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LENKIJOS

VATIKANO

Vatikano valstybės se
kretorius kardinolas Villot 
pranešė demokratinės 
Lenkijos atstovui Kazi
mierui Papėe,kurs atsto
vavo Lenkijai nuo 1939 me
tų,kad nuo šio laiko jo mi
sija Vatikane baigta. Am
basadorius Papėe rado 
reikalinga pabrėžti, kad 
jis buvo iki šio laiko tei
sėtas lenkų tautos atsto
vas,bet priimdamas Vati
kano sprendimą, tuo pat 
metu pastebėjo, jog Lenki
jos ambasados archyvo jis 
niekam neperduos,kadangi 
jis nemato jo pareigų tei
sėto įpėdinio.

Vatikano šis griežtas

NAUJA

Sovietų prekyboje su 
Amerika.

Prekybos sutartis tarp 
abiejų valstybių dar nepa
sirašyta, bet jau dabar 
prekybos santykiai tarp 
Sovietų Rusijos ir Ameri
kos greitu tempu plečasi 
ir auga. Prekybos apimtis 
padidėjo jau 1971 metais, 
kai sovietai pirko Ameri
koje javų ir pašaro 140 
milijonų dolerių sumai. 
Lygiai pasirašomi susi
tarimai kurie numato 
amerikiečių techninę pa
galbą natūralių dujų 
eksploatacijos srityje. 
Aplamai sovietai linkę 
plačiai išnaudoti ameri
kiečių technologinę pagal
bą. Amerikiečių firmos 
siunčia plieno liejykloms 
įrengimus Karnos srityje. 
Ir visi užsakymai skai
čiuojami dešimtimis mi
lijonų dolerių. Jau vyksta 
sėkmingos derybos dėl 
naftos valymo įrengimų 
pardavimo sovietų įmo
nėms.

Sovietų vyriausybė pri-

AMBASADA PRIE

PANAIKINTA

sprendimas pagrindžia
mas tuo, kad Vatikanui 
svarbu pradėti diplomati
nius santykius su komu
nistine Lenkija. Pasirodo, 
kad šiuo reikalu derybos 
vyksta jau ilgesnį laiką. 
Todėl ir buvę Vatikano pa
daryti tam tikri pareiški
mai dėl teritorijų prie 
Lenkijos prijungtų po 
paskutinio karo. Varšuva 
likus i tuo patenkinta ir di
plomatinių santykių už
mezgimas pasidaręs daug 
lengvesnis.

Tai liečia Lenkiją. O 
koks gi likimas Lietuvos 
atstovybės prie Vatikano?

EPOCHA

versta rūpintis savo pi
liečių gyvenimo lygio pa
gerinimu,Amerikoj e už
sakė automatizuotam 
įvairių indų iš nerūdijamo 
plieno ir virtuvės reikme
nų gamybos fabrikui įren
gimus. Ir tai sovietams 
kaštuos nei daugiau, nei 
mažiau, kaip 55 milijonus 
dolerių. Sovietai perka 
Amerikoje skustuvus, pa
prastus barzdai skusti 
prietaisus ,o taip pat jiems 
parūpo ir pagerinti durų 
užraktai. Sovietai skuba 
amerikoniškose firmose 
užsakyti kiek įmanoma 
dar prekių. Amerikiečiai 
jau rengiasi sovietams 
statyti naujus, patogius ir 
liuksusinio pobūdžio vieš
bučius.

Akivaizdoje to viso, da
bar kalbama apie naują 
Sovietų Sąjungos ir JAV 
ekonominių santykių 
epochą. Bet viską pra
šoks ta Amerikos prekyba 
su sovietais javų srityje. 
Čia jau figūruoja astrono
minės sumos.
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• Vakarų korespondentai 
praneša, kad Maskvoje 
slaptas laikraštis "Dabar
tinių įvykių Kronika" nors 
ir labai valdžios persekio
jamos,pastoviai išleidžia
mas .Dabar pasirodė 27 nr. 
savo nustatytu laiku kaip 
visuomet. Laikraštyje at
virai rašoma apie nuteis
tos ius politinius veikėjus 
ir oficialioje spaudoje 
neminimus įvykius.

•Australijoj prasidėjo 
Koleros epidemiją. 14 mi
rė ir 56 serga.Naujojoj 
Zelandijoj kas trečias 
žmogus esąs užkrėstas 
koleros bacilomis.

Liga atnešama lėktu
vais. Labiausia pavojingi 
miestai izoliuojami.

SVARBŪS VLIKO DARBAI

VLIKO V icepirmininkas 
Juozas Audėnas, per 
" Laisvės Žiburio"Radiją 
New Yorke pasakė:

Vyriausias Lietuvos iš
laisvinimo Komitetas, su
trumpintai VL1KAS, buvo 
suorganizuotas ir įsteigtas 
ant tvirtų visos tautos 
ideologijos pagrindu, o ne 
kurios vienos politinės 
grupės programos. Tą 
bendrą ideologiją į Vliką 
atsinešė visos lietuvių po
litinės grupės, kurios ko
voja dėl laisvos, nepri
klausomos, demokratinės 
Lietuvos valstybės atsta
tymo. Tai pirmas ir svar

biausias principas, kuris 
riša ne tik politinės gru
pes, bet ir visą visuome
nę ir visą pavergtą tautą 
kurios vardu kalbėti ir 
veikti Vilkas yra pasiry
žęs.

Lapkričio 25 d. sukanki 
29 metai nuo Vliko įstei
gimo. Vlikas pašauktas 
veikti ir toliau iki tautos 
laisvė bus atgauta.

Tenka džiaugtis, kac 
mūsų visuomenėje niekuo
met netrūko ir netrūksta 
atsidėjusių idealis tų, past 
ryžusių dirbti šioje orga 
nizacijoje.

Nukelta į 4 psl.



PRAEITIES DARBAI 
SVARBŪS ATEIČIAI
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Spalio pabaigoje Hetu- 
/ių bendruomenės susi
rinkime Člevelande tarp 
ko kito buvo paliestas ir 
toks neleistinai pamiršta
mas, o svarbus reikalas, 
kaip būtinumas išsaugoti 
praeitų kartų kultūrinio 
lietuviško darbo pėdsa
kus. Čia reikia pažymėti, 
kad nudelsimas, neryžtin
gumas, a r pagaliau siaurai 
srovinis supratimas, itin 
kenksmingai. Dvasinės 
kūrybos, kultūrinės vei
klos pėdsakai juk glūdi 
papruostuose materialiniu 
požiūriu ' rupiuose ir grei
tai nykstančiuose daiktuo
se.Tų daiktų nesaugodami 
ir nebūdami stropūs,turi
me jau niekad neatstato
mus nuostolius.

-•-
Amerikos kontinente 

arti šimtmečio veikusieji 
lietuviai, visos savo tau
tos gyvenime paliko išim
tinai svarbius pėdsakus. 
Visame lietuvių ateivių 
gyvenime siautė stiprios 
bangos, keitėsi nuotaikos . 
Politinio ir visuomeninio 
pobūdžio srovės iškildavo, 
keitėsi,svyravo savo įtaka 
ir nuolat iškeldavo naujas 
idėjas. Paklauskime save: 
-Ar bent kiek šiandieninė 
lietuvių visuomenė savo 
nuotaikomis panaši į tą vi
suomenę, kuri buvo aktyvi 
ir gyva, sakysim, prieš 
keturias dešimtis ar pen
kias dešimtis metų?Šian- 
dien matome visai skir
tingas nuotaikas, o lietuvių 
spauda neatpažįstamai pa
sikeitė. Bet ar galime pa
sakyti, kad mes šiandien 
gyvendami jau kitomis 
mintimis, jau laikome 
viską, kas buvo praeityje 
sau svetima? Būtų klaida. 
Viskas, kas praeityje bu
vo, yra mums sava ir 
brangu. Jeigu ir buvo ku
rios klaidos, tai juk mūsų 
pačių klaidos ir jos ženkli
na praeitą mūsų kelią.

-•-
Kalbama apie praeitos 

veiklos pėdsakų saugoji
mą. Ši kalba nelemtai pa
vėluota .Bet vis tiek reikia 
gelbėti, kas galima išgel
bėti nuo viską naikinančio 
laiko padarinių.

Ir čia mums tenka atsi
stoti nešališkų istorikų 
pozicijose.Nieko neatmes-
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RINK
Visi duomenys rodė,kad 

JAV prezidentas Richar
das Niksonas bus perrink
tas antram terminui. Jo 
laimėjimas didelis, už jį 
paduotų balsų skaičius tu
rėjo triuškinančią per
svarą.

Tačiau ateinantieji ket- 
veri metai Niksonui ne bus 
lengvi. Jį laukia vargiai 
nugalimi sunkumai. Šiais 
laikais užsienio politika 
artimai surišta su vidaus 

Laimėjęs rinkimus prezidentas Nixonas su lietuvaitėmis.

ti ir nieko neužmiršti. 
Jeigu atsirastų srovinio 
apjakimo suklaidintų vei
kėjų, kurie rūpintųsi tik 
’’saviškių” laimėjimais ir 
darbais,o kitas sau nepri
imtinas sroves paneigtų, 
padalytų mūsų kultūros 
istorijai tik žalą.O prak
tiškame gyvenime jau 
pastebime panašius reiš
kinius ,Z inoma,galima pri
leisti, kad bus sroviniais 
pagrindais sukurti muzie
jai ar kultūrinių darbų do
kumentai ar jų rinkiniai. 
Bet nepalyginamai svar
biau mums turėti tikrai 
bendrinius, visą lietuvių 
veiklą apimančius muzie
jus. Mokslinis objektyvu
mas ir nuoširdus susirū
pinimas šiuo svarbiu rei

LAIMĖJO

I M U S
reikalais. Skaudžiausias 
momentas-Vietnamo ka
ras. Šis karas skaldo 
Amerikos visuomenę, ke
lia neramumus ir painioja 
grynai vidurinius Ameri
kos visuomenės sluoksnių 
santykius.Tačiau ir greitu 
laiku sugebėdamas atsi
kratyti Vietnamo karo, 
Niksonas dar nepasieks 
ramaus laikotarpio .Nikso- 
no rūpestis - kiek galima 
greičiau suvienyti Ameri- 

kalu, išgelbėtų mus nuo 
kai kurių klaidų, kurios 
jau ir šiandien pasitaiko.

-•-

Apie šiuos reikalus būti
nai reikia plačiai ir dažnai 
kalbėti.Nesgi žinome,kad 
brangūs turtai iki šio lai
ko tebėra privačiose ran
kose, jau pagyvenusių žmo
nių palėpėse ar rūsiuose. 
Kultūrinio pobūdžio rinki
nių savininkai apleidžia 
mus. O jų įpėdiniai daž
niausia nesupranta paliktų 
daiktų vertės ir juos 
lengva ranka sunaikina. 
Reikėtų kreiptis į tuos 
asmenis ir tiksliai nuro
dyti kam jie gali palikti 
savo išsaugotos daiktus, 
kad neturėtų baimės jog 
jiedings arbus sunaikinti. 

kos žmones ir pasiekti jų 
tarpe santaikos .Uždavinys 
buvo sunkus, o dabar ne
atsirado jokių palengvėji
mo žymių. Pirmoje eilėje 
dirbančiųjų sluoksniai, 
siekdami didesnio gerbū
vio, grasina streikais,ku
rie šalies ūkio gyvenime 
palieka neigiamus pėdsa
kus. Kelia nuolatinį rū
pestį nedarbo šmėkla,kuri 
pastaraisiais dešimtme
čiais neatlaidžiai ramy
bės. Pastangos sulaikyti 
infliaciją iki šio laiko ne
buvo vaisingos. O prie to 
viso prisideda dar vis ky
lanti rasinė neapykanta ir 
kriminalinių elementų 
siautėjimas.Eilinio pilie
čio gyvenimas pirmaujan
čioje mūsų žemėje valsty
bėje darosi vis sunkesnis.

Tad susiklostė tokia pa
dėtis, jog Niksonui laimė
ti šiuos rinkimus buvo vi
sai lengva,b et valdyti mil
žinišką šalį bus labai 
sunku.

Elektoralinis susirinki
mas, kurs formaliai iš
renka JAV prezidentą, 
Niksonui duos 538 balsų 
iš bendro skaičiaus 521 ir 
jo priešininkui demokratų 
kandidatui senatoriui Mc
Govern liks vos 17 balsų. 
Bendrai balsavimai Nikso
nui davė persvarą-du prieš 
vieną. Niksonas laimėjo 
49 valstijose, iš esmų 50. 
McGovern laimėjo tik Ma
ssachusetts ir District of 
Columbia. Nuo Franklino 
Roosevelto laikų panašaus' 
laimėjimo niekas nebuvo 
pasiekęs.

Tačiau visai skirtingas 
vaizdas susidaro, kai pa
žiūri į JAV kongreso rin
kimų rezultatus .Kongrese 
didžioji persvara priklau
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so demokratams. Ir nu
matoma, kad bent arti
miausiais dvejais metais 
turės vykti aštri kova tarp 
Baltųjų Rūmų ir Kongreso. 
Senate padėtis kiek pa
lankesnė Niksonui. Šioje 
sunkioje būklėje Niksonas 
gali pasiguosti bent tuo, 
kad dalis pietų valstijų 
demokratų, pagal įsisenė
jusią tradiciją, balsavi
muose palaikys republiko- 
nus ir tuo būdu palengvins 
Niksonui susikalbėti su 
Kongresu.

Ten, kur buvo renkami 
šiais metais valstijų gu
bernatoriai, republikonai 
gavo 7, tuo "arpu, kai de
mokratai 9ymiai daugiau- 
netll vietų.Tarp kitko de
mokratai paveržė iš re- 
publikonų gubernatoriaus 
postus Delaware, Illinois 
ir Vermonte, bet republi
konai atėmė iš demokratų 
Missouri ir North Caro
lina.,
” MUZIKOS RUDUO ” 
DRUSKININKUOSE
Druskininkuose suruoš

ta šventė,pavadinta ’’Mu
zikos rudeniu

Buvo koncertai, muzikų 
ir muzikos atlikėjų susiti- 
kimai.

’’Muzikos rudens’^ventę 
žadama paversti tradicine, 
ruoš iant kasmet vis tokio- 
se vietose, kurios susiju
sios su garsiais muzkais,

PADIEVYČIO ŽUVYS
Padievyčio (Šilalės ra

jono) žuvininkystės ūkis 
turįs 300 ha ploto, ir iš 
kiekvieno ha vidutiniškai 
sugaunama po 500- 600 
kilogramų žuvies.

Gyvi karpiai ir peledės 
specialiomis mašinomis 
gabenami į Šilutę, Kauną.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



GINA ČAPKAUSKIENĖ
aktyvi lietuviu koncertų solistė

• CHICAGOJE populiarus 
Našlių klubas ir kasmeti
niai jo parengimai nariams 
sudaro pažymėtiną įvykį. 
Štai ir šiemet prie puikiai 
išpuoštų stalų susirinko 
300 našlių. Buvo kalbos 
sveikinimai, programa, o 
jau po visko smagios vai
šės ir linksmi našlių šo
kiai. Vietos laikraščiai šį 
parengimą pasigerėdami 
aprašinėja.

Dail. Vida Krištolaitytė

1972. XI. 15 f

Stanley Jokūbaitis Toronte 
kandidatuoja i švietimo 
taryba,

• BALFAS-bendras lietu
vių šalpos fondas apleidžia 
Nev Yorką ir išsikelia į 
Chicago. Apie tai jau se
nokai buvo kalbama. Balfo 
namasBrooklyne atsidūrė 
nepatogioje padėtyje. Ši 
sekcija pateko į neramių 
s luoksn ių įtaką. N amas 
kelis kartus buvo apvog
tas. Į naują Balfo valdybą 
išrinkti šie asmenys:Pir- 
mininke M.Rudienė, vice
pirmininkais J. Jastaitis, 
D. Bobelienė, kun.Trakis, 
iždin. Sereičikas, finansų 
sekr. V.Baleižytė, reikalų 
vedėjas A.Dzirvonas. Di
rektorių Tarybos pirmi
ninku pasiliko kun .V. Mar- 
tinkus.

Nijolė Bratanayičiūtė 
Geelonge, Australijoj laimėjo 
geriausios tinklininkės titulą.

Būrelis lietuvių dailininkų Čiurlionio galerijoje, Chicagoje. Iš kairės: P. Aleksa, O. Stankaitytė-Bau- 
žienė, M. Ambrozaitienė, N. Palubinskienė, A. Valeška, M. Stankūnienė, Čiurlionio galerijos direkto
rė V. Batakienė, J. Kelečius ir A. Labokienė. Dr. K. Ambrozaičio nuotrauka

GARSŪS ŽALGIRIO IRKLUOTOJAI TRENIRUOJASI TRAKŲ EŽERE.
3 psl.

JAV LB VI Tarybos ketvirtosios sesijos Clevelande spalio 28-29 d. posėdžio metu. Pirmininkauja 
dr. E. Lenkauskas. J. Garlos nuotrauka

• DR. EGIDIJUS UŽGIRIS 
Bostone viename kultūri
nių subatvakarių skaitė 
apie naujus tyrinėjimus 
mėnulyje. Paskelbti duo
menys apie žemės amžių, 

mėnulio atsirandimą ir 
kosminius spindulius su
domino susirinkusius.

•OPEROS SOLISTĖ LILI
JA ŠUKYTĖ sėkmingai 

gastroliavusi Vak. Vokie
tijoj šiuo metu vėl grįžo į 
Nev Yorką ir dalyvauja 
Metropolitan operos spek
takliuose.

• VYTAUTAS ALSEIKA, 
buvęs ” Eltos” New Yorke 
redaktorius nuvykęs į Vil

nių, vietos spaudai padarė 
pareiškimą,kad nusprendė 
pasilikti okupuotoje Lietu
voje o Alseika prisipažįsta, 
kad 30 metų gyvendamas 
tremtyje, klydo, o dabar 
prašo sovietinę valdžią 
leisti jam gyventi Lietuvo
je ir žada būti ’’vertu Ta
rybų socialistinės Lietu
vos sūnumi ”.



VLIK’O SEIMAS
Seimas yra aukščiausia 

VLIK-o veiklos instituci
ja, kurioje dalyvauja po 
tris atstovus nuo kiekvie
nos VLlK-ą sudarančios 
organizacijos. Seimas 
įvertina ir svarsto VLlKo 
Tarybos ir Valdybos vei
klą ir nustato ateities vei
klos planus bei išryškina 
naujas idėjas tautos lais
vinimo kovai sustiprinti. 
Pagaliau VLIK-o Seimas 
yra ta nepakeičiama au
ditorija, kurioje turi pro
gą pasireikšti visų jame 
dalyvaujančių grupių de
legatų iniciatyvą, jų kūry
bingumas ir veiklos eks
pansija.

Kadangi į VLIK-o meti
nius seimus suvažiuoja 
daugelis mūsų įžymesnių
jų politikos ir visuomeni
nio darbo veikėjų bei mū
sų centrinių organizacijų 
atstovų, tai VLIK-o sei
mai visada esti labai įdo
mūs ir spalvingi.

Šių metų VLIK-o meti
nis seimas susirenka 
Clevelande lapkričio m. 
25-26 dienomis .Šiam Sei
mui yra skiriama ypatin- 
tingai daug dėmesio, nes 
šiais metais kaip tik bai
giasi VLIK-o Valdybos 
kadencija ir seimo metu 
teks sudaryti naują VLIK-o 
Valdybą ir išrinkti jos 
pirmininką.

Smulkesnė viso ‘seimo 
programa planuojama, ir 
Clevelande labai intensy
viai rengiamasi šiam 
svarbiams lietuviškojo 
gyvenimo įvykiui ir daro
mos pastangos tinkamai 
priimti seimo delegatus ir 
sudaryti pačias geriausias 
sąlygas seimo darbams 
vykdyti .Į seimo posėdžius

Vilniaus lietuvaitės sveikina žygiuojančia Lietuvos kariuomenę.
i

CLEVELANDE

laukiama atvykstant dele
gatų ir svečių netik iš JAV 
valstybių,bet ir iš kaimy
ninės Kanados.

Visiems seimo priėmi
mo darbams organizuoti 
Clevelande yra sudarytas 
platus organizacijų atsto
vų komitetas,kuriam pir
mininkauja Jonas Daug ėla, 
o nariais yra išrinkti: Ao 
AugustinavičienėjA. Ka- 
sulaitis, N.Kersnaukaitė, 
J.Malskis, A.Pautienius, 
Pr. Razgaitis ir J. Vir
balis .

Seimo posėdžiai vyks 
naujame ir moderniškai 
įrengtame Hollenden 
House viešbutyje,kur is yra 
pačiame Cleveland© mies
to centre. Tame pačiame 
viešbutyje palengvintomis 
sąlygomis galės apsigy
venti ir visi seimo dele
gatai ir svečiai.Viešbučio 
pastatas bus dekoruotas 
ta proga lietuviškomis vė
liavomis ir tautiniais žen
klais .Seimo atidarymo po
sėdyje yra sutikę dalyvau
ti miesto meras ir dide
lis lietuvių draugas ir bi
čiulis Ralph Perk bei keli 
kiti vietos politikos vei
kėjai.

Seimo delegatams pa
gerbti yra rengiamas ban
ketas-vakarienė. Ši vaka
rienė įvyks šešta'dienį, 
lapkričio m. 25 d.Šv. Jur
gio parapijos salėje. Salę 
šiam įvykiui dekoruos ir 
tinkamai parengs dailb- 
ntnkas Petras Maželis, 
kurio gabumai ir meninis 
skonis šioje srityje yra 
susilaukę ne vien mūsų 
bet ir plačiosios šio kraš
to visuomenės dėmesio.

Šio subuvimo meninę 
programą atliks C levelan- 

do jaunieji lietuviai muzi
kos talentai. O pats subu
vimas šiomis dienomis 
norima paįvairinti nūdie
nio gyvenimo įvykių staig
menomis.

Tenka apgailestauti,kad 
visa ši VLIK-o seimo eiga 
dėl techniškų aplinkybių 
bus įmanoma pasėkti ir 
stebėti tik Cleveland© lie
tuviams,bet už tai tikima- /
si, kad šios kolonijos lie
tuviai gausiu būriu ir ak- 
tuviai dalyvaus VLIK- o 
seimo eigoje.

Besidomintiems šių me
tų VLIK-o Seimo reika
lais ar norintiems ta pro
ga į Clevelandą atvykti ir 
seimo parengimuose da
lyvauti informacijos tei
kia ir pageidavimus pri
ima komiteto narys Pr. 
Razgaitis, 1276 Eastwood 
Ave., Cleveland, Ohio 
44124, Tel:/216/442-9321.

Besirengiant šiam 
VLIK-o seimui, eina gan
dai, kad sekantis seimas 
galės būti sušauktas jau 
ir kitoje valstybė je-Kana- 
doje ir kalbos eina, kad 
ateinančių metų seimas 
bus Toronte.

Tačiau pagrindinę šių 
visų seimų' ir jų rengėjų 
mintį lydi v iltys,kad kiek
vienas seimas yra jau 
paskutinis ir kad VLIK-o 
pagrindiniai uždaviniai 
bus artimiausiu laiku įgy
vendinti ir jo veikla nebe
bus reikalinga. Tad ir 
kiekvieną VLIK-o metinį 
seimą šaukdami puoselė
jame mintį, kad jis turėtų 
būtų paskutinis, bet, rea
liai vertindami realius šio 
laikotarpio reiškinius, 
stipriname vilti,kad Lietu 
vos laisvinimo idėja ir jos 
vykdomoji akcija tvirtai 
atlaikis metų bandymus.

J.Dg.
MOKYKLA MERKINĖJE 
r Merkinėje baigta staty

ti ir atidaryta nauja mo
kyklą, turinti 16 klasių, 
taip pat mokymo kabinetus, 
salę, valgyklą.

Joje mokosi 572 moki
niai.

Be kita ko, mokykla pa
vadinta Rojaus Mizaros 
vardu.

DAUGIAAUKŠTIS
ALYTUJE
Alytuje pastatytas pir

masis daugiaaukštis gy
venamasis namas, turįs 
112 butų.

Esąs sumontuotas jau 
toks antras ,statomas tre
čias.

SVARBŪS VLIKO DARBAI. . . 

(Atkelta iš 1 psl.)

Verta pabrėžti,kad Vil
kę randa bendrą kalbą net 
trijų kartų atstovai, jeigu 
tas kartas,politiniam dar
bui pribrendusias, matuo
sime dvidešimtpenkeriais 
amžiaus metais.Vlike dir
ba jauni, bet ne Lietuvoje 
gimę, energingi vyrai, ku
rie gerai supranta pa
vergtos Lietuvos padėtį.

Šiemet,savo gimtadienį, 
lapkričio 25 dieną-Cleve
lande, Ohio, Vliko Seimas 
vykdo savo dviejų dienų 
sesiją.

Mūsų Tėvynę Lietuvą 
didžiausioje priespaudoje 
laikąs priešas yra žymiai 
už mus stipresnis savo fi
zinėmis jėgomis, bet lie
tuvių tautos idealo-turėti 
savo laisvą savarankišką 
valstybę - nepajėgia už
gniaužti ir nepajėgs. Pati 
tauta savo žemėje atkak
liai kovoja, Vilkas ir mes 
visi jaučiam šventą parei
gą būti tų tautos kovų tal
kininkais.

Bus svarstomos trys 
atskiros problemos, su 
kuriomis ankštai riš as i 
Vliko veikla. Jos yra:
1. politinė pasaulio įvykių 
raida ir Lietuvos byla,apie 
ką kalbės dr.Stasys Bai
kis. Lietuvos Atstovybės 
Vašingtone patarėjas;
2. Kitas svarbus klausimas 
yra giliau pažinti tautos 
padėtį ir nuotaikas ir jų 
pasireiškimus tėvynėje, o 
ypač kas pastaruoju metu 
dėjosi ir dedasi Lietuvoje 
ir kokie tuo klausimu yra 
Vliko uždaviniai. Šiuo 
klausimu kalbės Stasys 
Dzikas, Vliko Sekretorius.
3. Vilkas ir visuomenė, 
nuo kurios visokeriopos 
paramos priklauso ir mū
sų veiklos sėkmingumas. 
Šia tema kalbės prof.dr. 
Jonas Genys.

Vilkas pasiuntė do
kumentuotą memorandu
mą, valstybių vyriausy
bėms,kurių atstovai susi
rinks š.m. lapkričio 22 d. 
Helsinky atlikti paruošia
muosius darbus šauksimai 
Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Konferen- vcijai. Šioji konferencija, 
kurią labai rėmė ir pro
pagavo Sovietų Sąjunga, ti
kėdamasi įteisinti savo 
imperialistinius užkaria
vimus, gali atstoti po An
trojo pasaulinio karo ne

įvykusią Taikos Konferen
ciją, kurios sovietai visai 
nenori.Konferencijoje ne
išvengiamai bus paliesta 
ir Lietuva.Lietuvos bylos 
atstovavimas ir gynimas 
tojekon erencijojeyra di
džiausias Vliko rūpeštis.

Antras svarbus darbas, 
tai Stalino - Hitlerio są
mokslo ir įvykdytos prieš 
Lietuvą agresijos doku
mentų rinkinys .Knyga, pa
sirodys rinkoje dar šių 
metų pabaigoje.

Knygą paruošė tarptau
tinės teisės profesorius 
dr.Bronius Kasias.
o - "The Advertiser” Aus
tralijos Associated Press 
iš Maskvos rašo: ”Kai ku
riose Sovietų Sąjungos da
lyse komunistai dalyvauja 
religinėse apeigose, sako 
Pravda, perspėdama, kad 
tai negali būti toleruojama. 
Komunistų dienraštis ra
gina pradėt smarkesnę ak
ciją Išrauti religiją, kuri, 
nepaisant daugiau kaip 50 
metų komunizmo,tebesanti 
viena atkakliausių praei
ties atgyvenų. Pravdos pir
mojo puslapio vedamasis, 
kuris sovietų žmonėms ro
dyklė, išvedžioja, kad da
bartinėmis sąlygomis ne
paprastai svarbu iškelti į 
viešumą ryšį tarp tikybos 
ir nacionalistinių atgyvenų.

Yra žinoma, sako laik
raštis, kad daugelyje atve
jų bažnyčios ir sektos pasi
savina tautinių vertybių 
saugotojų vaidmenį.

Pravda neišskiria ku
rios nors vienos religijos, 
tačiau pirmoji, kuri ateina 
į galvą, yra Lietuva.
Visa tai galėtų būti taiko
ma ir muzulmonams, žy
dams (manoma, kad sina
goga tarnauja kaip tautinės 
sąmonės centras daugeliui 
žydų ateistų), Armėnijos 
krikščionims, ir kai ku
riai atvejais ir patiems 
rusams. Pravda kaltina 
buržuazinę propagandą, 
kad ši siekianti atgaivinti 
religinius ir tautinius prie
tarus.
• KIJEVO " Gamtos uni
versitete " įkurtas naujas 
gydomųjų augalį fakulte
tas. Pirmąją paskaitą ja
me skaitė biologijos 
mokslų kandidatė E.Šči- 
munkaitė. Viešnia iš Vil- 
papasakojo ukrairuiečiams 
apie Lietuvos vaistininkų 
darbą.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Kanados min. pirm. Pierre Trudeau džiaugiasi savo sūnum.
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• KANADOS konservatorių 
partija, kaip dabar paaiš
kėja, nelaukė tokio didelio 
laimėjimo. Ypatingai jie 
buvo sėkmingi vakaruose. 
Sakysim, Albertoje jie 
gauna visus 19 mandatų. 
Panašiai konservatoriai 
buvo skemingi ir provin
cijoj Saskatchewan. Onta
rio valstijoj liberalai ne
teko 27 mandatų, o kon
servatoriai padidino 23 
mandatus. Konservatorių 
vadas Stanfieldas spaudos 
atstovams apeiškė, jog 
esąs pasirengęs sudaryti 
naują Kanados vyriausybę. 
Bet jis nenusistatęs esąs 
įsitikinę, kad liberalai 
jau neturi šalies pasitikė
jimo ir todėl Trudeau tu
rįs pasitraukti. Bet jeigu 
Trudeau bandys pasilikti 
valdžioje, tai būsiančios 
panaudotos visos teisėtos 
priemonės jo atžvilgiu. 
Savo ruožtu, Stanfieldas, 
jeigu susidarys palankios 
sąlygos, rengiasi paimti 
valdžios vairą ir vykdyti 
savo paskelbtą programą. 
Jis priminė, kad jo pirmi 
darbai, tai mokesčių su
mažinimas ir pensijų pa
didinimas.Tuo tarpu Tru
deau pranešė general gu
bernatoriui, kad lapkri
čio 1 d. įvyko ministerių 
kabineto posėdis. Jis 
stengsis dar kartą per
skaičiuoti balsavimų re
zultatus .

• NIGERIJA pavedė Kana
dai pravesti aukšto įtam- 
pimo elektros laidus savo 
teritorijoje 429 mylių il
gi o.Kontrakto vertė siekia
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milijono 200 tūkstančių 
dolerių.

• KANADOS sodų derlius 
dėl labai ankstyvų šalčių 
smarkiai nukentėjo. Ber
wick© ir Nova Scotia ra
jonuose ketvirtadalis viso 
derliaus žuvo. Bus su
rinkta daug mažiau obuo
lių, negu tikėtasi.

• PRAEITO MĖNESIO 
paskutinėse savaitėse pa
gaminta 1,153,539 automo
biliai, o praeitais metais 
tuo pačiu laikotarpiu buvo 
pagaminta 1,103,114.

• ŠIŲ METŲ trečiame 
ketvirtyje smarkiai krito 
užsienio prekybos lygis. 
Parduotų į užsienį prekių 
bendra kaina siekė tik du 
milijonus dolerių,o tų pa
čių metų antrame ketvir
tyje buvo parduota - 
373, OOO, OOO dolerių 
sumai.

• ATOMIC ENERGY of 
Canada dalyvauja didžiu
lės atomine energija va
romos 600, OOO kilowatu 
ęlektros stoties statybos . 
Šios statybos suma sieks 
trijų šimtų milijonų dole
rių. Visas darbas bus 
baigtas tik 1979 metais.

• ONTARIO Health Asso
ciation pas įtarimuos e To
ronto mieste dr. Marion 
Powell pareiškė,kad pilės 
nuo nėštumo turi būti lais
vai prieinamos ne tik mer
gaitėms vyresnėms, kaip 
16 metų bet ir visoms, ku
rios jau gali pastoti nėš
čiomis.
• TORONTO "Datsun”- ja

poniškos gamybos auto
mobilių sandelyje nežino
mi piktadariai padarė dau
giau 20 tūkstančių dolerių 
nuostuolių, sunaikindami 
porą dešimčių automobilių.

• TORONTO miesto val
dyba buvo nusprendusi 
pensininko amžiaus sulau
kusiems savo gyventojams 
pagelbėti sniegą nuvalyti. 
Bet dabar, matyt dėl lėšų 
stokos, bandoma apeiti šį 
nutarimą ir daromi įvai
rūs trukdymai.

• BRITISH COLUMBIA 
provincija padarė spren
dimą padidinti pensijas 
iki dvidešimties dolerių.

• CIGAREČIŲ kainos Ka
nadoje greičiausia turės 
pabrangti.Priežasčių esa
ma daug. Pirmiausia šie
met tabako derlius buvęs 
mažesnis, negu praeityje, 
o taip pat atlyginimai dar
bininkams pastaruoju lai
ku didesni, lygiai ir kitos 
gamybinės išlaidos padi
dėjusios.

• SA VA ITG A LIO aukos 
Kanados žemėje: viso žuvo 
65 asmenys, 53 užmušti 
kelio nelaimėse, 6 gais
ruose, 2 oro nelaimėse, 2 
užmušti -medžioklėje, 1 
paskendo ir vienas už
troško dūmuose.

Į AFRIKĄ
Kauno Politechnikos in

stituto docentai Liudas ir 
RomaRazapulskiai išvyko 
vieną aukštųjų Tuniso mo
kyklų dėstyti.

To instituto dėstytojas 
N.Kunickis grįžo iš Zam- 
bijosakur porą metų ruošė 
radijo technikus.

" Tiesoje ’’ rašoma, kad 
16 to instituto dėstytojų 
dėsto ar stažuojasi JAV, 
Indijoje, Vakarų Vokieti
joje, Egipte, Alžyre ir 
kitur.

DAR 40, OOO
VOKIEČIŲ
REPATRIANTŲ
Vokiečių spauda (’ Bal- 

tische Briefe’’Nr.9) rašo, 
kad Pabaltijy besilanką 
vokiečiai sutinka daug sa
vo tautiečių.Tai po pasku
tiniojo pasaulinio karo į 
Pabaltijį atsikėlė Volgos 
ir Volinijos vokiečiai. Š. 
m. liepos mėnesį Jungti
nių Tautų sekretoriui K. 
Waldheimui lankantis 
Maskvoje, jie įteikė Jung

tinėms Tautoms prašymą 
pasirūpinti,kad būtų jiems 
leista iš Sovietų Sąjungos 
išvykti į Vokietiją.

Vokiečių Raudonojo 
Kryžiaus žiniomis, nuo 
1957 m. iš Sovietų Sąjun
gos atvyko į Federal. Vo
kietiją 24, OOC vokiečių. 
Mažiausiai 40,000 vokie
čių dar nori atvykti į Vo
kietiją šeimų apjungimo 
vajaus rėmsuose.

Taip pat vokiečių lai
kraščiai informuoja, kad 
dviejuose ’’Sovietų Sąjun
gos" uostamiesčiuose, bū
tent, Leningrade ir Taline, 
galimabent porą dienų pa- 
buvuoti be vizų.Atvyksta
ma sovietų laivu iš Suo
mijos. Nakvoti reikia 
grįžti į laivą. Daugelis 
pastebėję, kad, būdami 
mieste,buvę sekami.

Teigiama, jog kai kurie 
išeiviai, kilę iš sovietų 
valdomų kraštų, pasinau- 
dojąšia proga susitikti su 
savo giminėmis Leningra
de, bet daugiausia Taline.

PARYŽIAUS EIFELIO 
BOKŠTAS PAVOJUJE
Prancūzai susirūpinę, 

kad jų sostinės simbolis 
garsusis 318 metrų aukš
tumo Eifelio bokštas atsi
dūrė pavojuje. Iš geležies 
padarytoji konstrukcija 
nyksta-rūdyja. Rūdys tiek 
daug žalos padarė,kad yra 
baimė, jog jau netolimoje 
ateityje bokštas gali su- 
griuti.Eifelio bokštas puo
šė Paryžių daugiau astuo
nių dešimčių metų. Spe
cialistai sako,kad bus rei- 
kajingas didelis remontas, 
kurs brangiai kaštuos. Pa
ryžiečiai tuo susirūpinę, 

Apšarmojusi šiaurės Kanadoje pušis.
5 psl.

nes jų miesto lankytojai 
grožėjos tuo išlakiu pasta
tu, pas įkeldavo į viršiy, 
susipažinti su Paryžiaus 
panorama, o svarbiausia 
mokėdavo už šį malonumą., 
Netekti nuolatinių pajamų 
prancūzai labai nenori. 
Juk į metus buvo gaunama 
pusantro milijono frankų 
grynų pajamų.

• PERONAS, savo laiku 
pagarsėjęs Argentinos 
diktatūriniais metodais 
valdytojas, išbuvęs ilgą 
laiką tremtyje, dabar 
grįžta atgal į Argentiną.

Dabartinė vyriausybė 
Peronui formaliai leido 
grįžti į Argentiną, kur jis 
turi savo organizaciją ir 
nemaža savo šalininkų. 
Laukiama, kad Peronas, 
nors jau turi 77 metus 
amžiaus, bet bandys pa
tekti į vadovaujantį postą.

Peronas 1955 metais po 
karinio perversmo buvo 
pašalintas iš prezidento 
pareigų. Nuo to laiko jis 
gyveno Ispanijoj. O dabar 
ateinančių metų kovo mėn. 
Argentinoje turi įvykti 
prezidento rinkimai. Pe
ronas ir laukia tos pro
gos iš naujo įsijungti į 
Argentinos politinį gyve
nimą.
• BRIUSELYJE įvykusioje 
ūkio parodoje lenkiškoji 
" zubrowka ’’ gavo aukso 
medalį.Tik nepabrėžiama, 
kad ši garsi degtinė pačių 
lenkų yra vadinama"! ietu- 
viška zubrinė ",

• CHICAGOE lietuvių žur
nalistų klubas lapkričio 
18 d. rengia rudens lapų 
pasilinksminimą.



KAIP ATRODO DABAR 
BIRŽAI

MŪSŲ ŠEIMŲ PROBLEMOS IŠEIVIJOJE

V. DAUGIRDAITE - SRUOGIENE
Prieš penkerius metus 

Miestų statybos projekta
vimo institute buvo pa
ruoštas Biržų miesto cen
tro užstatymo generalinis jerįų gali nusipirkti automobilį ir — jau turi pilną laisvę, 
planas (architektas V. Bu- „motorizuotą meilę“ ir gali elgtis nepasiduodamas tėvų kont- 
gailiškis).” Biršiečių žo-rolei. Atsiranda toji praraja tarp kartų, dėl kurios dabar 
dts”pasakoja, kad, įgyven-tiek spaudoje rašoma, tiek sielojamasi.
dinant šį projektą, iškilo Taip atsitinka šeimose, kur tėvai rūpinasi vaikais; o tose, 
naujas miesto kvartalas- kur tėvai maža dėmesio kreipia į jaunos kartos auklėjimą, 
vaikų darželis - lopšelis, 
” Svajonės " parduotuvė
penkiaaukščiai gyvena- *įaį papiit0 jau apįe 50 metų tam atgal. Tos teorijos paveikė 
mieji namai.Dabar staty
bos vyksta pačiame miesto 
centre. Vytauto gatvėje.
Statomi gyvenamieji na-

Gi pasidaryti materialiai nepriklausomais, bent turėti pi
nigų draudžiamoms pramogoms, šio krašto sąlygomis yra 
visai nesunku. Jaunuoliui anksti uždarbis yra prieinamas, san
taupos jo paties žinioje. Vos 16 metų sukakęs jis už 50 do-

auklėjimą. Lepinimas ir pataikavimas užmuša savarankumą, 
o žiaurumas augina sadistus ir macochistus. Tačiau blogai’ 
suprastos tos teorijos padarė daug žalos, prisidėdamos prie 
vaikų nutolimo nuo tėvų.

Technika, civilizacija suteikė mums daug gero, atnešė 
daug patogumų, bet auklėjimo srity davė ir nemaža blogų reiš
kinių. Seniau kiekvienoje šeimoje vaikai iš mažumės buvo 
įtraukiami į darbą, į pareigą. Žąsų ganymas, smulkių darbe
lių atlikimas turėjo prasmės ne tik panaudojant ūky kiekvie
ną darbo jėgą, bet reiškėsi ir kaip svarbus auklėjimo fakto
rius. Šiandien čia Amerikoje tokių darbelių vaikams sumažėjo, 
jie iš pat mažens pripranta paspaust mygtuką. Ir taip suma
žėjo priemonių, kuriomis ugdomas pareigingumas ir atsakin
gumas.

pavojus jaunimui yra dar didesnis.
Generacijų tarpe prarajos priežasčių tenka ieškoti ir 

moderniškosios pedagogikos teorijose, kurios atsirado ir pla-

Baigus šiuos darbus, 
statybos persikels į mies
to šiaurinį rajoną. Dar 
daug kas bus pastatyta 
realizuojant generalinį 
planą:dailus architektūri
nis ansamblis apie J. Ja
nonio aikštę, nauja auto- jausmai mažoje širdelėje, 
busų stotis, daug gyvena
mųjų namų, bendrabučių, 
keturių aukštų viešbutis, 
teisingumo rūmai, nauja 
rajoninė ligoninė, univer
salinė parduotuvė, kultū
ros namai.
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Yra dar kitų faktorių, kurie plečia prarają tarp tėvų ir 
vaikų. Jų tarpe mokyklų reikalavimas, kad tėvai visai nesi
kištų į vaikų mokslą, nepadėtų jiems atliekant namų darbus. 
Vaikas, pradėjęs lankyti mokyklą, praleidžia joje didesnę 
dienos dalį. Tėvai, grįžę iš darbo pavargę, mažai juos tema
to. Vaikai turi paruošti pamokas, dalyvauja sporte, dažnai 
turi dar privačių pamokų — muzikos, baleto, meno. Tarp 
kito ko pastebėta, kad šios rūšies lavinimu tėvai kartais yra 
daugiau susirūpinę, negu tautiniu auklėjimu, negu lietuvių 
kalbos išlaikymu. Rezultate tėvai per ilgus metus visai ne
žino, koks intelektualinis bagažas kraunamas į jų vaikų sme
genis, kokia moralė juos veikia, kokia pasaulėžiūra juose iš
sivysto.

Seniau jauni žmonės, kurdami šeimą, turėjo daugiau

dabartinę senąją kartą, įsišaknijo skaitančioje visuomenėje, o 
per jos pavyzdį paveikė ir plačias mases.

Visų pirma, propaguojamas dirbtinis kūdikio maitinimas 
nutraukia biologinį motinos ir vaiko ryšį anksčiau negu gam
ta parėdė. Nuo jo atsisakyti šiandien sunku, turint galvoje 
patogumą ir, svarbiausia, fabrikantų pelną. Taip pat tų teo
rijų griežtas reikalavimas, kad kūdikis nebūtų nešiojamas, 
supamas, o paliekamas rėkt, nekreipiant į jį dėmesio, paveikia > 
mažylio pasąmonę taip, kad jam atrodo, jog tėvai yra žiau
rūs, negailestingi, jo nemyli, nepaguodžia. Iš kitos pusės pa-- 
tarimai leisti vaikui daryti visa, ką jis nori, kad nekiltų pareį~' į "atsakingumo jausmo. Dabar jaunavedžiai daug 
jame nepasitenkinimo jausmo (frustration!) įpratina vaiką gal- lengviau žiūri į šeimos gyvenimą — daug pagundų iš ša- 
voti, kad tėvai neturi ant jo jokios galios. Taip pačioje kūdi-i Ues> rekiam0S) lengvesnis uždarbis traukia į malonumų ieško- 
kystėje yra nustelbiami natūralūs meilės ir pagarbos tėvams, jimą Iš to seka nerimas> besotis troškimas naujų įspūdžių, pa-

• galiau nesantaika tėvų tarpe, skyrybos, kurios griauna šeimą 
Dabar pedagogai savo klaidas yra pastebėję, jau leidžia ir pirmoje eilėje skaudžiai paliečia vaikus.

kūdikį priglausti, panešioti, paguosti. Tik freudiškas „frustra
tion“, atseit, nusivalimo baubas, stipriai laikosi, nes patarimas 
viską vaikui leisti pataikauja pačių tėvų tinginystei: yra daug 
lengviau leisti vaikui daryt ką jis nori, negu jį nuolat stebėti, 
kovoti ir mokyti daryti taip, o ne kitaip.

Minėtos pedagoginės teorijos turėjo gerą tikslą, tai buvo 
natūralus protestas prieš vaikų lepinimą iš vienos pusės ir 
taip pat prieš perdaug griežtą, individą laužantį, senovišką

Tarp visų tų destruktyvinių faktorių ir poveikių moraliai 
stipresnis jaunuolis atsilaiko, savo protu susikurdamas idea
lus ir juos sekdamas. Bet silpnesnis, paveiktas demoralizuo
jančios aplinkos, eina pasroviui, pasiduoda blogoms įtakoms.

Bet ypatingai lietuvybės išlaikymo problema kelia dide
lio rūpesčio. Jungtinių Amerikos Valstybių turtingas, trukš- 
mingas, dinamiškas gyvenimas apglušina ir kartu imponuoja. 
Likimas mus metė į didmiesčių darbininkų rajonus, kur ma-

EDUARDAS CINZAS

ROMANO

RAUDONOJO

ARKLIO

— Na, ir kas? — paragino jis, kai aš nutilau.
— Ką tėvas pasakė, aš tai žinojau, bet nuėjau 

ir pasižiūrėjau, kaip jis buvo siūlęs. O apsižiūrėjęs 
likau pas Diubą, bet pasirūpinau, kad į jo kliniką 
atgabentų sunkiau sužalotų angliakasių. Iš pradžių 
Diubas nenorėjo nė girdėti apie tokius sužalotuo
sius, bet vėliau suprato, kad jam bus naudinga, jei-1 
gu ir plebėjai apie jį žinos. Taip aš nejučiom įsijun
giau į ortopediją ir, tur būt, joje pasiliksiu. Žinoma, 
jeigu Raudonasis arklys nepramato man kitokio li
kimo...

— Kur dabar tavo tėvas? — skubėjo jis.
— Liežo angliakasių sanatorijoje. Kai aš pra

dėjau suprasti, koks pavojingas yra angliakasių dar
bas, buvo per vėlu: silikozė jau graužė jo plaučius. 
Taigi, daktare Roksai, širdį perkeliame į kitą krūti
nę, o paprasčiausių akmens dulkių nepajėgiame su
tvarkyti.

— O motina?
— Ji romesnė. Ji nemaištauja nei prieš Dievą, 

nei prieš žmones. Visi angliakasiai pasenę suserga, 
sako ji. Manau, kad ji neįsisąmonina, kaip kankina
si lėtai dūstantis žmogus. Ji nežino, kad tėvas atek.
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nančią žiemą mirs, — nebe pirmą kartą jis toje sa
natorijoje, — nežino, kad nebesugrįš.

Jis pamuistė galvą, tarsi marškinių apykaklė 
veržtų gerklę. Norėjo dar kažko paklausti, bet susi
laikė. Aš supratau jį, todėl ramiai atsakiau:

— Jie nieko nežino apie mano priepuolius. Iš 
Lemreno olos parašiau, kad išvykstu į Angliją, į or- 
topedininkų kursus. Vis arčiau jų, negu Amerikoje.

Pasiekę kalvos viršūnę, pamatėme slėnyje nu- 
sitiesusį miestelį. Rudos stogų čerpės jaukiai švietė 
saulĄe. Kasdieninis spalvotų paveiksliukų mieste
lis, kurį aplenkdavo laikas ir įvykiai ir apie kurį 
slankiojo, manęs ieškodamas, priepuolių Raudona
sis arklys.

— Gal išgersime stiklą alaus? — paklausė jis, 
kai privažiavome Filonės kavinę.

Aš sutikau, ir mes sustojome prie kavinės durų.
Emilis pasitiko mus šypsodamasis. Jis trypinė

jo kavinėje, žaisdamas su šunim. Žanina stovėjo už 
bufeto, Filonės vietoje, ir sriūbčiojo vyną. Tur būt, 
visada taip būna, kai Filonė išvyksta į Bastognę.

— Žmona išvyko pas meilužį į Bastognę, o aš, 
kaip matote, apie padavėją - virėją glaustausi! — 
juokėsi jis, tapšnodamas Žaninai per šlaunį. — Iš 
kur jūs, daktarai, tokie dulkini?

—r Padidinome tėvo Garmoleno vaikaičių gvar
diją, — pasakojo daktaras Roksas. — Dar vienas 
vaikinas Jo Didenybės aukštaūgių pulkui.

— Tai kiek jų dabar yra? — bandė lankstyti 
pirštus ir skaičiuoti Emilis, bet pagaliau vien tik pa
kratė rankas. — Ar senis vis dar tebevaikščioja ro
žančium vienoje rankoje ir nagaika kitoje? Vis odi
nėmis kelnėmis ir atmetęs galvą, kaip prūsų genero
las?

— Pragyvens jis mus visus, Emili. Braška, links
ta, bet vis nelūžta, kaip dainelėje sakoma.

— Mane tikrai pragyvens, bet tave kažin, — 
Emilis šypsojosi žmonėms ir pro atviras duris švie
čiančiai saulei. — Tave, daktare, kai visas apsama
nosi, žmonės atiduos į Antverpeno zoologijos sodą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



ža kultūros, kur aplink gyvenantieji žmonės yra mažesnio iš- mokykla ir draudžia tėvams kištis į vaikų mokslą, vistiek jie 
silavinimo, susirūpinę materialine gyvenimo puse. įvairių tau- turi sekti mokyklos vadovėlius, žinoti, ko jie mokosi, ką jie 
tybių ateiviai, čia anksčiau atvykę dėl duonos, skubiai ašimi- skaito, ką jie televizijoje žiūri. Reikia aiškinti dalykus, kurie 
liuojasi; mažų tautų sjekimas išlaikyti savo kalbą, tradicijas prieštarauja mūsų ideologijai, žinoti, kuo vaikas intelektualiai 
nėra respektuojamas, nes nepraktiškas. Tėvų reikalavimas ir moraliai yra maitinamas.
kalbėti lietuviškai mūsų jaunuoliui nepatinka jau vien dėl to, 
kad, kaip jau sakyta, išskiria jį iš aplinkos. Be to, kalbėt 
lietuviškai, kada didesnę dienos dalį jis kalba angliškai ir 
kada jam vis labiau ir labiau trūksta žodžių komplikotesnėms 
sąvokoms išreikšti — visa tai reikalauja pastangų! O daryti 
pastangas esamoje nuotaikoje retai yra reikalinga. Nepatinka 
vaikams tėvų reikalavimas lankyti lietuviškas šeštadienines 
mokyklas, nes kiti vaikai tuo laiku yra laisvi; ir pati mokykla 
retai sugeba sudomint amerikoniškos mokyklos paveiktą mok
sleivį. Nepatinka jaunimui ir mūsų parengimai su ilgomis, 
nuobodžiomis kalbomis. Ir taip mūsų akyse vaikai nutausta, 
dingsta šeimai ir tautai.

Kas gi daryti? Kaip gelbėt mūsų jaunimą?
Visų pirma turi būti priimtas pagrindinis dėsnis, kad tė

vai pirmoje vietoje turi rūpintis vaikais, bet ne savo patogu
mais ir malonumais. Turi stengtis išlaikyti su jais tinkamus 
šeimos ryšius iki pat jų subrendimo. Mokyti ne žodžiais, bet

11 gerais pavyzdžiais. Meilė, pareigos jausmas, teisingumas — 
tai savybės, kuriomis pasižymėjo lietuvės motinos kaimie
tės, bet kurios nubluko mūsų visuomenei miesčionėj ant, o ypač 
mums atsidūrus išeivijoje.

L. MORKŪNAS
TRIESTO STOVYKOJE
Britų”The Sun” ( spalio 

18 d.) rašo, kad Lionginas 
Morkūnas, atėjęs į Geno- 
jos policiją ir paprašęs 
prieglobsčio, pasisakė: 
” Pavargau begyvendamas 
kraš te,kur iam e nele idž ta
rn a naudotis laisve ”.

Jis esąs buvęs raketų 
fabriko viršininkas Lie-

Joks auklėjimas nėra įmanomas, jei patys tėvai netiki 
tuo, ką jie moko. Jei tėvai neturi aukštų idealų, jei jie 
nebrangina savo tėvų kalbos, papročių, savo krašto praei
ties — kaip gali užaugti geras, doras žmogus lietuvis? Nuo
širdi, giedra atmosfera namuose, harmoningas sugyvenimas 
tėvų tarpe, pagarba vieno kitam — tai būtinos sąlygos, kurio
se vaikas gali išlaikyti pasitikėjimą tėvais ir nesivaržydamas 
kreiptis į juos su savo problemomis.

Didžiai nusikalsta motina, jei, turėdama mažus vaikus, ei
na dirbti ne iš būtino reikalo, bet siekdama prabangos daly
kų, tenkindama savo tuštybės įnorius. Vaikai, palikti sve
timoje, kad ir rūpestingoje, priežiūroje niekad negaus to, ką 
jiems motina gali duoti.

Be galo svarbu yra neišleist vaiko iš akių jo laisvalaikiu, 
žinoti, kur jis būna, su kuo bendrauja, kas jo draugai. Nors

Labai geras dalykas yra daugelyje gerų amerikiečių šei
mų (kai kada ir mūsų) įsivyravęs paprotys nors kartą į sa
vaitę sueit drauge visiems šeimos nariams ir bendrai aptarti 
kiekvieno problemas, šeimos biudžetą, o taip pat ir vaikų pla
nuojamas išlaidas iš jų pačių santaupų, duodant praktiškus, ra
cionalius patarimus, nors ir neprimetant griežtai savo nuomo
nės. Ramiai aiškinti, remiantis sveiku protu — tada nesunku 
jaunimą įtikinti ir sustabdyti nuo neteisingų sprendimų. Vy
resnieji vaikai ta proga gali padėt jaunesniems nugalėti ne- tuvojeir esąs dirbęs rusų 
drąsumą ir padėti tėvams sprąsti jų jaunesnius brolius ir se- erdvės tyrinėjimo progra- 
seris kamuojančius klausimus. ' moję. Į Genoją atvykęs su

Vienas svarbiausių dalykų tai nepavėlavus savo namuo- gerai parinktų turistų gru- 
se, savo šeimoj tinkamai apšviesti vaikus sekso klausimais, pe (iš viso jų buvęs 1OO). 
Nes šie klausimai yra tos rūšies, kurie pirmoje eilėje atito- Policija jį nulydėjusi į 
liną vaikus nuo tėvų, sučiaupia jų lūpas ir verčia giliai užsi- politinių pabėgėlių stovy- 
skleisti. Jeigu tėvas ar motina mokės rimtai vaikui išaiškinti 
naujos gyvybės atsiradimą, jeigu mokės įdiegti vaikui suprati
mą apie tai, kad seksas ne žaidimui tarnauja, jeigu jam bus 
paaiškintas skirtumas tarp meilės ir paleistuvavimo, — jis bus 
apšarvuotas nuo gatvės nešvarumo ir nesibijos klausti tėvų 
apie dalykus, kurių pats negalės sau atsakyti. Tai yra opus 
reikalas. Mūsų sena kultūra mums įskiepijo drovumą, mums 
yra sunku rasti formą, kuria galėtume vaikams tinkamai tuos 
rūšies klausimus aiškinti. Mes, vyresniosios kartos žmonės, ne
same pratę, kaip šio krašto jaunimas, atvirai ir garsiai vyrų likęs žmoną ir 1O m. am“ 
ir moterų draugystėje diskutuoti sekso klausimus. Varžomės, žiaus dukterį, 
svyruojam, nerandam žodžių... Vaikai jaučia tai ir tyli. Mu
myse viktorijaniškas „tabu“ dar giliai yra įsišaknijęs. Todėl, 
jei tėvai patys nesugeba natūraliai, be varžymosi išaiškinti 
vaikams šiuos opius klausimus, patartina susitarti keliom 
šeimom, pakviesti gydytoją arba rimtą, turinti vaikų pasiti
kėjimą žmogų, ir su vaikais viską aptarti. Ir svarbu nepa
vėluoti. Kiek teko išsikalbėti su jaunimu, kai vaikai pasie
kia 6-jį skyrių, jau būna per vėlu, jau jie spėja išgirsti teisy- apibūdinęs jį kaip vieną 
bę biaurioj formoj, jau jų siela yra sužalota. sovietinių erdvės tyrinė-

Bus daugiau, jimų srities ” smegenų ”.

klą Trieste.

Jis esąs 
specialistas 
rūpintis, kaip pabėgti, jau 
prieš porą metų. Norįs 
įsikurti JAV.

Policijai sakęs, kad pa-

elektronikos 
ir pradėjęs

” Eveninga Standard” 
(spalio 17 d. kartoja italų 
” II Messaggero” pateiktą 
žinią,kad L.Morkūnas va - 
daovavs Vilniaus raketų 
fabrikui. Italų laikraštis

— Kodėl? — nustebo daktaras Roksas.
— Satyras taip sako. Buvo atėjęs atsipagirioti. 

Sakėsi vakar prisisiurbęs tiek vyno, kaip visa Lenki
ja. Kai užsiminiau apie jūsų ginčą, tai numojo ran
ka ir nusprendė, kad beždžionėms vieta ne kur ki
tur, o zoologijos sode.

— Aha! — susivokė daktaras Roksas.
— Taigi, kad aha! — juokėsi Emilis. — Saty

ras ir mirdamas tau neatleis, kad Kristų priskyrei 
prie šizofrenikų. Gerkite dar po stiklą, aš statau.

— Tu, kaip matau, ir pats girkšnoji, — palin
gavo galvą daktaras Roksas. — Žinai, kad kenkia, 
o...

— ... vistiek geri! Dėl Dievo, nebekartink ma
no paskutinių dienų! Ryt poryt ištiesiu kojas į du
ris, o tu vis dar dantis užkalbi. Lyg aš nesuprasčiau 
ir nejausčiau, kad slystu į duobę.

Aš nuėjau į virtuvę nusiplauti rankų. Žanina 
atėjo iš paskos ir užmetė man ant peties rankšluostį. 
Aš įsiklausiau į jos trūkčiojantį alsavimą. Karštas, 
vynu kvepiantis vėjelis kuteno mano sprandą.

Nežiūrėdamas į ją, nusišluosčiau rankas ir grą
žinau rankšluostį. Ji nusviedė tą rankšluostį ir su
griebė mane į glėbį. Aš išsigandau, kad Emilis ne
ateitų į virtuvę, bet kraujas man suplūdo į galvą, ir 
aš grąžinau jai pabučiavimą. Paskui ji atšoko, pri
spaudė rankas prie degančių savo skruostų ir spru
ko laiptais į viršų.

Aš pastovėjau prie laiptų, nusivaliau lupas ir 
grįžau į kavinę.

— Kur Žanina? — nustebo Emilis.
— Nuėjo į viršų, — atsakiau šypsodamasis ir 

žiūrėdamas į jo staiga sunerimusias akis.
Mums išeinant, jis kažką prisiminė ir pasivijo 

mus prie durų.
— Mero lentpjūvėje įvyko nelaimė, — tyliai 

pranešė. — Kažkokiam turkui ar arabui nutrupino 
ranką. Meras skambino ir klausė, ar nėra kavinėje 
daktaro Rokso. Jis šūkavo ir keikėsi, kaip tikras

1972. XI. 15
• . ... . ....

viršila.
— Kurioje lentpjūvėje? — susirūpino dakta

ras Roksas, — Jų bene penkios, tai į kurią dabar va
žiuoti?

— Paskambinkite į pilį ir sužinosite, — patarė 
Emilis.

Atsiliepė Mona. Taip, sužeidimas sunkus. Tė
vas atvežė vaikiną į pilaitę ir įsakė apversti aukštyn 
kojomis visą apylinkę, bet surasti daktarą Roksą. 
Ji aikčiojo, verkšleno ir vis kartojo:

— Atvykite, daktare Roksai! Nedelsdamas at
vykite...

Jis numetė ragelį ir spruko pro duris. Aš išbė
gau paskui jį. f

— Važiuok į pilaitę, o aš paruošiu gipsą, — 
įsakė jis man. — Mergina blaškosi, kaip pamišusi, 
reikia skubėti.

— Moterys visada taip daro, kai tik pamato 
kraują...

— Važiuok! Jeigu ji prarado galvą, matyt, rei
kalas rimtas.

Vaikinas gulėjo ant sofos ir gurkšnojo džiną. 
Išblyškęs po ruda savo oda, nuo skausmo sukram
tytomis lūpomis, bet per išdidus, kad vaitotų prieš 
moterį. Aš nuėmiau nuo jo rankos drėgnus skudu
rus ir akimirką žiūrėjau. Mona glostė vaikino veidą; 
rijo ašaras, bet negalėjo ištarti žodžio.

— Kodėl nevežėte jo į Bastognės ligoninę? — 
paklausiau, sutramdęs staiga kilusį pyktį. — Atsa
kyk, po velnių! Aš turiu žinoti, kas čia darosi, nes 
nėra laiko verkšlenti.

— Vaikinas neregistruotas dirba... — išspaudė 
ji- ' . ■

— Prakeikta veislė! — šaukiau, keldamas vai
kiną nuo sofos. — Reikia tuoj amputuoti ranką, o 
jūs girdote jį buržuazinio popiečio vyneliu!

Išvilkau jį į kiemą ir įstūmiau į džipą.
— Tai man nupiauti ranką? — pasibaisėjo jis. 

— Aš neduoti piauti ranką!
BUS DAUGIAU.



S KULTŪRINIS PUSLAPĮ^*

RYTASD. TARABILDIENĖ

S. KVIETIENĖ KOLAŽAI

LIETUVES MOTERYS 
NUOSTABIOS DAILININKES
Pastaruoju dešimtmečiu neti

kėtai pagausėjo lietuviu daili
ninkių skaičius. Ne tik jų skai
čius stebinantis, bet ir ju kūry
binis pajėgumas vertas didelio 
dėmesio. Lietuvių dailininkių 
drąsą yra nepaprastai iškili. 
Jos pasižymi išskirtomis spal
vomis, piešinio originalumu ir 
nuostabiu šv elnumu. Moterų 
plastinio meno sužydėjimaspa- 
stebimas visur, kaip išeivijo
je, taip lygiai ir Lietuvojejos 
imasi stambiu uždaviniu ir juos 
atlieka neišpasakytai sėkmingai- 
Čia turime keletą jų kūrybos pa
vyzdžių.

H. ŽMUIDZINIENE
G£L£S

aK

-iMHW

Aldona Skirutytė RAMI ŽEMĖ PRIEŠ AUDRĄ
J. Paukštienė Atgimimas
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AUSTRALIJOS L IETUVIS

Skrisdamas iš Maskvos 
į Varšuvą aš niekad nepa
galvojau,kad Lenkijos sos
tinėje sutiksiu tiek daug 
lietuvių. Ir sutikau jų iš 
Vilniaus studentų iš kitų 
Lietuvos miestų, iš Pun
sko, iš pačios Varžuvos, 
Ir visiems jiems buvo la
bai malonu matyti šį, iš 
kitos pusės žemės atke
liavusį, Australijos lietu
vį, kuris pats pirmasis 
lankėsi Lenkijos Lietuvių 
Kultūros Draugijos Varšu
vos skyriuje.Pats centras 
yra Punske ->— Lenkijos 
lietuvių veiklai. Varšuvos 
skyriaus patalpa pačiame 
mieste susideda iš dviejų 
nemažų kambarių .Pirma
jame yra raštinė ir jau 
antri metai kas mėnesį 
išeinančio laikraščio- 
menraščio ” Varsnos”re- 
dakcija ir administracija. 
Antrajame kambaryje yra 
įrengta svečių priėmimo 
vieta.

Varšuvos skyriaus pir
mininkas yra jaunas 30 
metų universiteto mate
matikos lektorius Rimas 
Vaina,kuriam daug padeda 
jo kolega irgi matemati
kas J. Chmieliauskas. Jie 
abu yra Punsko lietuviai 
baigę ten mokyklas, gim
naziją ir vėliau Varšuvos 
universitetą.Rimo Vainos 
tėvas J.Vaina yra ilgame
tis Punsko mokytojas,lie
tuviškos . veiklos nepa
vargstantis darbuotojas ir 
neklystu pasakydamas, 
dzūko lietuviška širdis.. 
Sūnus tamsiais ilgais ru
dais plaukais ilga ruda 
barzda, nieko nesiskinan- 
tis nuo mūsų vakarų pa
saulio jaunųjų vyrų, yra 
širdimi ir dvasia karštas 
patrijotas lietuvis. Prisi
spyręs jis ir jo draugas 
mane kvietė važiuoti su 
jais į Punską ir pačiam 
pamačius papasakoti pa
saulio lietuviams kaip tie 
Punsko lietuviai gyvena, 
kaip jie myli Lietuvos 
kraštą,kokie jie yra pasi
šventę lietuviai. Gaila 
kad mano ribotas 5-kių 
dienų Lenkijos vizitas ne
leido man pasinaudoti jų 
pasiūlymų.

Šiandien kaip išsireiškė 
jaunasis energingas pir
mininkas, mes esame dė
kingi pasaulio lietuviams 
už tą duotą anksčiau mums

LENKIJOJ 
materijalinę pagalbą. Da
bar lietuviai Punske jau 
gy vena gana gera i, ypatin
gai,kaip ir visoje Lenkijo
je, ūkininkai o jų ten dau
guma. Mes per paskutinius 
porą metų Punske pratur
tėjome.Mes tuo pačiu daug 
geriau ir prasmingiau dir
bame ir savo tautinį lie
tuvišką darbą .Mes turime 
daug daugiau kultūrinių 
draugijų darome vaidini
mus. Mūsų mokyklos ir 
gimnazijos Punske ir Sei
nuose ir kt. pasipildė jau 
tais pačiais mokyklas bai
gusiais ir vėliau pasida
riusiais mokytojais, kurie 
grįžta ir jau mokytojauja 
tose pačiose mokyklose 
dažnai gaudami daug ma
žesni atlyginimą negu jie 
galėtų gauti kitur Lenkijo
je. Ir kaip malonu buvo 
matyti šį jauną patrijotą 
Punsko dzūką taip ener
gingai ir jausmingai pasa
kojant apie šio lietuviško 
trikampio gyvenimą. Ma
žai trūko, kad mane būtų 
” pagrobę ” ir nusivežę į 
Punską,kur ten jų pasako
jimu, aš būčiau buvęs la
bai mielas ir lauktinas 
svečias.

Visai kitaip yra su Len
kijos lietuviais kurių po 
karo iš Lietuvos ir Vil
niaus krašto atvaž iavo virš 
1O, 000. Gaila,bet tai yra 
pati greičiausiai ištautė- 
jusi lietuvių išeivijos da
lis. Visoje Lenkijoje yra 
tik keli šimtai šių lietuvių 
dar priklausančių bet ku
riom lietuviškom organi
zacijom kur 99% jau yra 
pasidarė lenkais pakeitę 
pavardes, vaikų visai ne
mokina lietuvių kalbos ir 
pan. Priežasčių ir pasi
aiškinimų girdėjau viso- 
kiausių,tačiaujie neįtikino 
daugiau nei manęs, o tuo 
labiau jaunųjų Punsko lie
tuvių,kurie savo gražia ir, 
jau senai,man girdėta pui
kia dzūkiška tarme puolė 
senųjų iš Lietuvos atva
žiavusių lietuvių abejin
gumą savajam lietuvišku
mui, jauni Punsko vyrai ir 
nenuilstami šio krašto lie
tuviai darbuotojai ir kul
tūrininkai gali būti daug 
kam iš mūsų gražiu pa
vyzdžiu ir yra verti visų 
mūsų didelės pagarbos.

Varšuvoje gyvena įdo
mus buv.mokyto jas Jurgis 
Jurkonis, kuris jau 14-ką 
metų renka istorinę jam 

prieinamą medžiagą apie 
paskutinius Lietuvos lai
kotarpius, asmenis ir pan. 
ir tikisi kada nors pasi
naudoti moksliniams dar
bams.

Pats laikraštis ” Vars
nos’’ yra neblogos išvaiz
dos ir svarbiausia para
šytas labai gera ir tai
syklinga lietuvių kalba. 
Jame atsispindi daugiau
siai Punsko ir jo apylinkių 
lietuviškasis gyvenimas, 
kas manau turėtų būti daug 
plačiau aprašoma ir mūsų 
visoje lietuviškoje spau
doje, apie ką pasaulio lie
tuviai taip mažai žino.

Vieną rytą turėdamas 
savo vadovėmis vieną Vil
niaus lietuvaitę studentę, 
atvykusią aplankyti gimi
nių į Varšuvą ir jos puse- 
serę Varšuvos lietuvaitę, 
bežiūrinėjant dabar pra
dėtą restauruoti didžiąją 
Varšuvos pilį, išgirdome 
lietuviškus balsus. Tai 
buvo Vilniaus studentai 
grįžtą iš Rytų Vokietijos, 
kur jie atliko vasarinius 
darbus. Susipažinome ir 
tuoj pat vėl vis i su didž iau- 
siu nustebimu apipuole 
Australijos lietuvį, dar 
jiems iki šiol nematytą. 
Klausimų klausimai, vos 
galiu suspėti atsakinėti, 
kol pagaliau prie Lenki
jos Nežinomojo Kareivio 
kapo, kurį dieną ir naktį 
saugo du lyg marmuriniai 
kareiviai, išgirstame ir 
vėl linksmus lietuviškus 
balsus. Tai technikos fa
kultetu Lietuvos studentai 
apžiūrinėja Lenkiją.

Ir mūsų lietuvių susi
rinko jau virš 40. Pada
riau nuotraukas, kalba
mės, dalijamės įspūdžiais 
ir po geros valandėlės 
mūsų daugumas patraukia 
į lietuvių kultūros namus. 
Kaip keista bet šį kartą 
aš vedu visą grupę,nes tik 
aš vienas žinau tikslų ke
lią. Du puikūs jauni stu
dentai davė savo adresus 
prašydami surasti jiems 
lietuviškos studentijos 
jaunuolių su kuriais jie 
labai norėtų susirašinėti.

Pati Varšuva turi patį 
didžiausią vakarietišką 
visos Rytų Europos atspin
dį .Maisto yra daug ir įvai
raus, bet jis brangesnis 
negu Lietuvoj .Drabužių ir 
šiaip įvairių kitų prekių 
yra gana daug. Žmonės, 
ypatingai moterys labai 

gražiai ir moderniškai 
apsirengę ir jos savo 
grakštumu ir gražumu 
pralenkia labai daug ir 
Vakarų Europos kraštų. 
Šeštadieniais ir sekma
dieniais,o taip pat,gal kiek 
mažiau ir kiekvieną vaka
rą, tūkstančiai varšuvie
čių išeina vakariniam pa
sivaikščiojimui po gatves, 
praleidžia laiką neblogose 
kavinėse, restoranuose ir 
naujai pastatytuose gra
žiuose lieteliuose kurių 
kiekvienas turi vakarie
tiško stiliaus naktinius 
klubus. Kaip keista kad 
apie šiuos klubus jaunos 
gražuoles merginos tie
siog gaudo dolerinius tu
ristus, norėdamos su jais 
praleisti vakarą naktinia
me klube, pavalgyti puikią 
vakarienę, pažiūrėti gerą 
programą ir pan. Atrodo, 
kad doleris yra čia labai 
galingas..

Po naujosios valdžios 
pasikeitimo, eilinio lenko 
gyvenimas, ypatingai ūki
ninkų labai pagerėjo, kad 
atsiliepia ir į pačią krašto 
gerovę. Prie Gomulkos 
visą laiką buvo neduoda
mas leidimas restauruoti 
garsiąją Varšuvos pilį ir 
aplinkinius jos pastatus, 
tačiau pasikeitus vadovy
bei jau antroje savaitėje 
restauravimo darbai buvo 
pradėti. Šį darbą pinigais

Gedimino pilis Vilniuje Žiemos metu.

PEDAGOGINIO
INSTITUTO VADOVAI
Chicagos Pedagoginio 

Lituanistikos akivaizdi
nio skyriaus direktorium 
išrinktas A. Dundulis, vi
cedirektorium R. Kinka.

Neakivaizdinio skyriaus 
direktorium išrinktas Ig. 
Serapinas, vicedir. V. Na
rutis.

PAMINKLAS
ŠIMTMEČIUI
Clevelando (JAV) lietu

remia užsienio lenkai.
Teko man būti Varšu

voje vieną sekmadienį. 
Nustebau pamatęs bažny
čiose, kurių yra daug ir 
visos atidarytos,tiek daug 
žmonių ir ypatingai jau
nimo ko ir pas mus lais
voje Australijoje nėra.

Vaikščiojant po Varšu
vą, jau neskaitant jų Ne
žinomojo Kareivio kapo 
kuris visuomet skęsta gė
lėse daugelyje vietų namų 
sienose, prie paskirų me
džių ar pan .galima paste
bėti įrašytas lentas, daž
nai su nuotraukomis, pa
žymint jog šioje vietoje 
žuvo toks ir toks rašyto
jas, dailininkas ar kitas 
įžymesnis žmogus. Ir vi
sas šias vietas puošia gy
vų gėlių vainikai.

Taip pat keista buvo 
krautuvėse matyti pavadi
nimus: lietuviški šalti 
barsčiai, lietuviška duona, 
lietuviška dešra,lietuviški 
koldūnai ir kt. Ragavau jų 
visų tiek Lietuvoje, tiek 
Lenkijoje ir šiandien turiu 
daug vargo kaip^numesti 
per tą laiką pridėtus 14-ka 
svarų. Nežinau ar pasi
seks, nes Čekijoje ir Vo
kietijoje jei maistas nėra 
toks skanus, tai alus vie
nas iš geriausių pasaulyje. 
Ir vėl tam vargšui keliau
tojui bėda.

viai savo tautiečių kūri
mosi ten šimtmečiui pa
minėti nutarė pastatyti 
paminklą naujosios para
pijos aikštėje pagal ar
chitekto E .Kernausko pro
jektą.

• DU PONT OF CANADA 
firma veikianti Montrea- 
lyje, pradėjo statyti naują 
sprogstamų medžiagų ga
mybos fabriką. Naujai 
įmonei įrengti asignuota 
keturi milijonai dolerių.
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NL KONKURSAS JAUNIMUI
1. Užtrauksim naują gies
mę broliai,
Kurią jaunimas tesupras.

2. Op,op kas ten, Nemune- 
lt,
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.

KONKURSO SĄLYGOS: 
c

Kas atspės visus autorius, gaus l prizą — gerų knygų rinkini. U prizą knygomis gaus, 
kas atspės bent 6 autorius — ir UI prizą gaus, atspėją bent 3 autorius. Dalyvaukime visi.

Atsakymus siųsti iki 1973 m. sausio 15 dienai.

KVAPŲ KOMPOZICIJA
trKaip gaminami kvepa- ištisa i kvepėdavo lotosais, 

lai?Kas pirmieji ir iš ko Romėnai taip mėgo rožių 
pradėjo juos gaminti? aromatą, kad niekuomet

Jau nuo neatmenamų nesiskirdavo su jomis, 
laikų žmonės naudojosi Romos gražuolės, besi- 
aromatais. Egipte namai prausdamos,dėdavo į van-

ADVOKATAS

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

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.5 Place Ville Marie IBM Building 
Suite 417, Montreal, Que.

Tel. 871- 1430

ADVOKATAS

R. J. Išganai t is, ba, bcl
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

27,6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namu 678 - 3660

Dr.V. Giri unienė
Dantų gydytoja 

5330 L'Assomptioh Blvd.

Montreal.

Tel. 265-3535

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866-8235. manių488-8528.

Dr. A.S. Popieraitis
BA., M.D., C.M., MSc., L.MX.C>, FJl.€.S.(c).

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

10 psl. 

ČIA IŠTRAUKOS IŠ PLAČIAI 
ŽINOMŲ POETŲ KURY SOS. 

JAUNI SKAITYTOJAI KVIE
ČIAMI ATSPĖTI KOKIE AU
TORIAI ŠIUOS POSMUS PA

RAŠĖ. KAS NURODYS AU
TORIUS PAGAL ŽEMIAU 

DUOTAS SĄLYGAS GAUS L
DOVANŲ.

5. Mano sieloj šiandien 
šventė.

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

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.

1O/O Ožkos karklus plėšia, 
Vilkas paršą neša 
Dominikas nabagėlis 
<Sau čupriną peša.

denį, verbeną, kurį suteik
davo odai švelnumą ir ma
lonų aromątą. Arabijoje 
moterys, smilkydamos 
aromatingus augalus,sės
davos i ant tikrojo ir tokiu 
būdu tarsi persisunkdavo 
kvapiniais dūmais.

Kad žmonės naudojosi 
gėlių aromatais, aliejais 
ir kvepalais žiloje seno
vėje, yra daug duomenų, 
tačiaukaspiemieji ir kaip 
pradėjo gaminti kvepalus, 
kolkas nėra galutinai iš
aiškinta.

Giliose žiedo slaptynė- 
se atsiranda aromato ne- 
šėjas-gėlės eterinis alie
jus. Šis procesas nuosta
bus ir sudėtingas,kaip pats 
gyvenimas .Nors milžiniš
ki chemijos laimėjimai, 
nors daugybė kvapiųjų me
džiagų dabar pagaminama 
gėlės eterinis aliejus dar 
nesusintetintas ir dirbti
niai kvapai dar toli atsi
lieka nuo tobulosios gyvos 
gamtos aromatų harmo
nijos.

Daugeliui gamybos ša
kų - kvepalų, farmacijos, 
muilo gamybos, maisto 
pramonei - kasmet reikia 
šimtų tonų aukštos koky
bės kvapiųjų aliejų.

Eteriniai aliejai gėlėse 
pasklidę mikroskopinėmis 
dozėmis .Norint gauti vieną 
gramą rožių aliejaus, ku
ris laisvai telpa siuvama
jame pirščiuke,reikia per
dirbti, perleisti per sudė
tingą technologinį procesą 
beveik tūkstantį rožės žie- 
dųllr surinkti kiekvieną jų 
reikia laiku, kai jis ką tik 
išsiskleidęs ir esti kupi-

G
pharmacie

agnoft
ROBERT GENDRON LPH.rrop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

na s aromato, ir jokiu būdu 
ne valandą vėliau nustaty
to laiko .Bent kiek uždelsus 
nuimti derlių,standūs vai
niklapiai išglemba, pa- 
blykšta, juose beveik ne
belieka eterinio aliejaus. 
Brangi kiekviena sekundė, 
nes brangusis aliejus ne
sulaikomai garuoja iš vai
niklapių.

Pagrindinis žaliavos- 
aliejaus gaminimas - tai 
galerija su lygiomis eilė
mis išsirikiavusių, sanda
riai azbestu aptrauktų ci
lindrų. Kiekviename jų po 
tris tūkstančius litrų. Vi
sas sunkvežimis vainikla
pių supilimas į vandens 
pripildytą distiliavimo 
aparatą. Reguliuojant čia 
karšto,čia prislopinto ga
ro čiaupus,per tris valan
das iš vainiklapių išgau
namas lakus aliejuš,kuris, 
perėjęs vamzdžiais per 
šaldytuvų ir indų sistemą, 
per cheminių medžiagų ir 
filtrų švarintuvą, virsta 
nedideliu aliejungo skaid
raus skysčio falkonu. Iš
tisą mėnesį aparatų vamz
džiais teka brangiojo alie-
jaus lašai.Iš lašų susida- das. Juo platesnė ir drą-
ro gramai, kilogramai, sešnė parfumerininko pa-

DAILIŲJŲ GĖLYNU LAUKAI.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Dantų gydytoja 
DR. Ą. O. JAUGELIENt

1410 Guy St, 1 a. 11 - 13 k.

Tel: 
932-6662; namų 737-9681

plokščiuose buteliuose 
kuo kruopščiausiai įpakuo
tas.

Parfumerijos fabrikų 
laboratorijose irig vyksta 
kūrybinis darbas. Kaip 
dailininkui dažai, o kom
pozitoriui garsai,taip par- 
fumerininkui medžiaga 
kūrybai yra kvapai. Net ir 
jų deriniai pagal analogiją 
vadinami kompozicijomis.

Kiekviepame / iš šimtų 
buteliukų,kuriais apstaty
tas darbo stalas, yra me
džiaga su savo specifiniu 
kvapu. Parfumerininkas 
turi žinoti atmintinai ne 
tik kiekvieno jų niuansus, 
bet ir kokie jie bus derinyje 
su kitais.Maišydamas vis 
naujus kvapų derinius ir 
proporcijas, parfumeri
ninkas gauna naujas kom
pozicijas, kurios yra ode
kolonų ir kvepalų pagrin-



Budolfas Nurejevas Čaikovskio balete “Miegančioji Gražuolė“.
KOVA PRIEŠ ABORTUS 

Chicagoje, sukruto abortų 
legalizavimo priešininkai 
daugiausia iš katališkojo 
sparno .Per bažnyčias bu
vo suorganizuotas vadina
mas ’’ March for the Life 
Parade”, Chicagoje. Žmo
nės nuo bažnyčių autobu
sais buvo vežami į vidur- 
miestį demonstruoti.Į vai
riuos e susirinkimuose 
priimta rezoliucijos 
draudžiančios abortus. 
Šiame klausime keblu pa
sisakyti, tačiau abortai su 
tam tikromis išimtimis 
turėtų būti legalizuoti ar 
net priverstiniJDabar labai 
daug mergaičių jau net 
aukštesnėse mokyklose 
pasidaro nėščiomis. Kita 
grupė netekėjusių mergi
nų laisvai lytiniai gyvena 
ir sugyvena prieauglį už 
kurį iš šalpos įstaigų gau
na geras sumas ir nieko 
nedirbdamos, nesirūpin- 
damos gyvena kaip ’’kara
lienės”.Tvarkingiems gy
ventojams,šiame atvejuje, 
uždedami ir uždedami di
desni mokesčiai .Dažniau
sia merginos tuo savo 
gausiu prieauglio auklė jP 
mu visai nesirūpina, ne
sirūpina ir jų tinkamu au
ginimu. Taip augdamas 
jų prieauglis beveik išim
tinai pdpildo ir didina kri
minalistų eiles. Jei jau ne 
abortų legalizavimas, tai 
kitokia išeitis reikia rasti, 
bet šiokios "laisvos mei
lės’’pašėko s turi būti sta
bilizuotos. j.j-tis

• lietuviškas langas 
įrengtas Clevelando vie
šojoj bibliotekoje. Tauti
niais motyvais išpuoštas 
langas - ekspozicija pasi
liks tris savaites 760,E. 
185 gatvėje.
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•DAILIU ją MENO KLUBO 
susirinkimas, įvykęs 1972 
spalio- 29 d. pirmininko 
Juozo Balčiūno - Švaisto 
namuose Los Angelėje, 
sutraukė visus DMK na
rius . Dviejų dalių pokal
biuose, diskusijose daly
vavo: Bernardas Braz
džionis, Bronius Budriū- 
nas, Pranas Gasparonis, 
dr.Marija Gimbutienė,Al- 
girdas Gustaitis, Jina Leš- 
kienė, Dalila Mackialienė, 
Danutė Mitkienė, Bronys 
Raila, Juozas Švaistas ir 
kiti. Taip pat ir Monika 
Lembertienė.

Sekančiu pirmininku bus 
nauja DMK narė daii. Jina 
Leškienė.

A.G.

LAIŠKAS N. L. 
REDAKCIJAI

Didž. Gerb .p.Redaktoriau, 
Jau keletą mėnesių gy

venu M ontrealyj e atvažia
vusi iš Lietuvos, pas savo 
gimines ir mano vizai pa
sibaigus vėl turėsiu grįžti 
atgal .Malonėkite patalpin
ti šį mano laišką Jūsų re
daguojama laikraštyje, ku
ri nutariau Jums parašyti 
skaitydama" T.Ž. "atsilie
pimus apie atvykusių iš 
Lietuvos menininkų kon
certus Montrealyje.

Man labai pikta,kad taip 
atsiliepiama apie lietuvius 
iš Lietuvos, lyg tai mes 
būtume kokie raupsotieji, 
su kuriais reikia vengti 
susitikti. Ar mes neužtek- 
tinai užsitarnavome pa
garbos pas įrodydami ko
kie mes išlikome patrio
tai, ir kai tik pasitaiko 
proga net ryžikuo jame sa
vo gyvybe dėl Lietuvos 
laisvės.

Argi dar neužtenka įro
dymų-būtent 17, OOO lie
tuvių katalikų laiško at

siųsto į vakarus,dar atsi
minkim Kudirkos tragedi
ją, Kalantos susideginimą^ 
Butkaus ir Morkūno pa
bėgimas ir 1.1.

Gal ne vienas toksai at- 
važiavėlis norėtų pabėgti, 
bet gi turi namuose pasi
likusią šeimą, kurios ne
gali palikti.

Tie kurie turi progos 
atvažiuoti su ekskursija į 
Ameriką argi jie nėra 
verti paragauti keleto die
nų laisvės šiame konti
nente ir susitikti su lais
vais lietuviais? Tai jiems 
didžiausia dovana.Tik gai
la, kad atsipalaidavus 
trumpam nuo komunistinio 
režimo dar čia mums per
šami vietiniai komunistai, 
kurie mums pasakoja koks 
"geras" gyvenimas Lietu
voj.

Dabar kas del to kon

FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O. 
(TRETAI- VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. L aurin ai t i s

Į-^liolo Studio

ĮVAIRIOS progos

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

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

Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimu s,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

certo atlikėju E.Kuodžio 
ir J. G iri joto turiu pasa
kyti, kad į jų koncertus 
Lietuvoje susirenka dau
giau publikos negu į V. 
Noreikos ar V. Daunoro, 
gal ūžta i,kad daugiau mū
sų žmonėms patinka popu
liari muzika, o be to jie 
gal yra vieninteliai solis
tai kurių repertuaras su
sideda iš grynai lietuviškų 
patriotinių dainų apie įvai
rias Lietuvos vietas, gam
ta ir 1.1 .kaip antai Tėvyne 
Lietuva, Tėviškės duona, 
Plaukia Nemunėlis ir 1.1. 
O minėto laikraščio ko
respondentas rašo, kad jų. 
repertuaras buvo gana 

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jeon Road. 
Tel. 695 - 3883

« Atsitiktiniai ir kapbtiiniai automobilių remontai

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle into Specialist Regi.
7725 George Street e taisymas ir 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 sr

ryškaus politinio atspalvio, 
įdomu ką jis rado politiš
ko ?Tiesiog reikia stebėtis.

Toliau rašoma " Tenka 
apgailestauti, kad okup. 
Lietuvos kultūrininkai ne
atsiunčia pajėgių ir pir
maeilių menininkų..."

Na ir kaip gali juos 
siųsti, jei čia į salę susi
renka tik pora šimtų žmo
nių, tuo tarpu,kai Lietuvo
je mūsų menininkai pri
pratę matyti tūkstančius 
žiūrovų.

Mūsų vienintelė kovos 
priemonė su okupantu gy
va lietuviška daina, kuri 
mus lydi darbe, kalėjime 
ir visur, kur tik mes va
žiuojame, deja matau, kad 
čia daug kas mūsų nesu
pranta ....

Lietuvos dukra. 
P. S. Atleiskite, kad nega
liu duoti savo vardo, nes 
greitai turiu grįžti atgal.

b

Manau, Jūs suprantate 
mūsų gyvenimo sąlygas.

Jettė & Frėres
Hydro - Quebec 

atstovas, 
^^^^^^^^kuris išnuomuoja 

ir įrengia karšto 
vandens šildymą.

S 
tI

0.

g Tik
į 1 apmokate’

mėnesinę
H elektros saskoitat.

O por It’OtS 
>*•» n»ontl

40
Visi kiti vandentiekio ir Šildyt 
taisymai ir nauji įrengimai. Taip ■ 
pat gazinių priemonių pardavimas ■ 
ir įrengimas. Veltui įkainavimas.

Jettė & Frėre 1___
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE ■ 366-0330

2.25
par mois 

per month

60

I
!

Z&fi

LAURENT DAIGNEAULT

Imperial - Chrysler - Dodge - Charger 
Coronet - Challenger - Swinger - Demon 

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE, QUE.

Mechanizuotomis priemonėmis įvairus ratu ir 
kitu dalii^ reguliavimas. Išorės taisymas ir 
dažymas. Kreiptis: De L a Verendrye Blvd.

President r ei. 365-3364

11 psl.

366-7818



ORAS, VANDUO IR SAULĖ

Vaiko organizmas sun
kiau pakelia tempera'ūros 
svyra vmias,negu suaugu
siojo. Todėl vakiai grei
čiau persišaldo ir suser
ga viršutinių kvėpavimo 
takų kata ra is. s1 oga, bron
chitu, angina. Kaip juos 
saugoti nuo peršaliu o?

Daugelis šeimų sten
giasi vaikus kuo šilčiau 
rengti.Tačiau naudos iš to 
jokios. Ir tai suprantama 
nes tokiose sąlygose šilu
mos reguliavimo mecha
nizmai ne treniruojami, 
ne tobulinami, p. priešinga i 
pamažu ardomi.

Su peršalimais reikia 
kovoti grūdinimusi, treni-

KETURIOS AUKSINĖS 
TAISYKLĖS...
Grūdinimasis atrodo 

paprastas dalykas. Tačiau 
jis reikalauja didelės kan
trybės, atkaklumo ir šio
kio tokio žinojimo.

Yra keturi pagrindiniai 
principai, keturios auksi
nės taisyklės.
Pirmoji - LAIPSNIŠKU
MAS. Prie temperatūros 
pasikeitimo vaikus reikia 
pradėti pratinti pamažu. 
Pavasarį - pamažu reikia 
pakeisti jų žieminius dra
bužius lengvesniais, pa
mažu, jierr s apsinlaunant 
ar apsitrinant, mažinti 
vandens temperatūrą, pa
mažu ilginti procedūras. 
Antroji-SISTEMINGUMAS 
Grūdintis reikia regulia
riai, antraip grūdinimasis 
neduos naudos. Atsiradę 
refleksai nespėja per 
trumpą laiką įsitvirtinti, 
o juos nutraukus ilges
niam laikui, visą tenka 
pradėti iš naujo.
Trečioji - INDIVIDUALUS 
PRIĖJIMAS.Iš esmės grū
dinimasis visiems naudin
gas, tačiau jo būdai negali 
būti vienodi, jie priklauso 
nuo amžiaus, sveikatos 
stovio, individualių vaiko

— Koks puikus oras!

12 psl. 

savybių. Juo jaunesni ir 
silpnesni vaikai, juo atsar
giau reikia su jais elgtis. 
Ketvir^oji-METODU ĮVAI
RUMAS. Vien tik apsitry
nimas, ar sakysim, kojų 
plovimas vėsiu vandeniu 
neveiks ’’magiškai”, jeigu 
apskritai vaikas bus lepi
namas. Vandens procedū
rų, tinkamo apsirengimo, 
gimnastikos, sistemingų 
pasivaikščiojimų derini
mas plius bendras teisin
gas režimas-štai kas rei
kalingo vaiko organizmo 
atsparumui padidinti!
... IR TRYS GERIAUSIOS 

PRIEMONĖS
Tai oras,vanduo ir sau

lė.
ORAS veikia odą savo 
temperatūra, drėgme, ju - 
dėjimu. Po drabužiais 
žmogų supa pastovaus, 
vienodos temperatūros, 
oro sluoksnis. Nusirengęs, 
jis iš pradžių net kamba
ryje bent kiek pašiurpsta 
bet paskui greit pripranta.

Oro vonios - pati švel
nioji procedūra, kuri tin
kama ir žindomiems kūdi
kiams. Tarp kita ko, kūdi
kio pervystymas - tai irgi 
mažutė oro vonia.

Dar neturinti metų arba 
silpną,dažnai sergantį vai
ką iš pradžių reikia iš
rengti nešaltame kamba
ryje, priklausomai nuo 
amžiaus ir sveikatos sto
vio.Paskui oro vonios ga
lima priiminėti lauke, 
užuovėjoje. Pirmoji vonia 
turi trukti 5-6 min., kiek
vieną sekančią prailginant 
5-10 min. Taip pamažu 
prieinama iki 1-2 vai.

Tačiau vonios - ne vis
kas .Reikia pripratinti vai
kus miegoti prie atviro 
langelio, stengtis, kad jie 
kuo daugiau būtų gryname 
ore, lauke darytų gimnas
tiką.
VANDUO-prieinama ir ga
linga priemonė. Daugybė 

vandens panaudojimo va
riantų. Pirmieji apsitry
nimai daromi neutralios 
temperatūros vandeniu.

3-5 dienas vandens 
temperatūra kiek žemi
nama. Kūnas aptrinamas 
nusunkta kempine, rankš
luosčiu ar šiurkščia piršti
ne greitais, energingais 
judesiais, paskui sausai 
nutrinamas.Pagal tas pa
čias taisyklespratinamasi 
prie apsiliejimų, dušo. 
Jeigu vaikui leista mau
dytis, pirmą kartą jis gali 
išbūti vandenyje ne daugiau 
kaip 3 min., vėliau -5-6 
min. Karštomis dienomis 
galima dar kartą maudytis 
15 min. Išsimaudžius rei
kia gerai nusišluostyti ir 
padaryti keletą gimnasti
kos judesių,palakstyti, pa
žaisti sviediniu.
SAULĖ - jos spinduliai 
saugo nuo rachito, didina 
apsaugines organizmo jė
gas .B et ja naudotis reikai 
atsargiai - saulės pertek
lius gali padaryti žalos.

Geriausias saulės vonių 
laikas - nuo 10 iki 12 vai. 
ryto. Pirmomis dienomis 
kaitintis saulėje tėra gali
ma keletą minučių. Gerai, 
kai prieš tai vaikas jau 
pripratintas prie oro vonių.

Kiekvieną dieną saulėje 
galima išbūti 2 min. ilgiau, 
bet išviso nedaugiau kaip 
30 - 40 min. per dieną. 
Geriau tą laiką padalyti į 
dvi’’porcijas” ,tarp jų 15- 
20 min. išbuvus pavėsyje.

APIE ZIGMO BUTKAUS
PABĖGIMĄ
Pabėgimas esą buvęs 

ruošiamas jau trejus me
tus, bet buvo laikomas 
paslapty net nuo tėvų. 
’’Mūsų žmonės trokšta lais
vės, apie kurią girdi, bet 
kurios neturi’’.Įklausimą,, 
iš kur apie tą laisvę su
žinojo, Butkus atsakė, kad 
jis,kaip ir tūkstančiai ki
tų lietuvių,klausosi BBC, 
Voice of America ir kt. 
Tikybos persekiojimas 
Lietuvoje esąs "žiaurus", 
žydų padėtis nepakenčia
ma ir kasdien blogėjanti". 
Kunigai baudžiami už ti
kybos mokymą, o intelek
tualai sodinami į bepro
čių namus, nes, anot sovie
tų,tik psichopatai gali ne
sutikti su jų sistema.Teis
mai okup. Lietuvoje pa
klusnūs komunistams pra
dedant svarstyti bylą, ko-

LIETUVIU GRUPES KELIONE I AUSTRALIJA 
Į 40-Ji TARPTAUTINĮ EUCHARISTINĮ KONGRESĄ 
įvyksianti 197.3 m. vasario 18-25 dienomis Melbourne.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaikė 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pasalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J ią var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED. BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei 
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba1 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

Programoje: Los Angeles, Hawaii, Australija, Naujoji Ze
landija.

Ekskursija išvyksta 1973 m. vasario 12 d., grįžta kovo 4 d. (21 
diena). Į kainą asmeniui įeina: lėktuvo bilietas, I-mos klasės viešbu
čiai (po du kambaryje) ir pusryčiai Aucklande, Sydnejuje ir Honolu
lu, transportai, ekskursijos po miestus, priedai už patarnavimus. Mel
bourne ekskursantai bus apgyvendinti pas vietos lietuvius. /

—• • —
KAINOS ASMENIUI: nuo Chicagos — $1102.50, nuo New Yorko 

— $1160.00, nuo Montrealio — $1184.00, nuo Los Angeles — $943.00. 
Papildomas mokestis. $94.00 asmeniui, norinčiam turėti atskirą kam
barį.

Ekskursijos dalyviai galės Australijoje svečiuotis pas savo gimi
nes 13 dienų,, Califomijoje iki 7 dienų svečiuotis prieš išvykstant į 
kelionę arba iš Australijos sugrįžus.

Ekskursijai vadovauja ir ją prižiūri Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos vykd. pirmininkas Kazys Kleiva.

Ekskursiją tvarko:

Walter Rask-Rasčiauskas
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave., Chicago, Hl. 60643 
TELEFONAS — (312) 238-9787

Visais kelionės reikalais prašome nedelsiant kreiptis ir registruo
tis aukščiau nurodytu adresu — NE VĖLIAU Š. M. GRUODŽIO 20 

DIENOS.

munistų partija jau iš 
anksto nurodo koks spren
dimas turi būti padarytas. 
Užimdamas aukštą vietą, 
jis gerai žinojo kas deda
si Lietuvoje.Apleido Lie
tuvą ne materialiniais su
metimais, bet trokšdamas 
laisvės. Neramumai sekę 
Kalantos susideginimą 
buvę didžiausi nuol94O m. 
Jam išvykstant iš Lietu
vos, prasidėjęs astuonių 
demonstrantų teismas. 
Čikagą pasirinkę s, nes čia 
turįs giminių, be to,tai yra 
miestas, kuriame gyvena 
daugiau lietuvių negu bet 
kur kitur užsienyje.

(E)

• Pagaliau po 1O metų 
ginčų tarp sovietų ir Ame
rikos, susitarta, kad vi
daus įrengimus naujose 
JAV atstovybėse rūmuose 
Maskvoje,atliks Amerikos 
darbininkai. Iki šio laiko 
sovietai nenorėjo leisti 
Amerikos darbininkams 
atlikti tuos darbus. Čia 
turima galvoje slaptai so
vietų įvedami įrengimai, 
kurie leidžia sovietų slap
tai policijai klausytis, kas 
kalbama Amerikos atsto
vybėje.

Švedijos karaliui Gusta
vui suėjo 90 m. Jį iškil

mingai sveikino didžiules 
Stokholmo minios.

Į ■. ■ • : ■- ■ • ••••

• AMERIKOS 23 reporte
riai lankėsi komunistinėje 
Kinijoje o Ir pareiškė, kad 
jie patenkinti savo vieš
nage. Komunistinės Kini
jos pareigūnai amerikie
čiams laikraštininkams 
buvę labai palankūs ir 
kantriai atsakinėję į visus 
jų teikiamus klausimus, o 
taip pat parodę jiems 
viską, ko jie pageidavo, 
Amerikos laikraštininkai 
aplanke ne tik Pekiną bei 
kitus stambius šalies 
centrus, bet jie buvo įsi
leisti ir į kaimus. Lėktu
vais ir automobiliais jie 
padarė viso 4000 mylių 
kelionę. Pats ministeris 
pirmininkas Chou En Lai 
atsilankęs į amerikie
čiams skirtą bankietą ir 
kalbėjęs su jais ištisas 
tris valandas.

• LIETUVOS ZUIKIAI gau
domi ir išvežami į Kauka
zą, daugiausia į Gruziją, 
Joniškio, Pasvalio ir Su
valkijos lygumuose jau 
sugauti 105 zuikiai ir 
lėktuvais išgabenti į toli
mąją Gruziją. Artimiau
sias zuikių transportas 
esąs skirtas Ararato kal
no sričiai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



nės kompanijos,informuo-Spalio 29-tą dieną-sek- 
madienį įvyko Širvintos 
Tunto vyr, skaučių sueiga.

įžodį davė šios skau
tės. Genė Juodeiienė, Ire
na T.įškauskienė, Angelė 
Mikalauskaitė, IV ilda 
Trumpickienė. Dalyvavo 
virš 20 vy r.skaučių .Nors 
naktis buvo vėsi, tačiau 
lie'uviškos dainos, gražūs 
ateities planai ir šilta lau
žo ugnis suteikė daug jau
kumo ir jungė visus į 
stiprią lietuvišką drau
govę. .

Lauža užgesinus, sekė 
vaišės Stelos Panevienės 
namuose.

Sekanti vyr.skaučių su
eiga įvyks pas M . Trum
pickienė lapkričio 26 die
ną 6 vai.

Širvintos Tunto bendros 
kūčios įvyksta gruodžio 
mėn.10 dieną 5 val.Jauni- 
mo Centre.

Mergaitės norinčios bū
ti skautėmis registruoja
si pas paukštyčių globėją 
L .Kontenienę,Tel: $89-1519 
Priimamos nuo 6 m. am
žiaus. L. S.

toronto
•' ■ ■ ■. ■' ' ■ ■ ’ V- ■

Visi Toronto lietuviai 
kviečiami dalyvauti vai
šėse lapkričio 19 diena, 4 
vai. po pietų Prisikėlimo 
Parapijos salėje.

Pobūvio Tikslas paremti 
finansiškai Aid. Tony 
O’Donahue kandidatuojanti 
į Toronto miesto mayorus. 
Kandidato žmona yra lie
tuvaitė Aldona Gvazdaity- 
tė K. L.B. Toronto seime
lio narė, dainavusi kelis 
metus”Varpo" chore.

Rinkimams laimėti rei
kia talkos, darbo ir lėšų. 
Lietuviai parodykime mū
sų jėgą. Įėjimas $10.00 
asmeniui.

TORONTO miesto rinki
muose š.m. gruodžio 4 d. 
Ward ( apylinkėje) Nr.2. 
Board of Education(School 
trustee) (mokyklų patikėti
nius) kandidatuoja pirmą 
kartą lietuvis,visuomenės 
veikėjas STASYS JOKŪ
BAITIS.

Praeito spalio 29 d. va
kare jo bute buvo susirin
kę būrelis lietuvių, norin
čių padėti jam rinkiminėje 
kompanijoje. Iniciatoriai 
kviečia Toronto lietuvius, 
kurie norėtų ir galėtų bent 
kuo prisidėti prie rinkimi- 

tis telefonais: Al Dūda, 
Tel: 762-8758 ir St. Jokū
baitis Tel:537-2869

Lietuviai, gyvenamieji 
Ward ( apylinkėje^ Nr.2. 
kviečiami balsuoti už savo 
tautietį. __________

london,ont.
TĖVU KOMITETO 
VEIKLA
Londono lietuvių šešta

dieninės mokyklos Tėvų 
Komitetas pasiryžo vyk
dydamas tėvų susirinki
mo nutarimą -atlikti nors 
vienos dienos mokyklos 
populiarinimo ir aukų rin
kimo vajų. Tėvų Komite
tas, Bendruomenės Apy
linkės Valdybos ir vietos 
lietuvių skautų remiamas 
š. m.lapkričio mėn.26 die
ną sekmadienį - paskelbė 
MOKYKLOS RĖMIMO 
DIENĄ.

Komitetas išsiuntinėjo 
visiems Londono apylinkės 
lietuviams kvietimus,kuri 
įtikinamai įrodoma, kad 
vienas iš pagrindinių lie
tuvybės išlikimo mūsų 
jaunoje kartoje akstinų 
yra lituanistinės mokyk
los .Šiems lietuvybės ska
tinimo židiniams reikia 
skirti išimtiną dėmesį. 
Ne tik tėvai, bet ir visa 
plačioji išeivija turi su
rasti lėšų ir dėti reikia
mas bei nuolatines pastan
gas, kad mūsų mokyklos 
galėtų užtikrintai egzis
tuoti ir atnešti laukiamų 
vaisiš. Juk išėjusi litua
nistines mokyklos mūsų 
jaunoji karta bus lietuvy
bės tęstinumo laidas ir 
mūsų tolimesnės tautinės 
veiklos užtikrinimas.

Kanados Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdy
bos Švietimo Komisija šį 
londoniškių žygį stipriai 
įvertino, ir numato pasiū
lyti kitoms mokykloms bei 
apylinkėms panašius va
jus vykdyti:

Kad mokyklos rėmimo 
diena būtų sėkmingesnė, 
Komitetas ir mokykla tą 
pačią dieną Londono lie
tuvių parapijos salėje ren
gia Lietuvos Kariuomenės 
atkūrimo 54-tųjų metų su
kakties paminėjimą .Visus 
londoniškius bei artimes
nių apylinkių lietuvius ma
loniai prašoma į minėjimą 
atsilankyti. Pradžia - tuoj 
po 11 vai. pamaldų-punk- 

tualiai 12 vai.10 min.Įėji
mas laisvas. Prie įėjimo 
bus galima įteikti aukas, 
skirtas mokyklos para
mai.

Ateinančių metų pava
sarį, besibaigiiant mokslo 
metams, numatoma su
ruošti mokyklos didesnė 
išvyka - ekskursija į kitas 
mokyklas ar miestus.Vi
suomenės nors ir kuklios 
aukos įgalins ekskursijas 
atlikti ir tuo suteikti mū
sų mažiesiems daug 
džiaugsmo.
_________L,E - tas.

Winnipeg
PPORTAGE LA PRIAKIE, 

MAN.
Gerbemi Tautiečiai:

"Nepriklausoma Lietuva" 
kreipėsi į manę prašyda- 
dama duoti pavardes ir 
antrašus tokių lietuvių, 
kurie neskaitė N. L. Aš 
galėjau pasiųsti tik keletą 
pavardžių kurias žinojau. 
Todėl leiskite man kreip
tis in Jus mieli NL Vaka
rų Kanados skaityto jai,pa
gelbėti mūsų laikraščiui. 
"Nepriklausoma Lietuva" 
gavusi antrašus pasiųs 
kelis numerius susipažin
ti. Kuris suras nors vieną 
metinę prenumeratą, tam 
prisius keturių spalvų 
Lietuvos žemėlapį.

Kaip jau žinoma NL yra 
tautinės demokratinės 
krypties laikraštis, priei
namas visiems geros va
lios lietuviams. NL pra
dėjo leisti 1940 metais, 
senosios emigracijos lie
tuviai, Toronte. Vėliau J. 
Kardelis buvo paprašytas 
redaguoti NL, ir redagavo 
iki mirties.

"Nepriklausoma Lietu
va" ne vienam pagelbėjo 
surasti savuosius ar 
draugus gyvenančius Ka
nadoj ar kitur, anais sun
kiais pokariniais laikais. 
Todėl susipratusių lietu
vių pareiga užsiprenume- 
riuoti NL,tuo palaikysime 
šio laikraščio ateitį. Bus 
graži Kalėdinė dovana,kas 
užsakys NL savo artimie- 
siams.

P. Liaukevičius.

sudbury
Šią lapkričio 23—ją at

sukime gyvenimo laikro
džio rodiklę 54 metus at
gal, prisiminkim praeitį, 
kritusius nelygioje kovoje 
už tautos laisvę pagerbkim 
tegu jų pas įšventinimo, 

darbo ir kraujo auka ne
lieka užmirštyje, bet su
stiprina mūsų pasiryži
mą vykdyti Jų idealus tol, 
kol Lietuvai nušvis lais
vės rytas.

Tą progą Lietuvių Ben
druomenės valdyba š.m. 
lapkričio mėn. 25 d. šeš
tadienį, 130 Frood Rd., 
ukrainiečių salėje, 6:30 
vakare, rengia Lietuvos 
kariuomenės atsteigimo 
54 metinių minėjimą.

Programoje:- trumpa 
paskaita, "Ramunėlė" tau
tiniai šokiai - vadovaujant 
mokyt. Silvijai Martinku- 
tei ir sol.Irenos-Glizic- 
kaitės - Černienės iš To
ronto lietuviškos solo dai
nos. Kas jau akompanuos 
dar nežinoma. Po progra
mos pasilinksminimas ir 
šokiai grojant gerai muzi
kai. Veiks įvairus bufetas. 
Kviečiame visus tautie
čius kuo skaitlingiau da
lyvauti,atlikti savo tautinę 
pareiga. Pasikvieskite ir 
svečių. Kviečiami kaimy
ninių kolonijų lietuviai. 
Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba.

hamilton
E. ir A.Dirsiai su A. ir 

Pilipavičiais nuolatiniam 
apsigyvenimui išvyko 
Amerikon, šiltojon Flori- 
dbn. Hamiltone 11 metų 
sėkmingai tvarkė, partne
rystės pagrindu, versla- 
vietu - Moosehead Hotel- 
vardu.Šią nuosavybę par
davę, naujoje vietoje įsigi
jo poilsio namus-motelį 
apie 40 kambarių didumo 
Vieta esanti labai graži 
gyventi ir vasaroti, prie 
pat Atlanto vandenyno 
krantų. Kiekvienas kam
barys aprūpintas oro vė
sintuvu, telefonu ir televi
zijos aparatu. Čia pat 
maudymosi baseinas, pri
vati maudykla ar vande
nyno melsvai kristalinis 
vanduo.

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

Lietuviams galima nuo
laida. Buv. hamiltonie- 
čiams linkėtina geros 
sėkmės naujame darbe, o 
vasarotojams gražių sau
lėtų dienų.

Jeronimas ir dr. Ona 
Valaičiai išvyko lapkričio 
mėnesiui polisio atosto
goms Meksikon.Šiam lai
kui lieka tik vi enas lietu
vis gydytojas dr. A . T.Gai
lius.

Zp.

" GRANDINĖLĖS " 
KONCERTAS.
"Grandinėlė"po sėkmin

gų gastrolių Europoje ir 
Amerikoje atvyksta į Ha
miltoną ir lapkričio 19 d. 
3 vai. p. p.Mohawk College 
auditorijoje duos koncertą. 
" Grandinėlė " atvyksta į 
Kanadą su visai nauja pro
grama. Šis meno ansam
blis yra pasiekęs labai 
aukštą lygį, visur sulaukia 
labai palankaus tiesiog 
entuziastingo įvertinimo, 
Ir visada visų su didžiau
siu susidomėjimu laukia
mas. Šiuo koncertu visuo
menės susidomėjimas la
bai didelis.. Bilietų užsa
kymai plaukia iš tolimų 
vietovių. Bilietus į kon
certą galima įsigyti iš 
anksto pas platintojus To
ronte, Londone, St. Catha
rines, Dilhi - Tillsonburge 
ir Hamiltone pas P.Gry
bą, tel:529-6541,ir sekma
dieniais po pamaldų para
pijos salė j e.B įlietų kainos: 
$4, $3, $2, o vaikams ir 
studentams pusė kainos. 
Rengėjai kviečia įsigyti 
bilietus iš anksto,kad ne
reikėtų prie įėjimo laukti 
eilėje. Taip pat kasa bus 
atidaryta prie įėjimo l vai 
p. p.Koncertą ruošia mer
gaičių choro "Aidas" tėvų 
komitetas. Tad visi daly
vaukime šiame"Grandinė- 
lės " koncerte.

J.P.

1972. XI. 15 13 psl.



LIETUVOS KARIUOMENĖS ATSTEIGIMO IR RAMOVĖS

•HAMILTONO SKYRIAUS 10-čio

MINĖJIMAS
RENGIAMAS lapkričio 25 d. JAUNIMO CENTRE.

Meninę p r o g r a rr o s dalį išpildo:
1. Hamiltono A V parapijos choras vedamas muz. A. Paulionio.
2. St. Catharines I ietuviu tautiniu šokių grupė , v adovaujama N. G v erzdytės.
3. Dainininkė A. Pakalniškytė ir deki. P. Labuckas.

Po programos smagūs w
ŠOKIAI .. k.

su ptlnu bufetu, grojant J. Vaičiaus 
orkestrui.

Pradžia 7 vai. vakaro.
KLVS RAMOVE Hamiltono sk.Valdyba

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972 m.

Artėjančių. Kalėdų, švenčiu proga siūlome tris specialiai parinktus 
siuntinius iŠ tokiu dalykų, kurie labiausiai yra reikalingi Lietuvoje 

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

MIŠRUS KALĖDINIS 197 2.
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas vy
riškos arba moteriškas nailoninis lietpaltis, v ilnone angliška vyris 
kai eilutei medžiaga, vilnone medžiaga sijonui, 3 jardai specialios 
storos crimplene medžiagos moteriškai eiįutei, puikus vyriški nailo 
no marškiniai arba bliuskutė, 1 dėžė Šokoladinių saldainių, 20 ang

liškų geriausios rūšies cigarečių — $ 1 2 5.00.

Hamilton pasirinktomis geromis 
profesijomis. Kalbėtojai 
kvietė ir toliau likti ge-

VAKARAS ŠALPAI
Spalių 21 dienos šešta

dienio vakarą, J. Centro 
salėje, KLB Šalpos Fon
das surengė pasilinksmi
nimo vakarą,tikslu sutelk
ti papildomų lėšų kilniam 
tikslui - šalpai mūsų tau
tiečių, talkon pasikvietęs 
Londono liet, jaunimo an
samblį ” Baltiją

Programa pradėta vie
tos liet, jaunimo, baigu
siųjų^ klasių-abiturientų 
pristatymu vakaro daly
viams. Vakaro vadovas K. 
Norkus scenon iškvietė 
abiejų lyčių mokslievius, 
kiekvieno jų apibūdinda
mas tolimesnius moksli- 
nimosi planus bei jų būsi
mas profesijas. Iš to pa
ties vadovo paaiškėjo, kad 
busimieji įvairių sričių 
darbuotojai, buvo aktyvūs 
nariai įvair. liet, organi
zacijų bei meno sambūrių.

Abiturientus sveikino 
įvair .lietuviškų darbų me
cenatas vietos klebonas 
prel. dr. J. Tadarauskas, 
B-nės vald. vardu, jos vi- 
ce-pirm. K. Baronas, šeš- 
tad. mokyki, vedėjas J. 
Mikšys ir pats vakario 
vadovas K. Norkas. Kal- 
b ėto ja i pas idž iaugė moks - 
leivių aktyvumu lietuviš - 
koje veikloje, pasiryžimu 
tolimesniu mokslu, bei

rais lietuviais, nepamirš
ti liet.kalbos, dalyvauti ir 
anglų organizacijose,gar- 
sinant savo tautos vardą 
jų tarpe. Tarp pasirinktų 
profesijų, prel. Tadaraus
kas pasigedo dvasininkų 
luomo atstovų, tikėdamas, 
kad vėliau ir tokių bus. 
Prisiminimui mokslei
viams buvo numatyta 
įteikti dovanų- po knygą, 
bet jos užsakytos dar rug
sėjo mėn. iki šventės dar 
nebuvo gautos, todėl kiek
vienam iš jų buvo priseg
ta po raudoną rožę. Skai«- 
toma,kad tokių abiturientų 
Bendruomenėje yra apie 
28, tačiau šiame vakare 
tegalėjo dalyvauti tiktai 
pusė jų. Toliau sekė”Bal- 
tijos”menininkų pasirody
mas. Pradžiai choristai 
padainavo tris daineles. 
Jas choras atliko gražiai, 
švelniai ir harmoningai. 
Vakaro svečiams malonu 
buvo stebėti tautinių šo
kių dalyvius, meistriškai 
audžiant Aštuonyti, Abrū- 
sėlį, kuris daugumai buvo 
matomas pirmą kartą .Šo
kiams pritarė du akordto
nai ir smuikas. Vakaro 
auditorija menininkus pri
ėmė labai šiltai-triukš
mingu plojimu. Baigmėje 
taut .šokių vadovams M. ir 
D. Chainauskams buvo 
įteikta gėlių, " Baltijai1’

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais

Liepos ir rugpii

830 Main St. East, tel. 544-7125

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

čio menesiais ir

Mokame už:
depozitus •5% 
šėrus ir sutaupąs_________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius_6%% 
ir virš $10.0000 •• 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš___ 10%

prieš ilgus savaitgalius šešta
dieniais “TALKA“ uždaryta.

nekiln. turto paskolas iš 8% %

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3400.000.

nuoširdžiai padėkota ir 
reikšta viltis Hamiltone 
vėl pasimatyti. Baltijai 
vadovauja kun. B .Pace vi
etos.. Iš šio vakaro matyti, 
kad ’’Baltijos” darbuotojai 
yra įdėję daug darbo, lai
ko ir gražių pastangų, to
dėl jie labai pelnytai su
silaukė gražaus dėmesio. 
Čia pastebėta,kad ’’Balti
jos" dalis narių priklauso 
chorui ir taut, šokių gru
pei. Tad jie atlieka dvigu
bą lietį darbą, palaikyda
mi tėvų žemės kultūra bei 
papročius. Už tai jiems 
priklauso pagarba.

Baigiant linkėtina Bal
tijos nariams bei jo vi
siems vadovams geros 
sėkmės ateičiai ir greit 
nepavargti besidarbuojant 
savo tautos labui.

Šeštadienio vakaro oras 
nebuvo palankus išvykoms 
dėl lietaus,bet svečių vis- 
tik suvažiavo tiekskad pa
rengimas skaitytinas vi
sai pavykusiu. Šalia pro
gramos, svečiai turėjo 
progos, prie geros muzi
kos pasišokti, pasivaišinti 
skaniai pagamintu maistu, 
išbandyti savo laimę lo
terijoj bei pasidalinti min
timis įvairiais rūpimais 
klausimais su pažįstamais 
bei draugais.

Kadaise skaitydami va
dovėliuose ar spaudoje 
apie vandenyną, galėjome 
tik pasvajoti išvysti žy
drųjį Atlantą. Dabar toji 
svajonė daugeliui tapo ne
tikėta realybe. Daugelis 
lietuvių vyksta į įvairias 
Floridos vasarvietės,bent 
palmių pavėsy lengviau 
atsikvėpti. Minėti tėvynai
niai kviečia ir jų gyven
vietę aplankyti. Tuo tikslu 
čia nurodau jų adresa: 
Ocean Lodge Motel, 570 
Ocean Drive, Juno Beach, 
Fla.33408,U.S.A.

Zp.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972.
Komplektas moterišku nailoninių apatinių (arba vilnonių), Salėta 
arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimplene 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.
sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv . geriausiu baltųmiItu, sv» ry 

Žiu, % sv. kvepiančių pipirų, % sv. lapelių, Vi sv. geriausio Šokola
do, 1 dež. neseafe, l'/2 sv. razinkų, 1)6 sv.džiovintų maišytų v aisiųl 

1 s v. šokoladiniu saldainiu — $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 viršus 
$ 25,00, vyriški arba moteriški nertiniai $ 15.00, v ilnones sk°re‘ 
les $5.00, nailono lietpalčiai $ 12.00, nailono marškiniai $9.0 , 

vilnonės arba nailono kojinės $2.50.

Paimame užsakymus auto mašinų, motociklų, dviračių, televi

zijos aparatų, šaldytu v ų ir t. t.
Kiekvieno siuntinio pri statymas yra g arantuotas.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras)

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

toronto
ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS

Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu.

Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates)', 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ
ĮSTAIGA

~ 480 RONCESVALLES AVE„exporting Co. TORONTO 3, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

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

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario.

14 psi.
■v- S • •'

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
.....



SPORTAS
- ,

Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos visuotinio 
suvažiavimoj vykusio 1972 
m.lapkričio mėn. 4 dieną, 
C leve landė, Ohio.

PAREIŠKIMAS
Antrojo Pasaulio Lietu

vių Jaunimo K ongreso Ko
mitete, šalia kitų jaunimo 
organ iz a c i jų atstovaujama 
buvo ir Š. Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjunga.

Sąjungos atstovas įvai
riuose komiteto posė - 
džiuose siūlė akademinėn 
kongreso programon 
įtraukti taip pat ir sporti
nio judėjimo klausimų 
svarstymą. Tai buvo siū
loma atlikti simpozijumo 
arba paskaitų formose, 
vienoje kongreso darbo
tvarkių: atidarymo posė
džiuose, studijų dienose, 
arba vasaros stovyklos 
programoje.

Šitoks sąjungos atstovo 
siūlymas komiteto posė
džiuose buvo priimtas ir 
kongreso akademinės pro
gramos vedėjas užtikrino, 
kad lietuvių sportinio ju
dėjimo klausimas akade
minėn programon bus 
įtrauktas.

Deja,dėl nežinomų prie
žasčių sportinio judėjimo 

PADĖKA
Mano žmonai ELZEI mirus, daugelis lietuvių 
teikė man daug moralinės paramos, papuošda- 

mi gėlėmis laidotuvių kambarį, ir suteikdami 
žodines užuojautas. Taip pat nuoširdžiai dė
koju visiems už gausų dalyvavimų palydint 
į kapines. Ypatinga padėka P.P. Polgrimui 
už tartų atsisveikinimo žodi kapinėse, V. J. 
Alonderiams už pareikšta užuojauta “Dirvoje1,‘ 

P. P. Kolainiams ir Ališauskams už paruoš
tus užkandžius dalyvavusiems laidotuvėse.

Juozas S a t k u s, 
_ St. Catharines, Ont.

klausimas jokion akade
minėn kongreso progra
mon nebuvo įtrauktas.

Lietuvių visuomenė 
sportinį judėjimą nuolatos 
remia, o sportinė lietuvių 
šeima jau atliko ne
paprastą įnašą lietuvių 
kultūrinėn veįklon.

Visuotinis suvažiavimas, 
išklausęs Sąjungos atsto
vo kongreso komiteto pra
nešimą, apgailestauja, kad 
gausiausios lietuvių jau
nimo organizacijos reika
lai buvo ignoruojami ir 
kad nebuvo rasta reikalo 
jai skirti laiko kongreso 
akademinėje programoje.

Suvažiavimas tiki, kad 
tokie veiksmai ateities 
lietuvių jaunimo veikloje 
bus izoliuoti ir sportiniam 
judėjimui padarytoji 
atitaisyta.

SUVAŽIAVIMO
PREZIDIUMAS:

Pirmininkai - Br. Ketur
akis, Sig.Krašauskas.
Sekretoriai - Gr.Sventic- 
kaitė, A1. Liškūnas.

sault-st-marie
Į FEDERALINĮ
PARLAMENTĄ
IŠRINKTAS
ND P KANDIDATAS
Jau beveik keliasdešimt 

metų mūsų mieste rinki
muose į Ontario provinci
jos parlamentą visuomet 
būdavo išrenkamas progr. 
Konservatorių atstovas, o 
federaliniuose rinkimuose 
visuomet liberalas, tačiau 
paskutiniuose tik įvykiuose 
rinkimuose turėjome J 
staigmeną ir mūsų 80,000 
miestelis Otavoje bent 
laikinai bus reprezentuo
jamas NDP atstovo CYRIL 
SYMES, kuris iš nepilnų 
36,000 balsuotojų gavo 
12801 balsų t, y. 233 bal
sais daugiau už buvusį 
mūsiškį federalinio par
lamento atstovą, liberalą 
TERRY MURPHY, kuris 
pernai buvo išrinktas net 
NATO(Štaurės Atlanto Są
jungos pirmininku.Šis pra
laimėjęs liberalas reika
lauja balsų, perskaičiavi
mo, nes paaiškėjo, kad čia 
atrasta sugadinti iš neuž- 
skaityti 847 balsavimo la
peliai. Populiarumo kriti
mui prisidėjo keletas jo 
paties neapgalvotų išsišo
kimų, kaip pavyzdžiui, da
lyvavimas ” AMCITKOS ” 
demonstrantų tarpe (esant 
tuo pačiu laiku NATO 
’’prezidentu”*.) ir tokie pa
reiškimai, kurie buvo at
spausdinti vietiniame 
dienraštyje, kad federali- 
niu ministeriu gali būti 
kiekvienas kaimo idiotas.

NDP Kandidatas prieš- 
rinkimus buvęs visai ne
žinomas jaunas vyras, is
torijos mokytojas surado 
daug balsų, jaunuomenės 
ir plieno darbininkų unijos 
tarpe.

Pats įdomiausias ar 
juokingiausias praėju
siuose rinkimuose reiški
nys, tai kad NDP susirado 
šalininkų ir balsuotojų, 
net mūsų tautiečių tarpe, 
kurie nesusigaudo, kad ši 
partija nieko nežino ar 
nedaug supranta apie pa
saulio nelaimę išvijusią 
mus iš Lietuvos-Komu
nizmą,© visus priešrinki
minius pažadus(tai galima 
pasakyti ir kitoms parti
joms) teks apmokėti iš sa
vo kišenis.

Mūsų miestę užaugęs 
ir čia gimnazija baigęs 
JURGIS MYKOLAS SKAR
DIS šį rudenį Winds oro

REIKALINGA MOTERIS 
2 dienoms į savaitę — 
namų Švaros palaikymui. 
Geras atlyginimas, bet 
pageidaujama rekomenda
cija. Tel. 482-0551.

^etli^raron^hterkood
Park Extension Jewish Community Association

RUOŠIA METINI BAZARA 
ba k

lapkričio 22 d.,trečiadienį, kuris vyks visa diena
Beth Aaron salėje, 8125 Stuart Av e./,'Park Extention/.
Montreal. Viskas pusvelčiui!

universitete parašė ir ap
gynė fizikos srities moks
linį darbą, ir gavo fizikos 
magistro (Master Degree) 
diplomą. Kadangi darbą 
aplinkui perdaug nesimėto 
tai jis laikinai numato pa
silikti dirbti Winds ore 
universiteto tyrinėjimų 
laboratorijoj, kur jis il
gesnį laiką dirbo studijuo
damas.

Ne Tek
• ANGLIJOJE vyko tarp 
profesinių sąjungų ir vy
riausybės derybos dėl al
gų ir kainų užšaldymo. 
Tuo būdu bandoma sulai
kyti nuolat didėjančią in
fliaciją.Tačiau profesinės 
sąjungos šias derybas nu
traukė, pareikšdamos, jog 
vyriausybės pasiūlymai 
yra vienašališki. Jų nuo
mone vyriausybė rūpinas 
tik užšaldyti algas, tuo 
tarpu, kai pramonei pa
liekamos laisvos rankos 
kainų srityje ir kapitalis
tų pelnai neabejotinai di

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO

PROGRAMA

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***
TEL. 366-7281 
************ **ti

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas
• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: y. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

KIEKVIENA TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

Mite Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai Ir kiti 

įvairus medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-38 8 4.

BEUAMMAinK
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:
Durys, lang^ rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7682, BQUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

dės. Ministeris pirminin
kas Heath, neatsižvelgda
mas į tai, kad derybos- su 
profesinėm sąjungom nu
truko, rengiasi artimiau
siu laiku parlamentui pa
siūlyti priimti kainų ir al
gų užšaldymo įstatymą. 
Numatoma, algų ir kainų 
suvaržymai turės tik lai
kiną pobūdį.
• MONTREALYJE lankėsi 
T. Jėzuitų proVinciolas T. 
G. Kijauskas, o taip pat 
seselės iš Putnamo S. vy
resnioji Margarita, E. Lu
košiūtė ir Scholastika.
• SANDARIEČIŲ metinis 
susirinkimas įvyksta 
Chicagoje lapkričio 12 d. 
Sandaros laikraščio patal
pose. Tą pačią dieną ten 
pat bus Tėvynės Mylėtojų 
draugijos susirinkimas.

■ — ■ .fe .......... .. ■ ■ -»—

PASIŪLYKITE;
Kas turite atliekama šaldy
tuvo (F r i g i da i re) malonėkite 
paskambinti darbo valando- 
mis( 9- 5 vai.) tel. 366- 6220

1972. XI. 15 15 p si.



montrea
LIETUVOS KARIUOME
NĖS 54 m. sukaktis mi

nimi lapkričio mėn. 25 d. 
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, savanoriai,kariai ve
teranai ir šauliai.

Lapkričio mėn. 26 d. 
11 vai.abiejose Montrealio 
lietuvių katalikų bažny
čiose bus iškilmingos pa
maldos už Lietuvą ir už 
visus1 žuvusius bei miru
sius dėl Lietuvos laisvės. 
Organizacijos prašomos 
pamaldose dalyvauti su 
vėliavomis.

Montrealio lietuviai ma
loniai kviečiami sukakties 
minėjime dalvvauti.
• 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 ~

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

Pakalbinkit užsisakyti 
NL-va artimuosius, arba, paga
liau, padov anokit geram bičiu

liui nors pusmetine NL prenu- 

ta.*
Pinigus siuskit su šiuo ku

ponu:

Vardas pavardė ............

Adresas: / gatvė ir N r./.. . '. .

City .............. y • ; 

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

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

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

Tel:767-7319 bei Gudžiū
ną, Tel:728» - 0343.

MONTREALIO 
LIETUVIŲ 
LITUANISTINĖ 
MOKYKLA
TĖVŲ DIENĄ įvyks lap

kričio mėn.25 diena 11 vai. 
- 1 vai. Tėvai lankys kla
ses ir stebės pamokas. 
Po'to įvyks pasikalbėji
mai su mokytojais.

METINIS TĖVŲ SUSI
RINKIMAS įvyks lapkri

čio mėn.26 d.po 11 vai. mi
šių Aušros Vartų Parapi
jos salėje.

KALĖDŲ EGLUTĖ įvyks 
gruodžio mėn. 17 d., 2 vai. 
po pietų Aušros Vartų Pa
rapijos salėje.

Norim pabrėžti kad 
kiekvienotėvo pareiga da
lyvauti mokyklos susirin
kimuose ir parengimuose. 
Dalyvavimas tėvų dienoj 
parodys tiek mokytojams 
tiek vaikams kiek mes 
rūpinamėse savo vaikų 
auklėjimu ir mokinimu. O 
dalyvaudami metiniame 
susirinkime prisidėsime 
prie mokyklos darbo, pla
navimo ir vykdymo, kartu 
ir prie mokyklos išlaikymo.

A. Ottienė.
• MIRĖ ANTANAS JUK

NELIS, sirgęs keletą, 
metų;

• Nijolė Jauniūtė po kelių 
mėnesiu išvykos į Europą- 
sugrįžo į namus.
• K. IR V. OTTAI iš To- pijos choro koncertas 
ronto šį savaitgalį atvykę kiekvienais metais pa
buvo į sūnaus Romo ir traukia Montrealio lietu- 
A Idonos sūnaus krikštynas. Vįų dėmesį. Š iemet choras
• ADELĖ MILAKNIENĖ , žada aauM ir. įdomią pro- 
apiekurios mirtį praeita- gramą. Koncertas įvyksta 
me numeryje pranešėme, lapkričio 18 d.7 val.vaka- 
turėjo 70 metų,buvo kilu- r0 parapijos salėje.

Žemiausios kainos!
MOHTREAL ENTERPRISES Regi.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Nam4 376-3781
Albertas NORK E LIONAS, B.A. C.S.C., LB.

A g e n _t _u_r_a_ _v_ e j. k J _9_ 2. _ _JIk_

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

PETRAS ADAM ON IS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS 
V

kviečia visus 
I

METINĮ 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 - BAITAS - ŠOKIAI

si nuo Biržų, paliko vyrą 
Julijų, sūnų Benį ir tris 
anūkus.
• H.ADOMONIŲ šeima 
išvyko į Bostoną, kur lap
kričio 18 d. įvyks Mary 
Ann Valkavičius vestuvės 
su Povilu Truczinskas . 
V eštuvės įvyksta Šv. Petro 
bažnyčioje So.Bostone.

• MONTREALIO LITUA
NISTINĖ mokykla šiais

metais veikia naujose pa
talpose §11 Cherrier ir St. 
Hubert gatvių kampe. M o- 
kyklos vedėja G.Gedvilie
nė tėvams praneša, kad 
mokykloje vietų yra ir vi
si turi progos savo jaunąją 
kartą pralavinti lituanis
tinėje srityje.

• AUŠROS VARTŲ para-

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Š.m. gruodžio mėn. 2 d. 7 vai. vak.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALEJE v

K. L. Katalikių Moterų draugi jos Montreal io skyriaus

DVIDEŠIMTMEČIO

KONCERTAS — BALIUS
* •¥■ *

Programoje dalyvaus L. T. M. ČIURLIONIO 
ANSAMBLIO KANKLIU ORKESTRAS ir 
sol. Ir. GRIGELIŪNAITĖ.

* * *

Šilta vakarienė, baras, loterija, orkestras ir šokiai 
- gera nuotaika !

Suaugusiems $4.00, jaunimui $1,50.

Skyriaus Valdyba

• PETRAS VILEIŠIS, žy
mus lietuvių visuomenės 
veikėjas gavo iš preziden
to Niksono labai nuoširdų 
laišką, kur įvertinamas 
lietuvių kultūrinis darbas 
ir linkima tolimesnės 
sėkmės.

Q
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 

Telefonas: 766 5827

ontrealio Lietuviu Kredito Unija

MOKA UŽ:  IDUOgA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ___ ______5.0% Asmenines ----- ------- ---- ------ 8.5%
Taupomąsias s-tbs...........
Term. ind. 1 metams____
Term. ind. 2 metams ....... ....
Term. ind. 3 metams__ ___ ,'7.5%Investacines____ _nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-Nemok. gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki S2.000 už taup. s-tos sumas, už paskolos suma.

K o o p e r at y v i n ė namą 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.

” GINTARO ” TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS
Montrealio jaunimo an

samblio ’’Gintaro” valdyba 
šaukia visuotiną tėvų su
sirinkimą š.m. lapkričio 
20 d. Seselių namuose po 
11 valandos pamaldų. Pra
šome visus dalyvauti.

6.0%
' 6.5%
7.0%

Nekiln. turto . 
čekių kredito

—.8.5%
__ 9.0%
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