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MASKVA UŽ VIETNAMO 
KARO BAIGIMĄ

’'Kras na ja Zvezda" — 
karo žinybos organas pa
skelbė straipsnį, kuriame 
piktinamasi dėl Vietnamo 
karo paliaubų nude Išimo. 
Maskva nepatenkinta ne tik 
derybų dėl taiko lėta eiga, 
bet ir Amerikos didesne 
karine parama Saigonui.

Skubos keliu siunčiami 
kariniai ginklai gali su
kliudyti Vietname taikos 
įgyvendinimą, - rašo mi
nėtas laikraštis. Jeigu ir 
toliau bus delsiama pasip
rašyti taikos sutartį, tai 
gali būti sužlugdyta jau pa
rengtas susitarimas.

Komunistų partijos or
ganas "Pravda" kaltina 
Pentagoną, kad jo pastan
gomis didinamas Pietų 
Vietnamo karinis poten
cialas. Esąs slaptas pla
nas, amerikiečiams pasi
traukus toliau vykdyti par
tizaninį karą.

Maskvos laikraščiai nu
tyli, kad Šiaurės Vietna
mas irgi stiprina savo ka
rines pajėgas. Vašingto
nas toliau kaltinamas, kad 
Vietname stengiamasi kel
ti neramumus, o dabarti
nis derybų nudeIsimas tu
rįs tikslo daugiau nuolaidų 
iš Šiaurės Vietnamo vy
riausybės gauti. Amerika 
įspėjama, arba tuojau pa
sirašyti taikos sutartį, ar
ba pratęsti karą ilgam.
• Tuo metu, kai JAV vyko 
prezidento rinkimai,Ame
rikoje viešėjo II komjau
nuolių, kurie turėjo tikslo 
susipažinti su Amerikos 
rinkimų procedūra. Jie 
aplankė visa eilė miestų. 
Ir pasistengė laika leisti 
linksmai, jie ne tik disku
tavo politines problemas, 
bet lankė šokių sales ir 
prie progos išgerdavo.
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DVI
VOKIETIJOS

Pasitarimai tarp Vak. 
Vokietijos ir Komunisti
nės Vokietijos pasibaigė 
tam tikru susitarimu.Da
bar jau abi pusės pripa
žįsta dviejų Vokietijų eg
zistavimą. Parengtąją su
tartį turi patvirtinti abiejų 
va Is tybių pa ria me nta i. Su
sitarime nurodoma, kad 
abiem šalim svarbiais 
reikalais Ipus veikiama 
sutartinai. Bus teikiama 
pagalba gaisro atveju,bus 
suderintas vandens regu
liavimas visoje vokiečių 
gyvenamoje teritorijoje, 
bus leidžiama pereiti sie
ną abiejų šalių piliečiams . 
Abi šalys numato paskirti 
atstovybes prie abiejų vy
riausybių.

Kada bus pasirašyta 

kalbamoji sutartis,tad abi 
Vokietijos galės dalyvauti 
Jungtinėse Tautose.O Ry
tų Vokietija galės už- 
megsti normalius santy
kius ir su vakarų pasaulio 
vyriausybėmis.

V. BRANDT LAIMĖJO 
RINKIMUS
Vakarų Vokietijos kan

cleris Tilly Brandtas 
laimėjo nesenai įvyku
sius rinkimus į Bundesta
gą. Ta proga jis savo svei
kinimus iš JAV prezidento 
Niksono ir daugelio kitų 
valstybių galvų.
• KANADOS ministeris 
pirmininkas Trudeau nu
sistatė ateinančių metų 
sausio 4 d. patiekti par
lamentui savo naują mi
nister ių kabinetą ir pa
skelbti deklaraciją.

PEKINO ATSTOVAS MASKVOJE
APLEIDO SUSIRINKIMĄ
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Spalio revoliucijos iš
kilmėse Maskvoje įvyko 
ypatingas susirinkimas, 
kuriame dalyvavo be aukš - 
tųjų sovietų pareigūnų, 
taip pat ir žymesnieji už
sienio svečiai bei diplo
matai. Viso susirinko iki 
6000 asmenų.

Oficialę kalbą pasakė 
Politbiuro narys Mozuro- 
vas. Tarp kitko jis išsita
rė, kad Pekinas atsidūrė 
izoliacijoje ir jo vadai iš 
tos izoliacijos nori išsi
veržti. Toliau Mozurovas 
pabrėžė,kad Pekino užsie
nio politika remiama an
tisovietizmu, o tai jo ma
nymu skaldo komunistinį 
frontą.Tokia politika silp
ninanti antimilitaristines 
pajėgas. Pekino atstovas, 

buvęs susirinkime, ne
laukdamas Mozurovo pa
baigos, demonstratyviai 
atsistojo ir apleido susi- 
rinkin ą.Ir kitais atvejais 
Pekino vadai pasisako 
prieš Maskvą.Taip atsiti- - 
ko Hong - Konge bankiete 
Alabanijos delegacijos 
garbei. Pekino kalbėtojas 
pabrėžė, kad nei Maskva, 
nei Tashingtonas neatsi
sakė nuo savo pasiryžimo 
dominuoti pasaulyje. Ten 
atvirai buvo pasakyta,kad 
sovietinis imperializmas 
tik pridengiamas socia
listine skraiste, o faktinai 
Maskvai rūpi pagrobti 
kiek galima daugiau že
mių. Sovietų imperializ
mas esąs pavojingesnis už 
senovinį.



ASMENINĖS DRAMOS 
VISUOMENINIAI 
ATGARSIAI

Vytautas Alseika, lietu
vis žurnalistas, tik nesenai 
redegaves VLIKfo leidžiamą 
“ ELTĄ ”, dalyv avęs anti
komunistinėse organizaci
jose, rašęs antikomunisti- 
niuos Amerikos lietuvių lai
kraščiuose, slaptai dingo iš 
New Yorke ir atsidūręs 
Vilniuje “ paprašė tarybinę 
vyriausybę, pasilikti tėvynė
je nuolatiniam apsigyveni
mui ”. Tuo būdu jis netikė
tai apleido gretas tų. lietu
vių, kurie nesutinka su di- 
džiarusiška okupacija ir 
ryžtasi siekti laisvos, ne
priklausomos Lietuvos val
stybės atstatymo. Kai kurie 
asmenys, tuo buvo net ap
stulbinti.

Vilniečių Alseikų šeima 
visada buvo laikoma dide
lėje pagarboj e. P at s dr .Danie
lius Alseika atstovavo lie
tuvių intelegentų-idealistų 
sluoksnį, ■ kurs buvo tvirtas 
savo demokratinėmis nuo
taikomis ir nepasidavė vė
liau p asireiškusioms įvai
raus plauko totalistinio po
būdžio pagundoms. Jo pasi
aukojantis darbas Vilniuje 
pačiais sunkiausiais pil- 
sudskininkų-Šovinistų val
dymo laikais stiprino lietu
vių viltis ir skatino neap
leisti senosios sostinės, 
nors ir buvo daug pavojų. Ir 
visada jo šeimos nariai lai
kėsi jo skaisčios aureolės 
paunksmėje. Jo sūnui Vy
tautui Alseikai tuo būdu bu
vo paruošta lietuvių visuo
menėje “ rožėmis klota » 
karj era.

—0—

V. Alseika pasirinkęs 
žurnalisto profesiją, tačiau 
pradžioje tenkinos lengves
niu spaudos žanru. Savus 
polėkius jaunas žurnalistas 
sutalpindavo kokiose nors 
“ Kino Naujienose ” ar pa
našiam greitai lekiančiam 
leidinėlyje. Tik persikėlęs' 
į Kauną ir dirbdamas dien
raščiuose jis pakrypo į kas
dieninio gyvenimo apzval - 
gas i r reportažus.

Po Antrojo karo, tremtyje 
V. Alseika, < paklusdamas 
naujiems vėjams jau pradė
jo gilintis į aktualias poli
tines problemas. Bet savo 
darbe jis nepaisė, kuria 
kryptį pasirinkti. Tarytum 
jis laikėsi tokiu “ techninio 
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pobūdžio ” spaudos veikė
ju, kuriam galima dirbti net 
ir priešinguose jo nusista
tymams spaudos organuose. 
Visur gerai, kur galima už
dirbti.

-•—
Gali būti, kad atsiras > V. 

Alseikos smerkėjų. Bet ar 
buvo tokių Įdėmių žmonių, 
kurie būtų norėję V. Alsei
kos asmeninį gyvenimą ste
bėti ? Atrodo, j og niekas ne
norėjo žinoti kaip jis asme
niškai gyvena ir jaučiasi. 
Niekam nerūpėjoTĮ Niekam 
nesvarbu buvo, kad jis ne-, 
surasdavo pastovumo Ilgai 
neužtrukdamas vietoje, < jis 
keitė laikraščiu-s, vis ieško
jo naujų darbų. Siūlėsi tvir
tesnėms lietuvių organiza
cijoms, šaukėsi įtakingųjų 
asmenų protekcijos, ■ bet pa
geidaujamos pastovios pa
dėties nebuvo suradęs. Rei
kia pripažinti, jog čia tu
rim reikalą su grynai asme
niniu dramatiniu akcidentu. 
Atėjo toks momentas ir jis 
pats, ne kas kitas, vieną 
momentą, pagalvojęs, nu
sprendė, jog kitos išeities 
nėra ir nebus. Gal buvo 
spaudos darbininkų tarpe ir 
tokių stebėtojų, kurie jau 
daug anksčiau numatė, kad 
V. Alseikos, • kitiems ne
lauktas, ■ sprendimas gali 
būti kaip tik tokio pobūdžio, 
kaip dabar matome..;.

—•—
V. Alseika grįžo į gim

tinę. ’ Nuostolis vis tik yra. 
Bet tasai nuostolis bus ne 
toks didelis, jeigu jis Vil
niuje, savo numylėtam 
mieste, dirbs grynai kultū
rinį darbą savo tautos la
bui. Juk ten labai reikalin
gos pajėgos, kurios be ato
dairos dirbdamas stiprintų 
lietuvių .tautinę, savigarbą

V. . Alseika reikalingas 
užuojautos .Jo sugrįžimas 
buvo sunkus. Tiesa, kad 
kiekvienas gimęs Lietuvoje 
nori ten ir gyventi, ar pri
reikus, ten sugrįžti. Bet V. ; 
Alseikai reikš jo žemai nu
silenkti. “ Celom bit ’’-aslą 
kakta pasiekti, patį save 
“sūnum palaidūnu” ap
šaukti. Ir dar ne viskas. 
Gal Šiandien jam dar kvepia 
žiedeliai, bet ateis laikas, 
sulauks jis vai šių-rūgščių 
oboliukų...

RESTORANAS
” LIETUVA " DONECKE
Donecke statomas res

toranas ” Lietuva”.Baldai 
jam buvo užsakyti paga
minti Kauno baldų kombi
natui. Jie baigti gaminti. 
Restoranas būsiąs įreng
tas lietuviškais motyvais.

AL TARYBOS IR BENDRUOMENĖS SUDERINIMAS

Š.m. rugsėjo 30 d. Dr. 
Kazys Bobelis,ALT pir
mininkas ir Teodoras 
Blinstrųbas, ALT vice
pirmininkas,dalyvavo Eli
zabeth, New Jersey, pasi
tarime su New Jersey Lie
tuvių Tarybą ir diskutavo 
galimybės kaip geriau ir 
produktyviau suderinti 
Amerikos Lietuvių Tary
bos ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės veiklą. 
Daug klausimų kurie bu
vo neaiškūs, buvo išryš
kinti ir prieita prie ben
dros išvados kad darbų 
pasidalinimas ir koordi
navimas yra būtinas norint 
vystyti sėkmingą Lietuvos 
laisvinimo darbą.
• Prezidento Niksonoper
rinkimo proga Vlikas pa
siuntė jam sveikinimo te
legramą.

• PAVERGTŲJŲ EURO
POS TAUTŲ Seimas pa

siuntė Prezidentui Nikso- 
nui tokią sveikinimo tele
gramą:

” Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas pagarbiai 
siunčia Tamstai, Pone 

, Prezidente, sveikinimus 
Tamstos perrinkimo pro
ga ir geriausius linkėji
mus Tamstos kitiems ke
turiems prezidentavimo 
metams.Mes taip pat lin
kime Tamstai geriausios 
sėkmės Tamstos garbin
gos ir teisėtos taikos po
litika i,kuri yra taip svarbi 
visoms laisvę mylinčioms 
tautoms ”
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• VLIKO veiklai paremti 
š.m.spalio mėn.per Tau
tos Fondą aukojo šie as
menys: po 100 dol-dr. A. 
Spudas iš Toronto, Kleo
pas Dalinda iš Mississau
ga, Ont. J. Paršeliūnas iš 
Brampton,Ont., po 5Odol. 
kun.A.Stašys iš Čikagos, 
dr. L. Kriaučeliūnas iš 
Čikagos, A.Sagevičius iš 
Owen Sound,Ont. dr. Rudis 
iš Brampton, Ont., J.Gu
delis iš Brampton, Ont., 
dr. J. Meškauskas iš Či
kagos,40 dol-dr. J. Kriau
čiūnas iš Toledo, 30 dol. 
dr.H.Brazaitis iš Cleve
land©,po 25 dol.-V.Urbo- 
nas iš Brampton, Ont., 
V. Korsakas iš Stayner, 
Ont., J. Vaškėla iš To
ronto, Ona ir Jonas Gra- 
dinskai iš Čikagos, Anta
nas Tumosa iš Čikagos, 
kun. Scharnus iš Newar- 
ko, Anne B. Vilkich iš

Nevarko , Ant. Garka iš 
Euclid,Ont., V.Akelaitis 
iš Cleveland©, J.Mikonis 
iš Cleve lando,Pr.Razgai- 
tis iš Clevelando, G. Ta
mašauskas iš Mt.Vernon, 
NY, dr.D. Jasaitis iš Mt. 
Vernon, NY, dr.A.Šlepe- 
tytė-Jannace iš Yonkers, 
NY, St. Pundzevičius iš 
Great Neck,NY, dr. Linda 
A.Dirda iš Čikagos,Jonas 
Stelmokas iš Landsdown, 
Pa., dr. Francis Mažeika 
iš Čikagos, D. V.Trima
kai iš Vestlake, Ohio, P. 
Tarulienė iš Hollis, NY, 
A.Slepavičius iš Center
ville, Mass. ,J.Lieponis iš 
Čikagos.Dėkui jiems.

•” THE NE V YORK
TIMES ” įdėjo savo Ro

mos Korespondento žinią, 
kad prel. Valerian Zou- 
daks,64 m. amžiaus, Ry
gos kunigų seminarijos 
rektorius, buvo pakeltas į 
vyskupas. Konsekracija 
įvyko Lietuvių Koplyčioje, 
šv.Petro bazilikoje.

• Charles J.Kersten, su
laukęs 72 m. amžiaus, mi
rė buvęs kongresįninkąs , 
kuris 1953-1954 m.vadova
vo Kongreso Komitetui, 
tyrinėjusiam Sovietų Są
jungos Baltijos valstybių 
okupaciją.
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NEPALIKTI DIRVOJE
bulvių!
Spalio 1O d. " Tiesa ” 

spausdina žemės ūkio mi
nisterijos priminimą, ku
riame rašoma, kad dau
gelyje ūkių jau baigiamos 
kasti bulvės, bet bulvia- 
kasis tiktada būsiąs baig- įvykti katastrofa.

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! UŽ ištikimybę Kanadai!
P our I a liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ
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tas,kai iš bulvienų pakar
totinai bus išrinktos dir
voje likusios bulvės.

Šiemet bulvės,sako, bu
vo kasamos esant blo
giems orams, ne visur 
technika galėjusi tinka
mai dirbti, ir dirvose liko 
nemaža, bulvių. Panevėžio, 
Joniškio, Kelmės,Klaipė
dos, Skuodo rajonų dauge
lyje ūkių buvo pakartoti
nai nuartos bulvienos ir iš 
hektaro papildomai su
rinkta po 1, 5-3 tonas bul
vių.

VABALNINKO
SVIESTAS
Klaipėdoje buvo suruoš

tas sviesto konkursas,ku- 
riam buvo pateikti 26 įmo
nių gaminamojo sviesto 
pavyzdžiai.

Geriausiu sviesto ga
mintoju pripažintas Biržų 
gamyklos Vabalninko ce
chas. Dvi antrosios vietos 
atiteko Sintautų ir Linku
vos cechams, trečiosios 
vietos-Skuodui, Radvilio - 
niams ir Grinkiškiams.
• NEW YORKE areštuoti 
stiprių narkotikų hašišo 
platintojai. Konfiskuota 
500 svarų hašišo, kurio 
vertė esanti 50 milijonų 
dolerių.

PAVOJUS PIZOS 
BOKŠTUI

• NORS netoli buvęs že
mės drebėjimas ir ne
kliudė tos vietoves kur 
stovi pasvyręs Pizos 
bokštas,bet Italijos archi
tektai praneša aliarmuo
jančią žinią, kad Pizos 
bokštas dideliame pavoju
je ir gali vieną dieną

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vytautas Kasiulis

rius, akademikas L.Kai
riūkštis. Jis buvo TSRS 
delegacijos narys ir skai
tė VII pasauliniame miš
kininkų kongrese vieną iš 
pagrindinių praneš imu - 
apie įvairiaaukščių me
dynų formavimą šalies 
Šiaurės Vakarų miškuose.

• - VYTAUTO KASIULIO 
paveikslų paroda įvyksta 
Toronto lapkričio 25 cL ir 
bus atvira iki gruodžio 4 d. 
Parodos atidarymas lap
kričio 25 d. 4 vai. po pie
tų. Paroda Prisikėlimo 
par parodų salėje, 1011 Col
lege street. Dailininkas 
jau senai atkreipė dėmesį 
savo darbais meno žinovų 
Nuolatos gyvendamas Pa
ryžiuje Vytautas Kasiulis 
sudarė sau rimtą vardą 
meno pasaulyje. Jo darbų 
paroda Toronto lietuviams 
neabejotinai žymus įvykis, 
ir reta proga arčiau pažin
ti šio žymaus dailininko 
kūrybą.

SARTŲ ŽUVININKYSTĖ 
Prie Jūžintų rengiamas 

Sartų žuvininkystės ūkis.
Čia darbuojasi 35 ma

šinos. Pilama užtvanka, 
kuri sulaikys Audros upe
lio vandenį ir sudarys 216 
hektarų vandens saugyklą. 
Numatyta 103 hektarai 
tvenkinių ir vandens sau
gyklą. Kitąmet turi būti 
užbaigti 65 tvenkiniai, ku
rie užims 535 hektarus.

Visa statyba bus už
baigta 1977 metais. Iš 
tvenkinių ūkis kasmet pa
teiks iki 318 tonų karpių ir 
14 tonų peledžių.

SUNKIAI SUŽEISTA
EISMO NELAIMĖJE

Dail. H. Žmuidzinienė

H. Antanaitis iš Australijos 
Jaunimo kongreso užbaigos 
proga Toronte, skaito pa
skaitą — Lietuvybe
XXI Šimtmetyje.

KAUNIEČIAI
PASAULINIUOSE
FORUMUOSE
Spalio pirmosiomis die

nomis, rašo ” Komunizmo 
vėliava”,į Argentinos sos
tinę Buenos Aires išvyko 
Miškų ūkio mokslinio ty
rimo instituto direkto-

1972. XI. 22

Dail. Nijolė Neda Macelytė.

•-LIETUVOS gen. konsulą 
Toronto J. Žmui džiną ir jo 
žmoną ištiko automobilio 
nelaimė. Pats konsulas ir 
jo žmona Halina ėjo To
ronto mieste gatve, staiga 
įjuos smogė automobilis, 
kurio stabdžius, kaip vė
liau paaiškėjo, atleido bu 
vęs automobilyje vaikas. 
Konsulas mažiau nukentė
jo, bet jo žmona pateko po 
automobiliu ir buvo smar
kiai sužalota. Mūsų parei
ga išreikšti jiem užuojau
tą ir palinkėti poniai Žmui- 
dzinienei greitai pasveik
ti.
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Omahos lietuvaitės Regina Starkutė, Teresė Gaidelytė ir. Rūta 
Rackevičiūtė, demonstravusios tautinius rūbus.

’’Džiugo” skautų stovyklos šta has. Rako miškas. 1972.

Gausiai susirinkę svečiai j Chicagos Jaunimo centrą spalio 1 d. atsisveikinti su kun. J. 
Kubilium, SJ, išvykstančiu į Moatrealį,

Emilija P ak štai te, 
Lietuviu Jaunimo Sąjungos 
leidinio redaktore, laimėjusi 
žurnalistu premija.

Naujoji New Yorko Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba. Iš k. Ig. Gasiliūnas, P. Ąžuolas — pir 
min.. A. Ošlapas, St. Briedis. J. Ivašauskas, J. Bagdonas.
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LAP

Lapkritis yra žymių ir 
Lietuvos istorijai reikšmin
gų įvykių menuo. Todėl pra
vartu nors keliomis eilutė
mis apie kaikuriuos įvykius 
prisiminti.

1918 m. lapkričio H d. 
pasibaigė Pirmasis pasau
linis karas. Tą. dieną Vo
kietijos kariniai parlamen
tarai, nuėję pas Prancūzi
jos maršalą Ferdinandą Fo- 
chą ir Santarvės ginkluotų
jų pajėgų Vakarų fronto va
dą, paprašė karo veiksmų 
paliaubos. Karo pabaiga tu
rėjo nepaprastai didelės 
reikšmės ir atsistatančiai 
nepriklausomai Lietuvai. 
Nors ir be tiesiogio ryšio 
su šiuo pasauliui svarbiu 
įvykiu, tą pačią lapkričio 
11 dieną Vilniuje buvo su
daryta pirmoji laikinoji ne
priklausomos Lietuvos vy
riausybė. Valstybės Tary
bos pakviestas vyriausybe, 
sudarė prof. Augustinas Vol - 
demaras / tautininkas / , 
jis buvo ir užsienių reikalų 
minister!s. Kiti jo sudaryto 
kabineto nariai buvo: adv, 
Vladas Stašinskas / social
demokratas / , vidaus reika 
lų ministeris; adv. Petras 
Leonas / sandarietis /, 'tei
singumo ministeris; adv. 
Martynas Yčas / tautinin
kas /, finansų ministeris; 
Jonas Yčas / nepartinis /— 
švietimo ministeris ir Juo
zas Tūbelis / tautininkas / 
— žemės ūkio ministeris^

Si Voldemaro vadovauta 
vyriausybė pradėjo darbą be 
jokio valstybinio aparato. 
Jos svarbiausias atkūriamo- 
sios valstybes darbas buvo 
Pirmojo Lietuvos kariuome
nės pulko iš kelių karininkų 
ir keliokos kareivių įsteigi
mas LAPKRIČIO 23 d. Tai 
buvo pirmas mūsų kariuome
nes branduolys. Nors ka
riuomenė buvo tuo metu 
pats svarbiausias faktorius 
nepriklausomybei atkurti, 
bet Voldemaro vadovauta 
vyriausybė, ■ pasitikėjo, kad 
niekas Lietuvos nepuls, 
bendrai imant, kariuomenę 
organizavimo darbe nebuvo 
aktyvi, vokiečiams atsitrau
kiant is Rytų fronto, Rusi
jos Raudonoji armija j au bu-

< vonetoli Lietuvos sienų.
Pačiam Vilniui jau grėsė 

bolševikų pavojus, bet Val
stybės Tarybos pirminin
kas Antanas Smetona, ■ mi
ni ste-is pirmininkas Volde
maras, finansų ministeris M. 
Yčas 1918 m. .gruodžio 20 d. 
išvažiavo į Vokietiją. į Ar 
jie vyko valstybiniais rei
kalais, ar kitais motyvais, ■ 
vis tiek tai susidarė sunki 
padėtis.

Pirmininkams išvykus, 
Valstybės Tarybos ir vy
riausybės likučiai, jau aiš
kiai matydami sostines Vil
niaus pavojų susirūpino su
daryti naują vyriausybę, 
kad būtų labai skubiai su
organizuotos karinės pajė
gos. Naujai laikinajai vy
riau sybei sudaryti jie pa
kvietė adv. Mykolą Sleže
vičių / liaudininką / tik 
4 psl.

KRIČIO REIKŠMINGOS DIENOS LIETUVAI,

prieš dvi dienas grįžusį iš 
Rusijos. Gruodžio 26 d. nau
joji laikinoji vyriausybe bu
vo sudaryta. Į ją be pirmi
ninko Sleževičiaus įėjo: Au
gustinas Janulaitis / social
demokratas /, Jonas Vilei
šis Į liaudininkas /, Myko- 
las Biržiška / socialdemo
kratas /, Juozas Tūbelis / 
tautininkas /, Petras Leo
nas / santarietis /, Jonas 
Simoliūnas / nepartinis /, 
Juozas Paknys / socialde
mokratas /, Jonas Šimkus 
/' nepartinis /, Mykolas Ve- 
lykis / nepartinis /, Jokū
bas Voronko / gudas /, Jo
kūbas Vygodskis / žydas /, 
Aleksandras Stulginskis 
/ krikščionis demokratas /.

Šita vyriausybė pirmoje 
eileje griebėsi organizuoti 
kariuomenę. Ji gruodžio 29

tagos dangum
SKYRĖ DAUG A ŪKŲ.Chi
cago j veikiantį Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopa, iš 
savo įždo praeitais me
tais skyrė tokias aukas: 
’’Draugui”, ’’Naujienoms" 
po 50dol., "Laisv. Lietu
vai", "Sandara i", "Dirva i" 
”Kariui”po 25 dol .Jaunimo 
žurnalui, Lituanus po 1O 
dol., Jaunimo Centrui 
250 dol. Margučio ir So
phie Barčus Radijo pro - 
gramoms po 50 dol. Liet. 
Televizijai 25 dol. ir at
bėgusiai iš Lietuvos Butkų 
šeimai 1OO dol.

Į kuopą įstojo nauji na- 
riai:Adolfas Narnajuška ir 
Šiušis iš Argentinos .'Kaip 
kiekvienais metais,taip ir 
šiemet kuopa rengtą Naujų 
metų sutikimą.
NAUJA LIETUVOS VYČIŲ 
valdyba.,Įvykęs Illinois- 
Indiana vyčių atstovų su
važiavimas išrinko nauja 
valdyba: pirm. L. Paukšta, 
vice prez. Frank Zapolis, 
St. Molis ir A d. Gabalas , 
sekr .Irene Šankus ,kreosp. 
sekr. A. Kassel, kasin. 
Pranas Švelnis .Vyčių vei
kla Chicago j e gyva,ypač 
esant chorui,kuris turėda
mas gabų muziką F.Stro- 
lia ir padėjėją Simonaity
tę, rengiasi koncertui. 
Apskrities biuletenį, kurį 
redegavo dvejus metus 
Valerija ir Juozas Stanai
tis, perims kiti.
LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMAI , Lapkričio 8 d; 
Tautiniuose namuose įvy
ko eilinis narių susirinki
mas su labai įdomia pa

d. jišleido garsųjį atsišauki
mą į Lietuvių tautą ir visus 
kvietė savanoriais eiti į 
Lietuvos kariuomenę. Pa
grindinis atsišaukimo šūkis 
buvo: TĖVYNĖ PAVOJUJE! 
Taip ir buvo, • nes sausio 
antrą dieną vyriausybė ap
leido Vilnių ir išvyko į Kau
ną. Vilnių užėmė Rusijos 
kariuomenė. Tauta buvo su
krėsta ir pasiryžo gintis. 
Savanoriai rinkosi is visų 
Lietuvos kampui .Jie sudarė 
kariuomenę ir apgynė Lie
tuvą, kuri savo nepriklauso
mybę išlaikė 22 m. t.y. iki 
naujosios sovietų okupaci
jos 1940 m. birželio 15 d. 
Todėl už tąjį gražųjį Lietu
vos laisvės ir nepriklauso
mybės 22 metų laikotarpį, 
lietuvių tauta lenkia savo 
galvas prieš kūrėjus sava

skaitą " Veiklos savano
riai" kurią laikė P.Kuro- 
pas, ukrainiečių kilmės.

Lietuvių Prekybos Rū
mų valdyba persikėlė į 
naujas patalpas iš Dariaus 
ir Girėno būstinės, rengia 
paskaitas,kurios žmonėms 
naudingos, o nariams pa
kvietimai rašomi dviem 
kalboms,nes yra naujai at
vykusių narių, kurie an
gliškai nemoka skaityti. 
BAISI NELAIMĖ .Chicagoj 
traukinių nelaimėj, kur 
žuvo 44 žmonės, jų tarpe 
užtiktos lietuviškos šios 
pavardės: K. Lamperis, 
18 m., Aurelija Udrelis, 
49 m., V. Plocharskis 27 
m. D.Toporis 20 m. su
žeistųjų tarpe Gliorija 
Dilva ir J. Pervas. 
LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖ. 54 metų 
Liet. Kariuomenės įstei
gimo sukaktis paminėta 

“Žilvitis” šoka Chicagos Ford City prekybos centre š. m. spalio 25 d.,
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

norius ir juos pšaukusiam 
Sleževičiaus vadovauta vy
riausybę. Mykolas Sleževi
čius mirė 1939 m. LAPKRI
ČIO H d., kuomet Lietuvos 
vyriausybė, gen. Jono Čer
niaus vadovauta, jau buvo 
pasirašiusi su Sovietų Ru
sija Lietuvai primestų su
tartį, kad leidžiama Sovie- 
tijai turėti Lietuvoje savo 
karines įgulas iki 2),000 
vyrų, kurie atvyko į Lietuvą 
1 apkr. 27 d.

Savotiškai liūdnas mo
mentas yra ir tai, kad So- 
v ietinės okupacijos išv a- 
karese, 1940 m. birželio 14 
d. A. Smetona išvažiavo į 
Vokietiją, o A, Voldemaras, 
kuris Smetonos buvo ištrem
tas iš Lietuvos į užsienį, 
po kelių dienų, Lietuvai jau 
esant okupuotai, sugrįžo 

lapkr.19 d.Balzeko Lietu
vių Muziejuje ir Lietuvių 
Televizijoj. Jau 33 metai, 
kaip Lietuvos kariuomenė 
buvo bolševikų sunaikinta, 
daugelis narių išžudyta ir 
Sibire nukankinti.
LIETUVIAI KARIAI
PLAČIAME PASAULYJE 

SVARBUS ĮSTATYMO pa
keitimas. Iš lietuvių vyrų, 
kurie buvo imami į karinę 
prievolę ir nemaža žuvo 
P .Vietname ar kitur,dabar 
jau jei esi Lietuvos pilie
tis, į kariuomenę nereikia 
stoti. Valstybės d-tas šį 
pakeitimą paskelbė dėl to, 
kad turėtą daug suskirti- 
mų su daugelio valstybių 
piliečių kurie gyvena 
Amerikoje.
VYTAUTAS MACAS, su
laukęs vos 40 m.mirė V. 
Vokietijoje, kur buvoLS ir 
8593 kuopos seržantu.Liko 
tėvai ir dvi dukros su 
žmona.
ANTANAS MAŽEIKA,Lie
tuvos sav.kūrėjas, krimi
nalinės policijos valdinin- 

tiesiai į sovietų rankas. Ir 
vienas ir kitas mirė toli
muose nuo Lietuvos kraštuo
se.

Dar viena labai svarbi 
lapkričio data įeina į Lie
tuvos istorijos puslapius— 
VYRIAUSIO LIETUVOS IŠ
LAISVINIMO KOMITETO 
1943 m. LAPKRIČIO 25 d. 
vokiečių okupacijos metu 
Lietuvos pogrindyje įstei
gimas. Jis buvo įsteigtas 
ant visai tautai priimtinų 
ideologinių pagrindų ir dėl 
to tvjrtai išsilaikė 29 me
tus. Šiemet savo gimtadinį 
VLIKO SEIMAS lapkričio 
25 d. renkąsi Clevelande, 
Ohio Lietuvos laisvinimo 
uždavin’ų svarstyti.

J. Audėnas

kas, mirė lapkričio mėn.
24 d. LueneburgeV. Vck. 
C HIC A G OS VYTA UTO D id. 
Liet. kar. sav. kūrėjų 
s- gos skyriaus valdyba 
sudaro: J. Tamulis, pirm. 
Ad. Juotka kas. ir Kani
šauskas sekr. Praeitais 
metais mirė šie s-gos na
riai: Vaclovas Ambraška, 
Jonas Čiagis, Jonas Joni
kas, Justinas Kuncaitis, 
Viktoras Kriščiunevičius, 
Myk. Liuberskis, Vyt. Mo
ras, Jurgis Miliauskis, 
Ant. Stauskas ir Kazys 
Zdanevičius. Jų kūnai il
sisi Australijoj, JAV ir 
Kanadoj.
JUOZAS VAINA, punskie
tis,baigė karo akademijos 
statybos skyrių ir išvyko 
dirbti Štetino apskrityje, 
Lenkijoj.
PVT. DOVYDAS KAUNAS 
iš Chicagos,Town of Lake 
apylinkės, baigė tankų 
žvalgybos kursus Fort 
Knoz.Ky. bazėje.O corp. 
M. Aulinksis baigė jūri
ninkystės mokyklą



NUKANKINTAS POETAS • PREZIDENTAS NIKSO-
GALAN

Poetas Jurijus Galans - 
kovas, pasižymėjęs savo 
opozicine Kremliaus vieš
pačiams veikla buvo areš
tuotas 1967 metais. Jo 
teismas įvyko 1968 metais. 
Jis buvo kaltinamas anti- 
sovietine veikla ir netei - 
sėtomis pinigų operacijo
mis. Tikrumoje j o areštas 
buvo įvykdytas dėl jo daly
vavimo pogrindžio leidiny
je "Sintaksis". Galansko- 
vas taip pat redagavo pa
garsėjusį periodinį žurna
lą "Sfinks". Galanskovo 
eilėraščiai jokioje oficia
lioje bolševikų spaudoje 
pastaraisiais metais nebu
vo spausdinami, bet buvo 
perrašinėjami ir platina
mi publikoje slaptu būdu. 
Galans kovas savo leidiny
je išspausdino atvirą laiš
ką Šolochovui, kurs pasi
žymėjo akla ištikimybe 
Kremliui. Teismas jį nu
baudė 7 metais laisvės atė
mimu ir priverčiamo dar
bo stovykla griežto režimo 
sąlygomis. Jau tada poeto 
sveikata buvo labai silpna. 
Tokia žiauri bausmė sukė
lė visame pasaulyje pro- « 
testų audrą. Protestavo ne 
tik demokratinių kraštų vi
suomenė, bet ir daugelis 
komunistų veikėjų vaka
ruose.

Dabar gautomis žinio
mis 33-jų metų poetas mi
rė kalėjimo ligoninėje. Jis 
turėjęs skrandžio žaizdą. 
Jo paskutinės dienos praė
jo Mordvos respublikoje, 
kur yra ištisas panašių 
priverčiamojo darbo sto
vyklų tinklas ir kur siun
čiami daugiausia politiniai 
kaliniai. Kremlius žinojo, 
kad poeto sveikata silpna 
ir tyčia parinko tokią sto- 
vykią, kur jis negalėjo pa
kelti esamo griežto reži
mo. Apgalvotai buvo vis-

Angl i jos Karalienes duktė Anne 
buvo sugauta per greit v aziuo- 
jant. Policija šaukia ja i teismą 
nubaudimui.

1972. XI. 22

SKOVAS
kas daroma, kad Galans - 
kovas nebeišeitų į laisvę 
ir mirtų.

Apie poeto mirtį prane
šimas gautas ne iš oficia
lių šaltinių. Sovietinė 
spauda apie Galanskovo 
mirtį nerašo nė vieno žo
džio. Per užsienio žurna
listus, gyvenančius Mas
kvoje, pranešamas tik pats 
poeto mirties faktas. Bet 
jokių tikslesnių žinių nėra.

NARKOTIKAI SOVIETŲ 
RUSIJOJE

Maskvoje susekta grupė 
laboratorijos darbuotojų, 
kurie pasinaudojo savo 
darbovietės įrengimais ir 
gamino narkotikus. Oficia
liai nieko neskelbiama, bet 
Maskvos publikoje sklinda 
gandai apie narkotikų ga
mybą. Vienas moks liniu
kas esąs areštuotas ir jo 
laboratorijoje neva suras
tas kilogramas narkotikų. 
Iki šio laiko sovietai di
džiavosi, kad pas juos vi
sai nevartojami narkoti
kai. Dabartinės žinios pa
našius tvirtinimus su
griauna.

Sovietų įstatymai numa
to labai griežtas bausmes 
narkotikų gamintojams ir 
jų platintojams. Nusikaltę 
narkotikų gamybos srityje 
gali gauti iki 10 metų kalė
jimo.

Biologijos ir chemijos 
mokslų institutai susirupir 
nę dėl šių gandų ir sten
giasi ištirti, ar ten nega
minami slaptu būdu narko
tikai.

Sovietuose viskas nusle
piama. Pasirodo, jog ir 
narkotikų srityje sovietuo
se jau anksčiau buvo nar
kotikų gamybos atsitikimų.
Prieš porą metų kaiku- 
riuose Kaukazo laborato
rijose jau buvę gaminami 
narkotikai. Kaip tik Kau
kaze daug auginama aguo
nų ir kanapių, kurios tin
ka ge r oino gamybai. Kada 
buvo susekta narkotikų ga
mintojų grupė, daugelis 
laboratorijų darbuotojų 
buvo nubausti. Atsakin
giems laboratorijų vedė
jams buvo įsakyta stropiai 
sekti, kadnarkotikų gamy
ba nepasikartotų. Toji ap
linkybė, kad sovietuo
se buvo išleisti nauji įsta
tymai kovai su narkoti
kais, parodo, kad ten ši 
problema nemažėja, bet 
auga.

NAS siųsdamas savo 
įgaliotinį Kissingerį į Pa
ryžių deriboms dėl Viet
namo karo užbaigimo, 
vienkart pareiškė įsitiki
nimą, kad tai bus jau pas
kutiniai pasitarimai ir ka
ro veiksmais bus nu
traukti. Tačiau dar turi 
derybos su Pietų Vietna
mo vyriausybe,kurios ga
limas daiktas ne bus len
gvos.
• TRUDEAU, Kanados li
beralų v adas, savo deki Gra
cijoj pabrėžė, jog praeituo
se rinkimuose nebuvo iš-
keltos ypatingos idėjos,taip 
pat nebuvo kovojama del 
vienos ar kitos problemos. 
Todėl jo manymu,vienos ar 
kitos partijos laimėjimas,ar 
pralaimėjimas nesąs suri
štas su politinių sluoksnių 
ideologija. Balsavimuose 
pasireiškęs plačiosios pub
likos nepasitenkinimas 
bendrai esama padėtim. 0 
kas labiausia balsuotojams 
nepatiko, t ai dar neaišku. 
Spėliojama įvairi ai, bet nie
kas tikrų priežasčių nenuro
do.

V. Vokietijoj, Hamburgo aerodro 
me, taip tikrinami visi lėktuvų ke
leiviai

• -Praeitą savaitę Jungti
nių Tautų generalinės 
asamblėjos pirmininkas 
Trepčinskis, Lenkijos už
sienių reikalų vice-minis - 
teris buvo New Yorke ap
vogtas . Tą naktį Trepčins - 
kis dalyvavo iškilminguo
se pietuose, kur buvo vi
sos Jungtinių Tautų sesi
joje dalyvaujančios dele - 
gacijos. Tiktai vėlai naktį 
grįžęs į namus jis paste
bėjo, kad vagys paėmė 200 
dolerių ir brangenybes, 
kurių vertė nežinoma. New 
Yorko mayoras Lindsey 
pareiškė nukentėjusiam 
savo apgailestavimą dėl 
šio nemalonaus įvykio.

• BA LTIE JI RŪMAI ¥a- 
shingtone praneša, kad 
pasitarimai dėl Vietnamo 
karo likvidavimo vyksta 
sėkmingai ir yra vilties, 
kad karas bus netrukus 
baigtas.

Numatomas dar vienas 
gal jau paskutinis, Ameri
kos, Pietų ir Šiauries 
Vietnamo atstovų galuti
nas pasitarimas, o po to 
luakiama,kad bus pasira
šyta taikos sutartis.

• BRITANIJOS policija 
praneša, kad mėnesio bė
gyje, buvo sulaikyta ir iš
montuota 20 sprogstamų 
laiškų,kuriebuvo adresuo
ti žydų įstaigoms ir pri
vatiems asmenims.

Nustatyta, kad laiškai 
siunčiami Arabų teroristų 
organizacijosjkuri žinoma 
vardu” Juodas is Rugsėjis”. 
Esąs įtarimas,kad laiškai 
išsiunčiami iš vienos 
Arabų atstovybės.

12000 VOKIETIJOS 
VAIKŲ GRĮŽTA PRIE 
TĖVŲ

• VOKIETIJOJE išskir
toms šeimoms bus leista 
susijungti. 12,000 vaikų, 
kurie gyveno Rytų Vokie
tijoje be tėvų, pabėgusių į 
Vak. Vokietiją per geleži
nę uždanga, arba kitokiais 
būdais atsidūrė Vak. Vo
kietijoje.

Tėvai nematę savo vai
kų 11 metų ir daugiau,tiki
si dabar su jais susijungti 
8 vaikai atvykę atostogų 
pas tėvus į Vak. Vokietiją, 
buvo palikti. Tėvai laukia, 
kada visi 12,000 atvyks į 
savo šeimas.

WASHINGTONE 
VAKARAS TAUTYBIŲ 
ATSTOVAMS PAGERBTI
Spalio 27 d. Dr. Kazys 

Bobelis buvo išvykęs į 
Washingtoną dalyvauti 
priėmime kurį rengė ponis 
Niksonienėpagerbti Ame
rikos tautybių vadovus.

Dr. Bobelis dalyvavo 
atstovaudamas Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir turėjo 
progos priminti preziden
tui Niksonui Lietuvos 
klausimą ir dar padėkoti 
poniai Niksonienei už da
lyvavimą Šokių Šventėje. 
Priėmime dalyvavo Dr.K. 
Valiūnas,VLlKo pirminin
kas, Martynas Gudelis,- 
’’Naujienų” redaktorius, ir 
p. Gražina Krivickienė, 
’’ Draugo ” atstovė.

ji t y PEKoy (i^yy)

• JUAN PERONAS, buvęs 
Argentinos diktatorius, po 
17 metų egzilės sugrįžo į 
gimtinę. Buvo imtasi pla
taus masto apsaugos prie
monių, kadangi Peronas 
be savo pasekėjų, taip pat 
turi gausius priešus .Heli
kopteriai skraidė virš mi
nių galvų, tankai ir šar
vuoti autovežimai patru
liavo gatvėse.Tik 300 iš
tikimų Perono pasekėjų 
buvo įleisti į aerouostą 
netarpiai sutikti 77 metų 
amžiaus sulaukusi buvusi 
Argentinos prezidentą. Jo 
atvykimas sukėlė nera- 
muinus šalyje, kurie arti
miausioje ateityje dar ga
li išsiplėsti.

INDIJOS SVEČIAI
LIETUVOJE
Lietuvoje lankėsi iš In

dijos poetė V.Lakšmikan- 
tama,Kašmyro nacionali
nių muziejų direktorius P. 
Pušpas ir filologijos pro
fesorius A.Sururas.

SVEIKA, MASKVA
Spalio 23 d. Kremliuje 

suruoštas lietuvių litera
tūros vakaras.

Išvakarėse,spalio 22 d. 
"Tiesa" išsispausdino en
tuziastišką vedamąjį 
"Sveika, Maskvai ’’

Straipsnyje iškeliami 
rusų nuopelnai ir rusų 
kalbos vertingumas tauti
nėms kultūroms plačiai 
pasklisti.

Sps1.



MŪSŲ ŠEIMŲ PROBLEMOS IŠEIVIJOJE

V. DAUGIRDAITĖ - SRUOGIENE
Teko girdėti, kaip vienas inteligentiškas tėvas, gydytojas, 

laukė iki jo sūnui suėjo 15 metų, tada jis jam atnešė tinka
mą medicinišką knygelę.

„Pasiskaityk, sūneli, tai reikia visa tai žinoti“... ir aiškiai 
susigėdinęs iš kambario išėjo.

vaikais, visai nustoja autoriteto ir pagarbos. O tėvų autori
tetas šeimoj yra būtinas, jaunimas turi būti mokomas gerbti 
vyresniuosius, nes jie turi daugiau patyrimo, daugiau gyveni
mą pažįsta. Kitaip — irsta šeima, irsta visuomenė.

Taip pat ir drausmė reikalinga nuo pat lopšio. Teisūs yra 
tie auklėtojai, kurie tvirtina, kad priešmokyklinis auklėjimas 
sudaro pagrindą visam gyvenimui. Nepataisomą žalą daro tie 
tėvai, kurie mažiukus pernelyg lepina, manydami, kad jie 
nieko nesupranta, o pradeda drausmint tik vyresniuosius, kurie

Anglijos lietuvių
MENINĖ VEIKLA

Chorų, tautinių šokių, 
vaidybos būrelių reikalas 
atsidūrė liūdnojo padėtyje: 
vadovai išvažinėjo, pase-

Berniukas pažiūrėjo į knygutę ir nusijuokė: jis jau būda- jau lepinimu yra pagadinti. Ir mažas vaikas turi aštrų pajau-
mas ketvirtame skyriuje buvo draugų „apšviestas“ ir dėl to timą, kas gera ir kas bloga; neteisingas auklėjimas tą pajau-

no,o jaunųjų nematyti.Pa-

daug kentėjo. Tėvas pavėlavo. timą griauna.
Prisimenu taip pat kadaise, bene Andrejevo, skaitytą no

velę. Taip pat išmokslintas tėvas vis varžėsi pakalbėti su sū
num apie venerinių ligų pavojų. Pagaliau, kai šis buvo bebai
giąs gimnaziją, jis pasiryžo su sūnum apie tai pakalbėti. 
Įėjo į jo kambarį ir rado jaunuolį pasikorusį. Prie jo raštelis, 
kuriuo paaiškinama, kad jis baigia gyvenimą, nes sirgo tada 
dar ta visai nepagydoma liga.

Praktika parodo, kad visuomet geriau mažiau drausti, 
bet kantriai aiškinti. Ir jeigu kas draudžiama, tai tas turi būti 
konsekventiškai pildoma — konsekventiškumas ir kantrybė 
yra kertiniai akmenys auklėjime.

Visi mes, senesni žmonės, nusikalstame, griežtai kriti
kuodami jaunimo akyse dabartines madas, ilgus, nešvarius 
plaukus, barzdas, laukines, mūsų ausims, dainas, palaidų elge
sį. .. Turėtume nepeikti, nepiktintis, bet ramiai aptarti su jau
nimu tai, kas mums nepatinka.

siūlyta, kad Centro Val
dyba ar jos atstovas su-

Yra tėvų, kurie vaikams viską leidžia, nes bijo nustoti jų 
meilės. Tokioj šeimoj vaikas niekad tėvų negerbs. Reika
lingos ir bausmės. Kartais vaikas verkia, jei jam kas draudžia
ma, bet gilumoj, pasąmonėj jis yra dėkingas už tai, kad jis 
yra stabdomas padaryti ką nors bloga. Jis jaučia, kad tėvai 
juo rūpinasi, bando apsaugoti nuo negerų pasekmių. Jis pui
kiai supranta teisngas bausmes — tik bausti patariama tada, 
kada auklėtojas nėra supykęs, nes pyktis gimdo tik pyktį ir 
kerštą. Kartais ir baimė praverčia: vaikas turi bijoti, turi 
turėti tą jausmą, kurį geriausiai vokiečiai apibūdina žodžiu 
„Ehrfurcht“ — pagarbumo, nusilenkimo prieš moralinę jėgą, 
jausmą. Čia nereikia painioti su neleistinu auklėjime vaikų 
gąsdinimu.

Svarbu, kad tėvai domėtųsi vaikų interesais, jų mokslu, 
jų intelektualiniu vystymusi. Prisimenu, nepriklausomoje Lie
tuvoje Viekšnių apylinkės šviesuomenė gerbė daktarą Anta-

rinktų žinias apie meni
nius vienetus: solistus,va
dovus 3o tokių suradus,kad 
juos paremtų,idant jie ga
lėtų reprezentuoti reika
lui ištikus.

JAUNIMO KLAUSIMAS
Anglijos lietuvių veikė

jai A. Gasiūnas ir J. Pod- 
voiskis padarė praneši
mus iš Jaunimo Kongre
so.Įspūdžiai labai gražūs,

Griežtai drausdami jaunimui išeit į pasimatymus, kartais ną Biržišką ir jo žmoną ypatingai už tai, kad jie per visą tik perdaug ilgų paskaitų,
taip juos prislegiame, kad iš to atsiranda neapykanta tėvams, 
noras priešintis ir veržtis iš namų. Geriau organizuoti jauni
mui pramogas, kviečiant savo artimų draugų vaikus ar šiaip 
pažįstamą jaunimą pas save ar žinomuose namuose, pratinant 
geru pavyzdžiu kultūringai bendrauti.

Modernioji pedagogika yra padariusi daug klaidų, kurių 
atrūgas šiandien jaučiame. Propagavimas „laisvojo auklėjimo“ 
nebuvo tinkamai suprastas, virtęs visišku auklėjimo atmetimu, 
pataikavęs tėvų tinginystei. Patarimas tėvams nebūti griežtais 
valdovais, šeimos tironais, kurių reikia aklai klausyti, nukėlė 
tėvus nuo pedestalo. Teisinga yra nuomonė, kad tėvai turi 
būti vaikų draugais, bet ši graži mintis dažnai priveda prie 
to, kad tėvai, savo noru atsistoję vienoje plotmėje su savo

gyvenimą ne tik rūpinosi savo trijų sūnų profesorių reikalais, 
bet domėjos ir jų pažiūromis, sekė jų ideologiją, nuomones. 
Jie ir senatvėj liko dvasioj jauni, nejausdami taip šiandien 
skaudžios kartų prarajos.

Daug kantrybės, daug atsidėjimo, daug supratimo, daug 
meilės ir nuoširdumo auklėjant jaunimą — tai seni, išbandy
ti, bet tikri, neapvyliantieji dėsniai. Jie galioja ir kalbant apie 
mūsų specifiniai tautiškai patriotinius auklėjimo tikslus. Mes 
gi pergyvename tragediją ir dabar, ne tik iškentėję ją praei
tyje, kad turėjom apleisti tėvynę. Bėgom protestuodami prieš 
mūsų krašto okupaciją, norėdami išlaikyti savo idealus ir pa
gal juos išauklėti savo vaikus.

Bus daugiau.

ir, atrodo, vyresnieji dau
giau dominavo rengiant 
kongresą,negu pats jauni
mas. Jaunimo. organizavi
mas bendruomenės rė
muose neatsieks tikslo, 
nes nėra paremtas idealu. 
Atstovai kvietė vyresniuo- 
sius ateiti visu pilnumu į 
talką, jaunimo judėjimą 
suaktyvinti.

Ir neteko sąmonės. Tačiau kai atvažiavome 
prie daktaro Rokso namelio, jis atsigavo ir vėl pra
dėjo šaukti, kad neduos nupiauti rankos. Mes įne
šėme jį į vidų ir paguldėme. Gavęs, morfijaus injek
ciją, nurimo ir leidosi stumdomas, kaip mieguistas 
vaikas.

Rentgenas niekais pavertė paskutines viltis: 
abu kaulai buvo sutrupinti iki pat alkūnės. Dakta
ras Roksas atsiduso ir nuėjo prie telefono. Aš supra
tau, kad jis iškvies iš Bastognės greitąją pagalbą.

— Palaukite, — sulaikiau jį. — Bastognėje 
jam amputuos ranką...

— Ko laukti? — nustebo jis.
— Aš bandysiu išgelbėti.
— Neplepėk niekų, Šarli! Pats Dievas nebesu- 

lipdys tos rankos.
— Aš sulipdysiu! Bandyčiau sulipdyti... Tik 

lukterėkite sekundę ir leiskite man pagalvoti.
— Šarli...
— Daktare Roksai, eikite sau!
Jis įsižeidė, pažvelgė į mane nejaukiu, šaltu 

žvilgsniu ir paėmė telefono ragelį, bet susilaikė, lyg

, suabejojęs tuo, kad gal aš tikrai pajėgsiu išgelbėti 
vaikiną.

— Sakykime, kad tu padarysi stebuklą... —■ 
garsiai svarstė jis. — Iki Liežo (manau, kad gaben
tum jį į Liežą) yra šimtas kilometrų... Žiūrėdami, 
kad vaikino ranka nebūtų sutrenkta, kalnų keliais 
mes užtruktume dvi valandas. Per tą laiką kaulų 
nuolaužos įsiskverbs į kanalus ir pasieks širdį, jau 
nebekalbant apie kitas komplikacijas...

Aš pagriebiau iš jo telefono ragelį ir pasukau 
pilaitės numerį.

Išgirdusi mano balsą, Mona kažką sušnabždėjo, 
bet aš nutraukiau ją:

— Atidžiai klausyki, ką pasakysiu, ir atsaky- 
■ ki trumpai ir aiškiai. Mačiau pilaitės kieme ma

lūnsparnį. Ar tu moki skraidyti?
— Moku.
— Puiku! Pasitikrink, ar užteks degalų iki Lie

žo, ir atskrisk į maldyklos aikštę.
— Degalų užteks: pati šį rytą pripildžiau baką.

— Tada — pirmyn!
Nuspaudžiau telefono šakelę ir pradėjau sukti 

Diubo klinikos numerį.
— Jeigu Diubą rasime barake, viskas bus gerai,

— pasakiau beviltiškai galvą kraipančiam daktarui 
Roksui. — Tačiau, neduok Dieve, nerastume...

Slaugė, pažinusi mano balsą, klusniai sutiko 
perjungti į chirurgijos skyrių.

— Iš kurio dangaus nukritai? — šaukė Žanas.
— Iš kur skambini?

— Apie tai vėliau. Reikalas labai rimtas, todėl 
atsakyk į -klausimus be komentarų. Pirma: kur yra 
ir ką veikia Senis?

— Aštuntoje „biliardinėje“ drožinėja kažkurio 
ministro žmonos nosį.

— Perjunk telefoną į aštuntąją.
— Senis po pusvalandžio baigs... Ar tu negali 

palaukti?
— Negaliu. Perjunk, kur prašiau.
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— Tikiuos, kad supranti, ką darai, — pasibai
sėjo jis, bet perjungė.

Atsarginė „padavėja“ paruošiamajame kamba
ryje irgi pažino mano balsą, bet nenudžiugo.

— Gerai, daktare, — sutiko ji. — Perjungsiu į 
operacinę.

Aš užsimerkiau ir pamačiau, kaip sienoje užsi
degė raudona lemputė. Baltas šešėlis atėjo prie mik
rofono ir nustūmė kaukę nuo burnos.

— Aštuntoji operacinė, — sušnabždėjo Danie
lė.

— Šį vakarą tu man pagrosi Albinonį, Daniele, 
— pasakiau tokiu pasikeitusiu balsu, kad daktaras 
Roksas tik kilstelėjo galvą ir sužiuro į mane. —O 
dabar atvesk prie mikrofono Senį.

— Persmeigs mane skalpeliu! — sudejavo ji. — 
Mes neužilgo.baigiame...

— Pasakyk jam, kad šarlis skambina mirtinu 
reikalu. Jis supras, kad ne su gimtadieniu sveikinsiu.

Po kurio laiko pasigirdo pro kaukę švykščian- 
tis Diubo balsas.

— Tu, Šarli?
— Aš, profesoriau.
— Ko tau reikia?

t ' — Ar negalite įsakyti Žanui, kad per pusva
landį paruoštų „ilgojo žaidimo“ ekipą?

Jis kostelėjo iš apmaudo ir atsiduso. Keletą se
kundžių galvojo, paskui paklausė:

— Koks reikalas?
— Vienam vaikinui sutriuškino ranką .iki alkū

nės. Yra dvi galimybės: viena — amputuoti ją kai
mo daktaro kabinete, kita — bandyčiau ją sulipdyti 
jūsų klinikoje. Yra ir trečia: mums besiginčijant, 
vaikinas mirs.

— Iš kur skambini?
— Iš vieno Ardėnų miestelio.
— Amputuok,— nusprendė jis. — Kol iki čia 

atgabensi, vaikinas mirs.
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— Aš turiu malūnsparnį. Už pusvalandžio, o 
gal ir anksčiau nusileisiu jūsų klinikos kieme. Ar su
tinkate?

Jis vėl keletą sekundžių pagalvojo.
— Gerai, sutinku,.— pagaliau apsisprendė. — 

Tačiau nieko nenoriu žinoti. Ar supranti mane?
— Suprantu, profesoriau.

Prieš grąžindama mane Žanui, Danielė vėl su
šnabždėjo:

— Siūlausi į „padavėjas“.
— Ar išlaikysi? Teks dirbti kokias keturias 

penkias valandas.
— Išlaikysiu.
— Tai už pusvalandžio! Grąžink mane Žanui.
Žanas žinojo tokį žaidimą. Jis viena ranka lai

kė ragelį, o kita spaudinėjo ekipą šaukiančius myg
tukus.

— Ar po darbo važiuosime į „Atėnus“? — 
dar paklausė, kai rengiausi padėti ragelį. — Pasi
ilgau tavęs, vaikine. Visi pasiilgome.

— Žinoma, kad užsuksime pas Zorbą, o kaip 
gi kitaip!

Malūnsparnis jau kaleno virš daktaro Rokso 
namelio. Mes išnešėme snūduriuojantį vaikiną į 
gatvę. Pamačiusi mus, Mona nusileido, nukapoda
ma daktaro Rokso alyvų krūmų viršūnes.

Sužeistąjį paguldėme užpakalinėje sėdynėje. Aš 
atsisėdau šalia Monos, ir malūnsparnis šoktelėjo į 
viršų. Daktaras Roksas pamojavo ranka ir sugrįžo 
į vidų. Taip ir palikome jį stovintį ant slenksčio ir 
mojuojantį ranka.

Laikas skubėjo šuoliais, kaip ir visada, kada 
norėtum jį sulaikyti. Aš žiūrinėjau rentgeno nuo
traukas, žymėjausi ypatingesnes vietas ir bandžiau 
susidaryti veikimo planą.

BUS DAUGIAU.
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ANTANAS MIŠKINIS ŠIANDIENA

Kai puošiasi obels, šermukšniai, balti 
putinai

(Kiekvienas medelis, kaip moka, žvdes 
būtinai].

Kai žemėje šilta, šviesu ir puiku, 
Kaip galima mirti tokiu laiku?

Ūkana

Abejingumas

Ir nieko. Jei geras ūpas, 
Joks vėjas minčių neišpūs.

Jas atvarė keliolika varstų,- 
Ligi stočiai dar galas žymūs. 
Jaunikles, kada tos pavargsta, 
Už kaklų meta į vežimus.

Mes ne varnos, o kartais rėkiam — 
Už jaunystę, draugai! Tik ryžkimės! 
Meno, menui, meną — į priekį! 
Betgi menas — kančia, ne iškilmės.

Bet štai apsitraukė kaip alavas 
Dangus. Vėl ruduo dabar. 
Pečius mums, rankas ir galvas 
Apkrito perdėm šlapdraba.

Kalbėjome — eilės, legendos, 
Ir manėm savy jas turi. 
Dar saulė, rūke paskendus, 
Blyksėjo dangaus vidury.

Varnos, žinote, irgi paukščiai: 
Saulės link skrenda lig vidudienio. 
Bet sugrįžta popiet ir nepliauškia, 
Kad jos žemę pajudina.

Kai vėjas lapus ir obuolius purto, 
O žemėj tiek turto!
Ir taip nuo senu laikų.
Kaip galima mirti tokiu laiku?

Šermukšniuose juodvarniai tupi, 
Kranksėjimas jų pašaipus.

Nei linksmi, nei per daug nusiminę, 
Pasiteisinam ..sąlygom".
Mes lyg paukščiai — lėti naminiai... 
Sakom — lėksim, o nelekiam.

Į sukauptą rudenio rimti 
Nuėjome pasižiūrėt — 
Vien lapai skambėdami krinta. 
Nurudusi paežerė.

Kai pūgos dainuoja, sustaugia ir švilpia, 
Ir siaučia erdvėj nesutilpę.
Kad žengti per slenksti klaiku...
Kaip galima mirti tokiu laiku?

‘1

Bytautas Kasiulis

8 psl.

Gatvės muzikantas / Street Organ Grinder 
Spalvota litografija / Color lithograph

V . Kasiuli s - NAKTINIS BARAS 
NEPRIKLAUSOMA LiETUVA

Poetas jaunuomenės mėgiamas lyrikas savo 
kūryba^pradėjo 1925 metais. Gyvendamas Kau
ne uoliai dalyvavo literatūriniame v eikime ir 
priklausė žurnalo “pjūvis“ grupei. Jo žinomi 
kūrinių rinkiniai - Balta paukštė, Varnos prie 
plento, Keturi miestai. Be to jis vėlesniais 
I aikais išleido ir daugiau knygy. Grižas iš Si
biro tremties, gyvena Vilniuje.

Pasvajojam marias uždegti — 
Už skobnių gerdami, giriom liaudį. 
Patriukšmaujam, pravirkstam naktį, 
Ryta vėlek pečius suskliautę —

ž J e,-

v. KASIULIS PORA

Kai Ivna lynoja iš tyko per dieną ilgą, 
Žemelę suskirdusią vilgo, 
Beržyne klajot užsimiršus jauku.. 
Kaip galima mirti tokiu laiku?

Kaip gyvi atminimuose mano 
Garsai tolimų rudenų. 
Baltos žąsvs girksi gagena. 
Kaip klarnetai balsai žąsinų.

Gulbės (liesinę žąselės gieda, 
Tokios baltos krypuoja keliu. 
(Vakarop ilgai ant rugienų 
Vėjas draiko dar jų pūkelius.)

O viršuj - - ten pasklidę laukinės, 
Lekia, tolius didžius nugalės, 
įspūdingas danguj plaukimas! 
Kur lik nori, pasuks ir lėks.

Jei kuri ir pavargs — taį iš karto 
Po sparnais atsidengs naktis — 
Ir žemai, ant lauko suarto, 
Juoda žemė krauju aptiks...



JIE NEUŽMIRŠTAMONTREALIO
Montrealio lietuviams 

gerai pažįstama šeima iš
vyko geresnio gyvenimo 
trokšdamaį tolimas Fidži 
salas. Bet ši šeima nepa
miršta Montrealio ir ponia 
A. Z. parašė savo pažįsta
mai nuoširdi ir įdomų 
laišką. Šio laiško kai ku
rios ištraukos nebajotinai 
bus įdomios ir skaityto- 
jams.

... "Buvau išvykusi 
atostogų, o sugrįžusi ga
vau gerą žinią, kad mano neišpasakytos srovės nu-
paveikslai išstatyti vietos 
parodoje turėjo pasiseki
mą. Vieną jų pirko vietos 
garsaus viešbučio savinin
kas, kurstą paveikslų pa
rodą finansavo. Kiti mano 
paveikslai pasiųsti į kitose 
salose esamas parodas. 
Kaip tik minėtos parodos 
metu buvo atvykęs Kana
dos High Commissionner. 
Jis gražiai laišku mane 
pasveikino ir taip pat pir
ko paveikslą. Po kiek.lai
ko į mūsų uostą buvo at
plaukęs Kanados didžiulis 
laivas, jo kapitonas kana
diečiam, kurie čia gyvena, 
suruošė priėmimą. Buvau 
pradžiuginta, kadlaivo ka
pitonas priėjo prie manęs 
ir pasveikino. Matyt, kad 
Commissionner apie mane 
kapitonui buvo kalbėjęs.

... Čia karšta ir tas lai
kas kaž kaip sutirpsta. Bet 
aš dirbu, stengiuos kiek 
galėdama. Mus aplankė 
ponai V. iš Toronto. Jie 
važinėjo Pacifico salas 
lankydami. Bet su jais 
mums neteko ilgiau pabū
ti, nes buvo gauta žinia, 
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kadartinasi audra. Tad jie 
išskubėjo. O audra tikrai 
buvo baisi. Atrodė, kad 
okeanas apsivertė atvirkš
čias. Ėmė baimė, kad visa 
mūsų sala paskęs bangose. 
Kai būdavo prisimerki, tai 
rodėsi, jog mūsų sala ne
stovi savo vietoje, bet ap
leidus savo vietą kaž kur 
bangų nešama. Vėjas buvo 
toks galingas-siautė 140 
mylių į valandą greičiu. 
Viskas skendo vandenyje, 

nešė ne tik tiltus, bet iš
tisus kaimelius, su namais 
ir žmonėmis kartu. Me
džiai buvo išrauti iš šaknų. 
Prisiminiau tuos karo lai
kus, kai krisdavo bombos. 
Vakarinė salos dalis for
maliai liko tuščia ir plika.

Dabar daugelis valstybių 
siunčia savo aukas. Zelan
dija atsiuntė palapinių, 
vaistų, maisto ir drabu
žių. Australija davė $25, 
000, Raudonoji Kinija $38, 
000, Kanada $25, 000, JA 
V atsiuntė pusės milijono 
dolerių vertės miltų ir val
gomo aliejaus, tai Fidži 
gyventojai dabar galės 
kepti blynus bent pusę me
tų. Anglija irgi davė $25, 
000. Pati Anglijos karalie
nė su savo vyru Pilypu taip 
pat kažkokią dovaną pasky
rė, bet niekas nesako, ką 
ir kiek davė. Matyt, do
vana nelabai didelė. Nors 
šios aukos nuostolių nepa
dengs, bet vis tiek gerai, 
kad pasaulis neužmiršo 
nelaimingos salos.

Atostogų metu keliavau 
po Zelandiją, norėjau per

važiuoti šią salą skersai ir 
išilgai. Radau lietuvių. 
Ten lietuviai kiek papras
čiau įsikūrę. Svečiavausi 
pas Liutikus. Ponia Liuti
kienė, grafo Zubuvo duktė, 
labai vaišinga. Ji puiki šei
mininkė ir jos vaišės man 
labai patiko. Jų išauginti 
vaikai apleido Zelandiją ir 
persikėlė! Australiją. Bet 
ir Australijos lietuviai ne
labai mėgsta kengūrų že
mę, daugelis jų bando per
sikelti ar į Europą, ar į 
Ameriką. Australijoj suti
kau daug dantų gydytojų iš 
Lietuvos. Jie gražiai pri
simena kai kuriuos Mont- 
realyje praktikuojančius 
dantų gydytojus, kaip pa- 
vyzdžiui dr. G. ir kitus. 
Mano svajonė plačiau pa
žinti Australiją.

... Šiaip man čia patin
ka gyventi. Turiu draugių 
ir visi žmonės atrodo geri. 
Tik ne tiek daug išlepinti. 
Vaikučiai irgi nėra lepina
mi. Mandagūs, sveikinasi 
ištolo. Malonu juos sutik
ti. Oras irgi šiltas, tyras, 
nuolat saulė. Smagu žiūrė
ti, kai kartais lyja, o žmo
nės vis tiek maudosi jūro
je.

... Pas mus vis dar 
siautėja vėtros ir pila lie
tus. Nors nuo lapkričio čia 
prasideda vasara. Dabar 
bręsta avokados, kvepia 
ananasai ir bananai. Po tos 
audros visi vaisiai labai 
pabrango. Ilgai reikės 
laukti, kol vėl ataugs krū
mai ir medžiai. Gaila 
man, kad ir mūsų sode 
krito didžiulė palmė ir ci- 
trino medis. O tame me
dyje vis būdavo citrinų, 
tokių sultingų ir kvepian
čių. Laiks nuo laiko pasu
kame filmus, kuriuos at
sivežė me iš Montrealio, 
pagrojam plokšteles, kai 
ateina nors prisiminti to
limą Montrealį... 
•-MONTE VIDE O, Urug
vajuj, Ateneo įvyko plati 
knygų paroda. Toje paro
doje buvo ir lietuviškas 
skyrius. Knygas patiekė 
Lietuvos pasiuntinybė. 
Buvo ispanų, anglų, pran
cūzų kalbomis raštai apie 
Lietuvą. Po tos parodos 
knygos buvo padovanotos 
Ateneo bibliotekai. 
•-VILNIAUS Dailės insti
tuto studentai, "Tiesos" 
pranešimu, sukūrė 600 
portretų tokių asmenų, ku
rie dabartinio režimo ma- 
numu labiausia yra nusi
pelnę. Tie portretai būsią 
išstatyti parodoje.

LIETUVIAI
SUVAŽIAVIMAS - 
SEMINARAS

įvyko lapkričio 17 -19 Ro
muvoje, Huttenfelde. Da
lyvavo Vokietijos LB Ta
rybos nariai, Valdybos 
įgaliotiniai prie Feder. 
Vokietijos kraštų vyriau
sybių, visų apylinkių pir
mininkai ir sekretoriai 
arba jų atstovai ir vargo 
mokyklų mokytojai.

JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMA

ruošia Vokietijos lietuvių 
jaunimo sekcija š. m. 
gruodžio 1-3 Huttenfelde, 
Vasario 16 gimnazijoj. 
Pradžia - penktadienį va
kare.

Suvažiavime bus ap
žvelgtas II Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas 
bei jo rezultatai.

Meninę progrąmą atlikti 
paprašyti jaunieji talen
tai: BALTIJOS kvintetas, 
Lena Valaitytė, Andy bei 
Asta Šalčiai ir Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių 
grupė.

• LIETUVIŲ ekskursiją į 
Tarptautinę knygų mugę 
Frankfurte. Paroda vyko 
dviejose labai didelėse 
patalpose, pilnose knygų 
stendų-kioskų.Beveik ne
buvo valstybės, kurios 
knygų leidyklos nebūtų 
įsirengusios savo kiosko. 
Net ir tokios tolimos ša
lys, kaip Japonija, Kinija, 
Naujoji Zelandija, Argen
tina ir kitos turėjo savo 
stendus. Didelių valstybių 
leidyklos, kaip V. Vokieti
jos, Anglijos, Prancūzijos, 
JAV-bių buvo pasirūpinu
sios atskirais kioskais.

Sovietų Sąjunga šioje 
parodoje taip pat buvo iš
stačius! savo knygas, ku
rios beveik visos buvo ru
sų kalba. Palyginti labai 
maža leidinių buvo kito- 
mis"sovietinių tautų"kal
bomis, tarp jų ir lietuvių. 
Į akis krito didelėmis rai
dėmis išspausdinta didelė 
” Lietuvos TSR Konstitu
cija ".

HANAU STOVYKLOS 
ATSIMINIMAI

pabėgėlių stovyklose prieš 
didžiąją emigraciją gy
veno pei 3 tūkstančiai lie- 
tuviųjVne šimtas suklupo 
tremties kelyje ir rado 
amžiną poilsį Hanau ka
pinėse. Todėl teisingai 
kun. Br. Liubinas savo

-VOKIETIJOJE

paskaitoje teigė, jog miru
siųjų tautiečių telkinys 
šiame mieste yra didesnis 
už gyvųjų.

Kas vakarą Hanau susi
laukia svečių. Čia gyvenę 
ir vėliau į užjūrius išvykę 
mūsų tautiečiai, lankyda
miesi Vokietijoje, neatsi
spiria pagundai žvilgterti,, 
kaip dabar atrodo tos ka
reivinės, kuriose pra
leista daug dienų besi
maitinant iš UNR.RA ir 
IRO ir aplankyti artimųjų 
kapus .Tačiau juos surasti 
nėra lengva .Per ilgą laiką 
menki mediniai kryželiai 
supuvo, o kapus užvaldė 
piktžolės.

JONAS NORKAITIS 
š. m. lapkričio 25 Bad 
Mergentheime sulaukė 
80 - ąjį gimtadienį. Yra 
gimęs Pervazninkų k. ,Ki- 
dulių vaisė., Šakių apskr. 
Marijampolės gimnaziją 
baigė 1912. Matematiką ir 
fiziką studijavo Pertra- 
pilys.Į Lietuvą grįžo 1919. 
Dirbo finansų ministeri
joj, eidamas svarbias pa
reigas: įgaliotinio Klaipė
dos kraštui ir Klaipėdos 
muitinės viršininko bei 
prekybos departamento 
direktoriaus. Nuo 1936 iki 
bolševikų okupacijos bu
vo užsienio reikalų mi
nisterijos ekonominio der- 
partamento direktorium. 
Keliais atvejais vadovavo 
Lietuvos delegacijoms 
ūkinėse derybose su sve
tine omis valstybėmis.

JUOZAS KAIRYS 
š.m. spalio 20 Munchene 
peržengė 70 metų am
žiaus slenkstį. Sukaktuvi
ninkas yra diplomuotas 
teisininkas.Teisės moks
lus išėjo Vytauto Didž . 
universitete Kaune.

LIETUVIŲ KALBĄ 
FRANKFURTO 
UNIVERSITETE

nuo rudens semestro pra
dėjo dėstyti Vasario 16 
gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius,M. A .Kad ne- 
susitrukdytų darbas gim
nazijoje, universitete jis 
visus dėstomus kursus 
atliks per savo laisva die- 
ną-trečiadienį. Jo studen
tai yra šių specialybių: 
indoeuropiečių kalbų,Rytų 
Europos istorijos ir sla
vų kalbų.

9 p si.



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

—•—
2.Op,op kas ten, Nemunė
li,
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 I prizą — gerų knygų rinkini. II prizą knygomis gaus, 
kas atspės bent 6 autorius — ir UI prizų gaus, atspeję bent 3 autorius. Dalyvaukime visi.

Atsakymus siųsti iki 1973 m. sausio 15 dienai.

APIE ALERGINIUS
SUSIRGIMUS
Alerginių susirgimų pa

saulyje gausėja,todėl juos 
tyrinėja tiek medicinos 
mokslo darbuoto jai,tiek ir 
gydytojai praktikai. Visa-
me pasaulyje steigiamos tuvoje: prof. VI. Lašo va-

aDVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., B.C.L.
168 Notre Dame Street E. .Suite 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. Išganantis, ba, bcl 
INSURANCE EXCHANGE BUit nik|G

Z7fi ST. JAMES ST. WEST - SUITE 523 MONTREAL 125.

Tel: 842-1126, namų 6 78 ■ 3660

Dr. V. G i r i u nienė
Dantų gydytoja

5330 L'Assomption Blvd.

Montreal.

Tel. 255-3535

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

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

Dr. A.S. Popieraitis
B A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.CY, FJR.€.S.(c).

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

N L KONKURSAS JAUNIMUI

ČIA IŠTRAUKOS IŠ PLAČIAI 
ŽINOMU POETU KŪRYBOS. 
JAUNI SKAITYTOJAI KVIE
ČIAMI ATSPĖTI KOKIE AU
TORIAI ŠIUOS POSMUS PA- 
RAŠĖ. KAS NURODYS AU
TORIUS PAGAL ŽEMIAU 
DUOTAS SĄLYGAS GAUS 

L

DOVANU.t

5. Mano sieloj šiandien 
šventė.

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

specializuotos alergolo- 
ginės mokslinio tyrimo ir 
gydymo įstaigos.

Įvairūs alergologijos 
klausimai tyrinėjami Lie-

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

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

9. Kriaušė krenta nuo me
džio
Ir užmuša giedantį žiogą 

-•-
10. Ožkos karklus plėšia.
Vilkas paršą neša 
Dominikas nabagėlis 
<Sau Čupriną peša.

dovaujamoje Kauno Medi
cinos Instituto fiziologijos 
katedroje, Medicinos 
Mokslų akademijos Lietu
vos Eksperimentinės me- 
dicinos institute ( med. 
mokslų kandidatas T.Kai
riūkštis) . Praktinės aler
gologijos klausimus 
sprendžia Kauno Medici
nos institute prof. J.Kup
činskas su savo bendra
darbiais .Prof. Kupčinskas 
1963 m. išleido knygą apie 
autoalerginius susirgi
mus. Tai susirgimai, ku
rių metu kokio nors išo
rės veiksnio pakenkti or
ganizmo baltymai įgauna 
svetimo tam organizmui 
baltymo savybes.Prieš šį 
"susvetimėjusį" baltymą- 
autoantigeną - organizmas 
kovoja.

Tiksliai nustačius aler
ginį susirgimą sukeliantį 
alergeną, galima sėkmin
gai gydyti susirgimą .Pir
miausia stengiamas i”kal- 
tininka" pašalinti iš ser
gančiojo aplinkos. Jeigu 
tai nėra įmanoma (pavyz
džiui, kai alergiją sukelia 
žiedadulkės, namų dulkės

NEIŠTIKIMYBE ĮRODYTA

7626 CENTRALE LASALLE

PHARMACIE

ROBERT GENDRON LPH.rrop.

366-9742
ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

ir panašiai),taikomos or
ganizmą desensibilizuo- 
jančios priemonės - į or
ganizmą įvedami vis di- 
dėjantieji alergenokiekiai, 
ir organizmas taip persi
tvarko, jos nebereaguoja į 
buityje pasitaikančias 
alergeno koncentracijas, 
atseit, sumažėja organiz
mo jautrumas konkrečiam 
alergenui. Taikoma ir va
dinamoji nespecifinė de - 
sensibilizacija,kai mėgi
nama pakeisti bendra or
ganizmo reaktyvumą. Be 
to, alerginiams susirgi
mams gydyti naudojami 
vaistai, neutralizuojantie
ji fiziologiškai veiklias 
substancijas, atsirandan
čias alerginės reakcijos 
metu.

Taigi, kovoti su alergi
niais susirgimais įmano
ma, Alergologinė pagalba 
vis labiau plečiama, ji 
kasdien gerėja ir tobulieja.

Gyd. E. Razgauskas

OKEANINĖ PLUTA - 
KONTINENTUOSE.
Gręž iant vandenynų dug

ną, grąžtas pralenda pro 
nesutankėjusį nuosėdų 
sluoksnį ir atsimuša į kie
tas silicio arba vulkanines 
uolienas. Ištyręs šias uo
lienas,taip pat iškeltąsias 
iš vandenyno vidurio ei
nančių kalnagūbrių rifti- 
nių slėnių šlaitų bei gėla
vandenių įdubų pakraščių, 
A.Peivė su savo bendra
autoriais paskelbė hipote
zę apiepovandenyninės že
mės plutos sandarą.Jų tei - 
girnų, esama 5 sluoksnių 
( iš viršaus į apačią : l 
giliavandenės molingos, 
karbonatingos ir molin- 
gossilic ingos nuosėdos,

Dantų gydytoja
DR. Ą. O. JAUGELIENĖ

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

persisluoksniavusios su 
silicio tarpus tuoks n iais ir 
pluoštais; 2toleitiniai ba
zaltai (balzatų atmaina su 
mažesniu silicio dioksido 
kiekiu ; 3 žaliaakmenės 
uolienos, atsįdarusios iš 
pakitusių toleitiniu bazal
tų ir jų tufų, taip pat dole- 
ritų ( stambiagrūdžių ba
zaltų ;4 bazinės giluminės 
uolienos(gabroidai ir am- 
fibolitai (atsiradę iš labai 
pakitus iugabroidų ;5 ultra- 
bazinės uolienos.Pastara
sios ir yra viršutinioji 
mantija, o 4 sluoksnis (i š 
dalies ir 3 atitinka vadina- - 
mąjf’bazaltinį sluoksnį”.

Ypač įdomų, kad minė
tąjį okeaninio tipo plutos 
piūvį galima sugretinti su 
vadinamosios ofiolitinės 
serijos kontinentų piūviu, 
ko anksčiau nebuvo galima 
padaryti. Be to, buvo pla
čiai paplitusi nuomonė, 
kad visos žemynų nuogu- 
los-tai šelfo arba žemu
mų nuosėdos. Dabar nu
statyta, kad okeaninio tipo 
plutos esama Urale.
• ” BALTIJOVALSTYBĖS 
Antrajame Pasauliniame 
Kare ”- šia tema ypatin
gą konferenciją ruošia 
Association por the Ad
vancement of Baltic Stu
dies, baltiečių akademikų 
draugija ir Hoover’ io In
stitucija bei Kalifornijos 
Valstybinis Universitetas 
(California State Universi
ty). Konferencija įvyks 
San Jose, Kalifornijoje, 
1973 m.balandžio 13-15 
Numatomos šios pagr 
dinės sritys:!. Prieškari
niai režimai ir jų politika;
2. Baltijos valstybės so
vietų okupacijoje ( 1940 
-1941) ;3. Baltijos valsty
bės vokiečių okupacijoje 
(1941-1945) ;4. Baltijos val
stybės karo meto ir poka
rinėje diplomatijoje
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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.PC
KANADOS
VYRIAUSYBES
SUDARYMO SUNK UN AI
Nesenai įvykusieji Ka

nadoje visuotini rinkimai 
apsunkino vyriausybės su- 
darymą. Nei liberalai, nei 
konservatoriai parlamen
te neturi daugumos ir ne
gali sudaryti pastovią vy
riausybę .Naujosios demo
kratinės partijos vadas 
Lewis, nors turi naujame 
parlemente tik 30 vietų, 
bet jaučiasi labai sava
rankiai. Savo rinkiminėse 
kalbose jis skelbė socia
listines idėjas ir žadėjo 
radikalaus pobūdžio re
formas . Jau dabar Lewis 
reikalauja,kad būtų suma
žinti taksai eiliniams mo
kėtojams. O taip pat jis 
reikalauja imtis priemo-

konservatorių partijos 
naujai sudaromą vyriau
sybę: 1/ Jeigu bus pradėta 
akcija, tikslu sumažinti 
bedarbių skaičių ypatingai 
žiemos metu. 2 /Unem- 
ployement Insurance 
Commission tiksli kon
trolė. 3/ Neatidėtino plano 
sudarymas daugiau dar
boviečių sukurti o 4/Atski- 
riems mokesčių mokėto
jams sumažinti mokes
čius, ypatingai tiems, ku
rie nedaug uždirba.O pra
monės ir prekybos įmo
nėms taikyti įstatymu nu
matomas normas,be jokių 
nuolaidų .5/Sustabdyti kai
nų kėlimą reikalingiau
sioms prekėms, ypatingai 
maisto produktams.6/ Pa
didinti pensijas pagyvenu
siems žmonėms.7 /Įvyk
dyti reformas, tikslu su
mažinti rinkimų išlaidas.

Pagaliau Lewis kreipė-

ligą platiną daugiausia 
lapės. Jau 50 žmonių bu
vo užkrėsti pasiutimo liga.

• PAGAL sudarytus susi
tarimus padidėjo darbo
viečių skaičius, o taip pat 
padidėjo dirbančiųjų atly
ginimai 8, 6%, o praeitame 
metų ketvirtyje toks padi
dėjimas siekė tik 7,3%.

• KANADOJE dabar vieši 
Kinijos 7 asmenų mokslo 
komisija, jos vadovas yra 
Mokslo Instituto direkto
rius .Kinijos delegatai ap
lankys Ottawą, Montrealį, 
Toronto ir kitus miestus. 
Jie turės visą eilę susiti
kimų su Kanados moksli
ninkais.

• TORONT - ROMA oro ke
leivinė linija jau pradėjo 
veikti.Praeitą savaitę “ Ali
talia ” lėktuvas atgabeno į 
Toronto 163 keleivius.Iki

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS
TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
89 Orchard Street, La SallerP.Q .Tel.366-6237 

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

nių, kad pusė milijono da- si į Kanados visuomenę,
bartinių bedarbių būtų ap- prašydamas remti demo-

šio laiko italų lėktuvai nu-

rūpinti darbu. Lewis dau- kratinę partiją artimuo-
sileisdavo tik Montrealyje.
• TORONTO mieste gyvena TEXACO

giau linkęs palaikyti libe
ralų vadą Trudeau, bet, 
jeigu konservatorių vadas

siuose rinkimuose, kurie, 
jo manymu, turi netrukus 
įvykti.

Albert Delutis,kurs pasižy
mėjo ypatinga paukščių 
meile.Jau keturias dešimtis

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

Stanfieldas jam padarys 
tinkamas nuolaidas,tai jis 
ir jį pasirengęs palaikyti.

NAUJOS
DEMOKRATINĖS
PARTIJOS SĄLYGOS
Demokratinės partijos 

vadas Lewis pagaliaukc n- 
krečiai paskelbė savo rei
kalavimus papunkčiai. Tik 
šiomis sąlygomis jis su
tinkąs remti liberalų ar

• KANADOS komisaras 
Bengalijoj Gordon Riddell 
pareiškė,jog Ottawa palai
kys Bengalijos kandida
tūrą į Jungtinių Tautų 
narius.

• ŠIAURĖS KANADOJE 
Sachs Harbor it Tukto-

yahktuh nepaprastai išsi
plėtė pasiutusių gyvulių 
ep idem i ja.Patirta, kad šią

metų jis maitina karvelius, 
kurių šimtai laukia kasdien 
savo geradario. P aukšci ai 1 
puikiai jį jažįsta ir kai tik 
jis pasirodo su savo krep
šiu,nuo visų aplinkinių sto
gų iš visos apylinkės su
skrenda prie jo karveliai, 
nutupia jam ant galvos,lesa 
iš jo rankų ir leidžia juos 
paglostyti. Šio nepaprasto 
vaizdo pažiūrėti ateina ne-

DIDINGI ŠIAURĖS KANADOS KALNAI.
1972. XI. 22

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle M Specialist lleg’d.
7725 George Street * Įaiymos ir automobilių

LaSalle Que * Pardavimas ir taisymas Chaparral
’ ’ firmos snowmobile ir Moto firmos

snowblower ir taip pat motorinės 
366-0500,366-4203 valtys. Sav. G. D e sr o che r s

dr F r eres
Hydro - Quebec 

atstovas, 
kuris išnuomuojo 
ir įrengia karšto 
vandens šildymą.

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

Jettė & Frėre L
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE ■ 366-0330

Tik 
apmokate 
mėnesinę 
elektros saskaita(.
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Kanados Lietuviai 1938
Jonas Yla, atsikėlus “Nepriklausoma Lietuvą" iš 

Toronto i Montreali, ja.redagavo maždaug 1941 — 15 metų 
laikotarpyje. Ilgesni laiką nebuvęs jis aplanke Lietuv ą 
ir Kaune viešėdamas davė pasikalbėjima dienraščio “XX 
Amžiaus “ bendradarbiui. Jo pasisakymai nušviečia Ka
nados lietuvių anų laikų gyvenimą ir jų veiklą. Dabar tu
rim progos palyginti savo dabartį su Jono Ylos nupieštu 
vaizdu. Kaip matom, skirtumas yra žymus.

pasikalbėjimas su
KANADOS LIETUVIU
- Parvažiavote į tėvynę, 

-pasiteiravau šiomis die
nomis parvažiavusį iš 
Kanados Montrealio Jau
nųjų Lietuvių Meno ir Ap- 
švietos Draugijos’’Talkos” 
vicepirmininką Joną Ylą.

- Taip, jau 8 metai ne
buvau jos matęs,tad pasi
ilgau.

- Ką galėtumėte pasaky
ti apie Kanados lietuvių 
gyvenimą?

- Nežinau,kas jums įdo
mu,

- nusišypsojo.
Pradėjau klausinėti:

- Ar seniai lietuviai įsi
kūrė Kanadoje?

- Pirmieji lietuviai čia 
atvyko jau prieš ISOO m. 
Nuo 1900 m. iki didžiojo 
karo jų čia suvažiavo gana 
daug.Tačiaubene daugiau
sia jų atvyko tarp 1925 ir 
1931 metų.1931 metais Ka
nadoje laimėjus valdžia 
liberalams,imigracija bu
vo uždą ryta ir nuo to laiko 
į Kanadą lietuvių beveik 
nebeatvyks ta.

- Kiek šiuo momentuKa- 
nadoje yra mūsų tautie
čių?

- Vien Montrealyje mū- 
< siškių yra apie 6000. Vi

soje Kanadoje bus per 
15,000. Be to, Kanadoje 
yra nemaža Lietuvos žydų, 
kurie su lietuviais gerai 
sugyvena, ateina net į jų 
klubus.

Nors imigracija suvar
žyta, tačiau lietuvių skai
čius Kanadoje auga. Mat, 
daugumas lietuvių yra su
kūrę šeimas,kurios, paly
ginti, gana gausios. Yra 
pav., šeimų, kurios turi 
net 10 vaikų.

- Kur daugiausia kon
centruojasi lietuviai ir 
kuo jie verčiasi?

- Daugiausia lietuvių yra 
miestuose: Montrealyje, 
Toronte, Vinipege, Ed- 
muntone, Reginoje, Sudbu- 
ryje.Cia jie verčiasi”biz- 
niu”-turi savo krautuves, 
dirbtuves, arba dirba fa
brikuose. Šių pastarųjų 
yra daugiausia. Netrūksta 
lietuvių ir mažuose pro

12 p si.

vincijos miesteliuose, ypač 
ten, kur yra miškų darbai 
arba geležinkelių taisymo 
bei tiesimo punktą i. Tačiau 
Kanadoje gal būt daugiau, 
negu kituose išeivių kraš
tuose, lietuviai gyvena 
farmuse (ūkiuose). Vieni 
šių turi nuosavus ūkius, 
kiti dirba pas vietinius 
ūkininkus. Ūkininkų lietu
vių tarpe yra ir gana 
stambių, turinčių net po 
keletą šimtų ekerių(matas 
mažesnis, negu ha).

- O koks Kanados lietu
vių prisirišimas prie sa
vo tėvynės ?

- Aišku, didelis. Tiesa, 
jaunoji ten gimusiųjų lie
tuvių karta yra pasidavusi 
vietinės kultūros įtakai. 
Kai kurie iš jų kad ir mo
kėdami lietuviškai kalbė
dami, gėdisi. Tačiau tokių 
yra ne taip jau daug.Ben
drai,lietuviai yra prisiri
šę prie savo tėvynės, di
džiuojasi ja ir sava lietu
viškąją kultūra. Jai pa
brėžti ir ugdyti ruošiami 
lietuviški koncertąi; vaka
rai, minimos tautinės 
šventės,skaitoma ir palai
koma sava spauda.

TAUTINIAME KANADOS 
lietuvių gyvenime ypatin
gai buvo reikšmingi 1936 
metai.

Pertuos metus buvo su
ruošta apie 30 lietuviškų 
vakarų, suorganizuotas 
lietuviškas choras, pir
mąjį kartą buvo minimos 
spalių mėnesio 9-oji(Vil
niaus užgrobimo ir vasa
rio mėn. 16-oji dienos. Ši 
pastaroji buvo atšvęsta su 
ypatingu entuziazmu, da
lyvavo tūkstantinės Mon- 
trealio lietuvių minios .Be 
to, pirmąjį kartą buvo ro
doma lietuviškoji filmą 
’’Kalbančioji Lietuva”, da
ryta brolių Matuzų, visus 
sužavėjusi ir net sujaudi
nusi.” Talkos ’’ draugijos 
pastangomis buvo nusam
dytas geriausias Montre a- 
lio simfoninis orkestras, 
kuris lietuviams davė kla
sinės ir lietuviškosios 
muzikos koncertą. Šitą 
koncertą plačiai paminėjo 
ir vietinė spauda, tuo būdu

pagarsindama lietuvių 
vardą.
- Kaip yra su Kanados 

lietuvių organizacijomis: 
ar daug jų yra ir kokių 
krypčių?

- Organizacinis lietuvių 
gyvenimas prasidėjo jau 
prieš did.karą.Seniausia, 
geriausiai ekonomiškai 
stovinti ir didžiausį kul
tūrinį vaidmenį vaidinusi 
ir tebevaidinanti lietuvių 
tarpe organizacija yra

MONTREALIO LIETU
VIŲ VYTAUTO D.KLU
BAS,

įsteigtas 1907 m. Jis savu 
laiku būrė visus lietuvius 
bendram ekonominian, 
tautinian ir kultūriniaa 
darban.Vėliau,Montrealy- 
je(1915 m.^ir Toronte įsi
steigus lietuvių parapi
joms,atsirado parapijinės 
lietuvių organizacijos. Iš 
jų paminėtinos kultūrinė 
Šv.Teresės vardo Jaunimo 
Organizacija(M ontrealyje) 
subūrusi pas save daugu
mą Montrealio lietuvių 
jaunin o ir pašalpinės(sa
višalpos^, š v. Onos ir šv. 
Elžbietos (Montrealio ka
talikių moterų), šv.Kazi
miero ir šv. Jono (Mon
trealio katalikų vyrų), ir 
šv.Jono (Toronto katalikų 
vyrų) organizacijos. Ko
munistai, kurie Kanados 
lietuvių tarpe po didž.ka
ro ypač yra įsigalėję, taip 
pat turi savo organizacijų, 
Iš kultūrinių-politinių ko
munistų or - jų žinomos 
dvi: Literatūros Draugija 
( stalninistų) ir Lietuvių 
Darbininkų Draugija (tro- 
ckistų). Be to, savo įtakon 
komunistai yra paėmę 
anksčiau buvusią nepri
klausomą Kanados Lietu
vių Sūnų ir Dukterų pa
šaipūnę organizaciją.

1936 metais buvo įsteigta 
naują organizaciją, būtent, 
Jaunųjų Lietuvių A pšvie
tos irMeno Draugija”Tal- 
ka”, kurios tikslas ugdyti, 
ypač lietuvių jaunime,tau
tinį sus įpratimą,kovoti su 
nutautėjimu,ugdyti tautinę 
kultūrą. Ši, nors dar gana 
jauna draugija,spėjo rim
tai užsirekomenduoti lie
tuvių tarpe.Joje yra susi
telkusios ir inteligentinės 
lietuvių pajėgos. Pastebė
tina,ypač tai, kad ši orga
nizacija griežtai vengia į 
savo tarpą įsileisti komu- 
nisių.Siais metais organi
zuojasi Montrealyje ir

LIETUVIŲ GRUPES KELIONE | AUSTRALIJA 
I 40-jl TARPTAUTINĮ EUCHARISTINĮ KONGRESĄ 
Įvyksianti 197.3 m. vasario 18-25 dienomis Melbourne.

Programoje: Los Angeles, Hawaii, Australija, Naujoji Ze- 
andija.

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 
telionę arba iš Australijos sugrįžus.

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

* Total tour prices subject to airline agreement and government 
Eksku rsi ją tvarko: ap p ro v al.

Walter Rask-Rasčiauskas
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

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

Visais kelionės reikalais prašome nedelsiant kreiptis ir registruo- 
:is aukščiau nurodytu adresu — NE VĖLIAU S. M. GRUODŽIO 20 
DIENOS.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius.

- Ką galima žinoti apie 
Kanados lietuvių spaudą?

- Seniau Toronte buvo 
leidžiamas nepartinis”Ka- 
nados lietuvis” (dvisavaiti
nis). Montrealyje taip pat 
buvo leidžiami net keli 
(trys)lietuvių laikraščiai, 
tačiau nei vienas jų ne
įstengė ilgiau išsilaikyti. 
Svarbiausia šito lietuviš
kos spaudos nepasisekimo 
priežastis, be abejo, bus 
ta, kad čia plačiai skaito
ma Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviškoji 
spauda. Kalta gal būt yra 
ir sunkesnė materialinė 
Kanados lietuvių būklė, 
inteligentinių pajėgų trū
kumas, nepakankamas or
ganizuotumas. Tai rodo Ir 
šis faktas, kad lietuviai 
komunistai, kurie yra ge
rai organizuoti ir kurių 
finansiniai ištekliai dėl 
suprantamų priežasčių 
yra pakankamai gausūs, 
vis dėlto įstengia leisti 
’’Liaudies balsą”(savaiti— 
nį,6 psl.) .Pastaruoju lai
ku plačiajai Kanados lie
tuvių visuomenei ruošiasi 
leisti mėnesinį žurnalą 
"Talkos”draugija.Kol kas 
artimiausiu laiku ji nori 
išleisti informacinio po
būdžio knygą ’’Montrealio 
lietuviai ”,

- Koks yra religinis Ka
nados lietuvių gyvenimas ?

- Jį apibūdinti nėra, len
gva .Kanadoje tėra tik trys 
lietuvių parapijos: Mon
trealyje ( šv.Kazimiero), 
Toronte ir Winds or e. Su

prantama,tokiamgausiam, 
palyginti, lietuvių skaičiui 
jų negali būti per daug, 
bent kunigų, kurių yra tik 
trys. Nežiūrint to, religi
nis, ypač Montrealio lie
tuvių gyvenimas, anksčiau 
buvo gana gražiai ugdomas. 
Gražiai veikė ir katalikų, 
ypač jaunimo, organizaci
jos. Daug sugestijų lietu
viams darė ir labai gražus 
Kanados prancūzų religin
gumas. Tačiau pastaruoju 
laiku, ypač Montrealyje 
vykstant nesusipratimams 
tarp klebono ir parapijos, 
pradeda smukti ir lietuvių 
religingumas.

- Koks lietuvių vaidmuo 
politiniame Kanados gy
venime?

- Daugumas lietuvių yra 
Kanados piliečiai.Kaip to
kie, jie dalyvauja visuose 
parlamentų(viso krašto ir 
provincijų)ir miestų val
dybų rinkimuose ir atlieka 
kitas pilietines pareigas. 
Visas šias pareigas jie at
lieka neorganizuota i. Jokių 
savų kandidatų į jokius 
rinkimus lietuviai nėra 
statę. M at, tas dalykas pa
reikalautų didelių finansi
nių išteklių,kurių lietuviai 
dar neturi. Pav., į valsty
bės parlamnetą statant 
kandidatą reikia užstatyti 
apie 2500dolerių kauciją. 
Nesurirtkus pusę reikalau
jamų balsų, kaucija žūva. 
Be to, statant savo kandi
datą, reiktų daug pinigų 
išleisti agitacijoms. Visa 
tai kaip tiktai ir neleidžia 
lietuviams galvoti apie

Nukelta [ 13 psl.
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AUTOMATIZACIJA IR PROFESIONALAI. .
Ryšium su nuol at brang- 

standi a darbo jėga, ypač 
stambiojoje pramonėje, nuo
lat auga taip vadinama au
tomatizacija. Tuo, žinoma 
pramonėje yra pralengvi - 
namas fizinis darbas ir tuo 
pačiu gerokai sumažinamas 
dirbančiųjų skaičiusi.

Stebint dabartiniu laiku 
profesionalus, ta pati auto
matizacija reiškiasi ir šioje 
srityje. Paimkim medicinos 
sritį. Ji taip susitvarkiusi, 
kad gauna pajamas ne pagal 
laiką. Pav. užsisakant pas 
šeimos daktara vizitą turi 1 v
pasakyti ir kokiu reikalu. 
Atsilankius, jau randi be
veik paruošta^ atsakymą. 
Atėjus paimti vaistams re
ceptą, neprašyk dar ko nors 
patikrinti. Tam turi būti pa
skirtas kitas laikas. Jei 
reikalas - komplikuotesnis, 
tau šeimos daktaras tuojau 
užsako vizitą pas specia
listą. Mat trukdomas laikas 
turėti didesnį skaičių ap
žiūrimu asmenų, Sveikatos 
Draudimo įstaigos raportui. ■ 
Juk nesvarbu kaip gydomi 
draudimo įstaigos žinoję 
asmenys, bet svarbu kiek 
ju praleidžiama per “ pro
dukcijos linija ’’.Šeimos 
daktarams yra geriausi nuo
latiniai pacijentai, kurie

KANADOS LIETUVIAI...
f Atkelta iš 12 p si.) 

aktyvų ir savarankišką 
dalyvavimą Kanados poli
tiniame gyvenime. Net 
lenkai,kurių Kanadoje yra 
žymiai daugiau,neįstengia 
savo atstovų pravesti 
įvairiuose rinkimuose.

- Ką apie lietuvius mano 
kanadiečiai ir kiti Kanados 
išeiviai?
- Palyginti gana gerai. 

Pavyzdžiui, kai Sudbury 
buvo imami į kasyklas 
darbininkai,tai fabriko di
rekcija daugiausia iš atei
vių pasirinkdavo lietuvius,

nes jie yra vertinami 
kaip geri, ištikimi dar
bininkai.
Tik čia atvykus komu

nistų organizatoriui Žu
kauskui, kuris slapta ėmė 
organizuoti lietuviu tarpe 
komunisfų kuopą,nuomonė 
anie lietuvius Sudburv bu
vo pakeistą, ir ne vienas 
lietuvis buvo atleistas iš 
darbo .Lietu via i, kaip dar
bininkai, gerai vertinam.i 
ir kitur. Taip Montrea^je 
geriausiose dirbtuvėse, 
kuriose norėtų gauti dar- 

nuolat naudoja pagal recep
tus gaunamus vaistus. Per 
19-15 min. gaunamas tas 
pats atlyginimas, kaip ir 
už % vai. Ne be reikalo 
dažnai specialistai klausia 
“ Kokiam reikalui tave at
siuntė ? ”

Ta pati sistema ir pas 
dantistus. Atėjus patikrinti 
dantis, pirmiausia, nori ar 
nenori,daroma nuotrauka,kas 
kaštuoja pacientui S 15. už 
10 min. laiko. Prileiskim 
nuotraukos parodo 7 kiau
rus dantis, atseit 7 vizitai. 
Po $15.-už vizitą, - kaina 
$105. Jei reikalas yra sku
bus, ^norint išvažiuoti il
gesniam kaikui, dantistas 
nuramina, pažadėdamas 
darba atlikti greičiau. To
limesni vizitai irgi 10-15 
min.-; dantų nuvalymui(ne- 
svarbu, nori ar nenori ) irgi 
$15. Trečias vizitas jau 
užima apie Vi vai. ir 7 vizi
tu darbas būna atliktas. 
Taigi trys dantisto vizitai 
pacientui kaštuoja $135. 
Dirbant šiek tiek sąžinin
giau ir skaitant po $15.-vi- 
zita, ■ reikalas būtų sutvar
komas už $45.

Man atrodytų, kad šiai 
“ automatizacijai ” kur nors 
turėtų būti riba ir kokia 
nors kontrolė.

V. V.

bo Ir vietiniai gyventojai, 
dirba gana didelis skai
čius lietuvių.Palyginus su 
kitais išeiviais mūsiškiai, 
ypač kultūriniu atžvilgiu, 
statomi aukščiau už rusus, 
ukrainus, lenkus.

Kanados rusai ir Ukrai
nai, ypač šie pastarieji, 
kurie gerai žino mūsų tau
tos istoriją, mus vertina 
ir aukščiau stato už save 
dėl to, kad mes, būdami 
mažiau gausūs, praeityje 
sukūrėme savo valstybę ir 
dabartyje ją atstatėme, 
kai jie, daug gausesni, -o 
nėra padarę.

- LeiskVe, pagaliau, pa
klausti, kaip manote pra
leisti atostogas Lietuvoje ?

- Pirmiausia aplankysiu 
gimines, paskui noriu su
sipažinti su gražesnėmis 
ir įdomesnėmis Lietuvos 
vietom is,aplankyti draugų 
gimines,pagaliau įvykdyti 
Vytauto D.Klubo ir ^Tal
kos” Draugijos man pave
stą misiją - užmegsti ry
šius su Užsienio Lietu
viams Remti Draugija ir 
kitomis kultūrinėmis Lie
tuvos organizacijomis.

Vokietijos televizija filmuoja “Grandinėlės“ įspūdinga scenų,

KANADOS LIETUVIU 
FONDAS
Ir vėl metai prabėgo 

tars i nebuvę Kanados l ie
tuvių Fondas nors ir ne
žymiai bet paaugo narių 
skaičiumi, eina prie pa
geidaujamos šimto tūks
tančių dolerių sumos .Dau
gelis Kanadoje gyvenančių 
įstoja nariais į Kanados 
Lietuvių Fondą. Fondas 
nemažas sumas išdalino 
iš nuošimčių, lituanisti
nėms mokykloms, spaudai 
ir ruošiamoms lietuvių 
dienoms kolonijose, pa
vyzdžiu kad ir Montrealio 
lietuvių dienos rengėjai, 
gavo iš lietuvių fondo 
$2500.Tai jau šokia tokia 
pagalba.

Manitobos lietuviai ne
norės atsilikti nuo šio kil
naus reikalo. Ypatingai 
kada lietuvių diena ruošia
ma 1974 metais pas mus 
Vinnipege. Tuomet ir 
mums bus reikalinga pa
galba. Reikia suprasti šį 
taip svarbų reikalą ir vi
siems įstoti nariais į Ka
nados Lietuvių Fondą. 
Gaunamas pakvitavimas 
leidžia nurašytitas sumas 
nuo pajamų mokesčio.

Pinigus arba čekius 
siųskite šiuo adresu: 
P. Liaukevičius, 
135-17-st N, W.
Portage LaPriarie, 
Man.

Arba centrui.
P. Bastys,
140 Glendale Ave.
Toronto 3, Ont.

GENEROLO RAŠTIKIO 
"ĮVYKIAI IR ŽMONES"

Šią savaitę iš spaudos 

išėjo nauja Lietuvos ka
riuomenės generolo Stasio 
Raštikio knyga, ĮVYKIAI 
IR ŽMONĖS. Tai trečias 
buvusio kariuomenės vado 
atsiminimų tomas, plačios 
apimties, 616 puslapių..

ĮVYKIUS IR ŽMONĖS iš
leido Akademijos Skautijos 
Leidykla, nuo 1970 metų 
veikiantis Lietuvių Skautų 
Sąjungos organizacinis vie
netas knygoms leisti.

1956 ir 1957 metais iš
leisti gen. Raštikio atsi
minimų du tomai mūsų vi
suomenėje sukėlė didelį 
susidomėjimą, buvo dau
giausia skaitomomis kny-. 
gomis. Praėjus 13-14 me
tų, atsiradus naujai laiko 
perspektyvai ir iškilus nau
jiems klausimams, auto
rius parašė trečiąjį savo 
atsiminimų tomą, ĮVYKIUS 
IR ŽMONES. Čia, nekarto 
jant kas ankščiau parašy
ta, patiekiama pirmųjų 
dviejų tomų papildymas, 
dažnai liečiant naujus, iki 
šiol neminėtus klausimus. 
Naujoje knygoje gen.Rašti 
kis daug rašo ir apie savo 
buvusius bendradarbius.

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

Metinė prenumerata tik $7.00

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS 02127

Generolas Raštikis, per
nai sulaukęs 75 metų am - 
žiaus, paskutiniu metu mo
kytojavo JAV Armijos sve
timų kalbų mokykloje. Šiuo 
metu išėjęs į pensiją, gy
vena Kalifornijoje.

LIETUVOJ 143
RAŠYTOJAI
Kalbėdamas Lietuvos 

rašytojų sąjungos parti
nės organizacijos susirin
kime, sąjungos pirm. A. 
Bieliauskas sakė, kad ra
šytojų sąjungą šiuo metu 
turi 143 narius .Per pasta
ruosius dvejus metus pri
imti 25 nauji nariai.

56 rašytojų sąjungos na
riai yra komunistai.

Vilniaus,Kauno ir Klai
pėdos jaunųjų rašytojų 
sekcijos turi iš viso apie 
1OO narių.

Iš per dvejus metus iš
leistų 102 knygų 51 yra 
jaunųjų autorių.

Partinio biuro sekreto
rium išrinktas"Pergalės" 
žurnalo vyr. redaktorius 
poetas Algimantas Balt
akis.

1972. XI. 22 13 psi.



nsnaBasnoBiaMaaaKanHKHasanMaMBBMaMaaMnBaHBHaBnBMMBMMBBaMBB

HAMILTONO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVO .TALKA

Pranešimas
“TALKOS“ Valdyba savo posėdyje s. m. lapkričio mėn. 10 d. nutarė, 
atsižvelgiant i šių metu pajamas, pakelti šerininkams ir taupytojoms 
palūkanas už 1 9 72 metų antrąjį pusmetį:

1. Už Šerus ir sutaupą sąskaitas 3'/2% vietoje 3 % uz pirmą pusmeti.

2. Už depositu (chequing) "3% ’ 2!4 už pirmą pusmetį
ir plus čekių patarnav imas veltui.

3. Už terminuotus indelius: naujus vieniems metams 7% vietoje 6’/2%,
trims metams virš $ 10,000.00 -7’6% vietoje 7%.

Už paskolas palūkanos paliekamos be pasikeitimu. Š. m. spalio men.31 d. 

Balansas pasiekė $ 3,797,000.00. Nuo Nauju Metų mūsų balansas padidėjo 
$749,000.00 ir pelnas išvestas $ 100,075.00.

“TALKOS1 Valdyba

toronto
NAUJIEJI TORONTO
LIETUVIŲ NAMAI
Mūsų išeivija bendrai 

gyvendama Lietuvių Na
mų idėją vertina ir gerai 
supranta. Svetimybių jū
roje Lietuvių Namai yra 
savas lietuviškas kampe- 
lis,kur saugome lietuvybę 
sudarome sąlygas jauna
jai kartai tautinėje dva
sioje bręsti.Čia yra mūsų 
visos išeivijos bendro 
tautinio gyvenimo prasmė. 
Tuo būdu spręsdami visus 
mūsų tautinio gyvenimo 
klausimus būsime vienin
gi Lietuvių Namų atžvil
giu ir visi prisidėsime 
prie jų persitvarkymo. 
Kaip jau visiems yra ži
noma, Lietuvių Namai 
siekdami geriau ir pilniau

patarnauti lietuvybei, kar
tu suteikti palankesnes 
sąlygas mūsų savitai kul
tūrai tarpti. Toronto lie
tuviai savo naujai nu
pirktas patalpas stengiasi 
pritaikyti šiandieninio 
mūsų tautinio gyvenimo 
bendriems reikalavimams. 
Tie reikalavimai dideli ir 
juos patenkinti galėsim 
visų lietuvių suburtomis 
jėgomis. Dabar jau pats 
laikas kiekvienam lietu
viui suprasti ir pajusti 
savo pareigą ir neatidė
liojant prisidėti prie šio 
svarbaus projekto reali
zavimo. Lietuvių Namai 
nėra kurios nors mūsų 
bendruomenės dalies ar 
grupės reikalas, bet visų 
lietuvių reikalas .Dar dau
giau, ta i yra lietuvių susi
pratimo, susiklausimo ir 
sugelbėjimo vieningai sa-

NAUJIEJI TORONTO LIETUVIU NAMAI

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA"

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais

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.

Mokame už: 
depozitus 5^ %
Šerus ir sutaupąs_______ 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius ... ____________  7%
ir virš $10.0b00 3 metams 7% %

Šeštadieniais 9 — 12 v.p.p. Duodame:
Liepos ir rugpjūčio menesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius šešta** 
dieniais “TALKA“ uždaryta.

asmenines paskolas iš___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,800.000.

vo bendrus reikalus 
spręsti. Lietuvių Namai 
veikia atskirai-nuo poli
tinių, idealoginių ar dar 
kitokių žmones skiriančių 
busistatymų.Visi lietuviai 
''□ame vienos tautos vai
kai, tad ir būkime viena 
nedaloma šeima ir turėki
me gražius, jaukius ir vi
sus mus sujungiančius 
nuosavus namus, kurie 
tarnautų netik mums, bet 
ir ateinančioms lietuvių 
kartoms. Parodykime ki
toms tautoms, kad moka
me tvarkytis.

Lietuvių Namai gavę 
reikiamus leidimus, pir
mos fazės remonto darbus 
jaubaigia.Tiems darbams 
atlikti reikėjo nemaža 
lėšų.Pinigų telkimą dabar 
p radedame-Nepagai lėkime 
šiam svarbiam lietuviš
kam darbui šimtinės ir 
VISI BŪKIME LIETUVIŲ 
NAMŲ RĖMĖJAIS.

Vienok, lėšos reikalin
gos tuojau, todėl prašome 
tų, kad gali, paskolinti, 
perkant Lietuvių Namų 
paskolos lakštus, kurie 
garantuoti tuo pačiu turtu. 
Už lakštus mokama 6% 
metinių palūkanų. Atlikus 
visus remontus Lietuvių 
Namų vertė bus apie pusė 
milijono dolerių.

Šiuo būdu visi pasidary
sime Lietuvių Namų sa
vininkais netik moraliniu 
bet ir teisiniu požiūru.

Pasiinformuoti ir L. 
Namų rėmėjais pasidaryti 
galima kiekvieną dieną 
Lietuvių Namuose nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. vakarą 
” Paramos ” banke, darbo 
valandomis, o taip pat pas 
visus Valdybos narius ir 
įgaliotinius. Lietuvių Na
mų įgaliotiniai aplan
kys namuose. Prašome jų 
neatstumti, bet parodyti 
lietuvišką susipratimą ir

KALĖDINIAI SI U U . INIAI 1972 m.

Arte j anč i ų_ K ai ėdu švenčiu proga siūlome tris specialiai parinktus 
siuntinius iš tokiu dalyku, kurie labiausiai yra reikalingi Lietuvoje 

ir bus tikrai naudingi Jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 19 7 2.

Vyri šk as-arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas v y* 
riškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, v ilnonė angliška vyris - 
kai eilutei medžiaga, vilnone medžiaga sijonui, 3 jardai specialios 
storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, puikūs vyriški nailo
no marškiniai arba bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainiu, 20 ang
liškų geriausios rūšies cigarečių — $ 1 2 5.00.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 19 7 2.
Komplektas moterišku nailoninių apatiniu (arba vilnonių ), gėlėta 
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 19 7 2.
Vi sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv . geriausiu baltųmiltu, 2 sv. ry
žių, % sv. kvepiančiu pipirų, !4 sv. lapelių, ’/2 sv. geriausio Šokola
do, 1 dež. neseofe, Iii sv. razinkų, 1’? sv.džiovintų mai šytų v arsiu,1 
1 sv. šokol odiniu saldainiu — $3 5.00 l s.

T aip pat įdedame i_ 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 arbamoteriŠki nert in i ai $ 15.00, vilnones s k ar e - 
les $5.00, nailono lietpalčiai $ 12.00, nailono marškiniai $9.00, 

vilnones arba nailono kojinės $2.50.

Priimame užsakymus auto mašinų, motociklu, dviračių, televi

zijos ap aratu, Šaldytu v ų ir t. t.
K iekvieno siuntinio pristatymas yra garantuotas.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras)

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

solidarumą i Lietuvių Na
mų Valdybą sudaro:pirm. 
J. Karpis, nariai- O.Del- 
kus, P.Kvedaras, K.Ase- 
vičius, V. Stanaitis, V. Pe
traitis ir J.Saulėnas.

•-RASEINIUOSE buvo pa
staraisiais dešimtmečiais 
smarkiai apgriautas, vie
nuolynas. Dabar jis re
montuojamas ir ten pro
jektuojama perkelti knygų 
saugyklą.

PASINAUDOKITE PROGA! 4
JEIGU NORITE UŽDIRBTI I METUS $20,000 ir daugiau 

---- MES JUS KVIESTUME pradėti praktikuotis musu 

aukšto lygio pardavimo (Real Estate team) įstaigoje, nes 

tuojau reikalinga 3- ju rimtai subrendusiu asmenų.

Norėdami geresnio gyvenimo ir užtikrintos ateities ne

laukdami paskambinkite telefonu 731-6449 konfidencialiam 

pasikalbėjimui.
SPATHODIA LAND CORPORATION
3333 Queen Mary Road 
Montre al, Quebec

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame PARAMA
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

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

IMA

8% už asm. paskolas

8% % už mortgičius

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių, patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 • 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.
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Š.m. gruodžio mėn. 2 d. 7 vol. vok, 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

K. L. Katalikių Moterų draugijos Montreolio skyriaus

DVIDEŠIMTMEČIO

KONCERTAS — BALIUS
* * *

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

* * *

Šilta vakarienė, baras, loterija, orkestras ir šokiai 

- gera nuotaika !

Suaugusiems $4.00, jaunimui $1,50.

Skyriaus Valdyba

ĮVERTINTOS PRANO 
BALTUONIO SKULPTŪ
ROS

Natick Mall profesional 
Art Show dalyvaudamas 
Pranas Baltuonis iš Mont- 
realio sulaukė gražaus 
įvertinimo.Šią parodą lan
kė ir išstatytais meno kū
riniais domėjosi ne tik 
gausi publika, bet meno 
kolekcionieriai, meno da- 

* lykų parduotuvių vedėjai 
bei meno specialistai-kri
tikai.

Apie Praną Baltuonį The 
Sputh Middlesex News kri
tikas taip atsiliepė: Kilęs 
iš Lietuvos Pranas Baltuo
nis, dabar Kanados gyven
tojas parodė turtingą savo 
skulptūrųiš šaknų rinkinį. 
Jo darbai įvairaus didumo 
ir savotiškų formų. Jis 
savo darbuose mėgsta asi
metrines vertikalines li
nijas ir pasiekia tam tikro 
monumentalumo. Jis vaiz- 

• duoja savo kūriniuose 
žmones, lygiai ir gyvulius. 
Jo medžiaga savotiškųfor- 
mų šaknys, paimtos iš 
ežerų ir upių.

PASIŪLYKITE :
+ Kas turite atliekama šaldy

tuvą (Frigidaire) malonėkite 
paskambinti darbo valando
mis^— 5 vai.) tel. 366 - 6220

montreal
IŠ L.K.MINDAUGO
ŠAULIŲ KUOPOS
VEIKLOS
S.m. lapkričio mėn.lO 

d.į vyko svarbus L. K.Min
daugo Šaulių kuopos val
dybos posėdis. Dienotvar* 
kėje buvo svarstoma kaip 
sėkmingiau pravesti ka

riuomenės šventės minė
jimą, kuris įvyks lapkri
čio mėn. 25 d. Minėjime 
dalyvaus ir pagrindinę 
kalbą pasakys savanoris 
- kūrėjas, Vyčio Kryžiaus 
kavalierius A .Šukys,Veiks 
turtinga loterija, bus šalti 
užkandžiai.Lapkričiomėn. 
26 d.bus iškilmingos pa
maldos už žuvusius kovoje 
dėl Lietuvos laisvės.

Po to buvo svarstomos 
ir nustatomos gairės atei
nančiam tradicinaim šau
lių baliui, kuris įvyks 
1973 m. sausio mėn. 13 d. 
Aušros Vartų parapijos 
salėje. Šauliai su dideliu 
atsidėjimu rengiasi šiai 
savo metinei šventei. V. 
Sušinsko vadovaujami 
scenos mėgėjai, negailė
dami savo laisvalaikiu, 
su atsidėjimu repetuoja 
S. Butkaus vieno veiksmo 
komediją” Joakim as įkliu
vo ". Pilnas energijos į 
darbą įsijungė Ig.Petraus
kas,pasiimdamas sau visą 
bilietų spausdinimo naštą. 
Na o jų plątinimu pasirū
pins šaulys S. Reutas. Lo
teriją sutiko globoti šaulių 
moterų vadovė J. Jukonie- 
nė .Baliaus šeimininke pa
sižadėjo būti mūsų nepa
ilstama p.M. Kasperavi
čienė.

T .K. Mindaugo Šauliai, 
vadovaujami ' pirmininko 
S. Barausko, įdedami daug 
nuoširdaus darbo ir ener- 
gijpš sėkmingam baliaus 
pravedimui, laukia įverti
nimo - gausios publikos.

toronto
•-TORONTO lietuviai rū
pinas i, kad būtų Tony O’Do- 
nohue išrinktas Toronto 

mayoru. Šis Toronto lie
tuvių pasiryžimas pagel
bėti žymiam jų miesto po
litikos veikėjui užimti tin
kamą postą yra supranta
mas, nes jis visada buvo ii 
dabar tebėra palankus lie
tuviams. Jo žmona Aldona 
yra lietuvių kilmės ir da
lyvauja lietuvių organiza
cinėje veikloje. Tenka pa
žymėti, kad Aldona yra 
Toronto apylinkės Lietu
vių Bendruomenės seime
lio narė. Daugelis veiklių 
lietuvių savanoriškai eina 
dirbti Tony O’Donohue nau
dai. Ateinančio gruodžio 4 
d. kaip girdėti, daugumas 
lietuvių paduos savo bal
sus jam ir tikisi, kad jis 
bus išrinktas.

•-TORONTOMaironio li
tuanistinės- mokyklos tėvų 
susirinkimas, kurs nese
nai įvyko, buvo negausus. 
Dėl mažo šio susirinkimo 
dalyvių skaičiaus kai kurie 
svarbūs pranešimai buvo 
praleisti. Tarp kitko su
sirinkime kai kurie tėvai 
skundėsi, kad vaikai per
daug apsunkinami, nes 
reikalaujama per savaitę 
perskaityti knygą ir para
šyti jos santrauką. Pamo
kose kartais nepakankamai 
išaiškinami dalykai ir mo
kiniams duodami atlikti 
sunkūs uždaviniai. Mokyk
los vedėjas J. Andriulis 
aiškino, kad pastebėtus 
nesklandumus geriau esą 
išsiaiškinti su mokytojais.

Hamilton
•-HAMILTONO sporto 
klubas ’ ’Kovas ’ ’ tur būt yra 
viena sėkmingiausių šios 
rūšies organizacijų. "Ko
vas" gausus ir savo na
riais, kurių yra iki šimto.

• Hamiltono Lietuvių 7ū- 
klautojų ir Medžiotojų 
klubas ’’ Giedraitis" š.m. 
lapkričio 26 d. sekmadie
nį po pietų ruošia,vadina - 
mą, kumpių ir kalakutų 
šaudymą. Tad prašome 
gausiai dalyvauti, išban
dyti savo sugebėjimus bei 
laimę.

Irgi pranešama,kad val
dyba stropiai ruošiasi mū
sų tradiciniam zuikių ba - 
liui, kuris įvyks 1973 m. 
sausio 20 d., Jaunimo 
Centre su įdomia progra
ma bei kitais pamargini- 
mais. Tad jau laikas siū
dintis suknias bei eilutes.

Mūsų' klubo šauliai tu 
rėjo tikrai produktingą 
vasarą ir rudenį,dalyvau
dami įvairiuose sporti
niuose paudymuose ir pa
siekę gerų rezultatų. Štai 
šaudymai vien spalio mėn.
laikotarpy:
14 - 15 d.d. mūsų klubo iš
22 kalibro l-mą vietą A. 
Povilauskas, II v. A. Jan
kauskas ir III v. V. S vilas. 
Molinių lėkščių šaudyme 
nuo 16 jardų atstumo l-mą 
vietą Z.Bolskis, II v. A. 
Prielgauskas ir III v. R. 
Svitas. Išlyginamąja me 
/Handy-cap/šaudyme I v. 
V. Svitas, II v.Z.Bolskis 
ir III v.A.Kontrimas. Tos 
dienos geriausias šaulys- 
Z. Bolskis.

Buvo spalio 22 d.Baltic 
Olimpic Games of N. Ame
rica, Toronte, Molinių 
lėkščių šaudyme mūsų 
klubas laimėjo II-rą vie
tą. Individualiai geriau
sias šaulys pirmą vietą 
gavo R. Svitas,II v.A.Bui- 
nys. To paties tipo šaudy

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834
........... ■ '1 ' ..................... ... .. .......... ■ ' ..................... I .... .... . .... .........

Mtic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti

ivairOs medžio dirbiniai.

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

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

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***

TJEL. 366-7281 
*Ą************tI

• Atliekami mechaniniai darbai

• IČores taisymas ir dažymas

• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)

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

muose tarp Toronto ir 
Hamiltono klubų, laimėjo 
musiškiai.Gi, Ontario lie
tuvių tarpklubinėse rung
tynėse pirmą vietą užėmė 
A. Kuras, n v.A.Klimas, 
/Toronto/irlII v.R.Svilas.

V - ba.
N.ME TŲ SUTIKIMĄ Jau

nimo Centre rengia ap. 
valdyba. Bus pilnas bufe
tas ir jam gautas leidi-, 
mas nuo 8 v.v. nes sutiki
mas bus siekmadienį.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS minėji

mas įvyks vasario 11 d. 
Scot Park gimnazijos sa
lėje. Meninę programos 
dalį išpildys sol.G.Čap- 
kauskienė iš Montrealio, 
Delhi tautinių šokių grupė 
iš Hamiltono A idas choras.

REIKALINGA MOTERIS 
2 dienoms i sav aite -

< X.

namų švaros palaikymui. 
Geras atlyginimas, bet 
pageidaujama rekomenda
cija. Tel. 482-0551.

1972. XI. 22 15 psl.



montrea
• Šį šeštadienį, lapkričio 
25 d. ,į kariuomenės šven
tės minėjimą, Montrealy- 
je, atvyksta Ant.Šukys iš 
St. Catharines, Ont. 
•-LIETUVOJ yra dolomi
to kasyklos Pakruojo, 
Klovainių ir Linksmučių 
apylinkėse o Pastarųjų pen- 
kerių metų bėgyje ten esą 
jau iškasta iki 5 milijonų 
kubinių metrų dolomito. 
Dolomitas naudojamas 
kalkių, betono, įvairių ap
dailos plokščių gamybai, o 
taip pat ir kelių sutvirtini
mui.
P ABĖ GUS IE JI IŠ S OV1E TŲ 
LIETUVIAI GRAIKIJOJE

Tam tikrą laiką nebuvo 
žinomas likimas lietuvių 
jūrininkų, kurie kartu su 
ukrainiečiais pabėgo iš 
Juodųjų jūrų sovietinio 
žvejų laivo. Pabėgo, kaip 
patirta du lietuviai Vytau
tas Godliauskas ir Antanas 
Mockapetris, kurs, pasi
rodo, savo laiku priklausė 
’’Rūtos” ansambliui. Jie 
abu gavo iš Graikijos vy
riausybės politinio pabė
gėlio globą.

• Studentas Algis Kazlaus
kas specializavosi parašu- 
fin inkų kursuose, kuriuose 
turėjo labai gerą pasiseki
mą, bet per nelaimingą iš 
lėktuvo iššokus nusileidi
mą, nulūžo koją. Koją bėgy 
dant, atsirado ir kitų kom
plikacijų sveikatoje ir tu
rėjo operaciją. Todėl teks 
ilgiau gydytis.

•- ’’SIDABRINĖ DIENA”, 
tai Br. Budriūno operetė,

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMA! 
LIETUVAI

P akalbinkit užsisakyti 
NL-^a 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 .... ..............................

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

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

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

kurią režisuoja Zita Ke- 
valaitytė - Vis ockienė. Spek
taklį ruošė ansamblis 
"Dainava". Vienas vaidi
nimas įvyko lapkričio 19 d. 
Detroite ir kitas įvyks Či
kagoje gruodžio 10 d. 
•-TORONTOlietuviai turi 
šaunų sumanymą, išrūpin
ti iš miesto valdybos vieno 
parko vardą — "Park Li
thuania". Toks parkas jau 
nužiūrėtas tarp gatvių An
nette, Indian Grove, Hum
berside ir Keele.Šiam rei
kalui jau susidarė komite
tas, kurio pirm. St. Jokū
baitis, nariai K. Rusinas, 
B. Saplys, D. Keršienė H. 
Steponaitis.

•-PIETŲ AMERIKOS lie
tuvių kongresas įvyksta 
ateinančių metų vasario 22 
d. Sao Paulo mieste, Bra
zilijoj. Po kongreso turės 
įvykti jaunimo studijų sto
vykla. Tuo metu turės 
įvykti visa eilė meninių 
parengimų, koncertų ir li
teratūrinių vakarų.
•—ČIKAGOJ Lietuvių Tau
tiniuose namuose lapkričio 
19 d. įvyko L. Moterų Fe
deracijos rengimas susi
pažinimas su rašytoja, ak
tore ir režisiere Birute 
Pūkeleveičiute.
•-DAILININKAS DAGYS iš 
Kanados rengia savo kūri
nių parodą Čikagoje Čiur
lionio galerėjoje. Paroda 
įvyks ateinančių metų ba
landžio mėn.
•-DR. J. ULE CK AS kartu 
su žmona dr. M. Arštikai- 
te-Uleckiene atidarė To
ronto mieste savo kabinetų 
123 Edward Ave. Dr. J. 
Uleckas baigė mokslus 
Heidelberge.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’4.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Albertas N O RK ELI Ū N AS, B.A. C.S.C., LB.

A q e n J _ūj_ą_ _Y_ ® j. Js J _9_ JUL 2. _ _2k_

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Tel. Bus.: 722-3545
3 Res-: 256-5355

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ

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

•-KRASNOJARSKE, toli
mam Sibiro mieste buvo 
surengtos visos Rusijos 
dziudo pirmenybės. Vie
noje kategorijoje kaunietis 
Česlovas Jezerskis laimė
jo pirmą vietą.
•-PROF. ROMAS VAŠTO- 
kas, gavęs Canada Consil 
paramą tyrinės Ontario 
provincijoj senovinius ak
meninius paminklus, ku
riuose užtinkami įdomūs 
ornamentai.
•-FAUSTO KIRŠOS, po
mirtiniai raštų rinkiniai 
netrukus pasirodys. Jo 
pirmoji "Palikimo" knyga 
jau spausdinama Bostone. 
Šį rinkinį redagavo Stasys 
Santvaras.
•-GYTIS VAITKŪNAS pa
rengė M. K. Čiurlionio 
monografiją. Knygą išlei
džia vokiečių leidykla 
"Verlag der Kunst". Lei
dinyje bus iki 40 spalvotų 
reprodukcijų.

PROF. M.
MARCINKEVIČIAUS 
SUKAKTIS
Vilniaus universitetas 

iškilmingai paminėjo savo 
medicinos fakulteto pro
fesoriaus, medicinos 
mokslų daktaro Mykolo 
-Marcinkevičiaus 80 m. 
amžiaus sukaktį.

MIRĖ PROF.VYTAUTAS 
GIRDZIJAUSKAS
Spalio 24 d.Vilniuje mi

rė Lietuvos mokslų aka
demijos narys korespon- 
tas, medicinos mokslų 
daktaras prof. Vytautas 
Girdzijauskas,gimęs 1904 
VI. 2 Šauklių kaime,Šim
kaičių vis.,Raseinių aps.

Lapkričio mėn. 25 d., šeštadieni 7 vai. vak. Ausros Vartų 
parapijos salėje

LIETUVOS KARIUOMENES 
A T S T E I G I M 0 54 M E T U SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

• Sukakčiai pritaikyta žodi pasakys kūrėjas - savanoris 
Antanas Šukys.

e Menine programa išpildys solistas A. Keblys ir vyrų 
oktetas. Diriguojant ir pianinu palydint muz.M. Roch.

Bus duodama kava su užkandžiais. Veiks bu
fetas, loterija ir šokiai.

įėjimo auka 2 doL, jaunimui ir studentams 1 dol. v

Rengimo komitetas

• ETNOGRAFO - menoty
rininko Klemenso Čerbu- 
lėno 60 metų sukaktis pa
minėta ok. Lietuvos spau
doje. Sukaktuvininkas dir
ba pedagoginį darbą aukš
tosiose dailės mokyklose. 
Ypač vertingi jo straips
niai lietuvių liaudies me
no, ypač architektūros te
momis.

LANKĖSI VASARIO 16 
GIMNAZIJOJ

Spalio gale gimnazijoje 
viešėjo studentės Aldona 
Rygelytė iš JAV -bių su 
savo drauge Audra Čepo
nyte iš Kanados. 1970/71 
mokslo metais Rygelytė 
yra dirbusi gimnazijoje. 
Abi viešnios,važinėdamos 
po Europą, buvo nu vyku
sios ir į Lietuvą aplankyti 
savo giminių.

GRAŽUS PARENGIMAS
Paskutini parengimą 

prieš Adventą ruošia Kata
likių Moterų Draugija.

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

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ
.„„.5.0% 

_6.0% 
_ 6.5% 

7.0%’

Einamąsias s-tas __
Taupomąsias s-tis _r:. 
Term. ind. 1 metams 
Term. ind. 2 metams
Term. ind. 3 metams_____  7-5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas, už paskolos suma.

Kooperatyvinė namų 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.

Daugeliui rengėjų žinoma 
o kitiems net nenujaučiama 
tiesa yra ta,kad kultūriniai 
parengimai Montrealyje re
tai kada apsimoka.

Šiuo metu egzistuodama 
beveik išimtinai iš nario 
mokesčio, Katalikių Moterų 
Dr-ja, savo dvidešimtmečio 
proga, ruošia tikrai gražų 
kultūrinį pobūvį. Nuo visuo
menės dėmesio ir įvertinimo 
didele dalimi priklausys ir 
tolimesnė draugijos veikla.

Daugelį metų ši draugija 
savo pobūviais, koncertais, 
paskaitomis praskaidrino ne 
vienam niūrų šeštadienio 
vakarą ar nuobodžią sekma
dienio popietę,© taip pat 
prisidėjo darbu ir pinigine 
aukaprie kitos veiklos.

Būrelis gerus norus tu
rinčių žmonių negali daug 
nuveikti ar atlikti didesnių 
darbų be visuomenės para
mos, dėmesio ir įvertinime. 
Tikimės, kad šiuo kartu ne
būsime užmirštos.

DUODA PASKOLAS
Asmenines _____x.„ -8.5%

8.5%
9.0%

Nekiln. turto 
čekių kredito 
Investacines____ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
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