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SOVIETU SĄJUNGOS VIDAUS v —
SIENŲ PAKEITIMAS

Š. m. sausio 3 d. ”The 
New York Times ” įdėjo 
savo Maskvos korespon
dento Teodoro Shabado 
straipsnį apie baigiamą 
paruošti planą,pagal kurį 
visa Sovietų Sąjungos te
ritorija numatoma su
skirstyti ekonominiais ra
jonais, neatsižvelgiant į 
vadinamųjų respublikų 
sienas .Ta linkme pasisakė 
ir L.Brežnevas

Tokio projekto planuo
tojas esąs ekonomistas 
prof. Viktoras Kistanovas. 
Ta idėja jau buvo iškelta 
1917 m. Chruščevo laikais 
ji buvo vėl iš ryškinta,tik
tai tuomet buvo kalbama 
apie esamųjų respublikų 
ar autonominių sričių ap
jungimą į atskirus viene
tus. Šie dalykai ir mums 

r nenauji. Chruščevo metu 
Pabaltijo rajonas buvo su
plaktas iš keturių dalių:

PREZIDENTO NIX
Amerikos prezidento R.

Niksono inauguracijos iš
kilmės įvyko Vashingtone 
š.m. sausio 20 d.

Tarp Kapitolijaus ir 
Baltųjų Rūmų vyko iškil
mingas paradas,kurį ste
bėjo Amerikos valdžios 
aukšti pareigūnai ir sve
čiai iš visos Amerikos.

Po priesaikos, Prezi
dentas R.Niksonas pasakė 
kalbą. 125 orkestrai grojo 
iškilmingus maršus ir
amerikoniškas dainas, 
kurias kartu dainavo 3OQ 
OOO dalyvių minia.

3 - ose teatruose vyko 
koncertai. Paties Prezi
dento pageidavimu daly
vavo atstovai visų Ameri-

Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir Kaliningrado sri
ties.

Tada dar nebuvo mini
mas vadinamųjų respubli
kų sienų pakeitimo klau
simas. Dabar yra. Tad ir 
suprantamas respublikų 
nerimas, kurios nenori, 
kad jų sienos būtų pažeis
tos. Šio reikalo vystymąsi 
atidžiai seksime ir toliau. 
Gal reikės ir laisviems 
lietuviams į tai reaguoti.

Š.m.sausio 4 d. ” Val
stiečių Laikraštis ” įdėjo 
Lietuvos Žemdirbystės 
Instituto direktoriaus An
tano Būdvyčio straipsnį, 
kad ’’visasąjunginė V. Le
nino žemės mokslų aka
demija ” sukūrė zoninius 
skyrius. Pernai buvęs 
įsteigtas ir Vakarų sky
rius,! kurį įeina Pabaltijo 
valstybės ir Gudija.

ONO INAUGURACIJA
ir meno veikėjais. Tarp
visų tautų, dalyvavo ir 
lietuviai. Vėliau vyko sa
lėse baliai ir pasilinks
minimai. Prezidentas no
rėjo, kad iškilmėse būtų 
atvaizduota visa Amerika.

Kartu su inauguracijos 
iškilmėse tik nuošaliau, 
vyko ir demonstracijos 
prieš Vietnamo karą ir 
prieš patį Niksoną.

Washingtone demon
strantus saugojo ir tvarkė
40, OOO policininkų.

Ir visame pasaulyje, 
įvairuose miestuose JAV 
Prezidento inauguracijos 
proga, Vietnamo karo 
priešininkai irgi demon
stravo, reikalaudami kuo

Urugvajaus prezidentas Lietuvių paviljone. Ii kairės: vice- prez. Šapeli i adjutantas, 
prez. Bordaberry, Lietuvos at. Gri šonas, jy tarpe prezidentienė, GrisonienS ir K. Čibiras.

NE LIETUVA,

A.Krygeris, recenzuo
damas V. Šapko Sovietų 
Sąjungos 50 metų sukak
čiai specialiai išleistą 
knygą ” Tarybų Sąjungai 
penkiasdešimt metų”, ir 
cituodamas autorių,visaip 
įtikinėjo lietuvius, kad jų 
tėvynė esanti Sovietų Są
junga. Net jo recenzijos 
antraštė buvo tokia:”Mūsų 
tėvynės gimimas”. Lietu
viams tai buvo tikra nau
jiena: per 4000 metų gy
venę savo tėvynėje dabar 
iš rusų sužinojo, kad jų 
tėvynė gimė tik prieš 50 
metų!

Lietuvą jie verčia va
dinti tėviške, gimtine, net
Nemuno kraštu, kaip vi
suose laikraščiuose buvo 
aprašinėjamas sovietinio 
generolo Felikso Baltušio- 
Žemaičio 75 m.gimtadie
nis ir jam priskiriami 
nuopelnai dėl 1919 m. Že- 

BET SOVIETU RUSI 
TĖVYNE

kus Mantas”. Filmą reži
savo M.Giedrys pagal S. 
Šaltenio scenarijų. Ten 
vaizduojama paskutinis 
prūsų sukilimas prieš 
Tautonų ordiną .Mantą vai
dina aktorius Antanas
Šurna.

REIKALAUJA .
AMNESTIJOS 
POLITINIAMS 
KALINIAMS
Iš Maskvos New York 

Times praneša, kad So
vietuose žmogaus teisių 
komiteto nariai,priešakyje 
su akademiku Saharovu ir 
intelegentijos sluoksniai 
nusiminė, kad valdžia ne
sidomi paduotais prašy
mais paleisti politinius 
nuteistuosius iš kalėjimų, 
lagerių, psichiatrinių li
goninių ir kitaip nubaus
tus, 50-ties metų komu
nistu santvarkos sukaktu- 

A LIETUVIŲ.

anksčiau buvo baustas 3 
metams kalėjimo už prie
šišką Kremliui nusistaty
mą. Dabar jis kaltinamas 
už dalyvavimą slaptoje 
spaudoje ir jos platinime.

• Dr. Block ir kiti gar
sūs Anglijos psichiatrai, 
savo konferencijoje Lon
done, svarstydami psi
chiatrijos mokslus, daro 
išvadas, kad Sovietai, 
bausdami savo žmones už 
opozicinį galvojimą prie
vartą juos patalpindami į 
psichiatrines ligonines ir 
vartodami neteisingus gy
dymo metodus visai svei
kiems žmonėms, daro di
dėlį nusikaltimą prieš pa
tį psichiatrijos mokslą.

Kaipgi ateityje ’ galima 
bus pateisinti tokį sveikų 
žmonių gydymo metodą?

• Suomijos parlamentas
koje esančios etninių gru
pių anksčiau pabėgėliai, o 
dabar Amerikos piliečiai, 
su savo meniniais ansam
bliais,chorą is, gimnastais 

greičiau baigti kara.
—* —  II  I ■■ ■ ■ , III. — .

Kaimynui, geram bičiuliui, 
jaunavedžiams —

- laikraštis
geriausia dovana 

maitijoje organizuotos 
’’-lietuviškos ” divizijos.

1972 m. baigiantis iš
leistas naujas filmą šner

vių proga.

• ' MASKVOS korespon
dentai praneša, kad areš
tuotas Viktor Hustov jau

priėmė specialų įstatymą, 
- kuriuo Prezidentas Kekko

nen paliekamas eiti Pre
zidento pareigas iki 1978 
metų.
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SOVIETU SĄJUNGOJE 
VIDAUS RUBEŽIU 
PAKEITIMAI

Įtakingas Sovietų Sąjun
gos planuotojas prof.Kts- 
tanovas padarė pasiūlymą 
perplanuoti sovietinių res
publikų sienas. Jo pasiū
lymas liečia daugiausia 
Azijos ir Kaukazo respub
likos. Bet mums ypatingai 
nesaugu,kad tie perplana- 
vimai gali liesti ir Balti
jos respublikas,tame tar
pe ir Lietuvą. Tuo būdu 
galime sulaukti skriaudos 
Lietuvos teritorijos at
žvilgiu.

Prof Kišta no va s žuma- 
le'Ekonomikos klausimai” 
paskelbė savo straipsnį, 
kuriame atvirai pripažįs
ta,kad vykdant jo siūlymu 
sienų pakeitimus galt pa
sidaryti etniniu požiūriu 
kai kuri skriauda, bet jo 
siūlymai esą pateisinami 
ekonominiais ir tikslin
gumo sumetimais .Jis ran
da reikalinga pacituoti 
Leniną, kuris savo laiku 
parašė,jog”nutiesiant sie
nas tarp atskirų tautų ♦et
ninis principas laikytinas 
svarbiu faktorium, bet jis 
nesąs vienintelis ir pats 
svarbiausias faktorius 
šiame reikale. Lenino pa
drąsintas Klstanovas kal
ba, jog dabartiniu metu kai 
kurtos sienos tarp atskirų 
respublikų ardančios iš
tisos eilės rajonų vienin
gumą Ir trukdančios jų 
ekonominę pažangą.

Klstanovas pradeda kal
bą nuo Fergano slėnio Vi
durinėje Azijoje, kuris 
esąs padalintas tarp trijų 
respublikų - Tadžikistano, 
Kazchstano ir Kirgizijos. 
Bet štame slėnyje esanti 
medvilnės pramonės di
džiausioji visoje Sovietų 
Rusijoje sritis. Todėl ten 
esą reikalinga sukurti 
vieningą administracinį 
centrą, kurs tvarkytų me
dvilnės pramonės reika
lus.

Klstanovas aiškina, kad 
sienų pakeitimai turės būti 
atlikti tik po didesnių ty
rinėjimų,o sprendimus tu
rės nusverti ekonominės 
aplinkybės. Klstanovas 
vadų įtaigojamas, dabar 
kalba apie ta I, jog panašūs 
pakeitimai praeityje jau 
buvo darom t.Nors Chruš
čevo vardo jis nemini,bet
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Rytų Vokietija deda vi
sas pastangas, kad arti
miausiu laiku Amerika ją 
oficialiai pripažintų. Wa- 
shingtonas nedavė tiesio
ginio atsakymo, bet pa
reiškė sutikimą šį reikalą 
apsvarstyti. Tačiau prieš 
tat, kai oficialiai bus prt- 
paž Inta Rytų Vokietija, JAV 
greičiausia turės pasita
rimus su Anglija,Prancū
zija Ir Vak. Vokietija. O 
Vak. Vokietija tuo tarpu 
linkusi atidėti šio klausi
mo sprendimo iki to lai
ko, kai bus ratifikuotas 
able jų Vokietijos dalių su
sitarimas.

• JAV vyriausias teis
mas, j^aip žinia, paskelbė, 
kad mirties bausmė yra 
nesuderinama su šalies 
konstitucijos garantijo
mis. Šią mintį palaikė ir 
visos eilės ateitų teismai. 
Bet visoje Amerikoje taip 
tšspllėtė kriminaliniai nu
sikaltimai,kad viešoji opi
nija pradėjo kelti nerimą. 
Washingtone tuo klausimu 
rimtai susirūpinta ir ren
giamasi pagrtųdlnai per
tvarkyti įstatymus, lie
čiančius mirties bausmę. 
Rengiamas toks įstatymas, 

• ARGENTINOJE vyksta 
priešrinkiminė propagan
da. Šios šalies viešąjį gy
venimą varžė . kariškos 
huntos įvestas karo sto
vis. Dabar siekiama, jeigu 
visai jo ne bus galima 
greit panaikinti tai bent jo 
nuostatus sušvelninti. 
Rimkimuose dalyvaus 9 
atskiros partijos. Tuo, mano trauktis Iš politinės 
tarpu buvusio prezidento 
Perono šalininkai yra ak- 
tingiausi. Jie pasistengė 
sus įjungti su mažesnėmis 
liberalinlal-demokratinė- 
mts grupėmis. Jų vyriau
sias vadag yra artimas 
Perono draugas Campora. 
Peronas,kaip girdėti, ga
lutinai rezignavo Iš poli
tinės akcijos Ir nesiren
gia kandidatuoti ,į prezi
dentus.

Antroji grupė,kuri gali 
turėti ateinančtuos rinkt-
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šia galt paliesti ir Lietu
vą. Dabar klausimas, ar 
atsiras pakankamai drą
sos toms reformoms prie
šintis ?Štuo metu matome 
Vilniaus satrapų padlai
žiavimą Maskvai, tad nie
ko gero šiose aplinkybėse 
neturime vilties sulaukti. 
Kas pakels balsą prieš 
aiškų didžiarusišką išpuo
lį prieš Lietuvą ?Pagaliau, 
net tokiems polinkiams 
atsiradus, ar pakaks iš
tvermės? Sovietų Rusijoj 
panašūs sumanymai taip 
sau neiškeliami, o jeigu 
jie iškelti,tai neabejotinai 
ir bus anksčiau ar vėliau 
vykdomi.

Kalbos apie ekonomi
nius momentus tėra tik 
dūmų užtvara. Azijos tau
toms bus. daroma skriau
da, bet turint galvoje ten 
esamas milžiniškas teri
torijas, gali būti toji 
skriauda ne taip giliai bus 
juntama. Lietuva gi, o ži
noma ir kitos Baltijos 
respublikos suspaustos iš 
visų pusių brangina kiek
vieną savo žemės pėdą. 
Su nerimu laukiame toli
mesnių įvykių.

neabejotinai turi galvoje 
jo vykdytas reformas,ku
rtų tikslas buvo kaip tik 
nustelbti atskiras etnines 
grupes, prisidengus eko
nominiais sumetimais .To
kios pastangos buvo daro
mos lygtai Azijos srityse, 
lygiai Baltijos respubli
kose. O toji aplinkybė,kad 
jau Chruščevo laikais Bal
tijos respublikose buvo 
pastangos keisti respubli
kų sienas, kaip tik dabar 
kelia didesnį nerimą. Ypač 
Lietuva, toji nerami res
publika galt sulaukti pa
giežingo Kremliaus dė-

Anuo metu pavyko tau
tinėms grupėms atsispir
ti Chruščevo užmačioms, 
bet dabar matyt visas 
šis darbas bus vykdomas 
daug griežtesnėje formoje.

Visos šios piktos pa
stangos, Chruščevą nu
vertus, laikinai buvo pa
mirštos. Dabar Kistano- 
vas jau parengta dirvą nau
jiems tautinių teritorijų 
patvarkymams.

Jeigu šios reformos bus 
vykdomos,tai jos greičiau- 

kurs patenkins Vyriausio 
Teismo reikalavimus, o 
mirties bausmė galėtų 
veikti. Mirties bausmė 
būsianti palikta žmonių 
grobikams, iš anksto pa
rengtiems nužudymams, 
viešųjų pastatų sprogdin
tojams,lėktuvų grobikams, 
kalėjimų sargų žudikams.

muose šiokią tokią reikš
mę radikalų uniją. Bet ir 
jos svarbiausias kandida
tas rinkimuose Balbtna, 
irgi iki pastarųjų laikų 
bendravo su Perono.Da
bartinės vyriausybės ša
lininkai prezidentu nužy
mėjo karo aviacijos gene
rolą Martinezą.

Komunistų partija Ar
gentinoje nelegalėje padė
tyje, todėl jos šalininkai 
kandidatuoja kitų grupių 
sąrašuose ir prisidengę 
nekaltais vardais. Tuo 
tarpu komunistai neturi 
savo vyriausio kandidato 
ir jų laimėjimais mažai 
kas tiki.

Dabartinės Argentinos 
vyriausybės šalininkai 
garsiai kalba, kad jie ne- 

veiklos. Pirmiausia buvo 
išleistas įsakymas kurs 
sutrukdė Peronui kandida
tuoti į prezidentus. Tada 
Perono šalininkai paskel
bė šūkį:- ” Campo ra pre
zidentas-valdžia Peronui”. 
Kovo mėnesio rinkimai 
kaip numatoma 
triukšmingi.

>
bus

• MASKVOJE areštuota 
Irina B ielogorodskaja, ku
ri kaltinama dalyvavimu 
nelegalaus laikraščio”Da- 
bartlnių įvykių Chronikos” 
leidimu.Jos vyrui policija 
pranešė,kad jo žmona dir
busi nelegalų darbą, nu
kreiptą prie valdžią.

• MASKVOJE jau veikia 
Case Manhatan bankas, 
kuris turi, jo vadovybės 
žodžiais, stiprinti ekono
minius ryšius tarp Sovietų 
Rusijos ir Amerikos.

Nepriklausoma Lietuva 
l

Už Lietuvos i šlaisvinimą! U Ž ištikimybę Kanadai?
P our la liberation de la Li tu anie? Loy aute an Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to (.(mada!
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BAPTETU 
PERSEKIOJIMAI 
Sovietų Rusijoj aplamai 

vyksta religijos persekio
jimai ir žmonės nukenčia 
dėl savo religinių įsitiki
nimų. Bet ypatingai aršūs 
bolševikai baptistų atžvil
giu.

Kirgizijoj, Frunzės 
mieste pradėtas persekio
ti pilietis Kušnerčukas ir 
jo žmona, būk tai jie savo 
namuose vykdo maldų 
apeigas, o vaikams ne
leidžia dalyvauti komso- 
mole. Persekiotojai neva 
rėmėsi kaimynų skundais. 
Taip visada daroma, kada 
norima pateisinti religinių 
sektų nariams skiriamas 
bausmes. Buvo sušauktas 
vietos sovieto susirinki
mas, kuriame dalyvavo 
500 žmonių. Bolševikų 
kalbėtojai įvairiais būdais 
šmeižė baptistus .Po susi
rinkimo Kušnerčukui tuo-I 
jau buvo uždėta pabauda. 
Bet Kušnerčukas nepabūgo 
ir toliau jo namuose vyk
davo'maldos susirinkimai. 
Ypatingai sovietus erzino 
toji aplinkybė, kad baptis
tų apeigose dalyvaudavo 
ir jaunimas .Visos pastan
gos jaunuolius atkalbėti 
nuo to, nedavė vaisių.

Kušnerčuką griežčiau 
pradėjo persekioti po to, 
kai buvo patirta, jog jis 
suorganizavo baptistų su
važiavimo tolimame Re
gėtos tarpelyje,kur bap
tistai meldėsi ir svarstė ■ 
savo reikalus čekistų ne
trukdomi. Kušnerčukas 
dar labiau nusikalto, kai 
pradėjo dalinti lapelius, 
kur buvo religinės gies
mės ir greta žinios iš 
užsienio radio stočių.Da
bar jam blogiau.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Dainininkas Vitas Gruzdis praėju
sią vasarą Torino muzikos festiva
lyje dainavo Rudolfo rolę Pucini 

Safrončiku šeima: iŠ kairės Safročikienė, sūnus Vytautas*^ ^°bema ♦ 
sudmona tik po šliūbo, F. Safrončikas ir sūnus Kęstutis. 
Safrončikai gyvena Kalifornijoje, ankščiau yra gyvenę 
Montreal y įe - Verdun e.

Vytas Gerulaitis pripažintas vienu geriausiu 
Amerikos jaunių teniso geidėjų.

Los Angeles ramovėnai, Vyties Kryžiaus ordino kavalieriai: Jurgis 
tnavUiwrJonaa Andrašūnaa ir Petras Stanevičius. Nuotr. L. Briedžio

Zita Belkute “Dainos*'Choro 
moterų balsų dirigente.

NKSONO

kilmėsekuriosįvyko š.m. 
sausio 20 d. Jauni šokė
jai energingai ir su dide
liu pasiryžimu pasirenge 
gražiai atstovauti lietu
vius šiose iškilmėse.
• " GRANDIS " tautinių 
šokių ansamblis turi pa
kvietimą vasario mėn.
aplankyti Pietų Ameriką, vių Piliečių klube bendras 
" Grandis duos koncertus 
Brazilijoje ir Venezueloje

jrcilmeiras " komandoje 
žaidžia lietuvis Radvilas 
Gurauskas. Kalėdų metu 
jo komanda žaidė Ispani
joj.

• MIAMI lietuviai šie
met surengė vietos Lietu-

kūčias visiems lietuviams. 
Ne tik buvo išlaikytas lie-
tuviškų Kūčių stilius, bet

Cincinnati lietuvaitės tautų festivalyje. Stovi Silvija Fedykaitė ir 
Aldona Liaubaitė, Sėdi Marytė Fedykaitė. Algio Liaubos nuotrauka
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INAUGURACIJOS 
PROGRAMOJE 
LIETUVIU STUDENTŲ 
ANSAMBLIS
Per Amerikos Lietuvių 

Tarybą buvo pasiūlytas p. 
Leokadijos Brazdienės 
vedamas Čikagos Lietuvių 
Studentų Ansamblis. Inau
guracijos Komitetas tą pa
siūlymą priėmė ir pakvie
tė ansamblį dalyvauti pre
zidento inauguracijos iš-

Dail. Batukas ir dail. Aleknienė 
Čiurlionio galerijoj Chicagoj.

• KAZYS BARĖNAS,ku
ris iki pastarųjų laikų re
dagavo "Europos Lietuvį" 
pasitraukė į pensiją. Nau
jas redaktorius šio sa
vaitraščio bus Juozas 
Lūža.

Vytautas-Victor Juan Limbą — Argentinos dviratinin
kų nugalėtojas. Buenos Aires velodrome

taip pat buvo atlikta nuo
taikinga programa. Pro
gramos vedėja buvo K. 
Kodaittenė. Susirinko iki 
200 lietuvių, kurie norėjo 
prisiminti iš Lietuvos at
menamas tradicijas.



MIRĖ EDMUNDAS

NUOSTOLIS LIETUVOS 
MOKSLUI:

Gautomis žiniomis 19731 
1.7 Vilniuje mirė po ilgos 
ligos kultūros istorikas 
ir anglistas Edmundas 
Laucevičius .Jis vainikavo 
savo mokslo darbus kapi
taliniu veikalu "Popierius 
Lietuvoje XV-XVIII amž.” 
/Vilnius, Mintis, 1967 m., 
284 p. ir Atlasas 577 p. - 
abu tomai in folio/*, kūriau} 
recenzuoti išeivijoje ne
atsirado nė vieno specia
listo, bet už kurį Bologne 
/ Bolonija / universitetas 
suteikė jam aukso medalį.
Dar prieš pora metų lan
kė gimines ir pažįstamus 
JAVjSocialus žmogus .kaip 
retas mūsų tarpe tikras 
europietis, jis visur turė
jo bičiulį ir naudojo kiek
vieną progą savo mokslo 
bagažui praturtinti.

Gimęs 19O6.VU. 31 Štau- 
liuose, ten pat baigė gim
naziją ir 1929 m. Kauno 
un - to teisių -ekonomijos 
mokslus,be to vėliau, 1950 
m.,Vilniaus un-to istori
jos - filologijos fakultetą.

Vienas iš skaidriausių 
Nepriklausomosios Lietu
vos kūrė jų ir idealistų Ta
das Petkevičius buvo jo 
dėdė-motinos brolis. Tai 
jis įdiegė jaunam Lauce
vičiui meilę Lietuvai ir 
pajautimą pareigos jai 
dirbt i.Vėl artima pažintis 
su Petkevičiaus žmonos 
broliu Kastanttnu Jablon
skiu nukreipė jo dėmesį į 
Lietuvos kultūros istoriją.

Dirbo nuo 1925 iki 1935 
Lietuvos Finansų min-jos 
prekybos departamente, 
nuo 1935 Iki 194O-Lietuvos 
nasiuntinybės* Londone

MIRE KUN. ROBERTAS

Sausio 11 d. Brooklyne 
mirė vienas Iš žymiųjų 
lietuvių veikėjų Ameriko
je, kun. Norbertas Pakal
nis. Jis gimė 1888 m. Ute
nos apylinkėje .Baigę s se
minariją kunigu įšventin
tas 1912 metais .Prieš pir
mąjį karą buvo vikaru 
Anykščiuose ir Utenoje. 
1915 metais jis atvyko į 
Ameriką Ir buvo vikaru 
Brooklyne ir Chicagoje. 
Vėliau studijavo Anglljo-
je, o po to vėl grįžo į 
Brooklyną ir daugelį metų 
išbuvo Apreiškimo para
pijos klebonu.
4-cHl.

LAUCEVIČIUS

sekretorium, pagaliau nuo 
1940 m. iki 1963 m. dėstė 
anglų kalbą Vilniaus uni
versitete ir kai kurose vi
durinėse mokyklose.

Nuo pat jaunystės jis 
nenuilstamai studijavo 
Lietuvos materialinės kul
tūros istoriją. Tuo tikslu 
išmoko daug kalbų:be lie- J. Čeponis 
tuvių mokėjo gerai lenkų, ŽIEMA VILNIUJE 
rusų, vokiečių, prancūzų, 
galėjo skaityti lotyniškai 
ir keliomis slavų kalbo
mis. Per 30 .metų lankė 
visus žymesnius Europos 
archyvus, bibliotekas ir 
muz lejuaVisur kruopščiai 
rinko medžiagą savo užsi- 
s įbrėžtoms studijoms •
Pasirinkęs labai siauras 
sritis, galėjo į jas įsigi
linti. Paskelbė spaudoje 
daug straipsnių iš Lietu
vos numizmatikos, knyg- 
ryšystės,auksakalystės ir 
kfjPrleš pat mirtį atidavė 
spaudai 60 lapų studiją 
ftKnygos rišimas Lietuvo- 
jeXV-XVniamžiaisHtr pa
liko dar nevisai užbaigtą 
didžiulį veikalą"Auksaka- 
lystė Lietuvoje", kuri tu
rėjo sudaryti nemažiau 
kaip 1OO lankų su ilgais 
auksakalių sąrašais, jų 
darbo aprašymu, iliustra
cijomis, kurios liudija 
apie^ tų meistrų aukštą 
skonį ir techniką.

Savo bute Vilniuje Lau
cevičius, kaip tikras co- 
nnaisseur,turėjo surinkęs 
nemažą meno vertybių ko
lekciją.

Reikta tikėtis,kad jo su
kauptoji mokslo medžiaga 
po jo mirties pateks į nu*? 
atmanančiųjų rankas ir jo 
pradėtas darbas bus kom
petentingo žmogaus už
baigtas.

V. Sruogienė-

PAKALNIS

Bet jis ypatingos pagar
bos nusipelnė savo visuo
menės darbais. Jis buvo 
vienas iniciatorių Ameri
kos Lietuvių Tarybos įkū- 
rymo.Jo visuomeninė nuo
voka buvo tokia,kad bendrą 
tautinį darbą turi dirbti 
visos pasireiškusios lie
tuvių visuomenės srovės. 
Jis bendradarbiavo su 
įvairių politinių pažiūrų 
veikėjais ir kvietė juos į 
bendrą darbą Lietuvos 
naudai. Aplamai kun. Nor
bertas Pakalnis nebuvo 
užsidaręs srovinėje veik
loje. Jis laikė savo parei

AMERIKIEČIAI NORI PAKEISTI ŽODĮ BALTIJA
ga palaikyti bendrinio po
būdžio lietuvių organiza
cijas ir vienas iš nedau
gelio kunigų įsirašė ir sa
vo narystę palaikė Susi
vienijime Lietuvių Ame
rikoje.Tai buvo plačių pa
žiūrų šviesi asmenybė.

• MIRĖ MARIJA JOKŪ
BĄ ITIE NĖ,buvus i muz iko, 
gaidų leidėjo Kasavero 
Strumskio žmona. Savo 
laiku ji buvo žymi lietuvių 
dainininkė, dalyvavo New 
Yorke lietuvių koncertuo
se ir Pijaus Bukšnaičio 
organizuojamuose opere
čių spektakliuose. Savo 
laiku ji buvo išimtinai po
puliari veikė ja,priklaususi 
įvairioms lietuvių organi
zacijoms.

JACKUI SONDAI 80
METU
Dabarttnis"KeIeivio,!re- 

daktorius Jackus Sonda 
sulaukė 80metų. Jis gimė 
1893 metais Šašaičių kai
me, Alsėdžių vai. Telšių 
apskr. Gimnaziją baigė 
Vilniuje, studijavo gamtos 
mokslus Petrapilyje, eko
nominius mokslus baigė 
Hales universitete,Vokie
tijoje. Jackus Sonda dirbo 
įvairiose savivaldybės 
įstaigose ir kooperacijos 
organizacijose. Daugelį 
metų jis buvo Šaulių mies
to burmistru. Dabartiniu 
metu redaguoja ’Keleivį" 
ir dalyvauja visuomeninėje 
veikloje.
• LIETUVIŲ OPERA 
Chicago je skelbia, kad 
ateinančio balandžio mėn. 
pradžioje stato Bize ope
ra Carmen.Numatomi ke
turi spektakliai, kuriuos 
dalyvaus įvairūs daininin
kai.

I FAIRMONT c
Lietuviai yra mirtinai 

pasipiktinę rusų-kon^unis- 
tų Prūsijoje padarytais 
vietovardžių pakeitimais. 
Senus lietuviškus vardus, 
atmetė ir atsirado Kali
ningrad.

Paskutiniu laiku rusai 
daro daug įtakos ameri
kiečiams .Gi amerikiečiai, 
kiek galėdami, pataikauja 
rusams - tautų paver
gėjams. Pav., naujausius 
atominius atradimus, 
kompiuterių paslaptis, 
naujausius raketų išradi
mus,tolimųjų erdvių skri
dimų apskaičiavimus ir 
kitus nepaprastai svar
bius ir labai slaptus išra
dimus amerikiečiai per
duoda rusams - komunis
tams į Maskvą .Ir tai daro 
nekokie šnipai ar niekšai, 
bet oficialios JAV-ių įstai
gos.’

Viena iš priemonių pad
laižiauti rusams,yra Lie
tuvos ir kitų pavergtų tau
tų vardo panaikinimas, jų 
nelaimės priminimas.

Kartais rusams talkina 
ir privatūs amerikiečiai.

Yra žinomas žaidimas, 
kuris vadinamas Monopo
ly, paplitęs berods nuo 
1854 m. Sugalvotas Atlan
tic City, N. J., iš kur jis 
yra skleidžiamas, parda
vinėjamas visur. Viena 
monopoly žaidimo gatvių 
yra Baltic Avenue. Vardas 
visiškai nekaltas, geogra
finis rodos, be jokios po
litikos*.

Bet štai, per visus JAV 
radio trtelevtzijos tinklus 
pranešta, kad iš to, virš 
šimtmečio senumo, žaidi

mo norima išimti žodį 
Baltic ir jį pakeisti Fair
mont. Tada populiarioji 
Baltic Avenue būtų Fair
mont Avenuel

Šiuo reikalu"Los Ange
les Times"1973 sausio 12 d. 
paskelbė straipsnį, " An 
ordinance proposedby At - 
lantic City Commissioner 
A rthuro Ponz io would have 
changed the names of these 
streets, known across the 
world through Monopoly, 
which was patterned after 
the streets of this resort". 
/ Vardų pakeitimas įneš
tas Atlantic City miesto 
komisioniertaus Arthuro 
Ponz io ./

Lietuviai, kurie gyvena 
netoli Atlantic City,N. J., 
turėtų užprotestuoti, kad 
Arthuro Ponzio pasiūly
mas būtų atmestas.

Vyt.Kašelionis, 
KRUPAVIČIAUS 
PAMINKLO 
KONKURSAS
Prelato Krupavičiaus 

paminklui statyti Komite
tas kviečia menininkus ir 
statybininkus dalyvauti 
konkurse antkapio - pa
minklo projektui paruošti.

Paminklas-antkapis bus 
statomas Šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse, kur 
prelato kapo plotas yra 9 
pėdų pločio ir 1O pėdų ilgio.

Konkurso projektu# 
įvertins ir premijas skirs 
penkių asmenų jury

Pirmą vietą paminklo 
konkurse laimėjusiam 
projektui skiriama 500 
dol. premija, antrą vietą- 
300 dol. ir trečia vietą - 
200 dol.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



SOVIETU SĄJUNGOS IR KINIJOS c 
SANTYKIAI NEPATAISOMI

Prieš keletą mėnesių 
pasaulio spauda plačiai 
rašė apie Kinijos vieno iš 
žymiausių vadų, Mao Tze 
Tango buvusio įpėdinio, 
LinBlao mirtį.Pekino pra
nešimas apie šį įvykį let- ' 
do spėlioti, jog LinBiao 
veikė sąmokslą su Maskva 
ir jos paskatinas bandė 
išduoti Mao.Taitik vienas 
epizodas, kuris pasiekė 
laisvojo pasaulio visuo
menę. Atvirai vykdomas 
šaltasis karas tarp Sovie
tų Rusijos ir Kinijos ne
abejotinai turi nemaža 
paslapčių, kurios dar ne
iš ryškėjo.

Užsienio stebėtojai daro 
išvadas, jog Maskva bijo 
Kinijos ir laukia iš Pekino 
naujų išpuolių. Sakoma, 
kad Maskvos vadai nera
mūs ir kiekvienu metu 
gali sulaukti naujų Pekino 
provokacijų .Net manoma, 
jos santykiai tarp abiejų 

z komunistinių galiūnų dar 
smarkiau pablogės, jeigu 
tik neįvyks kas nors, kas 
dabar nenumatoma.

Ateina žinios apie vis 
didinimą sovietų kariuo
menę Kinijos pasienyje. 
Tai turėtų būti įrodymas, 
kad Maskva bijo Kinijos 
tiesioginio puolimo. Visai 
nesenai iš Europos buvo 
pasiųsti nauji papildymai 
į tolimuosius rytus. Kal
bama apie tris naujas di- 

A vizijas, kurios atsidūrė 
arti Kinijos sienos.

Iš kitos pusės, kalbama,
> jog sovietai rengiasi pulti 

Kinijos atominius centrus 
ir atominių ginklų gamy
bos įmones. Kinija tokį 
atvejį numatydama jau 
dabar perkėlė dalį savo 
atominių įrengimų į Tibe
to teritoriją,kur jie ne bus 
pažaidžiami. Daromos iš
vados, kad Kremlius tik 
tada bus ramus,kai Kini
jos atominė galia bus su
naikinta.

Aplamai santykiuose su 
Kinija Maskva pasižymi

> retu kantrumu. Gali būtį 
jog tikimasi, kad Pekine 
įvyks kokie nors Maskvai 
palankūs pasikeitimai.

Mao Tze Tungui jau 78 
metai. Jo mirtis galt daug 
ką pakeisti. Gali kilti ko
va dėl valdžios, gali nauji 
valdovai pakeisti dabar 
esamą užsienio politikos 
kryptį.Pekine prasidėjusi 
bet kokia krizė, Maskvai 
būtų naudinga, nes susilp- 
1973.1.24 

nintų šią valstybę .Maskva 
neabejotinai Pekine turi 
savo šalininkų. Maskvos 
inspiruojami ir visoke
riopai remiami jie gali 
suvaidinti žymų vaidmenį.

Maskva dideliu įnirti- 
stebi, kaip pasaulio tarp
tautinės politikos centras 
didėja Azijoje, nustelbia 
Rusiją ir painioja jos di
džiuosius planus. Todėl 
Maskvai tenka kantriai 
laukti ir vengti Europoje 
įvairių avantiūrų.

• Juodoji olimpiada Ni
gerijoj turi ne tik sporti
nį, kiek greičiau politinį 
pobūdį. Olimpiadoje daly
vavę 41 negrų valstybės 
atletai. Juodoje olimpia
doje dalyvauja tik tos val
stybės, kurios priklauso 
negrų vienybės sąjungai. 
Kaip žinia negrai boiko
tavo Naujoje Zelandijoje 
organizuotą D. Britanijos 
tautų santarvės olimpiadą.

Olimpiados visas išlai
das padengia Nigerijos 
vyriausybė. Muncheno pa
vyzdžiu ten naujai pasta
tytas ištisas kaimelis 
olimpiados dalyviams gy
venti.

Nigerija propagandos, 
sumetimais žymiai išpuo
šė artimas olimpiadai vie
toves, nugriovė lūšnas ir 
pastatė daug naujų namų. 
Afrikoje yra nemaža to
kių,kurie prašinėję iš sve
timšalių išmaldų. Tad 500 
tokių gatvės elgėtų buvo 
uždaryta į tam tikras sto
vyklas visam olimpiados 
laikui. Bet jau antrą dieną 
didelė jų dalis pabėgo ir 
kaip niekur nieko užplūdo 
olimpiados teritorija.

DEL JERUZALĖS 
,ŠVENTĖJŲ VIETŲ „

Popiežius Paulius Šeš- 
tasis priėmė Izraelio min. 
pirmininkę Goldą Meir, 
kurį siūlė krikščionims 
globoti ir rūpintis švento
mis vietomis Jeruzalėje, 
bet tai jokiu būdu nereikš
tų, kad visą Jeruzalę, jie 
turėtų perimti savo žinion.

Iš Romos min. pirmi
ninkė vyksta Ženevon,kur 
tikisi susitikti su čia po
ilsiaujančiais Afrikos 
aukštais pareigūnais.

• GRAIKIJA nuo 1947 
metų, gaudama karo pa- 
šalpą* iš JAV, nusprendė 
nuo dabar tos pagalbos 

atsisakyti .Oficialiai jokių 
priežasčių dėl to sprendi
mo nenurodoma.

Spėjama, kad Paryžiuje 
pasitarimuose dėl taikos 
Vietname įvyko svarbūs 
nutarimai gera linkme,nes 
Prez. Niksonas įsakė su
stabdyti šiaurės Vietnamo 
bombardavimus ir uostų 
minavimą.

Nors oficialiai nieko 
nepranešama, bet JAV ir 
viso pasaulio spauda, su
tiko Prezidento Niksono 
sprendimą dideliu pasi- 
tenkinimu.Yra vilties,kad 
Vietnamo karas eina prie 
galo ir artimiausioje atei
tyje taika galų gale bus 
pasirašyta.

JAV NESUTARIMAI SU 
AUSTRALIJA
Darbo partijos vyriau

sybė pradėjo priešišką 
Amerikai politiką. Be jo
kio įspėjimo Australija 
nutraukė bet kokį dalyva
vimą Vietnamo karo akci
joje .Anksčiau šiam reika
lui buvo asignuota 12 mili
jonų dolerių.Tuo pat metu 
iš Vietnamo buvo atšaukti 
Australijos karo daliniai. 
Australijos laivų krovikai 
atsisakė aptarnauti Ame
rikos laivus. Toliau sekė 
visa eilė australų priešiš
kų Veiksmų prieš ameri
kiečius ir jų įstaigas Aus
tralijoj. Pasigirdo kvieti
mas boikotuoti ameriko
niškas prekes.

KAIP GYVENA ' 
SOLŽENITZINAS
Nobelio premijos lau

reato, sovietų rašytojo ad
vokatas Šveicarijoje, pa
neigė Sovietų valdžios 
tvirtinimus, kad Solženi- 
tzinas gyvenąs labai pra
bangiai. Melagingi tvirti
nimai, kad jis turi 3 na
mus, ir 3 automobilius ir 
visai nesąs reikalingas 
pagalbos.

Advokatas aiškina, kad 
Riazanėje gyvenanti jo 
pirmoji žmona, su kurią 
jis yra išsiskyręs ir nie
kaip negali gauti oficialaus 
išsiskirimo. Maskvoje 
gyvenanti moteris, kurią 
jis nori vesti, o pats ra
šytojas gyvena Maskvos 
priemestyje prisiglaudęs 
savo draugo viliončelisto, 
Ras tropo vičiaus namuose.

Rašytojas gyvenąs tikrai 
skurdžiai ir jam pagalba 
esanti būtinai reikalinga.

Prezidentas Nixonas su Brežnevu Kremliaus baliuje.

A.SNIEČKAUS KNYGA llškosioms respublikoms
" Minties” leidykla Vii- padedant,Tarybų Lietuvo- 

niuje išleido A.Sniečkaus je suklestėjo švietimas,
knygą ” Broliškoje TSRS 
tautų šeimoje ”.

Joje esą rašoma apie 
lenininę nacionalinę poli
tiką - kaip Lietuvai buvu
sios sudarytos sąlygos 
nugalėti ekonominį atsili
kimą,tapti pažangia indus
trine respublika,kaip bro-

KINIJOS AKROBATAI AMERIKOJE
Kaip tik šiuo metu Ame

rikoje gastroliuoja Kinijos 
cirkas. Ypatingai stebina 
publiką Kinijos akrobatų 
sugebėjimai. Jų rodomi 
cirkiniai numeriai pra
lenkia iki šio laiko maty
tus cirko artistų miklu
mo, lygsvaros, ir sumanu
mo pavyzdžius. Jaunos 
akrobatės sugeba parodyti 
savo mokėjimą kontro
liuoti lygsvarą, jų ekvili
bristika verta pasigėrė j i- 

mo.. Kaip iš čia dedaipo patirti smalsūs Amerikos 
vaizdo matosi kinietė ek- laikraštininkai.

Acrobats tend twirling bouquet of plates.

mokslas, kultūra ".
TEATRO DRAUGIJA
Sukako 25 metai Lietu

vos teatro draugijai,turin
čiai 962 narius, 14 vieti
nių skyrių ir 7 kūrybines 
sekcijas, apjungiančiai 11 
profesinių ir 22 liaudies 
teatrus.

vilibristė ant plonų bam
buko kartelių išlaiko tiek 
daugbesisukančių lėkščių.

Visą kiniečių cirko ar
tistų trupę sudaro 77 as
menis. Amerikos laikraš-' 
tininkai bandė su jais pa- 
sikalbėti.Bet į visus klau
simus,kiniečiai atsakė ty
la, tik vienas jaunas ar
tistas, vienas iš grupės 
vadovų,į klausimą-Ar pa
tinka Amerika? Atsakė 
trumpai: - Labai patinka. 
Tai ir viskas, ką galėjo
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KLAJONĖS 
PO PASAULI

ŽIOGELI - C. KUDABAJ

Ne visų žmonių darbai vienodai 
atmenami. Vienam, žiūrėk, nereikia 
jokių pastangų, kad jo vardas įsiam
žintų, kito gi ir nemaži darbai nere
tai net savo tautiečių lieka apmiriti. 
Panašus likimas ištiko ir anykštėną 
Ignotą Žiogelį — gydytoją, keliauto
ją, istoriką ir archeologą. Jis buvo 
kilęs iš bajorų, o pasirašinėjo visą 
gyvenimą „kunigaikščiu Ignacu ža
gteliu". Tai anykštėnams gerai žino
mos Žiogelių pavardės lenkiška at
maina. žiogelių ir šiandien daug gy
vena kaimuose prie Virintos upės.

Gimė t Žiogelis 1826 m. Pavirin
tų dvare, netoli Kurklių miestelio. 
Iki 1843 m. mokėsi pas Ukmergės pi
jorų*. Toliau lavintis Lietuvoje nega
lėjo: uždarytas jau buvo ne tik Vil
niaus universitetas, bet ir Medicinos 
akademija, todėl guvus jaunuolis kaž
kokiu būdu 1845 m. atsidūrė Kije
ve. Per penketą metų baigė ten 
mokslus ir 1851 m. jau gydytojavo 
Odesoje. Paskui iškeliavo j mokslinę 
kelionę po Europą. Lankėsi Berlyne, 
Drezdene, Prahoje, Vienoje. 1856 m. 
daktarizavosi Paryžiuje, 1859 m. — 
Londone. Yra žinių, kad jis tobulino
si Sorbonoje ir Oksforde. I. Žiogelis 
daug kur minimas kaip pagarsėjęs 
okulistas.

Jis daug keliavo. Pirmiausia nuvy
ko į Indiją, kur 4 metus Madrase bu
vo anglų armijos gydytoju. Po sėk
mingos Egipto chedyvo ir jp motinos 
operacijos kelerius metus tarnavo as
meniniu gydytoju pas Egipto vice- 
karalių, 6 metus — pas sultoną Abdul 
Azizą. Lankėsi Pietryčių Azijos salo
se — Ceilone, Javoje, Sumatroje, bu
vo Madagaskare, Kuboje. Keliavo po 
Sacharą, Abisiniją, Arabų pusiasalį, 
Turkiją. Lankydamas pasaulio did
miesčius, labai domėjosi muziejais, 
mokslo centrais, bendravo su moks
lininkais. Buvo išrinktas eilės akade
mijų nariu, Oksfordo universiteto gar

bės nariu, apdovanotas užsienio or
dinais, mokėjo keletą kalbų. 1876 m. 
sugrįžo į Vilnių. Čia gyveno iki 
1881 m., nemažai praleisdavo laiko 
užmiesčio dvare fmatyt, Pavirinčiuo- 
se), išleido lenkų kalba iliustruotą 
dvitomę Egipto istoriją (560 p.) ir 
kelionės po Abisiniją ir kitas šalis 
aprašymą. Vilniuje dirbo sanitarinės 
komisijos prezidentu, buvo Impera
toriškosios Vilniaus medicinos drau
gijos nariu. Likusius dešimt metų gy
veno Varšuvoje, kur ir mirė 1891 m.

Ignotas žiogelis lenkų, prancūzų ir 
anglų kalbomis parašė apie dvide
šimt knygų ir straipsnių medicinos, 
istorijos, klimato, geologijos ir kitais 
klausimais. Rašė apie Egipto ir Al
žyro klimatą, apie Egipto ir Sacha
ros geologiją. Pastarąsias knygas iš
leido apie 1870 ra. Paryžiuje. 1860 m. 
savaitraštyje „Tygodnik lekarski" pa
skelbė du gydytojo praktika parem
tus straipsnius — apie elektrogalva- 
ninį epilepsijos gydymą bei dantų 
skausmų numarinimą ir apie pasiut
ligės gydymą vaistažolėmis. Dirbda
mas Odesos apylinkėse, savo prak
tikoje turėjo daug pasiutusių žvėrių 
apkandžiotų ligonių. Skrosdamas mi
rusius ir tirdamas kraują, jis nustatė, 
kad pasiutimą sukelia j kraują pa
tenkantieji virusai ir kad žolėdžiams 
pasiutusių mėsėdžių virusas nepavo
jingas. Vadinasi, atsparumas įgauna
mas iš žolinio maisto. Tada jis pri
siminęs liaudies mediciną, kuria jo 
vaikystėje naudojęsi ukmergiečiai. 
Net žolės, kuriomis nuo pasiutimo 
gydydavo, vadinosi pasiutas, žioge
lis aprašo žolės išvaizdą, būdingas 
augimvietes, naudojimo būdą. Sako
si 1851 m. Kijevo gubernijoje pasiu
tu išgydęs 42 ligonius.

Ignotas Žiogelis 1879 ir 1880 m. 
Vilniuje savo lėšomis pas J. Zavads- 
kį išleido dviejų tomų Egipto istori
ją. Rašydamas knygą, jis panaudojo

savo ilgametes Egipto paminklų stu
dijas. Pats tyrinėjo ir kasinėjo tuos 
paminklus, skaitė užrašus ant pamink
lų, antkapių, šventyklų sienų. Skaitė 
hieroglifais rašytus papirusus. Svar
bių žinių apie Egipto praeitį rado 
Londono, Luvro, Turino, Berlyno mu
ziejuose. Studijavo privačių asmenų 
rinkinius Kaire, Aleksandrijoje, Flo- 
renciioie. Paryžiuje. Londone. Nau
dojosi žinomų seniausių egiptologų 

' veikalais, buvo pažįstamas su amži
ninkais Marietu, Smitu, Vilkinsonu 
Riuge, Brugšu, Leipciusu. L žiogelis 
aprašė pirminę savo tyrinėjimų ir 
stebėjimų medžiagą. Senovės tautų 
etninei sudėčiai nustatyti sakosi ma
tavęs senovės egiptiečių, asirų, abi- 
sinų kaukoles, jas lyginęs. Taip pat 
naudojosi kitų tyrinėtojų moksliniu pa
likimu. Su kai kuriais diskutavo. Štai 
pačioje knygos pradžioje nesutinka 
su vokiečių tyrinėtojais, priskirian
čiais egiptiečių kalbą germanų kal
bų grupei. Nurodo, kad tai aiškūs 
germanizacijos kėslai. Labai žavisi 

sena turtinga ir originalia šio krašto 
kultūra. Egipto šaltiniuose I. žiogelis 
dažnai aptinka minint gotus, kurių 
antikiniais laikais, sakoma, buvę 1 
milijonas. Mano, kad tai lietuviai.

Knygos pradžioje I. žiogelis kal
ba apie Nilo krašto geografines są
lygas, aprašo reljefą, vandenis, auga
liją. | krašto formavimąsi jis žiūri 
dialektiškai. Susidomėjęs Nilo upės 
sąnašavimo eiga, darė šurfus, skai
čiavo kasmetines nuosėdų mikrojuos- 
teles ir nustatė, kad per 100 metų pa
viršius upės šalpoje ir deltoje pakyla 
4—5 cm. žinodamas iš gręžinio, jog 
deltoje yra 66 m sąnašų, nustatė, kad 
jai susidaryti reikėjo 185 000 metų, 
(domios ir gana patikimos išvados. 
Kitoje Nilo salpos vietoje jis su dar
bininkais iškasė 26 m gylio šulinį. 
Dugne rado žmogaus skeletą ir mo
lio indo šukes. Spėjo šiam radiniui 
buvus 85 000 metų (!!). Daug kur iš 
panašių radinių darė išvadą, kad bib
lija apie pasaulio atsiradimą sako 
netiesą, nes visuorpenė, žmogus ir net 
jo kultūra yra daug kartų senesnė 
už biblijinį pasaulį.

Knygoje plačiai rašoma apie Ni
lo potvynius, jų priežastis, žmogaus 
santykį su šia stichija nuo seniausių 
laikų. Mini 1700 m. pr. m. e. Fajumo 
provincijoje vergų iškastą Nilo van
deniui taupyti jūrą, kurios gylis pa
gal Herodotą vietom siekęs 50 m. 
Nuo to laiko Nilas jau buvo spėjęs 
suguldyti 8 m nuosėdų. Pasakodamas 
apie karštus Sacharos vėjus chamsi- 
nus, mini, kad Egipto faraonai buvo 
pradėję statyti mūro sieną nuo tų 
vėjų apsisaugoti. Vėjų siena! Ką reiš
kia mus stebinančios piramidės, pa
lyginus su tokiomis užmačiomis. Bū
dinga, kad senovės paminklų milži
niškų statinių atsiradimą I. Žiogelis 
nelaikė faraonų nuopelnu — jis kal
ba apie žmonių, vergų darbą, visuo
menės vaidmenį; tautos kūrybinę ga
lią.

Aprašinėdamas gyvūnus, žvėris, 
knygos autorius vis įpina įdomių, sa
vo patirtų, istorijų, stebėjimų. Mini 
neretus atvejus, kai vandens pasisem
ti įsibridusias moteris užpuldavę būriai 
krokodilų ir sudraskydavę. Sakosi 
1863 m. kelionės metu aukštutinėje 
Nilo dalyje nukovęs labai didelį kro
kodilą ir jo iškamšą pasiuntęs Kijevo 
universitetui. Krokodilo viduriuose 
radęs moterišką metalinę apyrankę.

I. Žiogelio parašytoji Egipto isto
rija faktiškai yra faraonų dinastijų ei
gos istorija. Jis mini būdingesnius val
dovų bruožus, kai kuriuos įvykius, 
karus, paminklų statybą, santvarkos 
bruožus, žiaurumą, išsigimimą, die
vus, religiją ir t. t. Knygos pradžio
je duodama gana objektyvi kastinės 
nelygybės atsiradimo istorija, prie
žastys. Iškeliami atskirų dinastijų val
dymo metu padaryti išradimai astro
nomijoje, medicinoje, pakeitimai ka
lendoriuje, pasiekimai literatūroje, 
filosofinėse, didaktinėse pažiūrose 
ir pan. Autorius panaudoja gausiuo
se sienų užrašuose aptiktas žinias iš 
senovės žemdirbystės, amatų, kalna
kasybos, statybos ir architektūros me
no.

Greta tironų ir išsigimėlių autorius 
randa ir tokius valdovus, kurie rėmė 
švietimą, mokslą. Jais jis ypač susi
žavėjęs. Mini faraoną Rachemchu- 
chali, kuris įkūrė daug mokslo įstai
gų, pastatė prie Nilo vandens mata
vimo stotį. Kiti šios dinastijos farao
nai irgi gerbė pirmtakų darbus, tu
rėjo bibliotekas, rūpinosi raštija. Kaž
kuris iš jų savo biblioteką pavadino 
„sielos vaistine", vežiojosi ją net ka
rų metu. Tasai faraonas ant savo ka
po liepęs iškaldinti kalendorių ir 
įtaisyti barometrą (tebuvo tai tik ba
rometro prototipas). I. žiogelis la
bai aukština Aleksandrą Makedonie
tį ir jo darbus. Daug kalba apie ži
nomų antikinių mokslininkų, gydyto
jų ir kitų darbus. Neliko nepastebėti 
ir faraono Necho II, suorganizavu
sio grandiozinę kelionę laivais aplink 
Afriką (Libiją), darbai. Aprašomi se
nieji miestai — Tebu, Memfis, Amo- 
nas, Aleksandrija ir kiti.

Aplamai iš šio kronikinio veika
lo visgi išryškėja keletas Egipto val
dų ir galybės išplitimo laikotarpių, 
kritimo ir krizės periodų, naujų atgi
mimų ir t. t. Plačiai aprašomi didieji 
karai, žydų istorija Egipte, vergų su
kilimai.

Knygos autorius visą laiką stengia
si būti objektyvus. Ne kartą išsitaria, 
kad religija visada gniuždė geruosius 
žmogaus sielos polėkius. Štai jis ap
rašo mūsų eros pradžioje krikščio
nybės Egipte įvedimą. Čia I. žioge
lis, istoriniais faktais iliustruodamas, 
parodo krikščionybę skelbusių kuni
gų, misionierių smurtą. Jie buvo šven
tovių griovimo, senų bibliotekų nai-

TRUMAN CAPOTE neabejotinai dabartiniu 
metu populiariausias Amerikos rašytojas Jo vei
kalas *In Cold Blood* išverstas i daugeli kal
bu, padarytas is jo filmas, o taip pat ir teatro 
veikalas. Truman Capote 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 —

Pagaliau paskelbė pertrauką. Arena buvo ištuštinta, ir visi, kas 
galėjo, susigrūdo į ją pašokti ir pastrypinėti, skardenant būgnų ir 
styginių orkestrui. Tada tas jaunasis vyriškis ir priėjo prie Otilijos. 
Ji nusijuokė, žiūrėdama į paukštį, kuris tupėjo vaikinui ant peties 
lyg papūga.

— Nelįskite, bernaiti, — sviedė Vaikutis, pasipiktinusi, kad kai
mietis drįsta Otiliją kviesti šokiui, o Rozita grėsmingai pakilo ir at
sistojo tarp jaunojo vyriškio ir savo draugės.

Tasai tik nusišypsojo ir tarė:
— Būkite maloni, ponia, leiskite man pasikalbėti su jūsų dukra.
Otilija pasijuto išaukštinta, nejučiomis prisiglaudė šlaunimis prie 

vyriškio, ėmė judėti į muzikos ritmą ir, nekreipdama į nieką dėmesio, 
leidosi nuvedama į patį šokėjų tankumyną.

Rozita pasiskundė Vaikučiui:
1

6 psi. z

— Tu girdėjai — jis pagalvojo, kad aš jos motina!
Vaikutis ją paguodė, piktai atsakydama:
— O ko gi daugiau galėjai tikėtis? Juk jiedu tik čiabuviai. Abudu!

Kai ji grįš prie mūsų, mes apsimesime, jog jos nepažįstame.
Bet atsitiko taip, kad Otilija negi ižo prie savo draugių.
Rojalis — toks buvo jaunojo vyriškio vaidas — Rojalis Bonaparte 

pareiškė jai:
—• Aš nenoriu šokti. Eime kur nors į ramesnę vietelę, — pakvietė 

jis. - Imkite man už parankės, ir aš jus nuvesiu.
Otilija pagalvojo, kad jis keistuolis, bet su juo nejautė jokio 

keistumo, nes jos širdyje dar tebebuvo kalnai, o jisai juk buvo iš 
kalnų. Susikibę rankomis, margaplunksniui gaidžiui Siūbuojant ant 
jo peties, jie išėjo iš palapinės ir iš lėto patraukė baltu keliu, paskui 
minkštu takučiu, kur saulės zuikučiai žaidė žaliuose pasvirusių aka
cijų lapuose.

— Man buvo liūdna, — tarė jaunikaitis, — nors toks ir nealro- 
džiau. Mūsų kaime manasis Džunas yra čempionas, bet šičia — gai
džiai stiprūs ir biaurūs. Jeigu leisčiau jam čia kovoti, tai Džuną ne
gyvą pasiimčiau. Todėl aš parsinešiu jį namo ir pasakysiu, kad jis 
laimėjo. Otilija, ar nenorėtumėte šniūkio tabokos?

Otilija godžiai užsitraukė. TaboKa jai priminė vaikystę, ir liūd
nas, kaip ir visi prabėgę metai, gimtinės ilgesys palietė Otiliją savo 
toli siekiančia burtų lazdele.

— Rojali, — tarė ji, — stabtelk valandėlę, aš noriu nusiauti ba
tukus.

Rojalis pats buvo basas. Auksaspalvės jo kojos buvo dailios ir < 
grakščios, ir palikti pėdsakai kelyje atrodė lyg kilnaus gyvūno kojų. 
Jis atsakė:

— Kaip atsitiko, kad aš radau jus čia, kaip tik šioje pasaulio vie
toje, kur nieko nėra gera, kur degtinė bloga ir žmonės — vagys? 
Kodėl aš radau jus čia, Otilija?

— Todėl, kad aš turiu skintis sau kelią taip, kaip ir jūs, ir čia man 
tinkama vieta. Aš dirbu e..“. na, savotiškame viešbutyje.

— Mes turime nuosavą sodybą, — paaiškino Rojalis. — Sklypas 
kalvos šlaite, o pačioje kalvos viršūnėje stovi vėsus mūsų namas. 
Otilija, ar ateisite kada pasėdėti jame?

— Mulkis, — atšovė Otilija, erzindama jį, — mulkis! Mulkis!
Ji ėmė bėgti tarp medžių, o jis vijosi ją išskėtęs rankas, lyg būtų 

laikęs jose tinklą. Džunas suplasnojo sparnais, sukudakino ir nuskri
do ant žemės. Šiurkštūs lapai ir samanos it kailis kuteno Otilijai kojų 
padus, kai ji krykšdama bėgo medžių paunksmemis ir šešėliais. Stai
ga įsidūrusi koją, Otilija parkrito ir dingo po paparčių skraiste. Ji 
susiraukė iš skausmo, kai Rojalis traukė jai rakštį. Jis pabučiavo
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tinimo organizatoriai. Autorius savo kas. Soimynints neiitWrimybAj kalti, 
knygoje, sugebėdamas praeiti pro ninku! veide ii de gieda v o ženklus, 
cenzūrą, sako, kad tam civilizacijos prievartautojus kastruodavo. Faraonai 
naikinimui Egipte vadovavo šventas turėjo haremus, dideles šeieias. Štai 
Epifonas, šventas Jeronimas, šventas . Ramzis H turėjęs 11J sūmj ir 59 duk-
Jonas Chrizostomas ir t, t. Šių die-* 
vo tarnų vadovaujama davatkų ka
riuomenė, pasak I. žiogelio, taip el
gėsi, kad „po Aleksandriją tekėjo 
kraujas be perstojimo". Toks krikš
čionybės apaštalų elgesys buvo prie
žastis palyginti lengvos pergalės, ku
rią po trumpų karų laimėjo arabai. 
Knygoje aprašyta arabų kalifato epo
cha, Napoleono karai Egipte ir kiti 
XIX a. įvykiai.

Iš kažkokių šaltinių autoriui pavy
ko surinkti gana įdomių, kartais net 
anekdotiškai linksinų nuotrupų apie 
papročius. Pavyzdžiui, jis orini, kad 
ankstyvų faraonų dinastijų metu buvo 
puslaukiniai teisiniai įstatymai, kurie 
numatė baudas už nusikaltimus. Bu
vo kraujo keršto įstatymas, žmogžu
džiams, vagims ir klastotojams nu
kirsdavo, priklausomai nuo padaryto 
nusikaltimo, pirštus, plaštakas, ran

II pergalės scena iŠ Žiogelio knygos "Egipto istorija*.

tas. Faraonai vesdavo savo seseris, 
dukras ir pan.

Knygos pabaigoje pateikiami įvai
rių laikų Egipto gyventojų skaičiai, 
įvairių laikų Egipto miestų topogra
fija. Abi Egipto istorijos dalys 
iliustruotos gausiais piešinių priedais. 
Si knyga, atrodo, turi išliekamąją 
istorinę vertę.

1884 m. L Žiogelis Vilniuje Ulei- 
do antrą knygą, kurioje aprašė savo 
kelionę su Egipto vice-karaliumi po 
Arabijos pusiasalį, Abisiniją ir kitas 
Nilo eukštupio šalis. Ta kelionė pra- i 
sidėjo 1863 m. ir truko kelerius me-< 
tus. i

| kelionę po Afriką I. žiogelis 
ruošėsi labai entuziastingai. Jis skai
tė ankstesniųjų keliautojų aprašymus, 
tikėjosi aplankyti Nilo versmes. Jis 
savo knygoje, aprašydamas pasiruo
šimą kelionėn, stebisi, kad Ameri

ka, kuri tik ką surasta — jau beveik 
visa pažinta, o Afrika, kultūros, o gal 
būt, kr žmonijos lopšys dar tebesanti 
geografiniais keliautoją eitais apraiz
gyta.

Kellonės metu buvo aplankytas 
Arabų pusiasalis, daug mažų Abisi
nijos tautelių, Sudanas, žemyn Nilu 
grįžta į Egiptą. Čia kelionė nesibai
gė, o tęsėsi po Libaną, Turkiją ir 
Europą. Knygoje aprašytos papildo
mos išvykos j medžioklę, į paupius, 
kaimus, kur galima būtų pastebėti 
daugiau įdomaus iš arčiau. Suminė
ta nemaža vertingų pastabų apie ap
lankytų kraštų geologiją, užgesusius 
vulkanus, pasitaikančias suakmenėju
sios faunos liekanas ir kt. Autorius 
sakosi prie Akabos užutekio surin
kęs amonitų kolekciją. Apie Sacha
rą pareiškia tokius samprotavimus: 
tai ne lyguma ir ne žemuma, o plokš- 
tikalnė su seno hidrografiniu tink
lu (!]. Nuolat aprašymuose piešia 
gamtos ir ypač dykuminės gamtos 
paveikslus: dykumos audras, sausvė- 
jus, kurie, anot I. Žiogelio, išdžio
vina viską, net „keliautojo sielą".

aptiktąSu smalsumu stebi ir aprašo 
florą ir fauną. Sumedžiotų krokodilų, 
beždžionių ir kitų iškamšas, mineralų 
kolekcijas, herbarus siuntė Europos 
mokslo centrams: į Kijevą, Londoną, 
Paryžių. Kaip gydytojas domėjosi 
vaistažolėmis, rinko herbarą.

Keliautojas nemaža dėmesio skyrė 
ekonominiams lankytų kraštų stebė
jimams. Sueco kanalas jo laikais dar 
buvo tebestatomas. Ta proga I. Žio
gelis paliečia ilgą ir įdomią šiov per
kaso istoriją nuo seniausių laikų. Pa
mini ilgaamžę Egipto ir aplinkinių 
kraštų prekybą, kuri vyko Nilo upe 
su pietų šalimis ir aplinkinėmis jū
romis su tolimesniais kraštais. Pre
kyboje čia didelį vaidmenį turėjo 
medis, balzamas, eteriai, audiniai, 
plunksnos, riešutai, pipirai, dramblio 
kaulas. Minimi brangakmeniai, žem
čiūgai. Pastarųjų gaudymu labai su
sidomėjo I. Žiogelis, plaukiodamas 
Raudonąja jūra. Keliose vietose jis 
stebėjo nardytojų sunkų darbą ir 
smulkiai jį aprašė. Lankėsi įdomiuo
se rytietiškuose turguose, vadinamuo
se bazarais, stebėjo prekybą viskuo, 
net žmonėmis.

Knyga parašyta, ne vien pasire-
miant savo kelionės įspūdžiais, bet ir

įvairiu laiku keliautoju žiniomis. Au-j 
torius neblogai žinojo geografinių i 
atradimų istoriją. į

I. Žiogelis aprašo Abisinijos tau
telių papročius, etnografinius, teisi
nius ypatumus. Aprašymai labai vaiz
dingi, vietom meniški, anekdotiškais 

i pasakojimais paįvairinti. Kur galėjo, 
I. Žiogelis stengėsi patekti į įvai
rias ritualines čiabuvių iškilmes, ves
tuves ir pan. Kelionės metu sako
si daug teikęs medicininės pagalbos, 
gydęs ne tik ekipažo narius, bet ir 
paprastus žmones. Chartumo miesto, 
kuris Žiogeliui panašus į Kauną, apy- 

I linkėse siautė šiltinė ir cholera. Ir 
jis 12 dienų, atsiskyręs nuo ekipažo, 
gydė nelaimingus kaimiečius. Kai 
vėliau važiavęs pro Beirutą, tai ten 
irgi buvo paplitusi choleros epidemi
ja. Vienintelis miesto gydytojas pran
cūzas buvo jau pabėgęs. I. Žiogelis 
ir čia gydęs iki galo, kol siautusi 

(epidemija. Tarp kitų, išgydė ir Rusi
jos pasiuntinį tūlą Ivanovą.

Ir šioje knygoje I. Žiogeliui už
kliuvo biblija. Jis atkeliavo į vietą, 
kur atseit įvykęs stebuklas — Mozė 
išvedęs žydus per jūrą „iš Egipto 
žemės, iš nelaisvės namų". Ėmėsi 
tikrinti, kaip Egipto bėgliai galėję 
neskęsdami pereiti pėsti jūrą. Ir ką 
gi — išmatavęs rado, kad gylis ten. 
1,27 metro, o jūros atoslūgio metu 
vos 15 cm (!J.

Nemaža vietos skiriama religinio 
fanatizmo aprašymams, samprotavi
mams, kurių daug kyla, apsilankius 
Mekoje ir Medinoje. Tamsa, dvasinis 
pažeminimas ir paralyžius, absoliu
tus beraštiškumas, skurdas, aklas fa
natizmas sukrėtė keliautoją. Be kita 
ko, įdomios aplinkybes kuriomis
I. Žiogelis pateko į Meką ir Medi
ną. Tais laikais krikščioniui į šias
šventas vietas nebuvo galima per 
septynis varstus prisiartinti. Tada su 
savo valdovo žinia I. žiogelis pa
sivertė „musulmonu" — užsidėjo tur
baną, kiek pasidažė, išmoko maldų * 
ir apeigų. Jis aplankė visus šventus 
pašalius, buvo visai arti pranašo 
karsto Ir laimingai grįžo. O galėjo 
baigtis mirtimi.

Skaitant I. Žiogelio knygas paste
bi gana gerus autoriaus stilistinius 
sugebėjimus. Daug puslapių parašy
ta tiesiog literatūriškai, vaizdžiai, j

Ypač tai pasakytina apie medžiok
lės scenų aprašymus.

I. žiogelio knygos yra didelė bib
liografinė retenybė. Lenkai teigia, 
kad „Kelionės į Abisiniją" tėra tik 
vienas egzempliorius Varšuvos uni
versiteto bibliotekoje, kitas, spėja
ma, — Vroclave. Si knyga, manoma, 
nepasiekė užsienio bibliotekų. Vil
niuje Mokslų akademijos bibliotekoje 
yra abi žiogelio knygos, o universi
teto bibliotekoje — tik Egipto isto
rija.

Apie autorių žinių labai maža. Gal 
būt, dėl to pastaruoju metu atsirado 
net abejojančių I. žiogelio darbais. 
Šiais metais Adis Abeboje leidžia
mame žurnale „Journal of Ethiopian 
Studies" pasirodė lenkų - autoriaus 
St. Chojnackio nedidelis straipsnis, 
kuriame I. Žiogelio kelione po Abi
siniją abejojama. įtariama autoriaus 
ten nebuvus, o knygą parašius iš nu
girstų nuotrupų, kitų knygų. įrody
mui pateikiami keli knygoje aptik
ti netikslumai: vienur kitur atstumas 
neteisingas, klaidingai pavadintas 
vienas kitas augalas, įtariama jį ži
nojus kitų autorių lankytų kraštų ap
rašymus. Tačiau tie netikslumai galė
jo knygoje atsirasti ir dėl kitų prie
žasčių. Knyga buvo rašyta praėjus 
15—20 metų po kelionės. Prieš tai 
buvo dar parašyta Egipto istorija. 
Neaišku, ar kruopščiai autorius vedė 
dienoraštį, gal iš viso nedarė užra
šų. Dėl Egipto istorijos St. Chojnac- 
kis nedaro priekaištų, kai tuo tarpu 
stiliaus, faktų gausumo požiūriu kny
gos tarpusavy nesiskiria.

I. Žiogelis buvo kruopštus tyrinė
tojas. Apie tai rašo M. Tiškevičius, 
kuris 1860—61 m. žiemą kartu su 
I. Žiogeliu kasinėjo Karnako, Tėbų 
ir kitus griuvėsius, aplankė žymius 
Egipto kultūros paminklus. I. žioge
lis, atrodo, susirašinėjo su istoriku 
T. Narbutu ir kitais Lietuvos praei
ties tyrinėtojais.

I. žiogelis, užmirštas mūsų krašto 
žmogus, yra įdomi ir iš- dalies mįs
linga asmenybė. Verta patyrinėti jo 
veiklą, darbus ir kūrybą, paieškoti 
archyvinio palikimo, nuodugniai ir 
objektyviai jį įvertinti.

Įdurtą vietą, paskui jo lūpos nuslinko ant jos rankų, palietė kaklą, ir Otiliją apėmė toks jausmas, lyg ji būtų skriejusi lapų sūkuryje. Ji traukė į save jo kūno kvapą, tamsų, gaivų aromatą, kuris priminė kažkokių augalų šaknis — geranijų ar vešlių meclžių.— Na, užteks, — ištarė ji maldaujamai, nors širdis jai sakė visai ką kita, ir, tik dar valandą pasidžiaugusi juo, jos širdis tarytum atlyžo. Tada ir Rojalis aprimo, jo galva su vešliais plaukais nusviro jai ant krūtinės.— Štiš! — pabaidė Otilija uodus, kurie spietėsi apie miegančias jo akis. — Štiš! — pagrasino ji ir Džunui, kuris stypiniavo aplinkui, kudakindamas į dangų.Gulėdama Otilija išvydo senus savo priešus — bites. Tyliai, viena paskui kitą lyg skruzdėlės, bitės ropojo čia į nulūžusį stuobrį, čia vėl iš jo, visai prie pat Otilijos. Ji švelniai atstūmė nuo savęs Rojalio rankas ir palygino ant žemės vietą jo galvai. Jos ranka drebėjo, kai padėjo ją ant bičių tako, bet pirmoji atskridusi šleptelėjo tiesiai jai į delną ir, kai ji sugniaužė pirštus, bitė nė nemėgino jos gilti. Otilija suskaičiavo iki dešimties — norėjo įsitikinti, tada atgniaužė saują, ir bitė, džiaugsmingai dūgzdama, ratuodama pakilo į orą.
* Savininkė štai ką patarė Vaikučiui ir Rozitai.— Palikite ją ramybėje. Tegu sau eina. Praslinks kelios savaitės, ir ji sugrįš.Savininkė kalbėjo liūdnai, tarsi pralaimėjusi kovą. Norėdama išlaikyti prie savęs Otiliją, ji siūlė jai geriausią kambarį namuose, naują auksinį dantį, foto aparatą, elektrinį ventiliaitorių, bet Otilija nė nesudvejojo — susidėjo savo daiktus į kartoninę skrynelę ir tuoj išėjo. Vaikutis mėgino jai padėti, bet pati taip verkė, kad Otilijai teko ją raminti:— Bloga lemia visos tos ašaros, krintančios ant nuotakos daiktų.O Rozitai Otiliia oasakė:— Rozita, tu turėtum džiaugtis dėi manęs, o ne stovėti ir laužyti rankas.Buvo praslinkę vos pora dienų nuo gaidžių peštynių, kai Rojali: užsikėlė ant pečių kartoninę Otilijos skrynutę ir išsivedė ją prietemoje į kalnus. Kai pasklido žinia, kad jos nebėra „Eliziejaus laukuose". daugelis klientų ėmė sukti kitur. O tie, kurie liko ištikimi įprastiems namams, skundėsi, kad pasidarė nuobodu. Dažną vakarą tiesiog nebūdavo kas nuperka panelėms alaus. Pamažu visi įsitikino, kad Otilija vis dėlto nebegrįš.Praslinkus šešiems mėnesiams, savininkė tarė:— Ji, tur būt, pasimirė.#73.1.24

Rojalio namukas skendėjo gėlėse: glicinijos dengė stogą, vynuogienojų užuolaidos temdė langus, prie durų žydėjo lelijos. Pro langus buvo matyti, kaip toli toli mirguliuoja jūra, nes namukas stovėjo aukštai ant kalvos. Čia kepino karšta saulė, bet paunksmėje visada buvo šalta. Namo viduje visą laiką viešpatavo prietema ir gaiva, o ant sienų šiugždėjo išklijuoti rausvi ir žali laikraščiai. Čia buvo tik vienas kambarys: jame stovėjo krosnelė, ant marmurinio stalelio siūbuojantis veidrodis ir varinė lova, kurioje galėjo išsitekti trys storiausi dručkiai.Bet Otilijai neteko miegoti šitoje didingoje lovoje. Jai nebuvo leista net atsisėsti ant jos, nes tai buvo Rojalio senelės nuosavybe. Jis ją vadino Sene Bonaparte. Surukusi, gremėzdiška būtybė, kreivomis lyg nykštuko kojomis, apsipešusi kaip suopis, Senė Bonaparte buvo didžiai gerbiama kelias, mylias aplinkui kaip kerėtoja. Žmonės saugojosi, kad ant jų neužkristų senės šešėlis. Net Rojalis prisibijojo jos ir mikčiodamas pasakė jai, kad parsivedė į namus žmoną. Pamojusi Otilijai prieiti arčiau, senė piktai apžnaibė ją iš visų pusių ir pareiškė anūkui, kad jo nuotaka pernelyg liesa:‘ji mirsianti su pirmuoju kūdikiu.Kas vakaras jaunoji pora laukdavo, kada, jų manymu, Senė Bonaparte bus užmigusi ir jie galės pasimyluoti. Kartais, gulėdama ant mėnesienos apšviesto šiaudinio čiužinio, ant kurio jiedu miegodavo, Otilija aiškiai jausdavo, kad Senė Bonaparte nemiega ir seka. juos. O sykį pamatė, kaip tamsoje subliksėjo išvirtusi žiburiuojanti jos akis. Tuščia buvo dėl to skųstis Rojaliui, — iš to jis tik pasijuokdavo:
— Kas gi čia blogo, jei senė, tiek mačiusi savo gyvenime, užsigeidė dar truputėlį pasižiūrėti?Kadangi Otilija mylėjo Rojalį, nebesiskundė ir stengėsi nepykti ant Senės Bonapartes. Ilgą laiką ji jautėsi laiminga — visai nepasigesdavo nei draugių, nei gyvenimo Port-o-Prense. Bet vis dėlto labai saugojo anas dienas primenančius daiktus. Pasiėmusi siuvinėjimo kraitelę, kurią Vaikutis jai davė kaip vestuvinę dovaną, Otilija adydavo šilkines savo sukneles ir žalias šilkines kojines, kurių dabar jau beveik nenešiojo, nes nebuvo kur su jomis eiti: tik vyrai susirinkdavo į kaimo kavinę, kai vykdavo gaidžių peštynės. Moterys susitikdavo tik prie upelio, su skalbiniais.

? Bus daugiau.
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V. Ratas, Perth, Australia Kengūrų medžioklė / Kangaroo Hunt Vaclovas Ratas Pievų paukštis / Meadow Bird 
Spalvota Itografija / Color lithograph

8 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Australijoje mirė Vaclovas Ratas-Tatais- 
kis dar jaunas, gimęs 1910 metais dailinin
kas. Jis grafiką studijavo pas Adomą Galdi
ką. Baigęs Kauno meno mokyklą vėliau stu
dijavo Venecijoje, Florencijoje ir Romoje.

Pasitraukęs iš Lietuvos apsigyveno Aus
tralijoje ir ten iš karto buvo vietos meno 
veikėjų pastebėtas ir pripažintas stambia 
meno pajėga.

Vaclovas Ratas grafikas, dažnai mėgo li
no ir medžio raižinius. Jo įsidėmėtinas su
gebėjimas savitai pavaizduoti pasaulį, jo kū
rinius padaro atmintinus. Kai žmonės iš 
moderninio meno kūrėjų reikalauja tautinių 
bruožų, tai Ratas buvo lietuviškas savo kū
ryboje ne tik todėl, kad gražiosios žmonių 
legendos, kaip Jūratė ir Kastytis jam buvo 
artimos ir mielos, bet kituose savo darbuo
se, kur nebūtinai dominavo tautiniai moty
vai,jis pasilieka savo braižu giliai lietuviš
kas. Jo darbuose glūdi subtili nuotaika, daž
nai blyksteri satyra,o kartais stebina gim
tojo krašto nostalgija.

Iš ciklo Jūratė ir Kastytis* ( medžio raiž.)
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KANADA UŽDARO
DURIS
Kanados vyriausybė nu

sprendė uždaryti duris 
tiems imigrantams, kurie 
iki šio laiko atvykdavo čia 
turistų teisėmis, o po to 
atlikę nesudėtingus forma
lumus,gaudavo teisę dirbti 
Kanadoje .Kol čia didesnės 
bedarbės nebuvo,į tai ne
buvo kreipiama didesnio 
įmesto .Bet kai dabar be
darbių skaičius netikėtai 
išaugo, net iki 7 nuošim
čių visų dirbančiųjų, ši 
problema darosi opi.

Žmonių skaičius, kurie 
atvykdavo į Kanadą ir no
rėdavo kokiu no r s būdu č ta 
pastoviai įsikurti vis au
go, pagaliau pastaruoju 
metu tokių turistų atsi
rasdavo iki tūkstančio į 
dieną.Į Kanadą atvažiuoja 
iš Azijos, Vest Indijos ir

P tetų Amerikos. Iš JAV 
’^er 5 metus daug tūkstan
čių atvyko dezertyrų ir 
kitkokių asmenų,kurie dėl 
kokios nors priežasties 
nori apleisti savo terito
riją. O visa eilė nepasto
vių. asmenų atvykdavo į 
Kanadą tuo tikslu, kad vė
liau galėtų persikelti į 
JAV, o vėliau pasilkidavo 
Kanadoje.

Kanados vyriausybė 
rengiasi padaryti šioje 

y srityje žymius pakeitimus.
2fet tuo pat metu nereikia 
užmiršti, jog kiekvienais eityje,naujų namų ir atsi
motais Kanadą aplanko 
Iki 14 milijonų turistų,kas 
turi nemenkos reikšmės 
šalies ekonominiam gy
venime. Apsunkinant įva
žiavimo sąlygas, galima 
netekti bent dalies turistų.
Tačiau,at rodo,kad įvažia- • KANADOS general gu-

THE TORIES ROBERT STANDFIELDN.D.P. LEADER DAVID LEWISTRUDEAU AT OPENING OF PARLIAMENT

Kanados politikos vadai.'fis kairės) Premjeras Trudeau, NDP vadas D. Lewis ir kon serv utori ų vadas R. Stanfieldas.

1973.1. 24

vimo suvaržymai bus vis 
tik didesni. Labiausia pa
sunkės pasilikti Kanadoje 
turistams ir čia gauti dar
bo. Jau buvo atsitikimų, 
kad buvo atsakytos vizos 
tiems ,kur ie buvo įtariami, 
jog nori čia pasilikti.

• TARPTAUTINĖ ekono
minio bendradarbiavimo 
organizacija, kuriai pri
klauso dvidešimts valsyt- 
bių,nesenai paskelbė savo 
stebėjimus.Tarp kitko sa
koma,kad 1973 metais Ka
nadoje numatoma prekių 
kainų pakilimas, o greta 
to ir didokas bedarbių 
skaičius. Šios organizaci
jos ekspertai sako, kad 
jaunimas Kanadoje taip 
gaus lai ateina darbo ieško
ti,jog jokiomis priemonė
mis nesą bus galima be
darbės išvengti. Tačiau 
aplamai ekonominis veik
lumas turės pasidaryti 
gyvesnis. Tad jokios kri
zės esą nenumatoma.Vi
sai panašios nuomonės 
laikosi ir Kanados ekono- 
mistaiJŠie metai tokiu bū
du galės būti sėkmingi ir 
geri metai. Praeitais me
tais Kanadoje išaugo be
darbių skaičius.Bet eko
nominiame gyvenime, pa
stebima žymi pažanga. 
Produkcija padidėjo, pa
statyta daugiau, negu pra

rado 250,000 naujų dar
boviečių. Jeigu nebūtų pa
sireiškusi tam tikrame 
laipsnyje infliacija, tai ir 
praeitieji metai būtų lai
kytini sėkmingais.

bernatorius Mitchener pa
skelbė, jog 67 kanadiečiai 
gavo praeitais metais Ka
nados Ordeną.Šis ordenas 
yra trijų laipsnių. Pirmo
jo laipsnio ordeną gali tu
rėti 150 gyvų esančių ka
nadiečių. Žemesniųjų 
laipsnių ordent duodami 
nusipelniusiems asme
nims ir jų skaičius gali 
būti neaprėžtas.Šiuos or- 
denus gauna įvairių pro
fesijų asmenys, nuo ho
ckey žaidėjų iki moksli
ninkų. Kiekvienais metais 
apdovanojami kanadiečiai, 
kurie nusipelnė dirbdami 
savo šaliai ir visai žmo
nijai.

• FEDERALINĖ viešųjų 
darbų ministerija pasi
rašė sutartį su keturio
mis statybos firmomis dėl 
pašto įstaigų namų. Dau^- 
giausia pašto namų bus 
statoma Toronto ir Missi
ssauga srityse.

• KANADA turėtų pra
dėti prekybos derybas su 
JAV, bet laukiama iš ten 
konkrečių pasiūlymų. Pa
staruoju metu atsirado 
žymus skirtumai pažiūro
se dėl prekybos mainų. 
Stambesnė problema yra 
automobilių ir jiems da
lių prekybos sureguliavi
mas . Būs imose prekybos 
derybose šis klausimas 
bus nuodugniai svarsto
mas.

• KANADOS parlamente 
opozicija nesiliauja ata
kuoti Trudeau ministerių 
kabinetą.Opozicijos vadas 
Stanfieldas puolė savo kal
boje ne tik liberalus, bet 
ir demokratų vada David 
Lewis, nurodydamas, jog 
ši koalicija tesanti ” san
tuoka pagal apskaičiavi-

Vietnamo karui pasibaigus Kanados kariai ten 
vyksta taikos sąlygoms prižiūrėti. Dabar jie 
gauna specialius skiepus.

mus ”. Demokratai šiuo 
sykiu,jo nuomone, pasižy
mėjo principų silpnumu. 
Stanfieldas kaltino vyriau
sybę, kad ji nesugebėjusi 
iki šio laiko surasti veik
mingų priemonių kovoje su 
bedarbu, infliacija ir mo
kesčių sumažinimu srity
je. Jis baigė savo kalbą, 
siūlydamas pareikšti da
bartinei vyriausybei nepa
sitikėjimą. Tuo tarpu jo 
pasiūlymas buvo atmestas

• OFICIALIAI praneša
ma, kad Andų kalnuose 
įvykusioje lėktuvo kata
strofoje nukentėję,© vėliau 
išsigelbėję, badaudami 
valgę savo sankeleivių 
mėsą. Visos aplinkybės 
nėra paskelbtos. Bet vie
šai prioažinta, kad nukri
tus iame lėktuve maisto 
buvo labai maža ir 69 die
nas išbuvę kalnuose kelei
viai pasidavė kanibaliz
mui. Urugvajaus admini
stracijos atstovai žada šį 
reikalą ištirti. Vienas iš 
tų, kurie išsigelbėjo, aiš
kina, kad tai buvę panašu 
į širdies persodinimą,ka
da mirusio žmogaus šir
dis atiduodama kitam, ku- 

rio gyvybė tuo būdu esti 
išgelbėta. O kitas bando 
aiškinti šią nelaimę tuo 
būdu kad atsisakydamas 
valgyti žmogaus mėsą, jis 
tiesioginiai vykdytų savi
žudybę. Jie buvo 12,000 
pėdų aukštumoje ir jokios 
pagalbos negalėję gauti.

KASDIENINĖS
PASTABOS
Nustok skųstis,” kad aš 

turėčiau laiko”... nes lai
ką mes visi gauname vie
nodai: sekundėmis, minu
tėmis, valandomis, die
nomis. ..

Geriausios dovanos: 
oponentui - tolerencija, 
draugui-š irdis ,va ikul-ge- 
ras pa vyzdy s,pačiam sau- 
savigarba.

Užrašas įvažiuojant į 
Hondo,Texas:Čia yra Die
vo kraštas - nevažiuokite 
per jį, kaip per pragarą.

Visad turėkite tolimes
nius siekius, kad nebūtu
mėte suniekintas dabarti
nių nepasisekimų.

Neskolink draugui pini 
gų, nes neteksi abiejų...

Pacientas:- daktare, aš 
labai bijau. Tai mano pir
moji operacija.

Daktaras: Aš labai ge
rai žinau kaip tu jautiesi, 
nes aš irgi pirmą kartą 
operuoju.

Paruošė V.Š.
• ČEKOSLOVAKIJOJE 
Bratislave teismo rūmuo
se, sprogo bomba už muš
dama 2 žmones ir 4 su
žeis dama.

Spėjama,kad bomba pa
dėjo psichiniai nesveikas 
asmuo, kuris ir pats žuvo. 
Kokiomis aplinkybėmis 
įvyko ši nelaimė oficialiai 
nepranešama.

9 p$l.



NL KONKURSAS JAUNIMUI

- 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.

ČIA IŠTRAUKOS IŠ PLAČIAI 
ŽINOMŲ POETŲ KŪRYBOS. 

JAUNI SKAITYTOJAIXVIE- 
ČIAMI ATSPĖTI KOKIE AU
TORIAI ŠIUOS POSMUS PA. 

RAŠĖ. KAS NURODYS AU- 
TORIUS PAGAL ŽEMIAU 

DUOTAS SĄLYGAS GAUS v 
DOVANU.

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.

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

KONKURSO SĄLYGOS:

Kas atspės tzsus autorius, gaisą I prizą — gerų knygų rinkini. II prizą knygomis gaus, 
kas atspės bent 6 autorius — ir III prizą gaus, atspeję bent 3 autorius. Dalyvaukime visi.

Atsakymus siųsti iki 1973 m. sausio 15 dienai.

LIETUVOS KARVELIAI

Pasaulyje gyvena 292 
laukinių karvelių rūšys, o 
Lietuvoje tik keturios: 
KeršuliaifColumba palum- 
bus),uldukai(Columba oe- 
nas),paprastieji purplei ia i 
( Streptopelia turtur ) ir

pietiniai purptelia{(Strep
topelia decaocto).

Iš visų karvelių stam
biausi yra keršuliai,kurie 
sveria 430 - 520 g. Jie 
mėgsta eglynus, mišrius 
miškus, kur ramu. Minta

Metlūs.kaip karveliai.
ADVOKATAS

J.P. MILLER.bjl, B.C.L.
168 Metrą Dane Street 205.

Te/r 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

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

2X0 SV. JAMES ST. WEJT - SUITE S2S MONTREAL 120.

' T»l:842-1126, nomu678-3660

Dr. V. Giri unienė
Dantų gydytoja 

5330 L*As«cm»twm Buvo.
Montreal.

Tel. 265-3536

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 SL CATHERINE Street W.. Room 600 
Tel: 866-8235, namu 488 - 8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B A., M.D.. C.M., M.Sc., L.M.C.C^ FJt.C.S.fc).

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

spygliuočių sėklomis,pikt
žolėmis,smulkiomis srai
gėmis, vabzdžiais, palesa 
javų grūdų. Kai miškuose 
pakvimpa pavasariu, ker- 
šuliai pradeda savotišką 
giesmę. Vėliau jie krau
nasi lizdą: tai keliolika 
šakučių,sukrautų ant eglės 
Šakos. Iš apačios lengvai 
galima pamatyti lizde 
esančius 2 kiaušinius .Kar-. 
Vėliai peri apie 17 dienų. 
Neretai iš kiaušinių išsi
rita tik vienas jauniklis.

Uldukai mažesni , sve
ria apie 300 g. Jų kūno 
viršus pilkai melsvos 
spalvos, papilvė šiek tiek 
šviesesnė. Sprandas taip 
pat turi metalinį atsplavį, 
pagurklis rausvas. Plas- 
nojamos plunksnos juos
vos su tamsiai juodomis 
juostelėmis įstrižai spar
no. Uodega baigiasi juoda 
juosta, o jos apačioje pa
matas šviesiai pilkas.

Uldukai pradeda burkuo
ti, kai tik sugrįžta iš pie
tų į mūsų mišrius miškus. 
Perėti pradeda dažniausiai 
balandžio mėnesį,deda tik 
po du kiaušinius į medžio 
uoksą. Kaip kiti . uoksi- 
ntai paukščiai, taip ir ul
dukai vis rečiau suranda 
mędžių su uoksais. Rugsė-
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VIETA GERAI PASIEKI AMĄ IR PRIEINAMOS KAINOS.

jo pabaigoje ir spalio mė
nesį jie išskrenda į pie
tus.

Paprastieji purplei iai- 
mažiausi mūsų miškuose 
perintys karveliai sveria 
vos 160-180 g. Jų giesmė- 
savotiškas turkimas : 
” Turr - purr, turr - purr, 
turr - purr n.

Kiek stambesni-mūsų 
naujakuriai pietiniai purp
leliai. Tai ateiviai iš toli
mosios Indijos, Afganista-
no , Balkanų pusiasalio. 
Pirmą kartą Lietuvoje jie 
pastebėti 1954 m. Šie lau
kiniai karveliai apsigyve
no ne miškuose, kaip kiti 
karveliai, o miestuose, 
parkuose, soduose, dau
giausia ten,kur auga eglės. 
Ypač jie mėgsta tankias 
dygiąsias egles, kuriose 
susikrauna, kaip ir kiti 
laukiniai karveliai, labai 
retą lizdą. Padeda du bal
tus su gelsvu ar melsvu 
atspalviu kiaušinius. Kai 
kurios mūsų stebėtos po
relės perėjo net tris kar
tus. Pietiniai purpleliai 
neišskrenda, o žiemoja 
Lietuvoje. Jų dabar jau 
dažnai galima pastebėti 
Kaune, Palangoje, Ukmer
gėje ir kituose miestuose. 
Beje, tai vieni gražiausių 
laukinių karvelių. Ulbuoti 
pradeda kovo pabaigoje bei 
balandžio pradžioje.

Pietiniai purpleliai,kaip 
ir visi laukiniai karveliai, 
minta mišriu lesalu. Žie
mą labai mėgsta grikių 
grūdus, jų kruopas, o va
sarą - įvairių piktžolių 
sėklas, vabzdžius.

Laukiniai karveliai tik
rai gražūs paukščiai-pui- 
kūs skrajūnai, mūsų miš
kų papuošalas. Stebėdami 
juos daug metų, įsitikino
me, kad laukinių karvelių 
vis mažėja. Uldukai nyks
ta, nesurasdami lizdams 
uoksų .Keršulia i,mėgstan
tys tylius miškus, ne vi
sada randa ramybę, grįžę 
pavasarį. Tada dar būna 
neužbaigti miško ruošos 
darbai,ir miškakirčių su
keltas triukšmas karvelius 
išbaido. Mat, visi mūsų

Dantų gydytoja 
DR. Ą. OJAUGELIENĖ

1410 Guy St., 1 a. 11 - IZk.

TO: 
932.6662; namg 737-9681

miškuose gyvenantys kar
veliai yra gana jautrūs ir 
pagąsdinti greit pameta 
lizdą su kiaušiniais. Kiek 
drąsesni,rodos,paprastie- 
ji purpleliai. Gal dėl to jų
daugiau miškuose ir išli
ko. Dabar pastebima, kad 
karveliai keliasi iš miškų 
į gyvenviečių .želdinius. 
Reikėtų pasirūpinti, ka 
mėlynieji karvelei lai sau-^ 
giau gyventų jiems įpras
tose vietose, t. y. miškuo- 
se.Vertėtų palikti daugiau 
medžių su uoksais, bandyti 
uldukams įkelti į medžius 
inkilus. Be to, nereikėtų 
laukinių karvelių medžioti

Karveliai naudingi žel
diniams, nes sunaikina 
daug piktžolių, įvairių au
galų kenkėjų .Mūsų liaudy
je nuo seno puoselėjama 
meilė karveliui. Tegu šit 
mėlynieji skrajūnėliai ir 
dabar susilaukia mūsų glo
bos. 'C.)

P.Šleikus.

• UGNE KARVELYTĖ, 
dr. P.Karvelio duktė, buvo 
nuvykusi į Vilnių ir rinko 
medžiagą savo darbui 
prancūzų kalba apie M.K. 
Čiurlionį.

ŽVEJU IR 
MEDŽIOTOJU 
PASLAUGOMS 
KAUNAS. -Palapinės pa

vidalo pastatas išdygo i 
Viršužiglio pušyne ties 
Kauno mariomis. Tai-me- 
džiotojų ir žvejų poPsio 
baze. Namas statytas pa
gal architekto A. Sprin
džio projektą. Čia įrengta 
medžioklės laimikų salė, 
devyni miegamieji kam
bariai, dušas, garažas bei 
kitos patalpos. Žvejai čia 
pat galės išsivirti žuvienę, 
medžiotojai išsikepti 
kepsnį.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



„AMŽINASIS LIETUVIS46
(ii praeito numerio)

Savo novelėje " Kunigo 
Strazdelio regėjimas", 
skaitytoje literatūros va
kare, Sintautus įrodinėja, 
kad tik Perkūnas buvo lie
tuvio gynėju JCai vieno po
kylio metu dvare Vyskupas 
parduoda grafui lietuvaitę 
Ievutę ir čia pat,prie sta- 
lo,liepia ją apnuoginti,ku
nigas Strazdelis nutraukęs 
staltiesę ja apgaubia Ievu

tę. Už tai jis užpjudomas 
šunimis ir išgujamas iš 
dvaro .Bet kai Ievutės tė
vai, kaimynai ir jos suža
dėtinis prašo Strazdelį 
vesti juos dvaro deginti, 
jis atsisako. Jam makno- 
jant pažliugusiais rudens 
laukais šalia jo atsiranda 
Rūpintojėlis ir velnias- 
Jaujinis. Jaujino lūpomis 
Sintautas puola Strazdelį, 
raginantį žmones kalti 
plieną,bet kai reikia vesti 
\ mūšį, bėgantį iš kovos 

rauko. Jis prikiša Rūpin
tojėliui, kad tas tik rymo 
ir steb i lietuvio vargą nie
ko neveikdamas, niekam 
nepadėdamas. Tada atva
žiuoja senis Perkūnas,tas 
didysis partizanas,ir smo
gia savo kirviu į nuodė
mingą dvarą,sudegindamas 
kaltuosius ir išvaduoda
mas Ievutę.

Tartum pranašas Jere
miją Sintautas griaudžia, 
^ira ir mokina, todėl jis 
Beveik visiems nusibosta, 
įgrįsta .Ir nors jis tai pats 
mato ir žino, bet negali 
sustoti. HTaip, aš esu gir
tas, aš visą laiką girtas, 
nes esu tėvynės meilės 
alkoholikas, ir visa mano 
beprotybė yra ta, kad tau
ta įsisunkus į mano krau
ją, kaulus ir smegenis: be 
tautos aš niekas ,o su tau
ta viskas .Toks aš esu, ki
toks negaliu būti, " - sako 
savo seserėnui Sintautas. 

g, Aš myliu savo tautos 
praeitį su visais jos lai
mėjimais ir pralaimėji- 
fmais, su jos dievais ir 
šėtonais, su visais gar
bingais valdovais, niek
šais ir išdavikais,su par
sidavinėjančiomis kaimy
nų vyrams kekšėmis, su 
mūsų prosenolių gigantiš
kais užsimojimais kurti 
imperijas ir sodinti į kai
mynų sostus lietuvių di
nastijas ir su jų egoistiš
ku ir niekšišku bėgimu ir 
savo tautos, aš myliu sa-
1973.1.24
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vo tautą su visa jos didy
bę ir menkysta. "

Ir kai jis taip trimituo
ja, jo paties gyvenimas, o 
kartu gyvenimas šalia jo 
eina savo keliu. Nors jis 
ir aiškino seserėnui kaip 
" mūsų didžiūnai, nujoję į 
Rytus, nugrimzdavo į sto
ras duknas subaltaodėmis 
ir standžiakrūtėnlis mas- 
kolėmis " ir taip nulietu- , 
vėdavo - jis vedė svetim
tautę. Jo paties duktė Vik
tė, nors ir klausėsi jo ug
ningų kalbų ir skaitė jo 
raštus-pasirinko arabą.Į 
tėvo graudenimą, "laikytis 
už lietuviškos šakos", duk
tė atsako:

"Ir jei Lietuva pastos 
man kelią į laimę, aš jos 
išsižadėsiu, supranti, tė
ve?-ji rėkte Išrėkė.-Ma
no laimė man svarbiau už 
visas pasaulio tautas. A r 
tauta, kaip slibinas, turi 
ryti savo vaikų laimę? 
Niekas man negali diktuo
ti, ką ir kaip aš turtu my
lėti!. .. Gerai,tu vertei ma
ne lankyti lietuvišką mo
kyklą aš lankiau,tu vežio
jai mane šokti tautinius 
šokius,aš šokau, bet dabar 
aš noriu pašokti savo šo
kį be tavo oifcestrėlio ir 
gyventi savo ateitimi, o 
ne Lietuvos."

Po tokio susikirtimo jis 
dukters paveikslą perriša 
juodu kaspinu ir jos išsi
žada, o vestuves prasėdi 
vienas aludėje gerdamas.

Jo sūnus Mantas, kuris 
tėvo raštų neskaitė ir su 
tėvu mažai kada kalbėjo, 
vedė lietuvaitę, tačiau gy
venti arčiau tėvo nenorė
jo - išvyko į Kaliforniją.

O žmona:" Alina perėjo 
per jo gyvenimą kaip kon
trastinių spalvų fejerver
kas. Ji buvo jam žmona ir 
meilužė, ji buvo jo vaikų 
motina, bet ji liko jam 
svetima kaip žmogui ir 
rašytojui. Ji gyveno šalia 
jo,bet ne su juo. Niekad iš 
jų santykių nebuvo išnyku
si svetimybės dvasia. "Be 
to ji dar buvo jam ir ne
ištikima. Lietuvoje per 
atostogas kaime augaudi- 
nėjo jį su bernu, o čia 
Amerikoje su senberniu 
Dargellu.Ir, pagaliau, val
kams iš namų išėjus,jinai 
visai jį palieka, išvažiuo
dama su meilužiu.

Nesisekė Gintautui ir už 
namo s ienų.Tame pačiame 

fabrike su juo dirbantis 
Lietuvos ruskelis, pasi
slėpęs po Žygo pavarde, 
jį šmeižė, šantažavo, su- 
ardydamas Gintauto san
tykius su Vyžainių šiema. 
To neužtekus Gintautą su
naikinti, Žygas jį užpuolė 
fabriko rūsyje,norėdamas 
pirmušti.o gal ir užmušti. 
Besigindamas Gintautas 
nuskandina Žygą alyvos 
baseine.Ž mogžudyste Gin
tautas nebuvo apkaltintas. 
Ir didelio sąžinės grauži
mo nepergyveno. Tačiau 
per tą žmogžudystę jis 
prarado savo mylimąją Ižą 
Vyžaintenę.

Jaunystėje Lietuvoje 
jiedu su Iza mylėjosi ir 
išs iskyrė .Palikęs Ižą Gin - 
tautas nežino jo,kad ji lau
kė, ir prarado kūdikį.Kai 
po daugelio metų jis ją vėl 
sutiko Amerikoje, ji jau 
buvo dailininkė ir Vyžai- 
nienė. Staiga Gintaute se
noji meilė atgijo.Nors Iza 
ir priešinosi, Gintautas 
spyrė s ("įpūsti apgesusios 
ž idinio žarijas. ’Tik Ž ygui 
jų seną paslaptį atidengus, 
kai vyras nuo jos atšala, 
Iza Gintautui atsiduoda. 
Tačiau išgirdusi iš Gintau
to lūpų,kad jis niekšą Žy
gą nužudė, pasibaisėjusi 
savo meilės santykiu su 
žmogžudžiu,Iza nusižudo.

Netekęs vaikų, mylimo
sios, pagaliau žmonos pa
mestas, Gintautas greitai 
sunyksta .Jo palydėti į Am
žinybę susirenka visi jo 
knygų personažai, o Am - 
žtnasis Lietuvis, paėmęs 
jį už rankos, sodina į Per
kūno vežimą ir Jie kyla 
žaižaruojančia Laumės 
Juosta, skrieja Paukščių 
Taku Amžinybėn.

Bus daugiau.

• LOG ANGELEG miesto 
valdyba pradeda griežtą 
kovą su oro teršimu ir 
sumažina automobilių ju
dėjimą miesto centre iki 
80 %.
• MANO geras bičiulis 
1947 metais mane pakvie
tė į restoraną pletų.Gerai 
pavaišino ir jam tai kašta
vo keturius dolerius. Da
bar vėl, vakar jis mane 
sutiko ir sako kviečiu į 
restoraną papietauti. Sąs- 
kaitos nemažiau,bet tikrai 
mačiau kad"tip"-arbatpi- 
nigą jis davė keturis do
lerius. ...

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.Tel.366-6237 
Įvairi industrini, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodamo 
(vairius patarimus, įkainavimu s, be jokia atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

e Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai 

e Degalai, tepalai, padangos ir kita
e Montreal i eČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 
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LaSalle Auta Specialist Rega.
Taisymas ir dažymas automobilių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos

7725 George Street 1 
La Salle,Que.

TEL: snowblower ir taip pat motorinės.
366-0500,366-4203 valtys. Sav.G.De srocher s

Jette & Freres
Visi kiti vandentiekio ir

ji įrengimai. Dėžiniu' 
priemonių pardavimas ir 
įrengimas. Atstovaujami 
Hydro- Quebec išnuoma
vimui karšto vandens 
tiekimą. Veltui įkaina
vimas. .

Jettė & Frėre Lt ė e
Plumbing & Heating koatraktorius.

140-2e AVINUI - 366-0330
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
▼lenas iš darbuotojų kun. 
Dėdinas, atsilankė Chica
go je ir kalbėjo Margučio 
radio programoje. Jis pa
žymėjo, kad dabar gimna
zijoj yra 80 mokinių, iš jų 
1O iš JAV ir Kanados, du 
trečdalius gimnazija re
mta vokiečių valdžia, vie
ną trečdalį tenka rūpintis 
iš savųjų, prašant para
mos. JAV lietuviai iki 
šiol buvo dosmūs,ypač da
bar, kai kun.Sugintas mi
rė, nežinia ar atsiras ki
tas tiek daug padėjęs gim
nazijai. Kun.Dėdinas dir
ba gimnazijoj jau 20 m. 
Nemaža aukų skyrla ir 
įvairios organizacijos. 
Gimnazijoj vietų yra, to
dėl labiau laukiami moki
niai iš Amerikos.
MUSU VETERANAI: prof, 
dali.A. Varnas sausio 1 d. 
šventė 94 m.amžiaus su
kaktį, jis tebėra dar judrus 
ir dalyvauja visuomeni
niuos darbuos, daro naujų 
kūrinių. Prof. A*Rukuiža 
irgi netoli 90 m., nors 
senai jo regėjimas susilp
nėjo, tačiau rūpinasi savo 
atsiminimais.
LIETUVIU TELEVIZIJOJ 
sausio 7 d. pasirodė adv. 
Z .Butkus,kuris atsakinėjo 
įvairius klausimus stato
mus žurn. VI.Būtėno Ir P. 
Petručio .Išsprukę s iš Lie
tuvos šią vasarą, jis pa
žymėjo, kad .mes turime 
veikti dar stipriau, nes tik 
tokiu būdu pasieksime sa
vo tikslą, taip pat jis pa-? 
dėkojo Altui ir visiems 
lietuviams, kurie jį parė
mė. LTV žiūrovai pagei
dauja įdomesnių progra
mų, bet labai sunku pri
prašyti pajėgius asmenis 
prie šio svarbaus darbo 

Panevėžio Klubo Valdyba Chicagoje. Sėdi iš kairės : Stefa 
Kaulėnienė - sekretorė,A.Stakėnas -pirmininkas,Pranė 
Masilionienė-parengimų vadovė. Stovi iš kairės: Mari j. 
Ostrauskas-reikalų vedėjas, Vladas Stpgis -kasininkas 
... i ir Juozas Masilionis.

dangum 
prisidėti. Net už 1OO my
lių,iš Spring Valley lietu
viai gerai mato programa. 
Iš ten J.Martinaitis, F. J. 
Ješmantai, skyrė dėmesį 
Ir aukų,prašydami geres
nių programų. LTV vaka
ras sausio 13 d. Balio 
Pakšto salėje praėjo sėk
mingai .Kovo mėnesyje bus 
ihetinisLTV rėmėjų susi
rinkimas, kuriame bus 
gvildė narni programų rei
kalai. LTV išlaikymas ir 
visas darbas daug kaštuo
ja.
CHICAGOS MIESTO tary
ba nežiūri savo reikalų,© 
kišasi į politiką. Štai mo
kytojai nutarė išeiti į 
streiką, autobusų kainos 
kyla, nesirūpinama mies
to gerbūvių, o tuo tarpu 
skelbiama rezoliucija, 
skirta prez. Niksonui,kad 
jis nebombarduotų Šiaurės 
Vietnamol Ar Tarybą pa
sius Š. Vietnamui,kad tas 
nepultų P.VletnamoTLabai 
keista.

Mes išgyvenom karų pa
vojus ir komunistų sukty
bes, gerai tai žinome. 
MŪSŲ ŽURNALAI: Aidai, 
Karys,Į Laisvę, Liet.Die
nos,Šaltinis ir kt. pasiekė 
Chicago prieš Kalėdas, 
kuriuose yra daug įdomių 
straipsnių, nuotraukų , 
įvairių žinių. Rašytojas 
Al.Baronas, kuris laimėjo 
’’Draugo” romano premiją 
1972. m., labai vaizdžiai 
rašo ” Į Laisvę ” žurnale 
” Talentai ir Įsakymai ”. 
Žurnalų skaitytojai kar
tais ima kritikuoti, bet ką 
gi galima pasiekti išeivi
joj, kai kūrėjai ir leidėjai 
turi skaitytis su lėšomis ? 
Džiugu, kad mūsų spauda 
tebėra aukštumoje, tik 
jaunimas tegu įpranta 

skaityti.
KODĖL TAIP ILGAI lauk
ta,kai Brazilijos lietuvai
tė prieš tris metus atvy
kusi į JK ir važiuodama į 
Union Pier buvo automo
bilio nelaimėje sunkiai 
sužeista. Mergaitė netu
rėjo nuolatinės pastogės. 
Argi Chicagoje nebūtų at
siradus kokia nors šei- 
mą,kuri nelaimingąją būtų 
priglaudus ?Tik dabar glo
bėjų vardu p. A .Butkevi
čius prabilo į viešumą. 
Daugelis mūsų norime pa
remti, juk artimo meilė 
įpareigoja .Jos padėtis vis 
dar kritiška, tuo tarpu, ji 
yra invalidė,daktarų tvir
tinamu po kiek laiko galės 
pasveikti. Jį prisiglaudus 
pas p. Juraičius. Jei kas 
nori ją sušelpti, prašom 
rašyti: Nijolė Tamošaity
tė 6816 So. Maplevood avė. 
Chicago 60629, 
Tel:925 - 1763.
Jį dėkoja visiems rėmu- 
siems, daug tautiečių ją 
užjautė.
ČIURLIONIO GALERIJOJ 
JC nuo sausio 12 d.atsida
rė dailininko paroda,ku
rioje išstatyta 42 kūriniai. 
Tai Viktoro Vizgirdos vi
są eilė įdomių paveikslų, 
kurie vaizduoja Lietuvos 
šventoves, gamta, bažnit- 
kaimį, ir kt.
NAUJI PREKYBININKAI 
Marquette Parke nupirko 
dvi vaistines p. Dirkiai iš 
J J. A Žuko savininkų 2657 
V.69 g.ir 2500W.71 g-vė. 
Naujieji vaistininkai Dir
kiai yra jauni lietuviai, čia 
baigę mokslus, tikėkime, 
kad jų patarnavimų lietu
viai plačiai naudosis.Kitą 
naują prekybą- tai gėli
ninko Valeris, gėlių krau
tuvė 69 gatvėj. Mirus Ju
liui Kuzui, mėsos parduo
tuvės savininkui, ją perė
mė vesti Hilda ir Juliui 
Kuzas Jr. Dr. Šimaitis, 
kurio įstaigą yra 2951 W. 
63 g.persikėlė iš Brighton 
Park .Jis patarnauja žmo
nėms namų pirkime-par- 
davime.
IŠ CHICAGOS DAUG 
VYKSTA į prez. Niksono 
inauguracija: Alto pirm, 
dr. Kazys Bobelis, inž.B. 
Nainys,inž. K. Oksas, Lie
tuvių Prekybos Rūmų pir
mininkas ir kt. ‘
NAUJOS OPEROS sezonas 
prasidės pastatymai vasa
rio 3 - 4 d. Marijos Auk. 
Mokykloj, kur dalis yra 
lietuvių ir veik tiek pat 
nelietuvių, bet solistai ir 
choras dainuoja lietuviš-

NAZARETO MALŪNAS

NEGIRDETA-NEREGČTA KNYGA JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS.
UŽ $ 3.75 GAUNAMA ŠIUO ADRESU:
M.ČAPKAUSKAS,854-39TH AVE,LASALLE,Q,CANADA

kai.Programoj bus ir sve
timų tautų dainavimų, žo
džiu maišatis. Opera” La- 
Bohema ” įdomi, lietuviai 
gal pirmą kartą ją stebės. 
Ar naujame pastate ne ga
lėjo būtų daugiau savų 
žmonių?
LIETUVIŲ RADIO Foru
me sausio 6 d. buvo pa
žvelgta į praėjusius me
tus. Veiklos apžvalga pa
darė inž. Jurkūnas,spau
dos N. Jankutė, jaunimo ir 
tikėjimo kun. Burevičius, 
studentų J.Jašaitytė ir ki
ti. Marija Rudienė turėjo 
vesti programa, nes Vyt. 
Kasniūnas šiuo laiku yra 
ligoninėje, jam visi linkė
jo greit pasveikti. Jis 
griūdamas sužalojo petį, 
gal teks net operuoti.
CHICAGOJE pradėjo * 
siausti anglų flu liga, daug 
žmonių serga. Susirgus, 
galima tel. - 234 -2000, 
čia duodami patarimai. 
Tad saugokimės nušalimų.

BAL.BRAZDŽIONIS.

• HARRY TRUMANAS, 
nesenai miręs JAV pre
zidentas,kaip rodo jo tes
tamentas paliko turto 610 
tūkstančių dolerių. Jis tu
rėjo nejudamus turtus, 
vertybės popierius ir pi
nigus bankuose.Be keleto 
dovanų, Trumanas viską 
paliko žmonai ir dukterei. 
Iš viso jo turto sudaro
mas bendras fondas ir jos 
abi gaus jo nuošimčius. Be 
tojo našlė gaus pensiją iš 
vyriausybės sumoje 20 

tūkstančių dolerių. Jo ka
pas bus padengtas akme
nine plyta, kurioje pažy ” 
mimos jo nuomone svar
biausios datos - gimimo, 
dukters gimimo, jo išrin
kimo teisėju, išrinkimo 
senatorium, vice prezi
dentu ir JAV prezidentu. 
Trumanas artimiausiam 
giminaičiam paliko po 
tūkstantį dol.Bet jo gimi
nių tarpe yra vienas vie
nuolis, jam buvęs prezi
dentas paliko.. .penkisdo
lerius. Visi dokumentai 3 
kurie liečia jo prezidenta
vimu laikus tuo tarpu bus 
saugomi jo vardo blblio- 
tekoje. Jo buvę sekreto
riai gavo po tūkstantį, o 
masonų ložei, kuriai jis 
priklausė, Trumanas pa
liko žemės sklypą.

KA STATYS 
PANEVĖŽIEČIAI
Panevėžyje planuojama 

atlikti statybos ir monta 
vimo darbų maždaug už 
3r,5 milijono rubliu.’’Pa
nevėžio tiesa” rašo, kad 
1973 - aisiais bus tol tau 
statomi pramoniniai bo- 
jektai autokompresoriu 
gamyk’oje, ’’Nevėžio” siu
vimo fabrike, "Kalnapilio” 
alaus kombinate, numato
ma pradėti reibalu cecho 
mėsos kombinate ir mies
to daržovių saugyklos sta
tyba. Staniūnuose ims kilti 
didžiausias Pabaltijyje 
veislinis paukštynas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

bankuose.Be


PLAUKIMO SPORTAS

Plaukimas-viena Iš ne
daugelio sporto šakų, kur 
aukštus rezultatus galima 
pasiekti labai anksti (12- 
16 m .amžiaus .^Pavyzdžiui, 
pati jauniausia pasaulio 
rekordininkė visoje sporto 
istorijoje dvylikametė Ka
ren Muir 1965 m. rugptū- 
čio 11 d.Blekpule(Anglija) 
11O jardų ( 1 jardas lygus 
91 cm) nugara nupluakė 
per 1.08,7.Tai naujas pa
saulio rekordas .XVII olim
pinių žaidynių 400 m lais- 

■( ^u-stiliumi nugalėtoja F on 
Zalca buvo 16 metų. Aus
tralietei Hzai Konrads dar 
nebuvo 15 metų, kai ji tapo 
pasaulio rekordininke 400, 
800 ir 1500 m plaukime 
laisvu giliumi.XVIII olim
pinių žaidynių 200 m krū
tine nugalėtojai Galinai 
Prozumenščikovaibuvo 16 
metų.Tokių pavyzdžių yra 
labai daug.Tai galima pa
aiškinti plaukimo specifi
ka: raumenys dirba van
denyje.

V. Daugumoje sporto šakų 
daug energijos eikvojama 
kūno padėčiai išlaikyti:i&- 
laikyti kūną vertikalioje 
padėtyje vaiko organizmui 
nemažas krūvis. Tuo tarpu 
plaukiant vandens kelia
moji jėga atpalaiduoja or- 

, ganizmąnuošio darbo. Tai 
labai palengvina širdies 
veiklą.

Tyrimais įrodyta, kad 
arterijų sienelių raume- 
Ainių elementų tonusas, 
Aukštesnis jaunesniame 
amžiuje. Jis mažėja sen
stant. Plaukiant vanduo 
spaudžia plaukiko kūną,to
dėl jaunuoliu dirbančių 
raumenų kraujo apytaka 
prie to spaudimo geriau 
prisitaiko,negu suaugusių. 
Be to, jaunių kūno svoris 
ir apimtis mažesni, kartu 
mažesnis ir vandens pa- 
sirpiešinimas plaukiant. 
Pagaliau jauno žmogaus 
sąnariai žymiai lankstes- 

Vgil, vaikai turi geras grei-

Muilos išslydo.

1973.1. 24

čio savybes ir žymiai ge
riau įsisavina sudėtingus 
koordinaciniu atžvilgiu ju
desius, negu suaugą. Ne 
veltui vaikų plaukimo 
technika dažnai būna ge
resnė,negu suaugusių. Vi
sa tai ir padeda plauki
kams pasiekti aukštų re
zultatų anksčiau,negu ki - 
tiems sportininkams.

Tačiau labai daug faktų, 
kai plaukikai tarp tautinės 
klasės rezultatas pasiekia 
ir vyresniame amžiuje- 
25 - 28 m.Kai Vladimirui 
Minaškinuibuvo 26 m. jis 
1OO m. krūtine nuplaukė 
per 1.11,5 pasiekdamas 
naują pasaulio rekordą. 
XVTII olimpinių žaidynių 
prizininkui 200 m krūti
ne Georgijui Prokopenkai- 
28 m. Ir šį sąrašą galima 
būtų tęsti.

Būna, kad žmogus iš
moksta plaukti jau suaugęs 
ir pasirodo esąs gabus 
plaukikas. Toks dažnai 
greit progresuoja, ir sis
temingos treniruotės duo
da gerus rezultatus.

A. Dambrauskas.

”Pergalės”rugpj .nume
ryje Justas Paleckis ap
rašo pirmuosius sovieti
nės santvarkos metus Lte- 
tuvoje( "Su darbo verdan
čio galia...1’) Ir lėkštai 
kartoja tas pačias agit- 
propo senienas.”Mykolas 
Sagaitis paklojo apie 20 
tūkstančių plytų'.” Liau
dies Seime”audringi aplo
dismentai ”, vienbalsiai 
nutarimai.Spalio mėn.ei
senoje ’’džiaugsmingi šū
kiai, dainos entuziazmas”. 
Daugiau kaip 90% rinkėjų 
atidavė savo balsus ”už 
liaudies pasiūlytus kandi
datus”. Įdomiausias Pa
leckio pasisakymas apie 
sovietinį terorą ir geno
cidines deportacijas^’Lie- 
tuvos darbo žmonės ir ta
rybinė valdžia nes įgriebė 
keršyti savo politiniams 
priešams. Buvo izoliuota 
tik nedaugelis buvusių fa
šistinių ir kitų reakcinių 
partijų vadovų, o taip pat 
žmonės, kurie buvo atsa
kingi už smetoninės vy
riausybės smurto veiks
mus prieš darbininkų kla
sę, prieš liaudį...Ir jeigu 
tarybų valdžia, matydama 
kylančią grėsinę iš hitle-r 
rinės Vokietijos pusės, 
ėmėsi griežtų priemonių 
prieš fašistuojančius 

elementus,prieš išnaudo
tojų klasės likučius, tai 
buvo neišvengiama”. Net 
tarp rusų komunistų pasi
girsta kritiškų balsų apie 
anų laikų Stalino žiauru
mus, o Paleckis nenusly
sta nuo savo trafaresto.

(E)

TRAKTORIUS P.
BŪDVYČIUI
Čeliabinsko traktorių 

gamykla padovanojo Šilu
tės melioracijos statybos 
valdyboje mechanizato
rium dirbančiam Petrui 
Būdvyčiui vikšrinį trakto
rių.

MUZIKŲ. FORUMAN
Maskvon iš Lietuvos 

buvo nuvažiavusi grupė 
muzikų su valdybos na
riai E. Balsiu, V. Laurušu 
ir P. Tarnuiiūnu.

Tuo metu ten buvo at
likta E. Balsio oratorija 
'* Nelieskite mėlyno gaub- 
1 to” .Atliko’ 'Ą žuol iuko"cho- 
ras ir solistai. Latvijos 
kamerinis choras padai
navo A. Bražinsko keletą 
baladžių,©Liešo konkursą 
laimėjęs styginis kvarte
tas atliko J. Juzeliūno 
kvartetą.

DUJOS PLUNGĖS
RAJONE
Plungės rajono ’’ Kovo 

aštuntos ios”kolūkieč tų bu
tuose neseniai įrengta 30 
dujinių viryklų.

Dabar rajone dujas nau
doja jau 2100 šeimų.

NUVAIRAVO 
MILIJONUS 
KILOMETRU
Aukštadvario žemės 

ūkio technikume vairuoto
ju dirbąs Albinas Ditkevi- 
čius,kaip’’Tiesa’’rašo, jau 
yra pravažiavęs daugiau 
kaip penkis milijonus ki
lometrų.

RESPUBLIKINIU
PREMIJŲ LAUREATAI
1972 metų premijas ga

vo mokslo ir technikos, li
teratūros ir meno srityje 
geriausi pasižymėjusi 
darbuotojai. '

Respublikines premijas 
gavo sekami laureatai: 
V.Barkauskas, A. Churgi
nas ,V. Jokūbaitis, J .Karo
sas, J. Lašiėnė, T. Lause- 
vičius, J. Matulionis, K. 
Navickas, V. Navickas, J. 
Palionis, A. Paulauskas, 
A .Purtulis.K. Saja,E. Sta- 
liuraitytė, D. Tarabildle- 
nė, A. Tumas,S.Ušinskas, 
E. V. Vanagas, V. Žilin
skaitė.

• GRUZINAS kompozi
torius Z. Paliašvili para
šė gruzinų folkloro temo
mis naują operą”Daisija”

Opera pastatyta Vokie
tijoje pačių gruzinų ar
tistų išpildoma ir turėjo 
labai didelį pasisekimą.

REABILITUOJAMI 
POETAI ANNA 
ACHMATOVA IR 
MANDELŠTAMAS
Sovietų Sąjungos įkūry- 

mo 50 metų sukaktuvių 
proga Maskvoje išleistas 
tarpkitko ir poezijos rin
kinys, kuris staiga publi
koje sulaukė didelio past- . 
sekimo.O priežastis tokia,, 
kad tame leidinyje po dau
gelio dešimtmečių pirmu 
kartu išspausdinti pa
smerktųjų poetų Anna 
Achmatovos ir Mandel
štamo kūriniai.

AnnaAchmatova pasku
tiniais dešimtmečiais užė
mė pirmą vietą lyrikų tar
pe. Bet kadangi ji nerašė 
Kremliui reikalingų pro
pagandinių poemų, tai bu
vo žiauriai išniekinta ir 
pasmerkta.Ji buvo išmesta 
iš sovietinių rašytojų są
jungos, jos kūriniai buvo 
uždrausti spausdinti ir 
platinti. Visų skaitytojų 
mylima ir gerbiama poete, 
nors vėliau dalinai reabi
lituota, mirė apleista.

Poeto Mandelštamo li
kimas buvo dar žiaures
nis. Nes jis už savo kan
džias epigramas Stalino 
adresu buvo padėtas į kon
centracinę stovyklą,gyve- 
no neapsakomai sunkiose 
sąlygose ir nepakeldamas 
stovyklos režimo, ten ir 
mirė 1939 metais.

Tada, kai reikia Krem
liui pasigirti Sovietinio 
periodo laimėjimais, aiš
kiai pritrūksta įspūdingos 
medžiagos ir gal neno
rom s tenka šauktis pagal
bos pasmerktųjų poetų, 
kurie savo kūriniais lei-

S K E L B I M A S

Dievo Karalystės 
Žinios
(Tęsinys)

Nors šitas Dievo rūstybės pa
rodymas nusitęsė daugiau, kaip 
per šešis tūkstančius metų, vis- 
tiek palyginus su amžinumu ir 
su ilgai pasiliekančiais Dieve 
palaiminimais, tai buvo tik “va
landa", ir tokiuose prityrimuose 
žmogus pasiliko tik per kelis 
trumpus metus, nuo lopšio iki 
karsto.

Šitas Dievo nemalonės nakties 
laikas nepasiliks ant visados. 
Bet Dievas atgręš savo veidą į 
žmoniją. Pirmiausia jo malonė 
buvo parodyta siunčiant savo 
Sūnų būti žmogaus atpirkėju ir 
aiškiau ji parodoma siunčiant jį 
antrą kartą atsteigti. žmoniją, 
kurią jis atpirko. Dovidas dar 
priduria: “Jo malonume gyve
nimas," kas reiškia, kad Dievui 
atkreipus savo veidą į žmoniją, 
ligos ir mirtis turės paliauti. 
Tuomet ilgoji nuodėmės, siel
varto ir mirties naktis pasibaigs 
linksmybės rytu.

Sučiuopiami Palaiminimai
Taigi pasirodo, kad Kristaus 

introjo atėjimo rezultatai bus 
labai garbingi. Jo karaliavimu 
suteiktieji palaiminimai bus ti
kri ir praktiški. Visi šventųjų 
Dievo pranašų liudijimai ir pra
našavimai apie atsteigimo laiku.* 
parodo, kad šitie palaiminima 
bus tokie:

Apšvietimas arba tikras paži 
nimas Dievo ir jo plano ir pada 
rymas galo visoms klastoms ii 
nesuskaitomiems įsitikinimams 
kurie klaidino ir vargino pasau
lį nuo pat Edeno dienų. Jerem 
31:34.

Paliuosavimas nuo visokių li
gų ir pilnas išgelbėjimas tų, ku
rie klausys naujosios Karalystės 
įstatymų. Ižai. 33:24.

Paliuosavimas nuo mirties vi
sų, kurie gyvens tose dienose ii 
parodys tikėjimą.

Panaikinimas visų karų ir ko
vų. Myk. 4 J.

Ekonominis saugumas visiems 
Ižai. 65:21.

(Bus daugiau/
Kas įddmaujatės apie Tiesa, mes 

trisiųsim veltui knygelių.
Kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Bible Studente, 
212 E. 3rd Street,
Sprint Valley, III- 61362

dinį praturtino ir padarė 
jį visuomenei labiau pa
geidaujamą.

Keleivis
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ M Ai K10 SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIŲ- ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMŲ SKYRIŲ.

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

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

13 psi.



mėn. 17 d. šeštadienį Slo- " Šiandien įvykusiame 
vakų salėje Welland ir Page teismo posėdyje dalyvavo 
gatvių sankryžioje. Pa- kaltinamųjų advokatai,Są
skaitą skaitys iš Toronto lib Sari, Ilyas Gurburzer 
Mokytojas Vytautas Ta- Arif Čavdar ir taip pat 
seckas. -Programa ir kiti Sovietų Ambasadą atsto-

st. Catharines
ST. CATHARINES, ONT.
BENDROS KŪČIOS
Mūsų kolonijos bendros 

Kūčios jau įėjo į tradiciją. 
Jas turėjome ir šiais 1972 
metais gruodžio mėn. 23 d. 
lietuvių pranciškonų pa
talpos e .Ž monių: suaugus ių 
ir jaunimo dalyvavo virš 
70 asmenų. Kaip ir arks- 
tesniais meta is,taip ir da
bar jas suorganizuoti ėmė
si iniciatyvos mūsų skau
tės, vadovaujamos Mari
jos Gverzdienės.Be abejo 
tokį parengimą suruošti 
vienom skautėm būtų buvę 
sunkoka, todėl joms į pa- 
gelbą atėjo jų mamytės ir 
geros talkininkės. Šio 
šventiško parengimo glo
bėju ir rėmėju buvo mūsų 
parapijos klebonas tėvas 
Juvenalis Liauba,O.F.M.

Pradžioje, prieš vaka
rienę, mūsų skautės-tai 
pasirodė su programėle. 
Buvo suvaidintas vaidini
mėlis - okupuotoje Lietu
voje Kūčios. Turinys jau- 

"trus ir jaudinantis, nevie
nam žiūrovų išspaudęs ir 
ašarą. Reikia pastebėti, 
kad šiemet vaidinimėlis 
atrodė geriau, nes buvo 
scenoj. Paskiau buvo pa
giedota Kalėdinių giesmių. 
Programėle dalyviams 
patiko.Poto klebonas tarė 
pritaikintą tam vakarui 
žodį ir palaimino stalą. 
Buvo gražu matyti, kada 
mūsų klebonas ėjo prie 
kiekvieno su plotkele ir 
laužė ją, linkėdamas lie
tuviškos, broliškos arti
mo meilės. Tas padarė 
kiekvienam gilų įspūdį.

. Po Kūčių vakarienės 
* bendruomenės pirmininkė

p.Kazė Šukienė tarė žodį. 
Pasveikino visus su atei
nančioms Kalėdoms ir pa- 

-sidžtaugė, kad Kūčių sta
las mus sujungia į vieną 
šeimą ir pasijuntame, lyg 
14 p si 

būtume broliai ir seserys. 
Pabaigoje padėkojo inicia
torėms už šį gražų darbą.

Kūčių vakarienė buvo 
baigta tautos himnu.

Dalyvis.
ST. CATHARINES
B- NES ŽINIOS.
Kalėdų Eglutė praėjo 

labai gražiai, susirinko 
rekordinis skaičius ne tik 
vaikučių,bet ir suaugusių.

Kalėdų senelis atnešė 
pilną maišą dovanų, ir dar 
4-turi negavo, nes senelis 
nesitikėjo, kad tokioj ma- 
žioje kolonijoje būtų tiek 
daug vaikučių. Kalėdų se
nelis dėl to labai atsipra
šo, ir kitais metais žada 
daugiau atnešti.

Štai ir programa išpildė 
tai dienai pritaikyta pats 
mūsų jaunimėlis,vadovau
jant nepailstančios, ir 
darbščios Tautinių Šokių 
vadovės Stasės Zubric- 
kienės.Jos pagelbėja šeš
tadienines mokyklos mo
kytoja, Jūratė Zubrickai- 
tė ir mokytoja Dana Dai- 
noraite, ir Nida Zubric- 
kaitė bei Kristina Liangytė,

Virš išvąrdintiems dar
buotojams, apy-kęs v-ba 
nuoširdžiai dėkoja,ir pra- 
po kaip 1972-ais , taip 
ir 1973-ais metais talki
ninkauti bendruomenės 
veikloje. Taip pat dėkoja
me Tėvui Juvenaliui Liau- 
bai už patalpas.

-•-
St. Catharines bendruo

menės V-ba svarstė kaip 
sudominti jaunimą ben
druomenės gyvenimu, kad 
atėjus laikui galėtų perimti 
pareigas .Nutarta pakvies
ti šiuos jaunuolius.
I. Nijolė Gverzdytė 2. Vai
dilutę Šetikaltę ir 3. An
taną Baroną. Jie visi su
tiko eiti į esąmą v-bą, ir 
dalyvauti posėdžiuose.

Vasario šešioliktosios 
Minėjimas įvyks vasario

vuajantis advokatas kartu 
su dviem tos ambasados 
valdininkais. Kaltinamuo
sius ginantis advokatas 
Arif Čavdar kreipė dėmesį 
į rusų delsimą pristatyti 
teismui keleivių ir įgulos 
narių pareiškimus paste
bėdamas: ’’Šis delsimas 
aiškiai daromas su tikslu. 
Komunistinėje santvarko
je pakanka vienos dienos 
surasti liudininkus ir gau
ti jų pareiškimus. Rusai 
deda nepaprastai didelės 
pastangas tėvo ur sūnaus 
ekstradicijai.”

Toliau advokatas pri
minė, kad avanturistai, 
kurie užgrobė Turkijos 
orlaivį ir privertė jį skrist 
į Bulgari ją,ten buvo sutikti 
su sveikinimo šūkiais ir 
yra vaišinami puikiausiuo
se vilose, tuo tarpu kai jo 
klljentai, tėvas ir sūnus, 
laikomi kalėjime jau tre
čius metus.

Į tai atsiliepdamas So
vietų Ambasados advoka
tas Tevfik Arasli pasakė, 
kad”Nėra taip lengva gaut 
penkiasdešimts vieno liu
dininko pareiškimus ir kad 
yra dedamos pastangos jų 
gavimą paskubinti.” Į gy
nėja tvirtinimą, kad kalti
namieji esą nekalba ru
siškai pakankamai gerai 
Sovietų Ambasados advo
katas atsakė:

”Aš moku rusiškai.Kal
tinamieji kalba rusiškai 
labai gerai ’’.

Gynėjui reikalaujant bu
vo paklaustas rusų kalbos 
vertėjas, ar kaltinamieji

reikalai dar tariamasi. 
Apie tai bus paskelbta vė
liau.

V-bos sekr.

’’AMNESTY 
INTERNATIONAL ” 
ATSISAKO PADĖTI 
S. KUDIRKAI, 
brazinskams!
Viso pasaulio spaudoje 

garsinasi”Amnesty Inter
national ” , kurios tikslas 
esąs padėti neteisingai 
persekiojamiems, areš- 
tuotiem, nuteistiem.

Apie juos atradęs spau
doje žinią,parašiau jų vie
nam skyriui į Belgiją, 
Brussels, siūlydamas pa
dėti išlaisvinti Simą Ku
dirką,kurio”nusikaltima^’ 
kad jis 1970 metais JAV- 
ių teritorijoje prašė lais
vės.Dabar jis kalinamas 

Sovietų Rusijoje.
Pranas ir Algirdas Bra- 

zinskai”kalti”todėl,kad iš 
Sovietų Rusijos pabėgo į 
Turkiją,prašydami laisvės.

Koks buvo nustebimas, 
kai 1972 gruodžio 30 d. 
gavau iš Amnesty Inter
national laišką (adresas: 
Belgian Section, 
Flemish secretariat, 
Guldenvlieslaan 1, 
1060 Brussels, Belgium, 
kad jie tik dabar atsako į 
mano 1970 spalio IO d. 
laišką.Girdi, taip užtruko, 
nes turi daug darbo.

Jie siūlo informacijos 
Simo Kudirkos ir Bražin
skų reikalu siųsti. Amnes
ty International adresai®-. 
Theobald’s Road, 
London WC IX SP, 
Great Britain, 
ir:
Mr. H. Ruitenberg, 
10 Willem Beuckelszoon- 
plein,
/ D Sheveningen /, 
Den Haag, Netherlands

Nėra abejonės, Belgijos 
skyrius greičiausia ko
munistams pataikauja. 
Kaip elgtųsi kiti jų skyriai?

Algirdas Gustaitis.
BRAŽINSKU BYLA 
Turkijoj
Turkijos žinių agentūra 

”Anatolia”l972 m.gruodžio 
30 d. paskleidė Turkijos 
spaudoje pranešimą apie 
tą dieną įvykusį Bražinskų 
bylos nagrinėjimą. Štai 
dalis iš turkų kalbos iš
versto pranešimo:

kalba rusiškai labai gerai. 
Vertėjas atsakė, kad”Kal- 
tinamųjų rusų kalbos mo* 
kėjimas yra labai silpnas 
ir kad jie nemoka išsi
reikšti,kad juos būtų gali
ma tinkamai suprasti ir 
kad jie turi sunkumų ban
dydami savo mintis iš
reikšti.”

Gynėjo prašymas,kad jo 
kli jentai būtų paleisti,buvo 
atmestas,o bylos svarsty
mas atidėtas kitai datai.”

Rep.

KOMITETAS f
demokratijai
GINTI
Komitetas Demokratijai 

Apginti ir Bendruomenių 
Gerovei Pagerinti Judėji
mas apsijungė į vieną or
ganizaciją, pavadinta Ac- 
cion Comunal por del De- . 
sarollo-Bendra Pažangos 
Akcija. Tos organizacijos 
tikslas pakelti socialinę, 
materialinę ir moralią 
tautinių mažumų gerovę. 
Organizacijos steigimo 
chartą pasirašė šių tauti-^ 
nių mažumų atstovai: če- 
koslovakai, ispanai, italai, 
kubiečiai, latviai, lenkai, 
libaniečiai,portugalai, ru
sai, siriečiai, ukrainiečiai, 
vengrai. Lietuvių vardu 
pasirašė Venezuelos Lie- < 
tuvių Bendruomenės pir
mininkas p.Vladas Venckus

VILNIAUS
PRIEMIESČIAI
Šimtas tūkstančių vil

niečių jau įsikūrė Vilniaus 
naujamiesčiuose - Ž irmū< 4 
nuošė, Lazdynuose, Karo- 
liniškėse.

Naujuose butuose, pa-f^i 
statytuose Vilniuje Tary
bų valdžios metais,gyve
na du trečdaliai vilniečių 
šeimų.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
514 % už depozitus 
6% už šėrus (numatomo) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term. dep. 
634% už 2 m. term. dep. 
7% už 3 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

814% ui mcrtgičius

milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių, patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 - 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.
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JURGIUI MAČIONIUI mirus,
1972 m. gruodžio men. 31 dienų.

Stasys Yespelskis
mires 1972 m. gruodžio mėn. 10 d. Miami Beach, 
Floridoje. Palaidotas iš Sv.Kazimiero bažnyčios 
Montreal y je.

Netikėtos vyro, tėvo ir tėvuko mirties at
veju pamatėme kiek turime gerų ir nuoširdžių 
prietelių, kurie visokeriopai atėjo pagelboniki 
paskutiniojo pasitamavimo velioniui, ji paly-. 
dint į kapines.

Nuoširdžiausių padėkų reiškiame Aušros

PADĖKA

Mirus musu broliui ir dėdei Stasiui Yespels- 
kiui, nuoširdžiausiai reiškiame padėkų visiems 
lankiusiems velionį, koplyčioje, dalyvavusiems 
pamaldose bažnyčioje ir palydėjusiems į kopi* 
nes. Taip pat ačiū visiems už pareikštas mums 
užuojautas ir pasitamavimus velionies šermenų 
ir laidotuvių metu.

Nuliūdę broliai ir seserys su 
su šeimomis

jo pogelbininkui Tėv. J. Aranauskui už at
našautas gedulingas pamaldas ir pasakytų 
taip nuoširdų pamokslų. Dėkojame visiems 
už užprašytas Šv. Mišias, prisiuntusiems 
gėles ir vainikus,pareiŠkusiems užuojautas 
žodžiu ir per spaudų, lankiusiems koplyčio
je, dalyvavusiems bažnyčioje ir palydėju
siems į kapines. Taipgi nuoširdus ačiū vi
siems prisidėjusiems pasitarnavimu po lai
dotuvių užkandžių metu ir v isiems juose į 
dalyvavusiems.

Didžiame nuliūdime
žmona Emilija, duktė Jeneta 
su Šeima ir kiti artimieji

montreal
dukrų Stasę ir Juozą Laimikius, jų sūnų su 

Šeima ir visus artimuosius giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Makausku Šeima

L.K.MINDAUGO 
ŠAULIU KUOPOS 
METINIS BALIUS 
Š.m. sausio mėn. 13 d. 

įvyko L.K. Mindaugo šau
lių kuopos metinis balius, 
kurio metu labai gražiai

ir scenoje suvaidinti lie
tuvę motiną - ūkininkę.

Susirinkę svečiai turėjo 
progos pabandyti savo lai
mę turtingoje loterijoje, 
kurią gražiai tvarkė p. 
Buzienė ir p. Jūkonienė. 
P. J. Jūkonienės dėka nei 
vienas svečias nebuvo už
mirštas.

Babrauskui už baro tvar
kymą, p. J. Dalmantuiuž 
bilietėlių pardavinėjimą, 
šeimininkei ir jos padė
jėjoms už paruoštus sta
lus,© meno vadovui V.Ba
šinskui ateityje pastatyti 
daug didesnį veikalą, nes 
jie mums įrodė,kad jėgų 
ir talentų tam turi pakan
kamai.

Nijolė Bagdžiūnienė.

• MONTIVIDEO,Urugva
juje buvo knygų paroda. 
Vienas stalas buvo skir
tas lietuviškai knygai. 
Lietuvių atstovybė patie
kė knygas įvairiomis kal
bomis apie Lietuvą ir jos 
istoriją.

• AKADEMINĖS Skauti- 
jos Leidykla praneša, kad 
1972 m .lapkričio pradž toje 
išleista gen. Stasio Raš
tikio atsiminimų knygos 
’’Įvykiai ir Žmonės” laida 
yra išparduota. Spėjama, 
kad 4>er paskutinius du 
mėnesius iš leidyklos iš
pirkti 1,500 egzemplio
rių. Tai būtų naujas re
kordas šio laiko išeivijos 
knygų rinkoje.

Leidykla yra palikusi

JURGIUI MAČIONIUI mirus, jo žmonų-mielų

Juozą ir seserį Veronikų Rasimavičienę 
su šeimomis nuoširdžiausiai
užjaučiame r . . _ ... •. .b. ir J. P e t r u 11 a i su seimą

• Anelė Gudžiūnienė, su- 
sirgusi ir turėjo opera c i- • .
ją Royal Victoria ligoni- Paulės dėdė K^hanskas 
nėję.Sveiksta namuose.

VYRESNIOSIOS sesers

mirė W or Chester, Mass.

I šv y k i mo datos:

Jau pramatomas vietų ribotumas I

Lankoma Maskva, Vilnius, 
'Druskininkai, Trakai ir 
Kaunas.

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREALIU iŠ VISU *
DIDŽIŲJŲ KANADOS IR USA MIESTU.

1973.1.24

EKSKURSIJOS I LIETUVA 
1973 METAIS

PRADEDANT NUO

gegužės 17,31, 
birželio 14, 21, 28, 
liepos 5,12, 19, 26, 
rugpiūčio 2,9, 16, 
rugsėjo 6, 13, 
spalio 4 dienomis.

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
išsikviesti iš Lietuvos. Siunčiame siuntinius 
ir automobilius i Lietuva.
Rašykite anglų.kalba:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL 131, P.Q. - CANADA

pasirodė šaulių scenos 
mėgėjų grupė, vadovauja
ma p. V. Sušinsko ir kuri 
atliko S. Butkaus I v. ko
mediją hJdkimas įkliuvo11.

Reikia pasakyti,kad pu
blika savo skaičiumi tik
rai galėjo būti gausesnė. 
Mūsų artistai, atlikę, pa
grindinius vaidmenis -A. 
Urbanavičienė, G. Kaz
lauskienė, A.Mylė, A.Ka
činskas, B. Kasperavičius, 
A.Žiūkas ir M.Kaspera
vičienė pelnytai užsitar
navo publikos aplodismen
tų .Ypač norėtųsi pabrėžti, 
pagrindinių rolių atlikėjus 
kaip G.Kazlauskienė ir 
A.Mylė. Viso veikalo pa
sisekimas be abėjo prisi
klauso nuo meno vadovo p. 
V. Suš tnsko pastangų.

Kuopos pirmininkas S. 
Barauskas, padėkojo tal
kininkei p.B.Malaiškienei, 
kuri labai vykusiai nugri
mavo visus artistus.

Po vaidinimo linksmoje 
nuotaikojelauvo vaišintas! 
gausiais valgiais, paga
mintais p. M.Kasperavi
čienės ,padedant p.M .Grin- 
kienei,p.O. Mylienei ir p. 
P.Tekutienei ir kt.Pasiro
do, kad daugeliui iš mūsų 
reiktų pasisemti energijos 
iš tokių kaip p. M .Kaspera
vičienė, kuri suspėja būti 
netik gera šeimininkė, b et

Šauliai dėkoja svečiams 
už atsilankymą, ponioms 
Buzienei ir Jūkonienei už 
loterijos pravedimą, p.

1OO egzempliorių rezer
vą pakartotiniams platin
tojų užsakymams iš toli
mųjų užjūrio kraštų ir JAV.

C FMB
RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669-8834
—___ _ — ii, • . —i ■— --—---—— — — —- —— —'M— -

Mtic Woodwork Co,
K. KIAURAS ir J. SIAUČlULIS

Daromos (vairios durys, langai, virtuves kabinetai ir kiti 

įvairūs medžio dirbiniai.

547 Lafleur Avp., LA SALLE 650, P.Q., TEL. 366 - 3 8 8 4.

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

7882, B O U L. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

TEL. 366-7281

• Atliekami mechaniniai darbai 

e I fores taisymas ir daTymas 

o Dunlop padangos ir baterijas 

(Lietuviams nuolaida)

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

15 p si.



montreal
• MIRĖ dantų gydytoja 
Antanina Drevinskienė, 
buvusio teisingumo vice- 
ministerio Drevinskio 
našlė.Praettą savaitę mi
rė Marcelė Stalgienė-Mi- 
leriūtė, montreal iečiams 
žinoma St. Lin, P.Q.gy
vento ja .Paskutiniuoju lai
ku gyveno pas žentą L.Ba- 
letšį LaSallėje. Ankščiau 
yra mirę Jurigs Mačionis, 
Martynas Teresevičius, B. 
Pundžtuvienė, J. Kelmln- 
skas. Alf. Romanskis ir 
prieš pat šventes mirė 
Teresė Mačiulienė, gyve
nusi LaSalle. Ji palaidota 
Toronto lietuvių kapinėse.

Prancūzų parapija pa
kvietė katalikus ir pro
testantus, taip pat ir lie
tuvius kunigus bei sese
les, atsilankyti į bendras 
pamaldas Coeur Immacu- 
le bažnyčioje antradienį, 
sausio 23 d. 7:30 vai. va
kare.

• Sausio 17 d. Lietuvoje 
mirė Bronės Bendžiuvie- 
nės motina Rozalija Joni- 
kaitienė.

• DIDŽIOSIOS Savaitės 
dienomis A. Vartų bažny
čioje misijas ves kun.Al
fonsas G rauslys iš Chi- 
cagos.
• LIETUVIU KALBA 
Frankfurto universitete 
nuo rudens semestro pra
dėjo dėstyti Vasario 16 
gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius.

GRĮŽĘ IR IŠVYKĘ: troite. Dalyvavo Nerija
Liudas Stankevičius, P. Linkevičiūtė, Bernardas

Jokubauskas, V. Gente- 
mannbuvo išvykę į Meksi
ką ir Andrius Žižiūnasį 
Barbedos.Šiuo metu išvy
kę Pr. Gaputis su sesere 
Monika ir brolio Kosto 
žmona į Flordią. Taip pat 
Floridoje pasiryžę žiemą 
praleisti Jasučiai iš Cha- 
teauguay.
• Inž. Stasys Naginionis 
prieš šventes buvo išvy
kęs į Nev Yorką ir daly
vavo /The American So
ciety of Mechanical Engi
neers* 93-čiame metinia- 
me susirinkime, atstovau
damas savo kompanijai,
- F. J. Raskin Inc. Mon- 
trealyje.
• JAUNŲJŲ DAINININ
KŲ koncertas įvyko De- 

Prapuolenis ir Vytautas 
Nakas .Jie jau patyrę sce
nos darbe ir sėkmingai 
dalyvauja Chicagos Civic 
operos pastatymuos. 
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimas 
įvyks sekmadienį, vasario 
18 d., 3 vai. p. p. Plateau 
salėje.

Iškilmingos Šv. Mišios 
Aušros Vartų ir Šv.Kazi- 
miero bažnyčiose šios 
šventės proga bus laiko
mos vasario 18 d. 11 vai.

Minėjimo prelegentas 
bus KLB Krašto Valdybos 
vice-pirmininkas Vytau
tas Gruodis. Koncertinę 
dalį atliks B. Vaitkūnai- 
tės - Nagienės išraiškos

PIRMOJI SOLISTĖS ILGOJO GROJIMO - STERES PLOKŠTELĖ 

JAU IŠLEISTA. VISOS DAINOS ĮDAINUOTOS LIETUVIŠKAI. 
ElakiltlLJLl’L’L?.’!!!1 Le* EnterPri*M BELLE-ARTI Enrg.
P.O.Box 122, LaSalle 650, Que.Canada, Petras Adomonis Insurance 
Agency Inc. 3507 A Rosemount Blvd., Montreal, Que., Aušros Vartų par. 
Spaudos kioskas 1465 De Seve St., Montreal 205,Que„ED Archambault 
Inc. Music Store 500 est, rue St. Catherine, Montreal 132, Que.

Kaina pas platintojus $6.00, su persiuntimu $6,75.

šokio grupė Aušros Vartų 
choro vyrų oktetas ^’’Gin
taro " ansamblis.
• ROMO VIESULO meno 
paroda įvyko Paryžiuje 
" Le Soleil Dans Tete " 
galerijoj. Dailininkas buvo 
išvykęs į savo parodos 
atidarymą.
• LEONARDAS ŠIMUTIS, 
buvęs ALTos pirmininkas 
buvo atsigulęs į ligoninę 
ir ten jam padaryta vidu
rių operacija. Dabar 
sveiksta namuose.

• NEV YORKO vyrų cho
ras " Perkūnas" išleido 
naują plokštelę, pavadintą 
" Labą rytą". Viršelį nu- 
p iešė choro dalyvis Jonas 
Šiliekis.

• "ANTRASIS KAIMAS ", 
tai satyrinio teatro gru
pė,kuri Chicagoje jau ve' 
kia dešimtį metų.Kovo 1C 
ir 11 dienomis Chicagoje 
įvyks jubiliejiniai vaidini
mai.

e

• LIETUVIU ŽURNALIS
TŲ Sąjungos valdyba iš 
dr. P. Daužvardžio fondo 
paskyrė 500 dolerių Vy
tauto Alanto knygos"Šven- 
taragio" antro tomo išlei
dimui.
• D. L. K. Vytauto klubas 
rengia Juozų vakarien 
klubo didžiojoje salėje ko
vo 25 d. sekmadienį.
• Teisininkas E.Sudika. 
Hamiltone susituokė su 
p.Šapokiene.

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

Pakalbinkit užsisakyti 
Nlsva artimuosius, arba, paga
liau, p ado v anokit geram bičiu

liui nors pusmetine NL 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 374-3781
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., I.B.

A q e ntūrd veikia nuo 1945 įh.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ: __ DUOBA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 5.0% Asmenines — —................-8.5%
Taupomąsias s-tas ________
Term. ind. 1 metams______
Term. ind. 2 metams...... ..
Term. ind. 3 metams______

6.0%
6.5%
7.0%

.' 7.5%llnvestacines____nuo 9% iki 12%

Nekiln. turto
Čekių kredito ....

8.5%
9.0%

Adresas: / gatvė ir N r............

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

Vai st. - prov...........

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

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

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS. ADA M O N IS
-- C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

Duoda nemokamą gyvybės apdrau Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.ųž paskolos sumą.

Kooperotyvinė namiį( iki 4 butu) ir namu inventoriaus apdraudė
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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