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SOVIETIŠKI LIGOS

simptomai

Maskvos koresponden
tai praneša, kad Leonid 
Pliuše matematikas, ki- 
birnetikos inžinierius, 33 
metų, prieš metus buvo 
areštuotas Kijeve ir pa
talpintas į psichiatrinę 
ligoninę. Jo draugai paty
rė, kad ligoninėje jis buvo 
pripažintas sergančiu ši- 

— z of reni ją,kurį pas jį reiš- 
kesL tuo, kad jis reikala
vęs Sovietų valstybėje re
formų,kurios Sovietų žmo
nėms duotų teises pa
skelbtas konstitucijoje. 
Šiomis dienomis jis buvo 
teisiamas.

Jo draugai kreipėsi į 
Sovietų vyriausybę dviem 
laiškais, prašydami L. 
Pliuščį paleisti iš ligoni
nės ir leisti jam išvažiuoti 
į užsienį.

AMNESTIJA RYTU 
VOKIETIJOJE
RYTU. Vokietijoje pa- 

y skelbta 1972 m.spalio mėn.
amnestija, ir paleisti iš
kalėjimų 30,000 politi
nių ir kriminalinių kalinių. 
Dauguma paleistųjų išvyko 
į Vakarų Vokietiją.

• SUSLOVAS, žymus So
vietų politbiuro atstovas, 
griežtai apkaltino komu
nistinę Kiniją:kad ji šmei
žia Sovietų Sąjungą, žemi
na jos autoritetą ir vykdo 
ardomąjį darbą komunis
tiniame pasaulyje ir tuo 
patarnauja pasaulio impe
rialistams.

• Ispanijos vyskupai sa
vo pasitarimuose nuspren
dė Ispanijos bažnyčią at
skirti nuo Vatikano pri
klausomumo. Tokį vysku
pų sprendimą turi tačiau 
patvirtini Ispanijos vy
riausybė.
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GILI ŽIEMA LIETUVOJE, SODRUS ŠERKŠNAS BERŽELIUOSE.

TAIKA

Sausio 27 d.JAV Valsty
bės sekretorius V .Rogers, 
šiaurės ir Pietų Vietnamo 
atstovai, suvažiavo į Pa
ryžių ir pasirašė karo 
baigimo sutartį Vietname, 
Laose ir Kombogio.

Į Vietnamą suvažiuoja 
tarptautinė komisija, kuri 
prižiūrės pasirašytos tai
kos sąlygų vykdymą. Toje 
komisijoje dalyvauja 4 
valstybės :Kanada, Lenkija, 
Rumunija ir Indonezija.

Komisija prižiūrės,kad 
būtų teisingai pildomi pa 
sirašyti susitarimai.

PREZIDENTO
NIKSONO PRANEŠIMAS
Prez.R. Niksonas sau

VIETNAME

sio 23 d. pranešė per ra
dio ir televiziją, kad galų 
gale po ilgo tylėjimo jis 
gali pranešti, kad pavyko 
Vietnamo karą baigti gar
bingai ir ilgam laikui taip, 
kaip ir buvo siekiama.

Prezidentas kreipėsi į 
kovojančių karių šiemas, 
dėkodamas už kantrybę ir 
ištvermę belaukiant karo 
pabaigos.

Bėgyje 60 - ties dienų 
būsią paleisti visi belais
viai, būsią paskelbta apie 
žuvusius ir be žinios din
gusius, o taip pat bus iš
vežti visi JAV kariai iš 
Vietnamo teritorijos. JAV 
padės P. Vietnamui gydyti 
karo žaizdas.

AR BUVO PRA SMĖ 
BOMBARDAVIMAMS ?
H. Kissingeris irgi pa

darė pranešima spaudai.
Nors dabar ir esą 145, 

OOO Š iaurės V ietnamo ka
rių Pietų Vietname, jie 
būsią visi išvežti. Pietų 
Vietnamas pats spręs sa
vo tolimesnį likimą.

Į klaus imą,ar Amerikos 
bombardavimai pagreitino 
susitarimą baigti karą? 
Kissingeris atsakė:

” Nenoriu spėti ar taip 
buvo, bet iki JAV intensy
vaus bombardavimo,pasi
tarimai buvo atsidūrę akli- 
gatvyje ir tik pradžioje 
sausio pasitarimai davė 
teigiamų rezultatų. Tegul 
kiekvienas galvoje ir spe- 
lioje kaip nori ".

Viso pasaulio spauda 
sveikina diplomatus,kurių 
didelėmis pastangomis 
pavyko pagaliau baigti tą 
žiaurų, karą.

Paskutiniųjų pasitarimų 
ir pasirašymo sutarčių 
metu Paryžiuje, Vietnamo 
fronte dar ėjo aršūs karo 
veiksmai. Atrodo,kad net 
paskutinėmis karo dieno
mis, iki bus pasirašytos 
karo paliaubos, kiekviena 
kovojanti šalis,nori užimti 
sau kuo daugiau žemių.
SUSIKAUPIMO DIENA
Visas sutartis pasira

šius, Vietname taika įsi
galėjo sausio 28 d. ryto . 
Vietname skambės varpai 
skelbdami karo pabaigą. 
JAV Prez JI. Niksonas pa
skyrė maldos diena.



APIE KA^ KALBĖJO 
KOMUNISTINIO BLOKO 
UŽSIENIO REIKALŲ 

MINISTERIAI

Maskvoje buvo susirin
kę Varšuvos pakto valsty
bių užsienio reikalų mi
nisterial .Apie šį suvažia
vimų iš anksto nieko ne
buvo skelbiama. Manoma, 
kad buvo norima išdirbti 
bendrą strategiją komu
nistų valstybių santykiuo
se su demokratiniu pasau
liu. Minimuos pasitari
muose dalyvavo be Sovie
tų Sąjungos » Bolgarijos, 
Lenki jos,Rumunijos, Ven
grijos, Čekoslovakijos ir 
Rytų Vokietijos užsienio 
reikalų ministerial.

Kaip žinia, sausio mė
nesio pabaigoje prasideda 
parengiamieji darbai bū
simai Europos saugumo ir 
nusiginklavimo konferen
cijai. Šiais reikalais pa
sitarimai jau vyksta Hel
sinkyje ir Genevoje. Kaip 
tik šiuose pasitarimuose 
tarp kitų dalyvaus ir tos 
valstybės, kurių užsienio 
reikalų ministerial dabar 
konferavo Maskvoje.

Europos saugumo ir nu
siginklavimo konferenci
jos laukiama tam tikru 
nekantrumu. Jau gerai ži
noma, kad šios konferen
cijos eigoje komunistinis 
blokas bandys pravesti 
savo pagrindinius nusista
tymus. Jiems,būtent, rū
pi, kad pirmučiausia būtų 
pripažinta esamoji padė
tis, kad jų užgrobtos po 
Antrojo pasaulinio karo 
teritorijos būtų jiems 
įteisintos. Tat tiesioginis 
pavojus Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių bylai. 
Iki š to laiko dauguma lais - 
vojo pasaulio valstybių ne
pripažįsta sovietų įvykdy
to smurto akto. Štai kodėl 
sovietai taip daug kalba 
apie būsimą konferenciją..

Padėtis Europoje dau
geliu požiūrių nėra nor
mali. Todėl vakarų diplo
matai iš karto pasiūlė 
svarstyti šiuos tris pa
grindinius klausimus: ka
ro saugumo, nusiginklavi
mo, ekonominio santykia
vimo tarp visų Europos 
valstybių ir laisvo susi
siekimo tarp visų valsty
bių, kad žmonės nekludo- 
mai galėtų keliauti iš vie
nos valstybės į kitą,o taip 
pat galėtų pasikeisti įdė-

2 psi.

jomis ir mintimis.
Karo saugumo reikalais 

vakarų diplomatai siūlo 
sudaryti dvi komisijas. 
Viena komisija turėtų 
svarstyti principinius san
tykių tarp atskirų valsty
bių klausimus, o antroji 
svarstytų jau konkretaus 
pobūdžio reikalus, tikslu 
sumažinti dabar esanti 
tarp valstybių nepasitikė
jimą. Reiškiamas pagei
davimas, kad iš anksto 
būtų pranešama apie ren
giamus karo manevrus, 
o taip pat, kad būtų kvie
čiami tų manevrų stebė
tojai.

Vakarų diplomatai linkę 
siūlyti stiprinti prekybi
nius ryšius tarp valstybių 
ir dalintis energijos šal
tiniais.

Ir tikrai ši konferenci
ja turėtų didesnės reikš
mės, jeigu Hutų pasiekta 
susitarimo laisvai ke
liauti iš vienos valstybės 
į kitą. Tačiau Maskva, o 
žinoma ir jos satelitai tu
ri savus tikslus.Vakarų 
diplomatų siūlymai jiems 
nepriimtini. Demagoginiu 
būdu Tass, Maskvos žinių 
agentūra, aiškina, kad va
karams rūpi tik kariniai 
klausimai.

Tad minimas komunis
tinių kraštų užsienių rei
kalų ministerių suvažia
vimas, atliktas pusiau 
slaptai,neskelbiant jo pro
gramos, matyt parengė 
priešiškus vakarams siū
lymus.

Visas pavojus gludi ta
me,kad pastaraisiais me
tais vakarai buvo pasine
šę Maskvai pataikauti ir 
vardan taikos ir ramybės, 
daro viena po kitos nuolai - 
das. O padarytos nuolai
dos Maskva labiau drą
sina. Pasaulio lietuviai 
neramia širdžia laukia 
šios konferencijos. Nes 
lietuviai žino, jog vakarų 
kiekviena nuolaida neša 
Lietuvai nelaimės.Turint 
galvoje bolševikų nesilp- 
nėjantį agresyvumą diplo
matinėje dirvoje, šviesių 
vilčių lieka nedaug. Ten
ka laukti to momento, kai 
vakarai supras, jog dary
dami nuolaidas svetlmon 
sąskaiton, jie pagaliau ir 
patys susilpnins savo po
zicijas.

Kaimynui, gerom bičiuliui, 
jaunavedžiams —

- laikraštis 
geriausia dovana

JUSTAS PALECKIS GALUTINAI NUŠNEKĖJO

Sov. Sąjungos 5O-šimt- 
mečiui paminėti ” Lit. ir 
Menas " ( l972.12.3O)tš- 
spausdino Justo Paleckio 
straipsnį " Didingoji šei
ma”. Savo pagie-a nepri
klausomai Lietuvai, isto
rijos klastojimu, Rusijos 
garbinimu ir isterikes pa
kilumu,šis straipsnis pra
lenkia ir ankstesniuosius 
Paleckio žurnalistinius 
išsišokimus.Kodėl Lietu
va 20 metų liko atskirta 
"nuo Tarybų šalies ?"Pa- 
leckis taip aiškina:" Ne 
’didvyriškos nepriklauso
mybės kovos !, kaip skel
bia buržuazinė istorija, 
bet fon der Golco ir lan
dės vero divizijos, anglų 
laivynas, Bermonto - A va- 
lovo baltagvardiečių ban
dos ,baltalenkių legionai ir 
kitos tarptautinės inter
vencijos sutelktos ginkluo
tos pajėgos nulėmė bur
žuazijos įsigalėjimą Lie
tuvoje, Latvijoje ir Esti
joje ".

Lietuva buvusi ,TVakarų 
kapitalistų pusiau koloni
ją ". Paleckis pasirodo 
maskviškesniu net už 
Brežniovą, pavadindamas 
Lietuvą bei kitas Pabalti
jo valstybes" atsilikusio
mis tautomis", kai Brež- 
niovas savo gruodžio mėn. 
kalbeoj pripažino, kad 
prieš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos"įstojimąį Sąjungą, 
jų negalima buvo priskirti 
prie atsilikusių naciona
listinių pakraščių ".

Jis mini,pasakiškus pa
sikeitimus sovietinėje 
santvarkoje,ir savo rūsty
bę nukreipia į jo įsivaiz
duojamus šmeižikus ir 
pliurpėjus,kurie esą tauš
kia apie kažkokį rusišką 
kolonializmą. Pasak jo, 
"didi ir galinga rusų tau
ta teikia nesavanaudišką 
pagalbą broliškoms res
publikoms ir tautoms ".

Kai buvo išvaryti ir 
bermontininkai raudonar
miečiai iš Lietuvos, tai 
Lietuvai nereikalinga buvo 
jokia Rusijos pagalba.

Lietuvos 
DARBININKAI - GERI 
MEISTERIAI
Kremliaus ūkio vadovy

bė pamažu plečia smul
kiosios metalo produkci
jos įmones okupuotoje 
Lietuvoje. Tai daryti, ne
skaitant kolonistų gabeni
mo į Lietuvą,yra dvi prie - 
žastys: pirma, smulkiajai 

metalo produkcijai nerei
kia daug žaliavos gabenti 
į Lietuvą Ir, antra, preci
zinių instrumentų lietuviai 
yra viena iš geriausių pa
sireiškusių savo kvalifi
kacijomis, palyginus su 
bolševikų imperijoje kito
mis tautomis.

1972 m. gruodžio 27 d. 
"Komjaunimo Tiesoje" A.. 
Jovarauskas, valstybinės 
plano komisijos mašinų 
gamybos skyriaus virši
ninkas,pa teikia trumpą tos 
pramonės asortimentų ap
žvalgą. Dabartiniu metu 
esą išleidžiama šie gami
niai: labai aukšto tikslumo 
metalo plovimo staklės, 
žemės ūkio mašinos,tele
vizoriai, elektrinio suvi
rinimo įrengimai, didieji 
žvejybos laivai, dantračių 
frezavimo staklės, auto
matinis skaitantis įrengi
nys " Rūta-7O1", elektros 
skaitikliai, elektros va
rikliai, skalbimo mašinos, 
statybos apdailos maši
nos, autokompresoriai, 
maisto produktų apipavi
dalinimo ir įpakavimo au
tomatai ir kt.Džiaugiama- 
s i,kad kai kurie iš čia pa
minėtų gaminių esą išve
žami net į 70 valstybių, ir 
ypatingai didžiuojamasi į 
užsienį išvežamomis pre
cizinėmis metalo plovimo 
staklėmis, gaminamomis 
Kaune. Tik, deja, Jova
rauskas nepasako,kad šie 
gaminiai išvežami į kitus 
kraštus,kaip sovietiniai, o 
ne Lietuvos gaminiai.

LIETUVOS 
DAILININKAI 
SKUNDŽIASI
Lapkričio pabaigoje 

Nepriklausoma Lietuva
Ui Lietuvos i šlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Liluanie! Loy ante an Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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įvykus iame"Ltetuvos TSR 
Dailininkų sąjungos" pir
minės partinės organiza
cijos susirinkime dailinin
kai - komunistai pareiškė 
daug nepasitenkinimo ir 
savo jaunaisiais ir vyres
niaisiais kolegomis. Nu
rodomos jaunųjų nuodė
mės :"susmulkėjimas, ka
meriškumas, formos ir 
turinio neatitikimas" .Dai
lininkų visuomeninė veik
la susilaukė" nemaža kri
tinių pastabų". Partiečiai 
dailininkai pareikalavo, 
kad Dailininkų sąjungą pa
gerintų "politinį ... savo 
nariš švietimą ", o daili
ninkai atvirai pasisaky- 
tų"prieš įvairias soctalis- 
tiniorealizmo menui sve
timas, prisitaikėliškas 
idėjines ir estetines pa
žiūras,prieš tokią kūrybą".

(E)
• JAPONIJOS nesenai 
įvykusiuos rinkimuose lt- 
beralų-demokratų partija, 
kuriai vadovauja dabarti
nis ministeris pirminin
kas Tanaka, iš 491 vietos 
parlamente gavo 271 .Kar
tu su jam prijaučiančio
mis partijomis jis gaus 
79 balsų persvarą parla
mente. Bet Šiuose rinki
muose Tanakos partija 
Socialistai, kaip anksty- 
vesniame parlamente, 
tebėra savo gausumu an
troji partija ir turi 118 at
stovų, laimėdama šiuose 
rinkimuos 31 vietąJComu- 
nistai paaugo trigubai, 
vietoje 14, dabar turi 38 
atstovus. Japonijos vidaus 
gyvenime, politinių stebė
tojų manymu, bręsta kon
fliktai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vytautas Gadliauskas pabėgęs nuo sovietų į Graikija, atvyko i. 
New Yorką. Matome ji besisveikinant su Lietuvos Gen.Konsulu 
A. Simučiu. Greta VLIKo pirmininkas K. J. Valiūnas.

Lietuvos atstovas Juozas Kajec 
amžiaus, su žmona prie lietuvišk

MONTREALYJE “LITO” 
NEPAPRASTAS 
SUSIRINKIMAS statutui 
priimti įvyko sausio mėn. 
21 d. Aušros Vartų para
pijos salėje. Dalyvavo 58 
nariai. Statutas buvo per
skaitytas dalimis ir pri
imtas mažomis pataiso
mis. Lyginant su senuoju 
statutu yra keletas svarbių 
pakeitimų.11 Lito" Valdyba 
dabar sudarys septyni- 
vietojebuvustų penktų na
rių. Kandidatus bus gali
ma siūlyti iki pat metinio 
susirinkimo atidarymo, o 
ne 7 dienas prieš susirin
kimą, kaip tat buvo lig 
šiol. Tuo būdu į valdybą 
šiemet bus renkami 4 ir į 
komisijas po vieną asme-

Visuomenininkas Povilas
Brazaitis i£ Bostono, n e sen ai ” Lite ".
miręs sulaukęs 87 m. amžiaus.
Buvo "Keleivio*rėmėjas.

1973.1.31

as, dabar sulaukęs 75 metų 
is vėliavos.

nį.Visuotiniams narių su
sirinkimams pirmininkaus 
ne "Lito" pirmininkas,bet 
susirinkimo išsirinktas 
pirmininkas,tačiau sekre
toriaus valdybos sekreto
rius,kaip kad buvo iki šiol. 
Susirinkimų protokolai 
dviejų mėnesių bėgyje po 
susirinkimo bus išsiųsti 
visiems na r tams .Sus trin
kimas praėjo sklandžiai ir 
užtruko tik 2 valandas.
" LITO" SIENINIŲ IR KI
ŠENINIŲ kalendorių 1973 
metams dar yra pakanka
mai abiejuose "Lito" sky
riuose .Norintiems jie ga
lt būti pasiųsti paštu. 
"LITAS" DUODA nekilno
jamo turto ir asmenines 
paskolas iš 8.5%,įskaitant 
gyvybės apdraudą — iki 
$10,000 paskolos sumos. 
Paskutiniais dvejais me
tais narių paklausa pasko
loms yra sumažėjusi, to
dėl pradėtos duoti pasko
los pagalbiniams nariams 
nelietuviams, kurie labai 
mielai jas ima. Mat, tokiu 
žemu procentu nei bankai, 
nei " Caisse Populairetf' 
paskolų neduoda. Užtat 
Montrealto lietuviams 
tikrai nevertėtų nieko 
pirktis skolon iš krautuvių 
arba ieškoti paskolų kur 
nors kitur, nepasitarus

ŽIAURI BŪKLE
SIMO KUDIRKOS
Berne veikiančio "Švei

carų Rytų Instituto"dvisa- 
vaitinis leidinys"Z eitbild" 
1973.1.IO paskelbė"Laiš
ką iš Mordvinijos,rkoncen- 
tracijos stovyklos į Tarp
tautinį Raudonąjį Kryžių. 
Laiške rašoma apie ž lau
rais sąlygas lageryje. 
Laišką, datuotą 1971 m. 
gruodžio mėn., pasirašė 
net trys lietuviai:
1. Jonas Žilinskas, gim. 
1943, nuteistas pagal sov. 
baudž. kod. prg.68 ir 70, 
5 metų bausmė, stovyklo
je jau 11/2 metų studen
tas; .
2. Kudirka Simas, gim. 
1930 m., pagal prg. 62, 
bausmė 10 metų,stovyklo
je! metaijtelegrafininkas;
3. Jastrauskas A.A. ,prg. 
16 - 62, bausmė 12 metų, 
stovykloje 10 metų, darbi
ninkas .

(E)

• VINCO KRĖVĖS 90 
metų gimtadienį Chicagoje 
paminėjo Dzūkų draugija, 
kukliu literatūriniu paren
gimu. Kaž kodėl ten neat
sirado veikė jųkur te atėjus 
reikšmingai datai, pride
ramai būtų paminėję mūsų 
didįjį rašytoją Dėkui dzū
kams,kad nors jie kaimy
niškai prisiminė Krėvę ir
pakvietė dzukus ir jų drau- 

Pr. R. gus tame vakare dalyvauti.

• LITUANISTIKOS Aukš
tesnioji mokykla,veikianti 
Chicagoje, savo metinio 
parengimo proga išleido 
leidinėlį, kuriame atsa
kingi asmenys parašė: 
Mokyklai reikia propagan
dininkų, raginančių nepa
likti nė vieno lietuvio jau
nuolio be aukštesnio lietu
viškojo išsilavinimo. Mo
kyklai reikia rėmėjų bei 
mecenatų, aukojančių jai 
mažesnes ar didesnes su
mas.

• JUOZAS LANSKORON- 
SKIS, Lietuvos kariuome
nės gen.štabo pulkininkas, 

Montrealio lietuani stinės mokyklos eglutėje žaidžia (iš kairės) 
K. Ottaitė, A. Žemaitaitė, A. Lapinaitė, A. KibirkŠtytė ir C.

Gruodytė.

kurs dabar gyvena Pary
žiuje,sulaukė 80 metų. Jis 
aktyviai dalyvauja visuo
meniniuos darbuos ir yra 
rytų Europos karių fede
racijos pirmininkas.

ŽIEMOS STOVYKLA:
Montrealto Lietuvių 

Studentų Sąjunga sėkmin
gai suorganizavo savo me
tinę žiemos stovyklą,kuri 
įvyko gruodžio 28-sausio 
2, St. Donat, Laurinijos 
kalnuose.

Stovykloje dalyvavo 
gausus būrys studentų ne 
tik iš Montrealto ir To
ronto, bet ir iš Chicagos, 
Washingtono



ŠIMTAS METU NUO JONO VILEIŠIO GIMIMO

JONO VILEIŠIO 
sukako IOO metų.

Jis buvo gimęs 1872 me
tais, o mirė 1942 metais.
Trys broliai Vileišiai, Pe
tras didysis lietuvių spau
dos pradininkas, pirmojo gyvena Santa Monica, C ai. 
dienraščio ” Vilniaus Ž i-» 
nių”Ieidėjas,daktaras An
tanas žymusis visuomeni
ninkas ir pagaliau Jonas,

PREZIDENTO 
NIKSONO KALBA 
Didele persvara išrink

tas prezidentu Niksonas 
savo inauguracinėje kal
boje sausio 20 d. aiškino, 
kad jam prezidentaujant 
padėtis Amerikoje page
rėjusi. Dabar jau sulaukta 
taikos, Vietnamo karas 
baigtas .Bet Amerika savo 
įsipareigojimus pasaulyje 
privalės ištesėti .JA V ryž
tingai laikysis principo, 
kad nei viena valstybė ne
turi savo valią diktuoti 
kitai valstybei. Todėl JAV 
stengsis remti visame 
pasaulyje atominių ginklų 
gamybos sumažinimą, JA V 
pripažįsta teisę kiekvie
nai valstybei kūrti savo 
ateitį savarankiai. Jis ža
da dėti pastangas, kad viso 
pasaulio padalinimas į 
priešiškas stovyklas būtų 

. panaikintas.Žmonės lais
vai turi susisiekti tarp 
savęs ir dalintis mintimis 
bei patyrimais.

Toliau Niksonas paste
bėjo, kad Ameriką sukūrė 

. ne vyriausybė, bet vist 
• žmonės savo darbu ir 
j ryžtingumu. Kiekvienam 

šalies piliečiui priklauso 
didelė atsakomybė už ša- 

; lies ateities pažangą. Bet 
, šalies gyvenime vyriau

sybė turi atlikti ypatingai 
• svarbias pareigas .Vyriau

sybė privalo veikti drą
siai ir ryžtingai, jausda
ma atsakomybę už savo 
žygius. Niksonas pripaži
no, kad atsirado kritikų, 
kurie sako, kad Ameriko
je viskas negera, kad net 

4<p»l.

iš profesijos teisininkas, 
plačiau reiškėsi politikoje
Ir priklausė lietuvių de
mokratų sluoksniams. Jis 
buvo artimas ” Lietuvos 
Žinioms ”, pastoviai jas 
rėmė ir joms rašė. Buvo 
nepriklausomos Lietuvos 
ministeriu, Lietuvos at
stovu Amerikoje ir dauge
lį metų Kauno burmistru. 
Jo vaikai šiuo metu yra 
Amerikos kontinente, dr. 
Petras Vileišis gyvena 
Connecticut vai. ir uoliai 
dalyvauja L. Bendruome
nės veikloje, Rita Bagdo
nienė, gyvena Elizabeth, 
N.J. ir Elena Devenienė

Ji ypatingai veikli visuo - 
meninėje ir dalyvauja 
bendrinėse patriotinėse 
lietuvių organizacijose.

reikia savo šalies gėdin
tis. Tai esą nenormalu. 
Nereikia užmiršti, kad 
Amerikoje esanti valsty
bės sistema suteikė žmo
nėms laisvę ir išimtiną 
garbūvį kokio dar nebuvo 
žmonijos istorijoje.

• SOVIETU RUSIJOJ bi
joma naujo nederliaus. 
Klimatinės sąlygos dau
gelyje vietų, ypatingai 
Ukrainoje, kur daugiausia 
sėjama žiemkenčių javų, 
šiemet buvo labai nepalan
kios .Sniegas iškrito vėlai, 
orai atšalo labai staigiai.

Pasėliai, manoma, gali 
iššalti. Juk pernai metais 
žiemkenčiai iššalo, o va
saros sausros galutinai 
sumenkino derlių. O tuo 
tarpu Brežnevas pareiškė, 
jos 1973 metai bus spren
džiamieji naujo penkme
čio plano vykdymui.Ir dar 
buvo žadama žemės ūkio 
gamybą padidinti 12,6 
nuošimčių. Žemės ūkio 
gamybos krizė neabejoti
nai atsilieps ir į kitas val
stybės ūkio šakas.
• SOVIETU oficioze 
"Pravda’basįrodo straips
nis šachmatininko Kotov’o 
kuriame buvęs pasaulio 
Čempionas šachmatinin
kas Spaskts, pralaimėjęs 
pernai Fischeriui pasaulio 
čempionatą, laba i kritikuo
jamas .Spaskis kaltinamas, 
kad ne buvo gerai pasi
ruošęs vykdamas į taip 
svarbias rungtynes, daręs 
neleistinas klaidas, lošęs 
be ūpo ir dėl tokio apsi
leidimo pralaimėjęs

• TEISININKAS Zigmas 
Butkus su žmona Danute 
ir savo vaikais nuostabiu 
būdu sugebėjo pabėgti iš 
rusų valdomos Lietuvos. 
Amerikos lietuvių kai ku
rte sluoksniai gal kiek 
perdėtu jautrumu ėmė 
globoti šią šeimą. Atrodo, 
kad tie tūkstančiai pabė
gėlių iš Lietuvos, kurie 
dabar gyvena Amerikoje, 
panašios globos neturėjo, 
jos nelaukė ir nesitikėjo. 
Šiandien kai kurie laikraš
čiai skelbia, kad Zigmas 
Butkus pradėjo keistus 
pareiškimus daryti.Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
praneš imu Zigmas Butkus 
gruodžio.lO d. Ne v Yorke 
per”Laisvės Žiburio” ra
dio programa būk tai pa
reiškęs, jog ” jie negavę 
jokio cento, jokios pagal
bos iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos ”. O Chicagoje 
panašius priekaištus Z. 
Butkus per televiziją pa
kartojęs. Kokiais tikslais 
jis tai daro? Nes ALTa 
skelbia, kad Z. Butkui ir 
jo šeimai buvęs nupirktas 
televizijos aparatas, če
kiu pasiųsta 80 dolerių, 
nupirkta skalbiamoji ma
šina 247 dolerių vertės, 
kitu kartu Z. Butkui įteik
tas čekis jau didesnėje 
sumoje -$ 1,200.00, vė
liau $176.00. Dan Kurai
tis ALTos paskatinimu su
rinkęs $840,00. Pagaliau 
ALTa skelbia,jog akivaiz
doje minėtų pareiškimų 
Z. Butkaus šeimai aukos• 
toliau nerenkamos ir gau
ti pinigai būsią grąžinti 
aukotojams.
• JAV * Aukščiausias 
Teismas padarė sprendi
mą,kad abortai įstatymais 
bus leidžiami daryti tik 
tais atvejais, kada gydy
tojai pripažins jų būtinumą.

Vatikano spauda tokiu 
JAV teismo sprendimu la
bai nepatenkinta, ir randa, 
kad Amerika daro didelę 
klaidą padariusi tokį ne
pateisinamą sprendimą.

• GRAIKU turtuolio Aris
totelio Onnas to vienintelis 
sūnus Aleksandras Onna- 
sis 24 m. žuvo sudužus 
lėktuvui Atėnų uoste.

• AMERIKA susitarė su 
Japonija, kad iki 1976 me
tų sumažins, arba panai
kins kai kurias savo karo 
bazes esančios Japonijoj 
Okinavos, Kana, Tarka va 
ir kitose salose.

AR PER LEISIME 
LIETUVIU PARAPIJAS 
SVETIMIESIEMS?
Dienraštis Draugas to

kia antrašte patalpino ve
damąjį. Jo autorius yra 
to paties dienraščio vie - 
nas iš redaktorių kun. dr. 
J.Prunskis.Jis senas žur
nalistas, daugelį metų re
daktorius,ir pasižymi ne
paprastu kruopštumu,aky
lumu ir aktualumu. Jo šis 
vedamasis, kaip ir kiti 
straipsniai,susilaukė pla
taus atgarsio. Jį ištisai ir 
pateikiame:

Kur parapijai vadovauja 
nuoširdus lietuvis kunigas, 
jis daug gali padaryti ka
talikybei ir lietuvybe i.Net 
jeigu lietuviškoje parapi
joje yra kunigas lietuvis, 
kad ir nepasižymįs minėta 
savybe, tai vis dar lieka 
viltis.

Stebėdami išeivijoje be
sidarbuojančius lietuvius 
kunigus,matome, kad dau
gelis jų peržengę kapą 
metų, bent jau pusšimtį. 
Jų, kaip ir kitų paskutinės

PREZIDENTO
JOHNSONO LAIDOTUVĖS 
Linden Johnson buvęs 

36-tas JAV Prezidentas 
64 metų, širdies priepuo
lio ištiktas, mirė Texase, 
š.m.sausio 22 d.

Pradžioje buvo pašar- 
vuotas Texase savo vardo 
bibliotekos marmurinėje 
salėje.

Tūkstančiai apylinkės 
telšiečių aplankė ir at
sisveikino su Prezidentu.

Prezidento Niksono pa
siųstu lėktuvu, kuriame 
Johnsonas davė priesaiką 
pradedant Prezidento pa
reigas, karstas ir šlemos 
nariai, buvo atgabenti į 
Tashingtoną, į Kapitolijų 
ir Rotunda salėje padėtas 
aukštoms iškilmėms.

Apie 40, OOO amerikie
čių ir čia aplankė jo kar
stą.

Pamaldose dalyvavo 
Prez. Niksonas su žmona 
ir visi aukštieji vyriausy
bės nariai,velionio šiemos 
nariai ir minios amerikie
čių. Sausio 25 d. šaudant 
patrankoms, orkestrui 
grojant laidotuvių maršus, 
karstas, apdengtas JAV 
vėliava,buvo nuvežtas ar
kliais ant patrankų į aero
dromą.

Prezidento L.Johnsono 
palaikai palaidoti Johnso- 
nų kapuose, šalia savo 
motinos Rebekos.

ateivių bangos vyresnių 
žmonių, gyvenimas eina 
vakarop. Anksčiau ar vė
liau jie pasitrauks, pakai
talas, prieauglis nepro
porcingai mažas. Tokioj 
didžiojoj Mundelein se
minarijoj, kuri yra kai
mynystėje didžiausios lie
tuvių kolonijos-Chicagos, 
šiuo metu nėra nė vieno 
auklėtinio iš pilnai lietu
viškos šeimos.Panašiai ir . 
kitur.

Iš dalies ’ mūsų viltis- 
ŠvJKazimierokolegija Ro
moje, tačiau ir ten lietu
viai klierikai labai negau
sūs, jau ima atsirasti dau
giau nelietuvių,negu lietu
vių .Jeigu tokia padėtis tę
sis toliau,palaipsniui im - 
sime stigti lietuvių kunigų 
lietuviškoms parapijoms 
ir jos natūraliai ims 
pereiti kitataučiams dva
sios vadams.

” Lux Christi ”

SUNKUMAIGABENANT 
JAVUS Į RUSIJĄ
Už 19 milijonų dol.1972 

metais parduoti grūdus 
Sovietams ,buvo daug leng
viau, negu tuos Amerikos 
parduotus grūdus dabar 
nugabenti į Rusiją.

Blogi orai, trukumas 
priemonių portuose, sto
tyse, užgrūsti traukiniai, 
laivų trukumų sudaro di
deles problemas laiku nu
gabenti Sovietams grūdus.

Juos veža JAV, Sovietų 
ir kitų valstybių laivai, 
bet eksportas sunkiai 
vyksta.

AUSTRALIJA NORI 
BŪTI VISAI 
NEPRIKLAUSOMA

Australijos ministeris 
Morfle Londone spaudai 
pareiškė, kad artimiau
siuose savo pasikalbėji
muos su Britanijos vy
riausybės nariais jis iš
kels iąs klausimą apie 
Britanijos atsisakymą 
Australijos atžvilgiu nuo 
bet kurių kolonialtnto pe
riodo liekanų.

Jo manymu, jog atėjo 
laikas galutinai panaikinti 
kolonlalinlo periodo lie
kanas irtai turėtų būti at
likta abiejų šaltų-Britant- 
jos ir Australijos laisvu 
noru.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i.Net


MIRĖ PREZ. L.B. JOHNSON

Lyndon Johnson su John Kennedy 1962 metu rinkimu konferuojo

Kada Johnsonas mirė, 
jau neliko JAV buvusių 
prezidentų. Tėra tik vie
nas Nlksonasjkurs turi šį 
garbingą titulą.

Johnsono prezidentavi
mas, dabar laiko tėkmėje 
atrodo tik nedidelis epizo
das Tashlngtono istorijo- 
jeJSavotiškas likimas buvo 
skirtas Johnsonul.

Johnsonas 1960 metais 
JAV senato daugumos va- 
,das,Vashingtone įtakingas 
vyras. Jis stiprus kandi
datas į prezidentus. Gali
ma suprasti Johną Kenne-i 
dy, kad jis pakviesdamas 
Johnsoną būti vice-prezi- 
dentu, norėjo atsikratyti 
nuo pavojingo konkurento^ 
Bet kodėl Johnsonas taip 
greitai ir lengvai sutiko ? 
Lieka paslaptyje. Jis ga
lėjo kovoti ir kažin kas bū
tų laimėjęs,nes demokra
tų partijoj jis buvo įtakin

L. Johnsonas žaidžia su anuku Patriku Nidgentu, kuris 

pusiau lietuvis.

1973.1.31

gas, o Kennedy religiniais 
sumetimais turėjo nema
ža priešų. Jis sutiko, jis 
parodė nepaprastą nuolai
dumą Robertui Kennedy, 
kurs tiesiog jam akis pa
siūlė pasitraukti iš vice
prezidento pozicijų.Ir to
liau Robertas Kennedy, 
brolio paskirtas general 
prokuroru, Johnsoną 
drastiškai tretiravo, jo 
nepastebėdamas, ž turėda
mas į jį kaip į sieną. John
sonas kentėjo, jautė paže
minimą ir pasidavė tai 
pan teka i,kokia jį supo John 
Kennedy gyvam esant.Nors 
jis pats Johnsoną siunti
nėjo į vieną ar kitą šalį, 
pavesdamas atlikti men
kas misijas.

Pagaliau tragiškas įvy
kis Dalias 1963 metais. 
Prezidentas Kennedy pa
slaptingo teroristo Os- 
waldo nušautas. Tragedi-

Istorine L. Johnsono priesaika lėktuve po J. Kennedy nužudymo, kairėje jo 
žmona, dešinėje Jakeline - Kennedy žmona.

jos paslaptis kaip pradžio
je buvo ir gal ilgam pasi
liks neišaiškinta.

Johnsonas lėktuve, virš 
Jungtinių Valstijų terito
rijos priima (tai išimtis 
visoj Amerikos istorijoj) 
priesaiką ir tampa 3t -tuo
ju Amerikos prezidentu. 
Johnsono priešai, ypatin
gai iš Kennedy šeimos tar
po, jį kaltino,kad jis”, per
daug skubėjo”. Nešališki 
stebėtojai sutinka, kad čia 
būtinumas, kad negalima 
buvo milžinišką kraštą 
palikti be vyriausios gal
vos .

Prezidentavimo laiko
tarpis buvo sunkus John- 
sonui. Gal todėl, gal svei
katos sumetimais jis pa
rašė įsidėmėtiną pareiš
kimą: ”Aš nekandidatuosiu, 
aš nepriimsiu savo parti
jos nominacijos naujam 
JAV prezidento terminui”. 
Toliau jis kalbėjo:” Vieno, 
ko aš noriu,tai mūsų žmo
nių vieningumo, pasitikė
jimo savo vyriausybe ir 
pasiaukojimo šalies ge
rovei ”.

Johnsonas 1965 m. kon
grese pasakė: Ši šalis yra 
pati didžiausia ir turtin
giausia, kokia kada nors 
buvo žemėje. Praeities 
imperijos yra mažos, pa
lyginus su mūsų valstybe. 
Bet aš nenoriu būti pre
zidentu, kurs siekia kurti 
imperiją, ar siekti naujų 
užkariavimų ir pavergti 

kitus kraštus. Aš noriu 
būti prezidentu, kurs mo
ko jaunuomenę gėrėtis 
žemės stebuklais. Aš no
riu būti prezidentu,kurs 
gelbsti neturtingiems 
siekti gerbūvio ir siekia 
įgyvendinti valstybėje ly
gybę ir teisėtumą. Aš no
riu būti prezidentu, nai
kinančių kruvinas kovas 
tarp brolių.

Gal būdingiausias pa
čtam Johnsonui posakis,

AMERIKOS RAŠYTOJAS 
GELBSTI 
SOLŽENICINUI
Sovietų rašyto jas,Nobe

lio premijos laureatas A. 
Solženicinas vakarų ko
respondentams pasakė,kad 
jo materialinė būklė labai 
sunki ir jis priima JAV 
rašytojo Maltz pasiūlytą 
pagelbų,paimti jo honora
rą už jo knygas sovietuo
se išleistas kaipo paskolą.

Jis paneigia kultūros 
ministerio Furcevos pa
reiškimą vakarų kores
pondentams, kad Solženi- 
ctnas turtingai gyvenąs ių 
turįs net kelius automo
bilius, ir visai nesąs rei
kalingas amerikonų pa- 
gelbos.

Tuo tarpuSolženicinas 
teigia, kad jo kūrinius So
vietuose leisti uždrausta 
ir nebeturint iš ko gyven
tojo vienintelis senas au
tomobilis buvo parduotas, 

ištartas vienam laikrašti
ninkui: ’’Vienas astronau
tas, jau pabuvojęs mėnu
lyje, man aiškino. Išeinu 
vakare į kiemą, žiūriu į 
mėnulį ir negaliu patikėti, 
kad aš ten buvau.Taip ly
giai ir aš. Savo rančoje 
gyvendamas, negaliu pati
kėti, kad buvo tokie laikai, 
kad aš gyvenau Baltuo
siuos Rūmuos ir mano 
rankose buvo mano šalies 
ir pasaulio reikalai....

kad kaip nors tais menkais 
pinigais pragyventi.

• ROMOJE sočia lės glo
bos valdyboje atsirado 15 
darbo vietų. Kai tik buvo 
apie tai paskelbta ūmu lai
ku suplaukė 37, OOO pra
šymų gauti bent vieną iš 
atsiradusių darboviečių. 
Atlyginimai ten nėra dide
li, Amerikos kontinento 
žmonės nesusižavėtų, nes 
mokama tik 150 į mėnesį. 
Bet tai parodo, kaip sunku 
Italijoj gauti pastovų dar
bą.

• PRANCŪZIJA ir Rytų 
Vokietija pradėjo derybas 
dėl diplomatinių santykių 
užmezgimo.

R. Vokiečių delegacija 
buvo atvykusi į Paryžių 
pasitarti dėl laiko ir vie
tos tokiam pasitarimui 
vykdyti.

5 psl.



If I AI DEDA ■jos KLAIrtUA LIETUVAI

Anicetas Simutis, Lietuvos gen. konsulas New Yorke.

Anicetas Simutis, Generalinis Lietuvos konsulas New Yorke.

Šiandien minime penkių to prijungimo prie Lietu- 
dešimtų metų sukaktį nuo vos .Šis yra vienas iŠ pas- 
Klaipėdos miesto ir kraš- kutintųjų epizodų daugiau

kaip septynis šimtus me
tų trukusioje kovoje būt 
to paties politinio organo 
t.y.Lietuvos dalimi.Klai
pėdos kraštas svetimųjų 
okupacijon pateko keletą 
šimtų metų anksčiau ir ėjo 
klek skirtingais keliais 
negu Didžioji Lietuva.

Metę žvilgsnį į praeitį 
pastebėsime, kad dvide
šimtojo ir tryliktojo am
žiaus lietuvių kova už Ma
žąją Lietuvą, ypatingai 
Klaipėdos kraštą, turi 
tam tikrų paralelių. Kaip 
tryliktajam šimtmetyje, 
taip ir dvidešimtajam am
žiuje, Lietuvos priešų 
strategija buvo panaši-at
skirti Lietuvą nuo jūros, 
nuo išėjimo į pasaulį ir tuo 
būdu ją kaip valstybę pa
smaugti. Iš vienos pusės 
Dauguvos upės žiotyse įsi
kūręs Kalavijuočių Ordi
nas, populiariau žinomas 
kaip Livonijos Ordinas, 
pajūriu slinko į pietus 
siekdamas saugumoš ke

liu susijungti su Vokiečių 
Riterių Ordinu iš Jeruzo- 
lės,kur is, baigęs Prūsijos 
užkariavimą,slinko į šiau
rę.

1250 metais Livonijos 
Ordinas paėmė žemaičių 
Klaipėdos pilį ir po dviejų 
metų prie Kuršių marių 
žiočių pasistatė savo pilį, 
pavadindamas ją Mue- 
mmelburgu. Iš tos pilies 
turėjo eiti žemaičių užka
riavimas ir užvaldymas. 
Žemaičius Livonijos Or
dinui pirmą kartą buvo už
rašęs Mindaugas, o vėliau 
Kryžiuočių Ordinui -Vy
tautas.

Na bet kaip dr. Marty
nas A nysas savo knygoje 
” Senprūsių Laisvės Ko
vos " išsireiškė, kieta
sprandžiai žemaičiai tų 
užrašymų nepaisė ir vo
kiečiams nepasidavė.

Jei išėjimas į jūrą buvo 
reikalingas Mindaugo ir 
Vytauto laikų Lietuvos val
stybei, tai 1918 metais iš 
pirmojo Pasaulinio Karo 
griuvėsių prisikėlusiai 
Lietuvai jis buvo gyvybi
nės reikšmės.

I-jo PASAULINIO KARO 
SŪKURIUOSE
Hors po Pirmojo Pasau

linio Karo Versalio sutar

timi Klaipėdos kraštas ir 
buvo atskirtas nuo Ryt
prūsių, bet jis vis tik ne
buvo atiduotas Lietuvai 
kaip tas atrodė natūralu. 
Už Klaipėdos uosto grą
žinimą Lietuvai teko sun
kiai kovoti ir net labai 
daug rizikuoti iki ta kova 
1923 metų sausio mėnesį 
buvo laimėta. Tai viena 
šviesiausių gairių žibu
rėlių Lietuvos valstybės 
istorijos eigoje .Mes šian
dien prisimename tą įvy- - 
kį dideliu džiaugsmu ir 
pasididžiavimu.

Jei caristinės Rusijos 
užvaldytiems kraštams 
kaip Lenkijai ir Suomijai 
nepriklausomybės grąži
nimas po Pirmojo Pasau
linio Karo buvo kaip ir 
užtikrintas,tai apie Lietu
vos kaip valstybės atsta
tymą pasaulis beveik ir 
girdėti nenorėjo - iš tiesų 
tada lietuviai, siekusieji 
atkurti Lietuvoj valstybę, 
buvo vienų vieni. Mažytė 
lietuvių tauta vien tik sa
vo jėgomis ir tvirtu pasi
ryžimu turėjo gintis ir 
apsigynė nuo visų trijų 
savo kaimynų. Karą pra
laimėjusius vokiečius tu
rėjome ir jėga paskatinti 
trauktis iš Lietuvos, tu-

TRUMAN CAPOTE

NAMUKAS 
TARP GĖLIŲ

Bet Otilijai nebuvo kada nuobodžiauti. Auštant ji eidavo rinkti 
• eukalipto lapu ir, iš jų sukūrusi ugnį, imdavo virti valgi. Reikėdavo 

lesinti vištas, melžti ožką, b«* to. kiaušy*' UKdalinio Senės Bon i par
tes bambėjimo, kad jos niekas nežiūri. T lis ar keturis kartus per 
dieną ji priscmdavo kibirą geriamo vandens ir nešdavo Į cukranend
rių lauką už mylios nuo namų, kur dirbdavo Rojalis. Otilija nepai
sydavo, kad tada Rojalis būdavo šiurkštus su ja: ji žinojo, kad jis 
nori pasirodyti prieš kitus vyrus, kurie kartu dirbo laukuose ir kurie, 
žiūrėdami Į ją, išsišiepdavo lyg sprogo arbūzai. Bet vakare, kai jis 
sugrįždavo Į namus, ji tampydavo jam ausis ir vaikščiodavo pasi
pūtusi, kad jis elgiasi su ja kaip su šuneliu, kol tamsiame kieme, kur 
žibsėdavo jonvabaliai, jisai apkabindavo ją ir, ką nors meiliai pa
šnibždėjęs, priversdavo nusišypsoti.

>-
Kai jie susituokę išgyveno kokius penkis mėnesius, Rojalis ėmė 

elgtis taip, kaip elgėsi prieš vedybas. Juk kiti vyrai vakarais eidavo 
i kavinę ir visus sekmadienius prasmaksodavo gaidžių peštynėse, tai 
kodėl, galvojo Rojalis, Otilija turėtų dėl to širsti. Tačiau ji pareiškė, 
kad Rojalis neturįs teisės elgtis taip, kaip anksčiau, ir jeigu ją mylįs, 
tai nepalikinėsiąs jos vienos ištisas dienas ir vakarus su ta biauria 
sene.

— Aš tavų myliu, — atsakė Rojalis, .jud •' 
savų pramogų.

Pasitaikydavo naktų kada jis taip pramogauti...
įkopdavo į patį dangaus vidurį: Otilija niekad nežinodavo, kada jis 
grįš, ir gulėdavo nerami ant čiužinio, jausdama, jog negali užmigti 
jo neapkabinta.

6 psi.

Bet Senė Bonaparte buvo tikra kančia. Sakytum, ji pasiryžo Oti
liją išvaryti iš proto. Jeigu Otilija ką nors virdavo, siaubingoji senė 
būtinai slankiodavo apie krosnį ir, kai jai nepatikdavo ruošiamas 
valgis, prisisiurbdavo jo pilną burną ir spiaudavo ant grindų. Ir kokių 
tik šunybių ji neprikrėsdavo: prisišlapindavo lovą, užsispirdavo lai
kyti kambaryje ožką, ką tik paliesdavo, viską sudaužydavo ar iš-, 
pildavo, ir vis skųsdavosi Rojaliui, kad moteris, kuri nesugeba savo 
vyrui užlaikyti tvarkingų namų, yra niekam tikusi.

Senė persekiodavo Otiliją kiaurą dieną, ir raudonos negailestin
gos jos akys retai užsimerkdavo. Bet blogiausia buvo tai — dėl to 
Otilija net pagrasino užmušianti senę. — jog ši turėjo įprotį prisėlinti 
iš kur nors prie marčios ir taip skaudžiai įžnybti, kad net likdavo 
ženklas.

-- Tik pamėginkite dar kartą, tik išdrįskite mane paliesti, — rėžė 
jai Otilija, — aš pačiupsiu šitą peilį ir persmeigsiu jus.

Senė Bonaparte žinojo, kad Otilija kalbėjo ne juokais, ir, liovusis 
žnaibytis, sugalvojo kitokių išdaigų: pavyzdžiui, apsimesdama nieko 
nežinanti, užsispyrė vaikščioti kieme kaip tik ten, kur Otilija pasėjo 
gėles.

Vieną dieną įvyko du ypatingi nutikimai. Iš kaimo atėjęs berniu
kas atnešė Otilijai laišką. Į „Eliziejaus laukus" kartas nuo karto at
siųsdavo atviruką koks jūrininkas ar kitas keliaujantis vyriškis, pra
leidęs su Otilija daug malonių valandėlių, bet šis laiškas Otilijai buvo 
pirmas gyvenime. Kadangi ji nemokėjo skaityti, buvo jį iškart besu- 
draskanti — kam gi laikyti, jei jis tik metysis po akių ir erzins ją. Bet 
galgi kada nors Otilija išmoks skaityti? Ir ji paėmė laišką, ketindama 
paslėpti siuvinėjimo kraitelėje.

Atidariusi siuvinėjimo kraitelę, Otilija aptiko klaikų dalyką: ten, 
lyg šleikštus siūlų kamuolys, kėksojo nukirsta rusvojo katino galva. 
„Vadinasi, biaurioji senė ėmėsi naujų niekšybių! — pagalvojo Otili- . 
ja, nė kiek nenusigandusi. — Ji nori mane paveikti kerais!"

Atsargiai paėmusi galvą už vienos ausies, Otilija nunešė ją prie 
krosnies ir įmetė į verdantį puodą, o per pietus Senė Bonaparte apsi
laižydama srėbė viralą ir sakė, kad jai išvirta sriuba nepaprastai ska
ni. ' ■

Rytojaus dieną, kaip tik prieš pat pietus, Otilija aptiko savo krai
telėje susirangiusią žalią nedidelę gyvatę; ji sukapojo ją į smulkučius 
gabalėlius ir subėrė į troškintos mėsos dubenį.

laip kasdien buvo bandomi kulinariniai Otilijos sugebėjimai: ji 
kep? vorus, spirgino driežą, virė suopio gūžį, ir Senė Bonaparte pra
šydavo visų šių patiekalų po antrą lėkštę. Nenustygstančiomis žvil-
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rėjome sunkiai kariauti 
su į Lietuvą besivaržian- 
čiais rusais, lenkais, o 
dėl Klaipėdos uosto ginklu 
stojome prieš karą lai
mėjusius alijantus, nes 
geruoju mūsų uosto grą
žinti nenorėjo.

Su apgailestavimu ir 
liūdesiu tenka prisiminti, 
kad kelių šimtų metų lie
tuvių sąjungininkai lenkai 
Lietuvos prisikėlimo ne
tik neparėmė, bet savo 
tvirtą tarptautinę poziciją 
naudojo Lietuvos valsty
bės atstatymo sukliudy- 
mui. Tam nepavykus ne
gailėjo pastangų padaryt 
jos egzistavimą beveik 
neįmanomu, pirmiausia 
užgrobiant Lietuvos sosti
nę Vilnių,6 vėliau kliudant 
Klaipėdos prijungimą 
prie Lietuvos.

Kai Pirmąjį Pasaulinį 
Karą laimėjusieji alijan- 
tai, Prancūzija, Anglija, 
Italija ir Japonija.1919 me
tais susirinko Versalyje 
sudaryti su nugalėtąja 
Vokietija talkos sutarties, 
ten buvo ir Lietuvos dele
gacija, kuri pareikalavo 
priskirti prie at s ištašiu
sios Lietuvos visas lietu
vių apgyventas Vokietijos 
žemes t. y. visą Mažąją 

Lietuvą. Alijantai vis tik 
nusprendė, kad kairiaja
me Nemuno krante ger
manizacija esanti per toli 
pažengusi, todėl atskyrė 
tik dalį Mažosios Lietu
vos t. y. Klaipėdos kraštą, 
bet jo neatidavė Lietuvai, 
o alijantų vardu pavedė 
Prancūzijai laikyti laiki
noje dispozicijoje. Kadan
gi prancūzai buvo didžiau
si lenkų užtarėjai ir jų 
aspiracijų rėmėjai,tai jie 
pradėjo, remti Lenkijos į 
Klaipėods kraštą reiškia
mas pretenzijas. Prancū
zijos remiama Lenkija 
stipriai spaudė Lietuvą 
išsižadėti Vilniaus ir už 
tai gauti Klaipėdą. Lietu
vos Steigiamasis Seimas 
1921 m.lapkr.ll d. priimtą 
rezoliucija tą mainų siū
lymą atmetė, o reikalavo 
Klaipėdos krašto prijun
gimo prie Lietuvos be 
mainų,

KLAIPĖDOS LIKIMO 
GINČAI
Negalėdami tuo keliu 

laimėti, lenkai pradėjo 
kelttHlaisvojo kraštoHidė- 
ją, kuri rado pritarimą 
vokiečių tarpe ir taipgi 
alijantų, kuriuos atstova
vo prancūzai. Beveik me

tams praėjus nuo mainų 
siūlymo atmetimo pradė
jo sklisti gandai, kad 
Klaipėda ir kraštas tikrai 
būsianti paverst i” laisvu o 
jukraštu”. Tuo labai susi
rūpino tiek Klaipėdos lie
tuviai, tiek Lietuvos Vy
riausybė. Erdmono Simo
naičio vadovaujami klai
pėdiečiai matė tik vieną 
išeitį-sukilimą. Tam vei
kiausia pritarė ir Lietu
vos Vyriausybė, bet ofi
cialiai negalėjo planuoja
mo sukilimo remti, tuo 
labiau negalėjo jo organi
zuoti. Klaipėdiečiai pra
nešė, kad jie sukilimui 
ruošis, bet kariškai pa
ruoštų žmonių jam vado
vauti jie neturi-jie turėjo 
būt atsiųsti iš Lietuvos. 
Prasidėjo tinkamų kari
ninkų ieškojimas, kurie 
sutiktų tą uždavinį prisi
imti sau asmeniškai su 
visomis rizikos pasekmė
mis. O rizika buvo labai 
didelė - jei sukilimas ne
pasisekė, tai sukilėlius ir 
vadus baus netik alijantai, 
bet jų neužtars ir net tu
rės išsižadėti ir savoji 
Lietuvos vyriausybė.

Tik po ilgesnio ieškoji
mo atsirado jaunas 33-jų 
metų karininkas Jonas 

Budrys, kuris sutiko leis
tis į tuo metu daugelio 
vadinamą avantiūrą. Kaip 
žinote, jis vėliau buvo 
Klaipėdos krašto guber
natorius Ir nuo 1936 metų 
Lietuvos Gen. Konsulas 
Ne^r Yorke-tuo būdu mano 
ilgametis viršininkas ir 
pirmtakūnas.

Apsiėmęs šį uždavinį 
vykdyti Budrys tuojau su
sisiekė su Vyriausiuoju 
Mažosios Lietuvos Gel
bėjimo Komitetu, kuriam 
vadovavo tokie žymūs ir 
nusiplenę mažlietuviai 
kaip Erdmonas Simonai
tis, Jokūbas Stikliorius, 
Vilius Saulinskas, Marty
nas Jankus, Jurgis Lė- 
bartas ir kiti.

SUKILIMO
BŪTINUMAS.
Paskubom buvo susta

tytas sukilimo planas ir 
sudaryta kariškoji sukilė
lių vadovybė .Sukilėlių ar
mijos vadas Budrys pa
dėjėju pasirinko Praną 
KlimaitįjO štabo viršinin
ku - Juozą Oksą, o grupių 
specifiniams uždaviniams 
vadais-Aukštuolį, Kalvai
tį - Jakštą ir Kalmantą. 
Vyriausios Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komite

tas sausio 9 d. Išleido at
sišaukimą į gyventojus, 
kuriame pareiškiama, kad 
senoji direktorija atstato-^ 
ma ir kad į savo rankas 
perėmęs valdžią komite
tas direktorijos pirminin
ku paskyrė Erdmoną Si
monaitį . Sukilimas buvo 
pradėtas naktį į sausio 
1O - ją dieną ir laimėtas 
sausio 15 d. Nesileidžiant 
į sukilimo smulkmenas 
tenka pastebėti, kad buvo 
pergyventa labai kritingų 
momentų. Vyriausias all*- 
jautų komisaras Petisne at
metė sukilėlių reikalavimą 
pasidupti.o Prancūzijos vy
riausybė už sukilimą ap
kaltino Lietuvą ir reikala
vo, kad ji tuojau atšauktų 
sukilėlius.Pasėkoje įvyko 
susišaudymas - žuvo 20 
sukilėlių, kurtų tarpe ka
rininkas Burokevičius. 
Taipgi žuvo du prancūzų 
kareiviai ir vienas vietinis 
policininkas.

Įžeisti alijantai atsiun
tė kelis karo laivus, o 
Lenkija grasino karu. Rei
kėjo ilgų ir sunkių derybų 
Klaipėdos krašto į Lietu
vos teritorinę sudėtį įjun
gimo įteisinimui. Įjungfc-

(Nukelta i 13 p si.)

O-

gančiomis akimis ji sekė, ar nepamatys kokių nors ženklų, kad Otili
ją pradeda veikti kerai. ■ ,

— Tu nekaip atrodai, Otilija, — tarė senė, pasaldinusi savo gaižų 
balsą. — Tu valgai kaip skruzdėlė. Kodėl nenori šios skanios sriu
bos?

— Todėl, — atsakė kuo ramiausiai Otilija, — kad aš nemėgstu 
sriubos iš suopio gūžio, duonos su vorais ir mėsos su gyvatėmis. To
kiam maistui aš neturiu apetito.

Senė Bonaparte suprato. Visa užsiplieskusi, bejėgiškai mėginda
ma apversti burnoje liežuvį, ji šiaip taip atsistojo, sutirtėjo ir dribo 
kniūbsčia ant stalo. Ligi sutemstant ji ir pasimirė.

Rojalis sukvietė raudotojus. Jie atėjo iš kaimo, susirinko iš kai
myninių kalvų ir, staugdami lyg šunes vidurnaktį, skardeno visą 
trobą. Senos moterys daužė galvas į sienas, raudodami vyrai gulėjo 
išsitiesę ant aslos. Taip buvo reiškiamas sielvartas, ir tais, kurie ge
riausiai imitavo skausmą, visi žavėjosi. Po laidotuvių visi išsiskirstė 
patenkinti, kad atliko gerą darbą.

Nuo šiol namai priklausė Otilijai. Dabar, kai nebesimaišydavo ir 
nebešiukšlindavo Senė Bonaparte, Otilija turėjo daugiau laisvo laiko, 
net ji nežinojo ką tuo laisvu laiku veikti. Ji vartydavosi didžiulėje 
varinėje lovoje, staipydavosi priešais veidrodį; monotonija dūzgė jos 
galvoje, ir, norėdama atsikratyti to įkyraus it musės zvimbimo, im
davo traukti dainas, išmoktas iš grojančio automato ,,Eliziejaus lau
kuose". Laukdama prietemoje Rojalio, Otilija prisimindavo, kad šią 
valandą jos draugės Port-o-Prense dalinasi naujienomis verandoje ir 
nekantrauja, kada link jų pasuks kokios nors mašinos žibintai. Bei 
išvydusi taku kylantį Rojalį ir cukrašvendrių piautuvą lyg jauną 
mėnulį, švytuojantį jam prie šono, Otilija pamiršdavo tokias mintis 
ir džiugia širdimi bėgda vo jo pasitikti.

r

Kartą naktį, kai jiedu gulėjo snūduriuodami, Otilija pajuto, kad 
kambaryje yra dar kažkas. Ir ji staiga išvydo, kaip ir ankstesniais 
laikais, lovos kojūgaly bliksint stebinčią akp Vadinasi, neveltui ji 
jau kuris laikas įtarė, kad Senė Bonaparte, nors ir mirė, bet iš namų 
nepasitraukė. Sykį, likusi viena namuose, ji girdėjo juoką o dar sykį 
matė, kaip kieme ožka spokso į kažką, nors ten nieko nebuvo, ir 
karpo ausimis, kaip darydavo tada, kai senė kasydavo jai galvą.

— Liaukis judinusi lovą! — sudraudė ją Rojalis.
Tada Otilija, pirštu rodydama akį, pašnibždomis paklausė, ar jis 

ką nors matąs. Kai jis atsakė, jog ji sapnuojanti, Otilija siekteiejo 
akies ir, pajutusi tik tuščią orą, suriko. Rojalis įžiebė lempą. Jis ap
kabino Otiliją ir, pasisodinęs ant kelių, glostė jai plaukus, o ji tuo
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tarpu išpasakojo jam, ką buvo radusi siuvimų kraitelėje ir ką su 
tais radiniais nadarė. „bus daužau.



JAUNIEJI LIETUVIU V
DAILININKAI

I R 
VISUOMENĖ

Lietuviai dailininkai gyvenantieji vakarų pasaulyje nuėjo 
pačia moderniausia krypt imi .Jų kūryba dažniausia abstrak
tinio stiliaus. Tai pateisinama, nes toji aplinka,kurioje jie 
gyvena ir dirba daro į juos nebajotią įtaką. Nešališkai kal
bėdami, turim pripažinti, jog mūsų jauni dailininkai itin 
sėkmingai reiškiasi ir, kaip sakoma "prasimuša" į pirmą
sias eiles. Jų darbai vertinami ir jų sėkmingumas yra 
užtikrintas.

Tačiau dabartinė lietuvių visuomenė, dėja, jų darbų aiš-

Oktagonas. 1971 (akrilis/drobė. 68” x 68 f

L. Urbonas, skrylis, 1972 m. Eva Kubbos nuosavybė. 
8 p si.

kiai nesupranta ir nepateisina jų ryškaus modernizmo. 
Jauni dailininkai daugumoje neigiamai kritikuojami.Bet ar 
tai gerai? Juk jie mūsų žmonės ir jiems reikalinga lietu
viškas aplankumas. Ar ne geriau vis dėl to bus, jeigu mes 
visi būsime kantrūs, pasistengsime jų darbus pažinti ir 
palengva patyrinėti, ar kartais negalima būtų rasti su tais 
veržliais, talentingais jaunuoliais susipratimo.Čia mato
me tokių modernistų darbų pavyzdžius, kurie aiškiai su
laukė dabartinės meno visuomenės palankaus įvertinimoDv.

E. KEPALAITE Intervalas C refleksas nr. 1 (aliuminis, 12

Tapyba 1968 (Tokijo tarptautinės jaunųjų dailininkų 
parodos 1969 m. premija)
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ĮCssss I^Į
Tao tarpu,kai konser

vatorių partija atvira i pa
reiškė,jog panaudos kiek
vieną progą ir bandys par
lamente pareikšti Trudeau 
vyriausybei nepasitikėji
mą, demokratų ir socialio 
kredito partijos federating 
vyriausybę palaiko. Eina
ma dar toliau ir konser
vatoriai linkę provokuoti 
demokratinę ir socialio 
^edito partijas, kad jos 

pasektų jų pavyzdžiu,jeigu 
norinčios vykdyti balsuo
tojams duotus pažadus. 
Bet demokratai ir socialio 
kredito partijos tuo tarpu 
ištikimai remia Trudeau. 
Konservatorių manymu 
vis tiek anksčiauar vėliau 
ateis laikas, kai tos dvi 
partijos prie jų prisijungs 
ir Trudeau vadovaujama 
federalinė vyriausybė bus 
nuversta .Demokratų vadas 

{ ~ Tris kalbėdamas Empire 
' Ąib Toronto, pasijuokė, 
kad konservatorių vadas 
Stanfieldas taip esąs iš
troškęs valdžios, kad bal
suotų ir už komunistinį 

- manifestą, kad tik galėtų 
savo tikslo pasiekti. To
liau jis aiškino,kad libe
ralai , turi pagrindo pasi
likti vyriausybės prieša
kyje ir jis juos pasirengęs 
tuo tarpu remti.

- Marc Lalonde, * naujas 
£fcialės globos ministeris 
pareiškė, kad jis parla
mentui pasiūlys naują 
=*catymą,kuriuo remiantis 
tfiis padidintos pensijos. 
Tai būsiąs ne koks sim
bolinis ženklas,bet tikras 

Tradicinis žiemos karnavalas Quebeco mieste. Tuo metu miestą lanko daugybė turistu.
Foto: Canadian Scene.
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pensininkų būklės pageri
nimas. Tais reikalais jau 
esą tariamasi su atskiro
mis provincijomis.

• VYRIAUSYBĖ esanti 
nusistačiusi ateinančių 5 
metų laikotarpiui nevyk
dyti mirties bausmės, iš
skyrus tuos įvykius, kai 
vus žudomi policijos tar
nautojai, einantieji savo 
pareigas .Šiuo reikalu bal
savimas bus laisvas,tat 
reiškia, kad parlamento 
nariai ne bus varžomi 
partinės drausmės ir bal
suos pagal savo sąžinės 
balsą.

• ONTARIO iždo minis
teris MacNaughton pasi
traukė iš savo pareigų ir 
neskelbdamas priežasčių 
atsisakė savo mandato 
provincijos parlamente.

• Praeitą savaitgalį Ka
nadoje žuvo 29 asmenys, 
kelio nelaimėse 15,4 gais
ruose ir 10 kitose nelai
mėse.

• HUGH FAULKNER vy
riausybės vardu pranešė 
ateinančios vasaros dar
bų planą jaunuomenei .Tam 
tikslui asignuota 85 mili
jonai 400 tūkstančių do
lerių. Šis planas numato 
suteikti darbą 67 tūkstan
čiams jaunuolių. Dar IO 
tūkstančių jaunuolių bus 
užimti įvairiose progra
mose ir kalbų studijose. 
Tomis programomis nau
dosis primoje eilėje stu

dentai, bet ten galės daly
vauti ir kiti jaunuoliai, ku
rie neturės darbo ir no
rės pasinaudoti proga 
pramokti svetimų kalbų. 
Numatytas jaunuolių dar
bui sumas paskirstys 
įvairios vyriausybės įstai
gos ir ogranizacijos. Bus 
įsteigtos 196 raštinės,ku
rios pagelbės jaunimui 
gauti darbą.
• KANADOS oro susisie
kimo linijos pakeitė savo 
taisykles ir nuo dabarti
nio laiko stewardess dar
bui priiminės ir vedusias 
moteris.Taip pat bus prir 
imamos moterys kiek vy
resnio amžiaus. Šis pa
tvarkymas padarytas po 
to, kad Ontario Vomen 
Committee pareiškė ati
tinkamą protestą.

Kanados oro susisieki
mo linijos kasmet plečia 
savo veiklą. Pernai Kana
dos lėktuvai turėjo kelei
vių 13% daugiau, negu už
pernai.

• BEDARBIU skaičius 
visoje Kanadoje tik labai 
nedaug padidėjo nuo pra
eitų metų. Ontario pro
vincijoj bedarbių skaičius 
net sumažėjo.

• KANADIEČIAI iki pa
starųjų metų vis mėgdavo 
gyventi privačiuose na
muose .O dabar,pradedant 
1971 metais vis daugiau iš
nuomojami apartamentai 
didesniuos namuos. Tokių 
nuomininkų skaičius pa
didėjo 28%.Tai aiškinama, 
tuo būdu, kad didesnieji 
namai turi daugiau pato
gumų ir sudaro gyvento
jams maž iau rūpesčių. Bet 

kartu kyla ir apartamentų 
nuomos kainos, ypatingai 
didesniuose miestuose.

• MAISTO produktų kai
nos irgi pakilo. Pabrango 
duoniniai ja va i, jaut iena ir 
kiti produktai. Bet tas pa
brangimas tėra nežymus, 
bet blogiausia, kad kainų 
didėjimas turi tendenci
jos visą laiką augti. Ad
ministracija tuo susirūpi
no ir paskyrė komisiją, 
kuri tyrinės kodėl kainos 
vis auga.

• LAPKRIČIO mėn. par
duota 97, 653 automobiliai, 
arba 14% daugiau negu tuo 
pačiu metu 1971 metais.

I

• VANCOUVERYJE sta
tomas tiltas,kur is sujungs 
miestą su oro uosto. Tai 
kaštuos daugiau devynių 
milijonų dolerių.

• KANADOJE gyvenamų 
namų, daugelio šeimų ir 
privačių namų statyba 
praeitais metais padidėjo 
7%. Pastatyti namai 250, 
OOO šeimoms.

• MONTREALIO prie
miestyje LaSalle kilo ga is- 
ras, greičiausia dėl elek
tros srovės staigaus su
sijungimo, žuvo 7 asme
nys, daugiausia vaikai.

• PRAEITAIS metais į 
Kanadą atvyko 86,787 imi
grantai,© 1971 m.-94, OOO. 
Iš JAV atvyko 16, 951, tai 
daugiausia. Iš kitų kraštų 
atvyko mažiau.

JAV PRITRŪKO 
GAZOLINO IR DUJU
Pranešimai apie tai,kad 

JAV pritruko gazolino ir 
dujų, sukėlė susirūpinimą. 
Valstybės ekonominis gy
venimas žymioje dalyje 
priklauso nuo importo. 
Auganti ekonominio gyve
nimo reikalavimai nuola
tos privalo būti papildo
mi. Būtiniausių modemi
niam gyvenime reikmenų 
kaip gazolino ir du jo, tru
kumas gali sukelti pavo
jingus viso gyvenimo su
trikimus. Panašios kri
zės nesitikėta. Kaip žinia 
ūkiniu požiūriu JAV ir 
Kanada glaudžiai surištos 
valstybės .Todėl Washing- 
tonas dabar pasiūlė Kana
dai projektą sudaryti ener
getinį bloką.

Tuo reikalu jau prasi
dėjo pasitarimai, bet tai 
parengiamieji- darbai, o 

tikros derybos turės vykti 
vėliau. Šios derybos įeina 
į bendrų ūkinių susitari
mų numatomus planus. 
Tačiau bendros ūkinės de
rybos praeitais metais bu
vo pradėtos, buvo sutikti 
tam tikri sunkumai ir n 
tie pasitarimai buvo ati- 
dėtLJAV iš Kanados pirk
davo energetinių prekių 
t ikr^ k lėkį. Dabar yra pa
didintos normos. Bet visa 
bėda, kad iš kitų šaltinių 
Amerika negauna reikia
mo kiekio ten reikalingo 
kuro. Kai kurios JAV sri
tys dėl sunkios žiemos 
kuro sunaudojo daugiau, 
negu buvo numatyta. Kri
zė tokia didelė, kad kai 
kuriuose s t eituos e buvo 
uždarytos mokyklos, o 
darbo valandos įmonėse 
buvo sutrumpintos.

Kada padidėjo kuro 
eksportas, Kanadoje atsi
rado irgi nerimas. Ar ne
prasidės kuro krizė ir 
Kanadoje? Gal reikia su
mažinti eksportą? Bet 
energetikos ministeris 
MacDonald užtikrino, kad 
dabartinė padėtis dar ne
sukelia jokių rūpesčių. 
Naftos produkcija yra pa
kankama, galima paten
kinti ir savo šalies reika
lavimus, lieka ir padidin
tam eksportui.Naftos pro
duktų kainų šioks toks pa
kilimas yra pateisinamas.

• QUEBECO, Ontario, 
British Columbia pabran
go gazolinas. Motorams 
gazolinas pabrango vienu 
centu, o namų apšildymui 
2 centais, už galioną.

T IFTUVOS GAMINIAI 
ČILĖS PARODOJE
Č i1 ėję,Santiago tarotau- 

tinėje parodoje šiemet da
lyvauja ir Sovietu Sąjun
ga. Jos oaviHjoie buvo iš
statyti ir okupuotos Lie
tuvos pramonės gaminiai: 
labai tiksHos stak’ės, ko
pijavimo ir dauginimo 
aparatai, elektrinės skai
čiavimo mašinos, e’ektros 
varik’iai, televizoriai, 
magnetofonai, šaldytuvai. 
Be to, šiek tiek maisto 
produktu, ba’du.kflmu ir 
dailės kūriniu. Netrūko ir 
propagandinės literatūros 
bei Nepriklausomos Lie
tuvos laimėjimu liekint- 
mo.Visp tp parodp supro
jektavęs Vt1niaus"Dat’ės” 
kombinatas, vadovaujamas 
dailininku Vlado Vizgir
dos .Buvo ir"T ietuvos die
na’1. „ **

9 p si.



NL KONKURSAS JAUNIMUI

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

Maironis

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

K s. Vanagėlis

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

Pr. Vaičaitis

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

Kr. Dovelaitis

KONKURSAS JAUNIMUI 
buvo keliais požiūriais 
svarbus ir naudingas .Kaip 
matote, buvo patiekti la
biausia populiarių lietuvių 
poetų posmai ir siūloma 
atspėti kas
Tyčia buvo paimti įvairių 
epochų poetai, pradedant: 
Kristijonu Donelaičiu. At
rodo* kad visi, kas lankė 
lituanistines mokyklas, 

juos parašė, trauka yra harmonizuoto

-10. p $1.

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

• v

DOVANU, i-

5. Mano sieloj šiandien 
šventė.

Balys Sruoga

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

Bernardas Brazdžionis

privalėjo susidurti su šiais!7mas’
autoriais.O sakysim Ba
lio Sruogos posmas dažnai 
girdimas lietuvių koncer
tuos iš estrados .Lygiai ir 
Bernardo Brazdžionio iš- 

kūrinio dalis.
Bet reikia stebėtis, kad 

šis uždavinys buvo aiškiai 
sunkokas jaunimui .Nebuvo 
gautas nei vienas atsaky-

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

' Kazys Binkis

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

Faustas Kirša

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

Henrikas Radauskas

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

Antanas Strazdeli?

kuriame būtų buvę 
visi autoriai teisingai nu
rodyti. Daugiausia atspė
davo Donelaitį, Maironį, o 
jau prie Ks. Vanagėlio 
suklupdavo. Daugelis ma
nė, jog tai Vištalio-Vište- 
liausio parašyta. Ne visi 
atspėjo ir Strazdelio pos
mą, nors jis taip būdingas 
nepaprastai mūgiamam 
mūsų laiudies dainiui.

Kaip mūsų laikraščio 
skaitytojai pasiskirstę vi
same baltame pasaulyje 
taip lygiai ir atsakymai į 
šį konkursą atėjo ne tik iš 
Kanados, bet ir iš JAV, o 
taip pat ir iš Europos.Ir 
tenka pripažinti, jog kon
kurso sprendėjas iš Euro
pos buvo arčiausia tikslo. 
Juozas Venys iš Schoenen- 
berg-Kuebelberg V ak .Vo
kietijos buvo pajėgiausias.

Daug ar mažai atspėju- 
siems lietuvių poetų var
dus, visiems šio konkurso 
dalyviams reiškiame pa
dėką už atsiliepimą. Vi
siems atsiuntusiems at
sakymus bus pasiųstos 
dovanos - knygos.

Šiomis pastabomis ir 
baigiame Jaunimo kon
kursą. Actu visiems!

DEŠIMTASIS LIETUVIŲ 
EVANGELIKŲ 
ADVENTAS
Po Vasario 16 gimnazi

jos gruodžio 17 d. Evange
likų jaunimo ratelis su
ruošė advento sekmadienio 
kavutę. Priešpiet Hutten- 
feldobažnyčioje pamaldas 
laikė kun. J. Stanaitis iš 
Backnango.Į bažnyčią su
sirinko daugiau tikinčiųjų, 
negu eiliniais sekmadie
niais.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

Kavutė pradėta 14 vai. 
gimnazijos valgykloje. 
Prie per visą salę nusi
tiesusių stalų susėdo jau
nimas. Mokyt. Fr.Skėrys 
pakvietė visus sugiedoti 
tradicinę Kalėdų giesmę 
” Tyli naktis, šventa nak
tis Akordoenu palydėjo 
Juta ir Romy Ptedaltės. 
Eglutę uždegti pakviesti 
ateitininkų pirmininkas 
P .Dauknys, skaučių atsto
vė A Idona Šaduikytė, skau
tų-Linas Lipčius, Evang. 
jaunimo ratelio atstovė 
Kristina Ramanauskaitė 
ir mokinių komiteto pir
mininkas Valentinas Iva
novas. Eglutei sušvitus 
šimtų žvakučių, maldą 
prieš kavutę sukalbėjo 
kun. J. Stanaitis.

Mokyt. Fr.Skėrys pra
nešė, jog šiandieninė ka
vutė yra jubiliejinė.Evan
gelikų jaunimo ratelis jau 
IO-uosius metus, t. y. 
1O - tą kartą susirenka 
evangeliškiams advento 
apmąstymams, kai kurie 
šioje krikščioniškoje puo
toje dalyvauja pirmą kar- 
tą.Vardais suminėjo visus 
vyresniuosius svečius. 
Kalbėtojas priminė evan
gelikų Kalėdas Lietuvoje. 
Jos buvo apgaubtos šių 
dienų jaunimui sunktai su
prantama romantika ir 
mistika .Į bažnyčią būdavo 
vykstama rogėmis, daž
niausiai per gilų sniegą ir 
aštrų speigą.

Kun. J. Stanaitis pasi
džiaugė, matydamas tokį 
šaunų būtį susirinkusių į 
evangeliškus apmąstymus. 
Tačiau dar ne vioos kėdės 
užsėstos. Linkėjo,kad vi
sas tuščias gimnazijos 
valgyklos kėdes per atei
nančius trejus metus 
užimtos.Skundėsi sunkto
mis keliaujančio lietuvio 
kunigo pastoracijos sąly
gomis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
M.ČAPKAUSKAS. NAZA
RETO MALŪNAS. Veika
las apimąs ištisą eilę no
velių, sujungtų viena nuo
taika ir kūrybiniu vientts-

Dantų gydytoja.
DR. Ą. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St., 1 a. 11 - !2k
I •
L

332-6662; namų 737-9681

mu .Išleido autorius. Ilius
travo dailininkas R. Bu
kauskas Knygoje 28Q pus
lapių. Kaina $3.75. Šio 
veikalo ištraukos buvo 
spausdinamos NL.

LITUANUS. Lithuanian 
(quarterly / Volume eigh
teen/. Number three. Fall 
1972. In this issue: The 
attempted defection fr(' 
the Soviet Uhionbe the 
lithuanian seaman Simas 
Kudirka. Cover design by 
V. Virkau.

ANTANAS MUSTEIKIS - 
KIAUROS RIEŠKUČIOS, 
romanas .Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas Chica- 
goje. Viršelis Ados Kor
sakaitės - Sutkuvienės. 
Knygoje 259 pusi. Kaina- 
$4.50. ; )

METMENYS - jaunosios 
kartos kultūros žurnalas 
24, 1972. Turinyje:? ivL J 
Balaišytė - poezija, Jurgis 
Blekaitis - Apie Balį Sruo
gą, A. J. Greimas-Kaukai 
ir Aitvarai, Algirdas 
Landsbergis-Dangus tuš
tėja, dangus pildosi, Rim
vydas Šilbajoris -Keturi 
poetai neužmiršta Jeru
zalės ir 1.1.

PAVOJINGAI PLEČIASI 
FLU
Ž inios iš Europos kell' ^ 

nerimą. Jau dabar Britą 
nijoj mirė nuo gripo arba 
flu tūkstantis žmonių. 
Maskvoje padėtis dar blo
gesnė.Ten kasdien suser
ga 70,000 žmonių. Ši li
ga užkrečiama ir plinta 
daugiausia dideliuose 
miestuose.V įsos ligoninės 
perpildytos .Gydytoja i mo
bilizuojami kovai su flu. 
Kareiviai neišleidžiami iš 
kareivinių.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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(iŠ praeito numerio)

Susipažinę su Morkaus 
Sintauto asmenybe dabar 
jau galėtumėm atsakyti į 
klaus imą-kas jis buvo?O 
buvo, pirmoje eilėje, " tė
vynės meilės alkoholikas". 
Ir gana nuodėmingas žmo
gus. Jei jis būtų buvęs tilt 
pranašas, tai jį ir jo ug
ningas kalbas greitai už
mirštume, o iš jo ” apati- 
uko"ftlosafijos net ir pa

sijuoktume. Juk, ištikrųjų, 
per pigu istorinius, likt— 
mintus tautos įvykius aiš
kinti mūsų protėvių, di
džiūnų* aistra svetimtau
tėms ir tvirtinti, kad”apa- 
tinuko diktatūra padarė 
Lietuvai daugiau žalos ne
gu velnias. "Tačiau, ka
dangi Sintautas buvo pro
pagandistas ir jam visos 
priemonės, net ir logikos 
stoka, buvo geros, tai tos 
silpnybės, perdėjimo, dt- 

dle yda laikyti negalima. 
Bet,jeigu ne ta žmogiško
ji pusė, Sintautas ir liktų 
tiktai trimičium. Ta nuo
dėmingoji, tragiškoji, tegu 
ir nesimpatingoji, pusė, 
padaro Sintautų gyvu žmo
gumi ir neužmirštamu 
charakteriu.

Gal tam, kad Sintauto 
retorika nenusibostu,o gal 
parodyti mišrių vedybų 
nasėkas-jogailiųkų likimą, 

ilia Sintauto vyksta ir jo 
seserėno Petro Česnulto 
gyvenimas. Tai lyg ir sa
limus romanas, mažai

" Amžinuoju Lietuviu" 
susijęs, šiam jokios įta
kos neturįs ir nieko ne- 
prtdedąs..

Česnulis,kuriam"niekar 
da nebuvo atėjusi galvon 
mintis, kad būti lietuviu 
būtų tokia klaidi, paini ir 
opi problema," nepabojes 
dėdės pasmerkimo, veda 
amerikietę Sandrą. Nėra 
jis koks palaidūnas, ar 
niekšelis, tai greičiau už
uojautos vertas žmogus.
lesa, jis suvilioja ir pa

meta padorią mergaitę 
Birutę.Bet sužinojęs,kad 
ji augina jo sūnų, nori 
klaidą atitaisyti ir ją vesti. 
Tik Birutės atstumtas jis 
veda Sandrą.Veda iš mei
lės. Bet meilė Sandrai dėl 
materialinių nedateklių 
išblėsta Ir ji parsldavinė- 
ja turtingesn iam .Pagaliau, 
meilužio nušauta, palieka 
sužeistą Česnulį su dviem 
vaikais našlauti.

ašo:BALYS GRAŽULIS

Romano gale yra ženklų, 
kad po Sintauto mirties jo 
pasėtas grūdas sužeis. Jo 
sūnus susidomi tėvo raš
tais, duktė pajunta,kad ji 
net nuo lietuvybės pabėgo, 
nei prie arabų pritapo ir 
seserėnas pradeda su
prasti dėdę, pasiimdamas 
sutvarkyti dėdės pomirti
nį palikimą-jo raštus. O 
Vikaras Simnas pradeda 
sakyti patriotinius pa
mokslus.

Klek daugiau vietos ro
mane škirlama Stefanijai 
ir Romualdui Ž y gams. Ir 
tos šeimos veikla yra vie
nu iš romano variklių. 
Deja, autorius ją gerokai 
sukarikatūrino. Stefanija 
rodoma tik kaip gašli kek
šė, o jos vyras Jeronimas 
Žygas kaip pikto įsikūni
jimas .Kaiptokie jiedu pa
lieka romano charakte
riais, o tik savos rūšies 
žyminiais.

Reikalinga irtam tikros 
reikšmės Česnulio roma
nui turi jo draugai Vladas 
ir Bronė Poškos. Tačiau 
jie pilniau atsiskleisti ne
turi laiko.

Kiti veikėjai tėra epi
zodiniai. Kai kurie iš jų 
yra į romaną įvesti lyg 
vien tik tam, kad Sintau
tas turėtų ką papltekti. To
kiais yra vikaras Simnas 
ir rašytojas Urbaitis. Net 
ir Izos vyras Stepas Vy- 
žainis tėra tam, kad stik
liukus papildytų.

Ir pačios Sintauto šei
mos nariai nėra ryškiai 
Išplėšt i .Sūnus Mantas ro
mane vos retkarčiais pa
minimas. Žmonos Alinos 
elgėsys kažkaip lieka ne
suprantamas ir, ištikrųjų, 
nereikšmingas, nors yra 
gana lygus ir nuoseklus - 
kekšė buvo, tokia Ir liko. 
Tik duktė Viktė prisista
to, kaip tipinga šio meto 
lietuvattė-paklusni, patai
kaujanti, o einanti savais 
keliais. Todėl ji čia ir ti
kresnė. Be paties Sintauto 
pilniausiai romane atsl- 
skleidž ta jo seserėnas Pe
tras Česnulis.. Jis nėra 
teigiamas romano herojuą 
bet gal labiausiai supran
tamas. Jo žmoną Sandrą 
randame ir sekame kaip 
gana simpatingą moterį, 
todėl jos virtimas paleis
tuve ir pati mirtis atrodo 
dirbtiniai.

Nesunku suprasti Ižą 
Vyžainlenę ir jos veiks
mus pateisinti. Greta jos, 
moteriško charakterio 
teisingumu,rikiuosi Ir Bi
rutė. Šios abidvi moterys 
atsiveria meilėje ir nuo 
jos liepsnos apdega. Kiek
viena iš jų savaip, bet daro 
taip,kad kitaip negali.

Gal čia reikėtų atskirai 
pakalbėti apie Vytauto 
Alanto moteris .Jo raštuo
se esame įpratę sutikti 
ne tradicinę kasotą, ska
rele pasibarzdžiavusią, 
mergaitę, bet puošnią ir 
gražią moterį. Jei tradi
cinė lietuvaitė buvo dora 
ir graži- vien dėl to,kad 
nenaudojo kosmetikos, tai 
Alanto moteris žino, kad 
savo figūros neapramsčiu- 
si, nepasidažiusi, nepasi
puošusi liks nepastebėta 
senmergiautl. Ir ji žino, 
kad dorovė nėra kosmeti
kos bonkutėje, o pačiame 
moters charakteryje, jos 
išsilavinime.

Tokių pat moterų būrį 
randame ir šiame roma
ne. Visos jos gražios- 
lieknos, pilnakrūtės ir 
puošnios.Ir visos jos pil
nakraujės.Nevien atsiduo
da, bet ir siekia.Net ir ta 
"padori" mergaitė Birutė 
pati ateina pas Česnuli. 
Kaip tokios, žinoma, jos 
nėra dorovės pavyzdžiais, 
o kaikurių elgėsys aiškiai 
smerktinas, bet visos jos, 
be išimties, įdomios. Gi 
kaip romano veikėjos yra 
ryškiai spalvingos ir tuo 
aiškiai reikalingos.* Jos 
romaną ir papuošia ir pa
gyvina, ir sužmogina.

Bendrai, seksas šio ro
mano veikėjams yra svar
bus jų gyvenimo variklis, 
kitiems net lemiantis jų 
kelio posūkius veiksnys. 
Ir sekso čia daug. Kai kam 
gal atrodys, kad per daug, 
kad be užuominų-tieslogi
nis ir tuo papiktinantis.

Balys Gražulis.

• BUENOS AIRES,Argen
tinoje įvyko vakaras,ku
rio pelnas skirtas Pietų 
Amerikos lietuvių jauni
mo kongresui parmetl. 
Programą atliko U.Blum- 
bergienė, A. Šimkūnienė, 
akomponuojant E. M iku- 
člonienel. Buvo dainuoja
mos lietuviškos ir ispa
niškos dainelės.

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

Įvairi industrini, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
Įvairius patarimus, įkainavimus,be jokia atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.Q. 
601 St. Jean Road. 
Tel. 695 * 388 3

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal i eČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr.40 arba Nr.20.

LaSalle Auto Specialist lleg’d.
e Taisymas ir dažymas automob'lių 
e Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės

366-0500,366-4203 valtys- Sav. G. D e s r o che r s

7725 George Street 
La Salle,Que.

Jeffe & F r eres
TjX®) 

t* Cascade 
apmokate 
mėnesinę _  _
elektros sąskaitą.

O
... W

Visi kiti vandentiekio ir šildyr 
taisymai ir nauji įrengimai. Taip 
pat gaziniu priemonių pardavimas 
ir įrengimas. Veltui įkainavimas.

Hydro - Quebec 
atstovas, 

kuris išnuomuoja 
ir įrengia karšto 
vandens šildymą.

1.75
per mois 

pv» month

40
2.25
par mots 

per month

140-2e AVENUE - 366-0330

Imperial - Chrysler - Dodge - Charger 
Coronet - Challenger - Swinger - Demon 

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE . LASALLE. QUE.

Mechanizuotomis priemonėmis įvairus rotu ir 
kitu dalii^ reguliavimas. Išorės taisymas ir 
dažymas. Kreiptis: De L a Verendrye.BI vd.tAUtfNT DAIGNEAULT

President Tel. 355-3364

AVUT3IJ AMOČUAjXltfH3M
. J J r*L

siekia.Net


čnicagos dangum
Šv. Kazimiero lietuvių 

kapinėse Čikagoje, 1972, 
H, 27 d. buvo supiltas 

naujas kapas, sunkios Il
gos Iškankintos Aldonos 
Ruglnlenės Sabanskytės.

Aldona buvo užaugusi 
žaliuojančiame žemaičių 
krašte -Mažeikiuose. Jos 
tėvelis 1941 m. komunistų 
buvo išveštas į Sibirą ir 
ten, kaip ir daugelis kitų 
lietuvių patriotų - nukan
kintas. Antrą kartą -1944 
m.raudonąja i armijai ver
žiantis į Lietuvos žemę, 
nors ir jaunos, bet Aldona 
se Birute nepabijojo trauk
tis į vakarus, kur jų nie
kas nelaukė, bet tikėjosi, 
kad vis tiek bus geriau,ne
gu vergauti komunistams.

Su Ignu Ruginiu ji An
glijoje -sukūrė šeimą ir 
laimingai gyvendami su
laukė trijų sūnelių: Algio, 
Raimundo ir Vytuko. Pas
kui persikėlė į JAV-Cice
ro. Sunki ir čia buvo pra
džia su mažais sūneliais, 
bet Igno darbštumas viską 
nugalėjo, o kaip vaikučiai 
kiek paaugo ėmė dirbti ir 
Aldona šv. Antano taupy
mo ir skelinimo bendro 
vėje. . .Įsigijogražius na

APIE P L E U R C

Pleuritas yra pleuros 
(plėvės, kuri dengia plau
čius ir iškloja krūtinės 
ląstą', uždegimas. Dažnai, 
sergant įvairiomis plaučių 
ligomis, kartu paliečiama 
pleura, ir atsiranda pleu
ritas, kuris gali būti sau
sas arba šlapias. Kartais 
pleuritas iš pradžių būna 
sausas, o procesui susti
prėjus, atsiranda skysčio 
Ir pasidaro šlapias.

Pleuritu galima susirgti, 
sergant reumatu, plaučių 
uždegimu,plaučių vėžiu ar 
kitais susirgimais, tačiau 
dažniausia ( daugiau kaip 
90%^pleuritaibūna tuber
kuliozinės kilmės.

Kaip ši liga pasireiškia ? 
Dažnai susirgimas prasi
deda nušalus, per va r gus. 
Iš pradžių atsiranda sau
sas kosulys, šono skaus
mai, kurie sustiprėja, gi
liau kvėpuojant. Pakyla 
temperatūra, sustiprėja 
prakaitavimas ir išryškė
ja dusulys, kuris vis gali 
stiprėti.

Ne visada,sergant pleu-
12 psl. 

mus. Bet Aldoną užklupo 
sunki ir nepagydoma liga, 
kurį kankino 4 nartus ir 
tik 47 metų amžiaus,gruo
džio 23 d.Aldona atsisky
rė iš gyvųjų tarpo, palik
dama mylinti vyrą Igną, 3 
sūnūs, kaip ąžuolus-Algis 
odontologijos, Raimundas 
veternarijos studentai ir 
Vytukas gimnazistas .Lie
tuvoje liko motina, Angli
joje sesuo Birutė.

Velionę prižiūrėjo ir 
gydė Dr. Petras Kisielius, 
o Juozas Gribauskas rodė 
daug palankumo .Jai mirus 
laidotuvių direktorė But
kienė rūpestingai sutvarkė 
laidotuvių reikalus.

Nors buvo darbo diena, 
bet į kapines velionę pa
lydėjo virš 40 automobi
lių. Prie duobės apeigas 
atliko klebonas Stankevi
čius. Visi grabenšiai bu
vo Cicero choristai. Po 
laidotuvių visi dalyviai 
buvo užprašyti į Peškių 
užeigą peltums,kurie buvo 
labai puikiai ir lietuviškai 
paruošti. Peškiai nė už 
patalpas,ne už darbą jokio 
atlyginimo neėmė.

S.P. 

1 O S U S I G I M U S

ritu, plaučiuose randami 
pakitimai. Todėl kartais 
gali atrodyti, kad pleuri
tas yra atskiras pleuros 
uždegimas. Tačiau dabar 
jau tiksliai žinoma, kad 
pleuritas yra antrinis 
reiškinys Ir lydi kokį nors 
susirgimą .Jeigu pleuritas i 
yra tuberkuliozinės kil
mės, tai jis parodo tuber
kuliozinio proceso pa
ūmėjimą, nesvarbu, kur 
tas tuberkuliozinis židi
nys būtų: plaučiuose, lim
finiuose mazguose ar ki
tose organizmo vietose.

Pats pleuritas nėra už
krečiamas .Pavojus aplin
kiniams iškyla, tada, kai 
ligonis serga atvira plau
čių tuberkulioze.

Kadangi pleuritas daž
niausiai būna tuberkulio
zinės kilmės,todėl jo gy
dymas praktiškai nesiski
ria nuo kitų plaučių tuber
kuliozės formų gydymo. 
Šiuo metu tuberkuliozei 
gydyti yra daug gerų vais
tų (tuba z Idas, ftlvazldas, 
streptomicinas irkt.\to-

žmonės, kurie serga tu
berkuliozinės kilmės 
pleuritu,nesunkiai pagydo- 
mi.Iš pradžių susirgusie- 
ji guldomi į ligoninę, o po 
kelių mėnesių nukreipiami 
į sanatoriją. Prieštuber- 
kulioziniai vaistai turi bū
ti naudojami ilgai ir ne
pertraukiamai nuo susir
gimo pradžios iki 10-12 
mėnesių, o kartais ir il
giau.

Reikia žinoti, kad pra
dėjus gydytis, pleurito 
reiškiniai gana greitai, po 
1-2 mėnesių,praeina,skys
tis susigeria, ir žmogus 
pasijunta sveikas. Tačiau 
tokia būklė dažnai būna 
apgaulinga. Jeigu ligonis 
vaistus naudoja per trum
pai, pleuritas vėl gali at
sinaujinti, arba po kiek 
laiko atsiranda didesni 
tuberkulioziniai pakitimai. 
Taigi pleuritas visiškai 
pagydomas, tiktai reikia 
turėti pakankamai kantry
bės ilgą laiką naudoti vais
tus. Žmonės, sirgę pleuri
tu,keletą metų būna prieš- 
tuberkullozinlo dispanse
rio įskaitoje.

Doc.J.KUZMA
SURINKIM ŠIMTĄ 
TŪKSTANČIU PARAŠŲ. 
JUNGTINIŲ TAUTŲ 
PETICIJAI
Jau pusmetis kaili PLJ 

kongresas liko praeity, 
tačiau kai kurie jo darbai 
nėra užbaigti.V ienas iš jų 
yra jaunimo peticija,-kuri 
Jungtinėms Tautoms turė
jo būti įteikta 1973 m. Va
sario 16 dienos proga.De
ja, iki šiol tėra surinkta 
tik 70 tūkstančių parašų 
ir abejojama ar su tiek 
parašų peticiją įteikti bū
tų prasminga.

Peticijai parašų rinki
mo organizatoriai, apsi
sprendė surinkti bent šim
tą tūkstančių parašų ir pe
ticiją jungtinėms Tautoms 
įteikti šių metų balandžio 
mėnesio pradžioje,tai yra 
lygiai po metų nuo oku
puotoje Lietuvoje septy
niolikos tūkstančių pa
vergtų lietuvių pasirašy
tos peticijos įteikimo.

Siekiant šį darbą už
baigti ir įteikti peticiją 
balandžio mėnesio pra
džioje, Jaunimo kongreso 
komiteto vardu dar kartą 
drįstu kreiptis į jus,mieli 
lietuviai, kviesdamas iš 
naujo atgaivinti parašų 
rinkimo darbą ir surinkti 
dar bent trisdešimt tūks
tančių parašųJSėkminges-

SKAUTAMS
APIE VIENĄ 
VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ 
LAIŠKĄ " SKAUTŲ 
AIDUI ’’
Trys vyr. skautės Dai

va, Vilta ir Rėdą "Sk.Ai
do" Nr. 10-72 m. rašo,kad 
peržtūrėdamos "Sk.Aidą" 
juo nusivylusios. Jos,gir- 
gi, dar ilgai norėtų pri
klausyti skautų sąjungai, 
bet iš "Sk.Aido"mato,kad 
skautų veikla priklauso 
paukštytėms - vilkiukams 
ar vyresniems vadovams. 
Todėl, girdi, tos vyresnės 
skautės nesupranta, kaip 
galima jaunimą prilaikyti 
skautų eilėse; kai" Sk. Al - 
das"teduoda skaityti isto
rinius straipsnius. Toliau 
jos stato klaus imą,ar tik
rai kas skaito apie pašto 
ženklus?

Viena, ką tos vyr. skau
tės kaip jos rašo supranta 
yra tai,kad tik vyresniems 
skautybė yra brangi. UŽ Šį 
pastarąjį supratimą seses 
reikia tik pagirti. Būda
mas senesniu vadovu, no
rėčiau sesei Daivai ir ki
toms pasakyti, kad skau- 
tybę branginti turėtų ir 
jaunimas, nes tai kelias, 
kuris žmogų gali padaryti 
šviesesniu, aktyvesniu ir 
sąmoningu lietuviu. Bet 
tai ne akimirkos kelias, ne 
greit praeinančios mados 
kelias. Tai kelias kuriuo 
bando žengti daugelis lais
vo pasaulio jaunuolių. Pa
galiau, mano supratimu, 
tai žmoniškas kelias,ku
riuo reiktų žengti, norint 
nelikti gyveni me niekieno 
nepastebėta ir jokios žy
mės nepaliekančia dulke- 
le.Suaugusio ar bręstančio 
jaunimo kelias turėtų linkti

nlam uždavinio įvykdymui 
kviečiu:
1. Vasario 16 minėjimų 
rengė jus,besikreipiančius 
į vietos burmistrus dėl 
proklamacijų,prašyti juos 
pas įrašyti peticiją ir lei
dimo, jeigu tokio reikėtų, 
rinkti parašus viešose 
vietose. Leidimą gavus, 
parašų rinkimą organi
zuoti ir vykdyti bent vieno 
savaitgalio metu.
2. Vasario 16 minėjimo 
dieną rinkti parašus prie 
bažnyčių,minėjimų salėse 
bei kitose vietose. Aplan
kyti savo amerikiečius 
kaimynus ir kiekvienam 
surinkti iš jų bent po 1O 
parašų,labiau įprasminant 

į tarnavimą kitiems, į to
bulėjimą. Tiesa, žmoniš
kas gyvenimas dažnai ne
išvengia klaidų ar neigia
mybių,bet mes savo kelyje 
turėtume ne vien reikalau
ti, bet patys duoti. Mūsų 
kelias turėtų būti pilnas 
meilės ir supratimo ki
tiems.Mūsų kelias-pasi
aukojimo, tarnavimo ke
lias .Atrodo, kad tokį kelią 
turėtų branginti visti

Atrodo, kad sesė Daivai 
ir kitos bodisi istoriniais 
straipsniais ir pašto žen
klų aprašymais. Sakykim, 
kad tai jų skonio dalykas. 
Betargi"Sk. Aida"būna tik 
tokie rašymai?NeiTen la
bai daug skautiškos veik
los aprašymų, puikių pa
vienių ir grupinių jaunimo 
nuotraukų, kelionių ar 
nuotykių atpasakojimų, 
įvairių gerų patarimų. 
Taip pat netrūksta poezi
jos ar humoro dalykėlių^6

Tiesa, sesė Daiva ir ki
tos savo laiške pažymi, 
kad norėtų dažniau matyti 
savo amžiaus jaunimo. 
Atrodo, kad šiuo savo pa
sakymu jos išreiškia min
tį* jog norėtų daugiau ma
tyti savo amžiaus jauni
mo, "Skautų Aido"bendra- 
darbių tarpe. Sesės ir 
broliai, mielasis jaunime, 
rašykit "Sk. Aidui"ir kio
ską ut iš kai bei lietuviškai 
spaudai. Rašykit visais 
jums įdomiais ir rūpimais 
klausimais .Savo rašiniap. 
jūs praturtins it mūsų 
spaudos puslapius ir tada 
turėsit tai, kopageidaujat. 
Mums vyresniems skau
tams bus tikrai malonu 
skaityti jūsų rašinius.

L. Eimantas.
Nepriklausomybės šventės 
reikšmę konkrečiu, asme
niškai atliktu darbu.
3 .Iniciatyvos prašomi im
tis Vasario 16 minėjimų 
organizatoriai, LB apy
linkių valdybos, visų kt£ 
organizacijų valdybos ir 
pavieniai asmenys.

Peticijų blankai gauna
mi pas Antaną Būgą, 
842 V.33 PI.
Chicago, Hl. 60608 
Tel: 312 / YA7 - 3964.

ROMAS SAKA DOLSKIS, 
H PLJ kongreso komiteto 
pirmininkas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



VASARIO 16
Nežiūrint įvairių laiko 

stabdžių, didžioji mūsų 
šventė-Vasario 16-to j i jau 
visiškai arti.Netrūks pra
slinkti tas trumputis tre
jetas savaičių laiko tar
pas ir pasijustai e besą 
Lietuvos Nepriklausomy-

KLAIPĖDA...
( Atkelta i š 7 psl.)

mas vis tik buvo apsąly- 
guotas Klaipėdos krašto 
' onvencija ir statutu* 
^KLAIPĖDOS

LAIMĖJIMO 
PADARINIAI 
Klaipėdos prijungimu 

Lietuva laimėjo išėjimą į 
pasaulį jūros keliais, o 
Klaipėda laimėjo eko
nominį užnugurį,be kurio 
ji sunkiai vegetavo.To vi
so pasėkoje ekonominis 
gerbūvis Klaipėdoje ir 
krašte sparčiai kilo.

Klaipėdos ir .krašto pa
dėtis stabilizavosi iki 1933 

metais Vokietijos valdy
mą į savo rankas paėmė 
Hitleris.Prasidėjo naciš
kosios Vokietijos skatina
mas ir finansuojamas 
subversyvinis vokietinin
kų veikimas .Pagaliau 1939 
metų kovo 21 dienos tre
čiojo Reicho ultimatumo 
pasėkoje Lietuva buvo pri
versta Klaipėdos kraštą 
perleisti Vokietijai. Čia 
buvo nelaimių pradžia ne

ri Lietuvai, bet eventua
liai ir pačiai Vokietijai, 
kuri vėliau prarado netik 
Klaipėdos kraštą, bet ir 
.ytprūsius.

Užgrobę Klaipėdos 
kraštą naciai ėmė šeimi
ninkauti su dar negirdėtu 
žiaurumu. Tarp tūkstan
čių nukankintų prisiminti
ni mažlietuvių vadai: bu
vęs direktorijos pirminin
kas Martynas Reisgys nu
žudytas Mauthauseno ka- 
cete, Eduardas Simaitis 
1924 metais numarintas 
badu Orianienburgo kace- 
te, buvęs krašto policijos 
^rektorius Jonas Tolei- 
kis 1924 m. nužudytas 
Orianienburgo kacete kar
tu su mokytoju Jonu Pur
vinu, buvęs gubernatūros 
svetimšalių referentas 
Gailius nukankintas Da
chau kacete,policijos val
dininkas Jurgis Gvildys 
pasmaugtas Karaliaučiaus 
kalėjime,irtaip-būtų gali
ma išvardinti ilgiausius 
sąrašus nacių nukankintų-

- ARTĖJANT

bės paskelbimo išvakarė
se. Taigi, jau pats laikas 
šiai šventei ruoštis/be 
abejones, ir yra ruošia
masi / - daromi įvairūs 
planai, tariamasi su pa
skaitininkais, ruošiamos

Šiandien, kada nuo tų 
baisių įvykių yra praėję 
trisdešimts me tų,matome 
Io viso neprasmiškumą. 
Atplėšimas Klaipėdos nuo 
savo natūralaus užnugu
rk), Lietuvos, nebuvo nei 
protingas, nei Vokietijai 
reikalinga s.Šiandien tą ge- 
gerai supranta ir rimtes
nieji vokiečiai.

Minėdami penkių deš im
tų metų sukaktį nuo šio 
didelio lietuvių tautos 
ryžto žvelgiame į ateitį 
su dideliu susirūpinimu 
ir kartu su viltimi. Susi
rūpinimui turime pagrin
dą kai matome vokiečius 
pakeitusius Lietuvos oku
pantus prieš mūsų tautą 
naudojant tą pačią strate
giją, kurią Vokiečių Rite
rių Ordinas pradėjo prieš 
750 metų. Šiandien vieto
je Kryžiuočių Ordino iš 
Prūsų į Lietuvos žemę 
plūsta ten pasodinti rusai 
o vietoje Livonijos Ordino 
nuo Leningrado pajūriu 
atplūsta kita rusų banga. 
Niekais nuėjo 700 metų 
vokiečių pastangos, nie
kais nueis ir rusų.

IR DIDIEJI NEAMŽINI.
Istorija yra pilna pa

vyzdžių apie žlugusias 
menamai nenugalimas 
imperijas. Argi šimtus 
tautų pavergusi rusiškoji 
Imperija gali tikėtis kito
kio likimo? Sovietų rašy
tojas Amalrikas abejoja, 
ar ta imperija ištvers iki 
1984 - jų metų.Už knygos 
tokiu vardu parašymą jis 
uždarytas į kalėjimą. Jei- 

Klaipėdos uostas su iš svetimų šalių atplaukusiais laivais.

meninės programos,k vel
ėtam! svečiai/turiu galvoj 
kitataučius / etc.

Kadangi Vasario 16-toji 
yra viena iš didžiausių ir 
svarbiausių mūsų šven
čių, tai ir pasiruošimui ją 
atšvęsti - pastangų niekad 
nebus perdaug.

Tarytum likimo ironi
jai padiktavus, ir maskvi- 
nis bolševizmas pernai 
metais vis šūkavo ir ra
gino švęsti ir atžymėti 
pusšimčio sukaktį nuo tos 
skaudžios žaizdos-bolše- 
vizmo pasaulyje atsiradi
mo, taip lygiai-dar tebe- 
šūkaujama ir dabar.

Taigi, švenčia savo 
šventes pavergtieji/ žino
ma, pagal išgales ir turi
mas sąlygas/kiti jas šven
čia ir tam tikrose kata
kombose / bet, gi-švenčia 
sukaktis ir pavergėjai. 
Ryšium su tuo Kremliaus 
oligarchai rodo pasauliui 
itin didelį aktyvumą. No
rėjo jie pirmieji netgi 
mėnulį pasiekti ir savo 
brezentiniais batais pa- 
mindyti jo paviršių, deja, 
nepavyko ir turėjo apsi
raminti. ...

Gi mes, lietuviai, atsi
dūrę plačiojo pasaulio 
į vairuose kampuose Ir 
kampeliuose, nors nesi- 

gu tai būtų nieko neverti 
plepalai, ar reikėtų jų au
torių uždaryti į kalėjimą, 
ar verta būtų su juo pec- 
kictis tokios tariamai ne
nugalimos .imperijos val
dovams.

Šiandien apart Lietuvos 
okupantų, jau niekas ne
ginčija mūsų teisių į ne
priklausomybę su Vilnium, 
Klaipėdos kraštu ir visa 
Mažąja Lietuva J)idžosios 
ir Mažosios Lietuvos lais
vės diena ateis gal grei
čiau negu šių dienų tarp
tautinė padėtis tą leidžia 
numatyti.

stengsime (Mstekti mėnu
lio paviršiaus, neleisime 
į erdves jokių satelitų ir 
nebandysime tolimo skri
dimo raketų bei baisiųjų 
atominių ir hidrogeninių 
bombų,tačiau savo didžią
ja! švente! atšvęsti ir at
žymėti pasiruoškime taip, 
kad neprikaišiotų vėliau 
mums sąžinė, jog ne viską 
padarėm, ką galėjom pa
daryti. Pasistenkime, kiek' 
galima, balsiau traiškiau 
paskelbti ir išsakyti pa
sauliui savo pavergtos ir 
kankinamos tėvynės tra
gediją, atskleisti didžiąja! 
raudonųjų pavergėjų klas
tą ir paieškoti daugiau 
draugų laisvajame pasau
lyje mūsų laisvės bylai 
ginti.

Būkime aktyvūs tą die
ną mūsų kultūrintų pro
gramų išpildymuose, gau
siai užpildykime minėji
mų sales, parodydami, jog 
Tėvynės laisvė mums ypa
tingai rūpi, taip lygia i-bū
kime dosnūs, ir aukokime 
Tautos Fondui taip gau
siai,kaip ligi šiol aukojom.

. Pr. Alšėnas.

LATVIAI TAMPA 
MAŽUMA LATVIJOJE
Lapkričio 28 d. "The 

Nev York Post” tilpo 
straipsnis apie Latvijos 
rusifikaciją, kur rašoma, 
kad latviai pamažu tampa 
mažuma jų pačių krašte, 
tuo tarpu kai rusų skai
čius nuolat augąs. Toliau 
rašo:

” Priešingai jų kaimy
nams, Romos katalikiška
jai Lietuvai-į kurią, be ja, 
šiuo metu sovietai neįsi
leidžia Amerikos žurna
listų - latviai nerodo jokių 
išorinių tautinio ar reli
ginio pasipriešinimo pro
testo ženklų”. (9traiponlo 
autoriui turbūt nežinomas 
latvių komunistų veteranų 
šauksmas (memorandumas^ 
į pasaulio komunistus dėl 
rusifikacijos pavojaus.

KELĘiy IS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ZINIU IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ PAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ČEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIU.

Metine arenumerata tik $ 7.00
1973 m. kalendorius - $1,50.

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON* MASS. 02127

S K E_L BJM A_S

Dievo Karalystes 
Žinios

( Tęsinys)
Bet visi šitie praktiški ir nau

dingi Mesijinės Karalystės daly
kai nebus teikiami be jokių są
lygų- Visai ne, nes apaštalas 
Petras, kalbėdamas apie “atnau
jinimo laikus”, aiškiai sako, kad 
“tuomet atsitiks, kad kiekviena 
siela, kuri neklausys to pranašo, 
bus išnaikinta iš žmonių tarpo.” 
(Ap. Darb. 3:23) Ta mintis yra 
išreikšta prilyginime apie Avis 
ir Ožius. į tuos, kurie buvo at
vaizdinti avimis, yra pasakyta: 
“Ateikite, mano Tėvo palaimin
tieji, paveldėkite jums nuo pa
saulio įkūrimo prirengtą kara
lystę.” I ožius gi, nepaklusniuo
sius, pasakyta: “Eikite šalin nuo 
manęs, prakeiktieji, į amžiną 
ugnį,” arba, kaip paskutinė ei
lutė parodo, “į amžiną nubaudi
mą." Pagal graikų tekstą tie žo
džiai reiškia “sunaikinimą” ar
ba "atėmimą gyvybės.” — Mato 
25:31-46.

Bet, kaip prilyginimas paro
do, tos dienos paklusniesiems, 
avių klasei bus sugrąžintas pra
dinis viešpatavimas. Tasai vieš
patavimas buvo ant žemės ir 
ant to, kas yra ant žemės. Taigi 
Čia ir vėl kalbama apie atstei- 
gimą, sugrąžinimą žuvusiojo ro
jaus, apimančio visą pasaulį. 
Kokia čia garbinga vilties skur
stančiam, nuodėme sergančiam 
ir mirštančiam pasauliui. Be
veik visai negalima dabar pil
nai įsivaizduoti, kokios permai
nos įvyks žemėje, kuomet bus 
įvykdytas dieviškasis atsteigimo 
projektas.

Pamąstyk, kokios permainot 
įvyks kartu su mirties sunaiki
nimu! Pagalvok, kokios permai
nos įvyks dėlto, kad daugiau ne- 
bebus karo. Įsivaizduok, kokios 
permainos įvyks dėlto, kad žmo
nės išmoks pažinti ir mylėti bei 
ištikimai tarnauti tikrąjam Die
vui. Pamąstyk, kaip malonu 
bus, kuomet meilė užims sau- 
mylimo vietą, ir kuomet kiek
vienas žmogaus darbas bus ti
krosios meilės pradėtas I

(Bus daugiau?
Kas idomaujatūs apie Tiesą, mes 

prisiųsim veltui knygelių.
Kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd Street,
Spring Valley, III. 61362 t

Kaimynui, geran bičiuliui, * 
jaunavedžiams -

— laikraštis 
geriausia dovana

N73.1.31 13 psl.



*ABILT«NO LIETUVIŲ KBEDITO 
KOOPERATYVAS "TALKA”

Liėpcs Ir rugpjūčio menesiai* ir
prlel Ilgus savaitgaliu* įeita* 
dieniais "TALKA* uždaryta.

, teL S44-712S 
Mokame ttfc 
depozitas i-----------------------
lėnu ir satMpas_______
už vienų metų terminuotus 
indėlius _________7*
ir 3 metams 7*6% 
Duodame: 
asmenines paskolas H----- 10%
□ekiln. turto paskolas iš 8% %

Htaaekama gyvybės tr aim. paskolų drauda. Nemokamas pilnas, 
tekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” Čekius, 
tetikrintas IndėUų smumas. Kapitalas — virš $1*96.000.

sudbury
Bružas Valys, gimęs 

gražioje Žemaitijoje, iš
dirbęs daugelį metų INC O 
(International Nickel Co^ 
išėjo į ankstyvą pensiją. 
Kadangi jis buvo susipra
tęs tautietis, jautrus lietu
viškuose reikaluose,drau
giškas,visuomet linksmas, 
todėl š.m.sausio mėn. 20 
d., p. Pranskūnienės na
muose, kelt iniciatoriai 
surengė jam gražias į 
pensiją išleistuves. Įteik
ta daug dovanų ir palinkė
ta laimingo pensininko gy
venimo.Pokyly j e dalyvavo 
virš 30 asmenų. Pensinin
ką susirinkusiems apibū
dino St. Krivickas, o visų 
bendrą dovaną,kaip žvejui 
mėgėjui, gera meškerę, 
kurtą įteikė Povilas Jute- 
lis. Asmeniškas dovanas 
įteikė pB.Podertenė ir A.

NAZARETO MALŪNAS

NEOIRDŽTA-NEREGŽTA KNYGA JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS.
UŽ • 3.76 GAUNAMA ŠIUO ADRESU:
M.ČAPKAUSKAS,854-39TH AVE,LASALLE,Q,CANADA

PADĖKA
Į pensijų išėjimo proga, už Su

ruoštų man išleistuvinį v ak ar a, 
do vanos, sveikinimus ir linkėji
mus širdinga p a d ė k a. Rengė
jams: St. A Krivickams, Povilui 
Juteliui, Agotai Pran skūnienei. 
Už dovanas ir dalyviams: J. Bo- 
taičiui, L. Baltučiui, A. Braškiai, 
M. J. Glizickams, J. K. Gatau- 
čiams, V. Griniui, M. V. Gudriū- 
nams, K. Jonikai, V. Juškai, P. 
Juteliui, 0. I. Jasinskams, A. 
Kusinskiui, J. Kručui, V. Kriau- 
čeliunui, S. Poderienei, Kęstu-*
Čiui Poderiui, I. Paulaičiui, K. 
Rimui, L. J. Remeikioms, kun. 
A. Sabui, A. Staškevičiui, 0. V. 
Step ši am s, B. J. Stankams, J. R. 
Šleiniams, J. VenslovaiČiui.

Jūsų nuoširdumas man prisi
mins visuomet, dar karta lietu
kas A Č i ū . <y

Valys Bružas

Bruškys ir kt. Sveikinimo 
žodžius tarė kun.A.Sabas 
ir JJCručastėkmės Valiui 
pensininko ’’stone ”.

• "RAMUNĖLĖ” tautinių 
šoktų grupė, vadovaujama 

mokyt. Silvijos Martlnku- 
tės, pakviesta ir išvyksta 
į Sault-Ste-Marle, Ont. 
atlikti programą Nepri
klausomybės minėjime. 
Išvyksta autobusu. Kun. 
Antanas Sabas su grupe 
tautiečių išvyko žiemos 
atostogoms į saulėta 
Meksiką. Grupė sudaro- 
kun.A.Sabas, kun.Augus
tinas Sabas, St.A.Krivic
kai, A.Kusinskis, J.O. Ja- 
sinskai, J.M.Kriaučeliū- 
nal, A.Strakauskas. Gero 
vėjo Ir saulės.

J.K.

Lietuvių Bendruomenės 
valdyba š.m.vasario mėn. 
17 d.,šeštadienį,6:30vai. 
p.p.,130Frood Rd., ukrai
niečių salėje rengia Lie
tuvos Nepriklausomybės 
55 metų paminėjimą. Ofl- 
clalė dalis, tr labai įdomi 
programą kurią atliks 
”Ramunėlė” tautinių šokių 
grupė ir jaunimas. Gros 
geras orkestras, veiks 
įvairus bufetas .Kviečiami 
visi tautiečiai dalyvauti 
tr pasikviesti svečių.

Lietuvių Bendruomenės 
valdyba.

Winnipeg
Per Kalėdas Winnipegą 

aplankė ” Nepriklausomos 
Lietuvos”Iaikraščio admi
nistratorius F. P. Paukš- 
tattts. Jis atostogavo pas 
savo sūnų, Kadanos ka
riuomenės majorą, R.V. 
Paukštaltį, kuris čia tar
nauja Kanados armijoje.

Kalėdų naktį, Kun. J. 
BertaŠius rado progą pa
bendrauti su nemaža gru
pe lie tuvių,kurie buvo su
sirinkę pasveikinti savo 
kleboną. Čia jie susitiko 
ir naujai išrinktą KLB- 
nės Vinnipego Apyl.v-bos 
sekretorę Genę Fedarie- 
nę, jie rado bendrą kalbą 
ir svarstė lietuvišką jau
nimą bei jo įjungimą Į 
bendrą veiklą. Majoras 
Paukštaitis augina tris 
jaunus ’’vyrus” kaip ąžuo
lus, o Ev. trG.Fedarų 
sūnus ir dūkta jau lanko 
Manttobos Universitetą ir 
reiškiasi lietuviško jau
nimo tarpe.

Kitą dieną F. P.Paukš- 
taitls lankėsi ” Lietuvių 
Klube Manitoboje”. Jo 
p^kas Viktoras Novogroc- 
kas maloniai svečius pri
ėmę.
Po to, suburtu, vietos lie

tuvių lankėsi buvusiame 
Onos ir Juozo Demerec- 

kų bloke, kuriame yra 
įrengtas ’’Hungarian Cok- 
tail Lounge-Dining Rooms, 
Restaurants and Cafes”. 
Nauji savininkai Deme- 
reckams sumokėjo 45 
tūkstančius dolerių .Nauji 
savininkai yra labai drau
giški lietuviams.

Verutė Demereckaitė 
yra sunkiai susižeidusi 
vandens sporto veikloje ir 
negali vaikščioti. Deme- 
reckaiyra nuolatlnial’’Ne- 
priklausomos Lietuvos ” 
skaitytojai.

Buvo aplankyti iš Lie
tuvos kaimynai G.A.Kun- 
caičiai, O.A. Noliai, V. 
Stankevičiai.

Majoras R.V.Paukštai
tis yra numatytas vykti į 
Vietnamą priežiūros ko
mis ijon, jeigu sėkmingai 
pasibaigs taikos derybos.

• KLB-nės Krašto Tary
bos narys Juozas Grabys 
su savo mamyte tr Eve
restas F ėda ra s per Kalė
dų šventes mašina buvo 
išvykę į Chicago iš kur 
laimingai sugrįžo.Ev.Fe- 

Toronto
Taupyk ir skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
SYl'/t už depozitus 
6% už iėrus (numatomo) 
6r» už taupymo s-tas 
6 Vi % už 1 m. term. dcp. 
63/ą% už 2 m. term. dep. 
7% už 3 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

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

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

paprastu ir oro paštu.

Dovanos be muito: Motociklai, skaĮb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir ».t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymoj i mus (certificate^Vj*" 
UŽ kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

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

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

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

lietuvių
įstaiga
n 4*0 RONCKSVAUU AVR^Baltic Exporting Co. TORONTO a, Ontario 
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

daras tafnauja Pašto Val
dyboje Vtnnipege. .

>. L letuvos sava noris -kū
rėjas Albertas Nolius at
šventė savo 72-jų metų 
amžiaus sukaktį, kurį pa
sveikinti buvo atvykę ne
mažas skaičius lietuvių. 
Gausiai apdovanojo, pasi
dalino bendromis minti
mis bei maloniai praleido 
laiką. K.Str.

• THUNDER BAY, ONT. 
Rick Smith, o tikrumoje 
Šemėta yra radio žiniją Į 
redaktorius, bei pranešė-^ 
jas. O Vytautas Kilpa yra 
radio pranešimų direkto
rius. Jie sąmoningi lietu
viai ir nesišalina nuo lie
tuvišku oreahizaciiu.
• ST. PETERSBURG, 
Fla. Švenčių proga Lietu
vių Klube turėjo bendrus 
pietus, paįvairintus nuo
taikinga programa. Buvo 
svečių ir iš Kanados-Au
gustinas ir Viktorija Ja
šiūnai iš Sudbury, Ont. 
Pažymėtina, jog šis kluba'he 
turi ir lietuviškų knygų' 
biblioteką.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas 

8%% už mortgičius & -

14 pd NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



TERESEI MAČIULIENEI - VORONINKAITYTEI 
mirus, 1972 m. gruodžio m&n. 19 d. Montreolyje, kuri 
palaidoto iš Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios/Toronto 
lietuvių kapinėse.

Mano mylimai žmonai Teresei mirus, nuoširdi 
padėka už pagelbųOnai Voroninkaitienei, P. P.Vi- 
leniškiams ir Mik. Vasiliauskienei su sūnum Vitu. 
Ypatinga padėka Tėv. St. Kulbiui už atnašautas ge
dulingas pamaldas, Tėv. J. Kubiliui už pasakytą 
nuoširdų pamokslų, bei, įvertinus velionės nuo
pelnus, atkalbėjusiam paskutiniosios maldas lai
dotuvių koplyčioje ir atgiedojusiam Viešpaties 
Angelas. Dėkoju visiems už užprašytas Šv. Mi

siąs, prisiuntusiems gėles ir vainikus, pareiŠku- 
siems užuojautas o ypatingai dėkoju tiems,kurie 
dalyvavo parapijos bažnyčioje vėlų vakarų, 
tokiam blogam orui esant.

Taip pat nuoširdi padėka visiems torontiš
kiams dalyvavusiems Toronte gedulingose pa
maldose ir palydėjusiems velionę į kapinės.

x ) Didžiame nuliūdime vyras, brolienė,
seserys su šeimomis ir kt. artimieji

toronto tas iniciatorių dėka, kurių 
priekyje visad buvo Stasys 
Jokūbaitis. Ir tai atsiekta

"PARK LITHUANIA” ne per vieną dieną, savat-
TORONTE - JAU tę ar mėnesį, bet reikalas 
REALYBĖ buvo zonduotas, klabentas
Šiemetinės Vasario 16 ir juo rūpintasi iš gana 

išvakarėse, torontiečiai seniai.
lietuviai gali pasidžiaugti Tam reikalui buvo su- 
Unksmia žinia, jog Toron- darytas komitetas, kurio 
te-jau turime parką”Park pirmininku ir iniciaroriu- 
Lithuania " vardu. mt buvo ir tebėra S. Jo- 

Iš daugelio Toronto kubattts. Nariai: K.Rusi- 
mteste esančių parkų,To- nas,B.Saplys,D.Keršienė 
ronto miesto taryba ir teisinis patarėjas-adv. 

vieną iš jų paskyrė ir pa- H. Steponaitis. Lietuvių 
tvirtino lietuviams. Bendruomenė štame rei-

"Park Lithuania*1 vardo kale atstovaujama Apyl. 
^arkas randasi tarp gat- v- bos pirm. J. Karpio, 
vių:Annette, Indina, Grove, Parkas išsirūpintas Ben- 
Humberside ir Keele. druomenės vardu.

Šis laimėjimas atsiek- Šis reikalas jau buvo

1973.1.31 -

visa pasauli,mini visiems 
brangia šventė -Vasario 
Šešioliktą- St. Catharines 
Apy-kės L. B. Valdyba, 
šiais metais rengia Vasa
rio Šešioliktosios Minėji
mą, vasario 17 d. 6 vi. va
karo šeštadienį. Sale slo-I 
vakų,Page ir Ve Hand gat
vių kampe. Paskaita skai
tys svečias iš Toronto, 
Lituanistinio Semestro 
vedėjas, Vytautas Tasec- 
kas.
PROGRAMA. Soliste Ani
ta Pakalniškyte iš Hamil
tono. Akomponos R.Kle
vas. Tautinių šokių šokė- 
jai-l’Nemunas" vadJStasės 
Zubrickienės, ir Nijolės 
Gverzdytės. Gros geras 
orkestras, veiks bufetas, 
ir turtinga loterija.
SEKMADIENĮ vasario 18 
d. iškilmingos pamaldos 
lietuvių koplyčioje 75 
Rolls avė .atlaikys tėv. Iva
nai lūs Liauba. O.F. M. 
Prie Laisvės Paminklo, 
bus pagerbti žuvę už lais
vę ir padėtas vainikas. 
Organizacijos salėje ir 
bažnyčioje dalyvauja su 
vėliavom.

Visus Niagaros Pusią-

Mūsų Kredito Unijos narei

Dr. ANTANINAI DREVINSKIENEI mirus,
jos globėjoms M. N. Pr. Seserims ir visiems
artimiesiems nuoširdžia užuojautą reiškia

Montrealio Lietuvių Kredito Un iios

Musu Kredito Unijos narei

MARCELEI STALGI ENEI mirus,
jos dukrai Julijai ir artimiesiems nuoširdžia užuo
jautų reiškia

Montrealio Lietuvių Kredito

parodytas ir televizijoj. 
Kuo tas k-tas atžymės šį 
Parką tolimesnėj perspek
tyvoj-dar neaišku. Pagy
vensim ,pamatys im,vienok 
principe-laimėjimas yra 
gana didelis, nes mums 
reikia kuo daugiau rekla
mos pasaulyje Lietuvai ir 
lietuviams - ypatingai tė
vynės laisvės byloje. Rei
kia,kad žmonės žinotų, jog 
Lietuva nėra kažkur Afri
koj ar Azijoj, bet Euro
poj ir yra okupuota azi
jatiškų pavergėjų.

Pr.Alš.

stcatharines
Artinasi vasaris menuo, 

kai įsiblaškę lietuviai po

salio lietuvius maloniai 
kviečiame dalyvauti.

Apy-kes valdyba.
JONINES .Pranešame pla
čiajai visuomenei, kad 
skautų rėmėjų komitetas, 
ir šiais metais rengia Jo
nines birželio mėn.23-čia 
d., šeštadienį, toj pačioj 
vietoj kaip ir pernai, Me- 
rtton Comunity Center 
Hall, Park avė.St.Catha
rines, Ont.Valdyba ir šiais 
metais,lietuvių visuomene 
neapvils.

Primename, ir pagei
daujame, kad berniukai ir 
mergaites nesivestumet 
per Jonines bet savaite 
anksčiau,ar savaite vėliau, 
tada galėsime ir vienur ir

kitur dalyvauti. Tad iš 
anksto prašome birželio 
23-čta data rezervuoti.

P.Polgrlmas
LOS ANGELES, C ALTE.
"Ž IDINIO " SKAUTU 
SUSIRINKIMAS
Los Angeles,Calif.vei

kiantis vyresnių skautų, 
skaučtų"Ž idlnys’1973 sau
sio 13 d. Juozo Pažėros 
namuose turėjo malonų 
susirinkimą. Pasikalbėta 
tautiniais skautijos ir 
jaunimą liečiančiomis te
momis Ž tą vasarą židlnie- 
čiai Surkevlčlai lankėsi 
Europoje,Mažo joje Azijo
je Izraelyje. Parodė pui
kių tos kelionės vaizdų, v z.
• Jonas Leknickas Mon
trealio lietuvių tarpe gerai 
žinomas visuomenės vei
kėjas ir spaudos rėmėjas 
susirgo ir turėjo atsigulti 
į ligoninę.

Sausio 7 dieną Lietuvos 
Komunistų partijos Centro 
Komiteto pirmajam sek
retoriui Antanui Sniečkui 
sukako 70 metų.

TSRS Aukščiausios Ta
rybos prezidiumo įsaku 
A ntanut Sniečkui suteiktas 
Socialistinio darbo'didvy
rio vardas.

C FM B
RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albane! Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669*8834

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. šlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti

jvalrOs medžio dirbiniai.

547 Lofleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366*3 8 8 4.

BELLAZZ1-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popleris. cementas.
B. P. {^dirbiniai ir visa kt.

ISO, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366*6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

*** 
TEL. 366-7281

e Atliekami mechaniniai darbai 

e (lores taisymas ir dažymas 

e Dunlop padangos ir baterijos
(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: y. Šulinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

15 p si.



montreal
N L rėmėjai:

NL rėmėjo prenumeratą 
12 dol. apsimokėjo šie pre
numeratoriai: Lelis Petras, 
Gulbinas P. iš Toronto; Mi
leris K. , ŠarūnienėO., Pet
raška Ant. iš Hamiltono; 
Danys J.V., Kongelis V. 
iš Ottawos; dr. E. Malkus, 
iš Seaford, Ont.;Balčiūnas 
N. iš Carberry, Man. ;But- 
kus J. iš Colbomr, Ont. ; 
Krištolaitis J. iš Cleve - 
land, Ohio; Laimikis J., Ge 
ležiūnasS., Kumža Pr., 
Yacktenė M. iš Montrea- 
lio.

Aukotojai: Snapkauskas 
A. 1O dol., M.B. iš Ha
miltono 5.00 dol., V. K. 
5 dol., Kumža P. 5 dol. ; 
Suka it is A., Kojelaitis A., 
AsevičiusK. po 3 dol. ;Ja- 
siūnas A. 3 dol.; Jurkū - 
nas J., Petrulis M., Ber- 
žinskasJ., Platakis V., 
Davidonis E., Oscila J., 
SkripkutėL.,Stasiulis O., 
DabkusP., Bakūnas V., 
Ralys D., Tabb Stefa po 
2,50 dol.; Rugienius J., 
Romanauskas Z. po 2 dol.; 
Vaičiulis S., Grigelis L. 
po 1,25 dol.

Visiems rėmėjams ir 
aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame NL.
• KuN. J. PETROŠIUS iš 
Prancūzijos lankėsi JAV 
ir Kanadoje. Viešėdamas 
porą dienų Montrealyje 
kun. J. Petrošius lydimas 
A.Vartų kun. J. Aranausko 
buvo užsukęs mūsų įstai
gon. Kun. J.Petrošius yra

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

Pakalbinkit užsisakyti 
NL'va artimuosius, arba, paga
liau, p ado v anokit geram bičiu

liui nors pusmetine NL prenu - 
ta.e '

Pinigus siuskit su Šiuo ku

ponu:

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

Adresas: / gatvė ir Nr./...........

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

Vaisi. - prov..............................

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

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

vienas žymiųjų lietuvių 
veikėjų šiuo metu dirban
čių plačios apimties svar
bųjį darbą Europoje, ypa
tingai Prancūzijoje. Jis 
ten žymus dvasininkas, 
stambi asmenybė lietuvių 
bendruomenėje ir pagaliau 
aktyvus kultūrininkas. Jis 
kartu su Žibuntu Mikšiu 
išleidžia Prancūzijos lie
tuvių biuletenius. Pažy
mėtinas kun. J.Petrošius 
sumanė ir jau pradėjo 
praktiškus žygius išleisti 
knygą apie Prancūzijos 
lietuvius. Metodiniu būdu 
jis renka medžiagą šiam 
svarbiam leidiniui. Mūsų 
redakcijoj jis rado irgi 
sau bendradarbį,kurs vie
nu metu gyveno Paryžiu
je ir, anot kun. J. Petro
šius,gali aprašyti ano me
to lietuvių jaunuomenę, 
studijavusią Paryžiaus 
mokslo ir meno mokyklo
se. Iš Montrealio kun. J. 
Petrošius jau išvyko tie
siog į savo nuolatinę gy
venamą vietą-Paryžiu.
• STASYS VINGRYS, bū
damas 14 metų Sao Paulo 
universitete laimėjo aukš
tajai matematikai ir fizi
kai studijuoti stipendiją.

• RŪTA LEE, o kartu su 
ja Nijolė Remeikytė, kurt 
yra skelbimų ofiso vedė
ja, taip pat Gabija Bona- 
taitė, kylanti televizijos 
žvaigždė, jos visos rūpi
nos i”G randinėlės”pasiro- 
dymu Los Angeles mieste.

• VIDMANTAS VALAT
KA, nesenai atvykęs iš 
Lietuvos sausio 28 d.darė 

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Regi.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 —— 35th Avenue, Montreal 409

TEL.727-3120 Namų 376-3781
Albertas NORK E, LIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

A qe niūra veikia P_u^c _]_945_nĮr_

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

pranešimą apie dabartinį 
Lietuvos gyvenimą Los 
Angeles lietuvių parapijos 
salėje.

ALDONOS DVARIONAI 
PIANO KONCERTAS 
Aldona Dvarionaitė yra 

nesenai Lietuvoje miru
sio Balio Dvariono duktė. 
( Dėdė Antanas Dvarionas 
mirė Toronto).

Aldona Dvarionaitė mu
zikos mokslus ėjo Vilniu
je ir Maskvoje 1967 m. 
susituokė su Lenkijos mu
ziku ir pastoviai gyvena 
Lenki joje,ten žinoma kaip 
lietuvaitė pianistė.

Prieš 3 mėnesius priva
čiai atvyko į Ameriką, 
koncertavo Carnegie Hall, 
New Yorke, Chicagoje, 
Hartforde, Bostone, Wa
shingtone ir Los Angeles. 
Jos koncertai dar bus To
ronte ir New Yorke-Town 
Hall.
• S.PUIDOKAS iš Chica- 
gos, pasižymėjo futbolo 
žaidimuose ir dabar apie 
jį daug rašo angliškoji 
spauda.
• A. D. KAULAK1S iš
rinktas Miami Lietuvių 
klubo pirmininku. Jis yra 
šio klubo vienas steigėjų 
ir jo veikloje dalyvauja 
daugelį metų. Nariai pa
tenkinti,kad šis klubas vėl 
dirbs lietuvišką kultūrinį 
darbą.
• ” GRANDE ” - tautinių 
šokių ansamblis iš Chi- 
cagos vyksta į Pietų Ame
riką ir vasario pabaigoje 
ten duos kelis savo spek
taklius. Ši kelionė brangi, 
tad Chicagos lietuviai tei-

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PIANISTES
ALDONOS DVARIONAITĖS 

KONCERTAS
P rogramo j e : M. K. Čiurl ionis, V. Jokubėnas, 

Fr. Chopin, B. Dvarionas, 
Fr. Liszt.

Koncertas: VASARIO 3 d., šeštadienį 7 vai.v.

Ecole Normale de Musique salėje,
4873 Weslmount Ave. Montreal, P. Q.

Bilietų kaina $2,50, moksleiviams $ 1.00.

Automobiliams pastatyti aikštė prie salės, kuri 
pasiekiama: Sherbrooke W. - Victoria — Claremont 
arba The Boulevard gatvėmis.

P. Ad amonis, H. Nagys, J. 
Strėlienė, Z. Piečaitienė

kia jaunimui pagalbą, da
lyvaudami jų naudai pa
skelbtuose vakaruose.

• ELENA BRADŪNAITĖ 
per Los Angeles lietuvių 
radio programą demon
stravo iš Pennsylvanijos 
atvežtas senų žmonių įdai
nuotas daineles, kurios 
klausytojams padarė gilų 
įspūdį.

KALĖDŲ EGLUTĖ 
MONTREALYJE
Montrealio Lituanisti

nės Mokyklos rengta Ka
lėdų Eglutė įvyko gruodžio 
17,197 2.Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Mokyklos 
vedėja p. Gedvilienė pa
sveikino susirinkusius ir 
palinkėjo visiems linksmų 
švenčių. Programoje mo
kyklos mokiniai suvaidino 
trumpą vaizdelį ” Juozuko 
septyni draugai”.Šį vaidi
nimėlį paruošė Dalia 
Gruodienė talkinama mo

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

MOKA UŽ: ___ DUOBA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 5.0% Asmenines ___—.............. 8.5%
Taupomąsias s-tbs 
Term. ind. 1 metams_____ 6.5%
Term. ind. 2 metams ....... 7.0% ‘
Term. ind. 3 metams______ . 7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-

®?*INekiln. turto ... .............. _..8.5%
čekiu kredito ---- ---------- 9.0%
Investacines____ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.090

dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas, už paskolos sumą.
Kooperaty vine nomiį( iki 4 butu) ir namu inventoriaus apdrauda 

Kreiptis: Gil Constantini C.I.B., Quebec Credit Union League,
17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7 - 5 8 20.

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 1245 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 

L iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

kytojų p. Blauzdžiūnienės 
ir p. Baltuonienės.Kartu 
dalyvavo mokyklos choras 
jau daug metų vedamas p. 
Navikienienės,pianinu pa
lydint p. M. Verbylienei. 
Artistų didelį būrį padėjo 
tvarkyti Vilija Malciūtė ir 
Rasa Lukoševičiūtė.

Programa atlikta pa
čioje salėje, žiūrovams 
sėdint aplinkui ratu, suda
rė labai gerą įspūdį ir su
mažino technikinius trū
kumus kurie pasitaiko vai
dinant scenoje. Programa 
praėjo sklandžiai, kas pa
rodo apie visų čia pami
nėtų asmenų įdėtą didelį 
darbą .Atvykus Kalėdų Se
neliui, Seselė Paulė su 
talkininkais tvarkė žaidi
mus su dainomis,įjungda
ma visus jaunuosius žiū
rovus. Kalėdų Seneliui vi
sus apdalinus dovanomis2 
buvo tėvų komiteto su
ruoštos vaišės. Vis i- jau
nieji ir vyresnieji skirstė- 
si namo patenkinti.

Dalyvis.
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