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VIETNAMO DERYBOS 
ATIDĖTOS

Prez.Niksono patarėjas 
H.Kissingeris ir Šiaurės 
Vietnamo politbiuro atsto
vas Le DucTho, jau 6 die
nas tariasi Paryžiuje 
Vietnamo taikos klausi
mais.

Po paskutinio posėdžio 
šeštadienį, spaudos atsto
vai, dežūravę prie posė-

• džių salės durų visas 
dienas,galėjo pranešti pa
sauliui tik tiek,kad H.Ki
ssingeris linksmai šypso
josi išeidamas iš posėdžių 
salės. Vėliau tačiau pa

skelbta, jog derybos ne
sklandžios, nes posėdžiai 
atidėti iki gruodžio 4 die
nos.
QUEBECE PIRMENYBĖ

PRANCŪZU KALBAI 
puebeco liberalų parti

ja priėmė nutarimą, kuris
* šioje provincijoje atiduo- 
- da pirmenybę prancūzų

kalbai. Remiantis šiuo 
nutarimu, bus reikalauja
ma, kad visi imigrantai, 
kilę iš anglo-saksų šalių, 
savo vaikus leistų į pran
cūzų pradžios ir vidurines

< mokyklas. Šis nutarimas 
reikalauja, kad prancūzų 
kalbos pirmenybė būtų 
įgyvendinta artimiausių 
trijų mėnesių laikotarpyje.

Liberalų partijos kon
vencijoj kalbėjęs Quebe-

< coministeris pirmininkas 
Mr. Bourassa rado reika
linga pabrėžti, kad daugu
mos gyventojų teises gi
nant, vis dėlto mažumos 
teisės nebūsiančios pa
žeistos. Jis sakė, kad tiki 
jog Kanada bus vieninga

* ir tuo pačiu metu čia 
klėstės prancūzų tautinė 
kultūra.

Britanijoj geležinkelie
čių streikas .17,000 trau
kinių stovėjo ir nevežė nei 
žmonių,nei prekių.

LIETUVIAI PAS MINISTER)

Iš kaires: B. Sakalas, užs. reik.min. M. Sharp, R. Simanavičius «ir E. Cuplinskas.

Lapkričio 18 d.Kanados 
Lietuvių Bendruomenės 
delegacija susitiko su Ka
nados Užsienio Reikalų 
Ministeriu p. Mitchell 
Sharp ir įteikė memoran
dumą ryšium su artėjan
čia Europos Saugumo ir 
Kooperacijos Konferenci
ja. Delegaciją sudarė . 
Pirmininkas Eug.Cuplins
kas, Vicepirm. J. R. Sima
navičius ir p. B o Sakalas.

Ministeris buvo jau su
sipažinęs jau memorandu

SOVIETU MOKSLININKAI REIKALAUJA LAISVES

Didelė grupė Sovietų in
telektualų, priešakyje su 
atominės bombos gamin
toju Saharovu,daugiau kaip* 
1OO asmenų, pasirašė 2 
laiškus ir pasiuntė Aukš
čiausiai Tarybai.

Laiškuose reikalaujama 
leisti Sovietų žmonėms 
laisvai jaustis, galvoti ir 
turėti savo politines pa
žiūras. Reikalaujama pa
skelbti amnestiją visiems 
politiniams kaliniams,pa

mu ir išdėstė vyriausybės 
pažiūras.
1. Kanada ir toliau nepri
pažįsta neteisėtos Baltijo 
valstybių aneksijoj.
2. Kanada gerai pramato 
Sovietų pastangas panau
doti Europos Saugumo ir 
Kooperacijos Konferenci
ją
3. Kanada su sovietų noru 
pripažinti esama padėtį 
nesutiks.
4. Kanada yra nuomonės, 
kad valstybines sienas ga

leidžiant juos iš priver - 
čiamo darbo stovyklų, ka
lėjimų ir psichiatrinių li
goninių. Leisti laisvai iš
važiuoti iš Sovietų Rusi
jos . Panaikinti mirties 
bausme ir 1.1.

Iki šiol į tuos laiškus 
Aukščiausioji Taryba ne
atsakė.

BADAVUSIEJI ŽYDAI 
AREŠTUOTI
Maskvoje areštuoti ir 

uždaryti į kalėjimą 30

li nustatyti tik Taikos kon
ferencija. x •
5. Kanada nori kad tarr 
Rytų Europos ir Vakarų 
visose gyvenimo srityse, 
būtų atšaukti suvaržymai 
keliauti, pasikeisti infor
macija, prekiauti ir pan.

Būtų gera, jei lietuviai 
parašytų laiškų Užsienio 
Reikalų Ministeriui, pa
brėžiami, kad Kanada ne
pripažintų dabartinių So
vietų Sąjungos sienų.

žydų, kurie vyriausiame 
pašto postate pradėjo bado 
streiką, reikalaudami iš
leisti juos į Izraelį.

PRANCŪZIJOS 
ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGA

įteikė paklausima Pary
žiuje esančiam Š. Vie ta n- 
mo politbiuro atstovui Le 
DucThon kur dingo pran
cūzų žurnalistai ėjusieji 
savo pareigas Vietnamo 
karo frontuose ?

IZRAELIS UŽPUOLĖ 
SIRIJA
Lapkričio 21 d. įvyko 

susirėmimai tarp Izraelio 
ir Sirijos. Tai buvęs žiau
riausias ir plačiausias Iz
raelio užpuolimas, kokio 
nebuvo nuo 19^7 metų karo. 
Buvo bomborduojami ne 
tik lėktuvai, bet ir artile
rija bei tankai. Žuvo daug 
moterų ir vaikų.

Abi pusės praneša, kad 
numušė po kelis priešo - 
lėktuvus.

Sėkmingai vyksta pasi
ruošimai JAV, Apollo 
ekspedicijai, į mėnulį. 
/ Apollo 17 pakelia š. m. 
gruodžio 6 d. tris astro
nautus .
• H. Kissingeris buvo lai
kinai pertraukęs posė - 
džius Paryžiuje ir nuvy
kęs į Briuselį, tarėsi su 
Indonezijos atstovais, 
Prezidentu Suharto ir už
sienio reikalų ministeriu 
Ad.Maliku, kaip žinia In
donezija, kaip ir Kanada, 
Lenkija irVengrija daly
vauja tarptautinėje komi
sijoje Vietnamo karo tai
kos sutarties vykdymo 
stebėtojais.

PASLAPTINGAI
DINGO

• Austrijos policija ieško 
pražuvusio emigranto iš 
Bulgarijos elektronikos 
specialisto , Spednavickio, 
kuris dingo be žinios.

Paskutinį kartp jis buvo 
matytas Vienoje tvarkant 
dokumentus išvažiuoti į 
JAV. Pažįstamiems jis 
pasakojęs, kad turįs su
tikti žmogų, kuris jam at
vežęs laišką žmonos liku
sios Bulgarijoje.

• KUBA pasiūlė Amerikai 
bendradarbiavimą kovoje 
su oro piratais. Pasiūly
mas priimtas ir pasitari- 
ma i numatom i Šve ica r i j o j.



YRA GERI IR 
SEKTINI 
PAVYZDŽIAI 

>

Čia yra, gali sakyti,pa
ti jautriausia tema.

Mūšų spauda. Tasai pa
prastas eilinis lietuvis 
myli savo spauda. Niekas 
kitas, kaip tik dirbantieji 
spaudoje žmonės gerai ži
no kiek prisirišimo ir pa
lankumo parodo skaitytojai 
savo laikraščiui. O tuo 
tarpu, spaudos būklė, nėra 
linksma. Nereikia skaity
tojus griaudinti, jie patys 
šioje srityje yra puikiai 
informuoti. Dažnas, 
siųsdamas savo prenume
ratos pinigus, neapskai
čiuoja centų, bet lengva 
ranka siunčia jauf'apskri
tą’’ sumą. Negali pykti, jei 
kuris skaitytojas laikinai 
”pajniršta”nustatytu metu 
atsiskaityti. Laukęs, pa
laukęs, žiūrėk, gausiai at
silygina. O jau atrodė, kad 
negera padėtis pasidarė, 
atrodė, kad skaitytojas 
šiurkščiai išnaudojo savo 
laikraštį.

-•-
Peržvelkim esamus lai

kraščius ir pamatysim 
koks gyvas,turiningas, lie
tuvių gyvenimas. Kiek tų 
parengimų, koncertų,vai
dinimų ir įvairiausių pa
rodų įskaitant ir kiek nai
vias, daugiausia pačioms 
dalyvėms malonumu tei
kiančių madų parodas .Ne
būtų spaudos ir niekas ne
matytų šio aktyvaus lietu
vių gyvenimo. Turim daug 
savo laikraščių ir tikime, 
kad taip ir reikia kad ma
žiau turėdami.skurstume.

-•-
Pirmu žvilgsniu pa

ėmus, lyg būtų viskas ge
rai.

Ir meilė laikraščiui yra 
ir jo darbo įvertinimas 
akivaizdus. Būdami kitose 
srityse puikiai organizuo
ti, bet kaž kodėl santy
kiuose su spauda prade
dam ir baigiam gerais 
norais. Praktiškai maža 
ką gero savo spaudai pa
darom .

Pagal įsitvirtinusias 
tradicijas naujųjų metų 
laikotarpis yra pats ge - 
riausias metas savo spau
dai pagelbėti. O toji pagal
ba gali būti tik vieno po
būdžio.Duoti savo laikraš- 
č iu i daugiau ska itytojų! 
Nei aukos, ne i gražios kal
bos laikraščio neišgelbės.
2 psj.

BALTIC

’’Baltų Centrinių Orga
nizacijų - Pasaulio Estų 
Tarybos,Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
to ir Pasaulio Laisvųjų 
Latvių Federacijos-Val
dybos, susirinkę Ne\7 Yor
ke, sutarė įsteigti

PASAULINE BALTU 
SANTALKA ( BALTIC 
WORLD CONFERENCE) 

tokiais tikslais:
1. pabrėžti draugiškumą ir 
sutarimą, per šimtmečius 
klestėjusius tarp lietuvių, 
estų ir latvių;
2. bendra ir suderinta ak
cija padėti estų, latvių ir 
lietuvių tautoms išsilais
vinti iš Sovietų Rusijos 
okupacijos,kur i gręsia su
naikinti fizinę ir kultūrinę 
Baltijos tautų egzistenci
ja;
Tik skaitytojas, tik iš jo 
gaunamos pajamos suda
ro visa laikraščio gyva
vimo pagrindą.

-•-
Jeigu jau yra spaudai 

mūsų visų palankumas, ta i 
būkim šiuo tarpu praktiški 
ir veikim konkrečiai.

Draugijos ir sąjungos, 
savo susirinkimuose da
bar tegu iškelia spaudos 
platinimo reikalą. Bus la
bai naudinga, jeigu orga
nizacijos paskirs vieną ar 
kelis asmenis spaudai pla
tinti, surasti naujų skai
tytojų. O tiems,kurie įga
lioti spaudą platinti reikia 
padėti patarimais, nuro
dant atitinkamus asmenis 
ir jų adresus.

O svarbiausia,besiarti
nant didžiosioms šven
tėms, palaikykime Ameri
kos kontinente įsigyvenusį 
gražų paprotį, vietoje ne
reikšmingų, menkniekių, 
padovanokim savo laikraš
čio metinę prenumeratą! 
Apdovanotasis turės lai
kraštį ir ištisus metus 
atsimins jūsų gerą širdį. 
Tikrai,laikraštis-puikiau- 
sia dovana. O jaunimui, 
jeigu dalyvaujate kieno 
nors vestuvėse, dar svar
biau padovanoti pirmiau
sia jaunavedžiams ręika- 
lingą laikraštį.

Jeigu mes visi, taip uo
liai vertindami savo lai
kraštį, kartu būsime ir 
praktiškai nusiteikę,pada
rysim spaudai gerą žygį, 
mūsų leidiniai neturės 
vargo ir našiau atliks sa
vo pareigą lietuviškai vi
suomenei.

WORLD CONFERENCE

3. bendrai veikti Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos nepri
klausomybės atstatymui;

Siems tikslams atsiekti 
buvo sutarta:
1. derinti politinę veiklą 
lietuvių,latvių ir estų tau
tų labui, imasi šioje San
talkoje dalyvaujančios or
ganizacijos;
2. pasikeisti informacijo
mis apie įvykius okupuoto
se valstybėse.
3. siekti įsteigti bendrą 
informacijos centrą.

Sudarytas vieneriems 
metams Santalkos prezi
diumas, po tris asmenis 
nuo kiekvienos organiza
cijos;

Iš lietuvių įeina dr. J. 
K.Valiūnas, J.Valaitis ir 
A.Razgaitis, iš latvių-U. 
Grava, Vilis Fglite ir Au
gusts Abarus ir iš estų- 
A. Anderson, J. Somonson 
ir Ilmar Pleer.

Pirmininku išrinktas dr. 
J.K. Valiūnas, sekreto
rium A.Razgaitis ir ižd. 
J. Valaitis.

Pirmininkavimas, rota
cijos būdu keisis kasmet.
• AMERIKOS banko sky
rius Maskvoje bus netru
kus atidarytas. Tai pirma 
bankinė įstaiga Sovietų 
Sąjungoje,kuri priklausys 
amerikiečiams. Bolševi
kai 1920 metais uždarė 
visus užsienio bankus Ru
sijoje, tame tarpe buvo 
uždaryti ir amerikoniški 
bankai. Bet naujai atida
romas bankas galės turė
ti siauresnės apimties 
operacijas .Šis bankas ne
galės atidengti einamą
sias sąskaitas ir taip pat 
nepriims indėlių rubliais. 
Galimas daiktas, kad šis 
bankas tyrinės galimumus 
investuoti kapitalus sovie
tų Rusijoj.Sovietinis Val
stybės bankas vyriausy
bės įpareigotas nustatyti 
kokias funkcijas atliks 
amerikiečių bankas. Da
bar kaip tik rūpinamasi 
surasti Maskvoje ameri
koniškas bankui tinkamas 
patalpas.

• KANADOJE, kaip žinia, 
sus irinko net keletas tūks
tančių Amerikos dezer
tyrų. Jų tarpe yra nema
ža jaunų vyrų, kurie ven
gia karo tarnybos Ameri
koje. Jie visi save laiko 
politiniais tremtiniais .Bet 
ne visi Kanados piliečiai 
palankūs JAV dezertyrams. 

Šie pastarieji labai laukė 
McGovernolaimėjimo rin
kimuose ir tikėjosi su
laukti sau amnestijos .Da
bar jie jaučiasi prislėgti. 
Kai kurie jų nori priimti 
Kanados pilietybę. Nors 
sunku nustatyti kiek Ame
rikos dezertyrų yra Ka
nadoje, b et geriau pa- 
žįstantieji šį reikalą,spė
ja, kad tokių asmenų gali 
būti iki 50, 000.

Kanados vyriausybė lai
kosi tokios nuomonės, jog 
Amerikos piliečių nesilai
kymas karinės tarnybos 
įstatymų,yra grynai vidu
jinis JAV reikalas. Todėl 
iki šio laiko kiekvienas 
Amerikos dezertyras ga
lėjo laisvai peržengti Ka
nados sieną, kaip ir kiek
vienas kitas JAV pilietis. 
Bet laikas eina ir daugelio 
dezertyrų padėtis darosi 
sunki. Aplamai, jie kenčia 
dėl savo gyvenimo sąlygų 
neaiškumo. Ypač jie bai
minasi, kad prezidentui 
Niksonui laimėjus rinki
mus jų padėtis gali pa
blogėti.

• IGOR SIKORSKI garsus 
lėktuvų konstruktorius 
sulaukęs 83 metų mirė 
Amerikoje.

Jis buvo gimęs Kijeve 
ir jau Rusijoje pasižymėjo 
nepaprastais išradimais 
lėktuvų gamyboje.

Jis 1919 m. emigravo į 
Ameriką ir čia suorgani- 
savo lėktuvų statybos 
kompaniją. 1939 m. išrado 
helikopterį. JAV efekty
viai pirmą kartą helikop
terius naudojo Antrajame 
pasauliniame kare.

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! UŽ ištikimybę K.<madai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PEKINAS NESIRENGIA
Į MĖNULĮ
Komunistinės Kinijos 

grupė mokslininkų, atvyko 
į JAV oficialiam vizitui Ir 
visą mėnesį važinės po 
Ameriką susipažindami 
su mokslo įstaigomis.

Kalbant apie Apollo 17 
skridimą 6 gruodžio,spau
dos atstovams, šios moks
lininkų grupės vadovas pa
reiškė, kad Kinija nesi
ruošia skridimams į kos
mosą. Ir žemėje Kinija 
turintį daug darbo ir įvai
rių problemų, kurias rei
kia išspręsti, ir jiems 
nesą laiko galvoti apie 
erdves.

Bet Amerikos sėkmin
gais skridimais į mėąulį, 
jie labai įdomaujasi, ste
bisi,ir džiaugiasi sėkmin - 
gaiš kosmoso srityje 
Amerikos laimėjimais.

• BALTIJOS VALSTYBIŲ 
atstovai nesenai turėjo 
pasitarimą, kuriame buvo 
pasidalinta informacijo
mis ir buvo svarstomi 
šioms tautoms rūpimi 
dabartiniu metu reikalai. 
Pasitarimuose dalyvavo 
Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke A.Simutis ir ' 
estų konsulas A. Link- 
horst.

• Somijos sostinėje Hel
sinkyje, lapkričio 20 d. 
prasidėjo paruošiamoji 
konferencija, kurioje da
lyvauja Europos 30 val
stybių, JAV ir Kanada.

Šį konferencija aptars 
problemas, Europos val
stybių konferencijos, kuri 
spręs tokius klausimus 
kaip Europos saugumo, 
valstybių bendradarbia
vimo ir kitus.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



•-"AUKURAS" - Hamilto- vaidintojų režisierė Elena 
no dramos draugija atei- Dauguvietytė - Kudabienė, 
nančio gruodžio 2 d. ren- Bus programa, kurią at- 
gia teatro balių Hamiltono Bks Pati režisierė E. Dau- 
Jaunimo salėje, 48 Dun- guvietytė-Kudabienė ir kiti 
durn street, 6 vai. vakaro. šio teatro vieneto aktoriai. 
Šiame parengime bus pa- Bus vakarienė ir pasi- 
gerbta ’’Aukuro" dramos linksminimas.

Marija Rudiene išrinkta B alfo 
valdybos pirmininke.

• PIANISTO ANDRIAUS 
KUPREVIČIAUS koncer - 

tas rengiamas gruodžio 
4d. Vashingtone, D. C., 
Corcoran salėje.

su dirigentu J. Beiniorium*
•NIJOLĖ SABAITĖ, garsi 
lengvaatletė ,pa s iž ymė jus i 
olimpiadoje, dabar Mas
kvos varžybose pasiekė 
naują sovietų rekordą 800 
metrų bėgime. Šį nuotolį 
jį įveikė per 2 minutes ir 
1,1 sekundę.

• K. V. BANAIČIO opera 
"Jūratė ir Kastytis”, Chi- 
cagos lietuvių operos rū
pesčių yra įrašyta į tris 
ilgo grojimo plokštelea 
Dirigavo A.Kačlūnas, dai
navo D. Stankaitytė, S. Ba
ras, Aid. Stempužienė, 
Mare. Momkienė ir kt.

ANTANAS BRAŽDYS 
PARODOSE 
Skulptorius Antanas

Braždys su savo darbais 
pasirodė A nely Juda gale
rijoje Londone.

Clevelando abiturientai šiltai visuomenės pasveikinti ir apdov anoti.

Frank Savickas vienintelis 
lietuvis Illinois senate.

1972. XI. 29
5 P s/.



MONTREALIO AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS SU DIRIGENTE M. ROCH

SENELIAI

Lietuviai seneliai Vo
kietijoje yra išsisklaidę 
)o įvairias vokiečių prie
glaudas. Tik Vechtoje yra 
susidaręs didesnis į savo 
imžiaus vakarą žengian
čių mūsų tautiečių.

Prieglaudos vedėjos pa
rama buvo suorganizuota 
Iškyla autobusu į "Grandi- 
iėlės”koncertą Hamburge. 
Dalyvavo 22 asmenys. 
Kelione, sutikimu, kun. V. 
Šarkos suruoštomis nuo
širdžiomis vaišėmis, o 
ypač"Grandinėlės "šokiais 
visi buvo labai patenkinti, 
iškylos aprašymas pasi
rodė net dviejuose Vech- 
tos dienraščiuose: Nord- 
west-Zeitung ir Oldęn- 
burgische Volks zeitung. 
Abu laikraščiai pabrėžė 
" Grandinėlės " sugebėji
mus liaudies šokio inter
pretacijos srityje.

Lietuvius senelius 
Vechtoje nuoširdžiai glo
boja netik kunigai P.Gir- 
čius ir V.Šarka, bet taip 
pat ir vietos klebonas 
Bern. Nieberdingas. Jis 
gerai žino ir padėtį mūsų 
tėvynėje ir įvairiomis 
progomis viešai apie ją 
kalba. Rugpiūčio 20 d. 
prieglaudos lietuviai pa
sveikino kleboną varda
dienio proga ir, atsidėko
dami už jo prielankumą., 
įteikė St. Motuzo drožinį 
su jame išpiaustytais ati
tinkamais įrašais. Ir šis 
lietuvių mostas buvo pa
stebėtas ”01denburgische 
Zeitung” laikraščio.

AnksčiauVechtos sene- 
4 psl.

VECHTOJE

lių prieglaudos lietuviai 
buvo susitepę į vietos LB 
apylinkę, bet vėliau iširo.

IŠ KLAIPĖDOS Į 
NORMANDIJA 
Kas mėnuo iš Sov.Są

jungos į Prancūziją dabar 
atgabenama daugiau kaip 
po 1,000 arklių,kurie ten 
plaunami mėsai.

Arkliai superkami netik 
pačioje Sov. Sąjungoje, bet 
ir Čekoslovakijoje,Lenki
joje ir Jugoslavijoje ir iš 
Klaipėdos uosto gabenami 
į Prancūziją.

NOREIKIŠKIU
ŠILTADARŽIAI
Noreikiškėse,Kauno ra

jone, yra 6, 5 ha šiltadar
žių,kuriuose nuimami per 
metus du-trys derliai.'

Šiltadaržiai aprūpina 
Kauną agurkais, pam{do
rais, ridikėliais, saloto
mis ir svogūnais.

MAŠINA GRIOVIAMS 
VALYTI
Žemės ūkio akademijos 

mokslininkai sukūrė Lie
tuvoje kombainą magis
traliniams melioracijos 
grioviams valyti ir grio
vių šlaitams šienauti.

Nors dar reikia naują
ją mašiną bandyti, kol ji 
bus pradėta masiškai ga
minti, bet jau paskaičiuo
ta,kad viena per metus pa - 
jėgtų sutvarkyti apie 420 
kilometrų griovių, o 100 
aptarnautų visą Lietuvos 
drenažo sistemą.

O TŲ. OBOLIŲ NĖRA
Ekonomistas Edmundas 

Mickenas rašo( Švyturyje) 
kad buvo nepaprastai ge
ras derlius Lietuvos sodų 
vaisių.Kiekvienam krašto 
gyventojui išpuolė po 78 
kilogramus. Tik esą labai 
keista, kad jais nebepre
kiaujama .Kai žiemos me
tu krautuvėse esą galima 
pirktis libaniškų ar iš 
Moldavijos atvežtų obuo
lių, Lietuvos obuolių net 
ir su žiburiu krautuvėse 
nerasi. ” Tuo tarpu štai 
Kaišiadorių rajone žmo
gus ėmė ir iškirto sodą”, 
rašo E.M tekūnas.Paklaus
tas sodo šeimininkas sako: 
”Kam man toks didelis so
das. Va, pasilikau keletą 
obeliu, slyvų,kriaušių.. . 
O apie penkias dešimtis 
vasarinių ir rudeninių 
obelų ėmiau ir iškirtau: 
neekonomiška laikyti". Jis 
aiškinatoliau:"Pernai už
derėjo labai gausiai, apie 
šsšias tonas surinkom. 
Supirkimo punkte vos pus
antros tonos tepriėmė. 
Sau šiek tiek palikom il
giau išsilaikančių,pažįsta
miems dalijom, o beveik 
pusę gyvuliams sušėrėm, 
daug supuvo .Karvė ėdė,bet 
dar neaišku,ar jai sveika: 
neįprastas pašaras ".

KOKS DABAR 
NEMEIKŠČIŲ KAIMAS
Netoli Utenos buvo se

nas Nemeikščių kaimas. 
Dabar abiejose kelio pu
sėse baltuoja nauji mūri
niai namukai. " Mechani
zatorių gyvenvietė", - taip 
šią vietovę šiandien vadi
na. Prieš metus čia įsi

Foto: T. Laurinaiti s.

kūrė ūkio mechanikas P. 
Ubeika, vairuotojas P. 
Juodvalkis, traktorininkai 
J. Indriūnas, A.Trainys.

Naujuose namuose apsi
gyvena vairuotojas J. Ara- 
minas, suvirintojas, J. Ras
lanas, elektrikas J. Leka
vičius.

AUSTRALIJOS
LIETUVIU rašytoju
” PLUNKSNOS KLUBAS”
Jau dvidešimtį metų ten 

veikia visada aktyvus, pa
siryžęs atsViepti į visus 
svarbesnius Hetuviu kul
tūrinio gyvenimo įvykius, 
" Plunksnos Klubas ". Šio 
klubo susirinkime padarė 
platų pranešimą ir rodė 
iš Lietuvos atsivežtas 
skaidres dr.G.Kazokienė:

Išbuvusi tenai tris sa
vaites ir rinkusi savo di
sertacijai reikalinga me
džiaga apie M.K. Čiurlio
nį. Ji papasakojo daug 
įdomių dalykų iš savo ke
lionių po Rusiją ir Lietu
vą, bet svarbiausias jos 
tikslas buvo aplankyti me
no muziejus, bibliotekas, 
galerijas, čia ji susitiko 
su įvairiais žmonėmis. 
Keliaudama per Lietuvą 
ji padarė daug skaidrių iš 
VU niaus, Kauno, Perl ojos, 
Druskininku ir kitų vieto
vių. Bet svarbiausia ji 
parsivežė M.K.Čiurlionio 
Galerijoje esančių pa
veikslų skaidres,kurios ir 
buvo šio vakaro dėmesio 
centre. Nemaža skaidrių 
parodė ir Vytenis Šlioge
ris iš Lietuvos žymesnių 
vietovių, ypač buvo įdomu 
pamatyti Palangos vaizdų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
KAZYS ALIŠAUSKAS - 
KOVOS DĖL LIETUVOS 
NE PRIK LA USOM YBĖS 
1918 - 1920.
Lietuvių Veteranų są

jungos Ramovės leidinys 
Nr.5.Knygą redegavo Pra
nas Čepėnas, Schemas 
braižė Aleksandras Biliū
nas, spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Pra
tarmę parašė prof.gen.S. 
Dirmantas. Knyga prade
dama Lietuvos gyvenimo 
apžvalga 1914 metais.Lei
dinyje yra iliustracijų iš 
pirmojo karo ir Nepri
klausomybės karo laiko
tarpio. Aprašyta pirmųjų 
savanorių telkimas ir de
taliai apžvelgtos kovos su 
rusais- bolševikais, ber
montininkais ir lenkais . 
Knygoje yra 490 puslapių 
didelio formato. Pridėtas 
didokas mecenatų ir pre
numeratorių sąrašas.

• JAUNIEMS ŽURNALIS
TAMS Chicagoje rengia

mos periodinės paskaitos. 
Nesenai buvo B.Chomskio 
paskaita aktuali jauniems 
lietuviams spaudos dar
buotojams.

• LEMONTO lituanistinės 
mokyklos vyresnieji mo
kiniai turėjo pasitarimus 
su šios mokyklos vedėja 
Julija Cijuneliene. Moki
niai patiekė savo pageida
vimus, kaip padaryti mo
kyklą įdomesnę moki
niams. Jie nepatenkinti 
dabar .esamais vadovė
liais, b taip pat norėtų tu
rėti moderniškesnes 
mokslo priemones ir dau
giau mokytojų. Jie pagei
dautų, kad būtų suorgani
zuotas susirašinėjimas su 
kitų lituanistinių mokyklų 
auklėtiniais, ypatingai gy
venančiais kitose šalyse. 
Mokyklos vedėjai žadėjo 
mokinių pageidavimus pa
gal galimumą įvykdyti.

AUTOBUSAI SU 
"DUMPLĖMIS " 
VUniaus gatvėse pasi

rodė naujos mašinos. Tai 
dviejų dalių tarpusavyje 
sujungtų savotiškomis 
dumplėmis, autobusai. 
Vienuolika šių mašinų 
Vilniaus autobusų parkas 
gavo iš Vengrijos.

Nauji autobusai, aišku, 
pranašesni už savo pirm
takus .

Pirmieji kursuoja nuo 
Lazdynų priemiesčio pa
togiau susisiekti su miesto 
centru.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



K ancleri s Brandtas kalba rinkimu mitinge

•Villy Brandt’o vadovau
jama social demokratų 
partija laimėjo 4C% balsų 
ir turės Bundestage 48 
vietas daugiau negu krikš
čionių demokratų partija.

VALERIJUS ČALIDZĖ 
ATVYKS Į AMERIKĄ

Pagarsėjęs mokslininkas 
V. Čalidze kartu su kitais 
žymiais mokslo ir litera
tūros darbuotojais buvo

p įsteigęs nors neoficialų, bet 
labai aktyvų komitetą pilie
tinėms teisėms ginti Sovie
tų Sąjungoje. Šio komiteto 
veikimas Kremliaus buvo 
persekiojaiųas,o jo dalyviai 

< tardomi, kartais ir į kalėji
mus sodinami. Čalidze buvo 
laikomas vienu svarbiausiu 
Kremliaus opozicionierių. 
Jis stengėsi kartu su kitu 
mokslininku Sacharovu pa
veikti į sovietinį režimą ir 
jį labiau liberalizuoti. Jis 

> priklauso tai kategorijai 
mokslininkų, kurie stengiasi 
mokslinės idėjas atpalaiduo
ti nuo politinių varžtų. Da
bar staigiai jam duotas lei
dimas vienam mėnesiui iš
vykti į užsienį ir Amerikoje 
skaityti paskaitas .Jo žmona 

_ pareikalavo, kad ir jai būtų 
duota viza į Ameriką. Nes ji 
baiminasi, jog Sovietų vy
riausybė duoda, a jos vyrui 
kalbamą leidimą išvykti, ga
li padaryti provokaciją ir 
jo nebeįieisti atgal į Ru-

p siją.

• NEV YORKE pasirodo 
yramilijonas,275, 2^9 as
menų gaunančių miesto 
pašalpas. Ir dar pastebė
ta, kad nieko neveikiančių 
ir gaunančių pašalpas 
žmonių skaičius vis di
dėja. Tam tikra dalis New 
Yorke gyvenančių asmenų 
naudoja įvairias neteisė
tas priemones gauti pašal
pas .Todėl pastaruoju me
tu vykdoma griežta kon
trolė.

1972. XI. 29

•WASHINGTONAS, - 
93-iame Kongrese galuti
nai suskaičiavus balsus ir 
išklausius skundus,paaiš
kėjo,kad Atstovų rūmuose 
bus 244 demokratai, 1.91 
respublikonas ( buvusiam 
Kongrese 256 dem. ir 179 
resp.). Senate bus 56 de
mokratai, 43 respubliko
nai ir I nepriklausomas 
(1968-54 dem., 45 resp. ir 
1 nepr.). r 

• ANGLIJOS laikraščiai 
jau skelbia, kad preziden
tas Niksonas ateinančiais 
metais rengiasi įvykdyti 
visą eilę kelionių. Jis lan
kysis Europoje, bus Lon
done,Paryžiuej,Bonnoje ir 
Romoje. Taip pat jis nu
mato nuvykti į Japoniją. 
Svarbiausias prezidento 
kelionių tikslas-pagerinti 
santykius su draugiškom 
valstybėm ir labiau iš
plėsti prekybą su lanko
mais kraštais.

• SOVIETAI praneša, kad 
darys atominius bandy
mus Ramiajame vandeny
ne.

Patariama iki galo šių 
metų laivams pasisaugoti 
ir ne plaukioti jų nurody
tame rajone.

Vietnamo karo paliaubų derybų partneriai, JAV - Kissinger 
ir Siaurės Vietnamo - Tho.

AR JAV ARTINASI

Kiek užtikrintas šis 
reiškinys,tuo tarpu sunku 
pasakyti. Bet jau šiandien 
apie tai kalbama.

Federalinė rezervų ta- 
ryba paskelbė,kad praeito 
spalio mėnesio JAV pra
monės gamybos lygis pa
kilo 9, 3 nuošimčiais, pa
lyginus su praeitų metų to 
paties mėnesio gamyba. Į 
statsitiką įjungė fabrikų, 
dirbtuvių,žemės turtų pa
naudojimo ir komunalinio 
aptarnavimo gamyba.Toks 
visos gamybos padidėji
mas laikomas ypatingu 
reiškiniu, kurs gali žen
klinti visos šalies gerbū
vio sustiprėjimu. Prade
dant 1969 metais daugelyje 
pramonės šakų pasireiškė 
ir buvo stipriai jaučiamas 
tam tikras atosWgis ga
myboje. Tad dabartinis 
gamybos staigus padidėji
mas laikomas vertu dė-
mesio reiškiniu. Jau 
ankstyvesniais mėnesiais 
gamyba tam tikrame 
laipsnyje pradėjo kilti, bet 
tai nebuvo toks staigus 
pakilimas .Dar pabrėžtina, 
jog ilgo naudojimo prekių 
gamyba pakilo net iki IO, 3 
nuošimčių.

Greta to padidėjo ir par
duodamų prekių skaičiai 
trimis nuošimčiais. Dir
bančiųjų skaičius pašoko, 
bet bedarbių skaičius pa
siliko toks pat,kaip iki šio 
laiko ir sudaro 5, 5% visų 
dirbančiųjų. Nors preky
bos su užsieniais balansas 
tebėra deficitinis, bet jo 
apimtis yra didelė.

Sunku pasakyti, ar čia 
pastovus reiškinys, ar jis 
tikrai reiškia besiarti
nanti gerbūvį Amerikoje. 
Ateitis parodys.

GERBŪVIS ?

PAGROBTAS KANADOS 
LĖKTUVAS
Kanados lėktuvą nežino

mas oro piratas, nuskrai- 
dino į Frankfurtą,Maine.

Paleidęs keleivius, įgu
lą, paliko užstatu stiuar
desę grąsindamas lėktuvą 
susprogdinti ore, jeigu per 
parą nebus paleistas iš 
Vak. Vokietijos kalėjimo 
suimtas birželio mėn.oro 
piratas,kuris buvo pagro
bęs Čekoslovakijos lėktų - 
vą ir nuskraidinęs jį į 
Vak.Vokietiją.Kovoje bu
vo nušautas Čekoslovaki- 
jos pilotas, o piratas su
imtas ir pasodintas į ka
lėjimą.

• OTTAWA, kaip praneša 
maisto ir vaistų kontrolės 
komisija, rengiasi už
drausti pardavinėti skaus
mus sumažinančias table
tes, turinčias phenecetiną 
ir solicylates/ aspiriną /. 
Nurodoma,kad šios table
tės esančios kenksmingos 
insktams ir veikiančios 
neigiamai į kitus žmogaus 
organizmo audinius. Ca
nadian Medical Associa
tion Journal įspėja gydy
tojus ir publiką nuo pana
šių tablečių naudojimo.

• SOVIETU KOSMONAU
TŲ grupė ateinančia va

sara, atvyksta į JAV, kad 
kartu su Amerikos kos
monautais pasitreniruoti 
perėjimo iš vieno erdves 
laivo į kitą. Šis bendras 
skridimas į erdves, buvo 
sutartas ir pasirašytas 
Prezidentui Niksonui esant 
Maskvoje ir numatytas 
1975 m.I5 liepos .Vėliau ir 
Amerikos kosmonautai va
žiuos į Rusiją pasitreni
ruoti.

Madride suruoštajame 
šeštajame Europos kar
diologų kongrese Vilniaus 
universiteto medicinos fa- 
kultetobendrosios chirur
gijos katedros vedėjas 
prof. A. Marcinkevičius 
skaitė pranešimą apie 
ūmių kraujotakos sutriki
mų priežastis po širdies 
operacijų, o Kauno medi
cinos instituto rektorius 
prof. Z.Januškevičius in
formavo kongreso da
lyvius apie širdies ir 
kraujagyslių ligomis ser
gančių žmonių dispanseri- 
zavimą Kaune.

Bryce Mackasey

IMIGRACIJOS MINISTE
RS Mackasey traukiamas 

į teismą dėl jo paskelbtų 
naujų imigracijos taisyk
lių. Jo parėdymas,kad tu
ristine viza atvykę į Ka
nadą asmenys neturi tei
sės prašyti nuolatinai gy
venti šioje šalyje, esąs 
nekonstitucinis.S. Sander, 
statybos kontraktorius iš 
Vancouverio, pareiškime 
spaudai ministerio kalba
mą parėdymą vadina ap
gaulingu ir priešingu kon
stitucijai, nes tokį spren
dimą galįs padaryti tiktai 
parlamentas-Minimas kal
bėtojas pareiškė, kad jis 
kreipiasi į teismą, prašy
damas, kad Mackasey pa
rėdymai imigracijos rei
kalais būtų laikinai' 
suspenduoti, kol šiuo rei
kalu padarys sprendimu 
Kanados parlamentas.

• MACKASEY,imigracijos 
ministeris, spaudos pra
nešimu,! naujai premjero 
Trudeau formuojamą mi
tt is terių kabinetą jau ne
pateksiąs. Spaudos atsto
vams jis pasakė,jog toliau 
dirbs privačios pramonės 
įstaigos vadovybėje, bet 
politinio darbo jis nesi
rengia apleisti. Verduno 
piliečiai pastoviai jį iš
renka į parlamentą jau nuo 
1962 metų. Dar pradžioje 
lapkričio mėnesio jis pa
rašęs premjerui laišką, 
prašydamas atleisti jį nuo 
pareigų. Kaip ten bebūtų 
jo pasitraukimas sukėlė 
daug kalbų ir nemaža spė
liojimų.

• PO VATIKANO Antrojo 
susirinkimo buvo įsteigta 
Komisija (migrantų ir tu
ristų reikalams. Popie
žius Paulius VI patvarkė 
kad pirmas advento sek
madienis* būtų paskiria
mas pastovia migranto ir 
turisto diena. Šios dienos 
prasmė ta, kad priminti, 
jog žmogus išvykęs iš sa
vo tėvynės nepraranda ne' 
savo tautinės tapatybės 
nei savo teisių.

5 psl.



NAMINĖS DEGTINĖS 
GAMINTOJAI 
PERSEKIOJAMI
Lietuvos vidaus reikalų 

ministerio pavaduotojas 
S* Stankus apie naminės 
degtines gamyba pareiš
kė:

” Milicija padarė 
reidus, kuriuose danyvavo 
daugiau kaip penki tūks
tančiai visuomenės atsto
vų. Vien per mėnesį buvo 
išaiškinta 183 naminės 
gamintojai,visiems iškel
tos baudžiamosios bylos, 
kiti- nubausti administra
cine tvarka, 156 žmonės 
sulaikyti už naminės deg
tinės vartojimą ir parda
vinėjimą.Pamiškėse, krū
muose, pirtelėse ir kitose 
vietose buvo rasta ir su
naikinta 230 naminės deg
tinės gaminimo aparatų.

MŪSŲ ŠEIMŲ PROBLEMOS IŠEIVIJOJE pamokas. Ne vienas pasakys — visam tam nėra laiko... Bet gyvenimas parodo, kad yra šeimų, kur geras noras nugali visus sunkumus.4 V. DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENE Labai svarbu įjungti jaunimą į mūsų organizacijas. TaiBet kas gi vyksta? Mūsų yra geros lietuvybės mokyklos. Lankymas lituanistinių mo- akyse jaunimas masiškai nutausta, net nesidomi mūsų nelai- kyklų, kur mokytojai dirba tikrai didelį pasišventėlių darbą, mingu kraštu ir jo likimu, nenori jo praeitimi domėtis, neno- galėtų duoti geresnių vaisių, jeigu būtų ieškoma kitokių dėsty- ri išlikti lietuviu... Teko pastebėti net inteligentų šeimose,mo metodų, pritaikytų šių dienų ir šio krašto gyvenimui. Pries, kaip jaunuolis, jau universiteto studentas, nežino savo moti-kok^us metų mūsų mokytojai buvo skatinami rinktis, tartis nos vardo, nežino iš kur jo šeima yra kilusi... Jis buvo gir-dėl kitokiU dėstymo būdų, kurie šiomis sąlygomis jaunimui dėjęs priminimus „kalbėk lietuviškai!“, „mylėk Lietuvą!“ — būt4 patrauklesni, bet taj liko šauksmu dykumoje; įsitvirtino bet ar jam tėvai kada davė tikrą Lietuvos vaizdą? Ar sten-’us^n^mas> klaidinga pažiūra, kad „viskas turi būti kaip Lie- gėsi įskiepyti meilę savo kraštui? tuvoje .Aplinka yra stipresnė už mus. Mes turime plaukti priešsrovę. Tačiau elgiantis konsekventiškai, visad turint prieš akis Prievarta jaunimą labiausiai atbaido. Turime pavyzdžių, mūsų idealus, galima ir plaukiant prieš srovę pasiekti savokai tėvai verste versdavo paauglius lankytis drauge su jais tikslą. Jei tėvai šeimoje visad savo tarpe ir su vaikais ięai_visokiuose minėjimuose, kur ilgos, nuobodžios kalbos ar men- bės lietuviškai, švariai, nemaišydami svetimų žodžių — vai-kaver^ai pasirodymai tik atgraso jaunimą. Kiekviename spren- kai jais seks ir visad kalbės lietuviškai. Jei tėvai iš pat mažu-d*me’ aukiėjant vaikus, tenka dažnai rinktis tarp dviejų priėmęs nuoširdžiai pasakos apie Lietuvą, jos žmones, jos taip įdo-^n^um^’ nors karlais sunku laikytis ir aukso vidurio.

NAUDOJOSI PROGA 
PAMEDŽIOTI
” Tiesoje ” paskelbtais 

duomenimis ,perna i Lietu
voje sumedžiota 4, OOO 
šernų, šįmet tikimasi su
medžioti iki 6} 500.

Numatoma šįmet sume
džioti 3,1OO stirnų, 150 
tauriųjų elnių, 2,400 
briedžių ( pernai sume - 
džiota 1, 7S5).

mią praeitį, jei su meile pieš jos švelnų grožį ir, neslėpdami buvusių blogybių, aiškins mūsų krašto vargus ir pasiseki- Jaunimas šiandien nerimsta, protestuoja prieš esamą san- mus, pasakos apie kovas už laisvę, apie patirtas iš svetimųjų tvarką ir jų protestas dažnai išeina iš ribų. Tačiau reikia at- skriaudas, teisingai vertins jo laimėjimus ir siekimus — vai-siminti, kad daugeliu atvejų tasai judėjimas yra sveikas. Gal kas visa tai įsidėmės. Bet vargas tiems, kurie savo žodžiais sieks būt pirmą kartą Amerikos istorijoje studentai yra susidomėję perdidelių pagyrimų, arba, priešingai, jeigu piktai kritikuos, ne vien futbolu, pramogomis, bet ir socialiniais bei politiniais ar iš viso perdės dalykus — jaunas žmogus greit patirs netei-klausimais. Ne idealų stoka, kaip manoma, bet atsiradęs jaut- sybę, nebepasitikės tėvais ir nebesidomės pernelyg giriama arrumas jiems yra to judėjimo akstinas, protestas prieš veid- piktai kritikuojama tėvų žeme. mainystę ir socialinį neteisingumą. Tik, deja, jis yra mikliaipanaudotas komunistų. Jaunimas, mokyklose ir namuose nega- Lietuviškos dainos, pasakos, girdimos iš pat mažumės, įsi-vęs pažinti gyvenimo realybės, susipažinęs su komunistų palieja į mažas širdeles, įdiegia joms iš amžių gilumos pavelde-kištomis brošiūrėlėmis, jomis susižavi, metasi į kraštutinumą, tą pasaulėjautą. Skaitymas garsiai iš lietuviškų knygelių ugdo netenka imuniteto tai baisiai sistemai, kuri visokiais būdais sten pagarbą lietuviškai knygai ir pratina prie jos. Pasakojimaigiasi įsigalėti pasaulyje. Pastebima, kad jaunosios kartos da- apie savo šeimą, apie savo gimtinę, mūsų didvyrius; rodymasliai, kad ir nežymiai, yra lyg uždėtas filmas smegenyse, kad relikvijų, atvežtų iš Lietuvos, paveikslų, nuotraukų — visanet po pusės šimtmečio visų žiaurumų, žudymų, kankinimų, tai žadina vaiko vaizduotę, pagarbą mūsų mažam, bet tokių ekonominio ir dvasinio skurdo komunizmas ima imponuoti... didelių tradicijų kraštui. Labai svarbu, kad vaikas išmoktų Esame liūdno fakto liudininkai: ir lietuvių tarpe atsiranda skaityt - rašyt lietuviškai anksčiau negu angliškai. Tai nėra jaunuolių, kurie ne tik nutausta, bet ima domėtis komunizmu, sunku, atsimenant, kad čia mokyklose gan vėlai pradedama nežino jo baisios tikrovės, nenori jos žinoti. Iš paveiktų Ame- mokyt skaityti. Ir svarbu vėliau neužleisti to, kas namie iš-rikos aukštose mokyklose besiplečiančio „liberalizmo — radi- mokta, sistemingai vesti kasdien, nors trumpas, lietuvių kalboskalizmo“ bangos jau teko girdėti tokių posakių:

Apačioj mirgėjo žalių pievelių dėmės tamsiai 
mėlyname miško kilime. Mona nusibraukdavo del
nu ašaras ir vėl įsižiūrėdavo į tolį.— Nebegrįšiu pas jį, — staiga pasakė ji.Aš padėjau nuotraukas ir paglosčiau jos plaukus. — Neplepėk niekų, — sudraudžiau. — Niekšas jis, bet vistiek tėvas. Visi dabar atsuks jam nugarą, vistiek, ar tu grįši, ar negrįši. •Po kurio laiko ji vėl pakėlė į mane savo ašarotas akis.— Tai bandysite išgelbėti ranką? — paklausė.— Bandysiu, Mona. Tu neverk, nieko nepadės. Vaikinas stiprus ir jaunas — neturi nė dvidešimt metų, tai yra vilties, kad išsikapstys. Tu grįšk pas tėvą, kaip jį paliksi vieną nelaimėje? Manau, kad jis pasikeis. Gavę smūgį per galvą, mes visi pasikeičiame.Aš norėjau, kad ji grįžtų. Mona tai suprato ir krūptelėjo. Abu įsiklausėme, nedrįsdami atitraukti staiga susiglaudusių pečių.Horizonte pasirodė Liežo bazilikos bokštas. Mes praskridome baidokų pribarstytą Meuzę, peršoko

me Serengo miškelius ir pasiekėme pušyne baltu keturkampiu išsitiesusią Diubo kliniką.Leisdamiesi pamatėme mūsų laukiantį vežimėlį ir rankomis mojuojančius slaugytojus.— Rytoj atvyksiu pas jus, — pasakiau, bučiuodamas jos skruostą.— O jeigu operacija nepasiseks... — sudejavo ji. — Kas tada? Didysis Dieve, kas tada?Aš nieko neatsakiau. Nebuvo laiko ją raminti, nes slaugai atplėšė dureles ir tuoj sugriebė vaikiną. Aš iššokau iš malūnsparnio ir nubėgau paskui vežimėlį.Paruošiamajame kambaryje viskas buvo pa
rengta ir laukė manęs. Vienas slaugas nuplėšė man 
nuo pečių švarką ir užmetė chalatą, kitas grūdo ko
jas į maišiukus, trečias tvirtino, rišo kaukę. Aš pa
mirkiau savo rankas skystyje ir užsimoviau pirki
nes.

— Merde! — palinkėjo jauniausiasis, kaip rei
kalavo papročiai, ir atidarė operacinės duris.

Vaikinas jau gulėjo ant „biliardo“ su deguo
nies kauke.

Žanas piaustė sužeistosios rankos raumenis, o 
man nepažįstamų akių vaikinas atlupinėjo ir tvirti
no žaizdą.

— Kur kardiograma? — mirktelėjau Danielei. 
— Kur deguonis?

Aš girdėjau trumpus ir aiškius atsakymus, ku
rie skverbėsi į klausą ir raminamai veikė mane.

— Transfūzija?
— Paruošta. Neutralus serumas, pone. Labora

torija greitai nustatys grupę, ir bus galima pakeisti.
Žanas atsitiesė ir galvos kryptelėjimu pakvietė 

mane. Jo akys buvo paraudusios, bet juokėsi, kaip 
ir visada. Aš pasilenkiau prie rankos ir keletą se
kundžių žiūrėjau į sutrupintų kaulų ir raumenų mi
šinį. Raudonasis arklys liko kažkur toli, kažkuriame 
Ardėnų miške. Aš tik dalį sekundės pagalvojau 
apie jį ir skubiai ištiesiau delną.

— Skalpelis.
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LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS ŠEIMOJE

Iš jaunimo kongreso pokalbio

i
Montreal}- gyvena šeima, kuri vartoja tris kalbas 

— kiekvieną iš jų spontaniškai. Tėvas — lietuvis. Mo
tina — prancūzė. Jie abu tarp savęs susikalba ang
liškai. Vaikai su tėvu kalba lietuviškai, su motina pran
cūziškai, o visi kartu angliškai.

Šiais metais mūsų sūnus pradėjo lankyti pradžios 
mokyklą. Pradžioje iš lovos kėlėsi kas rytą susirūpi
nęs, ar tą dieną jam geriau seksis, kaip praėjusią? 
Mat, jo klasę sudarė grupė vaikų, kurie mokėjo tik 
prancūziškai, o prancūzė mokytoja mokėjo tik kelis iš
sireiškimus angliškai. Mūsų Jonas mokėjo lietuviškai 
ir šiek tiek angliškai: jam buvo sunku išsireikšti. Bet 
neužilgo visos abejonės dingo: jis pramoko prancū
ziškai, visi kiti — kiek angliškai.

Būtų galima surasti daug tokių pavyzdžių, kurie 
liudytų, kad ne tik įmanoma išmokti kelias kalbas, bet 
net keliomis kalbomis vienoj šeimoj laisvai susišnekėti. 
Kad galima, reikalui esant greitai išmokti antrą ir trečią 
svetimą kalbą, namuose išmokus tik lietuviškai. Aiš
ku, reikia tam tikros aplinkos, kuri sudarytų galimy
bes išmoki kitas kalbas ir įgalintų tų kalbų naudoji

„Ko jūs taip bijot komunizmo? Mamyte, iš jūsų viską at
ėmė, jūs išsigandot, išbėgot ir to pamiršti negalit... Be rei
kalo.“

Kitas vėl universiteto studentas, kilęs taip pat iš geros 
patriotiškos lietuvių šeimos, paklaustas, kaip jaunimas gali 
žavėtis tokiu Che Guevara, Mao Tse-Tungu, karštai atrėžė:

Bus daugiau.

mą. Manau, kad čia mes susiduriam su painiausiu ke
lių kalbų mokėjimo klausimu. Mažai kas abejoja, kad 
galima daug kalbų mokėti. Mums svarbiau žinoti, ko
kios yra galimybės, kad gimtoji kalba neprarastų savo 
svarbos, nepradingtų, pasirodžius kitai gyvenamoj vi
suomenėj svarbesnei kalbai? Kokios yra galimybės, 
kad namuose išmokus vieną kalbą, iš namų išėjus būtų 
galima lengvai be akcento išmokti kitas kalbas?

Lietuviai yra ypatingai prisirišę prie savo tėvų kal
bos. Tačiau jie atvirai pripažįsta, kad gyvenant nė 
savoj tautoj reikalinga mokėti ir tas kalbas, kurios 
praktiškam pragyvenimui svarbesnės.

Gal būt, tam ir statome klausimus, lyg norėdami 
įsitikinti, kad tikrai įmanoma kelias kalbas išmokti, 
neprarandant nė vienos ir išlaikant kiekvienos kalbos 
skirtingą tarties grynumą.

Mūsų sūnus namuose išmoko lietuviškai be sve
timo akcento. Tačiau, mokykloj girdėdamas ir privers
tas kalbėti prancūziškai su vaikais, kurių tartis buvo 
grynai “A la ųuėbecois”, jis aplinkoj pasisavino kartu 
ir kalbos akcentą. Sakau kartu todėl, kad tas akcentas 
girdimas tik tada, kada jis kalba prancūziškai.

Jaunimo kongreso atstovų grupė diskusiniame būrely.
Nuotr. V. Katiliaus

„Kaip tai? Jie kovojo už vargšą žmogų. Vistiek komu- „Pagrindinis jaunimo auklėjimo metodas yra ne tai, kad 
nizmas yra geriau negu tas baisus išnaudojimas, kuris yra, būtų sakoma „nedaryk taip, o daryk kitaip“, bet mokėti šeimoj 
sakysim, Pietų Amerikoje.“ gyventi tikrai humaniškai. Mes turime įsisąmoninti, kad ne-

Praraja tarp kartų, nepasitikėjimas tėvais, vyresniąja vienodi tėvai nevienodai ir supranta, įvairiai reaguoja į tuos 
karta, priveda prie to, kad pamokymai apie praeitį nerūpi pačius reiškinius. Būdami nevienodo išsilavinimo ir charakte- 
jaunimui — jis pasiduoda pigiai propagandai. rio, visi negali elgtis pagal vienas ir tas pačias taisykles. Bet,

Turim budėt, netekę vaikų pasitikėjimo; turim visomis kol galėsim elgtis kaip žmonės, humaniškai, dorai, kol laiky- 
išgalėmis tiesti tiltus jam atgauti. simės moralės pagrindų, tol ir jaunimą išauklėsim švarų ir

Baigdama norėčiau pacituoti (kiek parafrazuodama) iš-tvirtų principų.“
trauką iš Kirkendal „Sex Education“: PABAIGA.

• VILNIUJE buvo atidary
tas naujas tiltas per Ne
rį. Tiltas jungiąs Žirmū
nus su Valkininkais,Anta
kalniu, Nemenčinės ir ki
tais plentais .Tilto statyba 
kaštavusi apie 400 mili
jonų rublių, jo ilgis 341, 5 
metrų.

— Skalpelis! — tekštelėjo į delną Danielė.
— Ar viskas paruošta?
— Paruošta, pone.
— Tada pradedame. Kas mokate turkiškai, pa- 

simelskite Alachui, kad jis būtų palankus mums.
Penkias valandas rankiojau kaulų nuolaužas, 

derinau vieną prie kitos, bandydamas atkurti buvu
sią formą. Alachas sutvėrė vaikiną plieniniais kau
lais: jie buvo sulūžinėję, suskeldėję į šipuliukus, 
bet'nesutrupėję.

Protarpiais pakeldavau galvą, ir Danielė nu
braukdavo man prakaitą nuo kaktos. Kiekvieną 
kartą ji mažuoju piršteliu paglostydavo mano 
skruostą. Mūsų žvilgsniai susitikdavo, ir aš vėl pasi
lenkdavau prie rankos.

— Replės, — ištiesdavau delną.
— Replės! — kartojo Danielė.
— Kardiograma?
Kardiologas atsakė staiga pasausėjusiu balsu, 

ir aš skubiai pasisukau į jį.
— Stimulanto.
— Stimulantas įšvirkštas, pone. Leiskite paste- \

bė.ti, kad jau antrą kartą.
, — Žinau. Ar gipsas paruoštas?

— Paruoštas.

Kraujo kanalai buvo sukapoti ir sutrūkinėję. /
. Teko juos iškarpyti ir sujungti plastikiniais vamzde

liais. Vėliau juos bus galima išimti.
— Tai rankelė! — murmėjo Žanas. — Kaip 

guminė.
Kardiologas vėl įspėjo mane.
— Baigiu, — atsakiau jam.
Tegul visi gerieji dievai atlygina japonams už 

jų biologinį gipsą! Aš lipdžiau juo kaulų gabalus ir 
spaudžiau juos į buvusį pavidalą.

Kai pasitraukiau, užleisdamas vietą Žanui, tai 
pajutau, kad dreba kojos. Bet išstovėjau iki galo. 
Kai vaikiną išvežė, nusiplėšiau nuo burnos kaukę
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ir išbėgau į paruošiamąjį kambarį.
Danielė padavė man uždegtą cigaretę ir atsisė

do priešais. Ji neskubėjo klausinėti, susidėjo rankas 
ant kelių ir laukė.

— Atpratai, nusprendė atėjęs Žanas. — O 
dabar nusimesk mėsininko priejuostę, ir vykstame į 
„Atėnus“.

Danielė nenustebo. Ji suprato, kad mes su Ža
nu susitarėme pietauti pas Zorbą. Tačiau, plauda
mas! rankas šalia manęs, paklausė:

— Ar imsite ir mane kartu?
Aš nustebęs pažvelgiau į ją.
— Nuo kada tu pradėjai klausinėti? — šypte- :

lėiau.
— Po to, kai tu pradėjai tėviškai bučiuoti mer- *

gaites į skruostą. . j
Tur būt, pro klinikos langą ji matė, kaip aš ma- 1

lūnsparnyje pabučiavau Moną.
— Šauni mergina, bet labai nelaiminga. Jeigu 

Dievas kurią nors dieną pasiims iš manęs protą, tai 
vesiu tokią. Arba tokią kaip tu, — pasitaisiau.

— Kartą jau buvau ištekėjusi už genialaus vy- ;
ro — ačiū!

Klinikos kieme susėdome į Danielės autoveži- 
mį ir išvykome į Liežą. :

Jie tylėjo laukdami, kol aš pradėsiu kalbėti ir 
pasakoti apie save. Aš tylėjau, ir jie suprato, kad 
nieko džiuginančio neturiu pasakyti. Aš dairiausi po 
pažįstamas vietoves. Kai tyla pradėjo visus varginti, 
bandžiau užmegzti pokalbį:

— Kaip matau, tu vis dar neįsitaisai savo auto- 
vežimio, — pasigrįžau į užpakalyje sėdintį Žaną.

— Bijau užsimušti, — paskubėjo jis atsakyti.
— Kartais taip užpiliu, kad net liejasi per kraštus, 
o tokie neilgai tevažinėja: tokius ant ratukų atgabe
na į „biliardinę“. Neretai tokie patenka ir ten, kur 
stažistai atsirenka minkščiausius pilvus...

BUS DAUGIAU.
7 psl.
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Maskvos reikalavimai dabartiniu metu 
Lietuvoje gyvenantiems meno žmonėms 
yra griežti ir neatlaidus. Todėl nenuosta
bu, kad meno žmonės pirmieji pakėlė bai
sa prieš Kremlių, reikalaudami kūrybos 
I ai sv ės. Jie nori ne tik pasirinkti nevar
žomai tematiką, bet ir formą. Ypatingai 
skaudžiai šiuos varžtus pajuto Lietuvos 
tapytojai. Juk Lietuvoje buvo stiprios mo
dernios meno įtakos. Užėmus Sov. Rusijai 
Lietuva, moderninio meno nuotaikos buvo 
griežtai prislopintos. Vadinami meno po- 
litrukai stropiai seke U ietuvių menininku 
darbus ir neleisdavo jokių nukrypimų Mas
kvai nepageidaujama prasme. Tačiau ir 
šiandien Vilniuje gyvena didokas skaičius 
giliai talentingu meno kūrėju, jie dirba vi
somis išgalėmis, stengiasi prasiveržti pro 
tas kietas užtvaras, kurios atsirado lietu
vių meno veikloje. Čia patiekiami pavyz

džiai parodo, jog musų menininkai yra sėk
mingi ir jų darbai sukelia susidomėjimą me
no žinovų, pasiryžusių ieškoti kūrybinių 
daigų jų darbuose.

- o -

- o -

VILNIAUS DAILININKŲ KŪRYBOS PAVYZDŽIAI:

— o —

LEONAS TULEIKIS ŽVEJO DUKRA ANTANAS GUDAITIS VYRAS SU DŪDELE
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KAS ATSIRADO PIRMIAU - VIŠTA AR KIAUŠINIS ?
Šitokį klaus in ą uždą va

šia jam neretai smagu pa
sižiūrėti, kaip nepatyręs 
paskaitininkas susipainio
ja, nežinodamas, ką atsa
kyti. Karfą tokį klausimą 
po paskaitos gavęs jaunas 
garnįininkas, ilgai negal
vojęs,atsakė: vis tai Tačiau 
tuoj prisiminė, kad višta 
išauga iš viščiuko, o šis 
išrieda iš kiaušinio, todėl 
pasitaisė ir iškilmingai 
paskelbė, kad visgi pir
miau atsirado kiaušinis . 
Netrukus ir vėl: - ne ne 
kiaušinis, ne kiaušinis, 
pirmiau atsirado višta* 
Mat,pas įdarė neaišku, kas 
gi tą pirmąjį kiaušinį ga
lėjo sudėki... Taigi, pir
menybė ir vėl buvo grą
žinta vištai. Paskui jau 
sekė ilgesnė pauzė. Žiūri 
jaunas tyrinėtojas išplės
tomis akimis ir tyli, tar
tum žado netekęs .Kažkaip 
nesinori pripažinti, kad 
višta buvo dangaus galy
bės sutverta iš nieko, o 
sveikas protas sako, kad 
kiekvienai vištai atsirasti 
•būtinai reikalingas kiau
šinis.

Tat kas gi atsirado 
anksčiau-višta ar kiauši
nis?

Klausimas aiškiai scho
lastinis. Tokie klausimai 
būdavo labai mėgstami 
viduramžiais. Kaip Šis 
galvosūkis bebūtų iš
spręstas, viena būdavo 
visada iš anksto aišku,kad 
tai, kas atsirado pirmiau, 
buvo sutvertais nieko!O 
stebuklingai ką nors su
tverti iš nieko galįs tik 
dangaus visagalis...

Tačiau scholastų pa
žiūra jau seniai atgyveno 
savo amžių .M okslas, rem
damas is gamtos dokumen
tų tyrimais,į šią seną pa
žiūrą įnešė esminę patai
są. Nėra jokios prasmės 
ieškoti nei pirmos vištos, 
nei pirmojo kiaušinio, iš 
kurio ji atsirado. Vištos 
tikroji istorija užrašyta 
jos kūno sandaroje. Kūno 
sandara - tai irgi raštas , 
bet jį reikia mokėti skai
tyti.

Pastudijuokime šį raštą, 
pasižiūrėkime atidžiai į 
vištą.

Štai ji vaikšto ant dviejų 
kojų, kaip ir mes. Tik jos 
liemuo kur kas labiau 
pasviręs ir kaklas kur kas 
ilgesnis.Tai, matyt,dėl to, 
kad ji. neturi r aukų .Ap
žiūrėkime liemens pra
džią. Višta ten turi spar

nus, kurie iš pažiūros 
mažai panašūs į mūsų 
rankas. Tačiau dėl kojų 
nekyla abejonių, juo labiau, 
kad JU galai nėra plunks
nuoti. Jos prasideda įrem - 
tomis į dubenį mėsingo
mis šlaunimis, paskui se
ka ilgos blauzdos ir ga
luose ploni naguoti pirštai. 
Ramstosi višta ne taip, 
kaip mes nuo kulno iki 
pirštų galų, o tik vienais 
pirštais - antruoju, tre
čiuoju ir ketvirtuoju, nes 
penktasis yra visai išny
kęs, o pirmasis nusuktas 
atgal ir ramstymesi ma
žai dalyvauja .Suprantama, 
šitaip vaikštant, kulnai 
yra iškelti aukštai. Tokia 
koja, sudaryta pagal pen- 
kiapirštės galūnės planą. 
Penkiapirštės galūnės,tu
ri ar bent turėjo visi sau
sumos stubriniai - varlia
gyviai, ropliai, žinduoliai. 
Tokios galūnės-vaikščio
jimo ir bėgiojimo žeme 
organai. Tokia iš pradžių 
buvo, daugumoje ir dabar 
tebėra,jų pagrindinė funk - 
cija. O dabar patyrinėki
me sparnus. Kas gi jie 
yra? Kadangi jų sandarą 
maskuoja plunksnosjpaša- 
linkime jas, ir ne tik nuo 
sparnų, bet ir nuo viso 
vištos kūno.

Akimirkai įsivaizduoki
me,kad toks nupeštas pa
daras yra gyvas ir vaikš
to. Mes nekalbėsiu'e apie 
tai, kad jam žiemą būtų 
labai šalta,net jeigu ragi
niai žvyneliai, kokie yra 
ant kojų, dengtų v'isą kūną. 
Jeigu šiam padarui tektų 
greitai bėgti,jis jau nebe
galėtų plasnodamas pa
greitinti savo bėgimo.To- 

’kie”sparnaitTnebent galiu
kais kartkatėmis atsi
muštų į žemę. Žiūrint iš 
šalies, toks bėgimas daug 
kuo primintų eilinio ke
turkojo bėgimą.

Taigi, kūno sandara ro
do, kad dabartinių ne tik 
vištų, bet apskritai visų 
paukščių protėviai vaikš
čiodami ramstėsi ne tik 
užpakalinėmis,bet ir prie
kinėmis galūnėmis - da
bartiniais sparnais. Jie 
buvo tikri keturkojai. Tuo 
nesunku įsitikinti ir ati
džiau apžiūrėjus nupešto 
sparno sandarą. Jame 
lengvai atpažinsime žąstą 
ir žemiau-dilbį. Alkūnė, 
aišku, styro atgal. Pašali
nę odą ir raumenis,dilby
je aptiksime du lygiagre

čius ilgus kaulus - s tip in - 
kaulį ir alkūnkaulį.Tokius 
pačius,kaip ir šuns, drie
žo ar tritono priekinėse 
kojose. Tik letenėlė kito- 
kia.Bet kitados ir ji turė
jo penkis pirštus, tačiau 
vėliau jų dalis išnyko, ki
tuose falangų skaičius la
bai sumažėjo,o be to, dau
gelis letenėlės kaulelių 
tarpusavyje suaugo.

Taip smarkiai paukščių 
protėvių priekinės penkia
pirštės galūnės sandara 
pasikeitė dėl to, kad toji 
galūnė tapo atpalaiduota 
nuo pirmykštės ramsty- 
mosi funkcijos. Ji įgijo 
naują reikšmę,virto skrai
dymo organu-sparnu. To
kie organų pasikeitimai, 
pasikeitus jų pirmykštei 
funkcijai, evoliucijoje yra 
dažnas dalykas.

Jeigu višta tikrai atsi
rado iš keturkojų, tai iš 
kur ji gavo plunksnas? 
Tikrai, plunksnuoti ketur
kojai mokslui nežinomi. 
Plunksnos atsirado kartu 
su pirmaisiais paukščiais. 
Čia. įvyko ta pati istorija, 
kaip ir su sparnu-kažko
kie odos dariniai smarkiai 
pasikeitė ir įgavo naują 
reikšmę. Kokie tai buvo 
drainiai, rodo vištos ko
jos. Jos padengtos ragi
niais žvyneliais. Štai to
kiais žvyneliais kadaise 
buvo nusėtas visas paukš
čių tolimųjų protėvių kū
nas. Tie protėviai ne tik 
neturėjo plasnojamųjų 
plunksnų ir neskraidė,bet, 
būdami padengti raginiais 
žvyneliais, negalėjo turėti 
ir pastoviais kūno tempe
ratūros. Kaip jie atrodė? 
Ar dabartiniais laikais 
dar gyvena kas nors juos 
panašaus? Nesunku įspėti, 
kad tai buvo ropliai. Ana
tominiu požiūru paukščiai 
tėra aukštesnė roplių 
evoliucijos pakopa,Ropliai,, 
iš kurių išsivystė paukščiai 
tapo dvikojais, jų kūnas 
pasidengė plunksnomis, o 
priekinės galūnės su pa
kitusiomis plunksnomis- 
skraidymo organais. Taip 
atsirado paukščiai. Šie 
progresyvūs paukščių 
bruožai leido jiems iš
plėsti gyvenamą erdvę į 
didžiulius šaltesnius Že
mės rutulio plotus, kurie 
neprieinami ropliams, ir 
net oro erdvėmis atliki
nėti pavyzdžio neturinčias 
migracijas nuo Arktikos 
iki Antarktikos, Čia rop

lių evoliucijoje įvyko tik
ras stebuklas, kurį pagal 
reikšmę galima lyginti su 
žmogaus atsiradimu iš 
primatų.

Paukščių kilmė iš rop- 
liškų protėvių už dokumen
tuota ir geologiniuose 
sluoksniuose. Pirmieji ir 
tuo tarpu vieninteliai ži
nomi ropliškais bruožais 
senovinių paukščių radi
niai žinomi iš Solenhofeno 
vietovės Bavarijoje. Tie 
sluoksniai susiklostė dau
giau kaip prieš 1OO mln. 
metų seklioje jūrų lagūno
je. Tada sausumoje visur 
viešpatavo ropliai. Iš jų 
ypač pažymėtini buvo dvi
kojai dinozaurai,kurių ar
timiausi giminės dabar 
yra krokodilai beį mūsų 
laikų paukščiai. 1860 m. 
mokslo pasaulis pirmą 
kartą sužinojo,kad Vokie
tijoje buvo iš tų tolimų 
laikų rastas paukščio 
plunksnos atspaudas. Tai 
buvo didelė sensacija .Tam 
paukščiui buvo suteiktas 
arcgeopterikso ( pirma- 
paukščio) vardas.Po metų 
buvo surasti ir tokio 
paukščio suakmenėję 
griaučiauDeja, Vokietijo
je atsakingi mokslo atsto
vai to radinio reikšmės 
dar nepajėgė tada supra - 
sti. Naudodamiesi proga, 
anglai šį radinį iš jų iš- 
viliojouž 750 svarų ster
lingų ir patalpino Britų 
muziejuje. Vokiečiai tik 
vėliau suprato,kokį moks
linį turtą prarado.1877 m. 
Solenhofeno skalūną ka
syklose buvo rastas an- 
tras,dar gražesnis skele
tas. Jo vokiečių mokslinin
kai iš savo rankų jau ne
beišleido. Padedant finah- 
siniam magnatui Simen- 
sui, jie gobšiam savinin
kui sumokėjo negirdėtai 
didelę 26,000 markių su
mą ir patalpino griaučius 
Berlyno gamtos muzieju
je. Dabar visiems buvo 
aišku, kad tie pirmieji, 
karvelio dydžio paukščiai, 
nors jau buvo plunksnuoti 
ir skraidė, sparnuose tu
rėjo, po kelis naguotus 
pirštus, ilgą, kaip driežo, 
uodegą ir žanduose smul
kius tikruosius dantis.Tuo 
būdu, lyg inamosios anato
mijos duomenimis re
miantis padaryta išvada, 
kad paukščiai kilo iš rop
lių, pilnai pasitvirtino. 
Tais laikais, kai daug kas 
abejojo evoliucijos įdėjos 

teisingumu ir net patį 
Darviną kaltino sulaužius 
šventus krikščioniškos 
morales principus,šie ra
diniai turėjo milžinišką 
įtikinamą reikšmę. Evo
liucijos idėja,teis etai pra
dėjo švęsti savo didžiuo
sius triumfus,ji apginkla
vo mokslininkus galia nu
matyti niekam iki tol ne
žinomus faktus. Tik nuo 
to meto pradėjo mokslui 
palaipsniui atsiskleisti 
didingi gyvybės mūsų pla
netoje istorijos puslapiai.

O kaip gi tada su kiau
šiniu? Kiekviena višta, 
kiekvienas paukštis gauna 
pradžią tik iš kiaušinio. 
Atskirti vieno vystymosi 
nuo kito negalima. Ropliai 
irgi deda kiaušinius, tik 
jie jų neperi, nes neturi 
kūne pakankamai šilumos. 
Mūsų žalčiai kartais su
deda kiaušinius į įšilusio 
mėšlo krūvas.Įdomu pas
tebėti, kad Australijoje 
pasitaiko laukinių vištinių 
paukščių, kurie kiaušinių 
irgi neperi. Jie sužarsto 
dideles lapų krūvas, į ku
rių vidų sudeda kiaušinius. 
Sužarstytos pūvančių la
pų krūvos yra tų paukščių 
kiaušinių peryklos. Ap
skritai kalbant, kiaušinio 
istorija yra beveik tokia 
pat sena,kokia sena yra ir 
gyvybė, siekia milijardus 
metų, nes daugelis viena- 
ląščių gyvūnų gamina 
kiaušinines ląsteles, ku
rios yra apvaisinamos. 
Priešpastatyti kiaušinį 
organizmui ir klausti,kas 
iš jų atsirado pirmiau,bū
tų grįžimas prie scholas
tikos, kuri nepripažino 
gamtoje vys tymos i. Tačiau 
gamtoje nieks šitaip iš 
nieko neatsiranda.

A. Mačionis

Istorinis Nesvyciaus parkas.
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NL KONKURSAS JAUNIMUI i

1. 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 l prizą — gerų knygų rinkini. II prizą knygomis gaus, 
kas atspės bent 6 autorius — ir UI prizą gaus, ai spėję bent 3 autorius. Dalyvaukime visi.

Atsakymus siųsti iki 1973 m. sausio 15 dienai. ,

POVEIKIS

H Koks procesas vyksta 
žmogaus organizme, jei 
kasdien valgoma žalių juo
dųjų serbentų drebučių? 
Ar juodieji serbentai turi

ADVOKATAS

J.P. MI LLER.BJK., B.C.L.
168 Notre Dome Street E.jSuite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

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

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 8 7 7— 1430

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

27,9 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 129.

Tel: 842-1126, nomu678 - 3660

Dr. V. G ir i unienė
Dantų gydytoja 

5330 L’Assomption Blvd.-

Montreal,

Tel. 255-3036

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.C„ FJl.€.S.(c).

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931-3275 
Suite 215, Montreal 109. Que.
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ČIA IŠTRAUKOS IŠ PLAČIAI 
ŽINOMŲ POETU KŪRYBOS. 

JAUNI SKAITYTOJAI KVIE
ČIAMI ATSPĖTI KOKIE AU
TORIAI ŠIUOS POSMUS PA- 

RAŠĖ. KAS NURODYS AU
TORIUS PAGAL ŽEMIAU 

DUOTAS SĄLYGAS GAUS 
k. 

DOVANU.

5.Mano sieloj šiandien 
šventė.

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

JUODŲJŲ SERBENTU 
ORGANIZMUI
įtakos kraujo krešėjimui ?

Juodieji serbentai bei 
jų produktai gali būti var
tojami ne tik maistui, bet 
ir kai kurių ligų profilak-

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

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

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

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

tikai bei gydymui. Juodųjų 
serbentų uogose yra tani- 
dų,eterinių aliejų, cukraus, 
pektinių medžiagų, orga
ninių rūgščių, mineralinių 
druskų, mikroelementų ir 
ypač daug( apie 200 mg %) 
vitamino C ( askorbino 
rūgšties^Askorbino rūgš
tis atlieka svarbų vaidme
nų medžiagų apykaitoje. Ji 
dalyvauja oksidacijos-re
dukcijos reakcijose, an
gliavandenių, nukleino 
rūgščių apykaitoje, gerina 
kepenų detoksikacinę funk
ciją, geležies pas Įsavini
mą, stimuliuoja kraujofor
mavimąsi, dalyvauja ste
roidinių hormonų biosin
tezėje, mažina kapiliarų 
pralaidumą ir 1.1.

Askorbino rūgšties trū
kumas sukelia daugelį su
trikimų, kurių svarbiau
sias yra skorbutas .Vienas 
būdingiausių šios ligos
simptomų-burnos gleivių Prano s., gim. 
nės pakitimai. Padidėjus 
kapiliarų pralaidumui,pa
rausta ir kraujoja dantų 
smegenys,vystosi gingivi
tai bei stomatitai, pradeda
klibėti dantys, iš burnos~ ČIETĖ, Albina ir jos mo

tina.
DAUBARAS (ar DAUBARAS) 
Petras,Vinco s. ,į JAV-bes 
atvykęs prieš I Pas.Karą, 
turėjo seserį, Anastaziją. 
Paskutiniais metais gyve
nęs Gulf Port, Floridoje. 
GIEGŽNYS, Vincas, duktė 
Sofija ir sesuo Karolė 
GIEGŽNYTĖ, visi gyveno 
Rochester N. Y., iš Lie
tuvos išvykę 1922 metais.

įtikina be Sodžių...

G
pharmacie

annon
ROBERT GENDRON LPH.rror.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

einablogas kvapas, suma
žėja organizmo atsparu
mas.

Žmogus su maistu kas
dien turi gauti apie 50- 
1OO miligramų askorbino 
rūgšties. Kaip ir kiekvie
nas vaistas,taip ir askor
bino rūgštis gali turėti ir 
neigiamos įtakos. Ūmių 
askorbino rūgštim apsi
nuodijimo atvejų paprastai 
nebūna. Tačiau, ilgs laiką 
vartojant askorbino rūgš
ties preparatus, gal i su
silpnėti insulino biosinte
zė ir pradėti vystytis cu
krinis diabetas, gal i atsi
rasti galvos skausmai,ne
ramumus, nemiga .Dėl kor
tikosteroidų gamybos ska
tinimo,gali būti pakenkia
mi inkstai, padidėti krau
jospūdis.

Asmenys, varto jautieji 
ir nežymiai padidintą vi
tamino C kiekį,tampa ypač 
jautrūs mažiausiam jo 
trūkumui, ir tokiems as
menims labai greitai išsi
vysto ūmi avitamfnozė.

Kraujo krešumui bei fi- 
brinolizino aktyvumui as
korbino rūgšties turintys 
vitaminiai preparatai, jų 
tarpe ir juodųjų serbentų 
produktai, esminės įtakos 
neturi.

Dr.H.Mituzas.

LIETUV OS 
GENERALINIO 
KONSULATO NEW 
YORKE PAIEŠKOMI 
ASMENYS:

BALTRUŠIS, Klemensas, 
1910 m.

Pervaznikų k.,Kidulių v., 
Šakių apsk., Vokietijoje 
gyveno Vuerburge, 1957 m. 
gyvenęs Brooklyn, N.Y. 
ČEPULIENĖ - BUINEVI-

Dantų gydytoja 
DR. Ą. O. JAUGELIENĖ

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

• HYDRO - QUEBEC pra
nešė, kad ateinančių metų 
pradžioje bus reikalauja
ma pakelti mokesčius kai 
už kuriuos patarnavimus 
net iki 22%. Hydro kalbė
tojas patikslino šią žinią, 
pabrėždamas, jog mokes
čių pakėlimo tikrai bus 
reikalaujama, bet tai pri
klausys nuo vyriausybės 
nūs įstatymo.Mokesčių pa- . 
kėlimas galimas tik vy
riausybei sutikus._____

KENSTAVIČIUS, Antanas, 
Stasio s., gimęs Skaudvi
lės vi., guvenęs Philadel- 
phijoje.
KIRMONAS, Pranas, ir jo 
žmona Juzė,buv. Čekiškės 
pradž .mokyklos mokytoja. 
KMITAS,Vytautas, Kazio 
s., gimęs 1928 metais 
Klaipėdoje , gyvenęs Bel
gijoje.
MARCINKEVIČIUS, Justi
nas, gyvenęs Philapdel- 
phijoje Pa.
MARKAUSKIENĖ- MISIL- 
KEVIČTUTĖ, Morta, gyve
nusi Brooklyn, N. Y. 
MIKALAUSKAS, Jonas, 
kilęs iš Čekiškės,Kauno 
apsk. apie 50-80 m. a. 
MISILKEVIČIUS, Juozas 
ir jo sesuo Emilija MI- 
SILKEVIČTŪTĖ.
RASTOKAS, Antanas, 
Petras ir Pranas,kilę iš 
Patekiių km., Telšių vi., 
Ubiškės apyl. ,arba jų vai
kai 
SMALIUKAS, Jurgis, Jur
gio s. , gimę s Philadelphi- 
joje, gyvenęs New Yorke 
ŽUKAUSKAS, Petras, Jur
gio s., gyvenęs Montrer7 
Kanadoje, iš Lietuvos i 
vykęs 1944 metais.

Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti: 
Consulate General of 
Lithuania
41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 
10024.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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• PAŽANGIAI KONSER- 
VATYVINĖ Kanados

partija neslepia savo nu
sistatymo kiek galima 
greičiau Trudeau vyriau
sybę nuversti. Jų dabarti
nis tikslas siekti, kad jų 
partijos vadas Stanfieldas 
sudarytų vyriausybę. Jie 
tikisi, jog tam tikrom są
lygom juos rems demo
kratų partija. Tuo tarpu 
konservatoriai esą pasi
ryžę staigiais pasiūlymais 
atakuoti Trudeau vyriau
sybę ir prie pirmos pro
gos išreikšti jo kabinetui 
nepasitikėjimą.

• JEAN-LUC PEPIN,Tru
deau kabineto pramonės ir 
prekybos minister is, kaip 
galutinai paaiškėjo neteko 
mandato parlamente. Ne
tekę šio mandato liberalai 
dabar parlamente turės 
108 atstovus, vadinas, ly
giai tiek, kiek ir konser
vatoriai.Naujoj i demokra
tų partija turi 31 atstovų, 
du atstovai yra nepriklau
somi. Premjeras Trudeau 
pareiškė, jog šie mandatų 
pasikeitimai neturės įta
kos į jo nusistatymą pa
silikti vyriausybės prieš- 
akyje.

KANADA TAIKYS 
AŠTRESNES
IMIGRACIJOS 
TAISYKLES
Imigracijos ministeris 

Mackasey paskelbė naujas 
imigracijos taisykles,ku
rios bus taikomos ateity
je. Pastaruoju metu vis 
daugiau turistų atvyksta į 
Kanadą ir daugelis iš jų 
vėliau prašo teisės pasi
likti nuolatos gyventi. Pa
našiai elgiasi dažniausia 
Karaibų salų gyventojai. 
Buvo atsitikimų, kad at
vyksta jų ištisos ekskursi
jos, pilnas lėktuvas turis
tų. O vėliau niekas iš jų 
jau nenori namo sugrįžti. 
Tokiu būdu atvyko į Kana- 
jau 20,000 asmenų. Mi
nisteris Mackasey sako, 
kad tokia padėtis esanti 
nepakenčiama. Dabartiniu 
metu jau ne bus leidžiama 
niekam,kas atvyko su tu
ristine viza,Kanadoje pa
silikti. Ar bus taikomos 
griežtesnės normos ir ki
tiems imigrantams mi
nisteris tuo tarpu nepasa- 
kė.Tikvien aišku,kad nau
jieji emigrantai bus griež
čiau kontroHuojami.
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Premjeras Trudeau kalbasi su spaudos atstovais .

• AZIJOS tremtiniai, ku
riems buvo leista apsigy
venti Kanadoje, gaus pa
šalpos ištisus metus. To
kiu būdu tikimasi Ugandos 
piliečiams dabar esan
tiems Kanadoje, bus laiko 
sus irasti sau tinkamą dar
bą. Pašalpą gaunančių 
skaičius tuo tarpu sieks 
4, 348 asmenis.

• TREČIAME metų ket
virtyje,kaip rodo statisti
niai duomenys, atsirado 
naujų darbų 7^,700 as
menims, o antrame ket
virtyje buvo tik 46,600 
naujų darbų.

• CIGARĖČIŲ kainas kai 
kurios Montrealio firmos 
nuo lapkričio 20 dienos 
pakėlė 2 centais pakeliui.

• KANADOS valstybinės 
paskol os/bonds Sėkmingai 
išperkami. Nuo naujos 
paskolų emisijos pradžios 
jau parduota lakštų sumai 
$9,740,000, OOO. Pasko
los lakštus parduoda ban
kai ir kitos finansinės 
įstaigos .Daugelyje darbo
viečių irgi galima tuos 
lakštus įsigyti.

• FEDERALINĖ Kanados 
vyriausybė sudarė specia- 
lę komis i ja,kur i turės pa
reigą ištirti maisto rinkos 
sąlygas. Šios komisijos 
veikimas sudaro dalį vy
riausybės plano įvesti 
kainų ir algų kontrblę.

• BELL CANADA kreipėsi 
į tatitikamas įstaigas, pa
reikšdama, jog bus pri
versta pakelti telefono 
naudojimo kainas.Projek
tuojama 1973 metais pa
kelti telefono mokestį 5 
centais į mėnesį ir 6,2 
centais 1974 metais. Ly
giai numatoma pakelti 
kainas už tolimus pasi
kalbėjimus. Tarp kitko 

telefono įvedimas kaltuos 
ne 11 dol. bet $16.50.

•CANADA SAFETY Coun- 
sil nuo gruodžio 1 d.iki 7 d. 
organizuoja saugumo ke
liuose savaitę. Ne]aimių 
skaičius Kanados ke’iuose 
grėsmingai vis auga. Tik 
vienais praeitais metais 
Kanados keliuose žuvo 
5,400 žmonių,o 200,000 
buvo sužeista.?monių ne
laimės skaudžios, bet ir 
materialiniai nuostoliai 
siekia šimtus milijonų do
lerių. Kelių saugumo sa
vaitė turi priminti vai
ruotojams, kaip ir peš
tiems reikalą saugotis ir 
atsargiai elgtis.

• TORONTO mieste nau
joji demokratų partija tu
rėjo susirinkimą,kuriame 
buvo aptariami nesenai 
vykusių rinkimų duomenyą 
o taip pat, buvo svarsto
ma šios partijos taktika 
parlamente. Naujai išrink
ti parlamento nariai pa
reiškė pilną pasitikėjimą 
partijos • vadui Dovydui 
Lewis.Buvo pareikšta to
kia nuomonė, jog Kanados 
piliečiai dabar nenori nau
jų rinkimų, bet vėlytų,kad 
parlamentas pradėtų dar
bą. Naujai suorganizuota 
ministerio pirmininko 
Trudeau ministerių kabi
netą partija palaikysianti, 
jeigu ne bus prieštaringų 
jo veiksmų,pagrindiniams 
partijos x nusistatymams. 
Patirta, kad demokratinė 
partija galės kartais bal
suoti prieš Trudeau vy
riausybę.Bet tuo tarpu ne
buvo daromi kokie nors 
griežti sprendimai, ka
dangi daug kas priklausys 
nuo ateities situacijos.

UKRAINIEČIŲ FILMAI 
Lietuvoje,miestų ir ra

jonų kino teatruose pra
sidėjo ukrainiečių filmų 
savaitė.

JUOZAS GRAŽYS 
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

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

Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodama 
{vairius patarimus, Įkainavimu s,ba jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas saiiningai ir prieinama kaina.

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

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

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita.
• Montreal i ežiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Heg’l 
7725 George Street • Į<,iymos ■' dažymas automobiliu 

La Salle,Que. 1
TEL: 

366-0500,366-4203

• Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorines, 
valtys. Sav. G. D e sr o c h e r s

Jettė

Visi kiti vandentiekio ir 
taisymai ir nauji [rengimai, 
pat gazinių priemonių pardavimas 
ir [rengimas. Veltui’įkainavimas.

Jettė & Frėre
Plumbing & Heating kontraktorius.

Tik .
apmokate 
mėnesinę aSASJ 
elektros sąskaitą.

Hydro - Quebec
ižnuomuoja 

įrengia karšto 
vandens šildymą.

140-2e AVENUE - 366-0330
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J JAUNŲJŲ TALENTU
įvyko lapkričio mėn. Ii d. daitės. Montrealio jauni- 
Aušros Vartų salėje, ir mo ansamblio " Gintaras" 
praėjo gražiai ir sekmin- -atžalynas:A. Lapinaitė, R. 
gai. Susirinkusieji turėjo 
malonios progos pamatyti 
ir pasigerėti Montrealio 
priaugančio Lietuvių jau
nimo meniniais sugebėji
mais .Kiekvieno pasirody
mas buvo priimtas ir pa
lydėtas aplodismentais.

Jaunųjų Talentų pasiro
dymą surengė Montrealio 
Lietuvių Žvejotojų- me
džiotojų klubas " Nida" ir 
'Nepriklausomos Lietuva".

Programoje dalyvavo 
Lietuvos operos solistės 
Elzbietos Kardelienės mu
zikos studijos mokiniai: 
J.Skardžius, K. ir V. Gu-

Montrealio visuomenėje 
darosi labai populiarūs.

'“Mai

NORIMA STEIGTI
MENO MUZIEJŲ
Romoje gyvenanti daili

ninkė Irena Pacevičiūtė, 
kuri ten dirba kartu su 
motina Sofija Pacevičie- 
ne.Josabi norinčios įkurti 
meno muziejų ir jame 
parodyti visuomenei savo 
ilgų metų darbo vaisius.

Tam sumanymui vyk
dyti reikalingos lėšos, dėl 
to jos prašo visuomenę 
prisidėti aukoms.

Aukoms ir laiškams 
siųsti adresas yra toks: 
Dail.Irena Pacevičiūtė 
Via Dei Torriani 23 
001^5 Roma 
Italia

Lapinaitė, K. Niedvaraitė, 
D. Piešaitytė, R.Piešaitis, 
L.Piečaitis, L.Stankevi- 
č iūtė, R. St a nkevič iūtė.

Ir Montrealio jaunimas: 
D. Ladygaitė, I. Adomony
tė, J. Adomonytė, J. Ado
monytė, G.Norkeliūnaitė, 
A. N orkel iūnaitė, L. Staš - 
kevičius,R.ir I.Lukoševi- 
čiūtės.

Vakara trumpu žodžiu 
pradėjo” Nidos "klubo val
dybos pirm.J.SiaučiuHs ir 
” Nepriklausomos Lietu
vos bendrovės vald. pir. 
L. Girinis-Norvaiša. Jau
nųjų Talentų pasirodymą 
sėkmingai ir sklandžiai 
pravedė p-lės Linda ir 
Dalia Blauzdžiūnaitės.

Kiekvienam programos 
dalyviui atsiminimui buvo 
įteikta po’Nepr įklausomos 
Lietuvos "padovanotą kny
gą;

Šokiams grojo puikus 
ukrainiečių orkestras, 
veikė įvairus bufetas 
tvarkomas S.Pocausko.

Labai skanią vakarienę 
paruošė M.Kasperavičie
nė.

Prie stalų dirbo didelis 
Urbonavičienės ir M. 
Grinkienės talkininkių.

Trečiasis Jaunųjų Ta- 
vakaras parodė, kad 
pajėgų pasirodymai

Linkėtina ir toliau pa
laikyti šį puiki sumanymą 
ir duoti priaugančiam jau
nimui savo sugebėjimus 
pasirodyti scenos švieso
je- D. ir L. Bl auzdžiūnaites Jaunųjų 

Talentu programos pranešėjos.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972 m.

Artej anČ ių_ K ai ėdu švenčiu proga siūlome tris specialiai parinktus 
siuntinius iŠ tokiu dalykų, kurie labiausiai yra reikalingi Lietuvoje 
ir bus tikrai naudingi Jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 197 2.

Vyriškas arba moteriškas labai geros rųšies megztinis, itališkas vy< 
riškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, v ilnonė angliška vyriš • 
kai eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai specialios 
storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, puikus vyriški nailo- 
no marškiniai arba bliuskutč, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 20 ang
liškų geriausios rūšies cigarečių — $ 1 2 5.00.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 197 2.

Komplektas moterišku nailoninių apatiniu (arba vilnonių), $?ėlėta 
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 - S 1 1 5.00

MAISTO SIUNTINYS 19 7 2.
’/į sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausiu baltųmiltu, 2 sv. ry
žių, % sv. kvepi ančių pipirų, !4 s v. I apel ių, b s v. geri au šio Šokol a - • 
do, 1 dež. neseafe, lb sv. razinkų, lb sv.d žio vi ntų m ai Šy tų v ai siu/ 
1 sv. šokoladiniu saldainiu — S 3 5.00

lentų 
jaunų

T aip pat įdedame į šiuos ar kitus Jūsų rūbų užsakymus Šiuos da
lykus, kurie yra labai naudingi ir v ertingi Lietuvoje: — Dirbtinio 
mink kailio paltui viršus $40,00, nailoninio kailio paltui viršus 
$ 25,00, vyriški arbamoteriŠki nertiniai $ 15.00, v ii nones sk are - 
!es $5.00, nailono lietpalčiai S 12.00, nailono marškiniai $9.00, 

vilnones arba nailono kojinės $2.50.

Priimame užsakymus auto mašinų, motociklu, dviračių, telev i- 

zijos aparatu, šaldytuv ų ir 1.1.
K iekvieno siuntinio pristatymas yra garantuotas.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

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

X

Prieš programa, Z. ir R. Lapinai styguoja kankle? ir dalis programos dalyviu.

Dalis Jaunųjų Talentų vakaro 
programos dalyvių. iŠ viršaus: 
D. Ladygaitė, I. Adomonyte, L. 
Staškevičius, l.ir R. Luko ševi- 
SiJtės, J, Skardžius, K. ir V. 
Gudaitės.

F &

JAUNŲJŲ TALENTŲ VAKARO PUBLIKOS DALIS . Nuotr. J. Siaučiulio.
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Kalantų Šeima gyvena 
Kaune, Vilijampolėje. Ka- 
lantienė, o taipgi jos pir
masis vyras Kalėda, kilę 
iš Alytaus miesto .Ji liku
si našlė su dviem vaikais. 
Abu sūnūs iš pirmosios 
santuokos atlieka atsa
kingas pareigas: vienas 
dėsto Politechnikos insti
tute Ir ruošia disertaciją 
mokslinio kandidato laips
niui,kitas dirba Veterina
rijos akademijoj e .Abu yra 
vedęjpirmasis turi du vai
kus, antrasis neseniai su
situokęs.

Kalanta kilęs iš Daugų, 
Alytaus rajono.Dalyvavęs 
praeitame kare,buvęs su- 

r žeistas. Karinio laipsnio 
neturi. Valstybinės pašal
pos negauna. Žmogus pa
prastas .Kalanta priklauso 

r komunistų partijai.Iš Ka
lantų santuokos yra du 
vaikai. Visa šeima sugy
veno ir sugyvena gerai.

Romui Kalantai 1972 m. 
kovo mėn.suėjo 19 m. Jis 
lankė vidurinę mokyklą, 
vienuoliktąją klasę. Turė
jo ją baigti 1971 m.pavasa
rį, bet buvo sukirstas ir 
pas Įtraukė.Nepaisant ska
tinimų tęsti egzaminus 7 
Romas nesutiko ir perė- 

* jęs vakarinėn mokyklon 
antrus metus lankė vie
nuoliktąją klasę/ Romas 
dažnai ginčydavosi £ u mo
kytojais Lietuvos istori
jos klausimais, nekentė 
rusų kalbos ir bet ateisti
nių ar marksistinių teori
jų. To pasėkoje ir nutarė
pasitraukti iš tos klasės.
Viename užduotame rašto
darbe, tema" Kuo aš noriu 
būti", Romas išdėstęs sa
vo pažiūras į gyvenimą ir 
dabartines apylinkybes,. 
pabrėžęs, jog norėtų būti 

< kunigu J namus atėjęs mo
kytojas priekaištavo kodėl 
taip auklėjamas vaikas. 
Paklaustas kodėl taip ra
šęs atsakė, jog norėjęs 
panervuoti mokytojus ir 
taip daręs dėl juoko. Yra 

* žinių, jog jis kreipęsi į
Kuriją dėl stojimo į kuni
gų Seminariją.Romas buvo 
plačiai apsiskaitęs, turė
jęs nuovoką įvairiais 
klausimais .Jis buvo kom- 

t

jaunuolis, taip kaip ir visi 
kiti Kalantos vaikai. Ro- 

r masnėšiojo ilgus plaukus, 
kurie buvo juodi Jr iki pe
čių ilgumo, buvo aukšto 
ūgio.Romas sakęs, jog ži
nąs, kad jį stebi gatvėse, 
teatruose, kinuose ir par
duotuvėse, bet nusikirpti 
jų nenorėjo. Romas mėgo

TRAGIŠKOS DIENOS KAUNE kalbos,kad areštuotų skai
čius siekiąs apie 500 ar

vargonų muziką, lankyda
vosi katedroje, o likusią 
vai andėlę paišydavo. La
biausiai įbėgdavo paišyti 
kryžius ir koplystulpius. 
Susideginimui įvykus go
jaus pat Kalantų namuose 
padaryta krata,paimti Ro
mo sąsiuviniai ir knygos. 
Jų tarpe rastas nupaišy
tas didelis kryžius, po juo 
sukrautas didelis laužas, 
ant laužo ilgais plaukais 
jaunuolis,skendantis liep
snose, iškeltomis ranko
mis. Taigi savo žygiui 
Romas Kalanta ruošėsi 
sąmoningai. Romas buvo 
paklusnus bei mandagus 
tiek su namiškiais tiek su 
svetimaisiais.

Mažesnysis Romo bro
lis šiuo metu lanko aštun
tą klasę.

Kalantų šeima labai už
dara, neturinti artimų ry
šių su kaimynais. Bendra 
kaimynų nuomonė apie Ka- 
lantus gera.Jie juos trak
tuoja kaip ramius žmonės. 
Romo padarytais įvykiais 
jie patys labai stebisi nes 
nieko pikto nenujautė ir 
nieko galimo nepramatė.

Hypių organizacijos na
riai, kurių vienas buvo ir 
Romas Kalanta,žinojo, jog 
visa tai turi įvykti Kaune, 
nes jų atvyko gana daug 
ir iš toli: latviai,estai, bal
tarusiai, ukrainiečiai ir 
kiti.

Romas Kalanta suside
gino Kauno miesto sode 
1972 m.gegužės mėn. 14 d.' 
sekmadienį, dienos metu, 
apie 13 vai. > kuomet sode 
esančiuose teatro rūmuo
se vyko vaidinimas. Ro
mas,iki pusiau nusirengęs 
galvą Ir kūną susivilgė 
benzinu ir, antro degtuko 
pabrėžimu,paskendo liep
snose. Kuomet atbėgusi 
milicija bandė liepsnas 
užgesinti švarkais; jis 
jiems dar taręs" negeĮbė
kite, aš mirštu už Lietu
vos laisvę. " Apdegęs jo 
kūnas buvo nugabentas į 
ligoninę, kur atgavęs są
monę, nesileisdamas į 
tardymą vis kartojo "Aš 
žūstu už Lietuvos laisvę". 
Keliolikai valandų prabė
gus jis miręs. Jo lavonas 
pašarvotas tėvų bute,greit 
paskendo gėlių ir vainikų 
masėje. Daugybė vainikų, 
nebetilpę ant karsto ir bu
te, buvo sukrauti šaligat-

Romas K al antas 
k

vyje. Laidotuvės buvo nu
matytos gegužės mėn.18 d. 
16 vai. Tačiau atvykę ati
tinkamų valdiškų įstaigų 
pareigūnai, įsakę laidotu
ves daryti 14 vai.. Taip ir 
buvo įvykdyta Romainių 
kapinėse. Tegul jie dabar 
•mitinguos 16 vai."šaipėsi 
laidotuvių valandą sauva- 
liškai pakeitę minėtieji 
" pareigūnai ".

16 vai. į laidotuves su
sirinko šimtai jaunuome
nes,dauguma studentų .Ra
dę laidotuves sauvališkai 
įvykdytas, savo pasipikti
nimą išreiškė organizuota 
eisena į miestą. Tūkstan
tinė jaunimo minia, ri
kiuotose eilėse žygiavo, 
skanduodamo:"į miesto so
dą, į miesto sodą"," Ro - 
mas žuvo už Lietuvos 
laisvę." Jaunimas peržy- 
giavęs Vilijampolės tiltą, 
pasidalino į dvi sroves: 
viena pasukė į Požėlos 
/buv. Lukšio/ gatvę, kiti 
nužygiavo Valančiaus ir 
Vilniaus gatvėmis, vis 
skanduodami įvairius šū
kius. Laisvės alėjoje abi
dvi jaunimo srovės susi
liejo į bendrą jaunatvišką 
upę, eidami Milicijos rū
mų kryptimi, Donelaičio- 
Laisvės alėjos gatvių kam
pe. Kitos dvi jaunimo de
legacijos nuvyko į Kauno 
vykdomąjį komitetą ir į 
Kauno kompartijos centri
nį komitetą.Po to jaunimo 
gretos pasuko atgal Miesto 
sodo kryptimi, šaukiant 
"melagiai,melagiai","Ro
mas žuvo už Lietuvos 
laisvę". Nuo buv. Įgulos 
bažnyčios iki Miesto sodo 
ir toliau, Laisvės alėja 
buvo užpildyta jaunimo. 
Tūkstantinės minios nie
kas negalėjo sustabdyti. 
Uniformuotos milicijos, 
saugumiečių ir draugovi

ninkų voros buvo bejėgis 
savo grandinėmis minią 
atlaikyti. Miesto sode,Ro
mo Kalantos susideginimo 
vietoje, vyko studentijos 
mįtingas,kur sakytos kal
bos apie R.Kalantos žuvi
mą už Lietuvos laisvę. 
Milicija, nors ir nebuvo 
gailestinga jaunimui bei 
pašaliniams praeiviams 
savo"bananais",buvo per- 
silpna suvaldyti įtūžusią 
jaunatvišką srovę. Ji var
go ištisą naktį iš gegužės 
18 į 19 d. Romo susidegi
nimo vieta Miesto sode 
pasipuošė gėlėmis ir vai
nikais.

/

Gegužės 19 d. vidurdie
nyje, vėl gatvės užsipildė 
jaunimu,tūkstantinėse mi
niose. Jaunuomenės susi
rinko apie 3, OOO ar dau
giau. Lietuviškosios jau
nuomenės gretose žygia
vo Latvijos ir Estijos jau
nimo, studentijos, atsto
vai. Milicijos pareigūnai 
draugovininkai savo jėgo
mis jau nebepas įtikėjo. 
Apie 14 vai.Laisvės alėjo- 
je^prie Miesto sodo, pasi
rodė taip pat " bananais" 
ginkluotos kareivių gre
tos. Su jaunimu jie kovojo 
netik"bananais"bet ir sa
vo kariškų diržų sagtimis. 
Abi dienas ėjo " rankinės 
kovos, tik vietoje durtuvų 
buvo"bananai"ir kumščiai. 
Kovingesni jaunuoliai bu
vo sulaikomi, kemšami į 
mašinas - sunkvežimius. 
Vieni buvo vežami į Mili
cijos rūmų požemius, kiti 
net į Pravieniškių darbo 
stovyklą. Kauno mieste 
apie vidurdienį buvo su
laikytas autobusų ir tro
leibusų judėjimas, kuris 
tik vakarop vėl pajudėjo. 
Kiek per tas dvi kovų die
nas buvo jaunimo sužeis
ta ar suareštuota sunku 

KEįEĮVis
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS,’JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 

GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

Metine prenumerata tik $7.00

6 36 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 Į

daugiau asmenų, pažy
mėtina dar tai, kad areš- 
tuotojųtarpan buvo patekę 
ir kai kurių valdžios pa
reigūnų sūnūs bei dukros 
bet apie tai viešumoje 
"mirties tyla". Dalis su
laikytų buvo paleisti, gi 
kiti nuteisti.

LIETUVIŲ POEZIJOS 
VAKARAS MASKVOJE
Maskvos kolonų salėje 

spalio 23 d. įvyko lietuvių 
poezijos vakaras.Dalyva
vo žymūs rusų rašytojai 
ir lietuvių literatūros ver
tėjai. Lietuvių delegacijai 
vadovavo Alfonsas Bie
liauskas, Justinas Marcin
kevičius, Justas Paleckis. 
Vakaro aprašymuose įky
riai pabrėžiamas lietuvių 
tautos "amžinas dėkingu- 
mas"rusams. 7. odis"tėvy- 
nė" tenaudojamas Rusijos 
atžvilgiu. Aprašyme ci
tuojami Petro Cvirkos žo
džiai apie"motiną Rusiją". 
" Lit. ir Menas " užbaigia 
savo straipsnį šiais žo
džiais: " Ačiū Maskvai, 
ačiū Tėvynei, ačiū Parti
jai 1"

(E)
LIETUVIAI DAUG 
SKAITO
Vilniuje rusų kalba dien- 

raštis"Sovietskaja Litva", 
rašydamas dėl sovietinės 
spaudos platinimo, sako: 
" Pagal patikrintus duo
menis, periodiniais leidi
niais mūsų respublika 
užima vieną iš pirmų
jų vietų šalyj e.Kiekvienam 
tūkstančiui gyventojų pas 
mus tenka daugiau kaip 
lp-00 egzemplorių laik
raščių ", Toliau rašoma: 
"Kas liečia partiniai-poli- 
tinius leidinius, tai pre
numeratorių skaičių rei
kia žymiai padidinti. Ta
tai diktuoja šios dienos 
uždaviniai ".

1972. XI. 29 13 psi.



chicagos dangum
LAPKR. 8-9 d.Mundelein 
siminarijos rūmuose įvy
ko Chicagos arkivyskupi
jos seanto posėdis,kur iš 
lietuvių dalyvavo kun.Ki- 
jauskas, kun. A. Zakaraus
kas, kun. Paurazas ir kun. 
dr. J. Prunskis. Senatas 
priėmė nutarimą, jog at
bėgusiems kunigams iš 
bolševikų pavergtų tautų 
peš i jos bus tvarkomos to
kiais pat pagrindais, kaip 
ir vietiniams.Nesenai tuo 
reikalu mūsų spaudoj bu
vo gvildenama liūdna pa
dėtis.

Kardinolas paskyrė 
Marquette Parke šv. M. 
Gimimo parapijos klebo
ną, kun.A. Zakarauską ar
kivyskupijos patarėju .Rei
kia tikėtis, kad per jį bus 
greičiau išlygintos daugelį 
problemų , šv. Kazimiero 
kapinėse.
KORP. NEO - LITHUANIA 
Chicagoj buvo atžymėta 
įsteigimo 50 m. sukaktis. 
Chicagos padalinio valdy
ba dabar yra išrinkta iš 
šių nariųrpirm. A.Mockai- 
tis, vicepirm. A.Augaitis, 
sekr. A.Guobytė, ižd. P. 
Vėbra ir narė Ž.Modes- 
tienė. Vienas iš veikliau
sių organizacijos narių 
yra p. Kasakaitis, o rašo 
ir Vyt.Kasniūnas.
AMERIKOS BALSAS, pa
sikeitus laikui,dabar AB 
iš Vashingtono girdimas 
II vai. tš ryto, 19 m. banga, 
Kas turi trumpų bangų 
aparatus, klausykitės nes 
čia patiekiamos kasdien 
naujausios žinios, kurias 
girdi ir mūsų broliai pa
vergtoj Lietuvoj. Progra
mose, duodama ” Lietuvių 
veiklos apžvalga”, trum
pos žinios ir pasikalbė
jimai.
SKAUTAI lapkr.I2 ir 19 d. 
sukūrę nauja ansamblį,

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA"

830 Main St. East, tel. 544-7125
Darbo valandos:
pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
(ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio menesiais ir 
prieš ilgus savaitgaliu? Šešta
dieniais “TALKA* uždaryta. 

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

kuriame esama vaidintojų, 
šokėjų, dainininkų. Teko 
stebėti pirma pas įrodymą 
tai- sėkminga pradžia ir 
skautai užsitarnavo visų 
žiūrovų tiek jaunųjųir se
nimo padėkos. Pradžios 
dekoracijos,vaidintojų rū
bai,dainos, šokiai, nes bu
vo vaidinta " Pupos pasa- 
ka”mažiems žiūrovams, o 
"Karalių pasaka "pagal M. 
K.Čiurlionį,parengė mokyt 
Šerelienė.Ansamblio va
dovė yra J.Bobeįienė.Da
lyvavo ir J. Puodžiūno ba
leto šoke jai.Tokius pasta
tymus turėtų pamatyti 
kiekvienas jaunas lietu
viukas .
PELKIŲ ŽIBURĖLIS. Ke
tvirtadieniais Margučio 
radijo programoje girdi
mas atgaivintas " Pelkių 
Žiburėlis ".Čia patiekiami 
įvairūs literatūriniai da
lykai, montažai, aptaria
mos knygos, su muzika ir 
efektais. Jame įsitraukia 
daug pajėgų. Būtų labai 
gera, kad " PŽ" redakcija 
kreiptų dėmesį į lietuvių 
kalbos perdavimo techni
ka, imdama ypač senes - 
niųjų mūsų kūrėjų kūrybą. 
Institutą Lietuviškose mo
kyklos e, spaudoj yra ragi
namą kalbėti ir rašyti 
tikslingai, ypač jaunimui, 
o čia girdim kartais tokie 
žodžiai,kur tekvepia sveti
mybėmis .

Bal. Brazdžionis.
LIETUVIAI KARIAI

LIETUVOS SAV. kūrėjas 
Kazys Dobilas, jau kelinti 
metai sunkiai serga. Jis 
kovose už Lietuvą neteko 
rankos. Gyvena C icero III. 
švenčių proga jį aplankė 
draugai ir artimieji,įteikė 
aukų iš Ramovės, Balfo, 
Liet .Dukterys ir kt .atsto
vai.

Mokame už:
depozitus 5jMt9b 
šėrus ir sutaupąs_______ ,6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius_______ _ 7%
ir virš $10.0000 3 metams 714 % 
Duodame:
asmenines paskolas iš___ 10%
nekiln. turto paskolas iŠ 8% % 

SAUSIO, 17 d. Chicagoje 
mirė kpt. Antanas Balei- 
šis, sulaukęs 71 m. am
žiaus .Buvo veiklus ramo- 
vėnas, Balfo, LB, LF, Na
mų sav.narys.
PVT. B. BUTKUS iš Ro- 
selando apylinkės, Chica
go, armijos bazėje Fort 
Ord. Calif, baigė admini
stracijos kursus.
PLK.K.ALIŠAUSKAS sau
sio 22 d.išvyko ilgesniam 
gydymosi į Elgin ligoninę 
savo knygų pavedė baigti 
sutvarkyti gen.M.Rėklai
čiui. Jį netrukus pasiro
dys. Taip pat ilgai sergą 
skyriaus valdybos kas in. 
Polikauskas,kuris po ope
racijos sugrįžo į namus. 
Jis pasiliko 1972 metų Ra
movės skyriaus valdyboje. 
Pik. Tumas irgi ilgą laiką 
serga,o gen.Plenchavičius 
seųai ligos kankinamas. 
PROF. V. RUOKIS mirė 
Kaune. Jis be svarbių 
darbų žūmės ūkio stiryje. 
1914 - 1915 metais dirbo 
centriniame lietuvių nuo 
karo nukentėjus iems 
šelpti komitete Vilniuje. 
VETERANŲ ADMINI- 
TRACIJA praneša, kad ka
ro veteranų ir jų šeimų 
pašalpos čekiai vasario 
mėn.bus su 10% padidini- 
mUoYra valdžios priimtas 
įstatymas,kur is įsigaliojo 
nuo šių metų pradžios. 
Pašalpas. gauna 2.2 mili
jonų darbingumo nustoju
sių veteranų, jų našlių ir 
vaikų.

Bal.Brazdžioųis.
KAIP P AUKŠČI AI IR 

ŽVĖRYS GERI A
Sunkus gyvūnų gyvenimas 

Australijos dykumose. La- . 
bai retai.lyja, kur pažvelgsi 
-ruduoja išdegusi augmeni
ja. Paukščiai laikosi prie 
vandens telkinių. ; 0 jiems 
išdžiūvus, tiek nusilpsta, 
kad negali paskristi. Kartą 
šalia tokios išdžiūvusios 
girdyklos buvo rasta apie 
šešiasdešimt tūkstančiu * 
kritusių papūgų.

čia labai idomu stebėti 
paukščius aerodromuose. 
Paukščiai tiesiog seka 
žmones. Štai nuo staliuku 
pakilo lakūnai ir pasuko į 
lėktuvus. ; Kaip mat jų vie
tas užima paukščiai ir iš
tuština iŠ puodžiuku žmo
nių neišgertą arbatą, sultis.

Palijus lietui, dykuma,’ 
tarsi mo stelėj u? burtininko 
lazdelei,sužaliuoja.. Paukš
čiai tada nepraleidžia pro
gos. Jie puola lesti augalų 
sėklų. 0 kai kurie netgi su
suka lizdus ir peri vaikus.

Lietaus nėra-nesuka ir liz
du. Kur čia galvosi apie 
vaikus, ■ kai skilvis urzgia.

Girdyklose gyvūnu tyko 
visokie pavojai. Juk čia 
ateina ir jų priešai. Todėl 
žvėrys ir skuba gerti. Va 
žebras’ numalšina troškuli 
per dvi minutes, nors išge
ria nemažai-dvideŠimt litru 
iš karto, i/ *»

Zėbras vsndeni čiulpia, o 
didžiosios katės-tigrai, liū- 
tai-laka. J u liežuvis labai 
karp- tas. Tos karpos ir su
laiko vandenį. Liūtas geria 
labai nenoriai. Jeigu žvėrių 
karaliui tektų išgerti tiek, 
kiek zebrui, ši procedūra 
truktu visa valandą. Bepigu, 
kad jo kojos nedreba iš b ti
mes ir nėra kur j<im skubėti- 
todėl ir mėgaujasi karštą vi
dudienį skaniu vandenėliu.

Raganosis vienu gurkšniu 
siūbteli puslitri vandens. 
Užtat ir sugeria, ačiū Die
vui, keturis šešis kibirus 
per para. Žinoma, ■ jis toli 
gražu negali lygintis su to
kiu besočiu gėriku KaiP 
dramblys, kuriam ir šimto 
litru statinės nnžoka trošku
liui numalšinti.

Ova beždžionės geria ar

(VAIRŪS siuntiniai ir dovanos 
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.

Dovanos be muito: Motociklai, skalb. r ‘ Revizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir r.t. Taip pat persiunčiarrte piniginius pažymėjimus (certificatesy, 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/i svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ
IŠTAIGA

Baltic Exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO 

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO. LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

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

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

Kapitalas virš penkių miliįonų dolerių

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

ba rankomis, arba uodega. 
Atšuoliuos rėksnė ar gibo
nas prie vandens, kyštelės 
ranką vandenin ir laižo. Pa- 
vianai murko uodegą ir 
skuba ją laižyti, kol uodega 
dar neišdžiūvo. Apskritai 
beždžionėsmažai geria. Ma
kakai užtenka ir trijų ketu
rių stiklinaičių per parpj

ŠVENČIŲ. DOVANA

Prieš Šventes, kai sun
ku rasti rimtą, įspūdingą, 
kultūringą ir nepigią do
vaną draugam,-nepamirš
kit "Lietuvos Universite
to ".

Šis 900 psl. veikalas 
ypač tinka tėvams dova
noti savo akademinio am
žiaus jaunimui, sudominti 
jį Nepriklausomos Lietu
vos kultūriniais pasieki
mais .Knyga bus brangi per 
visą gyvenimą ir, kaip 
kultūrinis lobis, išliks ir 
jų vaikams.

Gaunama už 20 dolerių. 
Adresu:
Liet. Prof.Dr-ja, 
c/o St. Dirmantas 
6P16 So. Washtenaw 
Chicago, Illinois 
60629, U.S.A.

14 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS

payyko labai gražiai. Pa
sižymėjo Hamiltono Auš
ros Vartų parapijos cho
ras vadovaujamas muziko 
A. Paulionio.Aiški dikcija. 
Geri, patyrę balsai. Re
pertuaras gerai parinktas. 
Gaila, choras nepakartojo 
nei vienos dainos, nors 
publika plojo kiek tik ga
lėjo.

Pats minėjimas sko
ningas ir kariškai ribotas, 
neužvilkintas. Paskaita 
skaitė dviem vities kry
žiais apdovanotas, žymias 
knygos autorius Antanas 
Šukys buvo neilga, įspu- 

f dingą. Žinoma, gero am
žiaus ir patirties žmogus 
jis turi savo nuomonę ir ją 
reikia tik pagerbti.

Begalo buvo gražu ma
tyti svečius šaulius ir ve- 

- teranus iš kitų miestų ir 
dargi su savo vėliavom. 
Tat yra tikro patriozmo 
pavyzdys. Juk kitas lietu
vis čia, pat gyvendamas 
nesurado reikalo į šį svar
bų minėjimą ateiti.

Salė buvo pilna. Sensta
me ar nesenstame bet 
dviejų dalykų neturėtume 
apleisti, tai lietuviškų pa
maldų ir lietuviškų minė
jimų.

Programa pravedė Sta- 
se Zubrickiene, dar ta
lentingai padeklamuoda
ma du eilėraščius. Links
moji dalis praėjo labai 
gyvai ir įdomiai, kai sve
čių pilna salė. D. P. Dau
ginai išlošė patys savo 
paaukotą turtingą laimės 
staliuką, ir čia pat paau
kojo dar sykį.

Sekmadienį įvyko iškil
mingos pamaldos už žu
vusius lietuvius nepriklau
somybės kovos, didvyriš
kai kritusius partizanus 
prieš dabartinius Lietu
vos okupantus rusus ir vi
sus kitus lietuvius žuvu
sius ar nukankintus rusų 
kalėjimuose už Lietuvos 
laisvę. Pamokslą pasakė 
tėvas Juvenalis Liauba, 
O.F.M.

Pasaulio spauda daug 
rašo apie kovojančią už 
laisvę lietuvių tautą. To
kie kariuomenės paminė
jimai kaip šis, zsukelia 
mūsų kovingą dvasia ir 
skatina ryžtą neapleisti 
tautinių pareigų.

Kor.

1972. XI. 29

LIETUVĮ SŪŠELPŽ 
KITATAUČIAI, O 
SAVIEJI UŽMIRŠO
Prieš kelias savaites 

Corbyje gyvenantis lietu
vis M.V.per neapsižiūrė
jimą pametė 25. svarus.

Kai vietinė spauda tą 
įvykį paskelbė, tuojau su
sirado mielaširdingų 
žmonių: vienas prisiuntė 
20 sv. , kitas 5 sv., o dar 
5 sv. buvo prisiųsti re- 
dakciion.

Tai vis gauta iš kita- 
taučių.O mūsų nebuvo pa
sirūpinta parinkti nors 
vieną kitą svariuką. Ar 
nebūtų buvę lietuviškiau, 
kad lietuviai sušelptų savo 
tautietį?Ar esame artimi 
ir užjaučiantys, kai kam 
nors iš mūsų pasitaiko 
nelaimė?

Iš " E.L. ”
J. Liobė

hamilton
HAMILTON
LĖŠŲ TELKIMAS
Šalpos Fondui ir Ben

druomenei lėšos telkia - 
moskorespondenciniu ke
liu, gi parapijai prašyti 
rinkėjai vaikšto nuo vieno 
prie kito liet. namo. Tau
tos Fondas užmina, kad ir 
jam lėšos bus reikalingos. 
Tuo tarpu prašo aukoti 
vietoje sveikinimo korte
lių, švenčių proga.

Minėtiems reikalams 
lėšos reikalingos ir būti
nos. Mūsų visų pareiga 
būtų prašytojus paremti 
savo išgalės ribose. Betgi 
kelios rinkliavos veik tuo 
pačiu metu, aukoto jus nei
giamai veikia. Gal geriau 
būtų rinkliavų tarpsnius 
padaryti didesnio atstumo 
vienų nuo kitų. Tokiu būdu 
lėšų gavėjai ir aukotojai 
būtų daugiau patenkinti ir 
rinkliavos galėtų būti sėk
mingesnėmis.

LIETUVIŲ NAMAI.
Hamiltono Liet. Namų 

B-ve eina prie likvidaci
jos baigos. Pagal jos sta
tutą susirinkimai šaukia
mi vieną kartą į metusįpa- 
vasarį - kovo - bal.).Tuo 
metu B-vės nariai sužino 
įvairias naujienas arba 
pasiūlo savo sumanymus 
bei kelią rūpimus klausi
mus .Šalia to,būdavo apstu 
informacijų Kanados liet, 
spaudoje kiekvieną sa
va itę.Esant B-vei likvida
cijos stovyje, visos infor
macijos iš spaudos dingo. 
Informaciniu šaltiniu liko 

tik pats susirinkimas .Rei
kia manyti, kad ir tokioje 
padėtyje B- vėje vistiek 
šis bei tas yra naujo, kas 
šėrininkams būtų įdomu 
žinoti. Juk turėtų vykti ir 
valdybos posėdžiai. Argi 
ir juose nieko naujo nesu
randama,nieko nenutaria
ma ir jokie planai ne
svarstomi. Žodžiu, atro
dytų, kad Bendrovėje-vis- 
kas gerai... Kaip b-vės 
narys, visdėlto norėčiau 
valdybai siūlyti, kad dali
ninkai būtų informuojami 
bent kartą ar du metus 
per spaudos puslapius ar 
kitu būdu.

Tada šėrininkai iš 
anksto žinodamas B-vės 
reikalus,atėję į susirinki
mą, galėtų iškelti jam rū
pimus klausimus jau iš 
anksto pasiruošęs ir ap
galvojęs.

Susirinkimo metu nu- 
girstos”staigmenos'htima 
daug laiko bereikalingoms 
diskusijoms.

Zp.

montreal
DĖMESIO

• Geradaris - talkininkas , 
kuris padėjo pervežti 
gintariečių garsiakalbį po 
Lietuvių Dienos progra
mos Plateau Hall-prašo
mas nedelsiant paskam
binti: 681-7605 po 6 val.vak.

Gintaro Ans. v-ba.

JAU į FLORIDĄ... 
•Kazimiera Petrul ienė iš
vyko pas savo vyra Joną 
į Bostoną ir iš ten abu 
vyks į Floridą,© šį sekma
dienį išvyko - Augustinas 
ir Stasė Ališauskai ir visi 
žada pabuvoti Floridoje 
iki švenčių.
IŠ " ŠLUOTOS "
JUMORO
Prašau man išskirsti pa

pildomą sklypą žemės,nes 
senasis be piktžolių jokios 
naudos neduoda.

( Iš pareiškimo)
-•-

Darbe išgėręs sumai
šydavo visus planus,bet 
visuomeninėje veikloje 
buvo nepriekabus ir ko
lektyve nepastebimas.

( Iš charakteristikos)
—•—

Klientai su viršutiniais 
drabužiais ir kepurėmis 
neaptarnaujami ir už pra
puolusius atsakomybės 
nėra.
( Skelbimas kaimo valgy
kloje )

9 Musų skiltyse ne
seniai buvo išspaus
dinta Toronto mieste 
I ietuvių namų vaiz
das. Tik gaila, kad 
nebuvo pažymėta pa
vardė architekto Alf. 
K ulp avi či au s, pagal 
kurio projektą šie na 
mat buvo pertaisyti.

— o -

Anglijos karalienės 
Elzbietos Antrosios 
ir jos vyro princo 
Pilypo privati foto
grafija. Pilypas daug 
laiko aukoja sportui. 
O kada jam nepatink 
kas nors gyvenime,a- 
virai pasisako ir n?- 
paiso, ar jo pastaboj 
k am nors priimtinos , 
ar ne.

— o -

• Britų Karalienė Elzbie
ta II-oji ir Princas Pily
pas, 20 lapkričio atšventė 
savo 25 m. vedybų sukak
tuves.

Tą dieną jie vaikščiojo 
Londono gatvėmis sveiki
nosi ir kalbėjosi su londo-

SVEIKINIMŲ REIKALU 
Pats paskutinis laikas at
kreipti dėmėsi Švenčių svei
kinimu reikalu. Šiemet irgi 
bus padidintas šventinis nu
meris su sveikinimais. Todėl 
nedelsdami pasiųskite arba 
telefonu pareiškite norų ir 
jums pasitarnausime už labai 
menka atlyginimų. NL.

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

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

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai Ir kiti 
ivairOs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3 8 84.

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

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE 

k**
TEL. 366-7281 
************ **j 

e Atliekami mechaniniai darbai 

e IČores taisymas ir dažymas 
e Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida) 

Savininkai: y. SuŠinskas 389-0571 ir J. Z avys 365-3252

niečiais, kurie juos entu
ziastingai sutikdavo . Va
kare Karalienė Elzbieta 
padėjo kertinį akmenį sta
tomiems Londone meno 
centro rūmams, kur bus 
ir didelis teatras ir sim
foniniams koncertams sa
lė.

- Mykoliuk9 ar tu paste
bėjai, kad tavo viena koji
nė geltona,o kita raudona ?

- Tai labai nuostabu,-at
sako Mykoliukas,-nes na
mie irgi palikau vieną 
geltoną ir kitą raudoną 
kojinę.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

15 psl.



montreal
• AUŠROS VARTŲ parapi
jos choras lapkričio 1-8 d. 
savo parapijos salėje tu
rėjo išimtinai sėkmingą 
koncertą. Choras tiek pa
jėgus, kad darniai atliko 
netik visą eilė liaudies 
dainų, bet ir ištraukos iš 
operų. Tai nuopelnas pir
moje eilėje choro dirigen
tės Mme Roch, o taip pat 
ir solisto, šio choro pir
mininko A .Keblio. Gausiai 
susirinkusi publika ypa
tingai palankiai priėmė 
programą, pareikalauda
ma kai kuriuos kūrinius 
pakartoti. Po koncerto 
įvyko smagus pasilinksmi
nimas.

• MILČINSKŲ, Kęstučio ir 
Mildos sūnus Kazimieras 
pakrikštytas Aušros Var
tų bažnyčioje.Taip pat pa
krikštytas Vilimo ir Iza
belės Kliševičių duktė 
Viktorija.

•EUGENIJA SAVICKAITĖ 
-Lavoie mirė Grandmere, 
jos puseserei Anelei Ūsie
nei reiškiama užuojautą.

• L.STANKEVIČIUS, Mon- 
trealio lietuviškos radio 
programos vedėjas prane
ša lietuvių visuomenei,kad 
Kalėdų švenčių proga jis 
turės praplėstą programą 
gruodžio 25 d. nuo 2 iki 3 
vai. po pietų.

• BALIO SRUOGOS 25 me
tų sukaktuvės bus pami
nėtos Chicagoje gruodžio 
17 d.. Jaunimo Centre. Šį

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMA! 
LIETUVAI

Pakalbinkit užsisakyti 

NL-va artimuosius, arba, paga

liau, padov anokit geram bičiu

liui nors pusmetine NL prenu - 

ta .

Pinigus siuskit su šiuo ku

ponu:

V ardas pavardė ..........................

Adresas: / gatvė ir Nr./...........

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

V al st. - prov........ . . .

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

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

paminėjimą* rengia Scenos 
darbuotojų draugiją. Pro
gramai vadovaus Dalia 
Juknevičiūtė.

• LOS ANGELES įvyko li- 
teratūros vakaras, kuria- 
dalyvavo iš Washington© 
atvykęs rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis, o taip pat 
vietinės jėgos-R. Apeiky- 
tė, Bern. Brazdžionis, B. 
Dabšienė, O. Mackialienė, 
R. Urbonienė ir P. Visvy
das.

•STANLEY ALEKSAN
DRAVIČIUS ,A leksandra- 

vičienės-Bobinaitės vyras 
mirė Lachine. Palaidotas 
iš Šv. Kazimiero bažny
čios.

• "DALGIS-žagrė, kalavi
jas, ūkis, prekyba "-ta i te
ma paskaitos, kurią skai
tė Hartforde,Conn, lietu
vių klube ekonomistas Vy
tautas Vebeliūnas.

• LIETUVIU FONDAS, su
dėtas Amerikos lietuvių, 
dabar jau turi kapitalą- 
830, 3r8 dolerių. Šį kapi
talą sudėjo 3110 asmenų, 
šio fondo nariai.Tad labai 
netolimas laikas, kai jau 
bus pilnas milijonas do
leriui
• DR.V.JAGELLA, talki
ninkaujant dr. S.Šimoliū- 
nienei rengiasi Floridoje 
St. Petersburg Beach pa
statyti ligoninę.Pats dr. 
V. Jagella, čia gimęs ir 
augę s, labai palankus save 
kilmės žmonėms ir įsteig
damas šią ligoninę tikisi 
praktiškai lietuviams pa
gelbėti.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
6695 •— 3 5 th Avenue, Montreal 409 

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Albertas N 0 R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B. 

A g e n_t_u_r_a__v_e _[ k_i_a__n_u_e _

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

• JAUNAVEDŽIAI Ann Val- 
kavičius su Povilu Truc- 
zinskas po sutuoktuvių ap
eigų išeina iš bažnyčios 
Bostone. Jų vestuvėse da
lyvavo Montrealyje popu
liari Henriko Adomonio 
šeima. Po vestuvių puotos 
jaunavedžiai išvyko į Ber
mudų povestuvinėn ke
lionėn.
• AUSTRALIJOS lietuvės 
moterys,kartu su kitomis 
baltiečių atstovėmis su
rengė Australijos minis- 
terio pirmininko W.Mc
Mahon žmonai didžiuliame 
viešbutyje vaišes. Lietu
vės padovanojo aukštai 
viešniai lietuvišką lėlę . 
Lietuvės Atstovavo E.Dai
nienė, S.Pacevičienė, A. 
Steponienė.

RŪTA LEE VEIKLI 
RESPUBLIKONĖ
Per savo vedamas TV 

programas ji sumaniai

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

MARIJAI RADZEVIČIENEI mirus Chicagoje, 

reiškiame gilia užuojauta šaulei Liucijai Budrevi- 
Čienei ir jos sesutei Elenai Žibaitei

L.K. Mindaugo Šauliu Kuopa, 
Montrealyje

atsako klausimus ir apgi
na Nixono platformą. Kas 
liečia lietuvius, ji vis pa
sigiria esanti lietuvaitė ir 
kiekviena proga gina Lie
tuvos reikalus.

Neseniai L. A. meras 
Sam Yorty ją paskyrė 
miesto komisijoniere.

JONAS NORMANTAS 
RŪPINASI VIENIŠAIS
Australijos " Mūsų Pa

stogėje " jis išspausdino 
pasiūlymą vienišiems lie
tuviams vedybų tikslu 
įsteigti vedybų biurą. Jis 
sakosi, kad tuo reikalu 
kalbėjęs su visa eile vi
suomenės veikėjų, bet ne 
visi norį jo pasiūlymo 
svarbą suprasti. Dabar 
Australijoj kaip tik aktu
alus esąs reikalas suvesti 
į poras jaunus lietuvius, 
nes ten Kalėdų metu bus 
pagarsėjusi Lietuvių Die
na. Kol kas ,kol nėra su
organizuotas vedybų biu- 
ras vienišiems lietuviams, gėrybių.
jis siūlo savo patarna
vimą:

Kadangi keli net Naujo
je Zelandijoje vieniši sa
ko atvažiuotų, o manau ir 
iš Amerikos, į Sydnėjų 
per Kalėdas būtų Meno 
Dienose, jei būtų kas da
roma vienišoms ir vieni
šiems supažindinti, tai 
imuos iniciatyvos ir ne 

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

Uontrealio Lietuvių Kredito Unija

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas __ ______5.0%
Taupomąsias s-fas ..... . ......6.0%
Term. ind. 1 metams...... ' 6.5%
Term. ind. 2 metams.............7.0%'
Term. ind. 3 metams.... ......._,’7.5%Investacines..
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-
dą iki S2.000 už taup. s-tos sum a s.! už paskolos suma

K o o p e r a t y v i n ė nami£ 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.

kokios organizacijos, bet 
asmeniškai kviečiu visas 
vienišas lietuves ir visus 
vienišus lietuvius per 
ateinančias Kalėdas atva
žiuoti į Sydnėjų ir būti 
uoliems Meno Dienų pa
rengimų lankytojams. At
važiavę užeikite į Suva
žiavimo salę (kame atsto
vai posėdžiaus ir ten ra
site iškabintą pranešimą 
kada ir kame susirinkti. 
Parengimų protarpiais ne 
sykį susirinkime, arčiau 
susipažinsime ir aptarsi
me tolimesnę veikla.

Jonas Normantas.

IR GERTI, IR VALGYTI 
Lietuvių Namų Londone 

bare dabar galima gauti 
ne tik gerti, bet ir valgyti.

Baro vedėjas K. Makū
nas įsitaisė bare šaldytu
vą ir jame laiko svečiams 
silkių, svogūnų, agurkų, 
dešrų, kumpio ir kitokių

• KANADOJE maisto kai
nos nuolat kyla.Nuo pernai 
metų > rugpiūčio mėn. iki 
šiam laikui maisto kainos 
pakilo 7, 4 nuošimčių. 
Ottawos įstaigų įsitikini
mu, čia kalti tarpininkai, 
nes farmeriai tiek daug 
kainų nepakėlė.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ____ ____    8.5%
Nekiln. turto _______  8.5%
čekių kredito __ __________ 9.0%

..nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
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