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NEPRIKLAUSOMA '

LIETUVA
LITUAN1E INDEPENDANTE ♦♦♦ INDEPENDENT LITHUANIA

AR SOVIETAI IŠNAUDOS 

HELSINKIO KONFERENCIJĄ

Kremlius ir vakarų de
mokratijos tikisi labai 
skirtingų pasėkimų iš 

■» Helsinkio Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos. Šia vasarą 
Vienoje įvykusiame(demo- 
kratinių)Socialistų Inter
nacionalo suvažiavime, 
Vakarų Vokietijos kancle
ris Villy Brandt pabrėžė: 

’ Mes turime užtikrinti, 
kad konferencija diskutuos 
idėjomis ir kultūrinėmis 
vertybėmis pasikeitimo 

v sustiprinimą”. Buvęs Ita
lijos socialistų partijos 
pirmininkas Pietro Nenni 
pasakė dar aiškiau: ’’Kon
tinento saugumas nėra vien 
karinio ar diplomatinio 
pobūdžio faktas.bet drau
ge ir žmogiškas bei kultū
rinis faktas, glaudžiai su-

V sijęs su* asmens laisve, 
masių demokratine buiti
mi ir tautine nepriklauso
mybe 11. Panašias idėjas 
Išreiškė ir NATO Genera
linis Sekretorius Joseph 
Luns savo pasikalbėjime 
su "Nevsveek’’žumalo at
stovu: ’’Sovietų akimis,Eu
ropos saugumo konferen
cijos tikslas yra europinio 
status ^uo patvirtinimas. 
Mes gi reikalaujame 
kruopščiai paruoštos kon- 
erencijos, kuri garantuotų 

konkrečias išdavas - lais
vesnį pasikeitimą asme
nimis ir idėjomis bei kon
tinento dvi puses skirian- 

ičtų dirbtinų barjerų pa
šalinimą

Iš sovietų ir jų satelitų 
girdisi visai kitokia daina. 
Brežnevas šia vasarą pa
reiškė Kremliuje, Fidel 
Kastro lankymosi proga: 
’’Sustiprinę taikingo sam
būvio principą, mes su
prantame, kad pasiseki
mas šiuo svarbiu reikalu 
nesuteikia galimybių ideo

loginės kovos sušvelnini
mui. Anaiptol, mes turime 
būti pasiruošę tos kovos 
paaštrėjimui, dar aršes
niam dviejų visuomeninių 
sistemų priešiškumui’’.O 
” Izviestija ’’taip atsiliepė 
’’Vakarai tikis i, kad pasi
keitimas idėjomis paleng
vins pažangią evoliuciją 
socialistinėse šalyse.Čia, 
atrodo, ir pakastas šuo. 
Jau seniai žinoma,kad kai 
kurie Vakarų sluoksniai, 
siūlantys laisvą pasikeiti
mą žiniomis, tikrovėje 
verčiasi disinformacija ir 
veda aktyvią ideologinę 
kovą prieš socialistines 
valstybes,tikėdamies i va
dinamojo suartėjimo ’’.

(E)
RUSIŠKOS TEMOS 
PIRMIAUSIA 
,Vilniuje”Tarybinis Mo

kytojas” duoda patarimus 
mokytojams,kokias temas 
reikia pasirinkti mokinių 
darbams. Tačiau daugiau
sia kalbama apie”Intema- 
tionalinį auklėj imą”ir apie 
rusų kalbos svarbą inter- 
nationaliniame bendravi
me. Lietuviškų temų sun
ku aptikti.Ten pagrindiniu 
komjaunimo organizacijos 
uždaviniu laikomas politi
nis moksleivių auklėjimas.

VIETNAME GREIT 
BŪSIANTI TAIKA

• PARYŽIUJE pasitari
mai Vietnamo taikos 
klausimais, atrodo eina 
prie galo.!73-me posėdyje, 
kuris užtruko 8 valandas, 
buvęs dar neišspręstas 
Pietų Vietnamo nepriklau
somybės klausimas. Bet 
Voice of America apie pa
sitarimus atsiliepė opti
mistiškai ir pranašavo 
greitą karo veiksmų su
stabdymą.
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ISTORINIS ŽYGIS. Klaipėdos suki I ėl ių raiteliu būry s 1923 metais sausio 15 d. Įžengia į 
Klaipeda. Gal skaitytojų tarpe atsiras tokių, kurie čia save pamatys.

A. SNIEČKUI NERŪPI LIETUVIU

KALBA
V

Maskvos ’’Literaturna ja 
Gazeta ” ( nr. 44) išspaus - 
dino pasikalbėjimą su Lie
tuvos KP CK pirmuoju 
sekretorium Antanu Snieč
kum .Pasikalbėjimas skir
tas pailiustruoti TSKP 
Programos teiginiui, kad 
” kiekviena tarybinė res
publika gali toliau vysty
tis ir klestėti, tiktai bū
dama TSRS broliškų so
cialistinių nacijų didžio
sios šeimos nariu ”. Savo 
atsakymuose Sniečkus, jau 
nuo 1940-jų metų naudoja
momis frazėmis, entuziae* 
stiškai aprašo sovietinės 
sistemos Lietuvai suteik
tas gėrybė s.Tarp kitko jis 
nurodo Airijos Komunistų 
Partijos Generalinio Se
kretoriaus, viešėjusio 
Lietuvoje, žodžius, kad 
Lietuva esanti modeliu 
Airijai.Taigi,Sniečkus jau 
mato Soviet i jos sienas be
siplečiančias toli į Vaka
rus.

Nacionaliniu klausimu, 
Sniečkus daro saugų ėjt—

APGINTI
mą, ir cituoja TSKP CK 
nutarimą’Dėl pasiruoš imo 
Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungos įkūrimo 
50-siomis metinėms ’’. 
Ten kalbama apie visapu
sišką visų socialistinių 
Tarybų Sąjungos nacijų ir 
tautybių kalbų vystymą”. 
Bet Sniečkus nesirūpino 
lietuvių kalbos teisių gy
nimu, o...rusų kalbos 
liaupsinimu. Jis cituoja, 
” visos TSRS nacijos ir 
tautybės savanoriškai pa
sirinko rusų kalbą bendrą
ją tarpnacionalinio ben
dravimo ir bendradarbia
vimo kalba .Ji tapo galingu 
tarybinių tautų savitam''' 
ryšiu ir sus i t eikim* ėran- 
kiu ”.

Sniečkų® p^i^i^n&na ir 
ideologinius priešus, nau
dojančius į lietuvių kūry
binį palikimą įbruktas va
dinamas antiliaudines idė
jas, kovai prieš sovietinę 
santvarką. Todėl Sniečkus 
pasižada saugoti Lietuvos 
’’kultūrinį palikimą nuo bet 

kokios falsifikacijos, ver
tinti jį iš”klasinių pozici
jų”. Kaip naudingą politinį 
įrankį jis iškelia Jono 
Avyžiaus romaną ’’Sodybų 
tuštėjimo metas”, nuro
dantį” nacionalistinių iliu
zijų pragaištingumą

• PRANCŪZIJOS Prezi
dentas G.Pompidou perei
tą savaitę buvo nuvykęs į 
Bielorusiją pasitarimams 
su Brežnevu.

Prie Minsko, 2-jų dienų 
neoficialūs pasitarimai 
buvę tarptautiniais reikš
mės klausimais.

Tarp kitko buvo svarsto
mi klaus ima i: apie strate
ginį ginklavimas!, apie 
santykius su Vashingtono 
vyriausybe,© taip pat apie 
tarptautinių santykių pa
gerinimą.
• ARGENTINOJE netoli 
Buenos Aires siautė tor
nado, kurt padarė daug 
nuostolių ir buvo'žmonių 
aukų- 50 užmuštų ir 300 
sužeistų.
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KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 50 METŲ JUBILIEJUS

Reikšmingieji Lietuvos 
istorijos įvykiai tebėra čia 
pat, jie dar nenutolo ir 
nedingo praeityje. Juk dar 
turime savo tarpe garbin
gus Klaipėdos krašto va
duotojus, dar gyvi šio 
išimtinai reikšmingo įvy
kio atsiminimai, nors štai 
jau spėjo prabėgti ištisas 
pusšimtis metų.

Kokios didžiulės reikš
mės turėjo nepriklauso
mos Lietuvos gyvenime 
Klaipėdos prijungimas 
mes supratome tik ilgai
niui. Gavusi Klaipėdą visa 
Lietuva atsigavo .Šimtme
čius rusų valdomas kraš
tas dar turėjo nemaža 
pėdsakų tos nykios praei
ties, o su Klaipėda mes 
suėjome į artimesnį sąlyti 
su skirtinga kultūra,kas 
darė neišvengiamą įtaką į 
daugelį gyvenimo sričių.

Klaipėdos lietuvius, ly
giai kaip ir Rytų Prūsijos 
vokiečių rėplėse pasiliku
sius tėvynainius buvom pra
tę vadinti Maža ja Lietuva 
arba mažlietuviais.Šiems 
mūsų broliams irgi begalo 
buvo svarbu atsipalaiduoti 
nuo vokiškos hegemonijos. 
Metai ėjo ir abiejų dalių 
lietuviai,nors iki to šimt
mečius buvo atskirti, su
tapo ir tiek susiglaudino 
kad jau neatskiriami pa
sidarė vienos ir tos pa
čios tautos vaikai. Lietu
vių kultūrai ir pažangai 
tai turėjo išimtinai dide
lės reikšmės. Nemažas 
skaičius klaipėdiečių per
sikėlė gyventi į daugelį 
Lietuvos miestų, o savo 
ruožtu lietuviai iš didžio
sios Lietuvos labai noriai 
apsigyvendavo Klaipėdoje 
ar kuriame nors kitame 
Klaipėdos krašto kampe
lyje. Tautinis stiprėjimas 
buvo pastebimas visais 
laikais, kol Klaipėda buvo 
su visa Lietuva.

Bet visų svarbiausia 
buvo jūros atgavimas. 
Lietuva Iš karto keleriopai 
praturtėjo,turėdama Klai
pėdos uostą. Tiesioginis, 
netarpiškas sąlytis su vi
su plačiuoju pasauliu Lie
tuvai davė neapskaičiuoja
ma L daug naudos .Lietuviš
ki laivai,lietuviai jūrinin
kai plaukiojo po visą pa
saulį Ir stiprino prekybl - 
n lūs Lietuvos ryšius su 
svetimomis valstybėmis.

Visi jautė, kad tik gavusi 
Klaipėdą, Lietuva galės 
žengti progreso keliu ir 
bendrauti su visomis Eu
ropos tautom is,kaip tolygi 
jų partnerė.

Klaipėdos atvadavimas, 
jos prijungimas prie jau 
esamos Lietuvos valsty
bės,turi dar ir kitą reikš
mę.

Šis žygis buvo įvykdy
tas pačių lietuvių ryžtų, 
jų drąsa ir kariniu pajė
gtam. Dar nežinia koks 
tuo metu būtų buvęs Klai
pėdos likimas, jeigu ne
būtų atsiradę Klaipėdos 
sukilėliai, kurie ginklų 
rankose ryžosi paimti tai, 
kas priklausė Lietuvai ir 
ko polit iniai intriganai ne
norėjo pripažinti.

ŽMOGAUS

Italijos Krikšč. Demo
kratų partijos organas "11 
Popolo”įdėjo straipsnį apie 
Italijos Senate užklausimą 
dėl žmogaus teisių panei
gimų Sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Iniciatyva išėjo 
iš Veronos senatoriaus 
Luciano dal Falco ir buvo 
paremta Vicenzos provin
cijos seantoriaus Onorio 
Cengarle, Novaros sena
toriaus Lucio Benaglia ir 
Milano senatoriaus Luigi 
Noe.

Lietuvos bylai yra labai 
svarbu turėti Europos par
lamentarų paramą. Todėl 
kviečiame parašyti aukš
čiau minėtiems senato
riams padėkos laiškus 
( anglų, italų kalba) šiuo 
adresu:
(senatoriaus vardas, pa
vardė)
SENATO 
Palazzo Madama 
00*186 Roma.

(E)
TAUTINE FORMA 
ŠIANDIENINĖJE 
LYRIKOJE
Maskvos M.Gorkio Pa

saulinės literatūros insti
tute birželio 8 d. apginta 
kandidatinė disertacija 
’’Nacionalinės formos ap
raiška šiandieninėje lyri
koje”. Disertacijos autorė 
instituto teorijos skyriaus 
aspirantė Palmyra Kati- 
naitė. Oficialūs oponentai 
L. Timofejevas ir V.Ku
bilius

Amerikos lietuviai stebi Klaipėdos uosto darbo, viešėdami 
Lietuvojeir džiaugdamies prijungtu valstybės miestu.

TEISIU PA 

LIETUVOJE
• Vilniaus ’’ Tiesoje”sa- 
koma, kad trisdešimtyje 
aukštųjų mokyklų, esančių 
Sovietijoje, mokosi 347
Lietuvos studentai. Kiek
vienais metais tose mo
kyklose baigia mokslus 
80-90 studentų.

(E)

• ’’ Komjaunimo Tiesa ” 
rašo: ” Lietuvos kino stu
dijoje baigtas kurti naujas 
meninis filmai’Ties riba”. 
Pagal G.Kazanovičiaus ir 
S .Šaltenio scenarijų,’’Lai
krodis ant bėgių”. Filmą 
režisavo R. Vabalas.

z (E)

ODĖ RUSU KALBAI
Antanas Jonynas parašė 

odę rusų kalbai:"Kilni mi
sija čia atiteko didžiajai 
rusų kalbai.. .Rusų kalba 
yra didžioji dėl to, kad tai 
socialistinę revoliuciją 
pagimdžiusios tautos kal
ba... Į rusų kalbą išverstą 
savo kūrinį pamatyti-ypa- 
tinga laimė". Jonynas skel
bta, kad " atėjo laikas ir 
mums turėti periodinį li
teratūrinį leidinį rusųkal- 
ba(Literatūra ir Menas").

(E)

• Vilnuškė”Vaga" išleido 
Gabrieliaus Landbergio- 
Zemkalnio"Raštus"4 tomą 
sudėta visa išlikusioji 
originalioji Ž emkalnio 
dramaturgija: ” Blinda", 
"Birutė", "Jurgis Durne-

E I D I M A S

lis”, "Pagavo”, ’’Tarnaitė 
pamokė ”, ’’ Blaivininkų 
pirmininkas ”.

(E)

• "SUOMIJOJE nėra išė
jusi ne i viena Tarybų Lie
tuvos rašytojo knygą”, nu
siskundžia ” Pergalė ” 
(1972,8 nr.\

ŽODYNAI
SPECIALISTAMS
Meidcinos mokslų dak

tarai V .Astrauskas, S. Bi-
ziulevičiuSjS.Povilonis,A. • KAUNO lėlių teatras 
Vileišis ir medicinos §į rudenį dalyvavo tarp- 
mokslų kandidatas A.Vai- tautiniame lėlių festivaly- 
tilavičius baigė ruošti lo- je Varnoje, Bulgarijoje ir 
tynų-lietuvių-rusų; kalbų buvo apdovanotas sidabro 
medicinos terminų žody- medaliu.
ną, kurį išleis "Minties" (E)

Nepriklausom[t Lietuva
t

L'ž Lietuvos išlaisvinimą! UŽ ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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REDAKTORIUS J. PETRENAS

Klaipėdos prijungimo 
sukaktuviniai paminėji
mai vyksta visur, kur tik 
lietuviai gyvena. Ir reikia 
pripažinti, jog tai džiu
gios iškilmnės .Klaipėdos 
prijungimo sukaktuves 
mes visi minime pasidi
džiuodami ir pagerbdami 
visus tuos, kurie 1923 me- 
tąis, lygiai prieš 50 metų, 
padarė šį išmintingą spren
dimą ir tiksliai jį įvykdė. 
Laikinas buvo Hitlerio 
džiaugsmas,kai smurtu vėl - 
buvo paglemžęs Klaipėdą. 
Šiandien Klaipėda išgyve
na nemaž esnio masto sun
kumus. Į Klaipėdą dabar 
privežta tūkstančiai di
džiarusių. Bet tikėkime, 
jog Klaipėda kaip buvo lie
tuviška, taip ir pasiliks 
amžiams langu Lietuvai į 
platųjį pasaulį.

leidykla. Šis 800 puslapių 
leidinys, apimantis 40 
tūkstančių terminų, bus 
didžiausias specialistams 
leidžiamų žodynų.

Pernai buvo išleistas 
30 tūkstančių žodžių "Ru
sų - lietuvių kalbų žemės 
ūkio terminų žodynas”. 
Šių metų pradžioje išėjo 
iš spaudos 600 puslapių 
foliantas su skaičiavimo 
technikos terminais rusų, 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Ruošiamas naujas stam
bus technikos terminų žo
dynas.
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Simas Kašelionis, Dir
vos novelės konkursų mece
natas, Kiekvienai s metais 

skiria po 500 dol. ir tuo 
patarnauja spaudai kartu 
skatindamas literatūrine

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" radijo koncerto programos dalyviai T? kai -- mi>, a i
akt. A. Petrais, sol. P. Bičkienft, aktorius V. Žukauskas ir soLLiūdas Stukas. "* ’ ačanauskas

nis, daugumą jų padainavo 
senutė Jurkonienė. Melo
dijas užrašė muzikas B. 
Uoginčius.

• ALOYZAS BARONAS, 
’’Draugo” redaktorius lai
mėjo ” Draugo ” romano 
konkursą. Santa Monica 
susirinkus jury komisija 
$1, OOO premiją skyrė 
jam už romaną”Abraomas 
ir sūnus ”,

Kun. Norbertas Trepša(mires). 
Jis įsteigė BATUNA sujung
damas baltiecius bendram 
darbui.

Sao Paulo centre buvo surengta baltų paroda. Vakarinių pro
gramų lankytojai stebi kanklininkus

{ • KAUNE įsteigtas par
kas,kuris pavadintas”Tau- 
tų Draugystės parku”. Tai 
aiški propaganda taikoma 
lietuviams, kad jie pasi
duotų siūlymams įsilieti 
į sovietinių tautų eiles.

ka Varduvos upė, jos van
dens lygis būsiąs pakeltas 
12 metrų,o jos plotis sieks 
kelių šimtų metrų.

Aldona Stempužienė, vi
siem gerai žinoma solistė i$ 
Clevelando.

• MAŽEIKIUOSE užtven-

• DRUSKININKŲ DAINOS, 
tai nauja tautosakos knyga 
išleista Vilniuje. Dainas 
surinko prof. J.Balčiko-

• LEON MITKIEVICZ, 
buvęs Lenkijos karo ata
šė Kaune mirė Amerikoje. 
Jis buvo parašęs atsimini
mus apie savo viešnagė 
Lietuvoje.

AUTOBUSRKELEIVIAI _ , _ . ... urn
* . J .j X- 4. Sol. B* Kemelaite yra
Šilalės rajono dvidešimt j.|eidusi doinų plokš-

šešiais autobusų maršru-te|ę "Lietuvių Kompozitorių 
tais šiais metais pervežtaSolo Dainos”.
2 mil. 800 tūkst.keleivių.

Sol. B. Kemelaitė yra

:««« 
x«cc< K««

Ona Gradinskienė, nauju mo
deliu parodoje.
1973. I. 17

Tautinių šokių grupė ’’JAUNIMO VILTIS” šoko, tautų pasirodymuose Urbanoje, III. 
Grupei vadovauja Andrius Markulis ir Danutė Bruškytė.



Saliamonas Baltūsis

NETEKOME ŽYMAUS 
LIETUVIO 
TEISININKO 
1972 m. gruodžio mėn.

14 d., Kenoshoj, Viscon- 
sin, mirė taurus lietuvis, 
visuomenininkas, buvęs 
Lietuvoje Vyriausiojo Tri
bunolo teisėjas Saliamo
nas BaltUŠts.Gimė 1899 m. 
balandžiomėn. 23 d.,Sku- 
clškės km. ^Antanavos vis. 
Marijampolės apskr. Ma
rijampolės gimnazija bai
gė 1921 m.

Saliamonas Baltušis 
buvo reto gabumo ir darbš
tumo pavyzdys. Nuo pra
džios mokyklos iki uni
versiteto diplomo moks
lus baigė aukščiausia is 
laipsniais.

Atlikdamas, Kaune,ka
rinę prievolę, vakarais 
studijavo Lietuvos uni
versitete teisės mokslus, 
kuriuos baigė 1926 m. Pa
sitraukęs iš karinės tar
nybos, ėjo Švietimo Mi
nisterijos Knygų leidimo 
komisijos korektoriaus, 
kalbos taisytojo, skereto- 
riaus ir Švietimo Darbo 
redaktoriaus pareigas.

Teisininko karjerą pra
dėjo Kauno Apygardos 
Teismo( 1926-1927) sekre
toriumi. 1927 m. paskirtas 
Marijampolės taikos tei
sėju. 1931 -1934 m. Kauno 
Apygardos teismo teisė
jas ir nuolatinis vyriau
sios žemės tvarkymo ko
misijos narys. Nuo 1934- 
1938 m. Lietuvos Apelia
cinių Rūmų teisėjas.Nuo 
1939-1940 m.Lietuvos Vy
riausiojo Tribunolo tei
sėjas.

1940 m.Teisingumo mi
nister io prof, dr .A .Tamo
šaičio pasiūlymu Prezi
dentas Smetona paskyrė 
S. Baltušį teisingumo vt- 
4-psl.

I A M O N A S BALTŪSIS

ceministeriu. Dėja, dėl 
rusiškos-sovietinės oku
pacijos, šių pareigų jam 
neteko eiti.

Vokiečių - nacių okupa
cijos metu, suspendavus 
veikimą Lietuvos Vyriau
siojo Tribunolo, Saliamo
nas Baltušis (1941 -1944) 
buvo Apeliacinių Rūmų 
pirmininkas- ir Teisėjų 
egzaminų komisijos pir
mininkas. Būdamas tose 
pareigose Saliamonas Bal
tušis energingai ir sėk
mingai kovojo prieš nacių 
užmačias pakeisti Lietu
vos teisę ir teismų san
tvarką.

Kaip gilus teis minkąs- 
eruditas, ir tvirto profe
sinio padorumo žmogus, 
Saliamonas Baltušis savo 
pareigose laikėsi teisės 
ir teisingumo principų, 
visai nekreipdamas dė
mesio į laikinai įsigalė
jusias politines nuotaikas 
bei tendencijas. Už tai jis 
teisininkų tarpe ir visuo
meninėje buvo labai ger
biamas ir vertinamas.
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KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

IŠ KANADOS LIETUVIU.
FONDO VEIKLOS
K.L.F. metinis susirin

kimas įvyko gruodžio mėn. 
9 dien. 1972 Toronto Lie
tuvių namuose.

Susirinkimą atidarė KLF 
tarybos pirmininkas dr. 
A. Pacevičius, sveikino 
Lietuvos Generalinis Kon
sulas dr. J. Žmuidzinas ir 
KLB p-kas inž. E.Čiup-? 
Unskas .Mandatųk-ja pra
nešė, kad susirinkime at
stovaujama 395 nariai.

Susirinkimui pirminin
kavo dr.A. Pacevičius ir 
P.Januška,sekretoriavo J. 
Karka ir V.Montvilas.

K.L.F. įsikūrė 1964m. 
Charteris buvo gautas 
1966 m.,jau artėjama prie 
500 narių ir iki užbrėžtos 
sumos $100,000. Jau su
kelta apie $90,000. KLF 
aukotojams nuskaitoma 
nuo income tax. Iš viso jau 
išdalinta lietuvybės reika
lams arti 25,000 dol.

1972 KLF išdalino 
$4775.00 įvairioms liet, 
organizacijoms.
1. Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresui $2000. OO
2. - KLB Švietimo k-jai

$800.00
3. Kanados lietuviškoms

Lietuvoje jis aktyvus 
teisininkų Draugijos narys 
ir tremty tos organizaci
jos pirmasis pirmininkas, 
organizatorius. Išeivijoje 
buvo iki pat mirties Liau
dininkų S-gos narys ir il
gus metus Garbės Teismo 
pirmininkas .Vliko kontro
lės komisijos narys ir 
konferencijų dalyvis. Or
ganizavo Lietuvių B-nės 
vyriausiąjį Teismą ir jam 
pirmininkavo.

Lietuvos teismų archy
vuose paliko jo, kaip tei
sininko,labai vertingi tei
sės mokslui darbai;teis- 
mo sprendimai, motyvai, 
kurie sudarė objektyvią ir 
gilią teisės normų inter
pretaciją.

Gruodžio mėn. 18 d.Sa- 
laimonas Baltušis buvo 
nulydėtas į šv. Jurgio ka
pines. Karsta nešė teisi
ninkai ir Lietuvių B-nės 
atstovai: A. Juras, V. Le- 
sionaitis, jr.Z. Lukauskas, 
M. Mackevičius,L. Plura 
ir L.Šmulkštys.

M. Mackevičius.

mokykloms $1300. OO
4. Toronto tautinių šokių 
grupės”Gintaras” $75.00
5. Hamiltono chorui ’’Ai
das ” $75.00
6 .Toronto chorui”V arpas”

$75.00
7. Toronto jaunimo an- 
sambliui”Birbinė” $75.00
8. Montrealio t.šk. grupė
"Gintaras" $75.00
9. Jubiliejinei jūrų skautų
stovyklai $50. OO
10. ” Romuvos” stovyklai

JŪRATĖ IR KASTYTIS 
I —

pastūlius, buvo išrinkti

Dail. Jurgis Juodis

K.
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11. Toronto skautams
$50.00

12. Sporto klubui " Vytis”
$50.00

13. Ateitininkams $50.00
14. Sporto klubui ’’Aušra”

$50.00
Viso $4775 . OO

Per 1972 m. mirė KLF 
nariai:
A o Mačys, Z. Vikauskas, 
E.Mašeikienė.

Dr. A. Pacevičius per
skaitė sąraša mirusių as
menų (47) už kuriuos įna
šus padarė giminės ar ar
timieji, tuo įamžindami jų 
vardus KLF sąrašuose. 
Tarp jų buvo įrašytas Ne
žinomas Lietuvos karys 
$200 auka, kurią įnešė 
kap. J. Vaičeliūnas.

KLF valdybos p-kas inž. 
V. Balsys pastebėjo, kad 
valdomieji organai veikia 
darniai, artinasi fondai 
prie l-mo užbrėžto tikslo- 
$1OO, OOO. OO. Artėjantis 
lOtis turėtų būti paminė
tas specialiu leidiniu, po
būviu. Padėkota visiems 
už aktyvią veiklą.

KLF iždininkas P. Bas
tys darė piniginę 1972 m.
apyskaitą. Gauta aukų per 
nepilnus 1972 m. $ 6540.
Bendras balansas 8,12,1972

- $86,140.69 
Pinigai laikomi visuose 4 
lietuvių kredito koopera
tyvuose - $86,140.69 

Buvo pranešta, kad Pe
tras Beleckas testamentu 
užrašė KLF $3000.00. 

Revizijos k-jos aktų 
perskaitė V. Petraitis, 
pabrėždamas, kad atskai
tomybė vedama tvarkingai 

Per valdomųjų organų 
KLF tarybos, revizijos 
k-jos rinkimus aklamaci
jos būdu, mandatų k-jai

Dr. A. Pacevičius, inž. 
V.Balsys, K.Aperavičius,
J. Bersėnas,P. Januška,
K. Lukošius, inž. J.Kši- 
vickas, St. Dargis,St. Ja- 
kubickas, P .Bastys ,S JKuz- 
mas, J. Mockus. KLB-nė 
4 asmenis paskyrė pagal 
susitarimą.

Revizijos k-ja buvo per
rinkta:

p-kas V.Petra it is,s ekr. 
J. Jankauskas, narys V. 
Lukas.

Auditoriumi patvirtiu- 
Klymas.

Buvo prieita išvadas, 
kad metiniai KLF susi
rinkimai turi būti šaukia
mi po naujų metų, ne vė - 
liau birželio mėn.

Susirinkimą baigė dr. 
A.Pacevičius, dėkodamas 
aukotojams ir susirinku
siems. Buvo sugiedotas 
Tautos himnas.

Dalyviai buvo pavaišinti 
kava.

J.Krk.
Nauji Toronto Lietuvių . 

namai jau baigiami re
montuoti. Trys salės jau 
baigtos ir vyksta įvairūs 
liet, parengimai. Tai di
dingas lietuvių pastatas.
Tegul tik lietuviškos or- 
ganizacijos jais pilnai pa
sinaudoja. Dabar vietos
yra, tik kad nepritrūktų 
veikėjų ir narių,ypač jau
nimo, jais pasinaudoti.

Kai bus baigtas statyti 
Anapilio salės ir kt. pa
talpos, tuomet Toronto 
lietuviai turės 3 lietuvy
bei ugdyti centrus-patal
pas ( su pranciškonų rū
mais) kokių joks kitas USA 
lietuvių miestas neturi.

Lietuvių jaunimo orga
nizacijos turėtų gauti pa
talpas be atlyginimo, ap
mokant tik smulkias išlai-

J



VIETNAMO KARAS 
BELAISVIAI

Pastaruoju metu Viet
name esančių karo belais
vių likimas sukelia di- 
džiausį susirūpinimą. Jų 
būklė nepaprastai sunki, o 
karo belaisvių sugrąžini
mas į Ameriką turi spe
cialaus pobūdžio sunku
mus.

Turint galvoje, kaip 
griežta yra pačioje Ame
rikoje propaganda prieš 
Vietnamo karą, kareivių 
ryžtingumas ir pasiauko
jimas verti ypatingo dė
mesio. Gindami savo tė
vynės ir pasaulio intere
sus šie amerikiečiai rizi
kavo savo gyvybe ir dabar 
kenčia dėl vargingų gyve
nimo sąlygų,o dar daugiau 
dėl moralinio pažemini
mo .A mer ika V ietnamo ka - 
ro nepradėjo, jį įsivėlė į 
šį karą tik tada, kai Šiau
rės komunistų valdoma 
valstybė puolė Pietų Viet- 
namą Aplamai atrodo, kad 
oficialūs sluoksniai turi 
tam tikrą kaltės jausmą 
karo belaisvių atžvilgiu. 
Labiausia įkyri yra ko
munistų propaganda, kuri 
pastoviai kartoja, kad 
Amerikos kariai daro nu
sikaltimą, dalyvaudami 
šiame kare. Juk komunis
tų propaganda dėl Vietna
mo karo kaltina tik Ame
riką. Negalima sakyti, kad 
toji propaganda nepavei
kia Amerikos kareivių. 
Nemažas skaičius karo 
belaisvių palūžta ir ima 
kalbėti tai, ką įtaigoja ko-

Teisėjas J. Ritrenband kalėj ime-Santa Monica, Cal. atlieka 
sutuoktuves M. Caxiola ir Connie Maxie. Po to tas oats tei-. 
sėjas Caxiola nuteisė 15 metų kalėjimo ui ginkluotus opi- 
plėiimus. Kalėjimo sargas buvo sutuoktuvių liudininku.

I R

rikos spaudos dalis ne
maž tau priešinas i Vietna
mo karui, negu patys ko
munistai.Praėjusių rinki
mų metu šio karo tema 
labai plačiai buvo panau
dojama .O visos pastangos 
nuversti prez idento Nikso- 
no kandidatūrą, kaip tik 
rėmėsi šio karo paneigi
mu .Amerikos karys vyks
ta į Vietnamą kariauti tuo 
metu,kai jo šeima, kai vi
sa aplinka užnuodyta šio 
karo beprasmiškumu. Ir 
tam kareiviui tenka atlikti 
sunkiausias pareigas. Jis 
stoja į kovos lauką.

Tad kokios drausmės 
bei ištvermingumu reikia, 
kad vis tik tas didelės pa
reigas jų atliktų.

Tai garbingiausi savo 
šalies piliečiai. Jais rū
pintis tai visos šalies pa
reiga. Šie belaisviai ken
čia ir dėl fizinių trukumų 
ir dėl psichologinių sutri
kimų .Reikia atsiminti, kad 
šie belaisviai priešo ran
kose išbuvo kai.kurie net 
1O metų,kiti 8 ar 5metus. 
Per tą laiką Amerikoje 
įvyko daug pasikeitimų, o 
asmeniniam jų gyvenime 
irgi daug negerovių. Kai 
kurių belaisvių žmonos 
išsiskyrė, jų vaikai išau
go. Tie belaisviai įprato 
gyventi vienišai.

Jiems visiems teks iš 
naujo priprasti prie Ame
rikos gyvenimo. Šeima 
nuo jų nutolusi, darbo są
lygos bus ęunkios, santy
kiai su visais kitais gali 

būti nesklandūs. Toks be
laisvis jaudinsis sutikda
mas jau išaugusius savo 
vaikus, sūnus ir dukteris. 
Bent pirmoje pradžioje 
jie bus vienas kitam pu
siau svetimi. Tiess, dau
gelis steitų Amerikoje tu
ri patvarkymus belaisvių 
vaikams pagelbėti baigti 
universitetus ar kolegijas.

Ž odžiu, Vietnamo karas 
tai didžioji Amerikos ne
laimė, kurios padariniai 
siekia labai giliai visame 
gyvenime,o politikoje ypa
tingai sukėlė kenksmin
gas drumzles, nuo kurių 
daugelio akys viską mato 
klaidingoje šviesoje.

KEISTA TEISMO BYLA 
VILNIUJE
Jaunuolis Ričardas 

Truskauskas Aukščiausio 
teismo yra nubaustas 1O 
metų kalėjimo. Jis kalti
namas dalyvavime "chuli
ganiškuos veiksmuos pra
eitais metais Kaune". Rei
kia suprasti, kad jis daly
vavo Romo Kalantos susi
deginimo metu vykusiose 
jaunimo demonstracijose. 
Bet Truskauskui dar pri
dedamas papildomas ir 
sunkus kaltinimas. Jis 
esąs dalyvavęs grupinia
me išžaginime. Todėl jis 
gavo 10 metų kalėjimo, 
nors gerta jo teisiami kiti 
jaunuoliai gavo tik po 3 ir 
5 metus kalėjimo. Papil
domas kaltinimas, matyt 
prikergtas todėl, kad jis 
buvo ypatingai aktyvus ži
nomose Kauno demonstra
cijose.

kaip rusai jaučiasi 
AMERIKOJE

Dažnai Amerikos kon
tinente lankosi rusai tu
ristai, kurie kultūrinių 
mainų plane čia važinėja. 
Nesenaibuvo toks pasikal
bėjimas amerikiečių lai
kraštininkų su rusų turis
tais. New Jersey vienoje 
vietovėje rusams buvo 
patiektas toks įprastinis 
klausimas:- Kas jus la
biausia nustebino Ameri
koje ?Rusų vyresnysis at
rėžė, kad jų niekas čia 
nestebino, nes jie rimtai 
tyrinėja Amerikos gyve
nimą dar namie būdami. 
Jis pabrėžė, kad aplamai 
šis klausimas jam atrodo 
haivus.

Kiti nuolaidžiai pagyrė 
automobilius, o atsirado 
ir toks, kurs piktai pa
reiškė,kad jis komunistas 
ir jo nesą galima nuste- 
binti.Jis čia pat palinkėjo, 
kad amerikiečiams nusi
bostų šaltasis karas.

O dar vienas aiškino, 
kad Washingtone, San 
Francisco juos įspėjo nak
timis neiti į gatves, nes 
esą pavojinga. Maskvoje, 
girdi, mes laisvai nakti
mis vaikščiojame parkuo
se.

Rusams nepatiko ir 
amerikoniški laikraščiai. 
Ten perdaug sensacijų. 
O be to amerikoniškoji 
spauda nesanti objektyvi 
ir daug ką iškraipo. Dar 
vienas aiškino, kad rusų 
spauda gali būti nesanti 
taip laisva, kaip Ameri
koje, bet tokios rūšies 
spaudos laisvė jiems esan
ti nereikalinga. Rusijoj 
esą pasiekta politinio ir 
moralinio vieningumo. Į 
tai, kas turi teisų daryti 
sprendimus, rusai turi 
savo nuomonę.

• BRIUSELYJE buvo iš
kilmės, kurių metu iškel
tos vėliavos naujai į Ben
drą Europos rinką įstoju
sių valstybių - Anglijoje, 
Danijos ir Irlandijos res
publikos.

• KINIJOS spauda pla
čiai rašo apie praeitų 1972 
metų blogą derlių. Kalti
nama nepaprastai sausa 
vasara,kokios ištisą šim
tą metų nebuvę Kinijoj. 
Kinija tačiau turinti gerą 
derlių prekybinių kultūrų, 
kaip tabako, arbatos, vai- 
sių.Neatsižvelgiant į men
ką derlių duonos kainos 

esančios tokios pačios, 
kaip anksčiau.

• TANAKA, Japonijos 
ministeris pirmininkas 
spaudos konferencijoj pa
reiškė, kad jis turi vilties 
1973 metais pagerinti san
tykius su Sov. Rusija. Jis 
įspėja, kad tai esąs labai 
sunkia i sprendž tarnas
klaus imas,bet japonai esą 
kantrūs ir derėsis su 
Maskva tol, kol bus pa
siekta priimtino susitari
mo. Kurilų salos tebėra 
rusų okupuotos. Japonija 
niekada nesutiksianti šių 
salų netekti.O Sovietų Ru
sijos ministeris pirminin
kas Kosyginas pareiškė, 
kad su Japonija jie neturi 
teritorialinių ginčų. Jis 
tuo būdu pabrėžė, jog Ku
rilų salos rusų paimtos ir 
laikomos jų teritorija, dėl 
kurios jau negali būti jo
kios kalbos. Japonija ta
čiau nenurimsta ir vis 
bando iš naujo kelti Kuri
lų salų klaus imą.Esamoje 
padėtyje,suprantama,koks 
nors susitarimas tarp so
vietų ir Japonijos yra la
bai sunkus.

• JUNGTINIŲ Amerikos 
Valstybių gyventojų skai
čius pasiekė 210,194,312. 
Taip bent sako statistika, 
kad naujų metų dieną šis 
skačiius žmonių gyveno di
džiojoje valstybėje .Praei
tais metais gyventojų skai
čius padidėjo pusantro mi
lijono žmonių, bet prieš 
kelis metus gyventojų 
prieauglis buvo žymiai di
desnis. Rekordinis prie
auglis buvo 1950 metais, 
kada gyventojų skaičius 
pašoko net 3, Imti i joną is 
žmonių.

• JAUNAS NEGRAS 
Mark J.E s s exNev Orleans 
atsistojo ant viešbučio 
stogo ir pradėjo šaudyti į 
praeinančius žmones, jis 
taikė tik į baltuos ius. To
kiu būdu nukentėjo viso 24 
asmenis, septyni buvo nu
šauti vietoje ir 17 sušeistt. 
Kodėl jis 23 metų vaikinas 
šaudė? Jis jau prieš tai 
savo parapijos kunigui 
prisipažino, kad"nepaken- 
čia visų baltųjų žmonių". 
Pagaliau policija jį patį 
nušovė.
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SOVIETŲ KONCENTRACIJOS STOVYKLOSE
O. URBONAS

1968 m. rudenį, grupė Maskvos studentų ir 
prijaučiančių žmonių išsiuntė didelį skaičių pa
kvietimų susirinkti prie Puškino paminklo pa
skirtą dieną ir valandą, protestui prieš komunis
tų kariuomenės įžengimą į Čekoslovakiją. Jiems, 
žinoma, nebuvo paslaptis, kad iš kiekvieno de
šimtuko išsiųstų pakvietimų bent vienas tuč tuo- 
jaus atsiras ant KGB rašomojo stalo. Ir jie vis gi 
tai padarė. Žinia apie tą demonstraciją plačiai 
pasklido Vakaruose ir daug apie ją buvo rašyta, 
tačiau pats faktas, kad toki pakvietimai tikrai 
buvo išsiuntinėti, praėjo beveik nepastebėtas. O 
tas, mano nuomone, yra lemiantis faktorius vi
same šitame dalyke. Jie sąmoningai ėjo į pražūtį, 
jie sąmoningai aukojosi, kad iššauktų, ne tik So
vietų Sąjungoje, bet ir Vakaruose, reakciją ir 
atgarsį. Anksčiau tokių dalykų nebuvo.

Demonstracija tęsėsi vos tik keletą minučių. 
Iš anksto suteikti ir civiliniai aprengti čekistai 
demonstrantus sumušė ir suėmė. Iš demonstran
tų pripuolamai likusi laisvėje N. Garbanevskaja, 
aprašė demonstracijos eigą ir jos likvidaciją. Jos 
knyga “Vidurdienis” buvo Sovietų Sąjungoje 
Samizdato (Samisdat: sam = pats ir izdat = su
trumpintai — leidykla. Slapta leidykla, kuri lei
džia knygas ranka perrašinėjamas, arba spaus
dintas šapirografu), vėliau pateko į Vakarus ir 
buvo išspausdinta prancūzų leidyklos Lafon. Tai 
knyga apie sovietų teisę ir teisėtumą, apie Sta
lino įpėdinių nusikaltimus, apie didvyriškumą tų 
neskaitlingų žmonių, kurie pasipriešino sovietų 
tironijai. 1970 m. liepos 7 dieną Garbanevskaja 
buvo suimta ir nuteista iki gyvos galvos privers
tino “gydymo” psichiatrinėje specialaus tipo li
goninėje, kuri yra KGB žiinoje.

Tai naujas sovietų valdžios kovos būdas — 
žmonės, kurie turi būti izoliuoti dėl jų priešingų 
politinių pažiūrų, ar veiksmų, uždaromi į bepro
čių namus, kuriuos prižiūri KGB.

Į tas ligonines, drauge su tikrai sergančiais, 
talpinami ir visai sveiki žmones. Tokiu būdu jie 
nustoja teisės gintis teismo keliu ir pakliūna į 
sąlygas žymiai baisesnes kaip lagerių ar kalėji
mų. Pirmoji šio tipo ligoninė buvo įrengta, dar 
prieš karą, Kazanėje. Jau tada ligoninė turėjo po
litinių kalinių skyrių. Po karo, tokia pat ligoninė 
buvo įrengta Syčevka mieste. Smalensko apygar
doje. 1952 metais tokia ligoninė buvo atidaryta 
Leningrade, 1965 m. — Čemiachovsko mieste, 
Kalinino apygardoje, 1966 m. — Minske, 1968 m. 
— Dnepropetrovske. Manau, kad šis sąrašas yra, 
toli gražu, nepilnas, nes gauti šios rūšies statisti
nius davinius, kaip kiekvienam suprantama, yra 
beveik neįmanoma.

Priverstinai gydant, žmonės yra fiziniai kan
kinami, jie gauna dideles dozes aminasino, arba 
sulfacino preparatų, kurie iššaukia smarkų šoką 
ir ardo žmogaus organizmą. Jiems įšvirkščia na- 
trijo-amitylą, kuris žmogų silpnina, numarina jo 
valią. Po injekcijos žmogus būna valandomis ka
muojamas apklausinėjimų.

Tų spec-kalėjimų personalas yra sudaromas 
iš prižiūrėtojų paimtų iš MVD kariuomenės, bal
tuose chalatuose. Sanitarai — iš kalinių krimina
listų, ištikimai tarnaujančių KGB, irgi baltuose 
chalatuose. Daugelis aukštesniojo ir vidurinio 
personalo po baltu chalatu dėvi KGB antpečiais.

Griežto arba specialaus režimo lagerio kali
niai,” rašo Garbanevskaja, “negalėdami išlaikyti 
lagerio gyvenimo sąlygų, mėgina simuliuoti be
protį, ir kai kam tas pavyksta. Tačiau, patekę į 
tokią psichiatrinę ligoninę, jie greitai įsitikina, 
kad čia dar žymiai blogiau ir tada maldaudami 
prašo gydytojus siųsti juos atgal... Tas, kuris 
užsispiria ir neprisipažįsta ligoniu, beveik netu» 
vilties iš tokios ligoninės išeiti.” Vienu žodžiu, 

čia patekęs — palik viltį amžinai.
Knygoje “Vidurdienis” patalpintas ir gene

rolo P. G. Grigorenko, kuris dabartiniu metu sėdi 
tokioje ligoninėje, straipsnis. Jis rašo: “SPB li
gonis neturi net tų minimalinių teisių, kurias tu
ri kiekvienas kalinys. Jis, bendrai, neturi jokių 
teisių. Gydytojai gali su juo daryti ką tik jie nori, 
ir niekas jo neapgins, joks jo skundas, arba skun
das tų, kurie su juo gyvena, iš ligoninės neišeis.”

Rusų biologas ir genetikas Jaures Medvede
vas 1970 m. gegužės mėn. buvo suimtas ir paso
dintas į tokią psichiatrinę ligoninę. Jo uždarymas 
iššaukė protestų audrą, ne tik Sovietų Sąjungoje, 
bet ir Vakaruose. Audra pasiekė tokio didumo, 
kad sovietų valdžia buvo priversta, po 3 savaičių, 
jį iš ligonines išleisti. Laisvėje būdamas jis pa
rašė knygą, kurią pavadino: “Kas yra beprotis”. 
Joje jis smulkiai aprašo savo suėmimą ir gyveni
mą ligoninėje. Knygos pradžioje jis rašo: “Mane 
išleidžiant buvo pasakyta, kad aš užmirščiau visą 
tą istoriją. Aš sutikau, bet pastačiau tam tikras 
sąlygas. Dabar, 3 mėnesiai po to įvykio, paaiškė
jo, kad ana pusė nenori laikytis duotų pažadų. 
Tas duoda man veikimo laisvę. Veikimo būdo pa
sirinkimas esamomis sąlygomis, nesudaro jokios 
problemos — negalima slėpti faktų, kurie turi 
tokią nepaprastai didelę reikšmę ir taip didžiai 
įdomūs.”

Kas gali garantuoti, kad tam tikras skaičius 
mūsiškių lietuvių nesėdi tokioje ligoninėje?

TRUMAN CAPOTE neabejotinai dabartiniu 
metu populiariausias Amerikos r ašy to j as. J o vei
kalas *In Cold Blood" išverstas i daugeli kal
bu, padarytas is jo filmas, o taip pat ir teatro 
veikalas. Truman Čapote savo kūriniuos dina
miškas, atviras ir stiprus savo realistiškomis 
scenomis. Iki šio laiko lietuviai jo kūryba ma
žai domėjosi. Tad verta Trumano Capote litera
tūrini veidą pažinti bent is šio jo veikalo, kuris 
jam yra itin budingas.

— o —

Otilija galėjo būti laimingiausia mergina Port-o-Prense. Teisingai 
Vaikutis jai kartą pasakė:

— Tik pažiūrėk, kaip daug kas tau gali duoti naudos.
* — Kas? — paklausė Otilija, nes ji buvo tuščiagarbė ir labiau 
mėgo komplimentus, negu gerą kąsnelį ar kvepalus.

— Na, kad ir tavo išvaizda, — atsakė Vaikutis. — Tu tokia skaisti, 
akys — beveik žydros. Ir veidukas toks dailus, lipšnus. Visoje pake
lėje nerasi merginos su pastovesniais klientais. Kiekvienas jų Įma
nytų nupirkti tau tiek alaus, kiek tik tu gali išgerti,

Otilija sutiko, kad tai tiesa, ir šypsodamasi toliau skaičiavo savo 
lobius:

— Aš turiu penkias šilkines sukneles ir porą žalių atlasinių butu
kų. Turiu tris auksinius dantis, vertus trisdešimt tūkstančių frankų. 
Gal būt, misteris Džemisonas ar kas kitas padovanos man dar vieną 
apyrankę. Bet, Vaikuti...----- ji atsiduso, nebegalėdama išreikšti sa
vo nepasitenkinimo.

Vaikutis buvo geriausia jos draugė. Ji turėjo dar ir kitą drauge — 
Rozitą. Vaikutis buvo apvali kaip rutulys, atrodė, ims ir nuriedės. 
Nuo darbo fabrike ant keleto putniu jos pirštų buvo įsispaudę žali 
apskritiniai, jos dantys buvo tamsus, lyg apdegę medžių stuobriai, o 
kai ji juokdavosi, galėdavai girdėti net prie jūros — taip bent 
I vii lino jūrininkai.

Rozita, antroji jos draugė, buvo aukštesnė už daugeli vyriškių ir 
stipresnė. Naktį, turėdama klientų, ji čiauškėdavo kvailu pamaivos 
lėlės balseliu, bet dienos metu žirgliodavo metriniais žingsniais ir kal
bėdavo karišku baritonu.

Abi Otilijos draugės buvo iš Dominikos respublikos ir todėl tarėsi 
galinčios jaustis per sprindi pranašesnės už šias tamsiaodes čiabuves. 
tačiau jos nekreipė dėmesio i tai, kad Otilija buvo čiabuvė. „Tu turi 
galvą", — pasakė jai Vaikutis, ir iš tikrųjų, Vaikutis nieko taip 
netroško, kaip geros galvos, f) Otilija visą laiką būkštavo, kad jos 
draugės sužinos, jog ji nemoka nei skaityti, nei rašyti.

Namas, kuriame jns gyveno ir dirbo, buvo sukrypęs, .lukštas it 
varpinė ir aplipęs vos besilaikančiais, bugenvilėjos vijokliais apsi
pynusiais balkonėliais. Nors prie durų nesimatė jokios iškabos, jis 
buvo vadinamas „Eliziejaus laukais". Savininkė, susitraukusi, luoša 
senmergė, valdė šią verslovę iš viršuje esančio kambario, kur užsira
kinusi sūpaudavosi supamojoje kėdėje ir gerdavo koka-kolą nuo 
dešimt iki dvidešimt buteliu per dieną. Jai dirbo astuonios ledi, kurių 
visos? išskyrus Otiliją, turėjo per trisdešimt metų. Vakarais, kai tos 
ledi susirinkdavo verandoje ir šnekučiuodavosi, mosuodamos popie
rinėmis vėduoklėmis, kurios plakdavo orą lyg besiblaškančios plaš
takės, Otilija atrodydavo tarsi linksmas, svajingas kūdikis, apsuptas 
vyresnių, ne tokių gražių seserų.

Otilijos motina buvo mirusi. Jos tėvas, plantacijos savininkas, grį
žo į Prancūziją, ir mergaitę užaugino kalnuose šiurkšti valstiečių šei
ma; visi tos šeimos sūnūs jaunystėje pagulėjo su ja kokioje nors 
žalioje, pavėsingoje vietelėje. Prieš trejetą metų, kada jai buvo 
keturiolika, ji pirmą kartą atėjo į Port-o-Prenso turgavietę. Kelionė 
truko dvi dienas ir vieną naktį, ir visą kelią ji pėsčia nešė maišelį 
su dešimt svarų grūdų. Kad našta būtų lengvesnė, mergaitė nubėrė 
truputėlį grūdų, po to dar truputėlį, ir, kai pasiekė turgavietę, grūdų 
maža buvo belikę. Otilija ėmė verkti, nes pagalvojo, kaip supyks 
namiškiai, kai ji grįš be pinigų ir be grūdų. Bet šios ašaros truko 
neilgai — jos tuoj nudžiūvo, kai pasirodė toks mielas, dailus vyriškis. 
Jis nupirko jai kokoso riešuto riekę ir nusivedė pas savo pusseserę, 
kuri pasirodė esanti „Eliziejaus laukų" savininkė. Otilija tiesiog ne
galėjo patikėti, kad jai taip pasisekė. Grojantis automatas, muzika, 
atlasinės kurpaitės ir juokaują vyriškiai — visa tai jai buvo liek pat
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§uo — geriausias žmogaus draugasl
( Vilniškis feljetonas)

Taigi, aš tunu daugiausia draugų.
Jie man šuniškai ištikimi. labiausiai manimi 

rūpinasi „Aferistas". Taip vadinasi 'neaiškios kil
mes mažas šunytis, gyvenantis kaimyno bute

Tarp „Aferisto" ir jo šeimininko vyksta kažko
kie nesusipratimai. Jie neranda bendros kalbos 
Tai tipiška praktine situacija, kuri labai gražiai 
teoriškai buvo išaiškinta viename žurnale „2mo 
gaus ir šuns santykiai, rašoma šeštame patarime 
šunų bičiuliams, — yra pagrjsti abipusiu suprati
mu ir Nemesiu. Jei žmogus tokių savybių neturi, 
prie gyvulio prisirišti negali, nebus geras šuniui, 
ir abu nuo tokio gyvenimo tiktai kentes”.

Nuo tokio gyvenimo „Aferistui" visai pakriko 
nervai. Jis loja visą laikę, kai nemiega. O miega 
jis labai mažai, ypač rytą. Penktą valandą šeimi
ninkas jį išgruda pro duris, ir tada nuo jo lojimo 
sudreba mano buto durys.

„Aferisto" dėka aš atsikeliu visa valanda anks
čiau ir galiu šviežia galva smagiai padirbėti. Kol 
nebuvo „Aferisto", mane šeštą valandą žadinda
vo radijas. Vėloka ir visai ne tas. Argi gali me
lodija apie auštanti panemunėje naują rytą pri
lygti šuns balsui? Kai „Aferistas" ima loti, trečią 
infarktą persirgęs iššoksi iš lovos kaip jaunuolis. 
Širdis dunda stipriau už naujausio traktoriaus va
rikli- '

Paskui, kai aš jau sėdžiu pne rašomojo stalo, 
prie mano lango atbėga vilkšunis. Jis kiekvieną 
rytą tikrina, ar aš rimtai dirbu ir kai tik pamato 
mane besirąžanti ar bežiovaujantj, piktai amteli. 
Piktas jo balsas primena, kad žiopsojimas darbo 
metu neleidžia rimtai susikaupti.

Anksčiau, pavyzdžiui, mano dėmesį labai blaš
kydavo žiemą iš reproduktoriaus, o šiltu metu iš 
kiemo medžių sklindantis paukščių čiulbesys. Žiū
rėk, užsiklausai, užsisvajoji. Dabar nuo tokios 
nerimtos būsenos mane saugo šunys. Per jų loji

mą aš negirdžiu net kaip giedą gerklingas radijo 
gaidys. Apie aštuntą kieme jau buriuojasi geras 
tuzinas šunų. Pirmiausia jie išbaido iš medžių 
paukščius ir susitvarko su katėmis. Ypač pikti 
rytais benamiai. Pašiurpę ir alkani, jie slankioja 
apie gastronomo duris, kaip pagirioti alkoholikai, 
tikėdamiesi kokios nors sėkmės. Širdis plyšta, 
žiūrint i kenčiančius jų veid. .., atsiprašau, snu
kius.

Toks šuniškas gyvenimas išmokė juos nepakan 
tumo žmogiškoms silpnybėms. Pamėginčiau aš 
rytą vilktis j darbą koja už kojos, pamatytumei, 
ką man pasakytų šunys. Todėl, nutaikęs progą, 
kai „Aferistas" netupi koridoriuje, sprunku j ša
lutinę gatvelę ir gerą puskilometri lekiu neatsi
gręždamas. Ir pabegioju, ir j darbą nepasivėluo
ju. Sveika ir naudinga.

Apie pusiaudienį, kai šunys pavargę aprimsta, 
labai aktyvūs tampa jų šeimininkai. Jie karštai 
svarsto šuniškas problemas. Tada galima prisi
klausyti įdomiausių dalykų.

— Yra šunų gudresnių už žmogų, — sako vie
nas.

— Tas tiesa. — patvirtina kaimynas. — Aš tu
riu tokį šunį.

— Užsieny, ponia, tai ne pas mus. Ten šunims 
yra specialios pirtys, kirpyklos, siuvyklos, — per
traukia protmgiausio šuns savininkę kitas

— O aš mačiau vienoje valstybėje šunų kapi
nes. . Paminklus šunims stato.

— Ką jau ten šnekėt apie kapines, — jaudi
nasi Vilkšunio savininkė. Pas mus net gerų 
konservų šunims nepagamina. Mano šunelis kas
dien suvalgo du kilogramus kepenų, o vakar jų 
nebuvo. Teko pirkti lenkišką žąsj.

Tokios kalbos sužadina apetitą ir skatina skran
džio sulčių išsiskyrimą.

Sūnys užpildo mano gyvenimą iki gilaus vi
durnakčio. Aš .neturiu kada nuobodžiauti. Man 
netenka snūduriuoti prie televizoriaus ar radijo 
Aš turiu klausytis šunų lojimo, staugimo, kauki
mo, urzgimo ir kitokios šuniškos muzikos, sklin
dančios iš kiemo, koridoriaus, kaimyninių butų.

Kalbas «4»e šunis aS girdžiu darbe, kavinėse, 
šunys uostinėja mane gatvėse, troleibusuose, 
traukiniuose, Vingio parke ir net loja ant manęs 
per telefoną. Paskambinau anądien draugui Vy
tui, sakau, su linksmu žmogum paplepėsiu. O iš 
telefono ragelio: „Au, au, au... Paskui jau pats 
Vytas atsiliepė. „Dovanok sako, Antanai, netu
riu laiko, šuo veda mane pasivaikščioti." Sūnys 
šiuo atžvilgiu, kaip žinoma, žmonėms jokių nuo
laidų nedaro: kur jiems reikia, ten juos ir vedžio
ja Ir už tai žmonės turi būti jiems tik dėkingi 
Nes, kaip teisingai pastebėjo vienas šunų specia
listas. ko nepasiekia gydytojas, tą dažnai padaro 

*“ šuo. Privalėsite eiti pasivaikščioti vien todėl, kad 
to reikia šuniui.

Ir teisingai. Jeigu jau įsitaisei šunj, tai ir klau
syk jo, kas tu bebūtum Šuo tave išmokys pa 
klusnumo, kantrybes. Nekelk balso ir tuo labiau 
kojos, jeigu šuo tau kanda j kulną. Visų pirma, 
tu būsi apkoliotas šuns šeimininko, o, be to, er
zinsi patj šunj. Jo širdis jautri: žmogiška šuns 
širdis, kaip rašoma vienoje novelėje. Už posaki 
„šuniškai elgtis dabar gali nuo keturkojų mylė
tojų gauti per sprandą. Kas sugalvojo tokj biaurų 
posakį, tas neturėjo širdyje nė krislelio šuniškos 
meiles. Kaip galima taip negražiai užgaulioti sa
vo geriausius draugus! Tokiems reiktų pagyventi 
mano kieme.

Asmeniškai aš tarp šunų pradedu jaustis visiš
kai kaip savas. Nenustebkite, jeigu vieną dieną 
imsiu loti ir kandžiotis.

neregėta ir stebuklinga, kaip ir elektrinė lemputė jos kambarėlyje, 
kurią jjunginėti ir išjunginėti jai niekad nepabosdavo. Netrukus vi
soje pakelėje tik apie šią merginą ir buvo kalbama, savininkė galėjo 
užsiprašyti už ją dvigubai, ir Otilija pasikėlė į. puikybę — valandų 
valandas staipydavosi priešais veidrodį. Retai kada dabar Otilija pri
simindavo kalnus, bet vis dėlto net ir po trejų metų joje dar buvo 
daug kas išlikę iš ankstesnio gyvenimo kalnuose: kalnų vėjai atrodė 
vis dar sūkuriavo aplink ją, lieknos raumeningos šlaunys nė kiek 
nesuminkštėjo, kaip ir jos kojų padai, kurie buvo šiurkštūs it driežo 
oda.

Kai jos draugės imdavo kalbėti apie meilę, apie vyriškius, kuriuos 
jos kadaise mylėjusios, Otilija paniurdavo.

— Iš ko galima suprasti, kad esi įsimylėjusi? — paklausė ji kartą.

— O. — paaiškino Rozita alpėjančiomis akimis, — kada rodosi, 
jog tau ant širdies kas būtų užbarstęs pipirų, lyg mažos žuvelytes 
plaukytų tavo gyslomis.

Otilija papurtė galvą. Jeigu Rozita sako tiesą, tai ji, Otilija, dar 
nė karto nebuvo įsimylėjusi, nes nė karto šito nejuto nė su vienu 
vyriškiu, kuris lankėsi tuose namuose. .%

Tatai Otiliją taip nuliūdino, kad ji nuėjo pas burtininką, kuris gy
veno kalvose netoli miesto. Otilija nesmaigstė segtukais prie savo 
kambarėlio sienų jokių krikščioniškų paveikslų, kaip darė jos drau
gės. Ji tikėjo ne vieną dievą, o daugelį dievų: valgį, šviesą, mirtį, 
pražūtį. Burtininkas buvo susijęs su šiais dievais. Jis laikė jų paslap
tis ant savo aukuro, girdėdavo jų balsus arbūzų barškėjime ir galė
davo duoti kokiame nors gėrime atmieštos jų galios. Kalbėdamasis 
su dievais, burtininkas štai ką jai pareiškė:

— Tu turi pasigauti laukinę bitę, —pasakė jis, — ir laikyti ją su
gniaužus saujoje. Jeigu bitė neįgels, vadinasi, suradai meilę.

Grįždama namo, Otilija galvojo apie misterį Džemisoną. Jis buvo 
vyriškis, jau peržengęs penkiasdešimt, amerikietis, inžinierius, atlie
kąs projektavimo darbus. Ant Otilijos riešų skambančios auksinės 
apyrankės buvo jo padovanotos, ir Otilija, eidama pro aptvarą; baltą 
nuo vijoklinio sausmedžio žiedų, pagalvojo, ar kartaisji nėra įsimy
lėjusi misterio Džemisono. Juodos bitės buvo aplipusios sausmedį. 
Drąsiai mostelėjusi ranka, ji pagavo vieną snaudžiančią bitę. Bitė 
taip įgėlė, kad Otilija staiga suklupo, lyg jai kas būtų smogęs; o 
klūpėdama verkė ir verkė, ir sunku buvo pasakyti, ar bitė įgėlė 
jai į ranką, ar į akis.

* y
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Buvo kovo mėnuo, ir visi ruošėsi Užgavėnių karnavalui. „Elizie
jaus laukuose" kiekviena ledi siuvosi kostiumą. Tik Otilija vaikšti
nėjo be darbo, nes ji nusprendė pasirodyti be jokio kostiumo. Triukš
mingais savaitgalių vakarais, kai būgnai dudendavo pasitikdami te
kantį mėnulį, ji sėdėdavo prie lango savo kambarėlyje, užsisvajojusi, 
stebėdama, kaip būreliai dainininkų šoka ir būgnija, traukdami keliu. 
Ji klausydavosi švilpavimo ir juoko, bet nejausdavo jokio noro prisi
dėti prie jų.

—• Kai kas pagalvos, kad tau tūkstantis metų, —pasakė jai kartą 
Vaikutis. ,

O Rozita pridėjo:
— Otilija, kodėl tu niekad neini į gaidžių peštynes kartu su mu

mis?

Ji kalbėjo ne apie eilines gaidžių peštynes. Į jas iš visų salos 
kampų susirinkdavo varžovai ir atsigabendavo nirtingiausius paukš
čius. Otilija pagalvojo, jog šį kartą ir ji galėtų nueiti, ir įsisegė per
linius auskarus. Kai jos visos atėjo, kautynės buvo jau prasidėjusios. 
Didžiulėje palapinėje minia kaip jūra siautėjo ir gaudė, o kita tokia 
pat minia tų, kurie negalėjo patekti vidun, šurmuliavo aplinkui. 
„Eliziejaus laukų" damoms įeiti į vidų nebuvo jokia problema: bičiu
lis policininkas praskyrė joms taką ir padarė vietos ant suolo prie 
pat ringo. Kaimiečiai šalia jų atrodė sumišę, kad atsidūrė tokioje 
elegantiškoje kompanijoje. Jie nejaukiai žvilgčiojo į lakuotus Vai
kučio nagus, į Rozitos šukas su netikiais biangakmeniais, į žvilgan
čius perlinius Otilijos auskarus. Tačiau gaidžių kautynės buvo labai 
karštos, ir damas bematant visi pamiršo. Vaikutis pasipiktino, kad - 
taip atsitiko, ir vis bėgiojo akimis, ieškodama žvilgsnių, nukreiptų jų 
pusėn. Staiga ji kumštelėjo Otiliją.

— Otilija, — tarė ji, — tu jau turi garbintoją. Pažiūrėk į tą vaiki
ną aure tenai. Jis spokso į tave, lyg būtum koks gaivinantis gėri
mas.

Iš pradžių Otilija pagalvojo, kad tai kas nors iš jos pažįstamų, nes 
tas vyrukas žvelgė į ją taip, lyg jinai būtų turėjusi jį prisiminti. Bet 
kaip ji galėjo jį prisiminti, jeigu lig šiol nepažinojo jokio jaunuolio, 
kuris būtų toks gražus, jokio vaikino, kuris būtų toks ilgakojis, toks 
dailut dailutėlis! Otilija suprato, jog tas gražuolis iš kalnų — tai rodė 
valstietiška, šiaudinė jo skrybėlė ir nublukusi mėlyna storų marškinių 
spalva. Plaukai jo buvo rusvi, veido oda gelsva it žvilgąs citrinos 
paviršius, glotni it guavos lapas, o galva karingai atmesta atgal kaip 
juodų ir ryškiai raudonų plunksnų gaidžio, kurį jis laikė rankose. 
Otilija buvo įpratusi drąsiai šypsotis vyriškiams, bet dabar jos šyp
sena buvo trapi, ji lipo jai prie lūpų lyg pyragaičio guriniai.

Bus daugiau.
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JOS įteikimas
L

Šis eilėraštis iš 34 atsiųstųjų konkurso 
komisijai visais balsais buvo pripažintas 
pačiu geriausiu ir 1972.XI.3O autorei pa
skirta Lietuvių Gydytojų K orp. F rater nitas 
Lithuanica New Yorke skyriaus $ 500 . 
premija.

Ta pati gydytojų organizacija netrukus 
paskelbs konkursą keturiems balsams me
lodijai pritaikyti, kuri turėtų atitikti teksto / 
dvasią ir nebūtų sudėtinga, kad pajėgtų ją 
išpildyti eilinis choras.

PASKUTINIS BIRŽELIS

Sudiev, paskutini tėvynės birželi, - 
Buvai tu,kaip niekad-auksinis ir žalias. 
Toli pasiliko, lyg sapnas pranyko 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievų, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų - sudievu,sudievu.

Sukilėlio kelią ir knygnešio dalią
Tiktai išrinktieji pakelti tegali-
Už raidę ir žodį, už maldą ir raštą
Paliekam skausme savo gimtąjį kraštą.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų - sudievu,sudievu.

Kur ašara krenta, ten paukštė pragysta, 
O kraujo lašai, kaip bijūnai pražysta.
Mus grūdino Kražiuos, Giedra ičiuos, Pilėnuos,
Kad būtų lietuvis,kaip plienas, kaip plienas.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų,
v Kvepėjimui ievų - sudievu,sudievu.

Padvelk mums, birželi, bent vėju tėvynės;
Buvai mums,birželi, deja,paskutinis...
Žydėkite tiems,kur gimtinėj paliko,
Geltoni, žali ir raudoni vainikai. * ;

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, * 
Kvepėjimui ievų - sudievu, sudievu.

OAHUII K Vlt I KC VICIUI L l.of

BIRUTĖ PUKELEVIČIUTĖ

A STANEIKA Dr. Maruos btaueikienės portretas
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• KANADOS 
padarė žymius pasikeiti
mus visoje šalies politi
koje. Liberalų partija žy
mioje dalyje neteko iki to 
laiko turėto populiarumo. 
Trudeau naujas ministerių 
kabinetas buvo priverstas 
pasukti savo politiką šiek 
tiek skirtinga kryptimi. 
Paimkim nors imigracijos 
klausimus .Čia buvo daro
mi nesuderinti nei su esą-
momis tradicijomis, nei fesionalinių 
su anksčiau veikusiais įs
tatymais, pakeitimai, ku
rie skaudžiai atsiliepė į 
naujuosius kanadiečius.

Antroji problema,tai vis 
didėjantis bedarbių skai
čius JDarboviečių skaičius, 
tiesa,didėja, bet ir bedar
bių skaičius auga. Statis
tika rodo, kad šiuo metu
yra 584tūkstančiai bedar
bių, o 1971 metais jų buvo 

. - tais pačiais menesiais vos 
x 524 tūkstančiai.Paprastai 

žiemos mėnesiais darbo
viečių skaičius sumažėja, 
bet šiuo metu dirba re
kordinis kanadiečių dar
bininkų skaičius, būtent 
8, 929, OOO asmenų, kai 
1971 metais dirbo tik

VIENIŠA UOLA Guebeco prov. šiaurėje.

1973.1. 17

RINKIMAI 8,655, OOO.Vis dėl to be-
darbių skaičius sudaro 
6,5% visų dirbančiųjų.

Konservatorių partija 
kaltino liberalus,kad dar
bo srityje vyriausybė el
giasi lengvapėdiškai ir kai 
kuriose Kanados srityse 
esą naudingiau būti bedar
biu, negu dirbti. Tai pavei
kė į balsuotojus.Dirban
tieji buvo pasipiktinę, kad 
susidarė tam tikras” pro-

bedarbių ” 
sluoksnis.

Dabartinė vyriausybė 
bando šias negeroves iš
lyginti. Trudeau žada pa
daryti reikalingus pakei
timus darbo srityje.

Dar piktesnė pastarųjų 
metų problema, tai dviejų 
kalbų vartojimas, ypač 
Quebec© provincijoj. No
rimą laikytis principo, kad 
vyriausybės nariai varto
tų dvi kalbas, o vėliau ir 
visi žemesnieji tarnauto
jai privalės laikytis tos 
pačios Unijos.Čia yra la
bai erzinanti aplinkybė, 
nes tenka daugeliui vyres
nio amžiaus valdininkų 
mokytis papildomos kal
bos. Šioje srityje griežti 

žygiai ne bus populiarus 
kai kuriuose sluoksniuose.

• PREMJERAS TRU
DEAU savo pastabose dėl 
naujos vyriausybės nusi
statymų, pabrėžė, jog tik 
viena priežastis tėra, kad 
jis pasiliko valdžioje, tai 
pastangos palaikyti Kana
doje vieningumą. Kitos 
partijos savo kritika ar
dančios vienybę. Tai su
erzino, kaip demokratus, 
kurių pagalbos ieško Tru
deau ateityje,taip lygiai ir 
konservatorius,kurie ypa
tingai aršiai jį puola. Pa
galiau Trudeau pareiškė, 
jos jis esąs nusiteikęs 
optimistiškai.

• ANGLIJOS karalienė 
Elžbieta Antroji ir prin
cas Philipas, kaip prane
šė, premjeras Trudeau 
parlamento kalboje, atei- 
tantį liepos mėnesį ren
giasi aplankyti Albertą ir 
Saskatchewan.

• OTTAWA žiniomis 
naujas ministerių kabine
tas turi dar ir tokius sun
kumus, kad parlamento 
komisijose dažnai daugu
ma esti jam nepalanki. 
Liberalai dabartinėje si
tuacijoje nepajėgus suda
ryti reikalingą daugumą.

• KANADA turi keturius 
pa vandeninius laivus .Trys 
iš jų yra modeminės 
konstrukcijos.Šiaurės At
lanto sąjungoje Kanados 
pavandeniniams laivams 
pavestos naikintojų parei
gos,tuo tarpu kai kitų val
stybių pavandeniniai lai
vai atliks raketų svaidyto- 
jų vaidmenis.

• MONTRE ALYJE su
stos Šveicarijos keleivi
niai lėktuvai, kurie palai
ko susisiekimą tarp Zuri
ch© ir Chicagos.Šios lini
jos lėktuvai-gigantai ima 
net 345 keleivius.Sakoma, 
jog tų lėktuvų motorai iš
tobulinti ir mažiau teršia 
orą, negu kitų lėktuvų.
• KANADOS minister is 
pirmininkas Trudeau par
lamente išėjo nugalėtoju 
ir pirmas balsavimas dėl 
jo deklaracijos, priešingai 
konservatorių kėslams, 
išėjo jo naudai. Jo pozici
jas palaikė 154 balsai ir 
prieš jį buvo 104.

Naujoji demokratų par
tija _ ir socailio kredito 
partija stojo jo pusėn. 
Konservatorių lyderis

Stanfieldas naudoja visas 
priemones nuversti Tru-
deau ministerių kabinetą. 
Kada demokratų partijos 
lyderis David Lewis stojo 
Trudeau pusėn, konserva
toriai garsiai reiškė savo 
nepasitenkinimą.
• KANADA davė 30 me
tų terminui paskolą Tur
kijai sumoje arti deš im-

^ties milijonų dolerių. Pi
nigai bus panaudoti tele
komunikacijos prdjketui 
vykdyti. Netrukus bus pa
sirašytos papildomos su
tartys' dėl dar didesnės 
paskolos Turkijai.

• Į KANADĄ atvykstan- 
tieji turistai galės čia 
dirbti tik tuo atveju, jeigu
gaus specialų leidimą. To
kios imigracijos ministe-
rijos taisyklės įsigaliojo 
nuo šių metų pradžios. 
Taip pat reikalaujama, kad 
visituristai,kurie atsyks- 
ta ilgesniam laikui, negu 
3 mėnesiai, privalo irgi 
registruotis. Leidimą Ka
nadoje dirbti galima gauti 
kiekvienoje imigracijos 
įstaigoje, bet šiuos leidi
mus išdavinės taip pat ir 
Kanados įstaigos užsieny*- 
je. Tuo turi pasirūpinti 
darbdaviai, nurodydami, 
jog jie negali kanadiečių
tarpe gauti jiems reika- ir Padarė milijononius 
lingu darbininkų. nuostolius.
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STIPRI RADIO 
PROPAGANDA
” Komjaunimo Tiesa” 

savo 1972 m.gruodžio 2 d. 
laidoje įdėjo straipsnį, 
paimtą iš Rytų Vokietijo
je leidžiamo savaitraščio 
” Horoconi ”,

Straipsnis duoda gau
sios medžiagos apie lais-
vojo pasaulio didžiąsias 
radio stotis,iš kurių trans
liuojama į rusų už imtus ir 
komunistų valdomus kraš
tus. Tokias transliacijas 
sovietai laiko psichologi
nio karo priemonėmis, ku
riomis esą siekiama su
kelti diversijų. Čia kele
tas duomenų. Amerikos 
Balsas 1960 m. turėjęs 
85 siųstuvus;tik 30 jų bu
vę JAV teritorijoje. Dabar 
jau turįs 114 siųstuvų,ku
rių JAV teritorijoje esą 
45 siųstuvai. Savo trans
liacijas AB duodąs 38 kal
bomis. Anglijos BBC savo 
programos perduodąs 40 
kalbų, iš jų daugiausia į 
socialistines valstybes. 
Ypatingai komunistus pyk
do Laisvosios Europos ir 
Laisvės ( Liberty)antiko-

• KANADOJE Naujų me
tų savaitgalyje žuvo 68 
zmonės, tame tarpe. 54 
kelto nelaimėse.Daugiau
sia nelaimių įvyko Ontario 
provincijoje, ten žuvo 20 
asmenų.

• KANADOJE federalinė 
vyriausybė paskyrė nuo
latiniu atstovu prie Euro
pos bendrosios rinkos or
ganizacijos James Lang
ley, kurie iki to laiko ėjo 
ambasadoriaus pareigas 
Belgijoj.

• WESTINGHOUSE Ca
nada Ltd. nutarė paskirti 
šešis milijonus dolerių 
savo produkcijos praplė
timui .Būsianti pirmoje ei
lėje išplėsta šaldytuvų, 
skalbimo ir indų plovimo 
mašinų gamyba.

• KANADA pasirašė su
tarti su Brazilija dėl javų 
pardavimo .Sutartis apima 
keturių metų laikotarpį ir 
siekia 22 milijonų bušelių 
javų.

• BRITU KOLUMBIJOS 
provincijoj Kamloops 
mieste buvo milžiniškas 
gaisras prekybos centre

munlsttnės transliacijos. 
Diversija esanti panaudo
jama kaip pagrindinė ideo
loginė doktrina.

(E)

KASDIENINES 
PASTABOS
Vieni apie laikraštį su

sidaro nuomonę iš to ką 
jis spausdina, kiti-iš to... 
ko jis nespausdina.

Kelia į pasisekimą ne
retai sustabdo patrauklūs 
sustojimai.-•-

Graži moteris yra ta, 
kurią tu pastebi,puiki-ku- 
ri tave pastebi.

Nesvarbu, kiek žmogus 
yra užsiėmęs,bet jis nie
kad nėra tiek užimtas,kad 
nestabterėtu ir pasipasa- ( 
kotu kiek jis užsiėmęs yra.

Niekad nekovok su re
daktoriais,nes vistiek pra
laimėsi. Jiems daug ar
čiau iki redakcijos krepšio.

Paruošė V.Š.
9 psl.



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

2. Op,op kas ten, Nemunė
li,
Ar tu mane šauki?

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

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

KOXKLRSO SĄLYGOS:

Kas atspės visus autorius, gaus I prizą - gerų knygų rinkinį. U prizą knygomis gaus, 
kas atspės bent 6 autorius - ir UI prizą gaus, at spėję bent 3 autorius. Dalyvaukime visi.

Atsakymus siųsti iki 1973 m. sausio 15 dienai.

NL KONKURSAS JAUNIMUI

ČIA IŠTRAUKOS IŠ PLAČIAI 
ŽINOMŲ POETU KŪRYBOS. 

JAUNI SKAITYTOJAI KVIE- 
ČIAMI ATSPĖTI KOKIE AU

TORIAI SIUOS POSMUS PA. 
RAŠĖ. KAS NURODYS AU
TORIUS PAGAL ŽEMIAU 

DUOTAS SĄLYGAS GAUS 
b 

DOVANU.i

5. Mano sieloj šiandien 
šventė.

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

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 Čuprioą peša.

G
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VIETA GERAI PASIEKIAMA IR~ PRIEINAMOS KAINOS.

skelbia, kad ” Hermes II” 
įgulą sudarė: ” They Bog
dan Dacko, captain of the 
expedition, master of en - 
gineering, graduate of the 
Wraclaw Polytechnic; 
Jerzy Szalajko, chemikai 
engineer, graduate: of the 
Szczecin Polytechnic:Zbi- 
gniew Pawlak, designer, 
/ took part in building 
Hermes II, the yacht 
which they sailed 8,500 
nautical miles/ and Bro-

Dantų gydytoja 
DR. A. O. JAUGEL1ENE

1410 Guy St., 1 a. 11 - 12 k.

Tel: 
932-6662; namV 737-9681

šytų deramą atsąkymą 
"Poland” žurnalui, tikslų 
vertimą pasiųsdamas ir 
lietuvių spaudai.

Lenkai visais laikais 
stengėsi ir stengiasi pa-

LENKAI SAVINASI ’HERMESII’

Kai 1963 metais lietuvis spaudai:
Bronius Rožinskas burine ’’Vandenynais iki Ame- 
jachta ” Hermes n ” per- rikos”. Pirmasis lietuvis 
plaukė Atlanto vandenyną, burine jachta per Atlanto 
talkinamas dar trijų jūri- vandenyną. Bronius Ro- 
ninkų,apie šį sportinį lai- žinskas iš Lietuvos per 
mėjimą parašiau mūsų Lenkiją pasiekė Los An-
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Norėdamas į mums 

reikšmingą įvykį atkreipti 
ir pasaulio dėmesį, 1962 
rugsėjo 10 d. surengiau 
The Greater Los Angeles 
Press Club salėje, Los 
Angeles, Calif., spaudos 
konferenciją, dalyvaujant 
Lietuvos konsului dr. J. J. 
Bielskiui, keliems lietu
viškos spaudos atstovams 
ir keliolikai užsienio spau
dos atstovų.

Vėliau Br. Rožinskas 
daug ir mielai talkino lie
tuviams jūrų skautams, 
leisdamas naudotis savo 
jachta, duodamas vertingų 
buriavimo patarimų.

Be kitko, Bronius Ro
žinskas yra raštu pareiš
kęs, kad tą kelionę padarė 
lietuvių tautos garbei.

Ž urnalas” Poland” jach- 
tos”Hermes Hft laimėjimą 
priskiria LenkijaiJ^aip iš 
mano spaudoje paskelbtų 
rašinių aišku, tą kelionę 
jis turėjo daryti su dar 
trimis patyrusiais buriuo
tojais, ir tokių nesuradęs 
lietuvių tarpe, pasiykietė 
lenkus .Jų pavardės duotos 
minėtuose parašymuose.

Nustebau, kai, beieško
damas kitokios medžiagos 
Los Angeles miesto cen
trinėje bibliotekoje, Var
šuvoje leidžiamame ke
liomis kalbomis žurnale 
”Poland”, 1964 m. vasario 
mėnesio numeryje pama
čiau rašinį, pavadintą 
’’Szczecin - Miami”, para
šytą Bogdan Dacko. Tenai 
visą tą atlantinę jachtos 
”Hermes n ” kelionę pri
skiria Lenkijos garbei.

M inėtame Bogda n Dacko 

nislawRožynski, white-co
lor worker, owner of the 
yacht ”.

Čia turi būti netikslu
mų, nes lietuvių informa
cijos žiniomis, jachtą 
”Hermes H”statė pats B. 
Rožinskas,pasikvietęs tal
kos. Ir argi jachtos kapi
tonu buvo lenkas B.Dacko?

Tame straipsnyje rašo
ma, kad ” Hermes IF’buvo 
šešių su puse tonų, kai lie
tuviškoje A informacijoje 
yra 6, 8 t. Stipriai akcen
tuojamas JAV - Besutiku
sių lenkų vaišingumas,nei 
vienu žodžiu niekur neuž
simenant apie lietuvį, lie
tuvius .

Lietuviškoje informa
cijoje, suteiktoje Broniaus 
Rožinsko, skaitome:

” Niekam nebuvo kilus 
abejonė, kad ’’Hermes n ” 
kapitonas ne lenkas,o lie
tuvis.Bet vieną kartą išėjo 
iš kalbos - pasisakė įgulai 
esąs lietuvis.Lenkai buvo 
nustebinti ir vist šoko įro
dinėti, kad jis.ne lietuvis, 
o lenkas. Jie net ėmė aiš
kinti, kad Lietuvos iš viso 
nesą.

’’ Tada aš jiems aiškiau 
pasakiau,kad Lietuva yra, 
ir aš esu lietuvis, ir kas 
nenori plaukti lietuvio ka
pitono vadovaujamo j jach
toj, gali šokti už bordo ir 
plaukti atgal į Lenkiją sa
vomis jėgomis”./Lietuvių 
Dienos,1962 rugsėjo mėn. 
16 psl./.

Būtų naudinga,jei lietu
vis Bronius Rožinskas, 
jachtos”Hermes 11° kelio
nės sumanytojas, jos sa
vininkas ir kapitonas ke
lionėje per Atlantą, para-

s Įsavinti kiek galima dau
giau kitų tautų laimėjimų, 
ypatingai uoliai grobdami 
lietuvių at s lėkimus. Prieš 
tokias jų užmačias reikia 
atsispirti. J

Algirdas Gustaitis.

AR UŽTEKS ORO
Neseniai austras Arnol

das Koltereris paskelbė 
įdomius gamtinių resursų 
naudojimo ir aplinkos ter
šimo tyrimus.Dabar Vie
noje vienas žmogus van
dens sunaudoja penkis kar
tus daugiau nei prieš šim
tą metų.Kad sudegtų šim- „ 
tas litrų benzino, automo- ) 
biliui reikia 350 kilogra
mų deguonies. Automobi
lis, nevažiuodamas per 
metus dešimt tūkstančių A 
kilometrų, sunaudoja de
šimt kartų daugiau deguo
nies, negu vienas žmogus 
per visus metus. Septy
niems milijonams austrų 
kvėpavimui reikalinga 
apie du milijonai tonų de
guonies per metus. Pra
monė ir transportas kas
met jo suryja dvidešimt 
kartų daugiau - arba tiek, - 
kiek reikia 140 milijonų 
žmonių. Apskaičiuota, kad 
1969 metais, degant kurui, 
buvo išskirta 38 tūkstan- 
čiai tonų sieros dvideginio 
ir 265 tūkstančiai tonų an
glies viendeginio,115 tūks
tančių tonų suodžių, dul
kių, pelenų.

Ryšium su tuo labai pa
didėja žmonių gyvenime 
želdinių vaidmuo. Austri- 
joje per pastaruosius de
šimt metų miškų plotas 
išsiplėtė 50 tūkstančių 
hektarų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



A M Ž I N A S I S LIETUVIS

RaŠotBALYS GRAŽULIS

VIZIJOS PRIE
LINIJOS
VYTAUTAS ALANTAS. 

Amžinasis Lietuvis. Ro
manas I ir II Tomai.Išlei
do Nidos Knygų Klubas 
1972 m. Pirmas Tomas 
412 psl., kaina -4.50 doT. 
Antras Tomas 414 psl.-, 
kaina - 6.00 dol.

" Kas jis buvo: prana
šas? Svajotojas? Kovoto
jas ?Kietaširdis savo bro- 
lų teisėjas, o gal didelis 

Pasiryžėlis aukoti jų labui 
savo gyvenimą,savo kūry
bą? Česnulis į tuos klau
simus atsakyti nemokėjo.

Nelengva bus jį suprasti 
ir skaitytojui. Vieni jį pa
laikys net psichiniu ligo
niu. Kiti eretiku-pagoniu, 
burnojančių prieš Dievą, 
ir jo bažnyčią. Ir visi, taip 
galvodami,bus dalinai tei
sūs, nes greičiausia, jis 
bus tų visų spėliojimų 
'Hima.

Vytauto Alanto romano 
"Amžinasis Lietuvis" vy
riausias veikėjas rašyto
jas Morkus Sintautas.

Morkus Sintautas yra 
lietuvis pabėgėlis nuo ru
sų invazijos į Lietuvą, ap
sigyvenęs viename JAV 
mieste. Skaudžiai pergy
vendamas tėvynės neteki
mą ir savo tautos trage
diją jis karštligiškai gru
miasi už lietuvybės išliki
mą, už jos skraidumą,už 
tautos vietą pasaulyje. 
Grumiasi savęs netaupy
damas, apie savo tautą 
galvodamas dieną ir naktį, 
kiekvieną nuo darbo at
liekamą minutę rašyda
mas.

Dirbdamas automobilių 
fabrike prie konvejerio, 
paprastai vadinamo Unija, 
Sintautas netrunka suauto- 
matėti. O nereikiant gal
voti apie darbą, jis turi 

liko galvoti ir pergalvoti 
savo tautos likimą. Iš tų 
minučių kuriasi romanas 
"Amžinasis Lietuvis", ku-

Sintautas rašo namuo
se.

Apie tautą ir savo ku
riamo fromano idėjas jis 
taip įtemptai galvoja, kad 
net darbo metu prie linijos 
mato vizijas .Ir tos vizijos 
tokios ryškios, kad jose 
pasirodęs Amžinasis Lie
tuvis kalbasi su Sintautų 
ir vedžioja jį Paukščių 
Taku.Amžinasis Lietuvis 
pasisako esąs Vytenis-
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Jonas-lietuvis keliaujantis 
Amžinybės keliais. Dary
tas tuo ir kitu, o vis tas 

tt
pats.Aš esu apkrikštytas, 
bet ar,apšlakstytas švęstu 
vandeniu jau nustojau būti, 
kas buvau?-sako jis. "Pa
vadintas Jonu ar ap nusto
jau būti Vytenis ?" Ir vėl: 
"Tauta gali išgyventi daug 
audringų gadynių ir keisti 
savo dievus, bet ji negali 
nuslysti nuo savo amžinojo 
prado, jei nori iš likti gyvar!

Paklaustas ar jis nori 
gražinti senąjį tikėjimą, 
Amžinasis Lietuvis atsa
ko: " Gražinti ?Man nieko 
nereikia gražinti:Amžino
sios Ugnies šviesa ir šili
ma niekad nebuvo išblėsu
si iš mano širdies. Atsi
mink, kad čia ne gražini
mo reikalas, o pripažini
mas būtenybės neužversti 
senųjų versmių naujųjų 
dievų vardan! " Ir toliau: 
" Juk ką reiškia aukurų ir 
altorių ginčas tautos gy
vatos akivaizdoje?"O be
siginčydamas su Šventuo
ju Kazimieru atsako:" Aš 
su jumis nesiginčiju:tikė
kite savais dievais ir 
melskitės, kaip jums pa
tinka. Tikėjimas yra jėga 
ir būtų nusikaltimas kė
sinti jį išplėšti. Man visi 
dievai geri, kurie padeda 
smaigstyti gaires į mano 
genties laisvę; o aš ne
rengsiu prieš juos sąmoks
lo ir nedėliosiu dinamito 
po jų sostais."

Panašias mintis skelbia 
žodžiu ir raštu ir rašyto
jas Morkus Sintautas. Vi
karui Simui jis prikiša, 
kad iš jo akirašio dingo 
antikinės Lietuvos per 
šimtmečius sukrauti dva
siniai ir kultūriniai lobiai. 
Ir sako:" Jei Tamstaturė- 
tum tvirtesnius lietuviš
kus intelektualinius griau
čius Ir atsparesnį lietu
višką skilvį, tai Romos 
mokslą apvirškintum ir 
sulietuvintum. Ar rusai 
kirkščionybės nesurusino 
ar lenkai nesulenkino ?"

Savo paskaitoje gąsdiną: 
" Kas .paskandino senos 
sodybos nostalgiją savo 
egojizmo liūne, tas pa
skandins savo lietuvišką 
sielą... Mes negalime 
spręsti rytojaus problemų 
vakarykščiais receptais, 
bet ar mes galime su pa
nieka nusigręžti nuo senų
jų receptų nustatidėdami 
diagnozę ateičiai.... Ar

mes nenukrypstam nuo tų 
prademų, kuriuos padėjo 
mūsų pasaulėžvalgos ir 
dorovės pagrinduosna Am
žinosios Ugnies garbinto
jai, Rūpintojėlio dirbėjai, 
savanoriaižkūrėjai ir par
tizanai?" Ir drebla:"Šian- 
dien mums nebėra jokia 
problema nusikratyti lie
tuvybe, bet mums pasida
rė didelė problema nu
mesti porą svarų savo 
riebalo."

Smogia Sintautas vi
siems ir visur. Svečiuose 
sutiktą kleboną Rožanskį, 
čia gimusį lietuvį, apibara 
už lietuvių kalbos darky
mą .Rašytoją Urbaitį plie
kia už ramstymasi prie 
svetimos tvoros. Seserė
nui Česnuliui bare aiški
na, kad nėra menkesnio 
pomėgio, kaip pomėgis 
šablono, nuvalkiotų idėjų 
ir nuolatinio stebėjimo,kad 
mes esame vargšai.Ir ra
gina jį mylėti savo tautos 
praeitį :"Kas ten gero yra, 
bet visa širdimi neapkę- 
sime jos tamsių duobių " 
Okai šis pakviečia jį į sa
vo vestuves su svetimtau
te, Sintautas netik kad į 
kas neina, bet išvadina sa
vo seserėną jogailiuku. 
Juk Jogaila: "Už Jadvygos 
gražias blauzdas jis netik 
apsikrišktijo, bet jei į 
sterblę imetė ir savo di
desnę ir galingesnę už 
Lenkiją Lietuvos imperi
ja tt

* Bus daugiau.

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

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

Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodama 
[vairius patarimus, [kainavimus.be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION
JM.RUTK AUSK AS)

POIHTE CLAIRE, P.O. 
601 St. Jean Road. 
Tel. 695 - 3883

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal ieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 
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MAŽA piešimo 
MOKYTOJU
Jurgis Kunčinas "Lite

ratūroje ir mene" rašo:
" LTSR nusipelnęs mo

kytojas Z .Pilkauskas"Ta
rybinėje mokykloje" rašo, 
kad Lietuvoje piešimo 
mokytojų su aukštuoju iš
silavinimu skaičius ne
siekia nė šimto. Mokinių 
žinios iš dailės teorijos 
ir istorijos tiesiog apgai
lėtinos :"Prte įžymiųjų lie
tuvių dailininkų mokiniai 
priskiria visus, pradedant 
M.K. Čiurlioniu, baigiant 
savo piešimo mokytojais". 
• JURGIS KRASNICKAS- 
50 metų mirties sukak
čiai paminėti. Parengė V. 
Liulevičius. Išleido Stu
dentų Ateitininkų sąjunga.

Leidinys gaunamas pas 
V. Liulevičių, 
6540 So. Campbell Avė., 
Chicago, III. 60629, U. S. A.

Jette & F r eres
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nau
ji [rengimai. Gazinių 
priemonių pardavimas ir 
įrengimas. Atstovaujam 
Hydro - Quebec išnuoma 
v imui karšto vandens 
tiekimą. Veltui įkaina
vimas.

Jettė & Frėre Ltėe
Plumbing & Heating kontroktorius.

140-2e AVINU! - 366-0330
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kainavimus.be


OTicagos dangum
NAUJI METAI, su jais 
ateina įvairių darbų. Lie
tuviškoji Chicago judės: 
vakarai, banketai, minėji
mai, net dvi Operos, kon
certai ir 1.1. O kaip mūsų 
spaudą? Radio valandėlės, 
LTV, jaunimas, lit.moky
klos, parapijos? Lietuvių 
veiklumas ir čia juntama 
pamažu blėsta nebegauna- 
ma rėmėjų, aukų, talkos, 
kas buvo prieš 20 m.Mes 
juntame, kad knyga, lai
kraštis, nebegali ateitį į 
tuos lietuviškus namus, 
kur lietuvių kalba nebe
vartojama, tačiau reikia 
kuo skubiausiai užsisaky
ti, ar užsakyti Lituanus, 
organizuoti lietuviškai 
išeivijai, ypač jaunimui 
vietinio krašto kalba žur
nalą knygas,traukti į or
gan iza ei jas,tuos kurie dar 
jaučiasi lietuviais, jie dar 
gali ilgai sielotis dėl 
Lietuvos ateities, kultūri
nių institucijų rėmimo. 
Leiskime vaikus į litua
nistikos mokyklas, šokių 
grupes,chorus, teatrą, už
sakykime spaudos, skatin- 
kim ugdyti savo talentus. 
LIETUVIŲ ŽURNALISTU 
pastogėj vyksta gyva vei
kla. Visų rūpestis yra pa
remti lietuviškai galvo
jantį ir rašantį jaunimą. 
Valdybos žygiai, paskelbti 
konkursai ir įvestos ste- 
pendijos,duos ateičiai nau
jų jėgų. Valdyba gruodžio 
27 d. nutarė išbraukti iš 
sąjungos Ed. Šulaitį, kuris 
pradėjo rašyti į okupuotos 
Lietuvos bolševikų spaudą 
Sausio mėn. 3 d. Gintaro 
salėje įvyko kultūrinio 

BALIO SRUOGOS MINĖJIMO PROGRAMOS DALYVIAI CHICAGOJE.
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trečiadienio paskaita Al. 
Barono ” Mūsų kritikos 
nuosmukis ”. Al.Baronas, 
daugelio knygų autorius ir 
laureatas, kropštus jo 
straipsniai spaudoj, Spyg
lių ir Dyglių redaktorius, 
veiklus ir Ž umalistų S-go- 
je, gruodžio 30 d. dekla
mavo jumoristinius eilė
raščius Lietuvių Radio 
Forume. Mūsų spaudą pa
smerkė žurnalistų valdy
bos pirmininką kun. J. 
Vaišnį, kad jis siūlo be
vertį jaunimo siuntimą 
į pionierių stovyklas ir 
lit. studijas Vilniaus u-te. 
Jis taip pat dalyvauja po
sėdžiuose,kur kunigo oru
mui rodos ne derėtų.
PER ŠVENTES Chicagoje 
neteko gyvybes daugiau 16 
žmonių:vieni nušauti, pei
liu nudurti, žuvę susišau
dyme su policija. Nauja
sis komisijos pirm. Lee 
Schooler kovai prieš nusi
kaltimus pareiškė, kad 
ieškos naujų būdų ir me
todų,apsaugoti žmones nuo 
nusikaltėlių.

Chicagos autobusų ke
lionės kaina nuovas.l d. 
pakeliama 5 c., bet naujai 
išrinktas guber. Valker 
pareiškė, kad jis ras dar 
būdu važmos nepakelti. 
Pensininkai iki sausio 15 
d. turi išsiimti specialius 
liudijimus, lietuviai gali 
kreiptis į Chicago Savings 
banką pas p. Pakel. Važ
mos kėlimas, liečia be
turčius, pensininkus ir 
moksleivius, todėl būtų 
skaudu, kad šį problemą 
nebūtų Išspręsta.

SKAUTU JUDĖJIME vyks
ta įvairios sueigos,stovy
klos’’Skautų Aidas” šven
čia savo 50 metų sukaktį. 
Jis gimė Lietuvoje, Šiau
liuose 1923 m. kovo 15 d. 
Prieš Kalėdas pasirodė 
du numeriai .Jam ten ran
dame gausias įvairių skau
tų veiklos apžvalgas, 
straipsnius, iliustracijas. 
AIDUTĖS CHICAGOJE-tai
studijuojančių mergaičių 
choras, vedamas muzikės 
Alice Stephens, nesenai 
išleidusios savo plokšte-z laukia savo kolegų,vien- 
lę, dabar darbo nepametą, minčių, jaunimo ir vyrės-

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Šiuo metu čia mokosi 

78 mokiniai. Moksleivių 
skaičius iš užsienio didė
ja, o iš Vokietijos mažėja. 
Šiemet naujų mokinių iš 
užsienio įstojo . daugiau, 
negu iš Vokietijos.Atei
nančiais metais egzami
nus laikys 3 abiturientai. 
Gimnazijos likimas pri
klausys nuo mokinių skai
čiaus.

Dirketorius prašė LB 
darbuotojus užmegzti ry
šius su mokyklinio am
žiaus vaikų turinčiomis 
šeimomis ir jas raginti 
leisti savo atžalyną į lie
tuvišką mokyklą. Šiemet 
lankydamas lietuvių šei
mas Šiaurės Vokietijoje 
įsitikino,kiek daug ten yra 
gražiai lietuviškai kalban
čių vaikų. Kodėl tėvai ne
atsiunčia jų į Vasario 16 
gimnaziją? Tur būt nėra 
kas įtikinančiai paaiškina 
lietuviškos mokyklos nau
dą. Pastebėjo, kad Vokie
tijos liet.jaunimo veikloje 
reiškiasi beveik išimtinai 
Vasario 16 gimnaziją bai
gusieji ar ją lankę jaunuo-

Jos sausio 13 d. Liet.Na
muose rengia įdomų links- 
mavakarį su Neo- Lituanų 
orkestru ir akt. Vitalių 
Ž ukausku iš New Yorke. 
Aidučių choras pasirodo 
daugelyje vietų, turi gra
žų repertuarą, turi savo 
bėdų,todėl lietuviškoji vi
suomenės tikėkime jas pa
rems,© ypač jaunimas čia 
turėtų būti pa lankus. Jei 
gruodžio 29 d. Žilvyčio 
šokėjų grupėje jo nestigo 
šokiuose, tai ir Aldutės 

liai-ės. Tik lietuviška mo
kykla gali laiduoti mūsų 
Bendruomenei tęstinumą. 
Padėkojo už gausias aukas 
naujam bendrabučiui sta
tyti, o ypač tiems, kurie 
rūpinasi, kad naujam na
mui netruktų gyventojų. 
STUD.P. VERŠELIS pain
formavo apie 5 dienas 
trukusį stovyklavimą ka- 
nadiškoje Romuvoje neto
li Toronto. Kadangi susi
rinko apie 500 stovyklau
tojų, tai teko labai susi- 
spąusti.Neišvengta ir biu - 
rokratismo. Iš stovyklos 
buvo daug naudos. Jai pa
sibaigus,buvo sunku skir
stytis.
M.NORMANTAITĖ kalbė
jo apie Kongreso uždary
mą Toronte, talentų pasi
rodymą ir atsisveikinimo 
vaišes. Po to sekė turis
tinės kelionės po Kanadą 
ir JAV - bes.
DR. J.NORKAIT1S paste
bėjo, kad pagrindinė mūsų 
jaunimo problema yra 
egzistencija dviejose kul
tūrose. Ji yra ne tik įma
noma, bet ir asmenybę 
turtinanti būtinybė gyve
nant svetur. Prelegentas 
aptarė kultūros ir egzis
tencijos terminus bei as
pektus. Jo nuomonė, liet, 
jaunimui Vokietijoje rei
kalinga atskirą organiza
cija. Iš kitos pusės jauni
mas turėtų aktyviai daly
vauti ir bendruomeninėj 
veikloj. Atskirų kraštų 
jaunimo sąjungų santykia
vimo pobūdis turėtų būti 
federacinis.

JAUNIMO
SUVAŽIAVIMAS

įvyko gruodžio 1-3 Romu
voje. Ruošė VLB Jaunimo 
sekcija.

20 vai .suvaž iavimą ati
darė stud. A.Šmitas,pa
sveikindamas visus jaunus 

n tųjų.
NELAIMĖS Ž MONTH gy- 
venime ateina netikėtai, 
todėl gražu yra, kad pa
liestiems ištiesiama pa
galvos ranka. Prieš kiek 
laiko 13 metų berniukas J. 
Čelkis neteko, kojos po

traukiniu, susidarė fondas 
ir žmones jam atneša au
kų Republic bankan, Mana- 
goje žemės drebėjimo au
kom išsiųsta 1OO dėžių 
siuntinių.

'Bal. Brazdžionis.

ir tuos,kurie jaučiasi jau
nais Ir nori su jaunimo 
dirbti.

Vasario 16 gimnazijos 
direktorius V.Natkevičius 
pasidžiaugė, kad suvažia
vimas vyksta gimnazijos 
patalpose. Tai rodo, kad 
gimnazija liet, jaunimą 
traukia. Atkreipė dėmesį 
į salėje esantį jauną belgą 
Lanszweet, dėstantį lietu
vių kalbą Bonnos unive’ 
sitete. Linkėjo pasiekia 
žymių laimėjimų savose 
profesijose ir pasitarnau
ti Lietuvai.

VLB iždininkas J.Ba- 
rasas sveikino Valdybos 
vardu.

NUPIOVĖ LAIDUS, IR 
VISKAS
” Tiesoje” išspausdintas 

straipsnelis ” Už ką mus 
nubaudė?”, kuriame ra
šoma:

” Labai apsidžiaugėme, 
kai prieš pustrečių metų 
elektros lemputė įsižiebi 
pas mus. Visi turėjome- 
elektros skaitiklius, su
naudotos energijos knygu
tes su Anykščių miško 
pramonės ūkio antspaudu. 
Sąskaitas apmokėdavome.

” Tačiau neseniai iš 
Anykščių atvažiavo elek
trikai, nupiovė laidus, iš
jungė šviesą, nes, girdi . 
nežiną, kas ją mums į ve 
dė,kas stulpus pastatė...

’’Šešias sodybas apgaubė 
tamsa.Užgeso televizorių 
ekranai. Neveikia radiją 
Vėl priversti traukti iš' 
kamarų žibalines...

” Sakykime, kad prieš 
pustrečių metų įvestoje 
elektros linijoje kas nors 
ne taip. Bet juk galima ją 
tobulinti, nepaliekant so
dybų be šviesos.

” J. Žukas, A. Povilionis, 
G. Rimkutė, A... Ralickas, 
A. Kavoliūnas, J.Zabors- 
kas ”.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



SKAUTAMS
- SKAUTAMS -
1973 m. JUBILIEJINĖ 
STOVYKLA
Kaip jau buvo rašyta, 

1973 m.y ra paskelbti Lie
tuvių Skautijos Jubilieji
niais metais. Vienas iš 
pagrindinių jubiliejinių 
metų įvykių paprastai būna 

r Jubiliejinė stovykla, kuri 
planuojama šių metų vasa
rą. Australijos lietuvių 
skautų rajonai ruošiasi 
savo Jubiliejinę stovyklą 

.rėti jau šių metų pra
džioje,nes tai jiems pato
giausias laikas Amerikoje 
kaip 1963 m. jubiliejinė ir 
V-toji tautinė stovykla,tu
rės būti didžiulė, pagrin
dinė ir visų skautų susi
telkimo vieta 1973 m. va
sarą. Europos lietuvių 
skautams taip pat š. m.va
sarą jubiliejinė stovykla, 
nors ir ra joninė,turės bū
ti žymiausias įvykis.

Jubiliejinėms stovy
kloms ruošiantis, iškyla 
.^grindinis klausimas,kur 
tas stovyklas ruošti? Yra 
jau pasiūlymųAtlanto ra
jono stovyklavietė šiam 
didžiuliam uždaviniui ne
paruošta .Kitų organizaci
jų stovyklavietės šiame 
rajone mums sunkiai įkan
damos JCanados"Romuva”, 
nors ir labai patobulinta,

vyklavietę nuolat pleč ta nt 
tobulinant, gal galima 

dtų pasinaudoti 1978 m., 
kada turėsime VI Tautinę 
stovyklą.

Los Angeles stovykla- 
ietė įdomi, bet perdaug 

tolima daugumai skautų.

Lietuviai skautai Australijoje, Adelaidėje pavyzdingai stovyklauia 
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Tad beliktų RAKO stovy
klavietė, kuri yra Ameri
kos veik viduryje, Mich. 
valstybėje 5 toje stovykla
vietėje vyko 1968 m.V Tau
tine stovykla ir čia pada- 

praplėtimų bei patobulini
mų. Jei tik pavyks su šios 
stovyklavietės laikytojais 
gražiai susitarti, reiktų 
manyti, kad 1973 m. jubi
liejinei stovyklai ši RAKO 
stovyklavietė bene geriau
siai tiktų.

STUDENTŲ VEIKLA
Vasaros atostogų metu 

Vilniaus universiteto stu
dentai atliko darbų beveik 
už 2 mil. rublių, suruošė 
158 koncertus, paskaitė 
153 paskaitas.

SUVENYRAI
" Tulpė s "gamykla Pane

vėžyje ir jos skyriai Bir
žuose, Radviliškyje, Ro
kiškyje,Šiauliuose, Uteno
je,Ukmergė je ir Zarasuo
se gamina dviejų šimtų 
pavadinimų suvenyrus.

Ypač didelės paklausos 
susilaukę originalių raštų

Ir vėl tokeles.Pasirodo 
tokelės naudingos,kai ne
rimtu veidu nori nusi
šypsoti.

Pagiežos kartėlio ir 
tulžies pas mus tiek daug, 
kad šypsena kartais pa
gelbsti. Ir aišku, kad šyp
sena geriau. Visai netikė
tai ėmė suktlsVytauto Al- Vilnių

portjeros, dekoratyvinės 
pagalvėlės, megztos mo
teriškos liemenės, rank
šluostinės, druskinės ir 
metalo ir gintaro suvenyrų 
komplektai.

Nemaža suvenyrų esą 
išsiųsta į Lenkiją, Čekos
lovakiją, Vakarų Vokietiją 
ir Turkiją, gautas užsaky
mas iš Prancūzijos.

TVARTAS KIAULĖMS, 
KARVĖMS IR VIŠTOMS
Lietuvos Gyvulininkys

tės Institutui Baisogaloje 
pastatytas vadinamasis 
f iz iologinis tvartas ,kur ta
me bus laikomos bandy
mams naudojamosios kalu
lės, karvės ir vištos.
• KELEIVIO Kalendo
rius 1973 metams be ka
lendorinių žinių turi ir 
įpastinio pobūdžio pasi
skaitymų .Redagavo S.Mi- 
chelsonas, 64 puslapiai, 
kaina $1.50.Rašoma" Kai 
popiežiai buvo areštuoja
mi, apie vitaminus ir pa
galiau padaryta"nešališka 
apžvalganlaikraščių,kurie 
dabar komunistų partijos 
išleidžiami Lietuvoje.

• PHIL.KLIMAS paskel
btas geriausiu futbolo žai
dėju Chicagoje ir apylin
kėje.

seikos blankus filmas. 
Prasidėjo kai kieno tiesiog 
isteriški šūkavimai ir pa
sipylė nesaikūs. keiksma- 
žodžiai^Bet ar nebuvo ge
riau humaniškai nelai
mingąjį užjausti ir lengva 

• šypsena jam palinkėti- 
" dirbti kultūrinį darbą 

įie. nes ten tokie 

darbininkai, girdi, labai 
reikalingi ". Ir pasirodo, 
kad šio sarkazmo kai kas 
nepajėgė suprasti. Reikė
jo tokio buklumo!

Alseika neradęs sau 
vietos visam Amerikos 
kontinente pasimetęs, nu
sivylę s, ne laiminga s žmo
gus grįžo į gimtąjį Vilnių. 
Sėkmingas gyvenimas ne
būtų jo apsukęs ta ja kryp
tim. O kas laukė Alseiką 
Vilniuje, tai ir jauni žvir
bliukai žinojo. Juk jis ne 
pirmas. Važiavo vienas 
kitas, važiavo Morkus ir 
vis i turėjo laisvojo pasau
lio lietuvių ir jų organiza
cijų apšmeižimu " atsi
pirkti" .

Bet čia reikia priminti 
tokias dvi aplinkybes. Pir
miausia Alseika jokia 
užuomina, jokiu žodžiu 
neparodė, kad jo akys ten 
atsidarė ir jis persiorien
tavo. Jis neišdrįso panie
kinti nei VLlKo, nei kitų 
patriotinių organizacijų 
esminio darbo. Jis pačios 
institucijos neniekino ir 
nešmeižė.Na,ką jis varg
šas turėjo daryti? Bosai 
° reikalavo ir jis pasirin
ko lengviausia keltą. Jis 
akla i visus šnipais išvadi
no. Jam jau visur šnipai 
vaidenasi, net Santara- 
Šviesa, organizacija vos 
retkarčiais žybčiojanti Ta
bor farmoje, irgi esanti 
" šnipų lizdas ".

O Alseikos atvežtas ba
gažas visai biednas. Jis 
tik sugebėjo pacituoti Pe
tro Karvelio visiškai pa
senusį ir nereikšmingą 
laišką ir porą kitų veikė
jų posakių. Galima įsi
vaizdinti kokios rūgščios 
buvo Vilniaus "bosų" fizi
onomijos. Tai pirmoji ap
linkybė .

O antroji? Alseikos at
vejis be jokios abejonės 
visai individualus. Paskui 
jį niekas hepaseks.Jo iš
vykimo motyvai buvo ir 
tebėra grynai individua
lūs. Tai dabar ar verta

KELg^įS
- NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS,' 

JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR- 
SĖJĘ f.'.AIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M,ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

Metinė prenumerata tik $7.00
1973 m. kalendorius - $ 1,50.

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

DievoKaralysNS 
Žinios
(Tęsinys)

Jei mes galėsime įsivaizduoti 
mūsų pirmutinių gimdytojų to
bulumą ir laimę pirma, negu 
jie prasižengė prieš dieviškąjį 
Įstatymą, tai mes nors išdalies 
galėsime suprasti, kokios per
mainos turės įvykti pasaulyje 
cada, kai Kristus atsteigs žuvusį

Edeno Sodas buvo tik pavyzdis 
:o, koki bus visa žemė tada, kai 
Dievo atstatymo programas bus 
pabaigtas.

Apaštalas sako, kad atgimimo 
alkai ateis nuo “Viešpaties vei
do.” Atsižvelgiant į Rytų šalies 
įprotį šitas pareiškimas reiškia, 
kad Dievo malonė sugrįš į žmo
nes. Taigi pilna šitų apaštalo 
žodžių reikšmė yra toki, kad 
antrąjame Kristaus atsilankyme 
grįžtančioji Dievo malonė pra
dės rodytis žmonėms, nes turi 
ateiti laikas, kuriuo jo veidas 
apšvies žmoniją, palaimins pa
klusniuosius ir sugrąžins jiems 
senai prarastuosius Edeniškus 
namus.

Apaštalas skelbia, kad visi 
šventieji Dievo pranašai prana
šavo apie busimuosius atsteigi- 
mo Laikus. Dovidas buvo vie
nas iš šitų pranašų ir jis daug 
ką pasakė apie tuos dalykus. 
Savo trisdešimtoj Psalmėje, 5-je 
eilutėje, jis kalba apie grįžtan
čią Dievo malonę, štai jo žo
džiai: “Nes jo rūstybė per va
landą, o jo malonumas per vi
są gyvenimą. Vakare randasi 
verksmas, rytmetį linksmybė.” 
Dievo rūstybė prieš žmoniją 
prasidėjo tada, kai pirmutiniai 
mūsų gimdytojai nepaklausė jo 
įstatymo. Pasekmėse jie buvo 
nubausti mirtimi ir išvaryti iš 
savo tobulų Edeniškų namų. 
Kadangi jų vaikai gimė neto
buli, todėl mirties bausmė per
ėjo ant jų ir ant visos žmonijos. 
Visas pasaulis turėjo pergyventi 
liūdesio ir mirties nakt

(Bus daugiau/
Jįgą įddinaujatfis apie Tiesą, mes 

brHupim veltui knygelių.
Kreipkitės Šiuo adresu

212E. 3rd Street,

spardyti parkritusį žmo
gų? Kai kas bando šlykš
čiai jį pravardžiuoti ir 
keikti. Juk jis pats save 
padėjo į tokią padėtį, kad 
prašosi nieko daugiau,tik— 
tai užuojautos.

13 psl.



HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main St East tel- 544-7125

Darbe valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
tretiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
ležtadicniais 

b

lt — 5 v.p.p. 
1B — 5 v.p.p. 
lt — 5 v.p.p. 
lt — 5 v.p.p. 
10—7 v.vak. 
9—12 v.p.p.

epo* ir rugpiūcio menesiai* ir 
prie! ilgu* savaitgaliu* Įeita*
dieniai* “TALKA* uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas, 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers’’ čekius.
Užtikrintas indėlių saugumas.

>

Hamiltono lietuvių dra
mos teatro”Aukuras” 1972 
metų veikla: 3 veiksmų 
drama "Audronė" Jankaus 
buvo suvaidinta: Toronte, 
London e,Rochestery, Phi
ladelphia Pa. ir Hartford, 
Conn. 3 veiksmų komedi
ja "Dobilėlis Penkialapis" 
Hamiltone,Toronte,C leve- 
lande ir Elizabeth N. Y. Du 
literatūros vakarai Hamil
tone ir Hartforde .Suruoš
ta E .Dauguvietytė s -Kuda
bienės 50 metų amž.su
kakties minėjimas. Jame 
dalyvavo daug žymių sve
čių.

Valdyba turėjo 4 posė
džius. 1973 m. sausio 5 d. 
aukurėčiai susirinko pas 
M.i r Z .Kalvaičius užbaigti 
1972 metus. Už dainavimu 
šokius, deklamacijas buvo 
duodamos dovanėles, o 
m ielams še im t ninkame, 
M. ir Z. Kalva tč ta m s, 20 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga įteikta 
dovana.

Hamiltono lietuviai dt- 
džiuojas"Aukuro" nuveik
tais darbais.

> Hamiltono dramos tea- 
tras"Aukuras"š.m. sausio 
mėn.26 d.vyksta j Tllsen- 
burgą kur bus atliktas 
linksmavakaris.Bus paro
domos ištraukos iš links
mų komedijų ir kitų jumo
ristinių kūrinių.

Kviečia katalikes mote
rys ir medžiotojų klubos.

Apie vidurį kovo mėn. 
"Aukuras"vyksta į Cleve- 
landą su "Audrone ".

Jau pradėtos repetici
jos naujos 3 veiksmų ko
medijos ir vaikų pasakos. 
Apie tai vėliau bus pa
skelbta spaudoje.

J.P.

st. Catharines
GRAŽIAI VYKSTĄS 
DARBAS.
Aną skemadlen) (vyko

14 p si —

Mokame ui: 
depozitus —............ . .......
Šerus ir sutaupąs______
už vienų metų terminuotus 
indėlius______ ______  1%
ir J metams 714 % 
Duodame: 
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

Kapitalas — virš J3J00.000.

skautų rėmėjų visuotinas 
susirinkimas parodęs,kad 
jaunimo darbas Niagaros 
Pusiasalyje eina pasigė- 
rėtlnal.Ne tik jaunimo čia 
nemažėja, bet didėja pri
traukiant visus lietuviukus 
iš visų vietovių.

Svarbiausias punktas 
buvo naujos valdybos rin
kimai, bet gražiai papra
šyta pasiliko senoji val
dyba dar metus dirbti ga
na sunkų, bet labai svarbų 
kultūriniu požlūru darbą. 
Labiausiai valdyba nusi
skundė tuo,kadkitos orga
nizacijos savo renginiais 
tą pačią dieną smarkiai 
kliudo Joninių tradiciniai 
šventei, kuri kartais pa
reikalauja kelių tūkstančių 
dolerių investacijos.Per
nai geroaki sukliudė To
rontas, prieš kelius me
tus Ttlsenburgas, taip pat 
pernai sukliudė vietinės 
didelės vestuves. Pelno 
yra kiekvienais metais, 
bet pernai buvo menkokas. 
Jau apie 20 metų čia tos 
Joninės rengiamos ir jose 
programą turi progos iš
pildyti visi didžiausi ir 
geriausi Kanados ir Ame
rikos lietuvių tautiniai 
meno veinetaLKartais čia 
suvažiuoja tiek žmonių, 
kiek per lietuvių dieną. 
Taigi šis darbas yra ver
tos dėmesio visų Kanados 
lietuvių,todėl parama šiai 
tradicijai turėtų ateiti iš 
visur. Šią vasarą Joninės 
įvyks birželio 23 dieną, 
reikia tikėtis visi j šią 
datą atkreips atitinkamą 
dėmesį.

Šių metų valdyba suda
ro: A.Šctlkas, P. Polgri- 
mas ir A.Kuraitis-tai ži
nomi šio krašto veikėjai. 
Skautijos vietininkas E. 
Gudaitis sutiko pasiimti 
didelės loterijos tvarky 
toju.

Kor.

bndon,ont
KALĖDŲ EGLUTĖ
Londono lietuvių skautų 

vietininkija ir lituanistinė 
mokykla surengė 1972 m. 
Kalėdų Eglutę visiems 
Londono apylinkės vaiku
čiams. Atsilankęs Kalėdų 
Senelis visiems mažie
siems atnešė dovanėlių. 
Meninę programėlę atliko 
šeštadieninės mokyklos
mokiniai, vadovaujami 
mok. G r. Petrauskienės ir 
L. Kerą it ės. Kalėdų Sene
lis buvo sužavėtos.Todėl 
visiems vaikučiam s,kurie 
lanko šeštadieninę moky
klą atnešė ypatingų dova
nėlių - kiekvienas jų gavo 
po lietuviškos poezijos 
knygelę. Tėveliai per mo
kykla organizuotai užsakė 
visiems mokiniams vaikų 
žurnalą " Eglutę "1973 m.

Rengėjai labai dėkingi 
aukotojams-Lėšų Telkimo 
Komitetui Ir dr.H.Kavec- 
kui,nes jų dėka pavyko su
ruošti šį mažiesiems pa
rengimą.

L.E - tos.

sudbury
Pradėjome 1973 metus, 

ką jie mums lems galima 
tik spėlioti.. .pamatysime 
ateityje. Su naujaisiais 
metais pradėjome aktyvų 
bendruomenės valdybą. Į 
ją, pirmą kartą, išrinkti 2 
jaunosios kartos atstovai: 
Silvija Martinkutė ir Al
gis Kručas. Lietuvių Ben
druomenės valdyba parei
gomis pasiskirstė, šiaip: 
Pirmininkas: Juozas Kru
čas, Vicepirm. - Silvija 
Martinkutė Ir Algis Kru
čas, sekr. - AleksasKusin-
skis ir ižd. -Juozas Batoi- 
tis. L.B. V.adresas P.O. 
Box 954, Sudbury, Ontario. 
Tautiniai minėjimai bus 
ruošiami šiomis datomis: 
Vasario 16 d. minėjimas- 
š.m. vasario mėn. 17 d., 
Motinos Diena - gegužės 
mėn. 12 d. ir Lietuvos ka
riuomenės minėjimas - 
lapkričio mėn.24 d.Frood 
Rd., ukrainiečių salėje.

L. B.arch y vi nė statisti
ka, kurios dokumentai 
siekia tik 1962 m. rodo,kad 
tuomet lietuvių mūsų ko
lonijoje buvo 355. Po de
šimtmečio nukrito ligi 
274. Dabar yra suaugusių 
186, jaunimo įvairaus am-
žiaus (skaitant 1-25metų
88. Per dešimtmetį mirė
21. Per tą laikotarpį Sud-

būrio lietuviai surinko ir 
pasiuntė Tautos Fondui 
$5,500.00 aukų. Solida
rumo mokesčio surinkta 
$2, 200.00. Kanados Lie
tuvių Fondui įnešta daugiau 
$3,000.00, kuriuos su
dėjo tik keliolika lietuvių. 
Sumažėjome skaičiumi, 
bet padidėjo mūsų tautinis 
susipratimas, tarpusavis 
nuoširdus bendradarbia
vimas. Rekordiniais me
tais galime skaityti du
paskutiniuosius,nesį ben
drą lietuvišką veiklą ir 
gyvenimą buvo įjungta vi
sas jaunimas, pradedant 
mažiukais ir baigiant stu
dijuojančiu jaunimu. Or
ganizaciniai nuopelnai ten
ka dviems lietuvaitėms: 
buv. Pasaulio Jaunimo 
Kongreso atstovei stud. 
Danguolei Remeikytei ir 
HRamunėlėsn dviejų tauti
nių šokių grupių įkūrėjai 
ir vadovei mokyt.Silvijai 
Martinkutei.

A. Krivickienė gavo 
liūdną žinią, kad jos mo
tina vakarų Vokietijoje 
Bavarijoje mirė. A. i r St. 
Krivickams, "NL" skaity-

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

paprastu ir oro paštu.

Dovano* be muito: Motociklai, skalb motinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir ».t. Taip pot persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates)', 
už kuriuos gavėjos goh pirkti prekių specialiose krautuvėse.

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki !93/į svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ
JSTAIGa

Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n A O A JA A 

. TORONTO LIETUVIŲ rARA/VlA
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------

MOKA 
5h‘.» už depozitus 
6' < už šėrus (numatomo) 
6' » už taupymo s-tas 
6’Zt* i už 1 m. term. dcp. 
63/ą*/c už 2 m. term. dcp. 
7*,'< už 3 m. term. dcp.

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTC.l- 
Č1US pagal valdžios nusūdytą norma — GGCb Įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. A s m c n i n ė s paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nno 4 vai. 30 min. 
iki K vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio men. šeštadieniais uždaryta).
BUSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 - 8 7 2 3 • .Toronto 3, Ontario.

tojams,skaudžioje valan
doje nuoširdi užuojauta.

Augustinas Jasiūnas su
laukęs pensijos su žmona 
Viktorija žiemos laiko
tarpio išvyko į Floridą, o 
vėliau žada apsigyventi 
Toronto mieste. Lietuvių 
kolonija neteko, veiklių ir 
energingų, tautiniai susi
pratusių tautiečių .Sėkmės 
įsikurti naujoje vietoje.

Kalėdų senelis neuž
miršo Vlado Kriaučeliūno 
ir per Marymount mergai
čių kolegijos loteriją at 
nešė $ 1, OOO. OO

Kun. Antanas Sabas ir 
grupė kolonijos gyventojų 
trijų savaičių atostogoms, 
sausio mėn. 17 d. išskrido 
į Meksiką.

J. Kručas.
• PRIEŠ Šiaurės Irlan- 
dijos atstovą Lincą New 
Yorke įvyko demonstraci
jos. Važiuojančio atstovo 
automobilis buvo pamėty
tas kiaušiniais ir jo adre 
su minia skelbė jį smer
kiančius šūkius.

4*0 RONCESVALLES AV L, 
TORONTO 3, ONTARIO

IMA

8% už asm. paskolas

8Yą% už mortgičius

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



MIRĖ JURGIS MAČIONIS

Jurgis Mačionis

Montrealio lietuvius su
jaudino visai netikėta Jur
gio Mačtonio mirtis pa
čiose naujųjų metų išva
karėse. Gruodžio 31 d. 
apie 11 valandą ryto reng
damas važiuoti į klubą,jis 
suklupo prie automobilio 
ir staigiai mirė. Jis buvo 
sulaukęs 72 metų amžiaus.

Jurgis Mačionis buvo 
linksmo būdo ir visada 
geros nuotaikos vyra s,at
rodė, kad galės sulaukti 
ilgo amžiaus .Tad jo stai
gi mirtis buvo nelaukta.

. Jurgis Mačionis gimė 
' 1901 m. birželio 1 d. Lie

tuvoje Jestininkų kaime, 
Raguvos valsčiuje. Bet į 
Kanadą 1927 metais iške
liavo jau iš Z viiiūnų, Su
bačiaus valsčiaus. Jis ap
sigyveno Montrealyje ir 
pradžioje dirbo mėsos 
gaminių firmoje,© prasi
gyvenęs įsteigė nuosavą 
groserį-krautuvę Verdu- 
ne^Bannantyne gatvėje. Jis,

turėjo plačias pažintis, 
turėjo daug draugų ir vi
sur buvo pageidaujamas. 
Gerai gyvendamas Kana
doje jis pasistengė atsi
kviesti savo brolį Juozą 
ir seserį Veroniką Rasb- 
mavičienę. Lietuvoje dar 
liko ir dabar tebegyvena 
jo kitas brolis Vladas ir 
sesuo Salomėja.

Jurgį Mačionį Montre
alio lietuviai labai vertino 
dėl jo ypatingai malonaus 
būdo. Jis buvo vienas iš 
tokių Lietuvos žmonių, ku
rie mėgsta bendrauti su 
artimais ir kaimynais .Kas 
pažinojo Jurgį Mačionį, 
gerai žino, kad jis mylėjo 
gėles, o jo daržas visada 
buvo puikiai prižiūrimas 
ir stebino vaisiais .Jis pri
klausė vietos lietuvių klu
bui, mėgo dainuoti ir kai 
kurį laiką buvo lietuvių po
būviuose muzikantu.

Aš asmeniškai jį paži
nojau, kaip gerą paslaugų 
kaimyną ir nuoširdų švie
sos nuotaikos žmogų. Mes 
visi jo gailimės ir ilgai jį 
atsiminsim, bet didžiau
sias gailestis jo žmonai 
Emilijai, dukrai Janetai 
Balčiūnienei ir jos vyrui 
Alfredui, broliui Juozui ir 
sesei Veronikai Rasima
vičienei. Ilsėkis Jurgi ra
miai svetingoje Kanados 
žemėje.

J. Gražys
D.L.K. VYTAL TO 
KLUBO 1973 M.
VALDYBA
Pirm. J. Skučas, vice-

pirm. J.Skinkis, sėkr. J. 
Gabrusevičius, kasininkas
J. Lubinskas, baro sekr.
K. Gudžiūnas, šėrų sekr. 
J. Vieraitls, pašalp. sekr.
L. Gudas.

baro direktoriai:
J. Petrauskas, M. Para- 

gis, O. Čerkus, B.Balčiū
nas, Jurgis Mačionis (mi- 
ręs).

REVIZIJOS KOMISIJA^
J. Mozuraitis, P. Nar

butas, V. Alseika.
cx JURGIUI MACICNIUI staigiai mirus 

Montrealyje, jo žmona. Emiliją, dukrą Janetą 
su šeima, seseri Verą, broli Juozą su Seimo- 
mis ir kitas gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

... x ~ A. T. K o j e I a i č i a i t West Lome, Ont.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1973 METAIS

PRADEDANT NUO *595°° 
gegužes 17,31, 
birželio 14, 21, 28, 
liepos 5, 12, 19,26, 
rugpiūčio 2,9, 16, 
rugsėjo 6, 13, 
spalio 4 dienomis.

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREALIU iŠ VISU 
DIDŽIŲJŲ KANADOS IR USA MIESTŲ.

I šv y k i mo datoS:

Lankoma Maskva, Vilnius, 
Druskininkai, Trakai ir 
Kaunas.

Jau pramatomas vietų ribotumas !

Parūpiname dokumentus J O SŲ GIMINĖMS 
išsikviesti iš Lietuvos. Siunčiame siuntinius 
ir automobilius į Lietuva.
Rašykite angįų,kalba:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL 131, P.O. - CANADA

LIETUVA TĖVYNĖ
MUSU....
Bolševikai, pastoviai ir 

toliau apiplėšia lietuvių 
tautą. Žmonių materiali
nes gėrybes, jie sako, pa
vertė valstybėmis gėry
bėmis, bet tos gėrybes 
priklauso ne Lietuvai, bet 
Sovietų Sąjungai. Vadina
mosios respublikos atlie
ka tik gėrybų valdymo 
agentų darbą. Jie panaiki
no žmogaus ir piliečio 
teises laisvai savo val
stybės reikalus spręsti.

O pastaruoju metu oku
puotoje Lietuvoje sovietai 
ypatingai užsispyrė pa
laužti gyventojų, o ypač 
besimokančio jaunimo 
samprotą,kas yra jų tėvy
nė.Ištisos laikraščių skil
tys prirašytos visokiausių 
samprotavimų, kuriais 
mėginama įkalti į žmonių 
galvas ir širdis,kad lie
tuvio tėvynė ne Lietuva, 
bet Soviet i ja. Vilniuj e lei
džiamas "Valstiečių Lai- 
kraštis”šaukia:”Mūsų Tė
vynė—TSRS”( Tarybų So
cialistinių Respublikų Są
jungai .Straipsnio autorius 
G.Kretavičius rašo: ”Tė- 
vynė-tai gintariniai kran
tai ties Palanga ir nesi
baigiančios Kazakstano 
lygumos,ir Bresto tvirto
vė, ir revoliucijos lopšys 
Leningradas, ir Brastos 
elektrinė,ir Uralo aukšta
krosnės,irMaskva,ir Sta
lingrado Mamajevo pilia
kalnis. .. "

Tai visiškai svetimas 
lietuviui tėvynės apibūdi
nimas. Juo siekiama iš
plėšti savo tėvynės-Lie- 
tuvos-sąvoka, įtaigoti, kad 
lietuvis kur jis bebūtų nu
tremtas, sutiktų su savo 
žiauru likimu. Ir tai kal
bama ūkininkams, kurie 
per amžius buvo ir yra 
pasirišę prie savo tikro
sios motinos tėvynės.

(E)

Myliman draugui JURGIUI MAČIONIUI mirus, 

jo žmonai Emilijai, dukterei su Šeima ir 
visiems artimiesiems nuoširdžiausią ■ 
užuojautą reiškiame.

Julius ir Aldona Urbonavičiai

La Salle Kirpėjų nariui JURGIUI MACIGNIUI 

staigiai mirus, jo žmonai Emilijai, dukrai su 
šeima ir visiems giminėns nuoširdžia 
užuojautą reiškiame

Barberių Draugija

NL SPAUDOS BALIUS bus gegužes 19 d. toje pačioje 
salėje, kur buvo Kanados Lietuvių Dienos balius.

C FMBl
RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENA TREČIADIENI, 11 VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

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

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairCs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3884.

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

768Z, BOtTL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE 

★★★

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

• Atliekami mechaniniai darbai 

e I fores taisymas ir dažymas 

e Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida) 

Savininkai: y. Šulinskas 389-0577 ir J. Z avy s 365-3252

1973.1. 17 15 p si.



• AMERIKOS LIETUVIAI 
turi gerą papratimą už
prenumeruoti laikraščius 
lietuviams gyvenantiems 
Vokietijoje. Jiems dažno
kai dėl valiutos skirtumų 
esti sunku tai padaryti. 
Tuo būdu atliekami du ge
ri darbai: sušelpiami lie
tuviai esantieji kiek sun
kesnėje būklėje ir pare
miama spauda.

• LIETUVIU paštininkų 
sąjunga išrinko šiems me 
tams naują valdyba .-pirm. 
J. Tijūnas, vice-pirm. O. 
Kapteinis, sekr. J.S.Ge-. 
cevičius, kasin. J. Pocius 
ir reikalų vedėjas V. Ku 
liešius.

DR. V. POVILĄ N IS 
LONDONE
Londone kuriam laikui 

aps įstojo,o ta ip pat ir Lie
tuvių Namus aplankė dr. 
Vytautas Povilanis, viro- 
logas, dirbąs Montrealio 
universitete Kanadoje.

Šią vasarą jis su pa
skaitomis buvo nuvažia
vęs į Vilnių. Dabar keletą 
paskaitų skaitė Londono 
universitete.
• JUOZAS KFJECKAS, 
Lietuvos atstovas Wa
shingtone, per Vo*ce of 
America pasakė sveikini
mo kalbą į Lietuvą.Jis ap
žvelgė praeitų metų svar
biuosius tarptautinės po
litikos įvykius ir palinkė
jo Lietuvos gyventojams 
ištvermės ir nepamesti 
vilties sulaukti laisves 
savo kraštui.

NL rėmėjai:
NL rėmėjo prenumeratą 

12 dol. apsimokėjo šie 
skaitytojai: Meilus Vyt. 
iJ Ottawos, dr. J. Kazak,
J. Bagdonas iš Ne .? York, 
Alf. Pilipavičius, S. Za - 
vackis iš Floridos ( buvę 
kanadiečiai) , Leipus K., 
Navickienė L,iš Chicagos, 
Liaukevičius P. iš Mani- 
bos, Dubauskas K. iš Cal- 
gario, Astrauskas J., De
lis P. iš Toronto, Meš
kauskas M. iš Candiac, 
Bakaitis Z. iš La Salle , 
Morkūnas S., Gražys J. 
iš Verdun, Stravinskas S. 
iš Montreal.

Aukotojai: S.S. 30 dol., 
P.G. 1O dol., Dubauskas
K. 5,50 dol., Bagušis P. 
5 dol., Girevičius J. 4,50 
dol., Kibickas J., Pikelis 
J., Girdzijauskas I., Vait- 
kūnas P., Žiūkas A., Si - 
maniūkštis R.,Ketur\a P.. 
Ramanauskas J., Augaitis 
A., Pocauskas S., Bary - 
sas Z., Dervaitis J. Guo
ba M., Teresevičienė M., 
Kaziukonis P., Paškevi - 
čiusA., Vieraitis J., Su- 
dikasE., Bitnerienė E., 
StirbysK., Satkūnas E., 
Brazauskas Z.,Dalmantas 
J. po 2,50 ir Povilaitienė 
1 dol.

Nuoširdus ačiū visiems 
rėmėjams ir aukotojams.

NL.
• ANTANAS SMETONA, 
esąs prezidento Antano 
Smetonos pusbrolis. Jis 
dabar gyvena St. Peters
burg,Floridoje ir dalyvau
ja vietos lietuvių veiklo-

L.S.S. NERINGOS JŪRŲ ŠAULIŲ. KUOPA MONTREALYJE 
KVIEČIA ATSILANKYTI I KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO

50 METŲ PAMINĖJIMĄ,

KURIS ĮVYKS sausio 20 d.f šeštadienį Aušros Vartų parapijos salėje. 
Programoje: oficialioji dalis; meninė programa, kurio išpildys

Aušros Vartų choro oktetas ir sol. A. Keblys. 
Paskaita skaito “Lietuvos Pajūrio“ red. A.

Bus sesių šauliu paruošta šilta vakariene, veiks baras, šokiai grojant 
latviu orkestrui. įėjimas 4 dol., moksleiviams 1,50 dol.

Pradžia 7 vai. vakaro.
Kuopos Valdyba

• AUŠROS VARTŲ KLE
BONAS tėvas J. Kubilius 
išvyko patikrinti sveika
tos į ligoninę Amerikoje.

• ŠEŠTADIENĮ, sausio 
20 d. 7 vai. vakaro para
pijos salėje Neringos Jūrų 
šaulių Kuopa ruošia 50 
metų Klaipėdos atvadavi
mo minėjimą.

BUVO SUSIRGĘ 
MONTREALIEČIAI
J.Daugėla, K. Juška, P. 

Rzevuckas, J. Tumas, J. 
Ledzinskas, A. Kiškienė, 
O. Morkevič ienė ,M. Maci
jauskienė , M. Tautkienė.

• BRITANIJOS valdinin
kai darbo laiku protestuo
dami prieš atlyginimų 
užšaldymus daro mitingus 
ir tuo paraližuoja visų 
įstaigų normalų darbą: 
įstaigos, bankai, ligonines, 
traukiniai, lėktuvai nedir
ba ir ardo normalų gyve
nimą.

Kaimynui, geram bičiuliui, 
jaunavedžiams —

- laikraštis 
geriausia dovana

NEPAPRASTAS ’‘LITO” NARIU

SUSIRINKIMAS 
įvyks ateinantį sekmadienį,_sausio mėn. 21 _d._3_val. 

po-pietų Aušros Vartų parapijos salėje.

Bus svarstomas ir priimamas naujas ’’Lito” statutas.

Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Į\ / Registracija 2 vai. 30 min.

MONTREALIO LIETUVIŲ I I T A C 
KREDITO UNIJA ■ ■ A □

• Remigijus Blauzdžiū- 
nas sukūręs šeimyninį gy
venimą su Sandra Hughes 
Toronte, per šventes ap
silankę buvo pas tėvus ir 
kitus artimuosius Mon- 
trealyje.
• Arūnas Ališauskas gi
linąs istorinius mokslus 
JohnHopkin’s Universite
te, Baltimore, per šventes 
svečiavosi pas tėvus Mon- 
trealyje.

• Jasėnas Juozas iš Chi- 
cagos,Montrealyje ir apy
linkėse aplankė senus pa
žįstamus, jų tarpe Mase- 
vičius,Mansonville, P.Q.

• GRAIKIJOJ yra du lie
tuviai, neseniai pabėgę iš 
okupuotos Lietuvos: A nta- 
nas 'Mockapetris ir Vy
tautas Gadliauskas perei
namame lagery laukia, kad 
juos greičiau išleistų į 
į laisvąjį pasaulė.
• KANADOS grafikų pa- - 
rodoje, London, Ont. daly
vavo Jurgis Račkus ir Te
lesforas Valius.
• VYTAUTASKAZAKE- 
ČIUS išrinktas kultūri
niams ryšiams su už šie* 
nio lietuviais palaikyti 
draugijos pirmininku, o 
buvęs pirmininkas gen.
Karvelis liko garbės pir-^x 
mininku.

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

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

liui nors pusmetine N L prenu - 
ta.•

Pinigus siuskit su šiuo ku

ponu:

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 —— 35th Avenue, Montreal 409

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

A g e n t ū r a v e į k j a n u c  Į_945 _T.'_

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas x

Adresas: f’atvė ir N r............

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

I alsi. - prov............ .................

Pinigus siunčia: ' pavardė ir 

adresas ’............

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ: ĮDUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas  __ _____ 5.0%l Asmenines ............  8.5%
Taupomąsias sds --------  fOjNekiln. turto ____ 8.5%
Term. tad. 1 metams ------ ’ ^Cekiu kredito .........1...... 9.0%
Term. ind. 2 metams.... .. v.0%1
Term. ind. 3 metams ........... .'7.5%įlnvestacines-------nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-JNemok. gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumasjuž paskolos sumą.

Kooperotyvinė nomiį( iki 4 butų) ir namu inventoriaus apdrauda
Kreiptis: Gil Constantini C.I.B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

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