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JAUNIMAS PUOŠIA MUSŲ TAUTINIUS PARENGIMUS

VIETNAMO PAVOJAIPIETŲ
Pietų Vietnamo Prezi

dentas Thieu pareiškė, kad 
jeigu Amerika paliks P. 
Vietnamą jo paties liki
mui,tai Šiaurės Vietnamas 
juos sudoros perkelis mė
nesius ir jeigu agresija 
'sireikš visu savo žiau

rumu, Prez. Thieu šauksis 
Amerikos pagalbos, pra
ardamas ir vėl suteikti

* . iaci jos pagalbą.

Nors Paryžiuje susita
rimas dėl Vietnamo karo 
pasirašytas ir įėjo į ga
lią sausio 28 d. sekmadie
nį,bet Vietnamo frontuose 
nesustoja kruvinos kovos 
ir abejuose pusėse iki 
sausio pabaigos žuvo 
2,000 karių. Tik nuo Va
sario mėnesyje kovos pra-

, dėjo kiek silpnėti.

Viena ir kita pusė kal
tina kitą paliaubų sąlygų 
pažeidimu.

Atskridusi į Vietnamą 
tarptautinė komisija su
sidedanti iš Kanados, Len
kijos, Vengri jos ir Indone
zijos atstovų, išsėdėjo 
lėktuvuose 20 vai. nes 
šiaurės-Vietnamas neda
vė teisės jiems pasilikti 
Vietname. Tik atvykus Š. 
Vietnamo aukštiems pa
reigūnams, komisijos na
riai buvo paleisti ir iš
skirstyti grupėmis į visus 
Vietnamo frontus ir galės 
pradėti priežiūros darbus, 
kad būtų tiksliai vykdomos 
pasirašytos paliaubų są
lygos.

Kalbėdamas per televi
ziją, Kis singer is pasakė, 
kad taika Vietname dabar 

priklausys nuo gerų norų 
ir valios pačių vietnamie
čių. Nors ir nė viena pusė 
negavo to ko norėjo, bet 
kai ką ir gavo.

O svarbiausia, kad buvo 
laimėta pagaliau taika.

Amerika prižiūrės, kad 
laimėta taika būtų tikra ir 
pastovi ir padės Vietna
mu! atstatyti karo sunai
kintą kraštą.

KANCLERIS BRANDTAS
JUDA IŠ VAKARUI 
RYTUS
Kancleris Brandtas 

Bundestage, kalbėdamas 
apie vidaus ir užsienio 
politiką,pasakė, jog Vaka
rų Vokietijoje reikalingos 
socialės reformos .Jis ža
dėjo, kad vyriausybė atsi
žvelgs į pačių masių rei

kalavimus. Užsienio poli
tikoje vyriausias Vak.Vo- 
kietijos tikslas sujungti 
Vakarų Europą. Dėl san
tykių su Amerika Brandtas 
pareiškė, jog esant arti
miems siekimams, V. Vo
kietija daugiau kreips dė
mesio į europinius reika
lus, tuo tarpu, kai Ameri
kos įsipareigojimai apima 
visą pasaulį.

Opozicijos vadas Bar- 
zei,nors santūriai atsilie
pė į kanclerio kalbą, bet 
laikė savo pareiga pabrėž
ti, kad kanclerio Brandto 
politika primena judėjimą 
tik viena kryptim, būtent 
iš - ’’vakarų į rytus ”.
• VAKARU VOKIETIJOS 
kancleris Brandtas pa
reiškė, kad pasibaigus 
karui Vokietija suteiksian
ti paramą ir Šiaurės ir 
Pietų Vietnamui.

KUR DINGO 
AMERIKOS 
BELAISVIAI

JAV karo vadovybė la
bai nustebo, kai iš Laoso 
buvo pranešta,kad ten esą 
tik 7 Amerikos belaisviai.

Ministerijos žiniomis, 
Laose turėjo būti 317 be
laisvių-kareiviai ir civi
liai tarnautojai, bet ne 7.

Amerika dėsiantį visas 
pastangas surasti ir grą
žinti į namus visus 317 
savo belaisvius Laose.

CENZŪRA SOVIETUOSE 
NELEIDŽIA VISKĄ 
ŽINOTI
Naujieji pabėgėliai iš 

Sovietijos aktyviai infor
muoja vakarų pasaulį apie 
sovietinę santvarką. Ne
trukus pasirodysiančioj! 
knyga SOVIET CENSOR
SHIP ( Scarecrow' Press, 
Metuchen, New Jersey) 
talpina keliolikos rašyto
jų, žurnalistų ir meninin
kų pas įsakymus apie mas- 
kvinę cenzūrą. Buvęs so
vietinis žurnalistias Leo
nidas Finkelšteinas apra
šo slaptą instrukcinį lei
dinį vardu’Viešojoje spau
doje nespausdintina infor
macija”, kurį naudoja lei
dyklų ir redakcijų cenzo
riai. Be įpatingo leidimo 
tarp kitko, uždraustos 
spausdinti žinios apieiže- 
mės drebėjimus, sniego 
griūtis, ar kitokias gam
tos nelaimes TSRS terito- 
rijoje:gaisrus, sprogimus, 
traukinių ar lėktuvų ka
tastrofas , nelaimingus 
įvykius kasyklose,; sovie
tinių piliečių biudžetas ar 
maisto bei kitokių produk
tų kainasiGyvenimo lygio 
pagerėjimą anapus sovie
tinio bloko; statistinę in
formaciją apie TSRS, ne
paimtą iš Centrinės Sta
tistikos Administracijos 
oficialių pranešimų; par
tijos ir vyriausybės pa
reigūnų uždarbius-



BE ŽMOGAUS TEISIŲ NĖRA

AUGA KREMLIAUS 
BIUROKRATAMS 
PASIPRIEŠINIMAS

Bolševikinė propaganda 
įsigyvenus tu'trafaretu vi
sus sau priešingus asme
nis vadindavo senojo re
žimo šalininkais. Šis ter
minas galutinai paseno ir 
jau nepritaikomas. Žmo
nės, kurie dabar atsidūrė 
opozicijoje Kremliui apie 
kaž kokį " senąjį režimą” 
supratimo neturi Jie išau-

* go ir subrendo dabarti
niais laikais, jie stebi 
Kremliaus biurokratų po
litiką, stebi gyvenimą ir 
mato visas Kremliaus

* klaidas. Jie ilgainiui iš
dirbo savo nuomonę apie 
sovietinio gyvenimo nege
rovių taisymą, Ne vienoje 
kur nors vietoje,bet viso
je milžiniškoje teritori
joje pakilo opoz ici jos ban
gai monės savo tarpe ne
susikalbėję, vienas kito 
dažniausia nematę,prade
da vienodai galvoti ir rei
kalauti režimo reformų.

Visi, kas prieštnos 
Kremliui daugiau ar ma
žiau nukentėjo. Sovietų ša
lyje” kitaip galvojanč iam” 
žmogui pavojinga gyventi. 
Nors jis norėdamas,negali 
pajėgti esamam režimui 
pilna to žodžio prasme 
nusikalsti Jis baudžiamas 
tik už tai, kad turi savo 
atskirą,skirtingą nuo vei
kiančios politikos nuomo
nę. Visai pakanka, jeigu 
kas nors netalp galvoja, 
kaippolitrukai įsako. Toks 
’’nusikaltėlis” persekioja
ma s,teis lamas, sodinamas 
į kalėjimą arba į beprot
namį, jeigu nepatenka į 
priverčiamų darbų sto
vyklą. Girdim apie nuola
tines bausmes, apie žiau
rius persekiojimus, pilni 
laikraščiai žinių apie opo
zicijos veikėjams taiko
mą negailestingą kerštą.

Talentingas rusų poetas 
Galanskovas mirė Potmo- 
je, tolimoje šiaurėje pri
verčiamoje darbo stovyk
loje čekisto ” chirurgo” 
operuojamas, nes jis buvo 
kaltinamas pagarsėjusio 
pogrindinio leidinio” Kro
nikos” redagavimu ir pla
tinimu. Mokslininkas Ja- 
klras raudonosios armijos 
komandarmo Jaklro sū
nus,didžiąją dali savo gy
venimo išbuvęs kanclage- 
riuose ar kalėjimuose, 
palūžo .Mes tuo tarpu kal- 
2 P*l,

KANAPOS DELEGACIJOS

PAREIŠKIMAS
HELSINKYJE
Krašto Valdyba neseniai 

gavo iš Užsienio Reikalų 
Minister io Mitchell Sharp 
laišką, prie kurio buvo 
pridėta kopija Kanados 
Ambasadoriaus kalbos, 
pasakytos . Helsinkyje 
gruodžio mėn.l d. Mlnls- 
terls prašo atkreipti dė
mesį į du to pareiškimo 
paragrafus, kuriuos čia 
pakartojame.

”In the field of security, 
one area vili be that of a 
declaration of guiding 
principles governing re
lations between states .Te 
agree on the importance 
of this item and we think 
there should be an ex
change of views tn Helsinki 
on the elements which 
might go into such a de
claration. Great care will 
have to be e erclsed tn 
its formulation .For exam
ple, while the principle 
that frontiers should not 
be changed by force is one 
which should gain univer
sal acceptance, we should 
avoid phrases which give 
the impression that the 
Conference is taking on 
the responsibility of a 
peace conference by es
tablishing permanent fron
tiers in Europe or rėcog- 

bam apie tuos,kurių bylos 
pagarsėjo pasaulyje. Gre
ta to, minimas poetas 
Brodskis, žymus moksli
ninkas Čalidzė, kurie Iš
mesti iš tėvynės. B et nuo
girdomis esame patyrę, 
kad tokių labai švelniai 
tariant ” kitaip galvojan
čių ”yra daugybė. Jų var
dus išgirstame,žvelgdami 
į atsitiktinius įvairių ka
lėjimų ir kanclagerių są - 
rašus. Jų skaičius didelis, 
nemažėja, o greičiau dau
gėja JCas jie buvo praeity
je? Nei pagal savo kilmę, 
nei pagal - savo darbą jie 
čekistams neturėtų būti 
įtartlntl. Daugumas jų pri
klausė komunistų partijai 
ar jai giminingoms orga
nizacijoms.

O Lietuvoje? Didžioji 
dauguma Inteligentijos, 
kuri dabar gyvenime turi 
kokią nors reikšmę, dėja, 
pasižymi vergiškuoju pa
klusnumu Kremliui. Kad 
bailūs esantieji politinės 
reikšmės postuose, dar 

nizing them in interna* 
tional lav.

It is particularly impor
tant in our view that the 
agenda and commission 
mandates should facilitate 
agreement on practical 
and acceptable measures 
to reduce progressively 
the barriers to the move
ment of people, ideas and 
information. In this area, 
we realize the approach 
must be gradual bet we 
hope that progress will 
prove possible. One as
pect of special Interest 
to Canadians would be 
measures to remove ob
stacles to the movement 
of members of families 
who might Wish to join or 
visit their relatives tn 
other countries ”.

Taigi, Jau įžanginiame 
Europos Saugumo ir Ko
operacijos Konferencijos 
paruošiamųjų posėdžių 
pareiškime, Kanada atsi
sako nuo esamų Europos 
valstybių sienų pripažini
mo Ir legalizavimo ir tuo 
atsako į Rus įjos pastangas 
gauti savo per antrąjį pa
saulinį karą užgrobtų že
mių sienų pripažinimą 
Pabaltijo valstybėse, Ryt
prūsiuose,Lenkijoj Ir pan.

būtų galima paaiškinti tuo, 
kad bijo netekti savo aukštų 
vietų. Bet ir daugelis vei
kiančių mokslo, meno ir 
aplamai kultūros srityje, 
irgi pasižymi ’’kinkų dre
bėjimu” prieš Kremlių.

Štai girdim, kad vienas 
rašytojas pagirtas Krem
liaus viešpačlųfO jis, ma
tot, pasistengė paneigti 
tautinės savijautos reikš
mę dabartiniais laikais. 
Pasidavimas didžiaruslš- 
kam spaudimui jam atro
do neišvengiamybė.

Visa Lietuva, visi Lie
tuvos žmonės jau dabar 
išgyvena sunkų slogutį, 
kokį uždėjo esamas reži
mas.O ateityje ar bus ge
riau ?Ne. Iš viso ko mato
me, kad Lietuva galt su
laukti sunkesnių laikų. At
sakomybės jausmas dėl vi
sos šalies ateities pri
klauso tiems kas dabar 
ten, Lietuvoje gyvena ir 
veikia. Ir būtina, kad tie 
lietuviai, kurie dirba Lie
tuvoje šį atsakomybės 
jausmą savyje išugdytų.

SAUGUMO
1972 m. gruodžio 12 d. 

Zulricho”Dle Taf’paskel- 
bė žinią pavadinta ’’Tylos 
Žygis už Ž mogaus Teises” 
Demonstrantai nešė fake
lus Ir transparantus su 
tokiais užrašais, kaip pav. 
’’Laisvė Lietuvai”, ’’Lais
vė Grlgorenkal, Jaklrui ir 
Bukovskiut ”. Ryšium su 
Europos Saugumo Konfe
rencija, ant vieno plakato 
buvoužrašas”Be žmogaus 
teistų negali būti saugu
mo. "Pagrindinis kalbėto
jas dr. Peter Schalppl pa
brėžė žiaurų žmogaus tei
stų niekinimą Sovietų Są
jungoje ir perskaitė iš
trauką iš A.Solženitsyno 
kūrlnio’’Paskutlnis praga
ro ratas". Po to buvo pa
teikta pasirašyti peticija 
Jungtinių Tautų Gener 
Sekretoriui, reikalaujanti, 
kad ši Pasaulio Organiza
cija visomis jai prieina
momis priemonėmis im
tųs i atstatyti žmogaus tei
ses Sovletijoje.

(E) 
KAUNO ĮVYKIU 
PASEKA - NAUJI 
SUVARŽYMAI
Sovietų valdžia sustip

rino telefoninių pasikal
bėjimų kontrolę. TSRS 
Ministrų Tarybos potvar
kis 655, pasirašytas Ko
sygino ir paskelbtas 1972. 
Vin.31.šitaip papildė TSRS 
Ryšių Reguliavimo 74-tą 
straipsnį: ” Telefono ry- 
šlų(tarpm testinių, miesti
nių ir provinciniųjpanau
dojimas tikslams, prieš
taraujantiems valstybės 
interesams ir viešajai 
tvarkai, yra uždraustas". 
Analizuodamas šį potvar
kį, ’Radio Ltberty”komen

Nepriklausoma Lietuva
Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada'
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tatorius primena, kad ži
nios apie 1972 m. gegužės 
mėn .demonstracijas Kau
ne pasiekė Maskvą telefo
nu ir vakarų žinių agen
tūrų Maskvoje buvo be
matant išgarsintos

BREŽNEVAS NENIEKINO 
LIETUVOS...

o KAI 1928-1930 m. bol- 
ševikinė sovietų valdžia 
savo ūkininkus per jėgą 
varė į kolchozus, su 
prasidėjo pati dldž. 
žemės ūkio krizė, kuriui 
iki šiolei sovietai negali 
nugalėti. Neveltui Stalinas 
prisipažino Čerčlllul, kad 
jam lengviau buvę nugalė
ti nacių invaziją į Rusiją, 
negu pravesti sukolchozi- 
nimą. Privatų ūkį sukol- 
choztnus ir patys rusai ir 
Rusijos valdomos tautos 
badavo ir išmirė daug gy
ventojų.

L. Brežnevas Sovietų 
Sąjungos komunistų pai 
jos gen. sekretorius, s; • 
p.m.gruodžio 21 d.Krem
liuje pasakytoje kalboje 
pareiškė: "Pabaltijo res- 
publlkos-Lletuva, Latvija 
Ir Estija .Kaip žinoma dar 
prie prieš jų įsijungimą į 
Sąjungą, jų negalima buvo 
priskirti prie atsilikusiu 
kraštų. ’’ Tačiau Lietuvos 
propogandistal,per 32 me
tus nenustodami niekina Ir 
niekina per savo tėvynė 22 
nepriklausomybės me' 
pasiektus ūkinius, socia
linius, kultūrintus Ir kitus 
laimėjimus,kurie toli gr 
žubuvo pralenkę Sovletiją 
Ir artinosi prie vakarų 
laimėjimų.Tokia Lietuvos 
propogandistų akcija net 
kiek nestebinai

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



‘žilvičio” ir “Nemuno” sambūrių nariai, pasiruošę dalyvauti 
Imigrantų dienos iškilmėse Sao £auloj BraaliįojOt

A U KORIME
TAUTOS

Kas metai laisvi lietu
viai nepriklausomybės 
šventėje iškilmingai mini 
savo tėvynės nepriklauso
mybės atkūrimo šventę- 
Vasario Šešioliktąją. Tuo 
būdu stengiamės priminti 
visam pasauliui mūsų tau
tos tragediją. Dalyvauda
mi minėjimuose mes pa
tys sutvlrtėjame ir atnau
jiname ryžtą kovai už sa
vo tautos laisvę.

Su šia švente sujungtas 
ir Tautos Fondo metinis 
va jus kurio tikslas paremti 
VLlKo darbą.

VLlKas per keturias 
radio programas: Madri
do, Romos, Vatikano ir 
Man Įlos kasdien skelbia 
tiesos žodį į mūsų pa
vergtą tėvynę ir net pa
siekia Sibire gyvenančius 
tautiečius. Tai svarbūs 
šaltiniai milžiniškame 
komunistinės propagan
dos ir melo sraute .VLlKas 
leidžia įvairiomis kalbo
mis ELTos biuletenius, 
kuriais supažindina lais
vąjį pasaulį su dabartine 
okupuotos Lietuvos padė
timi. O juk ir mūsų lais
voji spauda labai dažnais

Augustinas Kuolas, 
TAUTOS FONDO atstovybės 
pirmininkas Kanadoje.

FONDUI
atvejais naudojasi ELTos 
biuleteniais. VLlKas pa
laiko ryšius su viso pa
saulio lietuviais, kitų pa
vergtų tautų atstovais, 
laisvų kraštų vyriausybė
mis, kurios nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos.

Tai tik dalis darbų, ku
rie yra mūsų laisvinimo 
kovai būtini ir kuriuos 
VLlKas jau ilgus metus 
dirba. Savaime aišku, tie 
darbai kasmet pareikalau
ja nemaža irfinansinių iš
teklių.

Visi lietuviai supranta 
ir įvertina VLlKo darbus, 
tai matome iš kas kartą 
augančių Tautos Fondui 
aukų. Jiems nuoširdi pa
dėka.

Tačiau, laisvinimo kova . 
ir darbai nemažėja, bet 
tolydžio stiprėja, todėl ir 
mūsų aukos negali mažėti.

Padėkime VLlKui vyk
dyti laisvinimo kovą.

Įvertinkime jo didį ir 
atsakingą darbą, prisidė
kime savo auka TAUTOS 
FONDUI. Aukodami Tau
tos Fondui įprasminsime 
savo didžiąją nepriklauso
mybės atkūrimo šventę.

Tautos Fondo Kanados 
Krašto Atstovybė.

• ARGENTINOS lietuvių 
jaunimo tautinių šokių an
samblis "Ąžuolynas" pla
čiai reiškiasi, dalyvauja 
vietos klubų varžybose ir 
lanko kaimyninius mies
tus.
• ALGIS DUNDA iš Aus
tralijos įstojo į Pedago
ginį Lituanistikos institu
tą ir jau baigė keturius

Detroito Centrinėje Bibliotekoje nuo lapkričio 29 d. iki šių metų sausio 14 d. buvo surengta lietuvių 
kultūros lobių paroda, kurioj buvo išstatyta virš 210 eksponatų. Nuotraukoje viena iš parodos vitrinų, 
kurioj buvo iškabintas senas Lietuvos žemėlapis.

Hartfordo Moterų Tautinių Šokių grupė.

1973.11.7

semestrus, Jis, žinoma, 
studijuoja neakivaizdiniu 
būdu. A.Dunda yra gimęs 
1957 metais.

Clevelando lietuvių naujųjų namų statybos vykdytojai. Sėdi iš kairės: statybos kontraktorius. 
Linas SuškUnas; inž Vacys Vinclovas. Stovi iŠ kairės: -Pranas StempužisrJonas Apanavičius, 
Zenonas DuEmanas, inž. Edv. Stepas, Stasys Astrauskas, Jurgis Malskis,



JONAS KARDELIS
I

JONAS KARDELB

KETURIŲ, METU
MIRTIES SUKAKTIS
Ilgus deš imtmeč ius

dirbdamas Lietuvos spau
doje Jonas Kardelis pa
kankamai nusipelnęs, kad 
mes jį gerbtume ir gra
žiai prisimintume. Lietu
voje redagavęs ” Lietuvos 
Žinias ” aiškios politinės 
krypties laikraštį,ir pasi
liko itin būdingas laikraš
tininkas aniems Lietuvos 
laikams. Nesgi mūsų vi
suomenės augimo vyksme 
subrendo atskiros politi
nės srovės, o greta to ir 
tų srovių sukūrtoji spau
da. Kaip politinės partijos 
ir sąjungos savo laiku at
liko Lietuvos gyvenime 
svarbų vaidmenį, taip ly
gtai ir jų spauda turėjo ne 
tik viename politiniame,

Jono Kardelio urna tautinėse kapinėse Chicagoje.

PENKIOLIKA MILIJONŲ mas už 
UŽ DISKRIMINACIJĄ
Amerikos telefono ir 

telegrafo kompanija sutiko 
išmokėti 15 milijonų dole
rių moterims, o taip pat 
tarnautojams, priklausan
čioms mažesnės skaičiu
mi tautoms. Tai atlygini- 
1973.11.7 

bet ir kultūrintame bei 
meno gyvenime didelę 
svarbą. Sutelktinis dar
bas, kaip jau dabar, laiko 
atotrukoje matome, davė 
žymius vaisius.

Lygiai prieš ketvertą 
metų miręs Jonas Karde
lis savo gyvenimo pabai
goje nuaidėjo nauju akor- 
du.Atsidūręs Kanados že
mėje, apsidairęs, kaip 
vyksta toli nuo tėvynės 
esančių lietuvių gyveni
mas, jis sugebėjo išeiti iš 
srovinių rėmų ir pasiry
žo išugdyti laikraštį vi
siems patriotams lietu
viams,kurie gerbia sveti
mą nuomonę,kur te brangi
na pažiūrų ir įsitikinimų 
laisvę Ir už viską aukš
čiau vertina tautinę vie
nybę ir glaudų darbą Lie
tuvai išlaisvinti.

Galime pasakyti, kad be 
JonoKardelio šiandien to
kio laikraščio Kanadoje 
nebūtų buvę. Nuosaikumas 
santykiuose su kitaip gal
vojančiais,neat laidus ryž
tas matyti Lietuvą vėl 
laisvą ir nepriklausomą, 
tai bus toji pati linkmė, 
kuri buvo priimtina ir Jo
nui Kardeliui,kada jis čia 
gyveno ir dideliu vargu 
bei atsidėjimu savo pe
čiais išlaikė”Nepriklauso- 
mą Lietuvą ”.

P.Tarv.

diskriminaciją, 
kurią praktikavo ši kom
panija savo veikloje.

Byla prasidėjo nuo to, 
kai komisija vienodiems 
piliečių galimumams 
remti apskundė šią kom
paniją, nurodydama, kad ji 
dažnokai vengdavo mote

rims suteikti svarbesnes 
pozicijas, noriau jas ati
duoti vyrams, o taip pat 
dažnai nepriimdama į 
darbą moterų, ypatingai 
mažesnių tautų atstovių 
neleisdama moterims pa
tekti į vadovaujančias po
zicijas ir į kai kurias 
svarbesnes raštines, gre
ta to kompanija tiktai mo
terims pavesdavo kai ku
riuos darbus.

Kompan i ja pr ipaž Ino, 
jog skundas pamatuotas ir 
sutiko kompensuoti mote
ris, pakeldama joms al
gas. Tai ir bus 15 milijo
nų dolerių papildomų iš
laidų. Washington© admi
nistracija rado reikalinga 
šia proga nurodyti,kad ir 
visos kompanijos privalo 
moterims suteikti visiš
kai vienodas su vyrais tei
ses,jeigu jos nenori susi
daryti sau papildomų iš
laidų.
• Turkijos teismas nutei
sė sukilėlius,kurie pernai 
kėsinosi nuversti Turki
jos konstitucinę valdžią.

Nubausti: mirtimi - 2, 
kalėjimu visam amžiui- 1, 
ir 28 trumpesnius kalėji
mo bausmėmis.
• Kubos gyventojams, 
per radio paskelbta, kad 
nuo vasario 1 d. bus suma
žintas 25%mėsos davinys.

Iki šiol 330 gramų mė
sos vienam asmeniui buvo 
duodama 7 m s dienoms, o 
dabar bus duodama 9ms 
dienoms.

O kaimuose tik po 1OO 
gramų.

Metams kiekvienam ku
biečiui bus skirta 14kllogr. 
mėsos,tuo tarpu kai ame
rikietis pernai suvalgė 84 
kilogramų mėsos.
• ISPANIJOJ Saragose 
teismo nubausti 3 studen
tai po 30 m.kalėjimo.

Jie vis i prisipažino, kad 
priklausė nelegaliai kai
riųjų pažiūrų organizaci
jai.
• Prancūzijos Preziden
tas Pompidou šį pavasarį 
lankysis komunistinėje 
Kinijoje.
• Britanijos min. pirm. 
Heath atvykęs į Washing- 
toną pasitarimams, spau
dai pareiškė,kad Europoje 
jaučiamas didelis susirū
pinimas dėl valiutų skir
tumų ir prekybinių santy
kių nesklandumų tarp 
Bendrajai Europos rinkai 
nriklansnnčiii valaKiMn
• Vengrijoj susidūrė 
traukinys su autobusu. 24 
užmušti ir 20 sužeista.

NAUJAS LIETUVOS PABĖGĖLIS 
NEW YORKE

IŠ GRAIKIJOS 
GADLIAUSKAS ATVYKO 
Į NEW YORKĄ
Sausio 19 d.Italijos lai

vu "Christopo Calombo” į 
New Yorką atplaukė lietu
vis jūrininkas Vytautas 
Gadliauskas. Uoste jį su
sitiko Lietuvos Generali
nis Konsulas A.Simutis, 
VLlKo Valdybos narys 
jaunimo reikalams A JRaz- 
gaitis, Lietuvių Bendruo
menės atstovas A. Samu - 
šis ir Balfo reikalų vedė
jas J. Bagdonas.

Balfo rūpesčiu jis ap
gyvendintas Woodhaven, 
N. Y. Sausio 20 d. Balfo 
patalpose Brooklyne, buvo 
sukviesti spaudos, ir vi
suomenės atstovai su at
vykėliu susipažinti ir pa
sikalbėti. Balfo vardu 
įteiktas Gadltauskui$10O. 
čekį .Jį sveikino Gen. Kon
sulas Šimutis,  VLlKo pirm, 
dr. J.K. Valiūnas ir LB 
Naujorko apygardos pir
mininkas A.Vakselts. 
Vytautas Gadliauskas, g. 
1938 m. Raseinių apskr., 
jūrininkas-radio telegra
fistas.

1972 m. rugp.10 d.žve
jų laivas ,,Višeraf’ iš Juo
duos tos jūros uosto Kerė, 
kuriame laivas buvo tai
somas, išplaukė į Odesą 
baigiamiesiems pataisy
mams .Vietoje Odesos lai
vas plauke Bosporo kryp
timi. Apie planą pabėgti 
žinojo tik kapitonas,jo pa
dėjėjas ir dar vienas jūri
ninkas.

Įplaukus į Turkijos teri
torinius vandenis kapito
nas įgulos nariam prane
šė, kad jis esąs nutaręs 
pabėgti į Vakarus. Įgulos 
nariai yra laisvi prie to 
prisidėti ar ne.

Perplaukę Marmaros 
jūrą ir Dardanėltus plau
kė tiesiai Graikijos kryp
timi.

Rugpiūčio 14 d. "Višera” 
įplaukė į netoli Atėnų 
esantį Graikijos uostą 
Piraeus. Čia kapitonas su 
visa šešių asmenų įgula 
paprašė politinio priglobs- 
čio, kuris jiems buvo su
teiktas.

1973 m. sausio 8 d. Vy
tautas Gadliauskas su ki
tais šešiais ,TVišera” įgu
los nariais įtalų laivu 
CHRIS TO PORO COLUM- 
BO išplaukė į New Yorką, 
kurį pasiekė sausio 19 d.

Uoste Vytautą Gadliaus- 

ką pasitiko Lietuvos Gen. 
Kons. A. Simutis, Balfo 
Reikalų Vedėjas J. Bagdo
nas, VLlKo atstovas Raz- 
gaitis ir Liet^Bendruome- 
nės atstovas Samušis.

Gadliauskuibuvo patiek
ti įvairūs klausimai,! ku
rtuos jis greitai ir gyvai 
atsakinėjo.Radio telegra
fisto mokyklą Išėjęs Ru
sijoj, Petrozavodske. Jis 
norėjęs pažinti laisvojo 
pasaulio gyvenimą.Deja, 
laive jis turėję vizą Nr.2 
su kuria neleidžiama iš 
laivo išlipti į uostą. Todėl 
Ir Iš laivų pabėgimas esąs 
labai sunkus. Lalsvąjame 
pasaulyje jis neturįs jokių 
giminių. Pasirinkęs gyve
nimui Ameriką, kaip po
puliariausią Valstybę, kur 
gyvena ir veikia daug lie
tuvių.

(E)
• JAPONIJA po 25 metų 
turėjo Amerikai mokėti 
savo skolą, kuri susidarė 
pokariniais metais. Bet 
Japonija sumokėjo Ameri
kai 200 milijonų dolerių 
dabar,kadangi ji pakanka
mai turinti svetimos va
liutos .
• JAV senatorius J. Ste
nts 71 m.Washlngtone, prie 
savo namų, išlipant iš au
tomobilio,2ms šūviais bu
vo sunktai sužeistas.

Senatorius jau 25 m. 
dirba senate ir dabar eina 
pareigas karo reikalams 
komisijai. Suimti du negrai.

• BUFFALO lietuviai 
parašė laiškus senato
riams J.Javits ir J. Buck- 
ley prašydami,kad jie pa
veiktų sudarant prekybos 
sutartis su rusais ir iš
reikalautų pavergtoms 
tautoms palengvinimų.
ŽMONĖMS TRŪKSTA 
DUONOS
Romoje Ekonomistų 

kcn ferencijoje dr. Berne 
pasakė alarmuojančią 
kalbą duonos reikalu.

Paskutiniais metais, 
visame pasaulyje dėl blo
gų orų ir žemės katastro- 
gų, nebeužauga pakanka
mai kviečių ir jų atsargos t 
visose valstybėse labai 
sumažėjo. Ateityje galt 
pasireikšti pasaulinė duo
nos krizė. Reikia jau da
bar visame pasaulyje rū
pintis daugiau sėti kvie
čių, kad papildyti visose 
valstybėse išsekusias 
kviečių atsargas.



iš d. Šleževičienės atsiminimu
Iš D. Šleževičienės atsiminimų

Domicėlės Šleževičienės trumpa biografija išspausdinta Liet. Enciklopedijos 
t. XXVHI, psl.139. Jos įdomūs atsiminimai "Domą Šleževičienė pasakoja" su antri
ne antrašte "Vėlybo rudens vainikas šviesiam Mykolui Sleževičiui pagerbti" išspaus
dinti Mykolui Sleževičiui skirtame ir jo 30 mirties sukakties proga išleistame 1969 
metų Sėjos Nr.4, psl.25-42.

D. Šleževičienė visuomenės ir labdarybės darbą dirbai nuo 1910 m. Jaunystė
je veikliai įsijungė į Vilniaus lietuvių draugiją "Rūtą?’. Pirmojo pasaulinio karo me
tais, atsidūrusi Kalugoje, veikė caraitės Tatjanos našlaičių globos komitete, kuris 
globojo apie 10 tūkstančių pavainikių vaikų, pasitraukusiu iš Lietuvos ir Rytprūsių.

1918 m. gruodžio mėn.20 d. Sleževičiai grįžo Vilniun. Vyras Mykolas jau pirmomis 
dienomis pasinėrė Lietuvos antrosios vyriausybės organizavimo ir karių savanorių 
šaukimo darbuose. Jis 1919 m. sausio mėn. 2 d. kartu su vyriausybe persikėlė 
Kaunan. D. Šleževičienė pasiliko su motina Vilniuje, bet išgirdusi apie jai gręsianti 
bolševikų pavojų, vargais negalais persikėlė Kaunan. Įsteigė Lietuvių Moterų Glo
bos Komitetą nukentėjusiems nuo karo našlaičiams šelpti ir buvo šio komiteto ilga
metė pirmininkė ir garbės pirmininkė. Kartu su F. Bortkevičiene talkininkavo kali
nių globai ir telkė lėšas Žiburėlio draugijai moksleiviams šelpti. 1920 m* išrinkta 
vicepirmininke Lietuvos moterų komiteto tėvynei ginti. 1922-1923 m. Lietuvių Mo
terų Globos Komiteto pasiųsta lankėsi Amerikoje ir surinko apie $ 10,000.00 naš
laičių amatų mokykloms ir dirbtuvėms steigti. 1928 m. viena iš steigėjų Lietuvos 
motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjungos. Rriklausė Pieno lašo draugijai 
ir kitoms socialinės apsaugos organizacijoms. Buvo studenčių varpininkių korpora
cijos "Rimties" garbės narys.

Pasitraukusi 1944 m. į Vokietiją, gyveno Itzehoe iki 1949 m., kada išvyko 
Čikagon. Čia 1952 m. suorganizavo Vasario 16 d. gimnazijos rėmėjų būrelį ir iki 
1972 m. sutelkė ir pasiuntė: a) Vasario 16 d. gimnazijai $ 6,790.00 ir b) Saleziečių 
-$ 5,200.00, o iš viso $ 11,990.00. Rėmė ir Lenkijos lietuvius. Jiems pasiuntė 
apie 150 siuntinių su jos surinktais vartotais rūbais. Priklauso Balfui ir Lietuvos 
dukterų draugijai. Ji pasirūpino 1954 m. išleisti vertingą Mykolo Sleževičiaus mono
grafiją ir parėmė leidybą paskutinio rašytojo Jurgio Gliaudos romano "Sjnkiausiu ke
liu", kuriame gražiai pavaizduotos pirmosios Lietuvos valstybės kūrimo dienos. 
D. Šleževičienė gražiai prisimena ir gyvai pasakoja apie tuos nepaprastus lietuvių 
tautinio atgimimo bei savosios valstybės statybos laikus.

1919 m. oradžioje Kaune prasidgo pagrindinis nepriklausomos Lietuvos val
stybės kūrybos darbas. Ministras pirmininkas M.Sleževičius visą savo energiją pa
šventė kariuomenei ir valstybės aparatui organizuoti, santykiams su užsieniais 
mėgsti, gimstančią Lietuvos Respubliką išlaikyti ir jos pripažinimą iškovoti. Jam 
nedaug tekdavo buvoti namuose. Tasai laikotarpis buvo ypatingai sunkus. Teko pra
dėti beveik iš nieko. Lietuvių inteligentų tebuvo saujelė, prityrusių ir valstybės 
darbuose nusimanančių žmonių vos keli... Nei lėšų, nei kitokių išteklių.., O čia 
dar vokiečių kariai pakrikę, rusai užanė Vilnių ir brovėsi gilyn į Lietuvą, lenkai 
rengėsi Lietuvą užimti. Vien tik pasišventimo, entuziazmo ir noro dirbti savo kraš
to laisvei jauniems lietuviams patriotams netrūko! D.Šleževičienė laikėsi nuošalyj 
vyro darbų, bet įvykius gyvai sekė ir nuolat jį įspėdavo apie gręsiančius pavojus, 
stengdavosi kuo galėdama jam pagelbėti,, sudarydavo kiek galint palankesnes darbo 
sąlygas ir rūpindavosi trumpomis jo poilsio valandomis. Bet visiškai išvengti val
stybinių reikalų jai nepasisekdavo. Paklausykime D. Šleževičienės atsiminimų.

1919 m. pradžioje Kaune vykdėme rinkliavą pirštinių ir kojinių kareiviams 
fronte. Rinkome poromis - viena lietuvė ir viena žydė. E. Janulaitienei teko rinkti 
kartu su adv. Rabinavičiaus žmona. Juodvi nutarė užsukti į Metropolio viešbutį. 
Duryse sutiko japoną. Jis tuoj paklausė kuriam tikslui vykdoma rinkliava. Ponios 
smulkiau paaiškino ir jis pasisakė esąs Tautų Sąjungos kontrolė komisijos narys, 
atvykęs patikrinti padėtį Lietuvoje kartu su kitais dviem nariai s. Noriai tęsė pokal
bį: kiek gyventojų Kaune, Irurios jie tautybė ir 1.1. Atidavęs savo piniginę auką dar 
paklausė kurios tautybės rinkėjos. E. Janulaitienė atsakė:

- Lietuvės!

— Argi tai bloga, ką aš padariau? — ji paklausė.
— Aš nežinau, — atsakė Rojalis. — Man sunku ką nors pasakyti, 

bet manau, kad tave reikia nubausti. Ir žinai kodėl? Todėl, kad senė 
to norėjo. Todėl, kad kitaip ji nepaliks tavęs ramybėje. Taip jau yra 
su vaiduokliais.

Taip nutaręs, sekantį rytą Rojalis susirado virvę ir pasakė priri
šiąs Otiliją prie medžio kieme: taip ji turėsianti išstovėti ligi sutemos, 
nevalgiusi ir negėrusi, ir kiekvienas praeivis žinosiąs, jog ji nu
bausta.

Bet Otilija palindo po lova ir atsisakė išlįsti.
— Aš pabėgsiu, — verkšleno ji. — Rojali, jei pamėginsi mane 

pririšti, aš pabėgsiu.
— Tada man teks nueiti ir parsivesti tave, — atšovė Rojalis, —ir 

tatai tau baigsis daug blogiau.
Rojalis paciujxr ją už kojos ir ištraukė spiegiančią iš palovio. 

Tempiama į kiemą, Otilija graibstėsi už visko — už durų, už vynuo
gienojų, už ožkos barzdos, bet viskas buvo veltui, Rojalis vis tiek 
pririšo ją prie medžio. Jis užmezgė tris mazgus ir nuėjo į darbą, čiulp
damas ranką, kur ji buvo įkandusi, o Otilija šaukdama plūdo Rojalį 
visokiais žodžiais, kokius tik buvo kada girdėjusi, kol tasai dingo už 
kalvos. Ožka, gaidys, ir vištos susirinkę spoksojo į jos pažeminimą. 
Susmukusi ant žemės, Otilija iškišo jiems liežuvį.

Po kiek laiko Otilija ėmė snausti, ir jai pasiicdė, jog ji sapnuoja, 
kai, vedamos vieno berniuko iš kaimo, Rozita su Vaikučiu, stypčio- 
damos ant aukštų kulniukų, iškėlusios prašmatnius skėčius, užkopė 
ant kalno, jau iš tolo šaukdamos ją vardu.

„Kadangi jos yra sapno būtybės, — pagalvojo Otilija, — tai gal 
nenustebs, radusios mane pririštą prie medžio."

— O dieve, ar tu iš proto išėjai? — sušuko Vaikutis, per daug 

nesiartindama, tarsi bijodama, kad Otilija iš tikrųjų išėjo iš proto. — 
Tark nors žodį, Otilija!

Mirksėdama ir kikendama Otilija tarė:
— Kokia aš laiminga, kao jūs atėjote. Rozita, susimildama, atrišk 

mane, kad galėčiau jus apkabinti.
— Štai kaip tas gyvulys elgiasi, — niršo Rozita, narpliodama vir- 

ves. — Palauk, paklius jis man. Žinos, kaip tave mušti ir raišioti 
kieme lyg šunį!

— O ne, — aiškino Otilija, — Rojalis niekad manęs nemuša. Aš 
tik šiandien buvau nubausta.

— Nenorėjai mūsų klausyti, ii štai kas iš to išėjo, — kalbėjo 
Rozita, mosuodama skėčiu. — Atsakys tas vyrukas už viską.

Otilija glėbesčiavo savo drauges ir bučiavo.
— Argi ne gražus musų namukas? — kalbėjo ji, vesdamasi jas į 

vidų. — Sakytum būtų priskintas visas vežimas gėlių ir iš jų pastatyta 
trobelė. Ar ne taip? Eime į paunksmę. Viduje vėsu ir taip maloniai 
kvepia.

Rozita patraukė nosimi, tarsi sakydama, kad nejaučia jokio ma
lonaus kvapo, ir krūtininiu balsu pareiškė:

— Taip, geriau ten, negu čia kepti ant saulės. Ta saulė, atrodo, 
muša tau į galvą, Otilija.

— Kokia laimė, kad mudvi atėjome, — tarė Vaikutis, kažko ieš
kodama savo rankinuke. — Už tai turi būti dėkinga misteriui Džemi- 
sonui. Madam pareiškė, jog tu numirei, ir kai tu neatsakei į mūsų 
laišką, mes nusprendėme, kad iš tikiu jų taip atsitiko. Bot misteris- 
Džemisonas, tas maloniausias žmogus, kokį kada nors esi pažinojusi, 
pasamdė lengvąją mašiną man ir Rozitai, tavo brangiausioms, my
linčioms draugėms, kad mudvi čia atvyktame ir sužinotume, kas 
atsitiko mūsų Otilijai. Otilija, aš turiu rankinuke butelį romo. Duok 
taurelę, ir mes pagurkšnosime.

Elegantiška užsienietiška laikysena ir prašmatnūs miesto damų 
drabužiai apkerėjo jų vadovą berniūkštį, kurio juodos smalsios akys 
spoksojo pro langą. Otilijai tai irgi padarė Įspūdį, nes jau ilgą laiką ji 
nebuvo mačiusi dažytų lūpų ar uosčiusi kvepalų, ir, kol Vaikutis . 
pilstė romą, jinai išsiėmė atlasines kurpaites ir perlinius auskarus.

— Brangioji, — susižavėjusi tarė Rozita, kai Otilija baigė puoštis, 
— pasaulyje neatsiras nė vieno vyriškio, kuris tau nepastatytų visos 
statinės alaus. Klaiku pagalvoti, kad toks deimančiukas, kaip tu, 
kankinasi toli nuo tų. kurie tave myli.

— Aš taip daug nesikankinau, — atsakė Otilija. — Tik retkar
čiais.

— Cit, mieloji, — sudraudė ją Vaikutis. — Nekalbėk šitaip. Šiaip
6 p si. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA,



- Mes trečia diena čia esame ir tik pirmąsias lietuves sutikome - stebėjosi 
japonas.

Susijaudinusi Janulaitienė atbėgo pas mane ir papasakojo įvykį. Kas daryti ? 
Būtinai reikia kontrolės komisijos nariams parodyti ir daugiau lietuvaičių! Tuoj 
skambiname užsienių reikalų ministerijai ir sužinome, kad svečiai už poros valan
dų išvažiuoja.,.

Mūsų diplomatai sujudo. Išsipylė protestai Tautų Sąjungai. Po kurio laiko 
atvyko kita kontrolės komisija: prancūzas, serbasjr italas. Pityrėme, kad lenkės 
kaip ir pirmąjį kartą, dežūruoja Versalio viešbutyje. Jų dalis net iš provincijos bu
vo atvykę. Rodos Ignas Jonynas buvo paskirtas pasitikti šią kontrolės komisiją 
Vilniuje, O mes, kelios lietuvės moterys paprašėm, kad mūsų vyriausybė savo 
vardu pakviestų komisijos narius vakarienei. Tikėjomės, kad jie šitokio kvietimo 
negalės atsisakyti. Laukane vyriausybės skambučio. O mes tais laikais nieko netu
rėjome; nei indų, nei staltiesių, nei tinkamo maisto, nei kitų reikalingiausių daly
ki! retiems svečiams priimti ir juos pamylėti. Staiga vieną rytą man skambina 
I. Jonynas ir praneša, kad tą pačią dieną atvyksta kontrolės komisija į Kauną ir pra
šo viską paruošti vakarienei... Buvau netikėtai užklupta! Kaip bus galima ta ip 
greitai viską paruošti ? Tuoj nubėgau ’’Metropolio” restoranan, kuriame iš anksto 
buvau kalbėjusi apie galimą svečių priėmimą. Vakarienę paruošti sutiko. Kartu su 
Birute Grigaityte, vėliau Novi ckiene, sukvietėm būrelį ponių. Tuo laiku mano vy
ras buvo išvykęs užsienin valstybės reikalais. Mėginau pobuvin pakviesti dr. J. Šau
lį, bet jis atsisakė, esą nepratęs būti kviečiamas prieš porą valandų... Mano 
aiškinimai negelbėjo. Turėjom priimti retus svečius be mūsų vyrų talkos.

Pobūvyje lietuvės ponios būvo visos jaunos, gražios, tvarkingai apsirengu
sios atrodė gana gerai .kūsųsvečiai - serbas Lasič, prancūzas Bergeras ir italo 
pavardės neprisimenu. Visi trys atėjo nepatenkintais veidais, ypač serbas Lasič. 
Jie žinojo, kad Versalyje jų laukia lenkė;. * a^kysena ir jų drabužiai buvo ne be 
priekaištų, nerūpr ga. Visi trys kalbėjo į.^^i rus .ai; prieš karą buvo tarnavę 
savo atstovybėse Rusijoj. Laimei savo tarpe turėjome rašytoją latvę Prūsienę, kuri 
pasakė gražią kalbą. Vakarienės metu sėdėjau greta p. Lasič. Užsimezgė gyvas pasi
kalbėjimas. Man juokais pavyko jo paklausti apie Vakarų papročius pokario laikotar
piu. Papasakojau, kad anksčiau ir man tekdavo ten lankytis ir pastebėjau, kad vaka
riečiai dabar kitaip elgiasi, kitaip rengiasi ir užklausiau ar tat jų visų toks pasikei
timas. Mano stalo kaimynas, matyt, suprato ką aš turiu galvoje, paraudo ir į mano 
paklausimus nieko neatsakė. Pa vakarienės sekė šokiai. Visi įsilinksmino, nuotaika 
pasitaisė. O manosios pamokos misijos nariai nepamiršo. Jie ilgokai užsibuvo Kau
ne. Pasitaikė proga pakviesti juos į Moterų Globos Komiteto suruoštą balių. Papras
tai į šiuos labdarybės balius ateidavo visi užsieniečiai ir diplomatai, nes būdavo 
telkiamos lėšos našlaičiams remti. Visi Kontrolės komisijos nariai atėjo vakari
niais rūbais. Jų apsirengimas ir laikysena šiuo atveju buvo be jokių priekaištų.

Šios komisijos nariai lankėsi ir ministro pirmininko M. Sleževičiaus namuo
se. Atėjo lyg tyčia tą dieną, kada sužinota, kad Latvija ir Estija didžiųjų valstybių 
pripažintos, o Lietuva dėl ginčų su lenkais nepripažinta. Besikalbant vienas komisi
jos narių ironiškai prabilo:

- Matote Estija ir Latvija pripažintos, o Jūsų valstybės nepriklausomybė ne
pripažinta ! '

- Mes esame kantrūs. Lauksime ir tikėsimės, kad pasieksim savo - kukliai 
atsakiau.

- Hm... Ar jūs tikite, kad jūsų Perkūnas jus išgelbės ? Iš tikrųjų su Lietuva 
dedasi kažkas nepaprasta: čia ji lyg žuvusi, čia vėl gyva. Mes stebime ir matome, 
kad rodos ją visai reikia nurašyti, o čia ji vėl iškyla. Gal tikrai Perkūnas gelbsti...

- O, ne! Ne tik Perkūnas, bet ir Visagalis mus globoja ! Mes visi tvirtai ti
kime, kad mūsų Lietuva bus laisva ! - pasakiau svečiui.

Mum atrodė, kad jie buvo patenkinti, kad jie pamatė Lietuvą gražiai besitvar
kančią ir įsitikino, kad Kaune buvo ne viena lietuvė, bet jų žymiai daugiau. Jie ar
čiau ir giliau pažino Lietuvos vidaus būklę ir mūsų nuoširdumas ir natūralumas nega
lėjo jų nepaveikti.

Pagaliau Lietuva susilaukė pripažinimo de facto ir de jure. Mūsų žmonių 
vieningos pastangos, mokėjimas organizuotis, trumpu laiku iš nieko sukurtoji karinė 
pajėga ir valstybinis aparatas privertė pasaulį mus gerbti ir įsitikinti, kad sugebam 
savarankiškai savoje valstybėje tvarkytis ir esame pribrendę nepriklausomybei.

Mykolas Sleževičius buvo visų demokratinių seimų narys ir trijų ministrų ka
binetų pirmininkas. D. Šleževičienei tekdavo su vyru artimai bendradarbiauti ir pa- 

• gal išgales paremti savo vyrą šioj valstybinio darbo srityj. Pasitraukęs iš valstybi
nių pareigų M.Sleževičius rašinėjo spaudoje, dirbo savo srovės politinį darbą ir bu- 

: vo žymus Lietuvoje advokatas. Greta plačios labdarybės veiklos D. Šleževičienė susi- 
i durdavo ir su vyro politiniais ir profesiniais darbais.

Kai 1930 m. A. Hitleris pasiekė valdžios, tai ir Klaipėdos krašte sustiprėjo 
vokiečių pastangos atplėšti šį lietuvišką kraštą nuo Lietuvos ir įjungti Vokietijon. 
Šiam nacių judėjimui vadovavo vet.gyd.dr. K. Neumanas. Lietuvos vyriausybė susekė 
vokiečių priešvalstybinę veiklą ir 1934 m. iškėlė dr.K. Neumanui ir kitiems bylą Ka
riuomenės Teisme. Kartą į Sleževičių namus atėjo nepažįstamas asmuo ir, neradęs 
šeimininko namuose, būtinai reikalavo pasimatyti su D. Šleževičiene. Jai pasiro
džius, pareiškė, kad jis nori kreiptis į geriausi ą Lietuvos advokatą M. Sleževičių ir 
prašo jos paveikti savo vyrą sutikti ginti dr. K. Neumaną jo byloje Kariuomenės Teis
me. D. Šleževičienė gerai suprato šios bylos politinį pobūdį ir net nepasikalbėjusi su 
vyru pareiškė, kad ji mano jog M. Sleževičius neapsiims atstovauti dr. K. Neumaną. 
Tačiau vokiečių atstovas nenusileido. Jis pradėjo kalbėti, kad Sleževičiai statėsi 
naujus namus, jiems reikalingi pinigai ir jos vyras, apsiėmęs šią bylą, galėsiąs 
uždirbti porą šimtų tūkstančių litų... D. Šleževičienė susijaudino ir pasipiktino šito
kiu noru papirkti jos vyrą ir tuoj pat griežtai pokalbininkui atsakė: "Mano vyras 
dr.K.Neumano negins!” Nemaloniam svečiui teko nieko nepešus Sleževičių namus 
apleisti.

D. Šleževičienė atsimena dar daug įdomių istorinės reikšmės įvykių iš savo 
ir brangaus vyro Mykolo Sleževičiaus veiklos garbingoje Lietuvos valstybės statybo
je. Šie atsiminimai laukia kruopštaus išdėstymo.

V.S. (SĖJA)

ar taip, dabar tai jau nebesvarbu. Kask, brangioji, pripilti tau dar 
vieną taurelę. Už mūsų senus laikus! Ir už ateinančius! Šįvakar mis
teris Džemisonas visas pavaišins šampanu; madam jam duoda už 
pusę kainos.

-- Ak! — atsiduso Otilija, pavydėdama savo draugėms. — Na, o 
ką žmonės kalba apie mane, sakykit? Ar mane kas atsimena?

— Otilija, tu nė neįsivaizduoji, — tarė Vaikutis. — Vyriškiai, nė 
karto anksčiau tavęs nematę, ateina, būdavo, ir klausia, kur Otilija. 
Mat. jie girdėjo apie tave toli Floridoje ir Havanoje. O misteris 
Džemisonas net nežiūri į mus, Į kitas merginas. Tik ateina, atsisėda 
verandoje ir gurkšnoja pats vienas.

— Taip, — atsiliepė Otilija ilgesingai. — Jis visada buvo toks 
mielas man, tas misteris Džemisonas.

Pamažu saulė pasviro į vakarus, ir butelyje beliko tik ketvirtis 
romo. Trumpa liūtis išprausė kalvas, kurios dabar, žiūrint pro langus, 
žvilgėjo lyg laumžirgio sparnai, ir vėjelis, nešdamas lietaus atgaivin
tų gėlių kvapus, dvelkčiojo kambaryje, šiurendamas žalius ir rausvus 
popierius ant sienų. *

Daug visokių istorijų buvo pripasakota — ir juokingų, ir liūdnų, 
— taip, kaip kadaise vakarais „Eliziejaus laukuose“, ir Otilija vėl 
pasijuto laiminga, kad galėjo nors trumpam sugrįžti į buvusias die
nas.

— Bet jau vėlu, — susigriebė Vaikutis. — O mes juk prižadėjome 
grįžti prieš dvyliktą. Otilija, mudvi padėsime tau susipakuoti daiktus, 
gerai?

Nors jai ir į galvą nebuvo atėję, kad jos draugės tikisi, jog ji 
grįšianti su jomis, bet po kelių taurelių romo ši mintis jai pasirodė 
visai galima, ir ji su šypsena pagalvojo:

„Aš juk sakiau Rojaliui, kad pabėgsiu."
Bet garsiai pasakė: »

— Man rodos, aš nė savaitės ten neprasilinksminsiu. Rojalis ateis 
ir išsives mane.

Abi draugės nusijuokė:
-— Kokia tu kvaila, — tarė Vaikutis. — Norėčiau pasižiūrėti, kaip 

atrodytų tas tavo Rojalis, kai jį apdorotų keletas mūsų vyrukų.
- Aš niekam neleisčiau skriausti Rojalio. Be to, jis būtu dar ar‘ 

šesnis, kai parsivestų mane namo.
Vaikutis tarė:
— Klausyk, (''t iii ja, jok tu ncbegrįžtuin daugiau su juo?
Otilija sukikeno ii apsidairė po kambarį, tarsi pastebėjusi kaž

ką nematomą, tai, ko negalėjo įžiūrėti jos draugės.
- • Kodėl? Žinoma, grįžčiau, — pasakė ji.
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Vartydama akis, Vaikutis išsitraukė vėduoklę ir pamosavo sau 
priešais veidą.

— Didesnės kvailystės nesu girdėjusi, — iškošė ji pro kietai su
spaustas lūpas. — Ar tu, Rozita, didesnę kvailystę esi kada girdė
tųsi?

— Tai todėl, kad Otilija tiek visko iškentė, — pridūrė Rozita. — 
Brangioji, ar tu nenorėtum pagulėti ant lovos, kol mes supakuosime 
tavo daiktus?

Otilija žiūrėjo, kaip draugės ėmė krauti jos mantą. Jos sužėrė 
šukas, sagučius, suvyniojo šilkines kojines. Ji nusivilko gražiąją sa
vo suknelę, tarsi ketindama apsirengti dar dailesnę, bet, užuot taip 
padariusi, įlindo į senus savo drabužius ir tyliai, lyg padėdama savo 
draugėms, vėl išdėliojo visus daiktus ten, kur jie prieš tai gulėjo. 
Vaikutis tryptelėjo koja, pamačiusi, ką Otilija daro.

— Klausyk, — tarė Otilija, — jeigu tu ir Rozita esate mano drau
gės, susimildamos, padarykite, ką paprašysiu: pririškite mane kieme 
’aip, kaip radote atėjusios. Tada jokia bitė man neįgels.

— Visai pasigėrė, — tarė Vaikutis, bet Rozita liepė jai užsi
čiaupti.

— Man rodos, --- pasakė Rozita atsidususi, — man rodos, Otilija 
įsimylėjusi. Jeigu Rojalis panorės, kad ji sugrįžtų, ji vis tiek grįš su 
juo. O kadangi šitaip viskas susiklostė, lai mes galime važiuoti namo 
ir pasakyti, kad madam sakė tiesą — Otilija mirė.

— Taip, — atsiliepė Otilija, nes toks dramatinis aiškinimas jai 
patiko. — Pasakykite visiems, kad aš mirusi.

Ir jos išėjo į kiemą. Čia Vaikutis, šnopuodama ir taip išvertusi 
akis, kad, rodės, jos iššoks iš akiduobių, paieiškė, jog nepajudins nė 
piršto, ir Rozitai vienai teko pririšti Otiliją prie medžio.

Atsisveikinant daugiausia verkė Otilija, nors ir džiaugėsi, maty
dama jas nueinant, nes žinojo — vos tik jos dings jai iš akių, daugiau 
jų nebeprisimins. Stypčiodamos ant aukštų kulniukų nelygiu taku 
žemyn, jos atsigręžė pamojuoti, bet Otilija negalėjo nė pajudėti ir 
taip pamiršo jas, dar joms nedingus iš akių.

Kramtydama .eukalipto lapus, kad dingtų romo kvapas burnoje, 
Otilija jautė, kaip sutemų vėsa padvelkė ore. Dieną buvęs blyškus 

»mėnulis pagelto, ir apsnūdę paukščiai sutūpė į tamsias medžių šakas.
Staiga, išgirdusi taku žengiant Rojalį, ji praskėtė kelius, panarino 

palvą ir išvertė akis. Iš tolo turėjo atrodyti, jog ją ištiko skaudi kan
kinės mirtis.

Klausydamasi, kaip Rojalio žingsniai virto bėgimu, Otilija laimin
ga pagalvojo:

„Tai bent išgąsdinsiu!"
PABAIGA.
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VYTAUTO IGNO GRAFIKA

LOS A N G E L E J E

Gyventi lietuviška nuo
taika ir sielos jausmais 
toli už gimtosios žemės, 
yra vertybė, kurią turėtu
me pagerbti.

Tokius pagerbimo žo
džius mielai prisiminiau 
apžiūrėjęs dali. Vytauto 
Igno medžio raižinių pa
rodą, Los Angeles mieste 
vykusią 1972 lapkričio mėn, 
18-19 d. d., Tautinių Namų 
salėje. Išstatyta kelios 
dešimtys grafikos kūrinių, 
Visi numeruoti,kūrė jo pa
sirašyti. Daugumoje dide
li paveikslai, yra net virš 
metro apimties.

Atidarymo kalbą pasakė 
Pranas Visvydas.Dalyva
vo gal ne didelis, bet nuo
širdžių meno mėgėjų bū
relis. Buvo iš karto nu
pirkta keletas paveikslų.

Vytautas Ignas tebegy
vena lietuviškomis nuotai
komis. Jis tebenešioja

Vytautas Ignas Piešinys tušu / Drawing in Black Ink

mūsų Įvairių pasakų, liau
dies dainų, sakmių, legen
dų pėdsakus ir juos, dide
liu išsijautimu, savuoju 
supratimu, perteikia savo 
darbuose, įdėdamas labai 
daug širdies, meilės.Dėl 
to jo kūryba tokia miela, 
artima, maloni.

Vytautas Ignas yra savi
tas kūrėjas ir labai jau
trus.

Al. Gustaitis.

POEZIJOS VAKARAS:
Montreallo Lietuvių 

Studentų Sąjunga planuoja 
poezijos vakarą, kuris 
įvyks vasario 24 d.,7:30 
vai. vak., Martinique Mo
tor Inn. Poezija1 skaitys 
Dr.Henrikas Nagys ir Vu- 
kas Akstinas.

Visi Montreallo lietu
viai yra nuoširdžiai kvte- 
čiami dalyvauti. Del infor
macijų ir bilietų, kreiptis 
į Vytą Ptašinską.
Tel: 366 - 9916.

Į MALŪNĄ (mozaika)

ŽIEMA LIETUVOJE .
Dail. Adomas Varnas

Geltona Iškaba
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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• OTTAVOJE įvykusi 
konferencija skirta gyve
namų namų statybos rei
kalams svarstyti,pradžio
je parodė, jog esama tam 
tikrų skirtumu tarp fede
ralinės vyriausybės Ir 
provincijų administracijų..
Bet pagaliau sulaukta ben
dro pasitenkinimo, kai 
Ottawa padarė konkrečius 
štame reikale pasiūlymus.

Ministeris Basford su
teikė vilčių, kai paminėjo, 
jog metinė federalinės vy
riausybės dotacija staty
boms sieks šimto mill jo
no, dolerių. Miestai galės 
vykdyti platesnio mąsto 
statybas.Tai duos galimu
mus savivaldyboms su
pirkti didesnius žemės 
plotus ir tuo būdu bus iš
vengta spekuliacijos. Sta
tybos sklypai bus pigesni, 
tad ir visa statyba kaštuos 
žymiai mažiau. Betpro- 
vincijų atstovai šioje kon- 
ferencijojepageldavo dau
giau savarankumo staty
bos darbuose.Šiuo klausi
mu kalbėjo Ontario pro
vinciją atstovavęs Gross- 
manas. Lygtai buvo prie
kaištų, kad Ottawa pare
mia labiau turtingas pro
vincijas,tuo tarpu gyvena
mų namų statybos reika
las ypatingai rūpi toli 
esančioms teritorijoms. 
Ministeris Basford užtik
rino, kad federalinė vy
riausybė daugiausia rems 
neturtingus sluoksnius, 
tikslu juos aprūpinti ne
brangiais butais. Šiame 
reikale provincijų admi
nistracijos turi glaudžiai 
bendradarbiauti su fede- 
rallne vyriausybe.

• KANADOS piliečiams 
pensijos nuo ateinančio 

Kanados General Gubernatorius R. Michener išleidžia K anados karius 
vykstanCius į Vietnamu taikos prižiūrėti.
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balandžio mėnesio padi
dinamos .Ž ėmiaus loji pen
sija dabar turės būti 
$86.61 dol. vienam asme
niui. Pensininkai, kurie 
neturi jokių kitų pajamų, 
gaus primokė j Imus ir tu
rės Iki 156.75 dol. Šiuo 
metu Kanadoje yra 800, 
OOO pensininkų.
• ERIE ežeras,kurs yra 
tarp Kanados ir JAV teri
torijos pastovia i užterš la
mas. JAV ir Kanados at
stovai turėjo specialius 
pasitarimus tuo reikalu. 
Šie milžiniški vandens iš
tekliai, kuriais naudojasi 
iki vienuolikos milijonų 
žmonių atsidūrė pavojuje. 
Kaip tik dabar šiame rajo
ne statoma iki šimto ato
minė jėga voromų elektros 
stočių.Del to vandens ra
diacija neišvengiamai tu
rės pakllti.Nors šios sto
tis statomas tokiu būdu, 
kad jos negalėtų teršti 
aplinkinių vandenų.Tačiau 
ateina pavojus tada, kai 
sugenda vieni ar kiti įren
gimai ar aparatai. Radio
aktyvūs skysčiai tuo metu 
jau neišvengiamai gali 
užteršti ir gretimus‘van
denis. Dabar sudaromos 
komis i jos,kurios rūpinsis 
išdirbti planus kaip apsau
goti Erie vandenis nuo pa
vojingo teršimo.
• ŪKINIO Kanados gyve
nimo stebėtojai sako, kad 
automobilius gaminančios 
firmos pastaruoju metu 
pardavė savo pagamintų 
mašinų žymiai daugiau, 
negu praeitais metais. Iš 
to daroma išvada, kad pi
liečiai dabar nesivaržo 
pirkti naujus automobilius, 
nes nebijo, kad greit gali 
netekti darbo. Jie pasitiki 
artimiausiu rytojum.

• TORONTO firma C. A. 
Pits Engineering Co. Iš 
Sudbury miesto gavo už
sakymą naujo kelio staty
bai,o taip pat įrengti plie
no ir cemento gamyklas 
naujoms namų statyboms. 
Visas užsakymas siekta 
3 ir pusės milijono dole
rių.
• MONTREALIO paroda 
Man and His Vorld,kurl 
veikia vietoje Expo praei
tame sezone davė $9,01O, gimsta 4, 600 kūdikių ne- 
OOO deficito.Pusę šio de
ficito padengė federalinė 
vyriausybė. Bet anksčiau 
ši paroda duodavo daugiau 
nuostolių.
• PRAEITĄ savaitgalį 
vakarinėse Kanados teri
torijose,British Columbia 
Iškrito nepaprastai daug 
sniego.Tai sudarė didelius 
sunkumus keliuose. Kai 
kur buvo nutrauktas elek
tros energijos tiekimas. 
Rekordinis kiekis sneigo, 
net 42 inchai iškrito vie
tovė je Kitimat,o Terrace- 
24 inchai.
• TORONTO mieste ir 
apylinkėse įvykdyti jau
nuolių apklausinėjimai. 
Pavyzdžiui sužinota, kad 
ten jaunuoliai dabar daug 
daugiau geria alkoholinių 
gėrimų, negu prieš 3-4 
metus .O tuo tarpu apklau- 
sinėjimo duomenys rodo, 
kad narkotikų vartojimas 
greičiau sumažėjo, negu 
anksčiau buvo.Girtuoklia
vimas plinta per jaunuo
lių sueigas. Vadinas, jau
nuoliai neseka vyresniųjų 
pavyzdžiais bet patys sa
vo tarpe įpranta gerti 
degtinę arba alų. O kada 
prasideda girtuokliavi
mas, tada jaunuoliai ima 
mėginti ir narkotikus, pir
moje eilėje marihuaną.
• AMERIKOS sveikatos 
apsaugos įstaigos tyrinėja 
kaip atsiliepia rūkymas į

moterų sveikatą ir kokios 
pasekmės esti vaikams, 
kada nėštumo metu mote
rys rūko.Tyrinėjimai pla
čiu mastu atlikti, parodė, 
kad negyvi kūdikiai gimsta 
rūkančioms motinoms 
30% daugiau, negu nerū
kančioms. Lygtai ir kūdi
kių mirtingumas yra di
desnis, jeigu motina nėš
tumo metu rūkė. Ame
rikoje kiekvienais metais 

gyvų ir dauguma tų kūdi
kių priklauso rūkančioms 
motinoms .Todėl gydytojai 
pataria moterims nerūkyti 
bent nėštumo metu.

toronto
PARK LITHUANIA - 
PARKAS LIETUVA.
Š.m. sausio mėn. 18 d. 

Toronto miesto Parks and 
Recreation Dptm.Viešame 
posėdy,Toronto lietuviams 
buvo duotas sutikimas,kad 
Keele-Annette rajone (ne
toli nuo Toronto lietuvių 
namų) esantis Baird par
kas,būtų pavadintas PARK 
LITHUANIA .Posėdyje,lie
tuvių komiteto vardu, šį 
reikalą referavo jaunuo- 
sios kartos profesionalas 
adv.H.Steponaitis, Jis pa
aiškino,kad šiemet sukan
ka 25 metai nuo didesnio 
lietuvių skaičiaus įsikū
rimo Toronto mieste, ypač 
High Park rajor^. Č ia ran
dasi ir lietuvių kultūrinis 
centra s-Toronto Lietuvių 
Namai. Tą sukaktį atžy
mėti prašome Keele - 
A nnette ra jone esanti par
ką pavadinti Lietuvos var
du t. y. PARK LITHUANIA. 
Minimas Baird parkas 
Toronto miesto buvo nu
pirktas šio šimtmečio 
pradžioje ir pavadintas 
vieno aldermano vardu. 
Parkų komisionierius pa
aiškino, kad šiam lietuvių 
prašymui dėlto kliūčių nė
ra. Dar truks kiek laiko, 
iki teisiniai reikalai bus 
miesto advokato galutinai 
sutvarkyti.

Lietuviams Toronte tu
rėti savo parką,tos idėjos 
sumanytojas ir iniciato
rius, yra judrus visuome
nininkas - šaulių vadovas 
Stasys Jokūbaitis, kuris 
kaip lietuvių parko komi
teto p-kas dėl šios idėjos 
įgyvendinimo daug pasi- 
darbavo.Minėtam posėdy
je dalyvavo D. Keršienė, 
kuri yra parko komiteto 
narė ir St.Dargis. Džiugu, 
kad privati iniciatyva su 

Toronto lietuvių bendruo
menės apylinkės v - bos 
pritarimu, pasitarnavo 
bendram Ir gražiam lie
tuviškam reikalui.

Lietuviams parko gavi
mo reikale, daug palanku
mo parodė Toronto miesto 
aldermanas Vm JBoytchuk, 
kuris Parks and Recrea
tion Dptm. posėdyje daly
vavo ir savo kalboje šį 
lietuvių prašymą stipriai 
parėmė. Toronto lietuviai 
užtai liks Jam ilgai dė
kingi.

. P. G. 
NE VIENOS DĖŽUTĖS 
DEGTUKŲ

PO 32 okupacijos metų, 
prie dar labiau išvystytos 
propogandos apie nepap
rastai didelius ekonomi
nius laimėjimus, ypač 
pramonės atsiekimus.So
vietų laikraščiuos skaito
me " ieško degtukų..." 
Net keturių rajoninių ko
operatinių sąjungų šauks
mas į valdžią, kad nėra 
degtukų.Ne be to,priekaiš
taujama pramonės įmo
nėms,kad jos neplldančtos 
sutarčių ir neprįstatančlos 
prekių į parduotuves. Net 
maisto produktų nuolatos 
pritrūksta .Laišką pasira
šę klausta: " Ką galvoja, 
sakysim Spartos fabriko 
vadovai, jeigu per visą 
spalio mėnesį į Eišiškių, 
Jurbarko, Pasvalio, Kai
šiadorių, Lazdijų ir Molė
tų rajonus nepristatė nei 
vienos dėžutės degtukų ? 
Jonavos, Širvintų ir Šven
čionių rūkoriai spalio mėn. 
negavo iš tabako fabrikų 
cigarečių."

Tiek del duonos, tiek 
del alaus tiek ir del alie
jaus buvo nusiskundimų iš 
daugelių rajonų.Lietuvoje 
nebūtų gal taip bloga su 
prekėmis ir duona, jei jų 
neišvežtų į Rusiją.

. . <E) 
PASIŽYMĖJUSI TRAKU 
KAPELA
Penkiasdešimtais asvo 

jubiliejaus metais Sovietų 
Sąjunga daug meninių jėgų 
paskleidė po pasaulį.Kaip 
p.m.laprkičio 22 d."Vil
niaus Tiesa"praneša,į pa
saulį pateko ir Trakų rajo
no populiari kaimo kape
la,prieš tai laimėjusi lau
reatės vardą ir, kaip ge
riausia iš visų kitų, buvo 
pasiųsta į Belgijoje ir 
Olandijoje rengiamus tarp
tautinius dainos ir muzi
kos festivalius. Kapelai 
vadovauja muzikas Jurgis 
Gaižauskas.

9 psl.
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TRIMITO AIDAS

atlikime savo pareiga
Laikas bėga negrįžta

mai, su savim nusinešda
mas viską, Įvairius įvy
kiu* to laikotarpio gyvuo
sius liudininkus. Laiko 
tėkmėje nublunka daugelis 
svarbių įvyktų, kurie ro
dos turėjo istorines reikš
mės, ne tik taiLietuvos 
šaulių sąjungai, bet ir vi
sai lietuvių tautai. Ateis 
laikas kai lietuvio istoriko 
plunksna pasigęs tų įvy
kių, bet jie jau bus sunkiai 
surandami.

Laikas viską uždengs 
dulkėmis dėl mūsų neran
gumo.

Tūkstančiai buvusių 
Lietuvos šaulių, partizanų 
ir karių yra pasitraukę į 
laisvąjį pasaulį, daugelis 
jų buvo 1940-41-44-45 me
tų įvykių dalyviais. Dauge- 
gelis iš mūsų iš tų, kurie 
liko pavergtoje tėvynėje 
vienokių ar kitokių būdų 
gauname žinių apie savo 
artimiųjų brolių, sesertų 
likimą. Mes girdime apie 
ilgų metų partizaninę ko
vą prieš dabartinį okupan
tą, apie žuvusius, nukan
kintus, iš vežtuosius girdi
me vardus, vietas ir datas.

Manau, kad jau senai 
metas be jokio atidėlioji
mą visus tuos be galo 
svarbius įvykius suregis
truoti,kiek galima plačiau 
juos aprašyti ir išleisti 
atskirų leidiniu,kad po mū
sų ateinančios kartos visą 
tai žinotu ir tinkamai įver mėn. 20 d. Aušros Vartų Vartų parapijos

tintų.
Manau, jog tai mūsų šių 

dienų didysis tikslas,atei
čiai brangius tautos fak
tus palikti tiksliai sužy
mėtus.

Artėjančiame šaulių są
jungos atstovų suvažiavi
me šis reikalas turėtų 
būti visu rimtumu iškel
tas, svarstomas .Tam rei - 
kalu i prie naujosios Cen
tro Valdybos galėtų būti 
sudaryta speciali komisi
ja kurt rinktinių ir kuopų 
vadovybės padedama šį 
reikalą tvarkytų.

Pilnai suprantama,dau
gelis tų taip svarbių įvy
ktų nenori niekam atideng
ti nes bijo pakenkti tėvy
nėje likusiems artimiems.

Bet galima rasti išeitį, 
kai kurtuos vardus pami
nint s lapt įvardžiais. Kaip 
ten bebūtų, bet negalima 
visa tai užmiršti,nes tai 
mūsų tautos istorijos žen
klai, kurie kalba apie mū
sų žuvusiųjų brolių ir se
sių sudėtas kraujo aukas 
ant Lietuvos Laisvės Au
kuro.

Įsipareigokime padaryti 
tai dabar, kol dar laiko 
dulkės reikšmingų įvykių 
neužpustė ir dar esame 
pajėgūs tai padaryti.

J.Šiaučtulls.

ŠAULIŲ VEIKLA
Montrealio " Neringos” 

Jūrų šaulių kuopa sausio

parapijos salėje suruošė 
Klaipėdos krašto atvada
vimo 50 metų sukakties 
minėjimą, į kurį atsilankė 
gražus skaičius Montrea
lio lietuvių.

Minėjimą atidarė " Ne- 
rtngos,Tkuopos vald.pirmt- 
nlnkas J. Z avys. Trumpa, 
prasmingą žodį pasakė 
KLB Montrealio Apylinkės 
Valdybos pirmininkė.' S. 
Piečtaitenė.

Minėjimo centre buvo 
turiningą buvusio "Lietu
vos Pajūrio " redaktorius 
Anso Lymanto paskaita.

Menine programa atliko 
Aušros Vartų parapijos 
choro vyrų oktetas vado
vaujamas solisto Antano 
Keblio j\kamponavo Mme. 
M. Roch. Svečių tarpe į 
minėjimą atsilankė latvių 
" Vanagų " organizacijos 
atstovai.

Velke loteriją, baras, 
šokiams grojo latvių ka
pela. Tenka pripažinti 
" Neringos " Jūrų šaulių 
kuopos vadovybes geras 
pastangas. Jie sugebėjo 
primirštą Klaipėdos kraš
to minėjimą vėl atgaivinti. 
Linkėtina ir ateityje dau
giau dėmesio skirti lietu
viško pajūrio problemoms.

J.Šiaučiults.
L. K. Mindaugo šaulių 

kuopos moterų skyrius 
vadovaujamas J. Juko- 
nienės sausio 28 d.Aušros 

salėje

Montrealio Sauliai

MONTREALIO ŠAULIAI 
SCENOJE
Sausio 13, 1973 m. buvo 

suvaidinta St .Butkaus, vie
no veiksmo komedija" Jo- 
ktmas Įkliuvo ".

Janute-Aldona Urbana
vičienė, jauna, graži, įsi
mylėjusi, vaidmenį atliko 
gerai.

Monika - Genė Kazlaus
kienė,dėkingas senmergės 
vaidmuo, kurį suvaidino 
ir įdomiai charakterizavo, 
tik truputį reikėtų gar
siau kalbėti.

Joktmas-Augustas MylĄ 
turtingas senbernis,suvai
dino įtikinamai, komiška 
situacija.

Juozas-Antanas Kačin
skas, kaimo bernas, įsi
mylėjęs Janutę, stiprus 

suruošė šeimtninf'bingo", 
kuris praėjo gražiai ir 
sėkmingai.

Savo veiklos planuose, 
vasaros metu numatoma 
ekskursiją į Quebeco 
miestą.

Lietuvos Šaulių sąjun
gos atstovų suvažiavimas 
įvyks š. m .balandžio mėn. 
14-15 d. Detroite, Lietuvių 
namuose. Bus renkama 
nauja Centro valdyba ir 
pašventinta sąjungos mo
terų vėliavą. Suvažiavimo 
metu meninę programą 
atliks C levelando"Čiurllo- 
nto" ansamblis kanklinin
kės vadovaujami Onos 
Mikulskienės.

Chicagos Vytauto Di
džiojo Šaulių kuopa 1972 
metais iš savo iždo, lie
tuvių kultūrinėms institu
cijoms paskyrė 2, 250.dol.

Detrotto"Švyturio" Jūrų 
šaulių kuopos valdybos 
pirm. M. Vitkus, prie"Dal- 
navos " stovyklos kuopos 
žemės sklypui nupirkti 
paaukojo 2000 dol.Gruo
džio mėn. 17 d. kuopos vi

balsas ,turi daug gerų duo
menų.

Antanas-Balys Kaspe
ravičius, vaidmenį atliko 
gerai.

Tėvas-Antanas Žiūkas, 
ūkininkas, savo išvaizda 
ir vaidyba įtikino žiūrovą,

Motina-Magdelena Kas
peravičienė, taikliai su
vaidino ūkininkę.

Nors tai buvo jaune- 
pirmas šios grupės pasi
rodymas, tačiau labai gai
la, kad mūsų lietuviškoji 
visuomenė, pasirodė labai 
abejinga, atsilankydama 
taip negausiai.

Režisierius Viktoras 
Sušinskas, daug įdėjo pa
stangų.

Žiūrovas.

suotiname narių susirin - 
kime šaulį S.Malinauską 
Išrinko kuopos garbės na
riu,kuopoje šiuo metu yra 
per 150 narių.

Kuopa numato š.m. ba
landžio mėn. 29 d. pasi
kviesti vis labiau popu
liarėjantį Hamiltono mer- 
gatčių"Aido"chorą. Gruo
džio 23 djdoterų sekcijos 
vadovės iniciatyva buvo 
suruoštos bendros šaulių 
kūčios, kurtose dalyvavo 
svečių ir iš Chicagos. 
Sveikintinas šaulių mote
rų aktyvumas.

Sausio mėn. 14 d." Švy
turio" ir St. Butkaus šau
lių kuopos, savanoriai-kū- 
rėjai, ramovėnat ir b iru
ti et ės suruošė iškilminga 
Klaipėdos krašto minėjimą.

New Yorko, Simo Ku
dirkos šaulių kuopa sausio 
21 d. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje iškilmingai 
pašventino kuopos vėliavą, 
-—t 1

Kaimynui, geram bičiuliui, 
jaunavedžiams —

- laikraštis 
geriausia dovana

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



NEMALONĖS
SUSILAUKĖ ANTANAS
DRILINGA
Spaudos pranešiir.u, po

etas Antanas Drilinga su
silaukė nemalonės. Paša
lintas iš Kaune leidžiamo 
” Nemunas " žurnalo vyr. 
redaktoriaus pareigų. 
Kaltinimai metami, dėl 
žurnale rašytų straipsnių 
reikalaujančių daugiau 
laisvių rašytojams.

Ant. Drilinga wlnnipe- 
giečiams yra tuo įdomus, 
kad prieš keletą metų jis 
čia lankėsi su okup. Lie
tuvos komunistų grupe.Ta 
grupė lankėsi Vinnipego

NEGIRDČTA-NEREGĖTA KNYGA JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS.
UŽ $ 3.7S GAUNAMA ŠIUO ADRESU:
M.ČAPKAUSKAS,854-39TH AVE,LASALLE, Q, CANADA

EKSKURSIJOS I LIETUVA
1973 METAIS

PRADEDANT NUO $59500
Išvykimo datos: gegužes 17,3 1, 

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

Lankoma Maskva, Vilnius, 
Druskininkai, Trakai ir 
Kaunas.

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREAUU IS VISU 

DIDŽIŲJŲ KANADOS IR USA MIESTU.
• * ♦

REGISTRUOKITĖS DABAR!

Jau pramatomas vietų ribotumas !

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
išsikviesti iŠ Lietuvos. Siunčiame siuntinius 
ir automobilius į Lietuva.
Rašykite anglų, kalba:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL 131, P.Q. - CANADA 
TEL.: 844-5292

1973.11.7 

komunistų klube, o iš ten 
atvyko ir |"Manitobos Lie
tuvių Klubą” .Pasirodė,kad 
Ant.Drilinga yra kilęs nuo 
VI.Steponavičiaus gimti
nės okup. Lietuvoje. Klube 
jie dar arčiau suėjo į pa
žintį ir artimai susidrau
gavo.

Dabar atrodo,kad vlnnl- 
pegiečiai Ant. Drilingos 
redaguojamo žumalo”Ne- 
munas” nebegaus.

K.Str.
Vilniuje,prie namo Lie

pos dvidešimt pirmosios 
gatvėje,kur gyveno ir kūrė 
Lietuvos ra
šytojas Mykolaitis -Puti- 

nas, atidengta paminklinė 
lenta su rašytojo bronzi
niu bareljefu.Vakare uni
versiteto aktų salėje įvyko 
minėjimas. Apie Vincą 
Mykolaitį-Putiną ir jo kū
rybą pranešimus skaitė 
Alfonsas Maldonis, Kos
tas Korsakas, Jonas Lna- 
kutls, Vitas A r teška ir Al
gimantas Baltakis.

• IZRAELIO premjerė 
Goldą Melr padarė vizitą 
popiežiui Pauliui Šešta
jam. Ji žydų laikraštinin
kam prisipažino, kad ne
galėjusi žiūrėti į kryžių, 
nes tat esąs simbolis,ku
riuo vedami krikščionys 
žudę žydus. Audiencijos 
pradžia padariusi jai sun
kų įspūdį .Popiežius pasa
kęs, kad žydai turėtų būti 
gailestingi, o žiauriai el
giasi savo krašte. Goldą 
priminusi popiežiui, kad 
žydai visada buvę perse
kiojami. Ji pati atmenanti 
pogromą Kijeve. Vizito 
metu jie kalbėję,tyliai, bet 
popiežius buvęs įsmeigęs 
savo akis į Goldą, o ji nė 
karto savo aklų nenulei- 
dusi. Popiežius pasakęs, 
kad jų susitikimas yra is
torinis momentas. Popie
žius tris kartus pasakęs 
” ačiū jums ”už Šventųjų 
vietų gerbimą. Eidama 
pas popiežių Goldą neno
rėjusi užsidėti juodo ša
liko, nes einamos pas Po
piežių,tokius nešiojančios 
krikščionių moterys. Iš 
Izraelio specialiai lėktuvu 
buvo jai atgabenta jos se
na skrybėlė. Goldą saviš
kiams sakiusi-,TKas dedaą 
aš paprasta dailydės Lei- 
bovičiaus duktė einu pas 
Popiežių. Bet ji buvo už
tikrinta,kad dailydės ama
tas Vatikane turi būti ger
biamas,nes ir Kristus au
go dailydės Juozapo na
muose.

ISPANIŠKOJI DVIKOVA 
Numylėtinė džiaugiasi, 

kad jos Don Aivaro grįžo 
iš dvikovos. Ji klausia:
- Tu nesužeistas?
- Ne,-atsako jis.
- O tavo priošas Don 

Karlos su kuriuos dėl ma
nęs šaudės?Tu ji nušovei?
- Jis sveikas,atsako Don 

Aivaro.
- Tai dvikova neįvyko ?- 

klausia nepatenkinta gra
žuolė.
- Dvikova įvyko. Bet mes 

abu taip taikliai šovėme, 
kad kulipkos susidūrė pu- 
s laukelyje.

T. Laurinaitis .-AIPIOS PROGOS

JUOZAS GRAŽYS 
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

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

Įvairi industrini, komercinė ir roxidancino statyba. Duodamu 
(vairius patarimus, įkainavimu s, be jokio atlyginimo. Darbas 
at Ii ūkam as sąžiningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

a Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal ieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Hep d
e Taisymas ir dažymas automobilių 
e Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės.

Sav. G. Desrochers

7725 George Street
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203 valtys.

Hydro - Quebec
apmokate
menesine
elektros sąskaitą.

atstovas, 
^kuris išnuomuojo 
Wir įrengia karito 
W vandens Šildymą.

Visi kiti vandentiekio ir lildyn.u ■ 
taisymai ir nauji [rengimai. Taip ’ 
pat gazinių priemonių pardavimas 1 
ir [rengimas. Veltui’įkainavimas. 1

Jettė & Frėre
Plumbing & Heating kontraktorius.

Į40-2e AVENUE - 366-0330

366-7818

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

Camions DODGE Trucks
7«SS BOUL. LASALXJE - l ASAI LE, QUK.

Mechani zuotomi s priemonemi s įvairus ratu ir

Tai. 3S5-3364

llpsL



dnicagos dangum
LIETUVIU RADIO FORU
MAS, leidžiamas Marijos 
ir Antano Rudžių minės 
jau penkių metų sukaktj. 
Tą progą yra paskelbtas 
rašinių konkursas ” Įžy
miausi mano išgyvenimai”. 
Kiekvienas lietuvis gali 
parašyti savo gyvenime 
turėtus faktus, pergyveni
mus, atsiųsti adresu 9339 
So. Oakley Ave. Chicago. 
O sausio 20 d. programoj 
dalyvavo kun. Kaz. Puge- 
vičtus, kuriam inž.Rudis 
ir klausytojai jam statė 
klausimus,kas liečia Et- 
ninių Grupių Kongreso pa- Aukšt.
tvirtintą 3 milijonų parar- 
mą, kurį administracijos 
po rinkimų buvo sulaikyta 
ir nežinia kur dingo. Chi- 
cagiečiai yra paprašyti 
siųsti savo kongresma- 
nams, senatoriams ir į 
Baltuosius Rūmus laiškus, 
kad pažadėta parama būtų 
ištesėta. Lėšos būtų iš
skirstytos švietimo rei
kalams. Juodieji kanale II 
turi net ilgas valandas 
vienos bendrovės apmo
kamos,kodėl baltieji, ypač 
lietuviai negali lygiai taip 
pat duoti pamokas radio ir 
TV?
ŠV. KAZIMIERO Sk. Sav. 
Dr-jos metinis susirinki
mas įvyko sausio 21 d. 
Gage Parko salėje, pirmi
ninkavo J. Jasaitis. A. Re
gis nušvietė šv. Kazimiero 
kapinių padėtį. Diocezija 
nevisus dar reikalavimus 
išpildė. Pakaltino mūsų 
vyskupą, kad jis nepalaiko

Baltijos studentų kvintetas iš Vakarų Vokietijos
Sėdi Vilius Lemkis,Helmutas Bertulis,Erikas Rotkis, Juozas Jasulaitis 
ir Stasys Jasulaitis. Koncertus rengia GRANDIES šokių išvykai į Pietų 
Ameriką globoti komitetas.

Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas. Iš kairės sėdi: Vilius Šaulinskis, 
Jurgis Lėbartas,Martynas Jankus, Jonas Vanagaitis. Stovi: Steponas Da
rius, Antanas Ivas-Ivaškevičius, Aleksandras Marcinkevičius ir Juozas 
Pronskus.

lietuviškų tradicijų ir tei
sių savo kapinėse. Kapinė
se pradėti statyti žydiškos 
formos eilės paminklai,ta t 
užprotestuotą,nes kiekvie
nas lietuvis nori artimie
siems ar sau pasistatyti 
pagal lietuviškus religi
nius motyvus,ko ir miru
sieji troško.Baisus kablys 
dar kapinėse naudojamas, 
bet kas nenori gali jo ne
naudoti.
BALTIJOS KVINTETAS 
sekmingaikoncertavo Chi- 
cagoje sausio 20-21 d. Jų 
koncertas vyko Marijos 

Mokykloj. Penki
studentai: Vilius Lemkis, 
Helm.Bertulaitis, Erikas 
Rotkis, Juozas ir Stasys 
Jasulaičiai, žaliai-juodai 
pasipuošę, su akordeonu, 
o kartais Neo Lituanų or
kestrui palydint,sudainavo 
labai gražiai apie 20 dali
nu. Kitos dainos tokios 
jaudinančios, patriotinės, 
kad nevienam ir ašaras 
ištraukė. Tai didelė padė
ka dainininkams! Ilgai 
žmonės plojo, o mokslei
vės įteikė jiems gėlių. 
Rašyt. A.Gustaitis skaitė 
jumoristinio pobūdžio ei
lėraščius ir vieną feleji- 
toną ” Nuosmukis ”. Visi 
prisijuokė, iš puikiai pa
teiktų iš gyvenimo faktų 
jumoristinėje formoje. 
Programa gražiai prave
dė p.Modestienė,o orkes
trui vad.A .Modestas. Ves
damas l ietuvių Televizi
jos programa, šiuos pui
kius iš V.Vokietijos atvy

kusius tik trim dienom į 
Chicago,pristačiau žiūro
vams ir iš plokštelės”Ko- 
kiais keliais mes Keliau
sim”. Tą patį vakarą LTV 
šoko šokėjų grupė veda
ma Gražinos Vindašiutės 
ir akordeonu grojant Ra
sai Soliūnaitei. Koncertą 
rengė Grandies grupės 
Globos Komitetas, kuris 
rūpinasi sutelkti lėšų jų 
kelionei į Braziliją, Ar
gentiną ir kt. Apie porą 
tūkstančių lietuvių džiau
gėsi šių vyrų koncertu. 
CHICAGOS RAMOVĖS 
skyriaus 1973 metams pa
pas iskirstė pareigomis: 
A. Juškevičius pirm./jau 
devintus metus tose parei
gose/, Bal. Brazdžionis 
vicepirm. A. Senda sekr. 
J. Litvinas kas in. V.Di- 
minskas kultūriniams rei
kalams. Sausio 21 d.nau
joji valdyba nutarė daly
vauti Vasario 16 minėjime, 
paskyrė 20 dol. auką Altui. 
Vasarą bus atidaryti trims 
Lietuvos prezidentams 
Michigan mieste paminklai. 
Organizacijos ir liet, vi
suomenė jau suaukojo virš 
800 dol. Veiklos planas 
bus patiektas kovo mėn. 
susirinkimui. Skyrius da
lyvaus ir Dariaus-Girėno 
50 m. sukaktyje, kur su
darytas visų organizacijų 
komitetas,kurs pasirūpins 
iškilmingai paminėti.

KLAIPĖDOS KRAŠTO AT- 
VADAVIMO sukaktis pa
minėta Chicagoje JC sau
sio 14 d. Trumpos iškil
mės prie Nepriklausomy
bės paminklo, o salėje vy
ko ilgesnė žymaus Mažo
sios Lietuvos veikėjo 
Martyno Gelžinio paskai

ta, kurioj paibūdinta daug 
praeities įvykių ir patiek
tos ateities perspektyvos. 
Garbės Kons. J.Daužvar- 
dienė prisiminė Klaipėdos 
miestą, pro kurį laisvės 
metais iš Amerikos lietu
viai tiesiai vykdavo į Lie
tuvą. Meninėj dalyje sol. 
Stankaitytė išpildė keletą 
dainų akomp. Vasaičiui. 
Vakare Lietuvių Televizi
joj buvo parodytos dvi 
filmos.
CHICAGOS Balfo Apskri
ties rudens šalpos vajus 
pasisekė labai gerai, dėka 
gerų talkininkų ir aukoto
jų sutelkta 26 tūkstančiai 
dolerių. Apskrities pirm. 
Vai. Šimkus per surengtą 
pobūvį, visiems nuošir
džiai padėkojo, talkinin
kams, aukojusiems, radio 
ir LTV,spaudai, kvietė to
liau nepamiršti Balfo, nes 
laukiančių aukos ir reika
lingų sušelpti yra daug.
LIETUVOS VYČlAIsuren- 
gė Vasario 16 d.minėjimą 
vasario 4 d. Vyčių salėje, 
o kovo 4 d. bus šv.Kazi
miero šventę .Vyčių šokiai 
labai gerai pavyko, visuo
menė vyčių chorą myli ir 
Pakšto salė netalpino sve
čių. Vyčių jaunimo šokių 
grupė, labai intensyviai 
rengiasi į Floridą,ten duos 
kelias programas.

Bal. Brazdžionis.

PASITARIMAI SU KŪBA 
DĖL ORO PIRATU
Pas įtarimai tarp JAV ir 

Kubos dėl oro piratų su
stabdymo pamažu vykdo
mi,bet iki šio laiko mato
si dideli skirtumai tarp 
abiejų šalių.

Amerika siekia tokio 
susitarimo, kad asmenys 

lėktuvą pagal savo norą, 
persekiojami,areštuojami 
ir išduodami tai šaliai ku
rios lėktuvą buvo pagrobę. 
Tai yra svarbiausia, kas 
rūpi Amerikai. Bet Kuba 
mano,kad susitarimas tu
ri būti platesnės apimties. 
Kuba tuo tarpu mano, kad 
yra atsitikimų,kada asme
nys priversti pasinaudoti 
šia nepaprasta priemone 
ir nelegaliai peržengti 
sieną.Tačiauabi šalys lin
kę kokiu nors būdu susi
tarti. Derybos pradėtos 
dar spalio mėnesyje ir’ 
šiame klausime tarpiniu- < 
kauja Šveicarijos diploma
tinė atstovybė .Iškilo klau
simas, kad į būsimą su
tartį turi būti įtraukti ir 
laivai, kuriuos pastaruoju 
metu irgi pagrobdavo .Ku
bai rūpi,kad būtų išduoda
mi tokie asmenys, kurie 
nelegaliai apleidžia savo 
šalį .Amerika nenorėtų iš
duoti politinių pabėgėlių, 
kurie apleidž ia Kubą me- 
rika pageidauja išduoti tik 
tokius asmenis, kurie pa- / 
naudoja jėgą pagrobdami 
lėktuvą.

• Studiją apie Sovietų 
Sąjungos įjungtų tautų dą- 
lyvavimą raudonoje armi
joje ruošia JAV kariuos 
menės majoras John H. 
Lobingier. Jam ypač rei
kta medžiagos apie sovie
tų karinės vadovybės po
litiką ne rusų tatutų at
žvilgiu, jų rekrutavtmą, 
paskirstymą, karinį lavi
nimą, patirti karo metu, 
politinį patikimumą ir jų 
idskriminaciją .Rašyti šiuo 
adresu:
1524 Oakhurst Avenue, 
Norman, Oklahoma
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KAIP GYDOMAS

Reumatiniai susirgimai 
žmones kankina nuo seno. 
Reumatinių pakitimų ras
ta net Neandertalio žmo
gaus, gyvenusio prieš 
300, OOO metų, stubure. 
Dabar reumatinėmis ligo
mis serga apie 8% visų 
žmonių. Todėl jau žiloje 
senovėje joms gydyti iš
bandyta tūkstančiai prie
monių .Vien vaistų,kuriais 
gydomas reumatas, pava
dinimų žinoma keletas 
šlmtų.Ir vis dėlto dar nė-, 
ra tokio vaisto, kuris vi
siškai išgydytų vieną ar 
kitą reumatinį susirgimą. 
Pažymėtina, kad reumati
niais susirgimais priimta 
vadinti daugelį ligų,kurio
mis sergant, pakenkiamas 
organizmo jungiamasis 
audinys: reumatą, reuma- 
tlodtnį artritą, sisteminę 
vilkligę, sisteminę skle
rodermiją,dermatomtoz i- 
tą ir kt.

Š tuo metu ž in omas prie
mones, kuriomis gydomas 
reumatas, galima suskir
styti į 3 grupes:!, vaistai; 
2. fizioterapinės priemo
nės ;3. chirurginis reuma
tinių širdies ydų ir sąna
rių ligų gydymas.

Vaistai nuo reumato pa
gal cheminę sudėtį ir vei
kimo būdą skirstomi į at
skiras grupes:!.salicilatai 
(acetilsalicilinė rūgštis - 
aspirinas, natrio salicila
tas, dioksibenzoinė rūgš
tis irkt.), kurie ramina 
uždegiminį procesą ir 
skausmą; 2. pirazolono 
grupės preparatai(amido- 
ptrinasjbutadionas, reopi- 
rinas irkt.), kurie stip
riau, negu salicilatai, ma
žina skausmą ir slopina 
uždegimą;3. chinolino de
rivatai (rezochinas, dela- 
gills, plakvinilas ir kt.), 
kurie slopina randėjimo 
procesą;4. kortikosteroi
dai (prednizolonas, trtam- 
solonas, hidrokortizonas, 
deksametazonas ir kt.), 
gydantys nuo uždegimo ir 
alergijos;5. aukso prepa- 
ratai(chrizanolis, miokri- 
zInas),kurie slopina užde
giminį procesą ir imuni
nes reakcijas; 6. imunosu- 
presanta l(chlorambuc ilas, 
ciklofosfamidas, imura- 
nas, 6 -merkaptopurtnas, 

' D - penicilaminas ir kt.)- 
jte stipriausiai slopina 
imunines reakcijas ir už
degiminį procesą.

Iš f iz to terapinių prie-

REUMATAS

monių reumatinėms li
goms gydyti sėkmingai 
pritaikomi kurortinial- 
balneologiniai veiksniai ir 
įvairūs instrumentiniai 
gydymo būda i(ultraga r sa s, 
kvarco lempos ir kt.).

Surasti naują efektyvų 
vaistą yra sunku. Norint 
surasti preparatą, tinka
mą gydyti ligoniams, rei
kia susintetinti kelis tūks
tančius naujų cheminių 
junginių.

Eksperimentinės ir kli
nikinės medicinos institu
te, nagrinėjančiame reu
matologijos problemas, 
jaulO metų ieškoma efek
tyvesnių reumatinių ligų 
gydymo metodų, naujų 
vaistų ir kt.

Nors salicilatai reuma
tui gydyti vartojami jau 
apie 1OO metų tačiau ir 
dabar jų reikšmė reuma
tologijoje nesumažėjo. 
Mes atkreipėme dėmesį 
į salicilinės rūgšties da- 
rinį-dioksibenzoinę rūgš
tį,kur i stipriai slopina už
degimą ir mažina skaus
mą. Išbandę ją eksperi
mentais ir klinikoje, nu
statėme, kad dioksibenzo
inė rūgštis yra 5 kartus 
efektyvesnė už acetilsali- 
cllinę rūgštį (aspiriną^ ir 
nuo jos neatsiranda tiek 
daug pašalinių reiškinių. 
Dabar šis preparatas, pa
tikrintas.

Reumatinių ligų atsira
dimui didelę reikšmę turi 
sutrikęs organizmo imu
ninis reaktyvumas, t. y. 
organizmo sugebėjimas 
kovoti su įvairia is.mikro
organizmą is ir kitokiais 
svetimkūniais. Todėl pa
staraisiais metais kai ku
rie reumatiniai susirgi
mai pradėti gydyti vadina
maisiais citostatikais, 
kurie, slopindami ląstelių 
dalijimus i,reguliuoja imu- 
nokompetentines - antikū- 
nius gaminančias organiz
mo ląsteles ir susilpnina 
imunines reakcijas. Dėl 
tokio veikimo citostatikai 
dar vadinami imunosupre- 
santais ( lot. immunis- 
’’neimlus, atsparus”, angį, 
supression '’slopinti ” .

Pastaraisiais metais 
kai kuriose klinikose su
sirgimai imti gydyti anti- 
limfocitiniu serumu, pa
sižyminčiu imunosupresi- 
niu veikimu. Tai gyvūnų 
serumas, gaunamas, imu
nizuojant juos kitos rūšies

K A TEPARAŠĘS

E C E N Z I J A S...

dabar ir Roma priėmė”. 
( 86 psl.)

Kitoje lietuvių spaudo
je, berods, visiškai nepa
minėta labai reikšminga 
knyga,1971 m.išlelsta Vil
niuje: "Lietuvių literatū
ros kritika "I t. ,1547-1917 
m .Knyga redagavo K.Kor
sakas, 770 psl. Jonas Li
tas rašo, kad pirmas lie
tuvių rašytojas, kaip pa
skelbė prof. Vc.Brižiška, 
yra Mikalojus Hussavius, 
gimęs apie 1475 metus, tat 
kodėl lietuvių literatūros 
kritiką pradeda, šimtme
čiu vėliau?

” Jonas Basanavičius 
aptartas vos vienu pusla
piu ir teduota vos viena 
jo kritika. "Dr. Vinco Ku
dirkos aptarimui duoti du 
puslapiai” .’’Prof. Mykolas 
Biržiška teturi penktų 
skyrelių bibliografinę ro
dyklę /!/. Šitaip trumpi
nant nėra ko stebėtis, jei 
lietuviai tesukombinuos 
vos du tomu, kai latviai 
turės net šešis”./99 psl./.

Kitose recenzijose pa
sisakoma apie J.Gliaudos 
” Brėkšmės našta ”, me
tamas žvilgsnis į Vytauto 
Alanto ir Juozo Kralikaus- 
teo raštus,apie Vilniuje 1970 
m. išleistą ” Tautos’savi
tumą ir vertę ”, ir kt.

J. T.
• EDVARDAS LIOGYS 
yra gerai patyręs radio 
trumpų bangų siuntėjas. 
Jis atliko didelį patarna
vimą daugeliui žmonių,kai 
išgirdęs apie žemės dre
bėjimą Nikaragua sugebė
jo surišti Nikaragua gy
ventojų gimines su gyve
nančiais Nėr Yorke. Tie 
žmonės,Sužinoję apie tik
rą padėtį ir apie tai, kad 
Nikaragua gyvenusieji že
mės drebėjimo buvo ne
palikti, buvo labai dėkingi 
mūsų tėvynainiui už šį 
patarnavimą.

PROF. M. B I R Z M 

PENKIAS R

1972 m.pabaigoje Čika
goje išleistas žurnalas 
’’Naujoji Viltis ”nr.4 turi 
vertingų straipsnių ir net 
28 puslapius recenzijų.

Duodame trejetą citatų 
iš paskutinio ” Naujosios 
Vilties ” numerio.

Apie Leono Sabaliūno 
knyga anglų k. ” Lithuania 
in Crisis”recenzentas,dr. 
J. Balys rašo:

Yra visiška nesąmonė 
tvirtinti, kad mūsų spauda 
pasitiko ’’liaudies vyriau
sybę” su džiaugsmu ir vil
timi .Kaune visi žinojo, kad 
ją pastatė Dekanozovas 
su Pozniakovu, tad buvo 
aišku, kam ji tarnaus.Vi
siems buvo aišku, kas da
bar mus valdys. Laikraš
čiai nebuvo laisvi reikšti 
savo nuomonę, bet sten
gės i kaip nors prisitaikyti 
ir neerztnti žvėries. Vls- 
tiek visi netrukus buvo 
uždaryti’’./ 75 psl./.

Tais pačiais inicijalais 
recenzuota kun.M. Valad- 
kos knyga”Už laisvą lietu- 
tuvį

” Skirtumai yra atsira
dę ne tiek dėl religinių 
doktrinų ,kiek dėl parapijų 
turto ir finansinių reikalų 
tvarkymo. Tautinės lenkų 
ir lietuvių parapijos ėmė 
steigtis po 1884 m. kai 
Amerikos karalikų vyksu- 
pai,susirinkę Baltimorėje, 
nutarė, kad parapijų tur
tas turi būt i atiduotas vys
kupų žinion ir buvo pa
neigtos parapijiečių tei
sės bažnytinių reikalų 
tvarkyme.11 Neprlgulmin- 
giejinpirmi įvedė tautines 
kalbas į bažnytines apei
gas vietoj lotyniškos, tatai 

u j i ii?i! j j ihi i iisiumfflnasMnsoBS: n i
gyvūno arba žmogaus lim- 
focitais.

Vienas pagrindinių reu
matoidinio artrito gydymo 
būdų yra gydymas auksu. 
Auksas, kaip nespecifinės 
terapijos priemonė, sti
muliuoja organizmo ap
sauginės reakcijas, taip 
pat veikia imunosupresiš- 
kai.

Labai svarbi ir būtina 
reumatinių ligų gydymo 
grandis yra medicininė 
reabilitacija .Svarbiausias 
jos uždavinys yra sutri
kusio imunologinio orga
nizmo reaktyvumo norma
lizavimas, apsauginių or
ganizmo jėgų stimuliavi
mas.

Dievo Karalystes
Žinios
(Tęsinys)

Pagalvok, kokios permainos 
turės įvykti, kuomet žmonėms 
nebereikės ilgiau manyti ir pla
nuoti apie mirtį. Kuomet ties 
jais atsivers amžinos linksmy
bės durys ir kuomet jau nebe
reikės manyti apie kelis trum
po ir vargingo gyvenimo metus, 
apie metus, kuriuose galima 
rasti visai nedaug laimės, atil
sio, bet daug apsivylimu ir siel
varto. Arba, kalbėdamas apie 
tuos dalykus įkvėptojo Dievo 
pranašo žodžiais, mes galime 
pasakyti, kad tais laikais: "Die
vas nušluostys kiekvieną ašarą 
nuo jų akių; nes nebus daugiau 
mirties, nė sielvarto, nei deja
vimo, nei skausmo daugiau ne
bebus; nes pirmesnieji dalykai 
ptaėjo.” — Apr. 21:4. /

Negalima! Ne, brolau, nėvie- 
nas iš tų dalykų nėra negali
mas Dievui. Mums tie dalykai 
gali atrodyti negalimais, nes 
mes nieko panašaus nesame ma
tę. Penkiasdešimts metų atgal 
mes beveik visi būtumėm buvę 
greiti pasakyti, kad radio buvo 
negalimas dalykas; bet dabar 
mes žinome, kad ne taip buvo. 
Pati gyvybė yra mums negali
mas daiktas, nes mes pilnai ne
suprantame, kas yra gyvybė. 
Kame yra išmintingieji, kurie 
galėtų išaiškinti mums širdies 
plakimą? Nėra nevieno! Tačiau 
Dievas, Sutvertoj as, sutvėrė šir
dį ir sutvarkė jos plakimą, ir 
tas pats Dievas turi galios su
grąžinti širdies plakimą dvide
šimčiai bilionų žmonių krūtinė
se, kurios kitados stabtelėdamas 
pulsavo turėdamos tik menką 
gyvybės saiką, ir pagaliau pa
sidavė mirties rūstybei, dėlto 
kad Dievo teisingumas buvo nu
taręs, kad joks netobulas sutvė
rimas neturi teisės gyventi per 
amžius.

(.Bus daugiau?
Kas idčmaujatčs apie Tiesą, mes 

prisiųsta veltai knygelių.
Kreipkitės šiuo adresu:

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

• INŽ Jt.KUDOKĮ Cleve
land© Lietuvių Respubli
konų klubas išrinko ” Man 
of the Year” .Jis yra mies
to viešųjų įmontų-dlrek- 
tortus.

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

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

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

1973.11.7 13 psl.
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HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS "TALKA”
830 Main St East tel. 544-7125

Mokame už:DacH valandos:•* —________
pirmadieniais 10 — S v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
feštadieniais 9 — 12 v.p.p.

»)

Liepcs ir rugpjūčio menesiais ir 
prie! ilgus savaitgalius Šešta, 
dieniais “TALKA* uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asn. paskolų drauda. Nemokamas pilnas, 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers’’ čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3800.000.

ŠIRVINTOS TUNTO 
PARENGIMAI
Prieš Kalėdas buvo vai

šės tėveliams bei vyres
niesiems ir tradicinės 
bendros skautų-čių kūčios:

Kūčių vakarienėje šį 
metą dalyvavo svečias iš 
Chicagos kun .tėvas G raus
lys,kuris sveikino skautus 
linkėdamas ir ateityje iš
laikyti tėvų papročius. 
Prelatui J. Tadarauskui, 
uždegus žvakutę mirusio 
vietoje, skambant Kalėdų 
giesmių žodžiams, degėsi 
skautės žvakutes viena 
nuo kitos,aplink visą stalą. 
Skautėms giedant, pianinu 
gražiai skambino Sandra 
Babeckaitė.

Programą atliko: akor
deonų duetas-sesutės Mor
kūną itės, deklamacija-Vi- 
da Stankutė, Irena Pareš- 
tytė-,A ngelė Mikalauskai
tė ir mielas svečias-atli- 
kęs svarbiausią rolę-Ka
lėdų senelio-A. Mikalaus
kas;

Pianino ir akordoeno 
duetas išpildytas Violetos 
Juodelytės ir Juodelės 
Arūno sužavėjo visus, ti
kime kad ateityje jie mums 
daugiau pagros.

Vakarienė baigėsi kun. 
L.Januškos malda ir” Atei
na Naktis”.Su pasisekimu 
praėjo skaučių suruoštos 
vaišės tėveliams, yra pa
geidaujama tokių parengi
mų dažniau.
• Gruodžio mėn.pradžio
je persikėlė gyventi į To
ronto Širvintos Tunto Tun- 
tininkė Aldona Markovie- 
nė.Labai apgailestaujame 
netekusios talentingos va
dovės, kurios švelnus bū- 
das ir sugebėjimas dirbti 
su jaunimu davė skautėms 
daug gražių rezultatų .Sėk
mės sesei Aldonai linki 
Hamiltono skautės.

Aldona talkininkavo 
dramos būreliui"Aukuras" 
mokytojavo liet.mokyklo-

14 p si

depozitus ____________ .3^z ;C
Šerus ir sutaupąs_______ ,6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius_____ 7%
ir 3 metams 7% %
Duodame: 
asmenines paskolas iš___ 10%
nekilo, turto paskolas iš 8% %

je ir buvo aktyvi skautė.
Sekanti Širvintos ir Ne

muno Tunto iškilminga 
sueiga įvyks salėje po 
bažnyčia vasario 18 d. 12 
vai., kviečiami svečiai ir 
tėveliai. Kaziuko mugė 
numatyta kovo 11 dieną.

Nijolė Matukoitytė.
C ONFIE LD, ONTARIO
Reto darbštumo lietu

vaitė Nijolė Matukaityte, 
Sofijos ir Vlado Matukai- 
čtų dukra, sėkmingai, su 
gerais pažymiais baigė 
gailestingų seserų mokslą.

Nijolė Matukaitytė 
mokslo siekė dideliu ryž
tingumu. Būdama antroji 
iš šešių šeimos, tėveliams 
valdant didelį ūkį, Nijolei 
atostogų metu teko tėve
liams talkininkauti prie 
ūkio darbų .Nijolė kiek su
brendusi atsotogų metu 
vykdavo pas tabako augin
tojus užsidirbti dolerį to
limesniam mokslui, kad 
palengvintų tėvelių rūpes
čius.

Kiekvieną jaunuolį vilio
ja laisvė ir atsipalaidavi
mas nuo bet kokių dides
nių įsipareigojimų savo 
ateičiai. Nijolė buvo kito
kia. Jos svajonė buvo, 
baigti mokslą ir savaran
kiai užsidirbti savo pra
gyvenimui. Nijolė būdama 
pavyzdinga mokykloje ir

baigusi mokslą gerais pa
žymiais pati sau susidarė 
užtikrintą ateitį ir pagal 
savo profesiją gavo darbo 
pasiūlas Toronte, Port 
Colborne ir USA Califor- 
nijos ligoninėse.Nors USA 
Califomijos ligoninėje pra
dinis atlyginimas buvo 
daug didesnis, bet Nijolė 
pasirinko ramų Kanados 
kampelį kad ir su mažes
niu atlyginimu Port Col
borne ligoninę,įsipareigo
jus i dirbti metus.

Nijolė baigusi mokslą 
ir padirbėjusi vos 5 mėn. 
Kalėdų švenčių proga par- 
vykusi į tėvų sodybą pa
reiškė:” Prie naujų gyve
namų namų statybos nega
liu darbais prisidėti už 
tai jums tėveliai įteikiu 
600 dolerių čekį. Nijolė 
yra daugeliui jaunuolių 
puikus pavyzdys.

Be abejo Nijole gauna 
daug pasiūlymų darbui,ka
dangi ji kalba laisvai lie
tuviškai, o ligoninėse tai 
turi irgi reikšmės.

Nijolė yra pavyzdinga 
ir S LA 72 k.narys ir ran
da laiko su tėveliais lan
kyti kuopos susirinkimus. 
Tėvynainiai Matukaičiai 
yra seni šio laikraščio 
skaitytojai ri rėmėjai.

J. Šarapnickas.

STUDENTU ŽINIAI.
Lietuvių Inžinierių ir 

Architektų Sąjungos 
/ PLIAS - ALIAS/ Centro 
Valdyba skaito,kad Lietu
vos problemų,bei kovos už 
išsilaikymą ir laisvę nu
švietimas, ypač svetimom 
kalbom,yra labai nepaten
kinamas. Didesnio įnašo, 
tačiau, galim tikėtis iš 
studijuojančio jaunimo: 
todėl siūloma jiems jung
tis į tą darbą jau dabar. 
Ypatingai turimi omeny 
laipsnio siekiantieji» Jei 
jie pasirinktų tezių temas 
apie Lietuvą tai jie taip pat 
pasiektų laipsnio bet kar
tu padarytų įnašą į Lietu
vai naudingos opinijos 
skleidimą.

Washington’e jau šeši 
metai veikia ŪKINIŲ STU
DIJŲ CENTRAS,kur is ren
ka ir kataloguoja duome
nis apie dabartinės Lietu
vos ūkį,socialinę struktū
rą ir švietimą. Šie duo
menys yra naudingi ra
šantiems ekonominėnųso- 
cialinėm ir politinėm te- 
mom.Daug naudingos me
džiagos yra ir Kongreso 
Bibliotekoj. PLIAS-ALIAS 
Centro Valdyba numato

toronto

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5 Vi G už depozitus 
6f f už šėrus (numatoma) 
6*i už taupymo s-tas 
6}/4* r už 1 m. term. dep. 
63/ą*/i už 2 m. term. dep. 
7fjc už 3 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

milijonų dolerių

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

1973 m. 1b vasario-Lie- 
tuvos valstybės Nepri
klausomybės atkūrimo 55 
metų Toronte minėjimas 
įvyks iškilmingiau.

Pirmiausia minėjimas 
įvyks savuose dideliuose 
ištaiginguose Toronto 
Lietuvos Namuose ( 1573 
Bloor g-vėje')sekmadienį, 
4 vai. po piet.

Pagrindiniu kalbėtoju 
lietuvių dalyje bus nesenai 
iš Lietuvos atvykęs adv. 
Z. Butkus.

Bendrame su svečiais 
minėjime kalbės federali
nis valdžios parlamento 
narys iš Toronto ministe- 
ris P.M.dr.Haydasz.

Meninei daliai vadovaus 
solistas V. Verikaitis. 
Programoje dalyvaus 
”Varpo”choras ,”B irbynė” 
” Gintaras” /’Atžalynas” 
tn kt.

Visa programa užtruks 
neilgiau gaip 2 vai. Lietu
vių bažnyčiose specialios 
pamaldos,dalyvaujama or-

skirti $200.00 medžia
gos rinkimo išlaidom pa
remti kiekvienam kuris 
pasirinks tezės temą apie. 
Lietuvą iš bet kurios sri
ties ar laikotarpio. Taip 
pat numatoma nemokamą 
pragyvenimą kurioj nors 
lietuviškoj šeimoj jei reik
tų pabūti kurį laiką Wa
shington’e.Dėl temų pasi
rinkimo ir planavimo Wa
shingtone irgi galėtų atsi
rasti pagalbos nes čia 
yra lietuvių mokslininkų iš 
įvairių sričių. Rašyti: 
Economy Studies Center, 
P.O.Box 5770, 
Bethsada, Md., 20014.

ganizaeijos.
Išvakarėse, šeštadienį 

Lietuvių Namuose bus 
vaišės su valstybės ir sa
vivaldybės aukštais parei
gūnais ir tautybių atstovais. 
Visuomenė kviečiama da
lyvauti.Pradžia 6 vai. vaje.

Lietuviai turėtų gausiai 
dalyvauti ir paaukoti di
desnes sumas Tautos Fon
dui. Taikos konferencija 
Helsinkyje gali paliesti ir 
Lietuvos klausimą.

K.

KŪR Ė JŲ-SA V ANORIŲ 
DĖMESIUI 
Nepriklausomybės Šven

tės minėjime,vasario 18 d. 
kūrėjai - savanoriai orga
nizuotai su vėliava 11 vai. 
pamaldose dalyvauja Šv. 
Jono parap. Bažnyčioje. 
Pamaldoms renkasi 1O vai. 
45 min. parapijos salėje.

Tą pačią dieną 4 vai. 
Lietuvių Namuose bus iš
kilmingas Nepriklausomy
bės šventės minėjimas su 
paskaita ir menine dali
mi,kuriame kūrėja i-sava- 
noriai dalyvauja su vėlia
va.

Šventės išvakarėse, va
sario 17 d. 6 vai. Lietuvių 
Namuose ruošiamas val
džios, savivaldybės, spau
dos ir kai kurių tautybių 
atstovų priėmimas, į kurį 
kūrėjai-savanoriai kvie
čiami kaip garbės svečiai.

Kviečiame skyriaus na
rius su šeimomis pamal
dose,minėjime ir priėmi
me skaitlingai dalyvauti.

Kūrėjų - Savanorių To
ronto Skyriaus Valdyba.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Naktis%25e2%2580%259d.Su


Winnipeg
Š. m. sausio 20 d., lie

tuvių parapijos salėje .buvo 
sušauktas KLB-nės V inni-

Studentai kreipiasi į lie
tuvių organizacijas" ir pra
šo informacijų apie Lie
tuva bei rusų priespaudoje 
atsidūrusius lietuvius .Kai

pego Apyl.Valdybos posė
dis,kuriame dalyvavo visi 
nariai.

Aptarta 16-tos Vasario 
minėjimo programa. Mi
nėjimas bus daromas š .m. 
vasario 18 d. / sekmadie
nyje/, tuojau po pamaldų, 
lietuvių parapijos salėje. 
PROGRAMOJE: paskaita, 
meninė dalis ir kavutė. 
Visus maloniai kviečiame 
minėjime dalyvauti.

Valdyba.
• LIE TUVIU pasiprieši- 
nimas rusams daro įspū
dį Amerikos jaunimui.

kuriuos universitetuos 
profesoriai pataria stu
dentams imti lietuviškas 
temas savo darbams, kad 
jie patyrę lietuvių išgyve
nimus, labiau vertintų 
Amerikos žmonių turimas 
laisves.

• CHICAGOS lietuvių 
studentų tautinių šoklų 
ansamblis, kurs buvo pa
kviestas į prezidento 
Niksono inauguracijos iš
kilmės, sugrįžo labai pa
tenkintas savo pasiaeki- 
mu ir entuziastingomis 
ovacijomis, kuriomis juos

* » .... — . .

ADVOKATAS

J.P. MILLER,Bjų B.C.L
168 Notre Dome Street E.JSuite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS '

J. BERNOTAS, bjl, b.c.l
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 877- 1430

ADVOKATAS

R. J. Išganai! is, BA, BCL
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

2Z8 ST. JAMES ST. WEST - SUITE S2S MONTREAL fl*.

Tel: 842*1126, nomu678 - 3660

Dr.V.Giriuniene
Dantų gydytoja 

5330 L*Assomrt«om Blvd.

Mont reau

Tn.. 265-3535

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

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

Dr. A.S. Popieraitis
BA., M.D.. C.M., M.Sc., L.M.C.C„ FJt.€.S.(c).

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 > 3275 
Suite 215,; Montreal 109, Que.

padovanojo 13,000 šių 
iškilmių svečių, žiūrėju
siu jų įspūdingų šokių 
programas.Šio ansamblio 
vadovė Leokadija Braž- 
dtenė. Vashingtone an
samblio pasirodymo metu 
vyriausias tvarkdarys bu
vo Gintaras Karosas.
e VYTAUTAS KASIULIS 
nesenai viešėjęs Kanadoje 
Kanados Lietuvių fondui 
aukojo $200.00 ir Tautos 
Fondui $100.00
e DIANA KAJUTE Ame
rikos studentų metiniame 
leidinyje pavadinta labiau
sia pasižymėjusia moksle 
ir studentų veikloje.

E.DERVINSKIS KALBĖS 
VASARIO 16 d.
MINĖJIME CHICAGOJE
Kongresmanas Edv. 

Derwinski prižadėjo kal
bėti Vasario 16tos minėji
me, Chicagoje; Minėjimas 
įvyks vasario 18 d. 2 vai. 
p. p.Marla High School pa
taptose ir ruošiamas ALT 
Chicagos skyriaus.
NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS BENDROVĖS 
VALDYBAI
Priešingai nusistovėju

siai tvarkai ir atitinka
miems nuostatams, jau 
keli mėnesiai demonstra
tyviai nesu kviečiamas į 
Nepriklausomos Lietuvos 
Bendrovės valdybos po
sėdžius, nežiūrint, kad į 
valdybos narius buvau iš
rinktas visuotinio šėri- 
ninkų susirinkimo, o ne 
kokios nors klikos. Šių 
faktų akivaizdoje pareiš
kiu, kad man bet koks su 
dabartinė NL bendrovės 
valdyba bendradarbiavi
mas nėra įmanomas ir už 
tos valdybos nutarimus, 
įsipareigojimus bei veik
lą nesu nei kiek atsakingas.

Jonas Gedvilą.
Buvusiam NL B-nės na

riui p. J. Gedvilai dėkoja
me.

Nuo š.m. sausio 30 d. 
pagal jo paties raštišką 
pareiškimą, skaitomu iš 
pareigų pasitraukusiu.

NL B-nės V-ba.
P.S.p. J.Gedvilos pareiš
kimą talpiname kalbos 
netaisę.

PRANEŠIMAS
Praneštame visų žiniai, 

kad a.a. Antaninos Dre- 
vinsktenės atminčiai, vie
ton gėlių,aukų lapais buvo 
gauta 139 dol. Aukojusieji 
paskyrė sekančiai;
1. Kanados Lietuvių Fon
dui - 62 dol.

G
pharmacie

oonon
ROBERT GENDRON LPH. PROP

366-9742 J7626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI RASI EKĮ AM A IR PRIEINAMOS KAINOS.

Po 1O dol:
K. A ndriuškevičtus, V. A. 
Lapinai, J.Stp.Kęsgailos, 
J.M. Juodviršiai.
Po 5 dol:
M. J. Adomaičiai, J.Ge
čienė, E. Bernotienė, O. J. 
Šeidžiai.
Po 2 doll

Dantų gydytoja 
DR. Ą. O. JAUGEL1ENE

1410 Guy St., 1 a. 11 * l^k.

932-6662; namų 737-9681

Po 5 dol:
E.Navikėnienė. P.Adamonis ir šeima,Al-
2. ’’Nepriklausomai Lietu-dona Paukštaitienė, J. Da-
vai ” - 17 dol. na Gražiai, J.Klzerskienė,
Po 9 dol: E. Bernotienė, A. M. S iml-
G.tr St.Daukšat;po 5 dol. jonai, M. A. Joneliai,D.K. 
A. Kavaliūnaitė; po 3 dol. Smilgevičlat, S.J.Taute- 
M. ir J. Adomaičiai. rai.
3. Lietuvių Mokyklai- 5 dol. Pinigai įteikti adresa-
A.G. - 5 dol. tams. Aukų lapus ir pinl-
4. Šv. Mišioms - 55 dol. gus patikrino J.Adomaitis,
Po IO dol. sesuo Paulė ir sesuo Jonė.
J.Mališka ir sūnūs. Montrealis, 1973.1.23 d.

| ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
I Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaikc 

plaukų įlinkimo, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimo, plaukų skilimų.
į stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var-
I todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. {rašyti vaistinių RED. BLUE knygoj 

JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba1
Į J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

C FMB
RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

Į L. Stankevičius, 1053 Albane) Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669-8834

Mt/c Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairūs medžio dirbiniai.

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

BELLIZZI-LIMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popieris, cementas,
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

TEL. 366-7281 
**************4 

e Atliekami mechaniniai darbai 

e I fores taisymas ir dažymas 
o Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)
Sav/ninfcai: Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

1973.11.7



itreal
• VLIKO Valdyba pasiun
tė ALTai ir JAV LB Cen
tro Valdybai raštus, kad 
Vasario Šešioliktosios 
minėjimuose būtų renka - 
mos aukos tik Lietuvos 
laisvinimo reikalams, o 
taip pat kiek jų ( surinktų 
ptnigų^turėtų būti perduota 
VLlKui, kaip vyriausiam 
Lietuvos laisvinimo dar
bams vadovaujančiam 
veiksniui.
e KANADOS radio stotis 
CBC leidžia per savo tink
lą Baltiečiams ir jų pro
blemoms skirtą dramą 
”The Trouble with Giants0 
kurią parašė Len Peter
son .Visa Kanada galės su
sipažinti su šiuo pažymė
tinu veikalu ir geriau su
pras lietuvių, estų ir lat
vių skaudų likimą. Šis vei
kalas bus girdimas vasa
rio 17 d. vakare nuo 8:30 
iki 9:30,iš stočių priklau
sančių ar sujungtu su CBC. 
Veikalą režisavo Jean 
Bertels.
• ALDONOS D VARIO NY- 
TĖS piano koncertas Mon- 
trealyje praėjo dideliu pa
sisekimu.Gilus muzikalu
mas, nuotaikingas klasi
kinės muzikos kūrinių at
likimas, o taip pat gyvas 
temperamentas ir jautrus 
švelnumas būdingas šiai 
grakščiai estrados vir-

DĖMESIO
Išnuomuojamas naujas na
mas (bungalow) North Mon
treal y j e. — 8410 Gouin Blvd. 
East. Skambinti 665-4117.

NEPRIKLAUSOMAI

Pakalbinkit visi sakyti 
NL’VO artimuosius, arba, paga
liau, padov anokit geram bičiu
liui nors pusmetine NL prenu* 
ta.

Pinigus siuskit su Šiuo ku
ponu:

Vardas pavardė

Adresas: / gatvė ir Nr,/.

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

ValsL - prov

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

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

tuozei. Gaila publikos ne
buvo daug.
• ANDRIUS OLEKA - ŽI- 
LINSKAS pasirodo buvo 
parašęs knygą apie teatrą. 
Rankraštis liko anglų kal- 

acting”. Dabar šis rank
raštis esąs jau Vilniuje tr 
spausdinamas lietuviškai 
žurnale’Muzika ir teatras”

ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS TĖVŲ 
DĖMESIUI
Lietuvos Nepriklauso

mybės atgavimo minėji
mas Montrealio Lituanis
tinės Mokyklos ruošiamas 
bus vasario 17 d., 11 vai. 
mokyklos patalpose. Visi 
tėvai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti.
• KARDINOLAS J. Cody, 
gerai žinomas Chicagos 
lietuviams, sutiko daly
vauti Lietuvos garbės 
konsulės J. Daužvardie- 
nės pagerbime Chicagoje 
Drake Viešbutyje. Pobū
vis įvyks kovo 14 d.
• DR. F. PALUBINSKAS, 
kurs profesoriauja Cali- 
fornijos universitete šie
met svečio teisėmis skai
to paskaitas Helsinkyje 
Ekonomijos institute.
• BALZEKO Lietuvių 
kultūros muziejus Chica
goje Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą atliks 
vasario 25 d.

• Gina Čapkauskienė 
plačiai dalyvauja lietuvių 
koncertuose ir parengi
muose .G Ina Čapkauskienė 
pakviesta ir sutiko daly
vauti Hamiltone L. Ben-

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’A
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409

Albertas NORK E. LIONAS, B.A. C.S.C., LB.

A q e n _t _u_r_a_ _v_ e i k j_p JL£._

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

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

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

VASARIO 16 MINĖJIMAS
1973m. vasario 18d., sekmadienį 3 vai. p.p. PLATEAU SALĖJE,

3710 CalixaLavalle Ave., Montreal, Que.

Prelegentas Vytautas Gruodi s.

Koncertinę dalį išpildys B. Vaitkūnaitės-Nagienės vedama “Neringos“ 
tunto vyr. skaučių išraiškos šokio grupė, Aušros 
Vartų choro vyrų oktetas su sol. A. Kebliu ir 

Z “Gintaro“ ansamblis.

Rengia KLB Montrealio apylinkės

i-

druomenės rengiamame 
Vasario 16 minėjime, kurs 
įvyks vasario 11 d. Taip pat 
Gina Čapkauskienė vyksta 
į New Yorką, kur ALTos 
pakviesta dalyvaus Vasa
rio 16 minėjime, įvykstan- 
čiame vasario 18 dieną.
• Akademinio Sambūrio 
susirinkime, solistės Gi- 
nos Capkauskienės plokš
telės išėjimo proga kal
bėjo muz. Z igmas Lapinas, 
nes jis sekė jos dainavimą 
nuo pat studijavimo pra
džios.
• DANUTĖ VENC LABS- 
KAITĖ, laikydamosi savo 
šeimos tradicijų,kiekvie - 
nais metais surengia savo 
lėšomis vaišes,kurių pel
nas skiriamas BALFui ir 
Vasario 16 gimnazijai. 
Šiemet tokios vaišės įvyks 
16 dieną Vaterburyje, Lie
tuvių klube.
• Albina Styrienė po sėk
mingos operacijos dar guli 
Royal Victoria ligoninėje.

• KANADOS vyrų stalo 
teniso rinktinėje dalyvauja 
Paulius Klevinas. O mo-

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

terų rinktinėje dominuoja 
lietuvaitės Violeta ir Flo
ra Naškutaitytės, Elena 
Sabaliauskaitė ir Birutė 
Plačaitė.

PIRMOJI SOLISTĖS ILGOJO GROJIMO - STEREO PLOKŠTELĖ 
JAU IŠLEISTA. VISOS DAINOS ĮDAINUOTOS LIETUVIŠKAI.

P£‘2Li.L®J_e__ 9_<L4_rL<LT.2.- tęs Enterprises BELLE—ARTI Enrg.
P.O.Box 122, LaSalle 650, Que. Canada, Petras Adomonis Insurance 
Agency Inc. 3907 A Rosemount Blvd., Montreal, Que., Au iros Vartų pat. 
Spaudos kioskas 1465 De Seve St., Montreal 205,Que.,E D Archambault 
Inc. Music Store 500 est, rue St. C atherine, Montreal 132, Que.

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

UITA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 

Telefonas: 766 5827

M*
8.5%
$.•%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines________
Nekilo, turto______
Čekių kredito_____

MOKA‘UŽ: ______
Einamąsias s-tas---------------5J%
Taupomąsias s-tas__
Term. ind. 1 metams 
Term. ind. 2 metams 
Term. ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdraw Nemok, gyvybės apdr. iki $10.060 
dą iki $2,000 už ta up. s tos sumąSjUŽ paskolos sumą. 

Kooperatyvinė namtį ( iki 4 butų) ir namų inventoriaus ap drauda

6.5% 
7.0^’

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

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

• ŽURNALISTUI Vytau
tui Kasniūnui Chtcagos li
goninėje padaryta opera
cija .Jis jau grįžo į namus 
ir rengiasi vėl aktyviai 
dalyvauti radio ir spaudoje.

t
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