ko
mandoms vadovauja p.R. 
Otto. Sportuojančiam jau
nimui salę nemokamai iš
rūpino mokytojas Bar
šauskas. Jam priklaus 
nuoširdi padėka.

18-TOS LIETUVIŲ
DIENOS LEIDINYS
Redagavo p.Juozas Šiau- 

čiulis, pagelbstint N. Lie
tuvos leidykla i.Pats spau
dos darbas daugeliu at
žvilgiais nusisekęs ir pus
lapiuose randame keletą 
trumpų aprašymų. Leidinį 
puošia gausios iliustraci
jos, vaizduojančios Kana
doje-veikiančių lietuviškų 
organizacijų, bei pavienių 
asmenų organizacinius 
darbus .Dėja, p. J. Šiaučiu- 
liui šis darbas buvo pa
vestas paskutinėmis die
nomis prieš numatytą iš
leidimo datą. Bet jo pasi
ryžimo dėka, šis dąrbas 
buvo atliktas ir laiku pa

tiektas visuomenei.
7 MONTREALIO 

VISUOMENĖ
neliko abejinga, kada teko 
prisidėti prie didesnės ar 
mažesnės darbo talkos. 
Karaliaus Mindaugo Šau
lių kuopos žmonės matėsi 
veik kiekvieno darbo sri
tyje .Loterijoms fantai su
plaukė iš žinomų ir neži
nomų aukotojų .Visų jų ne
suminėsi.
Stambesnieji: N. L. B-vės 
vice p - kas L. Gureckas 
aukavo T. V. aparatą, ste- 
reo-Litas, radio-Gintaras, 
gaisro gesintuvą - P. Ado
monis. Daug vertingų lai
mėjimų suplaukė daiktais 
ir įvairiais išdirbiniais. 
Mindaugo šauliai aukavo 
padengtą stalą 50 dol. ver
tes, p. P.Žukauskas pinti
nę su skanumynais, ant 
kurių buvo išgraviruota 
net Liet. Dienos vardas. 
Vaišių staliukai ir kitokios 
” prašmatnybės " traukė 
lankytojų akį. .

Loteriją organizavo ir 
jai vadovavo p. Ir. Luko
ševičienė su talkininkė
mis.

BAIGIAMOSIOS 
PASTABOS 
Šis didelis, atsakomin-

Aušros Vartų parapijos Choras programos metu.

gas, nelengvas, bet sklan- 
džiaipasisekęsdarbas jau 
praeity j e.Neklysta tik ne- 
dirbantieji.Kaikurie,men
ki nesklandumai pasitaikė 
ir mūsų Lietuvių Dienoje. 
Iš svečių tarpo išplaukė 
paklausimai:
a. Kodėl baliaus metu, or
kestro muzika buvo lei
džiama per garsiakalbius 
taip,kad žmonės prie sta
lų negalėjo gerai susikal
bėti ?
b. Kodeįsalės apšvietimas 
buvo tvarkomas neaty- 
džiai. Kartkartėmis vieš
patavo visišką Tamsą?

LIETUVIŲ DIENOS UŽBAIGIMAS Foto T. Laurinaiti s

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 TEI
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

Metinė prenumerata tik $7.00

\ 636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

c. Kodėl iškilmingo akto 
metų vienas iš aukštes
niųjų valdžios atstovų bu
vo atlydėtas ir išlydėtas, 
mūsų’’progresyviųjų" or
ganizacijos draugo, ku
riam visi lietuviai kovo
jantieji prieš Lietuvos pa
vergimą ir rusinimą yra 
priešai?
d. Kodėl iškilmingo akto 
metų nedalyvavo ar nebu
vo pakviestas nei vienas 
VLIK’o atstovas?

Į šiuos paklausimus at
sakymų turėtume ieškoti 
ateinančiose Lietuvių D ie
nose.

13 psl.



KANADOS.RINKIMAI
Tikką įvykusių rinkimų 

rezultatai pirmoje eilėje 
smūgis ministeriui pir
mininkui Trudeau, Bet ir 
visos valstybės gyvenime 
šie ri nkimai turės neigia
mos reikšmės. Dabartinė 
padėtis tokia,kad premje
rui Trudeau teko imtis 
priemonių, kurios pa - 
gelbėtų išbristi iš susiba
rusių sunkumų. Trudeau, 
šiuo metu turimomis ži
niomis, pasiliks Kanados 
vyriausybės priešakyje. 
Pasitaręs su liberalinės 
partijos vadovaujančiais 
asmenimis, jis pareiškė, 
kad sudarys naujos sudė
ties ministerių kabinetą ir 
bandys parlamente gauti 
pasitikėjimą .Suprantama, 
kad negavęs pasitikėjimo, 
jis bus prive rstas pasi
traukti. Trudeau, kalbėda
mas televizijoj, pareiškė, 
jog nesutinka su savo 
priešininko konservato
riaus Staafieldo nuomone, 
j og liberalų vyriausybė 
neteko šalies pasitikėjimo. 
Jis žada general - guber
natoriaus pritarimu arti
miausiu laiku sušaukti 
naują parlamentą, kur ir 
bus išspręsta jo vyriau
sybės likimas.

Galutinais apskaičiavi
mais dabar liberalų par
tija, kaip ir konservato
riai turi po lygų skaičių 
parlamento narių, būtent 
po 109. Naujoji demokratų 
partija, nors parlamente 
turi tik 30 narių, šioje 
parlamento sudėtyje turės 
žymų vaidmenį suvaidinti. 
Bet ar jie panorės pagel
bėti Trudeau,ar prisijung
dami prie liberalų, su
darys 133 balsų daugumą? 
• KANADOS vienas labiau
sia skaudžių reiškinių, tai 
pastoviai pasikartojančios 
įvairios nelaimės,kuriose 
daug kanadiečių netenka 
gyvybių. Ir pirmoje vie

Darbo valandos:

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125
Mokame už:

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

Liepos ir rugpjūčio menesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius šešta* 
dieniais “TALKA1’ uždaryta. 

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

14 psl.

toje, žinoma, kelio nelai
mės. Štai praeitame sa
vaitgalyje žuvo viso 62 
žmonės. Kelio nelaimėse 
savo gyvybės neteko 47 
asmenys, o likusieji žu/o 
kitomis aplinkybėmis. Ir 
taip kartojasi kiekvieną 
savaitgalį.

• JACHTA " Ashtara 45 
mylių nuotolyje nuo Hali
fax© apvirto ir joje buvę 
du asmenys neabejotinai 
paskendo. Nes išsiųsti 
gelbėti lėktuvai matė tik 
apvirtusią plūduriaujan- 
čią jachtą, bet jokių žmo
nių nesimatė.

• ALBERTOS vyriausybė 
žiemos darbams paskyrė 
dešimtą milijonų dolerių. 
Ž iemos darbai bus vykdo
mi įvairiose srityse,tame 
tarpe ir žemės ūkyje.

• TORONTO mieste areš
tuotas Irving Thomas ,kurs 
telefonu skambino į poli
ciją ir grasino subombar
duoti policijos būstynę ir 
išžudyti visus 32 stoties 
policininkus. Jis suimtas 
tuo metu, kada jau bandė 
seno modelio lėktuvu pa
kilti į orą.
•QUEBECO provincija 
šiuose rinkimuose į par
lamentą pasiuntė pirmu 
kartu tris mote r is, jos vi
sos priklauso liberalų 
partijai. Tai aiškus n.ote- 
rų įtakos padidėjimas Ka
nados politiniame gyve
nime. Naujos parlamento 
narės: Jeanne Sauve iš 
A hunt sic, Monioue Begin 
iš St. Michel irAlbanie 
Morin iš Quebec City.

• MA RQUE TTE Parko 1 ie- 
tuvių namų savininkų susi
rinkime atsilankė Illinois 
gubernatorius R. Ogilvie. 
Šis faktas pakėlė vietos 
lietuvių viltis gauti dau
giau įtakos ir jų gyvena
mus blokus apsaugoti nuo 
svetimųjų įsibrovimo.

depozitus 5$5 
šėrus ir sutaupąs_____ _____6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ........  ........ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš ....... 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

PAGALVOTINA DĖL 
NAUJŲ INVESTAVIMŲ
Vietnamio karo būvį 

vertybės popierių - akcijų 
rinka buvo labai svyruo
janti, Tačiau, savo keliu, 
buvo nuvertintas doleris, 
uždarbiai,prekių kainos ir 
patarnavimai labai pakilo. 
Kartu su tuo žmonėse, 
bankuose ir šiaip fonduose 
atsirado daug laisvų pini
gų,kurie dėl akcijų rinkos 
nepastovumo, nebuvo de
dami į akcijas .Be to, labai 
žymiai padidėjo ir pramo
ninė'gėrybių gamyba. Tuo 
pačiu yra labai ryškus vi- 
sokiariopas ekonominis 
pagerėjimas.

Dabar jau akivaizdžiai 
matyti,kad JAV Vietnamio 
karą baigia. Ar karą tarp 
savęs baigs Pietų-Šiaurės 
Vietnamai tai kitas klau
simas. Karo pabaiga ir 
beveik aiškus prezidento 
Niksono perrinkimas, ko
mersantų, f inans ininkų,in- 
vestatorių ir mokslininkų 
laikoma dideliu persilau
žimu,kuris turės svarbios 
reikšmės akcijų rinkoje- 
kilimo prasme. Juk tai ne 
tik ekonomis, bet nema
žiau ir psichologinis po
veikis didesniam investa- 
torių pasitikėjimui. Todėl 
šiuo metu, kol akcijų kai
nos tebėra dar nukritusios, 
yra labai palankios sąly
gos akcijoms pirkti, t.y. 
atliekamas santaupas in
vestuoti arba į kompanijų 
stockus, bet geriausia ir 
patikiamiausia investuoti, 
į MUTUAL FUNDS. Dėti 
savo atliekamas santaupas 
į Mutual Fondus patartina 
jaunesniem žmonėm, kad 
išlauks 10-15 m.galėtumei 
tikėtis atsiimti 4-5 kartus 
padidėjusią sumą kaip tai 
buvo prieš Vietnamiokarą.

Jei kas šiais investavi
mais domėtųsi, prašoma 
kreipti į mane- 121-07 97 
A ve, Richmond Hill, N. Y. 
11419,tel:752-OO99 dieną, 
arba 846-5649 vakarais.

J. Audėnas

hamitton
LIETUVOS KARIUOME
NĖS atsteigimo ir Ra

movės Hamiltono sk.lO-čio 
minėjimas yra rengiamas 
š.m. lapkričio mėn. 25d. 
Jaunimo Centre. Visų lie
tuvių pareiga pagerbti 
mūsų karius, kovojusius 
už Lietuvos laisvę, o taip 
pat ir žuvusius savano
rius -karius, partizanus ir

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972 m.

Artėjančių. K alodu švenčiu proga siūlome tris specialiai parinktus 
siuntinius iŠ tokiųdalykų, kurie labiausiai yra reikalingi Lietuvoje 

ir bus tikrai naudingi J ū su g i m i nėm s.

MIŠRUS KALĖDINIS 19 7 2.

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas vy< 
riškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, v ilnone angliška vyris • 
kai eilutei medžiaga, vilnone medžiaga sijonui, 3 jardai specialios 
storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, puikūs vyriški nailo
no marškiniai arba bliuskutė, 1 dėžė Šokoladinių saldainiu, 20 ang
liškų geriausios rūšies cigarečių - $ 1 2 5.00.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 197 2.
Komplektas moterišku nailoninių apatinių (arba vilnonių), Salėta 
arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimplenę me< 
džiagos moteriškai eilutei, gražus moteriškas megztukas, 3 jardai 
apsiaustui puikios vilnonės medžiagos, crimplene medžiaga sukne

lei - $ 1 1 5.00

MAISTO SIUNTINYS 197 2. . .
\'l sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geri au siu baltu mi Itu, 2 sv. ry
žių, % sv. kvepiančių pipirų, % sv. lapelių, ¥1 sv.geriausio Šokola
do, 1 dež. neseafe, 1’/2 sv. razinkų, 1’4 sv.džiovintų mat šytų v ai siu,• 

1 sv. šokai ad in i u saldainiu — S 3 5.00

Taip pat įdedame į Šiuos ar kitus Jūsų rūbų užsakymus šiuos da
lykus, kurie yra labai naudingi ir v ertingi Lietuvoje: - Dirbtinio 
mink kailio paltui viršus $40,00, nailoninio kailio paltui v tršus 
$ 25,00, vyriški arba moteriški nertiniai $ 15.00, vilnones skare
lės $5.00, nailono lietpalčiai $ 12.00, nailono marškiniai $9.00, 

vilnones arba nailono kojinės $ 2.50.

Priimame užsakymus auto mašinų, motociklu, dviračių, televi

zijos aparatu, Šaldytuv ų ir t. t.
K iekvieno siuntinio pristatymas yra garantuotas.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734.

šaulius. Be oficialios mi
nėjimo dalies bus meninė 
programą, kurią išpildys 
Hamiltono A V parapijos 
choras vad. Ao Paulionio, 
St.Catharines tautinių šo
kių grupė vad.N. Gverzdy- 
tės,be to dalyvaus Labuc- 
kas ir dainininkė A.Pa
kalniškytė. Po programos 
šokiai. Pilnas bufetas. 
Pradžia 7 v. v.

HAMILTONO AP. VAL
DYBA pradėjo nario 

įnašo rinkliavą. Visų lie
tuvių pareiga atlikti tau
tinę pareigą, sumokant 
įnašą už 1972 / 73 m. m. 
viso 4 dol.

SERGA RAMOVĖNAS J. 
Petraitis. Linkime greito 

Taupyk ir skolinkis

PARAMAPIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA 
5J4% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!4% už 1 m. term. dep. 
6?^ % už 2 m. term. dep. 
7% už 3 m. term. dep. Kapitalas virš 5milijonų dolerių

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 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

1

pasveikimo.
SUSIDOMĖJIMAS lapkri

čio 19 d. Grandinėlės kon
certu labai didelis. Pa- * 
tartina bilietus įsigyti iš 
anksto.

MONTREALIO A V. Choro 
Okteto koncertas Apyl. 

valdybai atnešė 34 dol. 
nuostolio:

ŠACHMATŲ MĖGĖJAI 
kviečiami atvykti šešta- 
dienį lapkričio mėn. 18 d. 
į A V parapijos salę, kur 
P.Vaitonis duos simulta
ną. Su savimi prašoma 
atnešti ir lentas. Pradžia 
3 vai p.p. Daugiau infor
macijų prašoma kreiptis 
pas L.Koperskį, 
Tel: 662 - 4536. K.B. ♦

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



stcatharines
LIETUVOS
KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ
Š.m .lapkričio 18 d. LVS 

’’Ramovė1’ vadovaujanti. 
Skeivelui iškilmingai ruo
šiasi paminėti Lietuvos 
kariuomenės įsteigimo 
sukaktį.

Pranešimą padarys sa
vanoris-kūrėjas 2-jų Vy
čio Kryžiaus kavalierius, 
knygas,du mediniai ir trys 
geležiniai kryžiai auto
rius, Antanas Šukys.

Meninę dalį atliks Auš
ros Vartų parapijos cho
ras iš Hamiltono, vadovau
jant muzikui A.Paulioniui 
iš St. Catharines.

Ramo venai St. Catha- 
* rinėje šią šventę visuomet 

pamini iškilmingaiPasku- 
tiniais keliais metais į šią 
šventę pasikviečia Hamil
tono ir Toronto Ramovė- 
nus ir Šaulius. Dabar yra 
iškviesti jie ir šiais me
tais.Be abejo tokie kolek- 
tyvimai renginiai sudaro 
įspūdingesnę šventę sve
čiams, nes šventėje vieni 
turi progos pasimatyti su 
senais draugais, kiti su-, 
daro naujas pažintis.

LVS’ ’Ramo vė"St .C atha- 
rinėjeyra populiari.Jie iš 
ruoštų minėjimų ir kitų 
renginių gautą pelną paski- 

-ria meno vienetams,švie- 
timui, žinoma ir karo in
validams patekusiems į 
vargą. Atvykęs į kariuo
menės šventę pagerbsi 
kovotojus ir žuvusius už 
Lietuvos laisvę ir tuo pa
čiu prisidėsi prie kilnių 
darbų parėmimo.

Šventėje bus valgių ir 
įvairių gėrimų bufetai 
Gros geras orkestras.Tad 
š.m. lapkričio 18 d. 6:30 
atvykite į kariuomenės 
šventę, kuri įvyksta slo
vakų salėje Welland ir 
Page gatvių sankryžoje.

J. Sarapnickas.

hamilton
METINĖS ŠVENTĖS
ARTĖJA IR REIKALAI
DIDĖJA
Jaukelinti metai kai iš- 

sivyravo gražus paprotys 
tarpe lietuvių gyvenančių 
Kanadoje,kurie vieloje ka
lėdiniu sveikinimų, meni
ninku išpaišytais atvir
laiškiais visi susipratę 
lietuviai aukoja aukas sa
vo lietuviškoms organiza-

1972. XI. 8

c i joms taukinės veiklos 
pagyvenimui bei išlaiky
mui labiau, negu išleisti 
sunkiai uždirbtus pinigus 
kiaurojo kromelio ^urtini- 
mui.

Hamiltono Tautos Fon
do Valdyba nuolankiai 
kreipiasi į visus geros 
valios lietuvius ateinančių 
Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga savo artimuosius 
bei gimines prietelius ir 
bičiulius pagausinti aukas 
Tautos Fondui bei lietu
viškos spaudos išlaikymui 
Kanadoje išeinančių vos 
dviejų savaitraščių:” Tė
viškės Žiburių ” Toronte 
ir ’’Nepriklausoma Lietu
vos" Montrealyje.

Šiandieniniame gyveni
me mums lietuviškoji 
spauda yra savaitinis pe
nas lietuviško žodžio puo
selėjimui ir lietuviškos 
veiklos skelbimui.Mes be 
lietuviškos spaudos nega
lime apseitiir nuo jos at
siriboti, nes 4 ai yra mūsų 
kasdieninė duona.

Aukas prašome siųski 
pinigais, čekiais, paš^o 
perlaidomis bei įnešti į 
Lietuviu Banką ” Talka” 
darbo valandomis.

Tautos Fondo Valdybai 
atstovauja: pirmininkas,
A. Patamsis,
34 Cartwright Ave., 
Stoney Creek, Ont. 
Tel:662 - 6933.
Vice pirmininkas, 
P. Kanopa 
48 Holton St. So. 
Hamilton, Ont. 
Tel:545-27C3.
Vice pirmininkas,
B. Daugelis
308 Oakwood Crt. 
Burlington
Tel:632 - 9608 
narys,
J. Krištolaitis 
103 Edith St. 
Hamilton , Ont. 
Tel:389 - 2140. 
Kasininkas, 
Pr. Milašius A
80 Fisdale St.So.
Tel:522 - 2716.
Narys,
F. Rimkus 
55 W 1 str. 
Hamilton, Ont. 
Tel:385 - 7278. 
Tautos Fondo Valdyba

morrtreal
.,1___________ .______ _______________________________ ____ . _________

AKADEMIKŲ ŠEIMA
Leono ir Olgos Gureckų 

šeimoje yra 3 studentai, 
vyriausias sūnus Vidas, 
McGill Un.jau baigiamuo-

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS

METINI KONCERTĄ — VAKARĄ
kuris įvyks \

lapkričio 1 8 d. 7 vai. vakaro Aušros Vartų parapijos salėje, 
1465 Rue de Seve, Montreal.

Koncerto programa atlieka: A.V. mišrus choras, oktetas, duetai ir kartu 
programon Įsijungia sol. A. Keblys. Chorui akompanuos Mlle - Andree 
Roch. Dirigentė muzikė Mme Madeleine D. Roch.

LOTERIJA -BARAS - ŠOKIAI

siuose medicinos studijų 
metuose, sūnus Ričardas 
studijuoja New Brunswick 
universitete ir duktė Ma
rytė Sir George Williams 
universitete Montrealyje.

VIEŠNIA IŠ 
ARGENTINOS
Emilija Zaveckienė iš 

Argentinos-Buenos Aires, 
penkius mėnesius, viešėjo 
pas brolį Jurgi Merkį,ku- 
riobuvo nemačiusi 43 me
tus. Viešniai ypač gera 
įspūdį paliko Kanados Lie
tuvių dienos koncertas, 
ypatingai dėl dalyvių gau
sumo, nes Argentinoje ta
čiau masinių lietuviškų 
sąskryčių nėra. Argenti
noje lietuviai labai susi
skaldę. Dalis lietuvių nu
ėjo su raudonaisiais.

Viešnia prieš grįždama 
Į Argentiną sustos New 
Yorke kur gyvena jos du
kros. p. Zaveckienė nuo
širdžiai dėkoja broliui 
Jurgiui Merkiui už malo
nu priėmimą. Stasei ir 
Sofijai An draitytėm už 
globojimą, ypatingai mie
lam tautiečiui Petrui Juo- 
kubkai, kiek jis laiko su
gaišo bevežiuodamas ją.

Lenkų žurnalas "Kultū
ra ” Paryžiuje rašo apie 
Lietuvą ir lietuvių veiklą. 
Straipsnio autorius E.Ža- 
giel, atrodo, moka lietu
viškai.

Žagiel rašo: ” Vaizduo
jant padėtį Lietuvoje, ne
galima jos lyginti su Ame
rika arba Vakarų Europa. 
Skirtumas yra per didelis. 
Jau lengviau yra pravesti 
paralelę tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Krautuvių aprū
pinimas Vilniuje yra blo
gesnis negu Lenkijoje, o 
priespauda sunkesnė .Lie
tuvis, atsidūręs Lenkijoje, 
pergyvena tarytum ap
svaigimą laisve, panašiai 
kaip lenkas patekęs į Va

kviečia visus

karus ’’.
Paliečia lenkų mažumos 

Lietuvoje statistiką ir 
kultūrinį gyvenimą. Lenku 
tautinė grupė Lietuvoje 
pamažu tirpstanti - rytų 
pasienyje lenkai esą su- 
rusėja, o vakarų-sulietu- 
vėja.

Įdomi autoriaus pasta
ba, kad iš Lietuvos į lais
vąjį pasaulį atvykę turis- 
taf’nieko nepasakoja, nie
ko nežino”apie politinę pa
dėtį krašte. Tačiau, sako 
autorius, toks ” nežino ji- 
mas”kartais daug pasako.

Š V. KAZIMIERO
PARAPIJOS ŽINIOS
Parapijos metinis susi

rinkimas bus gruodžio 
mėn. lOd.,po 11 vai.mi

LIETUVIŠKA RADIJO 

Ą . Ą ~ PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

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

M f te Weodwerk fa
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairOs medžio dirbiniai.

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

BELLAZZILAMY INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai, izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. ifdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***
T£ L. 366-7281 
**************i

• Atliekami mechaniniai darbai

• I "Tores tai symas ir dažymas

e Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)

Savm/n^a/.- y. SuŠinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

šių. Bus renkami nariai 
vietoje V. Markausko ir 
Rašytinio, baigusių savo 
3 metų darbą.

Metinės loterijos vaka
rienė įvyks lapk.mėn.ll d. 
parapijos salėje.

Parapijiečiai jau baigia 
suaukoti numatytus 50 
laimėjimų, kurie yra gana 
vertingi. Yra net kelios 
pirminės dovanos po 50 
dol.

Bilietai į par. parengi
mus kainuoja 4 dol. suau
gusiems, 2 dol. jaunimui. 
Suaugusieji su įėjimo bi
lietais gauna po bonką 
alaus arba stiklinę vyno, 
o jaunimas po 1 bonk. 
lengvų gėrimų.

” Suvalkietis

15 p si.

metais.Be


montreal
’’LITO” SUSIRINKIMAI 
Nepaprastas ’’Lito” na

rių susirinkimas statutui 
priimti įvyks 1973 m. sau
sio mėn.21 d., sekmadie
nį, 3 vai. po pietų, o meti
nis susirinkimas 1973 m. 
kovo mėn.24 d., šeštadie
nį, 4 vai.po pietų.Abu su
sirinkimai įvyks Aušros 
Vartų parapijos salėje. 
Organizacijos rengiančios 
pobūvius prašomos šias 
datas atsiminti.

NL RĖMĖJAI m AUKOS 
NL rėmėjo 12 dol. pre

numeratą apsimokėjo šie 
skaitytojai: Griška Pr. iš 
RicmondHill, USA, Jan
kauskas Pr. iš Toronto, 
Račinskas J. iš Waterloo, 
Kramilius V. išSault Ste- 
Marie, Urbonaitė Eug, iš 
Montrealio, kun. dr. Vikt. 
Skilandžiūnas iš Otavos .

Aukotojai: Leknickas Jo
nas 10 dol. ,Urbonaitė E., 
Voroninkaitienė O. tpo 5 
dol., Tauterislp., Kviet- 
kauskas Pov. po 3 dol., V. 
Matukaitis, R. Daunys, R. 
Vabolis, J. Norris, Aukš
tikalnis N., Sutkaitienė A 
Stankus J., Vaitekūmenė J.7 
Dragašius J.,Mozūras Br7 
Adomaitis J., ^Kenstavi- 
čius A., Urbas Step, po 
$2.50, Rudokas A.,Šei- 
dys Jonas, Janulaitis J. po 
$2.00, Satkus J.,Rojienė 
O. po $1.00.

Visiems rėmėjams ir 
aukotojams nuoširdžiai dė
kojame. NL.

JAUNUJU TALENTU VAKARO 
LOTERIJAI FANTAI BUS LAU
KIAMI IR PRIIMAMI PRIE 
ĮĖJIMO NL.

LIETUVOS KARIUOME
NĖS 54 m. sukaktis mi

nimi lapkričio mėn.25d. 
7 v. v. Aušros Vartų pa
rapijos salėje.

Paskaitą skaitys nepri
klausomybės kovų dalyvis, 
dviejų Vyčio kryžiaus ka
valierius, kūrėjas - sava
noris Antanas Šukys-

Trys mediniai ir du ge
ležiniai kryžiai” knygos 
autorius.

Koncertinę minėjimo 
programą atliks solistas 
Antanas Keblys ir, akom- 
ponuojant M-me M.Roch, 
Aušros Vartų parapijos 
choro oktetas.

Minėjimą rengia:Kūrė
jai, savanoriaijkariai ve
teranai ir šauliai.

• D. L.K. VYTAUTO KLU
BO rengiamas naujųjų 

M etų sutikimas turi tikslo 
sujungti lietuvius bendram 
pobūviui, kokių esti čia 
nedaug. Bus proga sutikti 
visus senus pažįstamus ir 
surasti naujų draugų. Klu
bo valdybos nariai jau da
bar priima užsakymus 
šiam parengimui.Kreiptis 
į klubą arba į Martynėną 
Tel:767-7319 bei Gudžiū
ną, Tel:728 - 0343.

MIRĖ ADELĖ 
MILAKNIENĖ
Pastaruoju metu susir

gusi ur gulėjusi Convales- 
cens Hospital Adelė Mi- 
laknienė mirė. Liko jos 
vyras, sūnus ir kiti gimi
nės.

♦ LAPKRIČIO 11 d A. Var
tų parapijos salėje”Nidos" 
meškeriotojų ir medžioto
jų klubas kartu Nepr iklau-

. ....................... ......... ............. IBIU I n*1 III ih iĮįt.....wn iii ................................... . ...........

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

JAUNUJU TALENTU
NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS

RUDENS BALIAUS VAKARAS IPradžio 7_v aL v akaroj

PROGRAMA ATLIEKA:*•
1. Lietuvos operos solistės Elzbietos Kardelienės muzikos studijos mokiniai: 

K. Gudaitė, V. Gudaitė, J. Skardžius.
2. Montrealio lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaro“ atžalynas.- R. Lapinaitė, A. 

Lapinaitė, K. Niedvaraitė, D. Piečaitytė, L. Piečaitis, R. Piečaitis, L.Stan- 
kevičiūtė, R. Stankevičiūtė, R. Žurkevičiūtė.

3. Montrealio Jaunimas.: J. Adomonytė, J. Adomonytė, I. Adomonytė, D. Ladygai- 
tė. R. Lukoševiciūte, G. Norkeliūnaitė, A. Norkeliūnaitė, L. Staškevičius ir 
I. Lukoševičiūtė.

Programa praveda Linda Blauzdžiūnaitė.

ŠILTA VAKARIENĖ, TURTINGAS BARAS, LOTERIJA, ORKESTRAS, ŠOKIAI.

įėjimas: suaugusiems $4.00, jaunimui $2.00.
RENGIA: Montrealio Lietuviu Zv e joto jų - Medžiotojų klubas “Nida1 

ir “Nepriklausoma Lietuva“

soma Lietuva rengia jau
nųjų talentų vakarą. Ir 
scenoje ir salėje bus daug 
jauiimo.

• MIRĖ^ Jonas Abraitis, 
63 m.amžiaus.

• SUSIRGO Valė Biliūnie
nė ir guli Royal Victoria 
ligoninėje.

• L. KISIELIUS buvo su
sirgęs ir gulėjo Reddy 
Memorial ligoninėje.

• SOL 4G. Č A PKA USKIE NĖ 
išvyks dainuoti į New 
Yorką, C leve landą ir To
rontą.

• A. SUTKAITIENĖ buvo 
ilgesnį laiką išvykusi į 
Chicagą pas savo arti
muosius.

• ŠV.KAZIMIERO parapi
ja lapkričio 11 d.turi me
tinę vakarienę.

LITERATŪROS 
KONVENCIJA
Antroji Pabaltijo Lite

ratūros Konferencija įvyks 
Ohio State universitete, 
spalio 28-29 d. Konferen
cijos tema-”Pabalti jo Li
teratūros ir Šiuolaikinė 
Istorija”. Trys istorijos 
bei visuomeninių mokslų 
specialistai atidarys kon 
ferenciją apžvalginiais 

pranešimais.Po jų, 16 pa- 
baltiečių akademikų ir 
kritikų skaitys paskaitas 
apie lietuvių,latvių ir estų 
pokario literatūros, tėvy
nėse ir išeivijoje. Daly
vaus keturi lietuviai:Ilona 
Gražytė, Algirdas Lands- 
bergis,Kostas Ostrauskas 
ir Vincas Trumpa. Konfe
rencija įvyks "Center for 
Tomorrow ” rūmuose.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
ANICETAS BUČYS-PIR- 
MIEJI SMŪGIAI,- ketu

rių veiksmų drama .Veika
las vaizduoja pirmuosius 
bolševikinės okupacijos 
metus Lietuvoje.B radfor- 
do Lietuvių klubo Vyties 
leidinys. Spausdino”Nida”

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

Pakalbinkit užsisakyti 
NL-vą artimuosius, arba, paga

liau, p ado v anokit geram bičiu

liui nors pusmetine NL prenu - 

ta. ,
♦

Pinigus siuskit su šiuo ku

ponu:

Vardas pavardė.........................

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

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

A g e a t u r a v e J_a__n_u_e^_]_945_np_

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Adresas: / gatvė ir N r*./.. . . .

City ................ . 

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

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

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

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS A D A M O N I S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.
Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _ 
Taupomąsias s-fas . 
Term. ind. 1 metams___ __ 6.5%
Term. ind. 2 metams ....___ .7.0%
Term. ind. 3 metams___ __ < 7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taun. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
.5.0% Asmenines .... ..... ......... 8.5%
- ®’?^Nekiln. turto __________ 8.5%

čekių kredito ------ 9.0%
Investacines..... nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už nasknlns suma.

K o o p e r at y v i n ė namu 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.
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