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VLIKo pirmininku perrinktas 
dr. J.K. Vai iūnas.

VLIKO ATLIKTI 
DARBAI
Vilko Valdybos apyskai- 

tinį pranešimą Seimui 
lapkričio 25 d.pateikė val
dybos finansų tvarkytojas 
J. Valaitis. Jis priminė, 
kad Vliko seimas 1971 
valdybai buvo pavedęs pa
ruošti Lietuvos reikalais 
memorandumą numatytai 
Europos saugumo konfe
rencijai, rūpintis Lietuvos 
diplomatinių postų išlai
kymu, suvesti ALTą ir LB 
vienybėn, paremti Jauni
mo Kongresą, įtraukti į 
Lietuvos laisvinimo orga
nizaciją jaunimą. V is i tie 
Seimo pavedimai mažiau 
ar daugiau sėkmingai bu
vo vykdomi. Didžiausias 
darbas - memorandumas 
saugumo konferencijai. 
Tam reikalui,Vliko val
dyba buvo sukvietus pasi
tarimą, kuris angažavo V. 
Sidzikauską,dr.D. Krivic
ką ir dr.B.Nemicką me
morandumui paruošti Me
morandumas paruoštas ir 
įteiktas. Prieš Bonnos- 
Maskvos ir Bonuos- Var
šuvos sutarčių tvirtinimą 
valdyba aprūpino memo
randumu Bundestago na
rius .Prezidentui Niksonui 
vykstant į Maskvą, valdy
ba įteikė jam momoran- 

durną. Vliko pirmininkas 
lankėsi Valstybės Depar
tamente. Valdyba įteikė JT 
nariam 17,000 lietuvių 
memorandumą Brežnevui 
ir organizavo kreipimąsi 
į JT žmogaus teisių ko
misiją per Urugvajaus 
vyriausybę, taip pat orga
nizavo JT žmogaus teisių 
komisijos nariams įteiki
mą memorąndumo apie 
religijos padėtį okup.Lie
tuvoje.

KANADA DAUGIAUSIA 
REMIA...
Tautos Fondo apyskai- 

tinį pranešimą Vliko Sei
mui lapkričio 25 d.pateikė 
TF vykdomasis vicepirmi
ninkas Z. Jurys. Fondas 
turi 18 įgaliotinių. Be to, 
fondui talkina LB apylin
kės ir 32 kitos organiza
cijos bei klubai. 1972 dau
giausia pa ja mų TF gavo iš 
Kanados, imant atskirom 
pozicijom. Vliko valdybos 
išlaidos vis auga. TF ga
lėjo valdybą remti tik dė
ka fondo atstovybių Kana
doj, Australijoj, Anglijoj.

$

• PETRAS VARKALA, 
žymus Anglijos lietuvių 
veikėjas pasiūlė Lietuvių 
Rašytojų draugijai premi
ją, skatinančią lietuvių ra
šytojų knygų vertimus į 
svetimas kalbas.

PEKINAS

Pirmą kartą Pekinas 
atvirai pareiškė paramą 
Japonijai, reikalaujančiai 
iš Sovietų Sąjungos grą
žinti jai Kurilų keturias 
salas. Tas salas sovietai 
laiko okupavę nuo Antrojo 
karo pabaigos. Japonijos 
telegramų agentūra pa
skelbė, jog Pekinas yra 
pasipiktinęs Maskvos at
kaklių nenoru sugražinti 
tas salas, kurios visada 
priklausė Japonijai. Peki
nas reiškia pasipiktinimą
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KETURIOS DIENOS MENULYJE
Būdingomis Amerikai 

aplinkybėmis buvo paruoš
tas pagal dabartinį planą, 
paskutinis amerikiečių 
astronautų skridimas į 
mėnulį. Jau viskas buvo 
parengta. Raketa galėjo 
pakilti į orą. Bet staigi 
kliūtis grasino viską su
ardyti. Sustreikavo 60 
darbininkų ir pa reiškė,kad 
sudarys pikietus prie ra
ketos leidimo bokšto. 
Streikuojantieji neturėjo

JAPONIJA

taip pat ir Maskvos gra
sinimais Japonijai ir nuo
latiniais puolimais diplo
matinėje srityje.

Greta to pažymima, kad 
dar prieš Japonijos mi
nister io pirmininko Tana- 
kos vizitą į Pekiną,komu
nistinės Kinijos atstovai 
visada palaikydavo Japo
nijos reikalavimus Kurilų 
salų grąžinimo reikalų. 
Bet šiuo sykiu Pekinas 
pirmu kartu ir visai atvi
rai stojo Japonijos pusėje 

netarpiško ryšio su rake
tos paleidimu. Bet buvo 
pavojus,kad kiti darbinin
kai,pagal tradicijas neno
rės peržengti pikieto lini
jos ir darbas bus sutruk
dytas.

Pagaliau ir toji kliūtis 
buvo nugalėta. Raketa pa
kilo ir išnešė į stratosfe
rą” Apollo ” 17,kurs as
tronautus Eugene Cernan, 
Ronald Evans ir Jack 

PRIEŠ MASKVĄ

ir jau kalba aiškiai ir ka
tegoriškai.

• PIETŲ VIETNAME par 
siliko tik 27 tūkstančiai 
Amerikos karių. Ir šitas 
skaičius nuolatos vis ma
žėja.

• INDONEZIJOJ chole
ros epidemija. Tuo tarpu 
nuo šios ligos jau mirė 12 
žmonių.

Schmitt nugabeno į mėnulį. 
Pagal nustatytą planą 
erdvėlaivis gruodžio 10 d. 
skrieja mėnulio orbitoje, 
gruodžio 11 d. numatytas 
nusileidimas. Du kosmo
nautai -Cernan ir Schmitt 
mėnulyje pasilieka ketu
rias dienas, o trečiasis 
Ronald Evans bus erdvės- 
laivyje. Mėnulyje jie turi 
palikti laboratoriją iš še
šių įtaisų. Ši laboratorija 
siųs į žemę svarbias in
formacijas keletą metų/ 
Astronautai keliaus mėnu
lio paviršiumi tam tikra
me vežimėlyje ir parinks 
mėnulio grunto gabalus 
tyr inė j imams .G ruodž io 13 
d.jieatliks savo paskutinę 
kelionę mėnulio paviršiu
je. Gruodžio 14 diena jie 
pakils nuo mėnulio pavir
šiaus ir pradės savo ke
lionę atgal į žemę. Gruo
džio^ d.jie laukiami Ra
miajam vandenyne sutar
toje vietoje. Tuo tarpu tai 
būsianti paskutinė ameri
kiečių kelionė į mėnulį.



LAIMĖTI KOVA UŽ

JAUNĄJĄ
KARTĄ

Giliu instinktu visi tau
tiniai susipratę lietuviai 
pajuto, kaip begalo yra 
svarbu šiandieninę jaunąją 
kartą išauklėti tvirtais 
lietuviais.

Kur ne kur, o jau šioje 
srityje mums netrūksta 
nei energijos, nei pavydė
tino uolumo. Kiek dedama 
pastangųl Visose lietuviš
kose kolonijose ir čia pat 
greta mūsų ir antroje že
mės ekvatoriaus pusėje, 
Europoje ir Amerikos 
kontinente, visur vienodu 
susirūpinimu dirbama tuo 
pačiu vienu tikslu-lietuvių 
vaikus palikti tokiais pat 
lietuviais.

Bet šie uždaviniai, kaip 
matom© praktikoje yra ne
išpasakytai sunkūs. Ne 
visada ir ne visur jaučia
mės laimėtojais. Juk pa
naudojamos visokeriopos 
prieinamos priemonės. 
Jaunuolių auklėjimu rūpi
nasi šeima, jaunuolio tau
tinį jausmą gaivina litua
nistinė mokykla, o vėliau 
jaunuolio dvasią grūdina 
ir tautinę savigarbą stip
rina esamieji ansambliai 
ir bendros veiklos orga
nizacijos .Atrodo, jog vis
kas padaryta,kas tik buvo 
galima esamomis sąlygo
mis.

Tačiau pageidaujamieji 
rezultatai toli gražu ne- 
džiuglnanti.Koks tasai di- 
dž taus tuoju uolumu auklė
tas jaunuolis tikrumoje 
atrodo?Ar jis gerai kalba 
lietuviškai ?Ar jis turi pa
kankamai žodžių, kad ga
lėtų tėvų kalba sklandžiai 
išreikšti savo mintis?Ar, 
pagaliau,jis artimai ir gi
liai jaučia mūsų tautos 
skaudžtuosius vargus? Į 
šiuos ir daugelį kitų, su 
šia problema surištų klau
simų nelengva greitai at
sakyti.

Dažnai matome, kad 
ieškomi pasiteisinimai. Ir 
pateisinti jaunuolį Lie
tuvos nemačius i, savo rau
tos praeitį nespėjusį pažinti Kai vienas nemoka aagllš- 
tik labai Ir labai menkai 
su lietuvių literatūra su
sipažinusį,daugelis gerais 
norais yra linkę. Bet nuo 
to ne bus lengviau, jeigu 
rasime tuos pateisinimus,

O ištikrųjų, reikia pri
pažinti, jog čia yra pati 
^skaudžiausia problema,

Lietuvos Atstovybės 
Washingtone patarėjas dr. 
S.A. Bačkis, Vliko susi
rinkime apie JAV užsienio 
politikos gaires pasakė: 
tarptautinės realybės-So
vietų Sąjungos karinė ga
lybė, Japonijos atkutimas, 
Kinijos sustiprėjimas,Eu
ropos vienybės bandymą i- 
paskatiną prezidentą Nik- 
soną keisti JAV politikos 
kryptį nuo šaltojo karo ir 
konfrontacijos į derybas 
ir taiką. Vietoj sulaikymo 
politikos ateina angažavi
mosi politika, kuri turi 
praskaidrinti tarptautinę 
atmosferą ir įgalinti lais
vesnį žmonių,idėjų ir pre
kių keitimąsi.

Bonnos-Maskvos ir Bo
nuos - Varšuvos sutarčių 
poreikiui suvokti reikia tu
rėti galvoj Bundestago 
1972.V. 17 visų trijų par
tijų priimta rezoliuciją, 
kuri deklaruoja, kad, nors 
sutartis pripažįsta sienas 
tokias,kokios faktiška i yra 
ir jų vienašališką keitimą 
išjungia, bet vis tiek ne
sukuria legalaus pagrindo 
esamom sienom ir nelie- 

kokią mes šiandien turime. 
Visi kiti darbai neturės 
didelės reikšmės, jeigu 
būtų pralaimėta kova už 
jaunąjį lietuvį.

Kanados lietuviai atrodo 
galėtų save laikyti geres
nėje būklėje, negu kitur 
gyvenantieji. Čia dekla
ruojama laisvė visoms 
tautoms savo tautinę kul
tūrą ugdyti .Bet ar čia pa
stebim kokius ypatingus 
skirtumus ? Atrodo, kad 
vaizdas toks pat, kaip ir 
kitur, kur aplinka slėgte 
slėgia ir skatina nutautėti 
Plačiaisiais spaudos pus
lapiais nuvingiavo sarkas
tiška pašaipa,kad tik vie
nintelis buvo atvejis, kada 
lietuviai jaunuoliai praei
tos vasaros jaunimo suva
žiavime buvo savo tarpe 
priversti kalbėtis lietuviš
kai, kada susitiko jie su 
svetimuose kraštuose gy
venančiais savo broliais.

kai, o kitas ispaniškai, o 
trečias vokiškai,tai ką jie 
vargšai daro? Tada jau 
lietuviškai savo tarpe 
kalba.

Auga jaunas lietuvis, o 
kaip jis subrendęs atrodys 
dar nežinom.Patirsim tik 
palaukėję, tik vėliau.

POLITIKOS PAKITIMAI

čia apsisprendimo teisės. 
Lietuvai ta rezoliucija 
svarbi.Dr .Bačkis priminė, 
kad ir 1972.VI. 28 Vatikano 
atsisakymas dėl Lenkijai 
priskirtų Vokietijos sri
čių vyskupų skyrimo įvy
kęs tik pastoraciniais su
metimais ir nesuprastinas 
kaip Lenkijos pokarinių 
sienų pripažinimas.

Ryšium su pagyvėjusio- 
mis Europoje apsijungi- 
mo pastangomis,’ siekiant 
iki 1980 įvykdyti Europos 
Uniją, dr.Bačkio nuomone 
reikia pastangų į tą sąjūdį 
ir Baltijos valstybių klau
simą.

Europinio saugumo ir 
bendradarbiavimo konfe
rencijos . darbotvarkėje 
šalia ūkinių klausimų ir 
judėjimo laisvės, bene 
svarbiausias būsiąs klau
simas apie tarpvalstybinių 
santykių principus. JAV 
nusistatymas esąs formu
luotas Valstybės Departa
mento pareigūno atsakyme 
lietuvių atstovui, būtent: 
” JAV žiūri į pasiūlytą 
konferenciją ne kaip į su
sirinkimą Europos politi
niam bei socialiniam pa
dalinimui įamžinti, o kaip 
į susirinkimą, kuris turė
tų būti žingsnis link įtam
pos atolydžio ir padidintų 
ryšius tarp rytų ir vakarų 
Europos tautų Vakarų 
iniciatyva 1973 pradžioje 
prasidės konferencija 
NATO ir Varšuvos pakto 
valstybių atstovų abipusiš
kai balansuoto karinių jė
gų centro Europoje maži
nimo klausimu.

Visi šiokie tarptautiniai 
įvykiai liudija, kad šaltojo 
karo era baigta ir kad 
Lietuvos byla yra naujoj 
situacijoj, naujose veiklos 
sąlygose. Lietuvos kelias 
į laisvę bus nelengvas ir 
ilgas. Mūsų didžiausias 
sąjungininkas yra pasaulio 
viešoji opinija.

SOVIETAI ĮSISKOLINO 
JUNGTINĖMS 
TAUTOMS 10 MILIJONŲ. 
DOLERIŲ
Jungtinės Tautos nebai

gia savo finansinės kri
zės. Yra visa eilė valsty
bių,kurios nudelsia mokė
jimus į Jungtinių Tautų 
iždą. Bet didžiausias sko
lininkas, tai Sovietų Są
junga, kuri dabar skolinga 
jau $1O, 928, 897.

Sovietai turi ir daugiau 

skolų, ypatinga i toms ope
racijoms, kurių sovietai 
nelinkę palaikyti.Kaip ži
nia, Bielorusija irgi yra 
Jung. Tautų organizacijos 
atskiras narys. Bieloru
sija irgi skolinga stambias 
sumas .Dideles skolas turi 
Vengrija,Bulgarija, Vene- 
cuaela,Čili ir Pietų Afrika.

• INFLIACIJA plečiasi 
įvairiuose kraštuose.Pir
mų jų septynių šių metų 
bėgyje dolerio perkamoji 
galia sumažėjo 3,2 nuo
šimčiais. Bet kitose val
stybėse infliacijos banga 
tuo pačiu laikotarpiu buvo 
stipresnė. Japonijoj pini
gai nukrito -4,1 nuošimtį, 
Kanadoje - 4,4%, Vakarų 
Vokietijoje - 5, 2%, Pran- 
cūzijoj-5,3%,Anglijoj-6,7% 
Olandijoj - 7, 7%.

• NAUJOJE ZELANDI
JOJE laimėjo darbo par
tija. Nuo 1935 metų darbo 
partija neturėjo vietos 
parlamente daugumos .Da
bartinė Naujosios Zelandi
jos parlamento sudėtis: 
darbo partija-55 vietos, 
nacionalinė/konservatyvi- 
nė/partija-3 2 vietos. Dar
bo partija žada palengvinti 
uždarbių kontrolę ir labiau 
kontroliuoti prekių kainas. 
Nors darbo partija nėra 
aktyvi šalininkė Pietų-rytų 
Azijos sutarties, bet ji 
nusistačius tvirtai laiky
tis saugumo sutarties tarp 
Amerikos, Australijos ir 
Naujosios Zelandijos .Nau
joji vyriausybė greičiau
sia pripažins Pekino re
žimą ir atitrauks nedidelį 
karo dalinį, koks iki šio 
laiko buvo Pietų V ietname.

Nepriklausoma Lietuva
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aule au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada1
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• SOVIETŲ pavandeniais 
laivas,nežinomais tikslais 
įsiveržęs į Norvegijos 
teritorialinius vandenis, 
pagaliau išplaukė į atvirą 
jūrą. Norvegijos karo lai
vai buvo užblokavę sovie
tinį laiv? fiorde. Bet, ma
tyt, Norvegija bijojo tarp
tautinio konflikto ir laisva 
valia leido sovietiniam 
laivui pabėgti.Nors šis lai
vas ir buvo peržengęs 
veikiančius įstatymus,bet 
jam nebuvo daromos kliū
tys pasprukti.

• HELSINKYJE vykstan
čiame pasitarime dėl Eu
ropos saugumozir bendra
darbiavimo konferencijos. 
Sovietų Rusijos delegatas 
padarė pas iulymą, kad š i 
konferencija būtų sušauk
tas 1973 metų birželio 
mėn. ir jame dalyvautų 
visų suinteresuotų valsty- 
vių užsienio reikalų mi
nisterial.
AUSTRALIJOS LIETUVIS 
APIE ŠOKIU ŠVENTE.
... Šokėjų ir žiūrovų 

masė,sklidinai pripildžiu
si Chicagos amfiteatrą, 
darė didingą ir jaudinantį 
vaizdą. ” Kiek jų čia ma
čiau, tiek iš viso Austra
lijoj lietuvių nėra”-vaizdo 
sujaudintas, kalbėjo Mel
bourne LB apylinkės kon
greso atstovas Algis Mil
vydas, šventės parade ne
šęs Australijos vėliavą- 
” jokiu būdu negalėjau su
laikyti ašarų ”.

• ” VAIDILOS ’’ teatras 
Adelaidėje, Australijoje 
pastatė Viktaro Baltučio 
veikalą ’’Šuolis į laisvę ”. 
Tai Sim6 Kudirkos trage
dijos sceninis pavaizda
vimas .

2 p$l. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Populiarus Londono, Ont. meninis ansamblis ’’Raitija” dainai 
kviečiamas atlikti programa.

• VIDMANTĄS VALATKA, 
solistas tik prieš porą 
metų atvykęs iš Tie tu vos 
dideliu pasisekimu kon
certuoja Chicagoje ir daro 
pažymėtiną pažąngą. Jis 
studijavo dainavimą Klai
pėdos ir Kauno konserva
torijose. E. Palubinskas olimpiadoje 

žaidė Australijos komandoje 
ir buvo laikomas antruoju ge 
riausiu krepšinio jnetiku.

Parodos stenduose-ko
lūkinio kaimo vaizdai, por
tretai, kompozicijos.

Lietuvių Dailininkų draugija New Yorke minėjo savo vaiklos 20 m. sukakti, 
[vyko paroda, kurios atidaryme buvo Pr. Lapė, kun.L. Andriekus, A. EI skus 
ir Lietuvos kon. A. Šimutis.

VILNIUS
Atidarytoje Bail ės insti

tuto studentų kūrybos pa
rodoje eksponuojama dau-
giau kaip šimtas darbų. 
Jie supažindina žiūrovus 
su praėjusios vasaros 
studentų praktikos darbų 
rezultataįs.

Sydnejuje, Australijoje lietuviai jaunuoliai dalyvavo pavergtų tautu
Eksponuojami taip pat 
darbai, kuriuos busimieji 
dailininkai sukūrė viešė
dami šią vasarą Bulgari
joje ir Lenkijoje.

Tolimos Kolumbijos lietuvių jaunimas susirinkęs kultūriniam 
darbui. Jie turi savo ansamblį.

1972. XII. 13

demon straci joje.

New Yorke pagerbta Ieva Mikolainienė, vieno pirmųjų lietuvių laikraštininkų našlė. 
Ji sulaukė 89 'm etų amžiaus ir buvo Moterų klubų Federacijos pagerbta. Sukaktuvi
ninkė / sėdi priekyje/ , dešinėje kon. A. Šimutis.
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Dr. Balys Matulionis

- -o -

DR.BALĮ MATULIONĮ 
pagerbė Naujosios Angli
jos lietuviai. Dr. B.Matu
lionis daugelį metų gyveno 
Vallum ’ Lake, R. I. ir da
lyvavo Naujosios Anglijos 
lietuvių visuomeninėje 
veikloje. Dabar, kaip ži
nia, jis apleido darbą ten 
esančioje ligoninėje ir pa
sitraukė į pensiją. Naujo
sios Anglijos lietuviai vei
kėjai lapkričio 25 d. Mai7 
ronio parke surengė iš
vykstančiam daktarui pa
gerbimą. Įvykusiame ban
kete kalbėjo Vladas di
džiūnas, J. Pipiras, V. Da- 
brila, dr.V.Vaitkus, kun. 
A.Misiūnas, A. Skudzins- 
kas, prof.P. Šveikauskas, 
J. Sonda, Ant. Giedraitis, 
J.Valiukonienė,Dr. P.Ma- 
tulionis visiems padėkojo 
už palankias kalbas ir pa
pasakojo kai ką iš savo 
atsiminimų. Jis praeito 
karo metu ėjo sveikatos 
valdybos vadovo pareigas. 
Vokiečiai jam įteikė 
griežtą reikalavimą į rytų 
frontą pasiųsti keletą šim
tų slaugių .Matydamas lie
tuvių moterims didelį pa
vojų, daktaras išsisukę iš 
to reikalavimo vykdymo. 
Taip pat hitlerininkai pa
reikalavę, kad Lietuvoje 
būtų sunaikinti 300 psi
chinių ligoninių.Lygiai ir 
šis nežmoniškas vokiečių 
reikalavimas nebuvęs 
įvykdytas.

• LIETUVOJE vyksta 
kultūros darbuotojų valy
mas. Tarp kitko laikraš
čiai rašo, kad Šiaulių 
teatrui vadovauja, vietoje 
lietuvio, kažkokia Nataša 
Ogaj. Ilgesnį laiką gyven
dama Lietuvoje ji kiek 
esanti pramokus laužytos 
lietuvių kalbos. Supranta- 
4 p-sL x- 

mas reikalas,kad jai visai 
nerūpi lietuvių kultūra, o 
jai svarbu pataikauti Mas
kvos relkalavimams«Ankš- 
čiau kultūros žurnalas, 
"Kultūros Barai’buvo ver
tinamas. Dabar turiniu 
kiek nusmukęs, nes gavo 
naują redaktorių .Veikliau
sioji” Vagos leidyklą" ird’ 
pergyvenanti krizę, nes 
gavusi naują direktorių.

MIRĖ LIUDA 
PURĖNIENĖ
Gautomis iš Lietuvos 

žiniomis, Kaune mirė žy
mi visuomenės veikėja 
Vienož inskaitė -Purėn ienė.
Ji buvo sulaukusi 89 me
tų amžiaus. Gimusi Da- 
čiunų kaime, Obelių vals
čiuje,"Rokiškio apskrityje, 
ji baigė Mintaujos gimna
ziją ir Petrapilio univer
siteto teisių fakultetą .Visą 
savo gyvenimą ji buvo ak
tyvi socialdemokratų dar
buotoja. Anksti pradėjus 
vinuomeninį darbą, ji jau 
Petrapilio porevoliucinia
me seime buvo delegatė 
socialdemokratų frakcijo
je.

Nepriklausomybės lai
kais, pradedant Steigia
muoju seimu ji buvo atsto
vėjo! seimai buvo renka
mi visuotinu balsavimu. 
Kaune ji pagarsėjo kaipo 
labai sumani advokatė ir 
turėjo plačią praktikę .Apie 
jos sąmojus teismo posė
džiuose buvo pasakojami 
anekdotai. Gal vienintelė 
Lietuvoje susituokusių po
ra praktiškai vykdė mo
ters lygybės principus. Ji 
vadinosi Vienožinskaitė- 
Purėnlenė, o jos vyras, 
prof.vadinosi - Vienožin
skis - Purėnas,

• ONA GLINSKAITĖ yra 
Leningrado K ir ovo operos 
teatro sopranas. Ji yra iš 
Kauno ir baigė vietos kon
servatoriją. Dabar ji buvo 
atvykusi gastrolėms į Vil
nių ir dainavo Tatjanos 
partiją operoje”Eugeni]us 
Onieginas”.

» LONDONO lietuvių so
dyboje yra gerai įrengta 
pistoletų šaudykla,kur to j e 
kartais vyksta net tarptau
tinės šaudymo rungtynės.

• B. SURVILA garsėja 
Argentinoje savo naujais 
moteriškų drabužių mode
liais. Jis plačiai žinomas 
ir jo modelius nesenai 
paskelbė madų žurnalas 
’’Ultima Moda”.

Bražinskų teisme Turkijoj . Iš kairės - tėvas su sūnumi tariasi. Rusų 
advokatas slepia veidą nuo fotografų. Bražinskų advokatas sako ginamąją 
kalbą , »

• PRANO IR ALGIRDO 
BR A ZINSKIĮ privertus ių 
sovietų lėktuvą skristi į 
Turkiją, byla, kaip matyt 
užtruks ilgesnį laiką, ši 
byla turėjo būti nagrinė
jama lapkričio 27 d. Bet 
gautomis iš Ankaros ži
niomis ji atidedama iki 
gruodžio 30 dienai. Bra
žinskai pareiškė teismui, 
kad jie turi naujus paro
dymus. Teisme jie naudo
jasi lietuviu vertėju,kuris 
dabar yra Ankaroje. Šiai 
bylai daug reikšmės turi 
sovietų trukdymai.

• LIETUVIU DAILININ
KŲ sąjunga, minėdama 
savoveiklos 20 metų,New 
Yorke pranciškonų patal
pose lapkričio 25 d. ati
darė apžvalginę dailės 
darbų parodą. Sąjungos 
pirmininkas Albinas Els- 
kus pradėjo iškilmes. Kal
bėjo Lietuvos geh. konsu
las New Yorke A.Simutis 
ir kiti.Buvo išstatyti dar

adv!L.'ŠMUL^TYSSKAS SkaU° P3®1®144 apie adv- TOLIŪŠĮ. Šalia sėdi

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

bai 20 šių dailininkų: G» 
Krasauskaitė - D ragunevi- 
čienė, Alb. Elskus, Irena 
Griežė, Vytautas Ignas, R. 
Motuzonytė- Ingelevičienė 
Č.Janušas, Pranas Lapė, 
A leksandra Košub ienė ,V y- 
tautas Košuba, Elena Ke
palą itė, Vida Krikštolai- 
tytė, Neda Macelytė, Al. 
PaškevičiuSjMykolas Paš
kevičius, Elena Urbaitytė 
Romas Viesulas, Viktoras 
Vizgirda, Kazys Zorom- 
skis.

Be to buvo atskiras kam
barys dailininkams, kurie 
anksčiau gyveno New Yor
ke. Ten matėsi nesenai 
mirusio, moderninio lie
tuvių meno pradininko 
Adomo Galdiko darbai, o 
taip pat M. Dobuž inskio, 
P.Kiaulėno, P. Puzino,V. 
Vitkaus, P.Osmolskio ir 
A. Peldavičiutės-Montvy- 
dienės.

” TIES RIBA ”
Lietuvos kino studijoje 

baigtas sukti naujas meni

nis filmas" Ties riba ”.
Pagal G.Kanovičiaus ir 

S.Šaltenio scenarijų"Laik- 
rodis ant bėgių filmą pa
statė R. Vabalas. Filmo 
operatorius - J. Gricius, 
dailininkas statytojas - A. 
Švažas.

Filmas "Ties riba"-tai 
detektyvinis kino pasako
jimas apie tardytoją, kuris 
išjudina ramią mažo mies
telio gyvenimo tėkmę.

• DOMINYKAS VALENTI 
ita Ių k ilmė s, gyveno B r ook- 
lyne netoli Apreiškimo 
parapijos bažnyčios irvi- 
sai gerai išmoko kalbėti 
lietuviškai. Pasiryžęs bū
ti kunigu, jis Romoje stu
dijavo šv.Kazimiero kole
gijoje. Ir dabar pasidaręs 
kunigu nori dirbti lietu
viškoje parapijoje. O kiek 
turime lietuvių kunigų, 
augusių Amerikoje, kurie 
jau nelabai nori kalbėti 
lietuviškai ir tautinių rei
kalų nepaiso?
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BORMANN

SURASTAS MARTYNAS 
BORMANAS
Artimiausias Hitlerio 

bendradarbis Bormanas 
1945 metais, kai hitlerinė 
Vokietija buvo sugniuždin- 
ta, staiga dingo. Ir daug 
metų praėjo, o apie jį vis 
nebuvo jokių žinių. Nu- 
renbergo sąjungininkų ka
rinis tribunolas už aklų jį 
pasmerkė mirties bausme. 
Bonnos vyriausybė pa
reiškė, jog tuo atvėju,kai 
Bormanas bus surastas, 
bus pareikalauta jį išduo
ti. Įsisenėjimo teisė karo 
nusikaltėliams negalioja . 
Yra galimas daiktas,kad 
suradus Bormaną, būtų 
atgaivintas sąjungininkų 
karo tribunolas ir jis vėl 
teistų Bormaną.

Žinios iš Argentinos, 
kad policijos valdininkas 
buvo suėmęs Bormaną,bet 
šis iš jo nagų pabėgęs. 
Pranešimas spaudoje sa
ko, kad jis turėjo pasą 
svetimu vardu. Tos žinios 
sujaudino pasaulio spaudą. 
Dabar pasipylė įvairūs 
sensacingi aiškinimai apie 
šį karo nusikaltėlį. Rašo
ma,kad Bormaną savo lai
ku globojo kaip tik dabar 
į Argentiną sugrįžęs Pero
nas. Minima, jog Borma
nas įnešęs į Perono žmo
nos Ėvittos fondą 200 mi
lijonų dolerių. Nurodoma, 
ir ta i,kad jam dokumentus 
sudarė Vatikanas ir tuo 
palengvino nežymiai pa
bėgti į Pietų Ameriką.

Anglijos ir Pietų Ame
rikos spauda pastarosio
mis savaitėmis daug dė
mesio skyria Bormanui. 
Pavyzdžiui, sakoma, kad 
Bormanas pagelbėjęs 
Izraelyje pakartam Eich- 
manui pabėgti į Pietų 
Ameriką.Kada Eichmanas 
jau buvo suimtas, Borma
nas bandęs jį išvaduoti. 
Bet nei jo įtaka, nei jo pi
nigai suimtajam nepagel
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bėjo. Jis buvo išduotas 
Izraeliui.

Šiuo tarpu Bormanas 
dar nesugautas ir jo tikro
ji gyvenimo vieta dar ne
žinoma. Bormano paslap
tis dar neišaiškinta.

PETRAS JAKIRAS 
PALŪŽO
Stalino sušaudyto ko- 

mandarmo Jakiro sūnus, 
Petras Jakiras, iš profe
sijos istorikas, buvo su
imtas ir išsėdėjo šešis 
mėnesius pagarsėjusiame 
savo žvėrišku režimu Le- 
forto kalėjime. Jis pasta - 
ruoju metu buvo be jokios 
pertraukos tardomas die
ną ir naktį .Tardytojai kei
tėsi, o jis be poilsio buvo 
kankinamas. Londono lai—- 
kraštis Daily Telegraph 
praneša, kad jis savo se- 
s ere i, aplankus ia i jį kalė
jime, pareiškė jos įsitiki
nęs, jog klydo ir dabar 
esąs pasirengęs bendra
darbiauti su valdžia.

• BELGIJOJ, kaip žinia, 
nesena i įvyko A tlanto pakto 
valstybių karo manevrai. 
Šių manevrų eigoje buvo 
paimti į”nelaisvę”dešimts 
’’priešo” pusės kareivių. 
Vadovaujamas leitenanto 
Merelio dalinys paimtuo
sius į”nelaisvę”išlaikė be 
maisto 24 valandas. To 
maža. Tuos ” priešus"jie 
mušė,iš jų tyčiojos.Dabar 
karo teismas Briuselyje 
visus kaltininkus nubaudė 
įvairiom bausmėm, imti
nai iki kalėjimo.Ta i žaidi
mas. Nepalyginsi jo su 
tikruoju karu ir jo žiauru
mais.

• PIETŲVietname nukrito 
karo lėktuvas .Ž uvo 22 ka
riai Vietnamiečiai ir ame
rikonai.

• JAV valst. sekretorius 
V. Rogers, išsiuntinėjo 
asmeniškus laiškus vi
soms draugiškoms valsty
bėms, kviesdamas kartu 
kovoti su teroristais ir 
oro piratais.

Prez.Nixonas ir jis pats 
galvoja, kad tik visos val
stybės kartu susitariusios 
gali sėkmingai kovoti ir 
nugalėti tą blogybę.

• MAISTO prekės vis au
ga .Dabar kai kurie maisto 
produktai brangesni net 6 
nuošimčius, negu jie buvo 
praeitais metais.

APOLLO irs SCHMITT, IWMS * CERNAN AT THE CAPE

LENKIJOS JAįJIIMUI PRIEVARTOS
DARBAI

• LENKIJOJE priversti
na darbo prievolė bus tai
koma jaunimui. Tuo būdu 
rengiamasi kovoti su jau
nimo demoralizacija.Len
kijos kompartijos centro 
komiteto rezoliucijoje tuo 
reikalu, kalbama apie 
buržuazinių ideologijų įta
ką į jaunimą ir skatinama 
sustiprinti komunistinį 
auklėjimą jaunimo tarpe.

Didelis pavojus vaide
nasi Varšuvos politru- 
kams dėl to, kad vakarų 
ideologijų agentai siūlo, 
girdi, laisvai keistis nuo
monėmis.

Šiam reikalui buvo skir
ti specialūs dviejų dienų 
pasitarimai.Pirmininkavo 
pats Gierekas, pirmasis 
Lenkijos kompartijos se
kretorius .Po šio pasitari
mo buvo Varšuvos spau
doje paskelbti griežti jau
nimo adresu puolimai.

Kadangi paprastų pro
pagandinių įtikinę j iirų jau 
nepakanka,tai vyriausybei 
siūloma griebtis admini
stracinių ir teismo prie
monių.

Č A LIDZ Ė -KOVO TO JA S 
UŽ ŽMOGAUS TEISES 
Sovietų Rusijos moksli

ninkas Čalidzė, vienas 
steigėjų komiteto, kurio 
tikslas apsaugoti žmogaus 
teises sovietuose, atvykęs 
į New Yorką raštu spau
dai pareiškė,kad jis atva
žiavo asmeniškai, su nie
ku nesurištas. Jis nepri
klauso nei konservatyvei, 
nei kuriai nors kitai or
ganizacijai, jis neatstovau

ja jokio komiteto ir jokios 
organizacijos. New Yorko 
universiteto kvietimu, jis 
skaitys paskaitas apie 
žmogaus teisių gynimą 
sovietuose, apie sovieti
nius tos srities įstatymus 
ir apie valdžios taktiką 
šiuo reikalu. Jeigu jis esąs 
pasirengęs kritikuoti so
vietinį gyvenimą, tai dar 
neturi reikšti, kad jis sa
vo tėvynei nori blogo. Jis 
tiki, kad tokia kritika bus 
naudinga Sov.Rusijai. Val
stybių santykiai, tai dar 
ne vyriausybių santykiai, 
o valstybių piliečių, tame 
tarpe ir mokslininkų san
tykiai. Jis turi vilties, 
santykiaudamas su Ame
rikos teisininkais, pagel
bėti tinkamai išspręsti šį 
svarbų klausimą. Dar jis 
pridėjo, kad jis solidarus 
esąs su tais žmonėmis, 
kurie stengiasi žmogaus 
tieses apginti, arba, kurie 
esąs nubausti už tokias 
pastangas.

• Belfaste, Airijoje, reli
ginės neapykantos riaušės 
nesiliauja-. Žuvo daug 
žmonių, sunaikinta nema
ža turto. Ir vis dar nėra 
tikro nusiraminimo.Prad
žioje spalio Alsteryje bu
vo suorganizuotas bendros 
katalikų ir protestonų pa
maldos. Airijos kardino
las ir protestonų bažny
čios galva turgaus aikš
tėje kartu laikė pamaldas. 
Vienoje bendrų maldų sa
koma:-” Mes meldžiamės, 
kad būtų sugrąžinti pa
garba žmogaus gyvybei, 

kad išnyktų mūsų abejo
nės dėl mūsų brolių

TIKRA KIAULYSTĖ
Kai kurie gripo virusai, 

patekę į kiaulių organiz
mą, pasidaro itin aktyvūs 
ir užkrečiami. Iš kiaulie
nos perėje į žmogaus or
ganizmą, jie sukelia gripo 
epidemijas.Tokią išvadą, 
remdamiesi eksperimen
tiniais darbais, padarė 
šveicarų mokslininkai.

Pianistas Mussolini at
vyko į New Yorką ir ten 
dalyvauja pramoginės mu
zikos koncertuose. Spau
dos atstovams jis pasakė, 
jog esąs legendarinio var
do pianistas” jazzo"pasau- 
lyje. Apie savo tėvą Italių 
jos fašistų vadą Benito 
Mussolųii' jis išimtinai 
švelniai atsiliepė: ” Mano 
tėvas labai mėgo klasikinę 
muziką, ypatingai Bachą, 
Verdi, Puccini. Jis groda
vo smuiku ir labai apsi
džiaugė, kai aš pradėjau 
groti piano. Mano tėvas 
visada man buvo malonus 
ir Švelnus.”

PIANIST MUSSOLINI

5 psi.
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“Ąžuolo pirmoji šaka buvo kokius 2 metrus nuo 
žemės. Ričardas matė, kaip vienas iš jų pirmiau at
sistojo kojomis ant tos šakos, paskui atsiklaupė, nu
leido kojas ir pasikabino ant pilvo, laikydamasis 
rankomis ruošėsi nušokti. Tuo metu pasigirdo kele
tas automato salvių ir berniukas, lyg koks maišas, 
nukrito ant žemės. Tačiau jis dar buvo gyvas. Kari
ninkas, spyrė jį koja ir įsakė užsiundyti šunis. O jis 
negalėjo net ir gintis. Kada šunys buvo atšaukti, jis 
pasiliko gulėti nejudėdamas. Karininkas įsakė jį 
pakelti ir nuvesti į šalį. Jis mėgino atsikelti, bet, 
negalėdamas valdyti sutriuškintą koją, pasiliko gu
lėti. Tada karininkas sušuko:

“Ko jūs spardote jį savo kojomis! Kam jūs turite 
ginklą”?.

Kareiviai pradėjo badyti sužeistąjį durtuvais, 
Šaukdami: “Davai, davai nėra ko simuliuoti!” Su
žeistasis, sunkiai alsuodamas, pradėjo keltis. Su
žalotos automato salvės rankos kabojo lyg tuščios 
rankovės. Šunų suplėšyti jo rūbai nusmuko iki diržo, 
visas jo kūnas buvo krauju pasruvęs. Badydami dur
tuvais, kareiviai nutempė jį iki artimo medžio. 
Karininkas tarė: “Gerai, stok ten”. Pirmasis bėglys 
prie medžio sukrito. Priėjo pasiliko du kareiviai su 
šuniu, o kiti grįžo prie ąžuolo, kuriame dar tebesėdė
jo antrasis bėglys. Jam irgi buvo įsakyta lipti iš me
džio. Jis, matomai, norėjo būti gudresnis ir, nesiek
damas kojomis apatinės šakos, nušoko tiesiog kari
ninkui po kojomis. Nieks nespėjo iššauti, tačiau prie 
jo, gulinčio, priėjo karininkas ir keletą kartų iššovė 
jam į kojas iš pistoleto. Po to su juo buvo elgiamasi 
taip pat, kaip ir su pirmuoju: jį spardė kojomis, badė 
durtuvais ir pjudė šunimis. Galų gale, karininkas įsa
kė baigti ir priėjęs, paklausė:

“Na, laisva ir nepriklausoma Lietuva, sakyk 
kur yra trečiasis?” Sužeistasis tylėjo. Karininkas 
spyrė jį koja ir pakartojo savo klausimą. Ričardas 
girdėjo kaip jo draugas prabilo:

“Pavadinčiau tave fašistu, bet tu blogesnis”.
Karininkas užsigavo ir sušuko: “Aš pats kovojau 

fronte prieš fašistus. Ir su tokiais kaip ir tu, irgi. Ar 

mažai jūs mūsiškių ten, pas save, Lietuvoje 
sušaudėt?”

Dabar jie vėl puolė sužeistąjį ir pradėjo mušti. 
Po to, karininkas įsakė jam šliaužti to medžio link, 
kur gulėjo pirmasis sužeistasis: “Nenori eiti — 
šliaužk!”. Sužeistasis šliaužė sužalotom kojomis, o 
kareiviai badė jį durtuvais. Karininkas ėjo šalia, sa
kydamas: “Laisvoji Lietuva! Šliaužk, tuojaus gausi 
savo nepriklausomybę”.

“Ričardas pasakojo man, kad tai buvo studen .- 

J. PAUKŠTIENĖ RŪPINTOJĖLIAI <

tas iš Vilniaus, gavęs 7 metus už prieškomunistini 
lapelių platinimą.

“Kai abu sužeistieji buvo drauge, juos vėl pradė
jo mušti ir durtuvais badyti, dabar jau iki mirties. 
Po kiek laiko viskas nutilo ir nieko nebuvo girdėti. 
Karininkas įsitikinęs, kad abu jau negyvi, pasiuntė 
vieną kareivį atgabenti vežimą. Jis, matomai, buvo 
pasirengęs apsidirbti su trečiuoju iki atvyks veži
mas. Tačiau Ričardo jie ieškojo gan ilgai. Gal šunys 
jau buvo pavargę, o gal rudens lapų kvapas jiems 
užgulė uoslę, bet gana ilgai jo negalėjo surasti. Ka
reiviai bėgiojo po mišką, karininkas stovėjo vos per 
du žingsnius nuo jo. Ričardas sakė, kad jis keletą 
kartų jau buvo pasirengęs šokti ir bėgti. Ir tik kai Ri
čardas išgirdo artėjančio vežimo tarškėjimą, kari-

7
— Baigusi atidaryk savo baraką. Mažą, bet 

tvirtą. Paimk Žaną ir kitus stipresnius vaikinus. Ta
vo tėvas turtuolis, sunkumų neturėtų būti. Pati lik 
vaikiškų dalykų skyriuje: be peilio, reikia ir širdies.

— Nukalbėjai! — nusijuokė ji.
— Pasakiau savo nuomonę, o tu vertink, kaip 

išmanai. Jeigu aš pasveiksiu, ateisiu pas tave dirbti. 
Diubui jokių įsipareigojimų neturiu, galiu išeiti, ka
da tik noriu.

— Tai tau dar nepraėjo? — atsargiai paklausė 
Žanas.

— Jau du mėnesiai, kai priepuoliai dingo. Ta
čiau jeigu pamatysi, kad pradedu vartyti akis, griebk 
mane į glėbį.

Atvežė valgius. Žanas atleido padavėją ir pats 
tvarkė juos ir dėjo į lėkštes. Nevertindamas pilvo, 
aš nepajėgiau suprasti, kaip galima tiek daug dėme
sio, pinigų ir laiko skirti valgiui.

Danielė valgė abejinga, kaip ir visi turtuoliai, 
kurių nebegali nustebinti net kepta raganosio galva.

Išsiskyrusi ji pradėjo rengtis pasibaisėtinomis tuni
komis, berniukiškai nusikirpo plaukus, o grįžusi iš 
pop stauglių koncerto, grodavo vargonais Bachą. 
Jos tėvas turėjo daug pinigų ir tik tą vieną vaiką, to
dėl tenkindavo jos užgaidas be piktesnių murmėji
mų.

i

Nesupratau, kodėl ji pasirinko chirurgiją. Ta 
profesija neturėjo nieko romantiška. Jos kastos mer
ginos susipažįsta su antikiniais filosofais, atskiedžia 
tas žinias prancūzų literatūros vynu, o ištekėjusios 
už ne mažiau turtingų vienturčių, atsiduoda didžia- 
buržujišku prieaugliu. Pradėjusios senti, ima lanky
tis Diubo estetinės chirurgijos skyriuje, susiranda 
pajėgų meilužį, įsirašo į jodinėjimo klubą ir į badau" 
jantiems Afrikos ar Azijos vaikams šelpti draugiją, 
kurių suvažiavimo metu radijo reporteriams tvirti
na, kad esančios maoistinio kairumo.

Pavalgę bandėme gerti šampaną, bet po grai
kiškos degtinės jis nebeturėjo skonio. Aš jaučiausi 
mirtinai nuvargęs. Gėlė pečius, tarsi ant jų ištisą die
ną būčiau nešiojęs akmenis. Pagaliau Žanas už
spaudė cigaretę ir atsiduso:

— Vėl persirūkiau...
Mes susižvalgėme. Kai pasijusdavo girtas, jis 

visada pasišlykštėdavo cigaretėmis.
— Laikykit, šarli! — guodė jis mane gatvėje. 

— Nenustok vilties, vaikine!
Aš nemėgstu ašaringo girtų nuoširdumo, todėl 

švelniai atstūmiau jį. Danielė bandė įstumti jį į auto- 
vežimį, bet jis nesutiko.

— Pareisiu pėsčias, — pasakė. — Pasivaikščio
siu, išsiblaškysiu.

Važiuojant nykiai tuščiomis miesto gatvėmis, 
aš bandžiau galvoti apie viską, kad tik nereiktų su
stabdyti minčių ties savim.

— Puikus vaikinas tas Žanas, — sakydavo Se
nis. — Žino savo darbą, toli jis nueis. Tik koks vel-

6 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



trinkas priėjo prie lapų krūvos, kur pasislėpęs Ri
čardas gulėjo, paspyrė ją koja ir sušuko: “Čia jis, svo- 
loč! Atsikelk! . Ričardas atsikėlė. Tiesiog j jį žiūrė
jo karininko pistoletas. Kaip tik tuo momentu, kai ka
rininkas šovė Ričardas instinktyviai pasisuko į šoną 
ir pajuto kaip šūvis nudegino jam krūtinę ir ranką 
ir jis sugriuvo. Jis nenustojo sąmonės, bet gulėjo 
nejudėdamas, stengdamasis nedejuoti. Aplinkui su
sirinko daugiau žmonių, ir kas tai paklausė: “Drauge 
majore, o gal jis dar gyvas?”. Majoras atsakė: “Kur tau 
gyvas! Šoviau tiesiog j krūtinę”, — jis, matomai, 
nepastebėjo, kad Ričardas pasisuko į šoną.

Ričardą įmetė į vežimo dugną—jis ir tada nesu- 
dėjavo — o ant jo užvertė du lavonus. Vežimas paju
dėjo lagerio link, ir Ričardas girdėjo, kaip kas tai 
pasakė: “Persekiojant nušauti”. Kada vežimas susto
jo, kas tai įsakė lavonus mesti ant žemės. Kai pa
griebė Ričardą jis sustenėjo ir atmerkė akis. Kaž
kas sužuko: “Žiūrėkit, vienas dar gyvas”. Nuo kari
ninkų grupės prie jo pradėjo artintis tas pat majo
ras ir eidamas, traukė iš makšties pistoletą. Ričar
das suprato, kad jį tuojau pribaigs. Tačiau, paskui 
majorą ėjęs pats lagerio viršininkas pagriebė jį už 
rankovės: “Per vėlu, negalima! Visi gi žiūri”. Ričar
dą paklausė ar jis gali eiti, jis atsakė, kad gali, ir jį nu
vedė prie sargybinės, o iš ten prižiūrėtojai nuvedė 
jį tiesiog į karcerį.

“Ten jis keletą dienų sėdėjo pats vienas, nieks 
pas jį neatėjo, nežiūrint to, kad jis prašė jį perrišti. 
Tik ketvirtą dieną atėjo feldšeris ir perrišo jam ran
ką. Kitą dieną atėjo gydytoja, apžiūrėjo ranką ir pa
sakė, kad gydyti jau per vėlu nes prasidėjo gangrena. 
Jį nugabeno į ligoninę, kur jam amputavo ranką prie 
pat peties. Paskui jį teisė, pailgino baudos laiką ir 
nugabeno jį į Vladimiro kalėjimą”.

-o-

Lagerio schema nebus oilna nenaminėjus KVČ - 
kultūros — auklėjimo skyriaus. Šiuo pasireiškia 
“sovietų humanizmas”. Carinė katorga neturėjo kul
tūros — auklėjimo skyriaus, ten neauklėjo ir nevar
tojo sudėtingu žodžių. Kaip sanitarinis skyrius ko
voja su kalinių fiziniu sukrėtimu, taip KVČ turi kovo
ti su jų moraliniu sukrėtimu. Diena, kurią bus pa
naikinti lageriai su sanitariniu ir kultūros — auklė
jimo skyriais bus pergalės diena tikrojo humanizmo, 

bet kol jie egzistuoja — KVČ tik vaidina kiosko su 
limonadu burdelio salėje vaidmenį.

“Jau 48-me kvadrate mes turėjome “auklėto
ją”, rašo J. Margolinas (“Kelionė į Ze-ka kraštą”, 241- 
242 pusi.), bet darbas ten buvo per sunkus, auklė
tojas per mažai raštingas ir žmogiškoji medžiaga 
(daugiausia pabaltiečiai ir žmonės iš Vakarų) per
sunki, kad pasiektų bet kokių rezultatų. Lagerio kul
tūros įtaka pasireiškė, daugiausia, išmokant rusiš
kąjį “leksikoną”, kurį visi kaliniai lengvai išmok
davo. Už tai Kruglicos sanlageryje KVČ buvo pasta
tyta pavyzdinga. Tik įžengus į lagerio teritoriją krito 
į akis radio garsiakalbiai atvirame ore, sieniniai laik
raščiai, plakatai, lozungai, užrašai.

“Iš ryto kalinius į darbą skirstant harmonistas 
grojo armonika. Vengras, kokiu tai būdu patekęs į 
Lenkiją, atsisėda ant sargybinės slenksčio, uždaro 
pavargusias senas akis, — ir drožia valsą. Ant Man- 
džūrijos kalnelių”. Armonika skamba skystai, kali
niai dreba iš šalčio, niekam nelinksma, o mažiausia 
armonistui, kuris bijo, kad praeis vadovybės įnoris 
ir jam vėl prisieis eiti į bendrus darbus.

z
“Prie sargybinės stovi pastatyta tribūna. 

Skirstant žmones į darbą, jie čia užlaikomi ko
kias 15 min. Kiekvieną rytą į tribūną lipa KVČ 
viršininkas — bukaprotis vyras, kuris ir trijų 
žodžių surišti negali — ir “drožia” prakalbą apie 
reikalingumą pakelti darbo tempą. Iš kur jie ir 
ima į KVČ tokius neišpasakytai kvailus žmones? 
Atsakymas labai paprastas: kas yra šiek tiek pro
tingesnis stengiasi užimti naudingesnį darbą, nes 
darbas KVČ yra pats nedėkingiausias lagerio 
darbas: tai ne gamyba ir ne virtuvė, čia nieku 
nepasinaudosi. Per 5 metus aš nesutikau KVČ 
nei vieno inteligentiško žmogaus iš laisvųjų (reiš
kia, buvusių kalinių, kurie, atlikę jiems skirtą 
bausmę, liko toliau tarnauti lageryje — jau kaip 
laisvi žmonės. O.U.). Kaliniai — kitas reikalas: 
jie mielu noru slėpdavosi KVČ nuo sunkių fizi
nių darbų.”

Kalinių tarpe buvo daug žmonių aukštų kva
lifikacijų, bet ko jie buvo daugiau išsimokslinę, 

tuo jie atrodė įtartinesni lagerio administracijai, 
ir, žinoma, negalėjo būti nei kalbos, kad pavestų 
jiems kokias nors atsakingas pareigas KVČ srity
je. Seni katorgininkai patardavo slėpti svetimos 
kalbos žinojimą, “už kiekvieną svetimą kalbą”, 
sakydavo jie, “gausi papildomai vienus metus”.

Tačiau lagerio administracija kai kada net 
nesugebėdavo neprileisti politinių kalinių prie 
darbo KVČ. “Gegužės mėnesio bėgyje”, rašo J. 
Margolinas (“Kelions į Zeka kraštą”) aŠ išbuvau 
keletą savaičių KVČ inspektorium ir pabėgau iš 
tų pareigų, kai man uždėjo nepakenčiamas parei
gas: kalinius į darbą skirstant, kol armonistas 
rengėsi savo vaidmeniui, o, KVČ viršininkas dro
žė savo prakalbą iš tribūnos, aš turėjau stovėti 
su raudona vėliava rankose prie tribūnos kaip 
gyva dekoracija.”

Armonistas, prakalba iš tribūnos, KVČ ins
pektorius su raudona vėliava rankose — viskas 
tas buvo kaliniams teatras, kuriuo jie naudojosi 
dykai. Pirmiausia, tas nudelsdavo keletai minu
čių išėjimą į darbą, be to, tas ardė priprastą tvar
ki skirstant į darbą ir pagaliau, įnešdavo tam 
tikro įvairumo į kasdienį pilką gyvenimą. Pra
kalbą kaliniai išklausydavo akmeniniu rimtumu, 
niekaip neparodydami savo jausmų. Niekas ne
plodavo prakalbą baigus ir nieks nesijuokdavo, 
kai kalbėtojas susipainiodavo ir šnekėdavo nie
kus. Išklausydavo ir eidavo. Ilgi metai lageryje 
išdirba savo rūšies imunitetą prieš visokias kal
bas; agituoti suimtuosius lageryje yra beviltiškas 
dalykas. Suimtieji viską žino. Skirtumas tarp 
gražios kalbos ir nepasisekusios jiems yra lygus 
nuliui.

BUS DAUGIAU.

nias jį kutena, kad jis žvengia, kaip mergaitė!
Lyg to ėjimo būtų nesibaigiantys keliai... Dar 

pirmaisiais interno metais susituokė su vienuoliškai 
rimta ir jį dievinančia slauge. Ji gimdė jam gražius 
vaikus, gamino mėgstamą valgį ir įsimylėjusio šu
nelio kantrybe atleisdavo šuolius į svetimą daržą.

— Užgriuvo toks netikėtas darbas, — pasakoja 
dabar jis kaklaraištį išmezgančiai savo slaugei ir 
nugudrauja kitur: — Kaip tu praleidai dieną? Ar 
žanukai nenukramtė ausų? Beje, ar sakiau tau, kad 
turi nuostabiai gražias mažytes ausis?

— Sakei, — šypsosi slaugė. — Kai grįžti pa- 
dvokęs graikiškais česnakais, visada pagiri mano 
ausis.

Bandžiau įsivaizduoti save Žano vietoje, bet tik 
pakraipiau galvą ir nusijuokiau.

— Išsibudinai? — paklausė Danielė.
Ji rėmėsi petim į vairą ir šypsodamasi žiūrėjo 

į mane. Jos dantys švietė tamsoje. Aš tik dabar pa- 
: stebėjau, kad esame prie jos durų.

Viduje ji atrišo mano kaklaraištį (kaip Žano 
žmona!) ir pasodino mane į fotelį.

— Žinai, kur bonkos. Aš einu į vonią.
Ir taip būna visada: bonkos ten, o aš einu į vo

nią. Kažkoks nevykęs apsiplovimas didžburžujinių 
bramanų šventyklos prieangyje.

Iš kampų į mane žiūrėjo dramblio kaulo die
vukai ir mėlynojo akmens pabaisos. Aš mirktelėjau 
jiems ir nuėjau prie visą sieną dengiančių vargonų. 
Pradėjau spaudyti jų klavišus. Gal dėl to, kad mane 
slėgė vienuma, kurioje vis garsiau alsavo atsivejan
tis nerimas...

Smūgis į kaktą nubloškė mane ant kilimo. Aš 
surikau, o atsibudęs supratau, kad užmigęs užgriu- 
vau ant vargonų ir atsitrenkiau kakta į klavišus.

— Nuo kada tu pradėjai vienas juoktis? — pa
klausė sugrįžusi Danielė.

Ji turėjo didžiulį rankšluostį ir juo trynėsi. Aš 
išsitiesiau ant sofos ir įsižiūrėjau į ją. žiūrėjome 
vienas į kitą ir šypsojomės, kažkaip graudžiai, ne
drąsiai, stengdamiesi negalvoti apie Raudonąjį ark
lį, kuris iš savo slėptuvės sekė mus.

„Dabar ji pasakys, kad, grodama vargonais 
nuoga, atsipalaiduoja nuo aplinkos, pasineria ir nu- 
grimsta deimantinio skaidrumo jūroje... Rafinuo
tas mandarinų katarsis? O gal tik paprastutė pojū
čių dekadencija? Kas pasakys, kas supras šitą viską 
grobstančią, bet niekaip savęs nesurandančią mūsų 
generaciją..."

— Eik į vonią, — tepasakė ji. — Eik, kol neuž
migai. Aš pagrosiu tau Albinonio adadžio.

Aš žinojau, kad vonioje užmigsiu, todėl tik pa
purčiau galvą.

Ji truktelėjo balto marmuro pečius ir ištiesė 
rankas virš klavišų. Keletą sekundžių žiūrėjo prieš 
save, paskui švelniai nuleido rankas.

Aš bandžiau atsikratyti savo svorio, ištirpti 
garsų srovėje, kaip ji sakydavo, bet tik trūkčioda
mas atsidusau ir pasibaisėjęs supratau, kad verkiu. 
Ji išgirdo mano kūkčiojimą ir atsigręžė. Tačiau ne
atsikėlė ir nepriėjo, tik adadžio pritilo, perėjo į vos 
girdimą šlamėjimą. Vienuolis klūpojo klaikiai tuš
čioje maldykloje ir bandė išsakyti savo sielvartą. O 
gal jis gulėjo veidu į grindis, kryžium atmetęs ran
kas, ir šnabždėjo sau baisiosios nuodėmės prisipa
žinimą?

Aš įsiklausiau į tolumoje slankiojantį murmė
jimą ir pajutau, kad miegu. Stengiausi pakelti ranką 
ir mostelėti jai, kad ateitų, bet šilta srovė pakėlė ir 
nusinešė mane. Aš užsimerkiau ir pasidaviau jai.

PABAIGA.
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Kanklių orkestro vedeja 0. Mikui skienė ir 
dainininke I. Grigaiiunaitė.

KANKLIŲ KONCERTAS MONTREALYJE

Montrealio lietuvės moterys turėtų būti 
pagerbtos už drąsų pasiryžimą surengti iš
imtina,! kanklių koncertą. Jos nebijojo viso
kios rizikos ir-neturėjo baimės,kad toks 
koncertas nesulauks dėmesio, o taip pat ne
pabūgo ir galimų nuostolių.

Nemažesnė pagarba priklauso Ciur’ionio 
ansamblio kanklių orkestrui, kurs nepaisė į 
permainingus Kanadiško klimato pavojus, at
liko kelionę ir pradžiugino montrealiečius.

Apie kankles buvo kalbama poezijoje, jog 
buvo vertinamos, bet gali būti daugiau, kaip 
senovės lietuvių gyvenimo brangi relikvija. 
Anot to paties Alfonso Mikulskio, buvo tokie 
laikai,kai kankles matėme tik to vienos Pus
kunigio rankose.Kilniai minimo s ikanklės il
gokai atidedamos į šalį, tiktai istoriniam 
atminimui.

O šiandien kanklės paima savo vieta estra
doje, lietuvių koncertuose, kaip čia;toli nuo 
tėvynės, lygiai ir pačioje Lietuvoje dabar 
sulaukė entuziastingų vertintojų.

Ištisas kanklių koncertas.Tai jau stambus 
Montrealio lietuviams meno įvykis. Muzika 
niekur neišklydo, pasilikdama tautinių me
lodijų apimtyje. O šių melodijų mūsų žmo
nės tebėra pasiilgę ir minimą vakarą tai vi
sa priėmė šiltai ir rodė visišką pasitenki
nimą. Pažymėtinai šį koncertą praturtino 
jaunutė, bet grakštaus balso dainininkė I. 
Grigaiiunaitė.Ji atėjo į estradą tam,kad lai
mėtų lietuvių visuomenės simpatijas.Drą
siau žengdama, ji pasieks savų tikslų.

Dviaki

Orkestro kanklininke — soliste.

Dal i s čiurl ionio ansamblio kanklių orkestre Montrealyje.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA8 psl.



J ei pasakysime, kad 
šiaurinių sričių gyvento
jai judresni ir darbštesni 
už pietiečius,neapsiriksi
me. Kodėl taip yra?Kas 
nulemia žmonių veiklumą?

Tose šalyse, kur metų 
laikai keičiasi, žmogus 
turi rūpintis ateitimi. Ten 
visos gamtos gėrybės įgy- 
jamos grynu paties žmo
gaus rankų darbu, jo pa
stangų, o kartais ir labai 
didelių, dėka.Pavyzdžiui, 
jei Islandijos gyventojas 
nori turėti po savo langu 
augantį medelį,jam žemių 
turi atsivežti net iš už

♦ jūrių marių. Tuo tarpu 
pietiečiui už lango žydi ir 
žaliuoja augalai be dide
lių jo pastangų.

* Klimatas yra vienas 
svarbiausių veiksnių, nu
lemiančių žmogaus cha
rakterį,temperamentą bei 
gyvenimo būdą. Atskiros 
sudėtinės klimato dalys 
taip pat turi didelę reikš- 
mę žmogui, jo organizmui. 
Didžiausią reikšmę iš jų 
turi temperatūra, oro
drėgmė bei vėjas.

Tam, kad žmogaus or
ganizmas normaliai funk- 

^cionuotų, žmogus gerai 
jaustųsi, reikalinga tam 
tikra temperatūra. Sveiko 
žmogaus temperatūra turi 
būti 36,5 Celsijaus. Kad 
tokia temperatūra išsilai
kytų, žmogus turi tiekti
savo kūnui maisto. Apie 
80-90 kg sveriąs žmogus
per parą su maistu gauna 
2700didžiųjų kalorijų ši
lumos. Tiek pat šilumos 
jis atiduoda aplinkai. Jei
gu ši proporcija sutriktų, 
sutriktų ir žmogaus orga
nizmas.

Aplamai skaičiai, žino
ma, nenusako absoliučiai 
tiksliai šiluminės apykai
tos dydžių, bet jau galima 
pastebėti, kad didžiausią 
dalį šilumos žmogaus kū
nas perduoda aplinkai 

> spinduliuodamas ir laidu
mu .Vadinas i, kuo didesnis 
temperatūrų skirtumas 
tarp žmogaus kūno ir ap
linkos ,tuo daugiau š ilumos 
išspinduliuojama ir ati
duodama laidumu. Žmo
gaus kūno temperatūra 
beveik visuomet yra aukš
tesnė už aplinkos, vadina
si, visada jis turėtų labai 
daug šilumos atiduoti ap
linkai. Bet tada, jo kūnas 
netektų daug šilumos, ypač 
žiemą, ir žmogus turėtų 
sušalti.Taip,žinoma, nėra,
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nes žiemą nuo per didelio 
šilumos atidavimo žmo
gus apsisaugo šiltais dra- 
buž iais.

Pasitaiko, kai žmogaus 
kūne susikaupia šilumos 
perteklius. Taip atsitinka 
tada, kai aplinkos tempe
ratūra būna aukšta ir iš 
kūno išspinduliuoja labai 
nedaug šilumos.Kaip tada 
žmogus jaučiasi? Jis ima 
prakaituoti. Prakaituoda
mas žmogus sunaudoja 
daug šilumos(slaptoji ga
ravimo šiluma), ir tempe
ratūrų skirtumas tarp ap
linkos ir kūno sumažėja, 
temperatūrinė pusiausvy
ra tarp jų tarsi normali
zuojasi.

Tačiau garavime nuo 
žmogaus kūno paviršiaus 
nulemia ne vien tempera
tūros skirtumą i,bet ir oro 
drėgmė.Didėjant santyki
nei drėgmei,mažėja gara
vimas ir atvirkščiai. Kai 
oras prisisotina vandens 
garų - santykinė drėgmė 
pasiekia maksimumą-bū
na lygi 100%, tuomet ga
ravimas visai liaujasi. 
Karštomis vasaros dieno
mis,kai santykinė drėgmė 
nedidelė, o temperatūra 
aukšta, vyksta smarkus 
garavimas. Bet būną ir 
taip, kai ir oras karštas 
ir drėgmės daug. Tuomet 
organizme susidaro šilu
mos perteklius, nes tiek 
iš plaučių, tiek ir iš odos 
paviršiaus labai mažai 
drėgmės išgarinama. To
kios są]ygos susidaro pa
prastai vasarą prieš au

D. TARABILDIENĘ ŽMOGAUS GIMIMAS

drą. Tuomet sakoma-la
bai tvanku, nuotaika sle
gianti. O kai santykinės 
drėgmės būna 20%, žmo
gus lengvai pakelia ir 40° 
karštį. Tačiau kai santy
kinės drėgmės būna dar 
mažiau, jau .nebegerai: 
džiūsta lūpos, jaučiamas 
sausumas akyse bei au
syse. Taigi, geriausios 
žmogaus veiklos bei orga
nizmo savijautos sąlygos 
yra tada, kai temperatūra 
yra 20° Celsijaus ir san
tykinė drėgmė 30-60%.

Be temperatūros ir 
drėgmės, didelę reikšmę 
žmogaus organizmui turi 
vėjas. Pavyzdžiui, vasarą, 
kai baisiai karštą, mūsų 
kūno temperatūra nuo ap
linkos temperatūros labai 
mažai tesiskiria .Kūne su
sidaro šilumos perteklius. 
Štai ir ateina į pagalbą 
vėjas. Jis paspartina mū
sų kūno garavimą ir mums 
lengviau pakelti karštį. 
Vėją tada mes vadiname 
gaivinančiu.

Visai kitaip mes apie 
jį šnekame žiemą, kai jis 
mus šaldo. Todėl žiemą, 
be šiltų drabužių, reika
linga geresnis ir maistas, 
iš kurio organizmas gau
na šilumą.

Žiemą taip pat svarbu 
ir tai,ar yra šalta ir sau
sa, ar šalta ir drėgna.Čia 
jau kiekvienas,tur būt, pa
sakys,kad, kai drėgna, yra 
žymiai šalčiau,negu esant 
tos pačios temperatūros 
sausam orui.Mat, drėgnas 
oras yra geresnis šilumos

laidininkas. Jis, sudrėki
nęs mūsų drabužius,suda - 
r o palankias sąlygas mū
sų kūno šilumai spindu
liuoti, ir tada mums da
rosi šalčiau.

Jeigu vienokios ari.kito- 
kios sąlygos išsilaiko il
giau, žmogus prie jų pri
pranta, ir mažiau galimy
bių yra jam peršalti.O 
jeigu jos keičiasi dažnai 
ir greit,-žmogus nesuspė
ja, prie jų prisitaikyti ir 
ima negaluot. Šitokie pa
sikeitimai dažnesni rude
nį ir pavasarį. Dėl to ir 
persišaldoma pavasarį ir 
rudenį dažniau, negu žiemą 
nors ir didžiulis šaltis
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiuHiiiiiiiiKHiiiiniiuiiiiiitimiiiuiiiiiuiiUHimimimm

LAUMŽIRGIS KEIČIA 
SPALVAS

Laumžirgi visada atskir
si nuo kitų vabzdžių, netgi 
jeigu jis ir gyvena tolimoje 
Australijoje. O ten tų nerū
pestingų padarų skraido dar 
daugiau, negu mūsų kraštuo
se.

Seniai pastebėta, kad Au
stralijos laumžirgiui nutin
ka keistų dalykų. Karštą 
dieną pamatysi tik ryškių 
spalvų-raudonus, mėlynu s- 
laumžirgius. Bet kai tik at
šąla, jie dingsta, ir nežinia 
iš kur išlenda juodi laum
žirgiai.

Tai tie patys laumžirgiai, 
sugebantys keisti spalvą. 
Jeigu margaspalvį laumžir
gį patupdysime šaldytuve, 
kur temperatūra nebus dides
nė kaip septyni astuoni laips
niai, jis jer tris valandas 
pajuoduos. Bet pakanka jam 
dešimt minučių pasišildyti 
trisdešimt laipsnių tempe
ratūroje ir vabzdys vėl pa
sipuošia margaspalviu ap
daru. Vieną kartą moksli
ninkams pavyko priversti 
laumžirgį per dvi dienas 

spigina .Jautriausiai žmd- 
gaus organizmas reaguoja 
į staigius temperatūros 
svyravimus.

Kad žmogus lengviau 
pakeltų staigias orų per
mainas, jis turi grūdintis. 
Užsigrūdinęs žmogus yra 
žymiai patvaresnis .atspa
resnis visoms ligoms. O 
grūdintis privalo kiekvie
nas, nė kiek nepriklauso
mai nuo jo amžiaus. Šal
tas dušas, grynas oras, 
mankšta padės mums būti 
s ve ikiems ,ž vai tems, gied
rios nuotaikos. O tokie 
būti mes visi norime.

G. K as perą vič ienė.

“ persirengti " dvylika kar
tų! <

Keisdamas spalvą, laum
žirgis apsisaugo nuo per
kaitimo ir peršalimo. Keisti 
spalvą laumžirgiui padeda 
jo kūne esantys pigmentai.

Europos laumžirgiai nesu
geba keisti spalvos, svy
ruojant temperatūrai. Užtat 
kai kurie jų keičia spalvą 
su amžiumi. Jauni geltoni 
ar raudoni laumžirgiai se
natvėje tamsėja.

SVEČIAI IŠ
PRANCŪZIJOS
Į Vilnių atvyko Prancū

zijos Nacionalinės popie
riaus - kartonažo pramo
nės darbuotojų ir spaudos 
platintojų federacijos de
legacija, vadovaujama fe
deracijos sekretoriaus 
Pjero Troko.

Svečiai susipažins su 
Grigiškių bandomuoju po
pieriaus kombinatu,’’Vil
niaus” baldų įmonių susi
vienijimu, su Vilniaus ir 
Trakų istorinėm vietom.
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NL KONKURSAS JAUNIMUI

I. 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.

ČIA IŠTRAUKOS IŠ PLAČIAI 
ŽINOMŲ POETU KURY SOS, 

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

RAŠĖ. KAS NURODYS AU
TORIUS PAGAL ŽEMIAU 

DUOTAS SĄLYGAS GAUS 

DOVANŲ.

5. Mano sieloj šiandien 
šventė.

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

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

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

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

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

G
pharmacie

QaftOft
* ROBERT GENDRON LRH .PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS. -  ■ ■! ” 1 *     “ ----
jūs mėgstate geltona,savo 
spintoj surasit žalsvą, sa
lotine ir oranžine spalvą. 
Dažnai tas spalvų pasirin
kimas reprezentuoja jūsų 
charakterį.Dažniausiai jūs 
prisilaikot tam tikros 
spalvų schemos ir tai vi
sai natūralu,nes tose spal- no spalvos rudą suknelę, 
vose jūs jaučiatės patogiai smėline eilutę,ryškiai ža- 
ir jūsų akiai jos malonios, lią eilutę ir geltona i-oran-

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

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

KONKURSO SĄLYGOS: c

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

Atsakymus siųsti iki 1973 m. sausio 15 dienai.

KAIP PASIRINKTI SPALVAS ?

Juoda spalva veidui nie
ko neduoda, nebent ją dė
vėtų labai jauna,sveika ir 
turinti natūralią gražią 
veido spalvą moteris. Ki
taip-juoda spalva blyški

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., B.C.L.
168 Notre Dome Street E. .Suite 205.

T./; 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

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

278 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 52S MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų 678 - 3660

Dr. V. GI r i unienė
Dantų gydytoja 

5330 L*Asicmption Blvd.

Montreal.

Tel. 255-3535

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

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

Dr.A.S. Popieraitis
B.A.. M.D.. C.M., M.Sc.. L.M.C.C7, F-R.C.S.(c).

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

t

na. Jau praėjo tie laikai, 
kada juodai puošėsi mo
čiutės ir pagyvenusios 
moterys. Juoda yra jaunų 
žmonių spalva. Jei ji dė
vima vyresniųjų, ji turi 

būti atgaivinama balta 
arba pasteline spalva prie 
veido.

Visos natūralios spal
vos-tam šia i mėlyna, pilka, 
balta,kreminė ar smėlinė- 
yra geros, bet jei jos dė
vimos visą laiką, jos gali 
žiauriai įgrįsti. Bet kaž
kodėl jos dėvimos ir dė
vimos, be atvangos,dėl to, 
kad jos"saugios”.Kodėl gi 
geltona,ryški žalia, mėly
na, oranžinė ar violetinė 
nėra”saugios" ?Todėl, kad 
jos sunkiau prisitaikyti. 
Daugelis moterų mano,kad 
jos per ryškiosioms ne
tiks ir prie jų reikia spe
cialių priedų.

Pasirenkant ryškesnes 
spalvas reikia atsižvelgti' 
į odos ir plaukų spalvą. 
Jei jūsų odos spalva ru- 
žavo atspalvio-nėdėvėkite 
raudonos,ryškios ružavos, 
oranžinės. Tačiau mėly
nos, žalios, violetinės, ru
dos ir geltonos jums bus 
visos tinkamos. Jei jūsų 
oda tamsoka/ olive/, iš
blyškusi - žali, geltoni ir 
rudi atspalviai, turi būt 
vengiami. Jūsų spalvos- 
raudona, ružava,oranžinė 
ir tamsi violetinė.

Dažnai, visai nesąmo
ningai, moterys renkasi 
visada tas pačias ar joms 
giminingas spalvas. Tai 
jūs pastebėsite peržtūrė
damos savo rūbų spintas. 
Staiga jums išaiškės, kad 
jūsų pomėgiai linksta į 
mėlyna, violetinę, žalsvą 
ir pilką spalvą. Arba jei

Bet pabandykite kartais į 
tą schemą įnešti mažą 
kontrasta,kad išvengt mo
notonijos.

Atsiminkit,kad yra trys
pagrindinės spalvos iš ku
rių sudarytos visos kitos- 
raudona, geltona ir mėly
na. Raudona maišoma su 
geltona duoda oranžinė, 
mėlyna su geltona-žalią ir 
mėlyna su raudona-viole- 
tinę.Visos pašalinės spal
vos priklauso nuo to, kiek 
kurios spalvos įmaišomos. 
Jei visos spalvos sudaro
mos iš trijų pagrindinių, 
reikia priimti faktą, kad 
jos visos dera tiktai gerai 
parinktame maišymo ba
lanse.

Atsiminkit,kad anksčiau 
niekada nebuvo dėvimos 
žalios spalvos su mėlynom 
ar oranžinės su ružavom. 
Tačiau dabar tas derinys 
akiai priimtas. Pagalvokit 
tik, kaip žalia su mėlynu 
dera gamtoje, pa vyzdžiui- 
mėlynas dangus ir žalia 
žolė.

Dažnai moterys spalvų 
nesugeba suderinti. Pa
vyzdžiui, save laikanti 
elegantiška ponia užsidėjo 
šiek tiek melsvo atspalvio 
raudoną eilutę, prie jos 

- oranžiniai raudoną skry
bėlę ir pomidorų spalvos 
pirštines. Viskas atrodo 
raudona, bet jos akis ne
atskyrė tonų skirtumo.

Spalvų derinimui labai 
pagelbėtų vaikiška vande
ninių dažų paletė. Patepk it 
ant lapo popieriaus savo 
mėgiamos spalvos dėmę ir 
šalia jos mėginkit derinti 
giminingas spalvas.

Tinkamas priedų pasi
rinkimas gali jūsų gar
derobą padvigubinti. Pa
vyzdžiui, jūs turit einamo -

žiniai languotą suknelę. 
Oranžinė ar geltona suk
nelė tiks prie jūsų visų 
rūbų. Ružava skarelė tiks 
prie trijų, tik ne prie lan - 
guotos suknelės. Topazinė 
sagtis,auksinė grandinė ir 
geltonas lakinis diržas 
tiks prie visų rūbų. Pora 
rudų batų su priderintu 
rankinuku taip pat tiks 
prie visko. Ž inoma, tai tik 
pradžiai.Bet dar visą eilę 
spalvų galima būtų pride- 
rinti prie esamos sche
mos. Tai tik įrodo, kad 
spalvų derinimas įneša į 
jūsų apranga naujumo,gy
vumo ir kad, tvarkingai 
planuojant,tas malonumas 
nedaug kaštuoja.

Kaimynui, geram bičiuliui, 
jaunavedžiams -

- laikraštis 
geriausia dovana

KONTEINERIAI 
ŠALDYTUVAI
Vagonai šaldytuvai yra 

brangūs, sudėtinga jų 
eksploatacija.Be toj. vie- 
ną pusę jie važiuoja pa
krauti, o grįžta tušti.

Olandų inžinieriai su
kūrė krovininius kontei
nerius, kuriuose maisto 
produktus galima vežti 
atvirose platformose. Net • 
didžiausiame karštyje jų 
viduje keturias paras iš
silaiko ne aukštesnė kaip 
- 18°C temperatūra. Kon
teineriai pagaminti iš 
plastmasės. Jie turi dvi
gubas sienas. Tarpas tarp 
sienų yra užpildytas spe
cialia mase, kuri atstoja 
šalčio akumuliatorių. 
Prieš tai jį atšaldoma sta
cionariuose šaldytuvuose. 
Konteineriai išardomi,to
dėl jie sudėti užima ne
daug vietos.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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montreal
MONTREALIO JAUNIMO 
ANSAMBLIO”GINTARO” 
SUSIRINKIMAS
Gruodžio mėn.3 d. N. P. 

Seselių namų salėje įvyko 
Montrealio Jaunimo An- 
sambIio”Gintaronsus trin
kimas.

Susirinkimą atidarė Tė
vų komiteto pirmininkas 
P. Povilaitis.

Susirinkimui pirminin
kavo Pr.Rudinskas,sekre
toriavo B.Nagienė.

Praėjusių metų apžval
gą padarė P. Povilaitis. 
Buvo priminta, kad ansam
blis buvo aprūpintas tau
tiniais drabužiais,o svar
biausias ansamblio vei
kloje žygis, tai kelionė į 
Chicagą, ir dalyvavimas 
tautinių šokių šventėje, o 
taip pat ir didžioji gastro
lių išvyką į vakarų Kanadą. 
Dar buvo pravesta sėkmin
ga loterija .1973 darbų pla
ne numatyta išleisti plokš
telę, ir pagaliau, kelionė į 
Europą.

Iš ansamblio vadovo Z. 
Tapino pranešimo, taip pat 
paaiškėjo ateities darbų 
meniniai planai, kuriuos 
įvykdžius,gintaras žymiai 
patobulės.

Ansamblip iždas metų 
bėgyje turėjo 7595.13 pa
jamų ir 643O.8C išlaidų.

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 rūšies megztinis, itališkas vy
riškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, v ilnonė angliška vyris - 
kai eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai specialios 
storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, puikūs vyriški nailo
no marškiniai arba bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 20 ang
liškų geriausios rūšies cigarečių — $ 1 2 5.00.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 19 72.
Komplektas moterišku nailoninių apatiniu (arba vilnonių), dūlėta 
arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios cr'mplene me
džiagos moteriškai eilutei, gražus moteriškas megztukas, 3 jardai 
apsiaustui puikios vilnonės medžiagos, crimplene medžiaga sukne
lei - $ 1 1 5.00

MAISTO SIUNTINYS 197 2.
’/j sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv . geriausiu baltųmiltu, 2 sv. ry
žių, % sv. kvepiančių pipirų, !4 sv. lapelių, h sv. geriausio Šokola
do, 1 dež. neseafe, l’/2 sv. razinkų, 1!4 sv.d Žiovintų mai šytų v ai šių* 
1 sv. Šokoladiniu saldainiu — $3 5.00 i

T aip pat įdedame į Šiuos ar kitus Jūsų rūbų užsakymus Šiuos da
lykus, kurie yra labai naudingi ir vertingi Lietuvoje: - Dirbtinio 
mink kailio paltui viršus $40,00, nailoninio kailio paltui viršus 
$ 25,00, v yriški arba moteriški nertiniai $ 15.00, v ilnones skarc- 
lės $5.00, nailono lietpalčiai $ 12.00, nailono marškiniai $9.00, 

vilnonės arba nailono kojinės $2.50.

Priimame užsakymus auto mašinų, motociklu, dviračių, televi

zijos aparatu, šaldytuv ų ir t. t.
Kiekvieno siuntinio pri statym as yra g orantuotas.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

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

1972. XII. 13

Iždininko pranešime bu
vo skundas, kad ne visi 
įsipareigoję asmenys su
moka nario mokestį.

Rev. Komisijos prane
šima padarė J.Žiurkevi- 
čius, konstatuodamas, kad 
iždo knygos buvo vedamos 
pilnoje tvarkoje.

Buvusios loterijos pra
nešimą padarė J.Šiaučlu- 
1 is .1 eteri ja davė per 2300. 
dol. pelno.

Gana ilgokos diskusijos 
buvo dėl planuojamos iš
vykos į Europą, nors dau
gumas susirinkime daly
vavusių tėvų pasisakė už, 
bet visas reikalas paliktas 
naująja i valdybai spręsti.

Naujasis Tėvų komite
tas sudarytas iš P. Luko
ševičiaus, Pr. Rudinsko, P. 
Povilaičio, B. Nagienės, ir 
p.Kerbelienės.

Revizijos komisija, J.
7 iurkevičius, P.Vaųpshas, 
ir Alb. Jonelis. v J.s.

PADĖKA
A .V. par. choro vadovy

bė reiškia nuoširdžią pa
dėką lietuviškąja! visuo
menei, kuri savo gausiu 
atsilankymu pa rėmė, n et ik 
materialiai, bet ir mora
liai chorą mūsų metinio 
koncerto - vakaro metu.

Savo atsilankymu Jūs 
įvertinot mūsų pastangas 
ir kruopštų darbą, kartu 
įžiebėt naujų jėgų ir da

vėt energijos toliau išlai
kyti lietuvišką žibinta šio
je kolonijoje.

Ypatinga padėka tenka 
vakaro šeimininkėms,p.p. 
Kušleikienei ir Grinkienei 
bei jų padėjėjams,kurios 
taip turtingai ir gražiai 
paruošė vakaro stalus .Šei- 
mininkams,p.p.Dalmantui, 
Staškevičiui, Girdžiu!, 
Šveikauskui ir p.Gudienei, 
kurie savo nuoširdžiu 
darbu prisidėjo prie šio 
vakaro parengimo. Taip 
pat nuoširdi padėka tenka 
visoms Ponioms, kurios 
gardžiais pyragais paįvai
rino ir praturtino vakaro 
stalus. Nuoširdus ačiū vi
siems, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie 
šio vakaro sėkmės.

A.V. par.choro 
vadovybė.

TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

įvairios progos

JUOZAS GRAŽYS
K AILIU SIUVĖJAS

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

(Storage)

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal., Tel. 767-6183

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

Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencine statyba. Duodame 
(vairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

KRETINGOS KAILIUKAI
Kretingos žvėrininkys- 

tėsūkis šiais metais duo
siąs daugiau kaip 32 tūkst. 
audinių ir arti 13 tūkst. 
juodsidabrinių ir žydrųjų 
lapių kailiukų.

T AlŠKAS REDAKCIJAI
Mielasis Redaktoriau!
Noriu pabandyti apginti 

savonuomonęJ’Nepriklau- 
soma T ietuva ” ne kartą 
yra pabrėžusi, kad tole
ruoja kitų nuomones, nors 
nebūtinai turi su jomis 
sutikti.

Š.m.X. 18.nNL”2O17 nu
meryje bandžiau pareikšti 
kelias mintis apie alko
holizmą. Į klausimą, kodėl 
žmonės vartoja alkoholį, 
sakiau,kad daugumoje tur 
būt geriamu beieškant 
malonumo, atvangos, atsi- 
palaidojimo nuo įkyrios 
rutinos ar dėl pramogos. 
Prie viso šito pridėjau, 
kad tas "ieškojimas”, ma
no nuomone, yra niekas 
kita, o tik savęs apgaudi
nėjimas.

Taip pat gale savo 
straipsnelio apie alkoho
lizmą rašiau, kad alkoho
likų nelaikau pilna to žo
džio prasme ligoniais. Jie 
mano nuomone tėra tik ne
paprastai įnykę į alkoholio 
vartojimą. Tai vadinau 
blogu įpročiu,kurio, turint 
tvirtą valią ir vartojant 
reikiamas pratybas, gali
ma išvnegti.Mano sampro
tavimą, kad alkoholizmas 
iš esmės nėra jokia liga, 
bet tik gali būti priemonė 
medicinos sinomoms li
goms sukelti.

L. Eimantas.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.Q. 
60 1 St. Jean Road. 
Tel. 695-3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 
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LaSalle luto Specialist Iteg’d.
7725 George Street 

La Salle,Que.
TEL:

366-0500,366-4203

• Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

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

Jettė & Frere Ltėe
Plumbing ■& Heating kontraktorius

366-0330
140 - 2e AVENUE LASALLE

Šildymo ir vandentiekio taisymas ir nauji įrengimai.
Vandens Šildymui tankų pardavimas ir įrengimas.
Gazinių priemonių pardavimas ir Įrengimas.
Visi Įkainavimai neapmokami.

11 psl.
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- • TRUDEAU pertvarky
tas m misterių kabinetas 
nuo pat pradžios turės 
rimtus sunkumus, kadangi 
jis neturi parlamente už
tikrintos daugumos. Jis 
galės veikti tik tada, jeigu 
opozicinės grupės jį palai
kys. Premjeras Trudeau 
nesudarė formalės koali
cijos. Opozicinės grupės, 
reikia spėti,nebuvo linku
sios susirišti ilgesniam 
laikui su Trudeau kabinetu.

Trudeau padėtis tačiau 
nėra beviltiška, kadangi 
nė viena opozicinė partija 
dar nėra pasirengusi fe- 
deraliniams rinkimams. 
Trudeau vyriausybė todėl 
tikisi veikti tam tikrą lai
ką nekliudomai. Bodamas 
tam tikro atsargumo, Tru
deau galės praktiškai šalį 
valdyti. Kaip tai ilgai už
truks,tai jau kitas klausi
mas, t ‘ ’

Ypatingai netikra padė
tis susidaro todėl,kad kon
servatorių vadas Stanfiel- 
das rodo didelį palinkimą 
paimti valdžią į savo ran
kas. Jis gali pasinaudoti 
pirma pasitaikusi proga 
i;r nuversti Trudeau. Ta
čiau jis šiandien yra pa
siryžęs vykdyti savo pla
čiai sugalvotą politinių 
reformų planą. Tokiais 
praktiškais sumanymais 
Trudeau tikisi užkariauti 
didesnį Kanados visuome
nės pasitikėjimą. Jo kabi
nėtas pertvarkytas, neat-

Kanados indėnas Pdt John garsėja televizijos programoje 
su Bruno Gerussi*s.

12 psl.

s įžvelgiant į opozicijos 
tvirtinimus, jog nieko 
reikšmingesnio neįvyko, 
vis del to ta linkme,kad 
rinkimų metu labiau puo
lami asmenys dėl jų kon- 
troversyvinės veiklos, to
liau jam netrukdytų ir tuo 
būdu susidarytų ramesnės 
darbo sąlygos.

• MARTIN O’ CONNELL 
kurs praeituose rinkimuo
se pralaimėjo ir negavo 
vietos parlamente, prem
jero Trudeau pranešimu, 
būsiąs jo svarbiausiu asis- 
tentu.Spaudos žmonių nuo
mone, tai reiškia, jog jis 
ir anksčiau turėjo didelės 
įtakos į Trudeau politiką. 
Bet jis tikisi artimiau
siuose rinkimuose atgauti 
prarastas pozicijas poli
tinėje dirvoje.

• KANADOS vyriausybė 
projektuoja įvesti automa
tinę oro susisiekimo kon
trolę. Tai Kaštuotų maž
daug iki septynius milijo
nus dolerių.

• KANADOJE gyvenimas 
brangsta. Kolonijallnės 
prekės praeitą mėnesį 
pakilo 5%, greta to ir kiti 
reikalingiausi daiktai bei 
patarnavimai pasidarė 
brangesni.

• FEDERALINĖ vyriau
sybė vietos dirbtuvės'už-^ 
sakė dar keturius ledlau
žius. Jie bus panaudojami 
didžiųjų ežerų srityje, o 
taip pat ir Lauryno upės

žioryse.Tuobūdu manoma 
prailginti laivininkystės 
veikimą žiemos mėnesiais. 
Busimieji ledlaužiai bus 
išimtinai didelio pajėgumą

• AUTOMOBILIU gamy
ba Kanadoje kiek sumažė
jus, bet vis teik tebėra 
labai aukšta.Pirmoje vie
toje pasilieka Fordas,kurs 
pagamino 574,167 automo
bilius.

• ALBERTOS ūkininkai 
šiemet gavo rekordinį 
derlių, viso 129, 550, 690 
bušelių javų.

• TORONTO užsidarė 
žiemos agrikultūros pa
roda, kurioje dalyvavo 20 
valstybių, Lankytojų skai
čius buvo rekordinis, per 
12 dienų šią parodą aplan
ke daugiau, kaip 300, OOO 
asmenų,

• ONTARIO provincija 
paskyrė žiemos darbams 
50 milijonų dolerių. Bus 
suteiktas darbas 29, OOO 
asmenų.Tuo būdu stengia
masi sumažinti bedarbių 
skaičių.Tikimasi,kad žie
mos mėnesiais bedarbių 
skaičius sudarys tik 5,6% 
visų dirbančių jų.Praeita is 
metais bedarbių skaičius 
buvo truputį didesnis.

• KANADOS lietuvių
F o ndo s uva ž ia vim a s
įvyksta gruodžio 9 d. Lie
tuvių namuose, Toronto. 
Išgautų nuošimčių Fondas 
šiemet paskyrė įvairiems 
svarbiems tautiniams rei
kalams 4, 775 dolerius.

• AMERIKOS firmos iš
siuntinėjo Kalėdinių dova
nų katalogus. Tiffany fir
ma siūlo iš tikro sidabro 
keptuvę tik už $415 dole
rių, o jeigu tokia dovana 
atrodo menka, tai galit 
pirkti dovanoms laikrodį, 
kurs rodo kalendorių, 
mėnulio atmainas ir as - 
trologinį kalendorių, bet 
tai jums kaštuos jau du 
tūkstančius dolerių. Jus 
galit pirkti 1901 metų au
tomobilio modelį, bet jis 
puikiai veikia ir kaštuoja 
tik 7 tūkstančius dolerių. 
Viena krautuvė siūlo jūsų 
asmeninį biustą-skulptūrą 
ir garantuoja, kad pana
šumas bus tikras.Bet su
mokės it $3, OOO. Jūs galit 
padovanoti pypkę su auk
siniu lietsargiu. Mokėsit 
835 dolerius ir galėsit 
rūkyti net lietuje.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Lietuvių Fondas yra 

paskelbęs vajų surasti 
naujų " šimtininkų”, kurie 
įsijungtų į Fondo narių 
skaičių,arba esamieji na
riai padidintų savuosius 
įnašus. Trūksta dar apie 
$1600. Šiomis dienomis 
įvyksta metinis Fondo na
rių suvažiavimas. Jame 
tikriausiai bus atkreiptas 
dėmesys į šį reikalą.

Galima tikėtis, kad 
trūkstamas šimtines grei
čiau sudės jau esamieji 
nariai. Daugumą esamų 
Fondo narių sudaro vidu
rinioji - vyresnioji karta, 
kuri visada jautriai at
siliepia.

Pirmomis Fondo vei
klos dienomis neskubėta 
nes įvairių Fondų turėjo
me ir daugiau. Vėliau - 
vyko įvairios reformos 
pačiam Fonde.

Pagaliau didinga L. F. 
įdėja, svarbus tikslas ir 
per daug aiški, kas kart 
labiau ryškėjanti svarba 
prasiveržė pro visas tas 
kliūtis ir štai jau esame 
nebetoli tikslo.

Greičiausiai, kad narių 
turėsime kiek daugiau. 
Tikrai su dideliu malonu
mu kiekvienas narys pri
simins tai ir jausis didžiai 
patenkintas, kad štai yrą- 
žinau nors mažą dalelytę 
to,ką privalė jau.Pati svar
biausia pirmoji šimtinė 
narių.

Netiktų didžiuotis Fondo 
nariams prieš nenarius.

Pasitaiko, kad sąmo
ningas tautietis, didelis 
veikėjas, gerai pasiturįs, 
o Fondan Vis dar neįstoja. 
Per vieną iš susirinkimų, 
vienas tautietis ir klausia 
Fondo Įagliotinį del jo su
galvoto šūki o,kad”Ka s dar 
myli Tėvų žemę, tas Lie
tuvių Fondą remia” ar jis 
manąs,kad tik vien Fondo 
nariai myli savo Tėvų že
mę?

Klausimas vietoj. O at
sakymą į jį tegalim duoti 
kiekvienas iš mūsų pats 
sau.

Visi mes esame vienos 
didelės Lietuviškos šei
mos nariais; įvairūs jos 
nariai turi ir įvairiausių 
kartais labai pagristų tik 
jiems vieniems žinomų 
priežasčių, kodėl nedaly
vauja Kanados Lietuvių 
Fęnde.

Artėjame į pabaigą, už
mirškim buvusius sunku
mus.

Tei, kurie galim, padi- 
dinkim turimus vardinius 
įnašus, o kiti greičiausia 
parems bendruosius įna
šus savo aukomis.

Tada visi turėsim pa
baigtuves, kaip dera mūsų 
Lietuviškai šeimai.

Albinas Vilniškis.

AUKOS TAUTOS FONDUI 
Tautos Fondo Hamiltono sky
riaus valdybos 1972 metu pi
niginio vajaus aukotojai:

- © -

50 dol. D. L.K. Algirdo 
Šaulių kuopa, Kooperaty- 
vas”Talka”30 doI.,Dr.E. W 
Gailius 25 dol.Medžiotojų 
žuklautojų klubas ’’Gied
raitis ”, A. Patamsis, 20 
dol. Hamiltono Apylinkės 
Bendruomenės Valdyba, K. 
Mileris, A.Dirse, A.Pili- 
paitis,l5 dol.Mons.Dr.T. 
Tadarauskas, P.Kronienė, 
1O dol., J.Stonkus,A.Ky
bartas , V. Sakas, E. Leng- 
nikas, V.Sakas, Skripkutė, * 
J.Miltenis, V. Leparskas, 
B. Grajauskas, A.Opcar- 
skis, J. Asmenavičius, A.
J. Mikšiai, B.Venslovas, 
P. Sakalas, J.Vaičius,Se
niūnas . Z. Pulianauskas, V. • 
Kybartas, V. Agurkis, F. 
Rimkus, Karių V. "Ramo
ve” Sky. Valdyba, SLA 72 
kuopos Valdyba. 8 dol. K. 
Sinkevičius, P. Latauskas. 
7 dol. J. Valaitis. 5 dol. A. 
Cibas, V. Kaslauskas, E. 
Boguslauskas,B.Pakalniš- * 
kis, A. Jankūnas, J. Bulio- 
nis, J.Svilas, J.Astas,J. 
Pyragius, A .Vainauskas, A. 
Šiiinskis, S. Pilipavičius,. 
P.Enskaitis,V. Pilkauskas. 
A.Kamaitis,A. Paulius, St. 
Urbanavičius, E.Sudikas, 
L.Gutauskas, S.Kačinskas. < 
V. Kunkulis, Č. Tiškevi
čius, J.Kasiokas, A.Min- 
gėla,P.Kažemėkas,J.Bud- 
nikas, V. Keženaitis , J. 
Pleinys, V. Perkauskas,J. 
Gimžauskas, J. Liaugmi- 
nas,A.Stasevičius,M. Juo- S 
diš, J.Naujokas,Ed. Simon, 
A. Kelečius, P. Žulys, V. 
Macionis, P. Leilonas, P. 
Pleinys,L. Borusas,J. Po- 
vilauskas, P. Kanopa, 
Petkevičius, A. Giriūn;
J. Mažula itis, G. Melniką^
G. Martišius,St.Šešelgis, * 
J.Romikaitis, V. Norkus, 
A. Tėvelis, J. Petraitis, P. 
Eismantas, K.Gudinskas, 
J. Bajoraitis, L. Pliura,J. 
Lekutis, V. Mikuckas, G. 
Jasevičius, A. Muliolis,M. 
Pike, J. Stundžia, I. Varnas 
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AUKOTOJAI...
( atkelta iš 12 psl.)

J. Tarvydas, K.Norkus, I. 
Didzbalis, B. Orvidas, A. 
Matui tunas, S. Dalius, M. 
Jonikas, Z. Didzbalis, V. 
Morkų nas,J.Krikštolaitis, 
A, Prunskus,P. Gudinskas, 
V. Kairys, A.Liaukus, Z, 
Gasiunas, A.Krakaitis, B. 
Daugilis,P.Breikchmanas,

t B. Vidugiris, J .Kš ivickis ,
A, Garkūnas, J. Adamaus- 
kas, J. Z ur lys, A .Maksi
mavičius, Norkus, K.But
kevičius, J. Kažemėkas,M. 
Repečka, J.Januškevičius,
K. Baronas, Kun.I Januš
ka .4 dol .J .Staras, O. Šč iu-

> kiene. L. Vindašius, Ž Pin
skas, V.Subatnikaitė, V. 
Gelėžinls, D. Stonkus, J. 
Kareckas, P. Šimelaitis.
3 dol. A. Keršys, J. Sunge- 

46 vičius, E. Galinis, J. Bart
kus, S .Bakšys, J. Žukaus
kas , P. Lesev tč ius, P. Pran- 
skevič ius ,P.Bulke,K.K vė
daras, O. Stasiui is, V. Ru
sina vičius, K. Mikšys, G.

• Paukštys, J. Mačiukas, J. 
Sadauskas,P. Labuckas,P. 
Budvidis, V.Miškinis, J. 
Karaliūnas, St. Samus, J. 
Steiblys, K. Bungarda, V. 
Venskevičius, A. Liškaus-

• kas,B.Mačys, Panovas, J.
Vitas,R.Rožanskas,P. Ka
reckas, O. Savickienė, A. 
Žulys, J. Derva itis, V. Sas
nauskas, Z. Stonaitis.
2 dol. P. Juškevičius, Z. 
Gedminas, J.Kamaitis, A. 
Grajauskas, Z .Čečkauskas. 
P.Kalvaitis, J. Berzins, A. 
Kalmatavičius, S. Urbana
vičius, J. Paškevičius, J. 
Rudaitis, V. Stab ingis, G. 
Palmer, V. Jasinevičius, 
J. Raguckas, A.MatuHcz, 
J. Petrįūnas, J. Butkevi
čius, A 1. Palčiauskas, J. 
Bajoriūnas, J. Mačiulai- 
tis, V .Blausdys, J. Les č ius, 
E. Krivinskas, D.Stukas, 
A. Bugail iškis,K. Č e1 iaus - 
P. Grybas,S. Žioba, P. Lu- 
košius,K.Simaitis,A.Gurg- 
ždys, J. Dubauskas, M. Ba-

• naitiene,P.Babinas,V. Vit
kevičius, Elvikis, Stonkus 
E. Milašius, V. Tirilis, 
Reizgys, J. Gedraitis, A. 
Juraitis, L.Klevas, P. Za- 
barauska s, V. Lukoševičius 
V .Saulis, B. Petrauskas,A. 
Petraška, A. Pliskevičius, 
V. Kezys, A.Sarpalius, A. 
Godelis, G.Chromanskas, 
J. Sakalauskas, J.Mika
lauskas, V.Cesna, A.Šva- 
baitienė, 0. Mikšytė, M, 
Sniuolis, A. Suka itis, J.Pa- 
jarskas, V. Grikietis, P. 
Zubas, L.Meškauskas, V.
1972. XII. 13

Adamonis, A.Jankauskas, 
V.Kažemekas,V.Bėniušis, 
A. Šilgalis, L.Ulbinas, V. 
Linčiauskas, K.Butkus, P. 
Lukavičius, V. Liškauskas, 
K. Sinkevičius, J.Deksnyą 
k.Rulys, B. Jurevičius, D. 
Kochanka, S. Senkus, A. 
Pauliukas, P.Daugėla, V. 
Btlevičius, M.Ragauskas, 
S. Žvirblis, A.Pusdešris, 
K.Karaška, A. PintūHs, P. 
Brasas, I.Banevičius, M. 
Trumpickas,V. Pašilys, P. 
Girnius, V. Vinerskis,A. 
Pareštis, I.Dragaitis, D. 
Slavinskas, J.Remesat, V. 
Kvedaras, L. Kūkalis, A. 
Lukos, F.Urbaitis, V.Vi
tas,Z .Kalvaitis,L.Paškus, 
S. Verbickas, J. Blekaitis, 
A. Trumpickas, J. Stanau- 
tis,A. Aušrotas, P. Vaitie
kūnas, J. Stanius, A. Balsys, 
J. Jurgutis, L.Macikunas, 
J.Žemaitis, J.Bubnys, R. 
Bagdonas ,V.Salow, A .Rep- 
čys ,A .Kaušpėdas, V. A nto- 
naitis, S^Aleksa, K.Žilvi- 
tis, A. Juozapavičius,Ra
kauskienė, B.Šopys.
1 dol. J.Kasperas, T.Vai
nauskas, P.Vizbaras, V. 
Jakubauskas, J. Petraus
kienė, V. Triponas, A. Ža- 
deikis, A. Ruzgys, B.La- 
tauskienė, S. Savickas, J. 
Petkūnas, A. Gutauskas, 
Ankudavičius, A.Kuras, J. 
Pranskevičiene, V.Barti- 
ninkas, B. Juodele.

T. Fondo Hamiltono sk., 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiem aukotojam ir rin
kėjam: A. Prunskui,A. As - 
tui, J. Čeliauskui, M. Juo
džiui, L. Borusui, St. Pili
pavičiui, J. Petraičiui už 
tokią gražią paramą mūsų 
laisvės kova i,tikėdami,kad 
ir ateinančiais metais 
mūsų balsas nepaliks ty
ruose šaukiantis ir visi 
mieli hamiltoniečiai vėl 
parems mūsų bendras pa
stangas atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę .Valdyba, 
užbaigdama 1972 m. linki 
visiems linksmų šv.Kalė
dų ir laimingų-džiaugsmin- 
gų 1973 metų.
TF atstovybės Kanadoje 
Hamiltono sk. valdyba.

SUSITIKIMAI KAUNO 
RINGE
Keturias dienas Kauno 

sporto halėje aidėjo gon
gas, kviesdamas į ringą 
Lietuvos dvidešimt devin
tojo čempionato dalyvius. 
Kelyje į lemiamas kovas 
sėkmingiausiai pasirodė 
kauniečiai. Daugiau kaip 
dešimt šio miesto atstovų 
pateko į finalą.

Kongresmanas Kerstenas / neseniai miręs-kaiteje/, tariasi 
del jo atliktu tardymu rus^ Žiaurumams aiškinti. Greta jo A. 
Olis ir Lietuvos įgaliotas ministeris Washingtone P. Žadeikis.

Neišvengiamai tenka 
pripažinti gilios provin
cijos mėgėjiška žurnalis
tiniu išradimu tokius tra
faretinius antgalviukus, 
kaip " tokios tokelės ", 
"trumpai","gerai-blogai". 
Fasonas rodomas didokas, 
o lieka tik puslapio šiuk
šlės. Na, bet šį kartą pa
sinaudosime "tokelėmis", 
kokios jos bebūtų.

-•-
Pirmiausia reikia kal

bėti apie laikraščio nepa- 
teisinimai vėlų pristaty
mą skaitytojams į namus. 
Bėda. Erzinanti negerovė. 
Ir kaip iš jos išsivaduoti? 
Paštas Montrealyje, paš
tas New Yorke, Berlyne, 
lygiai ir kitur, veikia tie
siog nenormaliai. Atėjo 
tur būt tokie laikai, kai 
gretimą miesto dalį, kur 
nueini per pusvalandį pės
čiomis, laikraštis "vaikš
čioja" pusantros savaitės. 
Kas daryti? Laikraščio 
leidėjai skundžias, ir pa
tys skaitytojai pašto pa
reigūnams skundžias. O 
rezultatų jokių.Kietai įsi
brovusi netvarka paštuo
se, ypatingai palyginamai 
negausiai paplitus iems 
laikraščiams kenkia spau- 
dai.Betšis laikraštis bent 
tuo yra geresnėje padėty
je, kad turi vieną skaity
toją,kuris iš karto pareiš - 
kė,kad gyvendamas greti
mam name be pašto tarp
ininkavimo, pats laikraštį 
iš administracijos atsiims. 
Ir Štai mes turim gyvą 
liudininką, kad jis kiek
vieną antradienį eidamas 
iš savo darbo, užeina, ran

da redakcijoje žmonės sa
vo vietose ir visad lai
kraštį laiku gauna. Jau 
kaimynas L.neduos mums 
meluoti.

Tad nedera mieliems 
skaitytojams visą šią bė
dą suversti redakcijai.

-•-
Buvo toks šnekovas ir 

susirinkusiems jo klau
sytis nepateisinamų sa
distiniu įnirtimu pradėjo 
puldinėti laikraštį. Nors 
jokios " tokelės " šitokie 
žiauraus puolimo nepa
teisino. Nagi, nagi kokia 
reakcija ? To je salėje ats i- 
rado džentelmanas ir pa
sakė artimiems laikraš
čio žmonėms:- Jeigu jau 
taip puola, tai imkit 20 
dolerių laikraščio para
mai. Atlaikykit puldmėto
jus. ...

Gerai aukštaičiai sakot 
šeškus siuntą kol savų 
vuodegų inkunda.. .

-©-

Vaikščioja Montrealyje 
šešėlis ir visiems rodo, 
kad laikraštyje arabų ka

KĖLĘSIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR 1$ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ PAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILERAŠČlU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ.VEDa'tEI- 

SINIU PATARIMU SKYRIŲ.
Metinė prenumerata tik $7.00

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

ralius Huseinas pava
dintas prezidentu. Husei
nas dešimtmečiais spau
doje minimas ir jį visi 
puikiai žino. O jeigu žinių 
iš svetimos kalbos vertė
jas pavadino prezidentu, 
tai, žinoma klaidingai pa
vadino. Ir kas nors vis 
tiek redakcijoj dėlto kal
tas,kad tokios klaidos ne- 
sugavo.Kalta skuba ir pa
sitikėjimai. Bet vargas, 
kad šitokias klaidas reikia 
gaudyti.

-•-
Iš kairės, iš dešinės, 

priekio ir užpakalio vis 
puolama. "Kodėl aš nepa
minėtas,kodėl mano žmo
nos vardas praleistas. O 
vienas tėvelis tiesiog kri
to į isteriką,kad jo dukre
lės pikčeris neįdėtas^ Bet 
čia bėdos kasdieninės, jos 
kartosis, kol laikraščiai 
bus spausdinami ir kol 
tuos laikraščius kas nors 
turės bėdos redaguoti.

Petr. Tarvydas

ŽVĖRYS NEBADAUS
Prišienauta 37 tonos 

dobilių ir šieno, prikasta 
30 tonų bulvių ir šaknia
vaisių,surišta 2,950 šluo
telių, pririnkta apie RC 
tonų pabirų - štai kokios 
šiuo metu Biržų rajono 
medžiotojų atsargos žie
mai.

Priedo žvėrims miš
kuose yra paliktų aikšte
lių su nenukąstomis bul
vėmis.

PALANKUS 
LIETUVIAMS 
Garsus pianistas Ar

thur Tubinsteinas nežiū
rint savo 86 metų ( gimęs 
1886 m. Lenkijoje) di
džiausiu pasisekimu kon
certuoja Amerikoje.

Jis laikomas geriausiu 
šio amžiaus Šopeno kūri
nių atlikėju.

Jo žmona Mlynarskaitė 
kilusi iš Lietuvos ir jis 
esąs palankus lietuviams.

13 psl.



SKAUTAMS
JUBILIEJINIAI 
LIETUVIŲ SKAUTUOS 
METAI
Skautų Sąjungos Tary

bos Pirmija, pagal seną 
įsigalėjusią tradiciją, pa
skelbė Jubiliejinius Lietu
vių Skautijos metus nuo 
š.m. lapkričio mėn. Id. 
iki 1973 m.lapkričio mėn. 
Id.

Lietuvių skautybės są
jūdis,gimęs sostinėje Vil
niuje, išaugęs ir subren
dęs, ir dabar tebesąs gy
vybingas, plačiai išsiša
kojęs bei giliai įaugęs į 
lietuvių bendruomenės 
tarpą. 1973 m. lapkričio 
mėn. 1 d. šiam sąjūdžiui 
sukaks 55 metai kūrybingo 
gyvavimo.Tai ilgokas lai
ko tarpas, sutelkę s didžiu - 
lėnskautiškonšeimon tiek 
gražaus jaunimo. Būdinga, 
kad ir dabar savo eilėse 
skautės-skautąi teturi ne
maža tų pradininkų, kurie 
1918. XI. T. lietuvių skautų 
sąjūdį įkūrė, būdinga,kad 
ir dabar skaučių-skautų 
eilės kasmet gausiai pa
sipildo jaunomis jėgomis, 
būdingiausia, gal būtų tai, 
kad skautiška įdėja ne
išeina, kaip daug kas da
bartiniais laikais, iš ma
dos nesensta,nesustingsta, 
bet nuolat ne tik lietuvių 
tarpe, bet ir kitose tauto
se auga ir bujoja. .

Sesės ir broliai^ Švęs
dami šiuos jubiliejinius 
metus, pasireiškim gra
žiais darbais savo tautos 
ir jaunimo labui bei skau
tybės skaičiai ateičiai.

50 METŲ.” SKAUTŲ 
AIDUI "
1923 m. kovo mėn. 15 d. 

Šiauliuosepasirodė”Skau- 
tų Aidas”, mūsų sąjūdžio 
spausdintas žodis.” Skautų 
Aidas”, kaip ir pats sąjū
dis tebėra gyvas ir jame, 
kaip veidrodyje, ryškiai

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA"

830 Main St. East, tel 544-7125

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

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais

Liepos ir rugpjūčio menesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius 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.

atsispindi mūsų veikla, 
mūsų siekiai ir lūkesčiai. 
Ir taip mūsų tarpe tvirtai 
aidi tas mielasis ” Skautų 
Aidas ” jau 50 metų!

Mes turime pasistengti, 
kad”Skautų A idas”nuolatos 
ir pilnai atvaizduotų mūsų 
skautišką gyvenimą, kad 
jis reguliariai lankytų 
kiekvieną lietuvišką skau
tišką šeimą, kad jis būtų 
mielas svečias pas mūsų 
bičiulius, rėmėjus.

L. E - tas.

VACLOVO
MOMKAUSKO SODAS
Tas sodas pradėtas 

kurti tik prieš dešimtį 
metų, rašo Plungės rajo
no laikraštis”Kibirkštis”. 
O dabar ko tik čia nepa
matysi: sidabrinių eglių, 
kėnių, margalapį klevą. 
Kanados pušį, rutulinę 
eglutę, žiliakrūmį, marga- 
lapę sedulą, raudonlapį 
buką, kamštenį, tulpmedį, 
įvairių rožių, jazminų.. 
60 arų plotelyje auga 107 
rūšių medeliai ir krūmai!

Vaclovas Momkauskas 
savo sodui skiria visą 
laisvalaikį. Jis susiraši
nėja su kitais gamtos my
lėtojais, keičiasi retais 
augalais, sodina juos, 
skiepija.

ASTUONIEMS ŠIMTAMS 
KARVIU
Panevėžio rajono Ėriš

kių kolūkyje pradėta sta
tyti didelė ferma, kurioje 
po stogu bus galima lai
kyti, daugiau kaip 800 
karvių.

HAMILTON, ONT.
Lietuvos kariuomenės 

atsteigimo ir ” Ramoves”

Hamiltono skyriaus de

5%% 
.6%%

Mokame už:
depozitus ______
šėrus ir sutaupąs ... 
už vienų metų terminuotus 
indėlius__ ____ 7%
ir virš $10.0000 3 metams 7% % 
Duodame:
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekilti, turto paskolas iš 8% % 

šimtmečio minėjimas 
įvyko š.m.lapkr. 25 d. 7 
vai. v. jaunimo centre.

Susirinkimą atidarė K. 
Mikšys. Toliau programą 
tvarkė Kapt.A. Ruzgys. 
Mons.Tadarauskas sukal
bėjo maldą už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir pa
gerbti atsistojimu žuvu
sieji kariai ir šauliai. 
Sveikino žodžiu:Hamiltono 
bendruomenės pirm. L. 
Skripkutė pabrėždama,kad 
ji kaip moteris laiko sau 
garbe pasveikinti karo ve
teranus. Kalbėjo Kanados 
šaulių rinktinės P. Kanopa 
it St.Catharines ramovie- 
nų p. Alonderis. Laiškais 
sveikino : Kanados Ben - 
druomenes pirm.Eug.Cu- 
plinskas, Lietuvos gen. 
Konsulas, J. Žmuidzinas, 
Toronto šauliai, Montrea- 
lio ramov'ėnai ir Hamil
tono ateitininkai. Vėliau 
St. Catharines tautinių šo
kių grupė vad.N. Gverzdy- 
tės pašoko keletą šokių . 
Grupė turi 24 šokėjus ir 
veikia tik 2 met., progra
mą atliko gerai. Edvardas 
Labuckas padeklamavo 3 
eilėraščius. PakaUiškytė 
Anyta padainavo keletą 
damų. Visa salė plojo ir 
reiškė dėkingumą daini
ninkei. Reikia pažymėti, 
kad ji yra dar jaunutė ir 
reikia tikėtis,kad jos lau
kia graži ateitis .Hamilto- 
no A.V. parapijos choras 
vad.muz. Paulionio padai
navo 6 dainas.

Užbaigai K. Mikšys pa
dėkojo visiems daly
viams. Programa baigta 
Tautos Himnu.

Toliau vaišės. Maistą 
virtuvei supirko ir labai 
gražiai tvarkė M.Dočkai- 
tienė, jai talkininkavo E. 
Mažulaitienė. Virtuvėj 
dirbo: O. Mikšytė, V. Šnio- 
lienė,E .Šimaitienė, H. Ba
ronienė, ir A. Petraitienė. 
Taip pat dirbo: Vl.Česna 
ir A. Mačiulaitienė.Barą 
aptarnavo:St.7ioba ir Br.
Milašius. Loterija paruo
šė: K. Mikšys ir , talkinin
kai: P.Kanopa,St.Kanopie - 
nė ir St. Jankauskienė, A. 
Mačiulaitienė. Pinigų au
kojo BĮ.Kronas real estate, 
Petras Armonas Conces
sion garage ir Jeronimas 
Valaitis. Stambesnias su
mas pinigų loterijai davė: 
Dr. A.Gailius, M. Juodis, 
P. Kanopa, A. Patamsis, J. 
Lekutis, J.Martinkus, Br.
Grajauskas, ir kt.

Daiktais aukojo:V.Sakas 

J. Adomaitis, Jonas Kaže- 
mėkas, M. Dočkaitienė, E. 
Mažulaitienė, O. Mikšytė, 
Gerutytė, A.Milašienė, V. 
Sniolienė, A. Mačiulaitie
nė Ir kt. Dalyvavo 203 
žmonių

Sekmadienį., lapkr. 26 d. 
bažnyčioje su vėliavomis 
buvo Karo Veteranai, Šau
liai ir skautai. Pamaldas 
laikė mons. Tadarauskas 
pamokslą pasakė kun. Ja
nuška. Po pamaldų buvo 
padėtas prie kryžiaus vai
nikas žuvusių kovose gar
bei.

J.P.

Gražiai nusisekęs, Lie
tuvos kariuomenės minė- 
jimas,įvyko-apkričio 25 d. 
Dalyvavo virš šimto žmo
nių .Kinietiška vakarienė ir 
visiems veltui iš bačkos 
šviežias ir pūtuojantis 
alutis. Suprantama,publi
ka buvo geroje nuotaikoje. 
Trumpą kalbą ir Lietuvos 
kariuomenės priminima 

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
'v. - I

Dovanos be muito: Motociklai, skaĮb. mašinos, televizijos priimtuvai, įįal- 
cfytuvai ir \t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus .(certificate^V, 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19^4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ
ĮSTAIGA

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

Kapitalas virš penkių

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

pasakė, K. L.Bendruome
nės pirmininkas A.Neva
da. Gera muzika publiką 
linksmino iki pirmos vai. 
ryto .Žmonės nenoriai, bet 
pakilia nuotaika skirstėsi 
į namus, žadėdami susi
tikti greitu laiku, o gal 
Naujų metų proga ?

PALAIDOTA
GERAŠIRDĖ LIETUVĖ
Po trumpos ligos, atsi

skyrė su kai gar ieč tais, 
Antanina Sniečkuvienė su
laukusi tik, 67 metų am
žiaus. Gimusi Šakių Ap. 
Bubelių kaime, atvyko į 
Kanadą 1928 metais. Pa
laidota 1972-Iap.l5 d. Pa
liko giliam liūdesį vyrą 
Sniečkų ir sūnų Joną su 
šeima.Velionė priklausė, 
K. L. Draugijai, kartu ir 
bendradarbiavo su K.L. 
Bendruomene.Turėjo daug 
draugų ir pažįstamų. Ji 
būdavo visada geros nuo
taikos tad, visi ją gerbė. 
Į amžiną poilsio vietą, pa
lydėjo katalikų kunigas ir 
apie šimtą žmonių .Ilsėkis 
amžinoje ramybėje, gero
ji Antanina.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgidus

milijonų dolerių

14psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montreal

AKCIJ* VAJUS

Tęsiame sąrašo asmenų, 
kurie pirko NL bendroves 
akcijų:

— O -

N. L. akcijų vajus pa
lengva vis auga.Nuo pas
kutinio pranešimo vėl aš- 
tuoni N. L. skaitytojai įsi
jungė į vajų įsigydami 18 
akcijų.

Bendrai nuo akcijų va
jaus pradžios viso išpla
tinta 164 akcijos.1^40-dol. 
sumai.

Maloniai kviečiami ir 
kiti N. L. skaitytojai įsi
jungti į savosios spaudos 
rėmėjų eilės.

Šio akcijų vajaus tiks
lai yraiįsigyti tobulesnias 
laikraščio pagerinimui 
priemones ir atlikti N. L. 
namų būtiną remontą bei 
pridėti antrąjį aukštą.

Čia skelbiamas naujų 
N. L. skaitytojų sąrašas 
kurie piirko N. L. akcijas.
47. Kazys Lukošius, nuo
latinis Montrealio įvairių 
lietuviškų organizacijų 
rėmėjas, sunkiai sužeis
tas darbovietėje ir todėl 
jau pensininkas, maloniai 
įsigijo 5 akcijas.
48. Vladas Matukaitis, il
gametis N. L. skaitytojas, 
taip pat maloniai pirko 
dar 2 akcijas.
49. Stasys Misiulis, taip 

Maloniai kviečiame atsilankyti į
AUŠROS VARTŲ CHORO RENGIAMĄ PARAPIJOS

NAUJŲJŲ 1973 METyESUTIKIMĄ

1972. XII. 13

- GERAS UKRAINIEČIU ORKESTRAS

- NEMOKAMAI ' ŠAMPANAS

Bilietų kaina $6.00 asmeniui, kurie gaunami pas choristus. Prie įėjimo bilietai 
nebus pardavinėjami. _

pat ilgametis N. L. skaity
tojas ir bendradarbis, 
aktualių tautinių sumany
mų skleidėjas dar 1-na NL 
akciją.
50. Romas Tetmajeris, 
vienas iš rūpestingiausių 
Montrealio K. L.Bendruo
menes sol Ida rūmo mokes
čių mokėtojas, be turimų 
NL akcijų papildė dar 1-na 
akcija.
51. Jurgis Skardis iš On
tario nenuilstamas NL 
bendradarbis prie jau tu
rimų 10 NL akcijų papildė 
dar viena NL akcija.
52. Povilas Kvietkauskas, 
aktyvus Montrealio Lie
tuvių bendruomenes na
rys, Lietuvos Nepriklau
somybes Laisvės kovų da
lyvis, visuomet jautrus 
lietuviškiems reikalams, 
neužmiršo ir šio NL va- 
jauš pirko 1-ną akciją.
53. Z. Pulinauskas, taip 
pat aktyvus Hamiltono lie
tuvių visuomenininkas

Šv. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga vietoje 
sveikinimų kortelių aukojo Tautos Fondui, kartu 
linkėdami visiems bičiuliams ir pažįstamiems 
linksmų švenčių ir sėkmingų 1973 metų su daug 
laimės ir neišsenkamos sveikatos; 15 doLA.F. 
Rimkai; 10 dol. S.P. Kanopai, S.K.Mileriai, O. J 
Stonkal, E.B. Milašiai, Z.P. Sakalai, Ig.Varnas; 
5 dol. M.A. Garkūnai, M.K. Kvedarai A.ir ponia 
Prunskai, M. Lazdutis Už aukas širdingiausiai dė
kojame ir linkime linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų. Ačiū.

Tautos Fondo Hamiltono 
Skyriaus Valdyba
- e —

Juozas Šiaučiulis, vie
toje šventinių sveikinimų, 
10.00 dol. paaukojo, "Ne
priklausomai Lietuvai’’.

Vietoj pirkęs konjako 
bonką ir išgėręs per Ka
lėdų šventes, P. Gabrys 
paaukojo-10 dolerių, lie
tuviškam spausdintam žo
džiui paremti.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIU 
gruodžio 31 d. 8 vai. 30 m i n. v ak aro, didžiojoje klubo salėj e 

2861 2161 St. Catherine East, Montreal, P.Q.

Bus karsta vakariene su gėrimais, šokiai prie gero orkestro ir įžangos prizai.

Prašome visus atvykti ir atsivesti savo draugus bei pažįstamus, 
kad drauge linksmai sutiktume Naujuosius Metus.

Bilietus prašome isigyti iš anksto pas valdybos narius.
Del informacijų skambinkite J. Skučui 722-6152 arba K. Martinenui —

nuolatinis N. L. bendra
darbis, prie jau ir anks
čiau turinčių 1O NL akcijų 
skaičių padidino iki 12.
54. J. Š., Montrealietis, 
pirko dar 5 NL akcijas 
be anksčiau turėtų akcijų 
dabar pareiškė iki galimo 
skaičiaus 50.

Malonus N L skaitytojai 
nelikime abejingi savam 
lietuviškam spausdintam 
žodžiui. Dabar pats ge-

Klemas Kiaušas, vie
toje sveikinimų, paaukojo 
N. Lietuvai $5. OO.

Bronius Staškevičius, 
aktyvus Montrealio ben
druomenės narys vietoje 
sveikinimų,10.00 dol.pa
aukojo Baltijos stovyklai. 

riausias laikas realizuoti 
NL akcijų vajaus užsimo
tas ribas.

Vienos akcijos kaina tik 
10 dol .Papildykime jos iki 
galimo turėti skaičiaus. 
Stokime į savos spaudos 
rėmėjų eiles. Nors vienos 
dienos uždarbį skirkime 
savajai spaudai. Tik ben
drom jėgom atliekami di
deli darbai.

J. Siauč iulis
Vajaus vedėjas.

— o —

• ” LAISVĖS VARPO H 
radio programos vedėjas 
P. Viščinis pranešė, kad 
nuo lapkričio 12 d. ši pro
grama nutraukiama, nes 
stotis tomis bangomis 
duosianti tik muziką.

WW-----------------------------------
“* I LIETUVIŠKA RADIJO

RADIO 1410 MONTREAL PROGRAMA

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***
4 TEL. 366-7281 

***************
• Atliekami mechaniniai darbai

• l/ores taisymas ir dažymas

• Dunlop padangos ir baterijos
(Lietuviams nuolaida)

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

15 p si.

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, H VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

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

Wile Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys', langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairOs medžio dirbiniai.
I

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

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

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

• LYRIN ĖJĘ OPEROJE 
Chicagoje dalyvauja so
listas Arnoldas Vokietai
tis, bet šio operos teatro 
chore esama nemaža lie
tuvių- M. Brazis, Geral
dine Mikužis, Algimantas 
Grigas, Paulius Gudas, o 
taip pat orkestre groja M. 
Denekas.

• . A T,DONA DVARIONAI
TĖ, kompozitoriaus Balio 
Dvariono duktė,turės pia
no koncertą Chicagoje 
gruodžio 9 d.

• ADA KARVELYTĖ ne
trukus išleidžia savo po
emų knygą pavadintą-"Ne 
tie varpai ".

\
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morrtreal
PADĖKA

Grįžus iš ligoninės,reiš
kiu, vyro ir savo vardu, 
labai gilia padėka visiems 
mane joje atkaukusiems, 
gėlėmis ar kitomis dova
nomis, laišku, žodžiu ar 
kitu būdu man užuojautą 
bei linkėjimus sus veikti 
pareiškus lems.

Jūsų mostas mane di
džiai paguodė, sustiprino 
ir aš jo niekad nepamir
šiu, nes tai yra didžiausia 
dovana kokia šiame gyve
nime esu gavusi. Deja, 
pribijodama kurį praleisti 
nesirįžtu kiekvienam pa
vardžių! padėkoti.

Halina Zmuidzinienė.
• JULIUS P. SLAVĖNAS, 
State University of New 
York, Buffalo, ko^gijoje, 
pakeltas”associater’profe- 
soriumi

• DAILININKU ANTANO 
IR ANASTAZIJOS Tamo
šaičių meno kūriniai buvo 
išstatyti Bramptone, Vy
tauto Urbono rezidencijo
je lapkričio 18 - 19 dieno
mis. Parodos lankytojų 
susirado iki 2CO. Pažy
mėtina, kad buvo rodomi 
57 paveikslai ir jie visi 
buvo išpirkti.
SVEIKINIMU REIKALU: 
Pats paskutinis laikas at
kreipti dėmėsi švenčiu svei- “ v v
kinimu reikalu. Šiemet irgi 
bus padidintas šventinis nu
meris su sveikinimais. Todėl 
nedelsdami pasiųskite arba 
telefonu pareiškite norą ir 
jums pasitarnausime už labai 
menka atlyginimą. NL.

• LIETUVOS universite-
f

to profesorius Antanas 
Rukuiža sulaukė 85 metų. 
Nors jo regėjimas susilp
nėjo, bet iki šio laiko jis 
tebėra budrus ir nuolat 
seka pasaulio įvykius .Ypa
tingai jam rūpi valdžioje 
atsidūrusios Lietuvos li
kimas.

• PROF. IGNĄ KONČIŲ 
ištiko paralyžiaus prie
puolis. Jis yra lietuvių se
nelių namuose. Paraly
žiaus priepuolis kiek ma
žę ja,nes jis pradžioje ne
galėjo valdyti nei kojos, 
nei rankos, o taip pat ir 
negalėjo kalbėti.Dabar jau 
kalba.

• LIETUVIAI socialde
mokratai Chicago j e turė
jo susirinkimą, kuriame 
buvo nuspręsta išteisti 
lietuvių socialistų są
jūdžio istoriją. Tokiam 
leidiniui pinigų paliko ži
nomas New Yorke nesenai 
miręs Vincas Kalvelis.

—>*—• r'

• Montrealio lietuvių šeš
tadieninės Mokyklos ruo
šiama kalėdinė eglutė įvyks 
gruodžio 17 d., sekmadienį, 
3 vai. p. p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje.

M okykl os Tė vų K om itetas 
kviečia dalyvauti.
• A. KUČIŪNIENĖ du 
mėnesius viešėjoMontre- 
alyje ir dabar sugrįžo at
gal į Lietuvą.

• MIRĖ gerai pažįsta
mas Montrealio lietuviams 
Viktoras Zavičius.

PARDUODAMI 
APARTAMENTAI

Chambord gatvėje modernūs 
apartamentai, 26 butai iŠ- 
nuomuoti. Metinės pajamos 
$31,180.00. Pastatas sta
tytas prieš 10 metu ir visi 
jo įrengimai labai geroje 
kondicijoje. Norint apžiūrė
ti skambinkite savininkui J. 
Berke 931 -7571.

PRAŠO PATAISYTI
NETIKSLUMU:
- Aušros Vartų bažny

čioje pakrikštytas Kęstu
čio ir Ritos Vilčinskų sū
nus Jurgis, Kazimieras, 
Petras.
• SUSIRGO du žinomi 
Montrealio lietuviai,Kos
tas Sagaitis ir Juozas Ada- 
kauskas.

• MIRĖ KRIŠČICNAITIS, 
anksčiau gyvenęs Montre- 
alyje ir turėjęs krautuvę, 
o pastaruosius metus pra
leidęs savo farmoje.

• KAZYS ŽEKONIS 
praeitą savaite eidamas 
iš klubos paslydo ir su
laužė koją.

L. D. K. VYTAUTO
KLUBAS
Tai labai sena, gerą 

praeitį turinti organizaci
ja.Jos istorijoj yra nema- 
'ža pažymėtinų kultūrinių 
pasiekimų .Dabartiniu me
tu klubas buvo patekęs į 
kai kuriuos sunkumus. Ta
čiau jo atsakingi žmonės 
deda pastangas šį klubp 
išlaikyti lietuvių rankose 
ir sugrąžinti jį į visuo
meninį darbą.Vytauto klu-

EKSKURSIJOS Į LIETUVA
1973 METAIS

PRADEDANT NUO $59500
Išvykimo datoms:

Lankoma Maskva, Vilnius, 
Druskininkai, Trakai ir 
Kaunas.

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREALIU IS VISU 
%

DIDŽIŲJŲ KANADOS IR USA MIESTU. 
\ \ v

REGISTRUOKITĖS DABAR!

Jau pramatomas vietą ribotumas !

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
išsikviesti iš Lietuvos. Siunčiame siuntinius 
ir automobilius į Lietuva.
Rašykite analų, kalba: <

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL 131, QUE. - CANADA
TEL.: 844-5292 844-5662

FLORIDA KVIEČI Fi

Ir vėl baltas Floridos smėlis, okeano bangos ir palmės 

kviečia Jus praleisti atostogas lietuviŠkoj atmosferoj —

NORWYN APT S.,
1 26 Ocean Dr.,
MIAMI BEACH, Fla. 33139 USA.

• Norintieji praleisti atostogas erdvesnėse patalpose 
su plaukimo baseinu kviečiami i 9024 Collins Avė.

Del informacijos nuomavimo reikalais rašykite:
B. Sergautis 
1350 Lenox Av e., 
Miami Beach, Fla. 33139 USA. 
Telefonas v akarais 672- 4903.

bo rengiamas Naujųjų Me
tų sutikimas,tai viena to
kia pastanga. Reikia tikė
tis, kad Montrealio lietu
viai prisimins senąsias 

gegužės 17, 3 1, 
birželio 14, 21, 28, 
liepos 5,12, 19, 26, 
rugpjūčio 2,9, 16, 
rugsėjo 6, 13, 
spalio 4 dienomis.

tradicijas ir jaukioje ap
linkoje sutiks naujuosius 
metus,tuo pačiu žygių su
stiprindami klubo veikėjų 
gerus norus.

PAGALBA
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

Pakalbinkit uisi sakyti 

NL-va artimuosius, arba, paga

liau, padov anokit geram bičiu

liui nors pusmetine NL prenu- 

ta .

Pinigus siuskit su šiuo ku

ponu:

Vardas pavardė .... ..............

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Heg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 3 51 h Avenue, Montreal 409

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

A q e. n _t _ū_r_ą_ _Y_ L i Js J _9_2._-JF<_

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

ontrealio Lietuvių Kredito Unija

Adresas: i gatvė ir N r./...........

City ................ •

V ai st. - prov. ............................

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

, adresas / ............

TeL BUS‘: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS A D A M O N I S
v.

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

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _____ _„5.0%
Taupomąsias s-tfcs ......  6.0%
Term. in<L 1 metams............. 6.5%
Term. ind. 2 metams ........  7.0%’
Term. ind. 3 metams______  7.5% I
Duoda nemokamą gyvybės apdrau l 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.i

Kooperotyvinė namiį(iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda 

Kreiptis: Gil Constantini C.I.B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. TeL 48 7 - 5 8 20,

DUODA PASKOLAS
Asmenines .... ...... ..... 8.5%
Nekiln. turto ______ _...8,5%
Čekių kredito ...... ... .... .... .......9.0%
Investacines____ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos suma.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
.iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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