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LIETUVIAI !
Minint nepriklausomybės paskelbimo sukaktį šie

met ypatingai mūsų dėmesys krypsta į pavergtąją Lie
tuvą. Praeitų metų bėgyje ten mūsų tautos pasiprie
šinimas okupanto priespaudai prasiveržė heroiška Ka
lantos ir kitų gyvybės auka:ten jaunimo masės nepa
būgo išeiti į gatves ir drąsiai šaukti " Laisvės Lietu
vai iš ten ateina žinios apie tylią bet ryžtingą kovą 
už tikėjimo laisvę bei žmogaus teises ir prieš gręsiantį 
Lietuvos surusinimo pavojų.

Šiuo metu taip pat atidžiai sekame pasiruošimus 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijai, 
imdami dėmesin Vakarų nusistatymą konferencijoj 
siekti praverti uždangą, kad Vakarų idėjos galėtų lais
va sklisti sovietinėj imperijoj, o ne legalizuoti Euro
pos padalinimą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas su pa
garba seka pavergtos tautos esamose sąlygose neiš
vengiamas pasipriešinimo okupanto priespaudai pa
stangas. Jis taip pat aukštai vertina kiekvieno lietuvio 
ar organizacijos įnašą į mūsų tautos laisvės kovą. 
Tačiau mes tikime, kad gyvenamasis momentas iš 
mūsų reikalauja ypatingų pastangų.

Tad Nepriklausomybės Šventės proga VL1KAS kvie
čia visas mūsų organizacijas ir visus,kurie save 
lietuviais laiko,atsiliepti į mūsų brolių laisvės šauki
mą ir rasti kelią, kaip dar daugiau įsijungti į mūsų 
tautos išlaisvinimo darbą. Kviečiame visus bendra
darbiauti su Vliku, kuris derins visą mūsų veiklą ir 
sieks, kad Lietuvos laisvės klausimas būtų gyvas vi
sur, o ypač ten,kur svarstomi Europos ateities klau
simai.

Mes tikime,kad darnoje ir broliškame susiklausime 
yra mūsų darbų sėkmės laidas.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi'.
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS

VLIKUI 30 METU

Laisvės Varpas Amerikos lietuvių padovanotas Lietuvai

DEL EUROPOS KONFERENCIJOS
Šių metų lapkričio 25 d. 

sukanka 30 metų kai vo
kiečių okupacijos metu 
(1941-1944) Lietuvos poli
tinių grupių ir kovos sąjū
džių vadovybės įsteigė 
Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą.

Okupantams keičiantis, 
Komitetas, kurio dauguma 
narių buvo Gestapo įka
lintų, negalėdamas beišsi- 
laikyti Lietuvos pogrindy, 
karui baigiantis atsidūrė 
užsienyje. Jis, vadovauja
masis aukščiausiais tau
tos idealais-PADĖTITAU^ 
TAIATKURTISAVO VAT7 
STYBINĘ NEPRIKLAUSO

MYBĘ-darbą tęsia toliau. 
Karts nuo karto atsinau
jindamas jaunomis pajė
gomis, Komitetas viliasi 
ryžtingai veikti toliau, - 
kol bus gal utinai pasiektas 
tikslas.

Šios sukakties proga, 
Vilkas nutarė išleisti apie 
save leidinėlį, kurį para
šyti apsiėmė sekretorius 
Stasys Dzikas. Manoma, 
kad leidinėlis galės pa
tarnauti vLuomenei ir li
tuanistinėms mokykloms 
kur einamas visuomenės 
mokslas. ( Dvidešimtme
čio sukakčiai buvo išleista 
anglų kalba knyga-TVEN- 

• EUROPOS saugumo 
konferencijoje Sovietai ir 
jų satelitai bandys nusi
ginklavimo klausimą iš
plėsti, kad dalyvautų anot 
jų visos suinteresuotos 
Europos valstybės, o taip 
pat JAV ir Kanada. Mas
kvos notoje Šiaurės Atlan
to valstybių sąjungos na
riams sakoma, kad šiuo 
reikalu pasitarimuose tu
ri dalyvauti be kitų Bol- 
garija ir Rumunija, o vė
liau prisijungtų ir kitos

TY YEARS’ STRUGGLE
FOR FREEDOM OF LI
THUANIA-,kurią tada pa
ruošė Juozas Audėnas .

SAUGUMO 
valstybės. Maskva siūlo 
pasitarimus perkelti iš 
Genevos į Vieną. Spėjama, 
kad čia yra vienas nutari
mų užsienio reikalų mi- 
nisterių,prieš savaitę kon- 
feravusių Maskvoje.

Vakarų valstybių nusi
statymu tuose pasitari
muose turėjo dalyvauti tik 
Sovietų Sąjunga ir Rytų 
Vokietija,Lenkija,Vengri
ja ir Čekoslovakija .Vaka
rus turėjo atstovauti JAV, 
Anglija, Vak. Vokietija, 
Olandija, Belgija, Luksen- 
burgąs ir Kanada.Tuo bū
du matome, kad Maskva 
stengiasi savo bloko įtaką 

būsimoje konferencijoje 
kiek galima labiau sustip
rinti. Iš viso ko spren
džiant busimoji konferen
cija sudarys areną karš
toms diplomatinėms ko
voms.
AMERIKOS PREKYBA 
SU SOVIETAIS DIDĖJA
JAV prekybos ministe

rija praneša,kad 1972 me
tais, Sovietai buvo pats 
didžiausias prekybos part
neris.

Per 11 mėnesių prekyba 
su Sovietais trigubai pa
didėjo ir pasiekė 532 mi
lijonų dol. apyvartos.Į tą 
skaičių neįeina grūdai.



VIENINGOJI LIETUVIU 
TAUTOS 

VALIA

Pačiu tamsiausiu Pir
mojo pasaulinio karo me
tu Vilniuje sužibo Lietuvai 
laisvės kibirkštis. Joks 
asmuo, jokia srovė negali 
savintis nuopelnų kad davė 
mintį įkūrti Lietuvos Ta
ryba. Tai buvo visų lietu
vių visuomeniniame gy
venime pasireiškusių sro
vių ir partijų vieningas 
troškimas.

Jeigu sprendžiant ano 
laiko aktualius klausimus 
pasireikšdavo skirtumai 
Ir nelemtai pikti ginčai, 
kurie pasibaigdavo karta is 
skilimais ir protestais, 
tai vienu klausimu visi, 
kas dalyvavo anais laikais 
Lietuvos Taryboje buvo 
visiškaivieningi.Visl sie
kė Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės .

Ne pagal visus demo
kratijoj priimtus nuosta
tus bei formalumus Lie
tuvos Taryba velkė. Bet 
tuo metu visi jautė, kad 
turi pilną lietuvių tautos 
mandatą daryti didįjį 
sprendimą Ir skelbti Lie
tuvos nepriklausomybės 
aktą.

Vasario 16 dienos Lie
tuvos nepriklausomybės 
deklaraciją surašė popie
riuje ranka, priklausanti 
vienos partijos žmogui. 
Tačiau pagrindinė mintis 
priklausė visiems.

Ddlžloji drąsa skelbti 
pasauliui, kad Lietuva 
reiškia valia nepriklauso
mai sukurti valstybę, gimė 
ir subrendo ne iš karto. 
Pakilo Jono Basanavičiaus 
"Aušra1 suskambėjo Vinco 
Kudirkos ’Varpas", o 1905 
metų Rusijoj kilusi revo
liucija pagelbėjo Lietuvo
je išaugti naujoms jėgoms, 
kurios panaudojo susida
riusias sąlygas savo tau
tos laisvinimui.

Lietuva budo. Ir jos at
gimimas buvo giliai de
mokratinio pobūdi lo. Lie
tuvių tautos atgimimui bu
vo svetimas šovinizmas. 
Lietuvių tauta sau laisvės 
trokšdama, nesirengė bet 
kurtos kitos tautos 
skriausti, o siekė įgyven- 
dlntiteisėtumą ir visų pi
liečių lygybę prieš įstaty- 
mus. Lietu vis patyręs daug 
skriaudų ir persekiojimų, 
supratoklekvieno žmogaus 
troškimą siekti laisvės ir

PROPAGANDA PRIEŠ AMERIK

Maskva televizijoje ro
domas ypatingai gręžtos 
propagandos prieš Ame
riką filmas. Filmas pa
vadinta s’'Washington© ko
respondentas". Ten Ame
rika pavaizduota kaipo 
nuožmios prievartos ša
lis, kur nė vienas gyven
tojas nėra saugus. O jau 
pasižymėję visuomenės 
veikėjai, tai jau būtinai 
paslaptingų žudikų sunai
kinami.

Viešuose pareiškimuo
se sovietų vyriausybė 
stengiasi padaryti santy
kius su Amerika kiek ge
resnius, bet iš kitos pu- 
sas Kremliui, matyt, ne
sinori išugdyti tikrų drau
giškų santykių su Ameri
ka. Atrodo, kad simpatijos 
Amerikai ten laikomos pa- 
vojlmgomis.

Neatrodo padoru, kai 
sovietai rodydami šypse
nas Vashlngtonui, čia pat 
stengiasi šią šalį įvairio
mis priemonėmis šmeižti 

gerbūvio.
-•-

Vasario 16 aktas pradėjo 
naują epochą Lietuvos gy
venime. Nuo tos reikš
mingiausios datos praėjo 
jau 55 metai ir per tą lai
ką spėjo išaugti ir subręsti 
naujos kartos lietuvių tau
tos žmonių, kurie neatsi
žvelgdami į tai kokios 
žiaurios šiandien gyveni
mo sąlygos,niekada nesu
tiks gyventi svetimųjų 
priespaudoje ir visada 
sieks sugrąžinti Lietuvai 
laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą.

Vasario 16 aktas stipri
na mus visus ir įgalina 
nenustoti vilties, jog grįš 
Lietuvai laisvės laikai.

Nepriklausomas valsty
binis gyvenimas išauklėjo 
naują lietuvį,kurs ir šian
dien nesilenkia didžiaru
siui pavergėjui, nebijo jo 
žiauraus keršto ir panau
doja visas jam prieinamas 
prieomnes pareikšt! pro
testą ir parodyti pasauliui 
lietuvių tautos pasiryžimą 
atsipalaiduoti nuo svetimo 
jungo.

Vasario Šešioliktosios 
šventė sujungia visus lie
tuvius. Įvairiose šalyse, 
visuose kontinentuose,kur 
tik yra daugiau lietuvių, 
Nepriklausomybės dekla
racijos diena lietuviams 
buvo ir bus didžiausia ir 
brangiausia tautinė šventė. 

ir niekinti. Tam reikalui 
panaudojamas kinas ir te
levizija. Tuo tikslu gami
nami filmai Amerika pa
rodo neišpasakytai šlykš
čiomis spalvomis,kas ne
abejotinai sovietų piliečių 
tarpe sukelia, tik pasi- 
blaurėjimą. Ypač stiprūs 
esti sovietų piliečių įspū
džiai nuo tų filmų todėl, 
kad jie neturi tikrų infor
macijų ir priversti mai
tintis agitpropo gaminama 
makulatūra. Šioje srityje 
pasižymėjo ne tik kalba
mas filmas ’’Washington© 
korespondentas ” , bet ir 
dažnai besisvečiuojančio 
Amerikos kontinente poe
to Evtušenkos veikalas 
’’Laisvės statulos šešėly
je”. Greta to sovietai taip 
pat stengiasi pavaizduoti 
ir Prancūzijos gyvenimą. 
Šis kraštas jau visai ki
toje šviesoje parodomas. 
Draugiški santykiai su 
Prancūzija ir dabartine 
jos valdžia sovietams dik
tuoja pastangas prisige
rinti prancūzams .Maskvo
je rodomi filmai vaizduo
ja Paryžiaus ir Marselio 
gyvenimą rūžavomis spal
vomis. Maskvos žiūrovas 
mato ekrane idilines sce
nas,stebi gražiai žaidžian
čius vaikus, mato puikius 
parkus ir nuotaikingas 
gatvių scenas.Ten ir kar
veliai puikiai atrodo ir 
gatvių pardavėjai tokie 
simpatiški, su savo pui
kiomis gėlėmis ir įspū
dingai pateiktais tropikų 
vaisiais. Čia pat skamba 
populiarios prancūzų dai
nelės ir linksma muzika. 
Okai rodoma Amerika, tai 
ten pilna pasibtaurėjimo 
vertų lūšnų, skurdo ir 
vargo scenų. O kad dar 
baisiau pasidarytų Mas
kvos žiūrovui tuojau pat 
rodomos pasibaisėtinos 
šiaurės Vietnamo bom
bardavimo scenos. Ir vėl 
Amerikos nusikaltėlių pa
saulis ir vėl policijos 
medžioklės miniomis 
siaučiančių nusikaltėlių.

Tad Kremliaus vadų 
šypsenos nublunka, pažtū - 
rėjus į šias scenas.

MFNAS LIETUVOJE 
TURI TARNAUTI 
PARTIJOS IR 
VALSTYBES 
JUBILIEJAUS 
RYŠKINTI
Lietuvos dailininkai,pa

brėždami kūrybinį augimą

A MASKVOJE

ir meninę formą, metodiš
kai kovojo prieš jiems 
brukamus s iuž etinius-te
minius kūrybos reikalavi
mus .Tai prisipažįsta Lie
tuvos kultūros ministeris 
L.Šepety s, straipsnyje iš
spausdintame Maskvos 
žurnale ” Isskutsvo ”, 
Šepečio žodžiais;

”... Tapytoja i kurį la i- 
ką tenkinosi išoriniais 
plastiniais ieškojimais, 
formalių kolorito proble
mų gvildenumi ir 1.1.Esant 
tokiai situacijai, netgi pa
sireiškė tam tikros, atseit 
laiko reikalavimais pa
grįstos koncepcijos, kurių 
v ieną sąlygišką i būtų gali
ma pavadinti ’ minimaliz- 
mu', o kitą - ’ antitemišku- 
mu ’. Atsirado nuomonių, 
kad, girdi,bendras dailės 
vystymasis, pasireiškiąs 
konkrečiais darbais, jų 
skaičium,tematikos ryšku
mu, yra menkareikšmis 
meninio gyvenimo aspek
tas. Vienintelis svarbus 
aspektas-pačių dailininkų 
kūrybinis augimas. Kartu 
su tuo teigta,kad kiekvie
nas pa veikslas, nepriklau
somai nuo temos visuome- 
minio gilumo, vien savo 
menine forma, esą, galįs 
pakilti iki siužetinės-te
minės tapybos lygio.... 
Faktiškai imtasi kampa
nijos prieš siužetinį-temi- 
nį paveikslą ”.

Tuos savo menui ir in- 
dividualybel ištikimu' dai
lininkų teiginius Šepetys 
pasmerkia kaip’’melagin
gus ” i r" žalingus”. Jis at
meta ir”prasimanymą,kad 
lietuvių tarybinei tapybai 
siužetinis teminis pa
veikslas tariamai nesąs 

Nepriklausoma Lietuva
Ii Lietuvos išlaisvinimą V t ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aule an Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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organiškas ”. Iškelta jis 
tapytojus,” kurie aktyviai 
reaguoja į tikrovės visuo
meninius reiškinius ’’ ir 
kuria paveikslus ” didie
siems mūsų partijos ir 
valstybės jubiliejams’ml- 
nėt i” -t .y. ,pr opa ga ndis tus.

Šepečio straipsnis ne
žada gero lietuvių dailei. 
Išvertus jį iš partinio 
žargono, tai perspėjimas 
lietuvių dailininkams grįs
ti prie stalininės propa
gandinės tapybos.

AGITUOTI REIKIA 
MOKĖTI
Aprašinėdamas savo 

įspūdžius iš Anglijos ir 
Londono, Jonas Gričius 
’’Literatūros ir Meno”sa- 
vaitraštyje(Nr. l,1973^tarp 
kitko sakosi pakliuvęs į 
muzikalinį vaidinimą”Je- 
sus Christ Superstar”.

"Šis miuziklą s”, rašo jis, 
-” atviras agitacinis spek
taklis. Kitas dalykas,kas 
ir už ką agituoja. Tačiau 
viskas daroma nepapras
tai įtaigiai,ta lentinga i, pa 
sitelkiant gerą muziką.
šiuolaikinę scenos techni
ką, pirmaklasius atlikė
jus. Tai šiuolaikinė mis
terija,biblijos legenda,pa
rašyta su priderama pa
garba šiam pasaulinės li
teratūros šedevrui, nors 
tekste nemaža ir šios die
nos aktualijų.. .Įspūdingas 
spektaklis,pasakyčiau pa
mokantis - agituoti reikia 
mokėti.”
• Laird JAV gynybos
sekretorius išeidamas iš 
tarnybos spaudai pranešė, 
kad Amerika pakankama, 
teikė P. Vietnamui pagal
bos ir šis kraštas dabar 
gali apseiti be tolimesnės 
JAV pagąlbos ir tvarkytis 
patys.
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»w Yorke, kuris buvo vienas 
ymesniųju lietuviu veikėju 

senaisiai s laikais.

Solistė Gina Čapkauskienė 

savo plokštelės išleidimo pro
ga buvo Montrealio menininkų 
iškilmingai pasveikinta. Greta 
dainininkėsiteikia gėles vie
nas iškilmių organizatorių.

mo 
nė, 
ir 
po
parama jaunimui.

LPL Gyd. S-gos pirm, su Melbourne gydytojais. 
K. Zdanius, svečias A. Stankus, E. Patrikait’ė- 
• šurnienė ,Sąj. pirm. dr. Ferdinandas, V. Kaunas, 

J. Petraitienė. Stovi: Z. Martinkus, lz. Kaunas, V.
Didiys, B. J arajius ir A. Staugaitis.

• GEELONGO mieste, 
Australijoje,labiausia pa
sižymėjusiu sportininku 
Išrinktas lietuvis sporti
ninkas Kęstutis Obeliū
nas. Jis yra lietuvių spor
tininkų treneris ir popu
liarus australų tarpę.

K. Yakutis baritonas geru pa
sisekimu koncertuoja Ameriko-

• ’ NAVININKŲ KAIME, 
Suvalkų trikampyje, buvo 
lietuvių jaunimo sąskry
dis, kuriame dalyvavo iki 
500 mokyklinio jaunimo. 
®uvo sportinės varžybos, 
meno ansamblių pasiro
dymai. Taip pat buvo ir 
lietuvigkų tautinių dirbi
nių paroda.

• FRANK LAVINSKAS iš 
Long Island City sulaukė 
87 metų. Jis yra didelis 
lietuviškos spaudos rėmė
jas ir, kas svarbiausia, 
turi nepaprastai didelį 
lietuviškų laikraščių ge
rai tvarkomą rinkinį. Ten 
esama nemaža retų ir la
bai vertingų, kitur niekur 
nerandamų, leidinių.
• " GRANDIES ” tautinių 
šokių ansamblio išvykai 
paremti Chicagoje Jauni- 

Centre įvyko vakar ie- 
susirinko 230 svečių 
kiekvienas sumokėjo 
15 dolerių. Tai graži

Kristijono Donelaičio Aukštesniosios ir Žemesniosios mokyklos Chicagoje mokytojų taryba.

Detroito L. namuose įvykusios Klaipėdos krašto atvadavimo akademijos metu apdovanotiej1: Šau- .
llų S-gos žyminiais ir jų tarpe garbės svečiai. Sėdi iš k. Stasys Simullūnas, Petras Bliūdžius. kun. Alfonsas Babo- Čiurlionio galerijos direktorė dail. V, Balukienė su savo vyru 
nas, gem Jonas Cenrus. Juozas Augaitis ir Bronius Tatariūnas. Stovi: Kazys špakauskas, Robertas Selenis. Stefadr. G. Baluku (dešinėje) ir dail. J. Daugvila.
Kaunelienė, Rasa BiUtaaitė. Regina Juškaitė. Vincas Tamošiūnas ir Alfonsas Žiedas. 3
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GRĮŽĘ iŠ VILNIAUS VAIKAI 
TYLI

Kas met vis daugiau 
tautiečių ryžtasi vykti į 
Sovietų Rusijos užimtą 
Lietuvą .Vieni jų tenor i pa
matyti ir lyg atsisveikinti, 
su savo artimaisiais, kiti 
gi remia nuolat varomą 
Maskvos politiką,kad mes 
patys lietuviai pripažin
tume,jog mūsų tėvų kraš
tas jau yra Sovietų Rusi
jos ne vien prarytas, bet ir 
suvirškintas.

Pereitą vasarą Sovietų 
Rusijos agentams, mūs 
frontininkams moraliai ir 
materialiai remiant, pa
vyko pirmą kartą suorga
nizuoti vaikų stovyklavi
mą pionierių stovykloje 
Lietuvoje .Tėvai frontinin
kai, vaikai ateitininkai, 
sugrįžę šoka mums į akis, 
kad vaikų stovyklavimas 
komunistų stovykloje, 
jiems jokios žalos nėra 
padaręs...

Šiemet norima suorga
nizuoti ir nuvežti iš čia į 
komunistų stovyklą 200 
lietuvių vaikų. Šiuo tikslu 
Chicagoje lankosi ir iš 
Washingtono Sovietų Rusi
jos ambasados pareigūnai. 
Lietuvių vaikų, norinčių 
vykti ir pagyventi Sovietų 
"rojuje" atsirastų ir dau
giau, bet kai kurie tėvai 
abejoja, o jeigu vaikeliai 
apsispręs nebegrįžti ir 
liks mūs tautos žudikų ei
lėse. .. Juk palenkti jau
nus medalius yra lengva, 
o pardavus vaikelius ko
munistams,kelio atgal jau 
nebus... Kaip adv.Butkus, 
kad sako, kaip lengva iš 
laisvo krašto komunistams 
yra varyti savo propagan
da... Jug vaikeliams, kaip 
ir suaugusiems,neleidžia
ma aplankyti savo gimines 
ir pamatyti,kaip jie gyve
na, bet visą stovyklavimo 
/o suaugusiems jų buvimo 
Lietuvoje/laiką,jiems yra 
pompuojama komunistų 
propagandą, jie vežiojami, 
jiems rodomos ir aiškina
mos komunistams naudin

gos vietovės.
Komunistų propagandos. 

ir grąšinimų paveikti, 
grįžę iš Lietuvos daugu
moje tyli. Retas kurs su
sigaudo pažadų,kad Lietu
voje jų giminėms bus ge
riau ir čia gelbėti komu
nistų propagandistams,kai 
kas ir atvirai pasakoja. 
Jeigu vežiesiką daugiau, 
negu leistina,ta i muitinin
ką - ę turi patepti ir tavo 
bagažas praeina. Jeigu
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Vilniuje nori iš grupės 
pranykti ir vėl turi tepti, o 
jeigu esi čia koks biznie
rius ir doleriai tau ateina 
lengviau, tai gali ir paly
dovą gauti. Taip pat gauni 
palydovą, jeigu pasižadi, 
kad čia sugrįžęs bendra
darbiausi su SovietųS -gos 
agentais.

Kuriems pavyksta iš 
grupės atsiskirti ir pava
žinėti po kraštą, tai gauna 
susidaryti vaizdą, koks 
maždaug gyvenimas Lie
tuvoje. Sunku rasti šeimą, 
kad nebūtų nukentėję nuo 
rusų ir ją nekeiktų.Mūs 
partizanų kapai daugumoje 
garbingai užlaikomi ir 
prižiūrimi. Labai daug 
lietuvių yra rusų išžudytų, 
bet nemažai neteko savo 
artimųjų ir žudėsi dėl ne
pakenčiamų gyvenimo są
lygų- Susirašinėjimas su 
užsieniu laikomas nusikal
timu. Švenčių ir visokių 
progų sveikinimai, daugu
moje neatiduodam is adre
satams, bet sunaikinami. 
Lietuvoje sparčiai vykdo
ma butų statyba, bet dar 
sparčiau eina rusų kolo
nizacija ir lietuviui Lie
tuvoje gauti butą reikia 
būti geru komunistu,bet 
ir gavus butą, naujai pa
statytuose kvartaluose, 
malonumu nė ra. Kai vėjas 
pučia į lauko sieną, tai 
kambariai labai šalti, o 
kai lyja,tai per sienas te
ka vanduo ir reikia sku
biai nuo sienos atitraukti 
lovas ir kitais baldus ir 
semti kambaryje atsiran
dančius vandens klanus...

S.P.
POPIERIUI - KOKYBĖS 
ŽENKLAS
Kokybės ženklas suteik

tas dviem Petrašiųnų po
pieriaus fabriko gami
niams .Aukščiausios ates
tacijos susilaukė įmonės 
specialistų sukurtos po
pieriaus rūšys, naudoja
mos " Didžiajai tarybinei 

. enciklopedija i" ii" Pasauli
nės literatūros bibliote- 
kosHeidtniams spausdinti.

PALANGOJE
Palanga jau gyvena atei

nančios vasaros rūpes
čiais. Populiariausiame 
Lietuvos kurorte bus kai 
kurių naujovių. Poilsiau
toja i,pa vyzdžiui,galės pa
sinaudoti gydymoju paplū- 
dimiu.Čia jie ras nuolati
nę gydytojų kontrolę.

Lietuvos universiteto baigusieji, savo fakultetu spalvų juostomis pasipuošę: 
iš kairėsiHumanitaras,Ottawos Un-to vicedekanas, profesorius Dr. Antanas Pa
plauskas-Ramūnas; inžinierius Petras Dauniusjhumanitarė Liuda Daunienė;hum. 
Dr. Henrikas Nagys,teisin.Dr.Stasys Bačkis, diplomatas buvęs L. Pasiutinys, 
Prancūzijoje, dabar L. Pasiuntinybės Patarėjas Washingtone, med.Dr. Juozas 
Sungaila,Toronto, LKMA Žid.pirm, human.Dr.Marija Paplauskienė-Ramunienė, 
LKM Akademijos Ottawos Židinio pirmintnkė;teis, Vytautas Meilus, vienas iš 
pirmųjų emigrantų Kanados diplomatinėje tarnyboje įdirbę s Japonijos ir Ispa
nijos Atstovybėsesinž.Dr. Algirdas Jurkus, LKMA Ottawos Židinio sekretorius, 
inž.Albinas Paškevičius,architektas Vytautas Trečiokas,kun.Dr. ViktorasSki- 
landžtunas, Židinio vicepirmininkas.

LIETUVOS UNIVERSITETO AUKSINIO JUBILIEJAUS MINĖJIMAS

Ottawos Universiteto pa
talpose.
Minėjimo prezidiumas.
No.l. Iš kairės Dr. Anta
nas P.Ramūnas, Pedago
giniu Mokslu Fakulteto vi
cedekanas, pristato LKM 
Akademijos minėjimo pre
legentą, Dr. S. Bačkį.

Dr. Henrikas Nagys, 
poetas-laureatas, pedago
gas, kultūrininkas kalba 
apie Lietuvos Universiteto 
sukaktį.

Lietuvos Pasiuntinybes 
Vashingtone Patarėjas, 
Dr. Stasys, Bačkis kalbėjo 
apie LKM Akademiją.

Dr. Marija P. Ramunle- 
nė LKM Ottawos Ž idinio 
pirmininkė,atidarius i mi
nėjimą:

Kalbėjo apie Kultūrinės 
veiklos svarbiausius atei
ties darbus,rinkimą ir iš
leidimą istorinių dokumen
tų ir toliau kolektyvinį sa
vo istorijos rašymą.

Kalbėjo kun. Dr.Vikto
ras Skilandžiūnas, Ž idinio 
vicepirmininkas.

Dr.Juozas Sungaila, To
ronto LKMA Židinio pir
mininkas, sveikino daly
vius minėjimo proga. Dar 
sveikino:
Ottawos Apylinkės pirmi
ninkas,mokyto jas Viktoras 
Prisčepionkaįnžinierių ir 

architektų S-gos Ottawos 
skyriaus pirmininkas, inž. 
Albinas Paškevičius.

Minėjimo salėje su
rengta LKMA ir L.Un/ to 
leidinių parodėle.

Raštu sveikino L.Pro- 
fesoriųS-gos pirmininkas, 
prof, generolas Stasys 
Dirmanta buvęs L. Un-to 
Statybos Fakulteto Deka
nas, buvęs L.Vyr.Apsau
gos M InisteriSjLKMA Na
rys - mokslininkas, prof. 
Juozas Brazaitis, buvęs 
Laikinosios Lietuvos Vy
riausybės Ministeris Pir
mininkas,Švietimo Minis
teris.

Minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu. Visi minėji
mo dalyviai buvo pavai
šinti vynu.

Vėliau Ramūnų namuo
se buvo priėmimas LKMA 
nariams, L. Universitetą 
baigusiems betgi sve
čiams.

Dalyvis.
KOMPOZITORIUS
APGYNĖ DAKTARATĄ
Šiomis dienomis Lenin

grado Valstybinės konser
vatorijos mokslo tarybos 
posėdyje kompozitorius 
Julius Juzeliūnas apgynė 
meno mokslų daktaro di
sertaciją "Akordo sanda
ros klausimu". Joje auto

rius,remdamasis savo il
gamete pedagogine bet 
praktine kūrybine veikla, 
analizuoja šiuolaikinės 
muzikos priemonių ir na
cionalinio savitumo san
tykio problemą .Disertanto 
oficialieji oponentai meno 
mokslų daktarai, profeso
riai A. Dmitrijevas, G. 
Tigra novas ir LTSR Val
stybinės konservatorijos ' 
profesorius S. Vainiūnas 
aukštai įvertino J.Juze
liūno disertaciją.

FOTOGRAFIJOS MENO 
FAKULTETAS
Liaudies universitete 

pradėjo veiklą fotografi
jos meno fakultetas. Pir
majame naujojo fakulteto 
už s lėmime klausytojai su- 
slpažino su nuotraukų' 
kompozicija.

Fotografijos meno fa
kultetas Šiaulių liaudiest 
universitete - pirmasis 
Lietuvoje.
o Naujuose Pašilės že
mės ūkio mašinų gamyklos 
korpusuose sumontuotos 
technologinės Unijos. Per 
metus jos duos produkci
jos maždaug už du milijo
nus rublių. Pirmojo Šių 
metų ketvirčio pabaigoje 
čia bus pradėtos gaminti 
automobilių, ekskavatorių, 
traktorių

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



P re z. N ixonas spaudos 
konferenci jo«.

AMERIKOS 
DEZERTYRAI 
NESULAUKS LENGVATŲ
Baltuosiuose Rūmuose 

spaudos konferencijoje 
prezidentas Niksonas tvir
tai pareiškė,kad dezerty
rams ir vengusiems karo 
tarnybos Vietnamo karo 
metu amnestijos negali 
būti.Pasislepusiejl užsie
nyje, žinoma, gali grįžti į 
namus .Bet jie turės atsa
kyti teisme už veikiančių 
įstatymų peržengimą.Pre- 
zidentas pasakė:

- Suprantama, aš gai
liuos žmogaus, padariusio 

1973.1’. 14

klaidą .Mes visi padarome 
klaidų .Bet mes visi už sa
vo klaidas ir atsakome. 
Taip yra gyvenime. K aras 
pasibaigė ir daugelis ame
rikiečių sumokėjo aukš
čiausią kainą savo tėvy
nei. Vieni neteko gyvybės, 
kiti kentėjo nelaisvėse. 
Amnestija reikštų dovano
jimą. Mes negalime dova
noti tiems,k .rie pabėgo į 
Kanadą arba Švediją. Jei
gu karo dalinių tarnyboje 
žmonės kentėjo, tai turi 
kentėti ir tie, kurie netei
sėtai paleido savo parei
gą savo gimtajam kraštui. 
Jie nusižengė šalies įsta
tymams.

Manoma, kad Kanadoje 
yra pasislėpusių nuo karo 
tarnybos tarp 40, OOO iki 
70, OOO amerikiečių. 
Švedijoje tėra tik 400 
karo dezertyrų. Taip bent 
pranešė Stockholmo vy
riausybė.

MARK SPITZ 
PARDAVINĖJA 
SKUTIMOSI MAŠINĖLES
1972 m.vasarą Munche- 

no olimpiadoje, Vokietijo
je, nepaprastai pasižymė
jo amerikiečių plaukikas 
Mark Spitz,septynius kar
tus dalyvavęs olimpinėse 
varžybose ir visus septy- 
ntus kartus laimėjo aukso 
medalius ir visus septy
nius kartus pagerinęs pa
saulio rekordą.

Pasaulyje iki šiol, be
rods,nėra buvę tokio nuo
stabaus sportininko, ir 
pamatuotai jis buvo labai 
garbinamas, ypatingai eu
ropiečių.

Kilme Mark Spitz yra 
žydas, anksčiau galvojo 
būti dantų gydytoju. Jam 
sugrįžus į JAV - es buvo 
daug spėliojama, ką jis 
darys,kuo versis po tokių 
nuostabių sportinių laimė-

Pati Vilniaus ” Tiesa” 
netyčia parodo būdingą so
vietinių geležinkelių kas
dienybę. Z. Jonutis/ kažin 
ar tai tikra pavardė, ar 
psevdonimas / rašo:

” Į Vilniaus stotį ateina 
vagonai prikrauti vyno 
statinėse ir degtinės bon- 
kose.Tokius paprastai ly
di tam tikri palydovai, 
siunčiami iš vyno ar deg
tinės gamyklų.Jie dažniau
sia sukalbami.Jeigu gele
žinkelietis pakišą savo 
indą,kibirėlį, arba arbati- 
ninką,tai palydovas žodžio 
netaręs jį sklidinai pripil
do vyno ar degtinės. O 
jeigu toks palydovas ne
rangus ir nesupranta, kad 
geležinkelietis irgi nori 
išsigerti, tai kas tada? 
Geležinkeliečiai turi daug 
būdų, kaip paveikti tokius 
neišmanėlius palydovus. 
Vagonas gali būti nustum
tas į tolimą kertę ir ten 
išstovi savaitėmis.O kar
tais toks vagonas kaž ko
dėl stukteri į besiformuo
janti naują traukinį. Pane-

jimų.Pora ar keletą kartų 
gerai pasirodė televizijos 
programose, sukeldamas 
gausių plojimų.

Ir koks buvo nustebi
mas, kai spaudos atstovai 
gavo telegramas,kviečian
čia s atvykti į prabangų 
restoraną (tuo nereikia 
stebėtis, nes spauda kvie
čiama tik į pačius geriau
sius restoranus') Beverly 
Hills - turtingoje Los An
geles dalyje,ir patirti apie 
Mark* Spitz sutartį ir jo 
naujo darbo pradžią.

Jis pasirodė labai mo
derniai apsirėdęs. Paaiš
kėjo, žymusis sportinin
kas pasirašė sutartį su 
Schick kompanija, gami
nančia elektrines barz
doms skusti mašinėles, ir 
moterims kojų plaukams 
prietaisus .Skutimosi kom
panijos viršininkų buvo 
išgarbintas, su juo pasi
rašyta ilgametė sutartis, 
jam paskirtas prabangios 
patalpos ištaigingame ra- 
jone.Atminimui visi spau
dos atstovai apdovanoti 
Shick kompanijos elek
triniais skutimosi maši
nėlėm.

Keista situacija. ~ Jis 
puikus sportininkas, bet 
gali būti prastas biznio- 
nierius. Pagyvensime, pa
matysime.

Alg.G.

KAS DEDASI VILNIAUS GELEŽINKELIO STOTYJE

rlų stotyje jau keli vago
nai tuo būdu nukentėjo. 
Jeigu romo pilnas vago
nas neturi palydovo, tai 
mitriai pakeičiama plom
ba, durys atidaromos ir 
keletas dėžių su romo pa
tenka geležinkeliečiams. 
O kad kiti geležinkelie
čiai, matydami IŠslgėru- 
sius draugus,tylėtų, reikia 
dar kartą at Ida ryt i" links
mo” vagono duris ir dar 
keletas dėžių su romu iš
keliauja kitiems geležin
keliečiams.

Pasirodo Vilniaus gele
žinkelio stotyje tokia tvar
ka, kad už panašių prekių 
saugumą niekas neima, 
atsakomybės. Prie vago
no siųsti palydovą daug 
kaštuoja. Bet kitokios iš
eities nėra.

”Tiesos”reporteris Jo
nutis tyčia nuvyko į stotį 
ir bandė visą reikalą iš
tirti.Partinio biuro sekre
torė Lidija Gurenko kal
bamam straipsnyje sumi
nėta daug pavardžių, bet 
visos rusiškos, lietuvių 
nepasitaikė / visai šaltai 
’’Tiesos ” reporteriui pa
aiškino, kad šis reikalas 
turi menką pagrindą. Ji 
sakėsi, jog kiekvieną rytą 
ji sušaukianti visus pra
dedančius darbą geležin
keliečius ir aiškinanti 
jiems vidaus ir užsienio 
politikos aktualius įvykius. 
Bet ji nepastebėjusi nė 
vieno girto. Ir nėvykėlts 
Jonutis paskubėjo, kaip 
sakoma,nieko nepešęs iš
sinešdinti.

AUSTRALIJA IR JAV
Prieš kiek laiko Austra

lijos laivų iškrovėjų unija 
buvo paskelbus boikotą 
Amerikos laivams. Tai 
buvo protestas prieš Viet- 
name vykdomus bombar
davimus. Dabar šis boi
kotas atšauktas. Manoma, 
kad Amerikos darbininkai 
irgi norėjo australams 
paskelbti boikotą. Toje 
srityje jau buvo padaryti 
tam tikri žygiai.

Australijos vyriausybė 
keliais atvėjais buvo pa
darius nedraugingus Ame
rikai pareiškimus. Grei
čiausia Washingtonas pa
darė griežtą įspėjimą, 
nes Australijos spauda ra- 
šo,kad ministerių kabine
to nariams pasiūlyta su
silaikyti nuo Amerikos 
politinių žygių komentavi
mo. Jeigu bus reikalinga, 

tik vienas užsienio reikalų 
minister is galės tarptau
tinės politikos klausimais . 
pareikšti savo nuomonę. 
Australija neabejotinai bL* 
jo galutinai pabloginti san
tykius su Amerika. Jeigu 
pasitaiko momentų, kada 
Australija gali būti nepa
tenkinta Amerikos politi
ka, tai aplamai būtinai 
reikia stengtis šiuos san
tykius išlyginti, pareiškė 
užsienio politikos vadvoas.

Australijos vyriausybę 
dabar sudaro darbo parti
ja ir vyriausybė esanti 
patenkinta prezidento 
Niksono užsimojimu už- 
megsti ryšius su komu
nistine Kinija. Šis žygis 
prablaivinęs politinius 
akiračius tolimuose ry
tuose.

Aplamai šiuo metu Aus
tralija eina nauja krypti
mi. Vienas svarbiųjų jos 
vyriausybės sprendimų, 
tai privalomos karo tar
nybos atšaukimas.

PIRMUTINIS
ADMIROLAS LIETUVIS
Brooklyne gyvenančių 

Antano ir Elenos Kairių 
sūnus, gavęs dantų gydy
tojo diplomą New Yorko 
universitete, tarnaudamas 
JAV karo laivyne, pasiekė 
admirolo laipsnį.

Jaunasis dr. Anthony A. 
Kaires nuo gegužės 6,1971 
metų turi admirolo laips
nį, kurį patvirtino JAV 
prezidentas R. M. Nixon.

Jo vyresnioji sesutė, 
Ona Kairytė - Glnkuvlenė 
gyvena Brooklyne.

• VIOLATION of Human 
Rights in Soviet Occupied 
Lithuania - a Report for 
1972. Tokiu vardu pasiro
dė leidinys, kuriame iš
dėstyti Kremliaus įvykdyti 
žmogaus teisių pažeidimai 
Lietuvoje praeitais me
tais. Šis leidinys išplatin
tas žymiųjiį'Politikų tarpe, 
o taip pat įtrauktas į dau
gelio universitetų miestų 
ir valdžios išlaikomas bi
bliotekas.

• LOS ANGELES mieste 
buvo surengtas simpoziu
mas, kurio metu buvo na
grinėjamos lietuvių jauni
mui rūpimos problemos: 
Bendradarbiavimas su pa
vergtu kraštu. Jaunimas 
laisvės kovoje ir bendruo
menės dalyvavimas poli
tinėje srityje.
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TILTAI
Tiltai - kaimas Trakų srityje Lteponių apylinkėje. 

Artimiausias kelias-iš Valkininkų arba Klepočių sto- 
telės-6-10 km į šiaurę. Per pušynėliais apsuptą slėnį 
teka Merkio intakas Geluža. Už pievų,kultūriniais 
plotais paverstų 500 hektarų pelkių, dunkso Ž vinge- 
liškių miškai. Kaimas - gatvinis.

4

Pradėsime nuo legendos.
Girdi, dzūkai nuo Ūlos, 

Katros ir Pelesos už kelių 
dešimčių varsnų nuo se
nolių žemės gavo šimta
mečio miško gabalą, ku
riame visas kaimas galėjo 
išsitekti. Išverskit pušis, 
ištraukit egles palei Ge- 
lužos upelį. Išdegink it 
krūmus javui. Susikirskit 
trobas ir gyvenkit 1 Bet pa
žvelgė dzūkai į briedžių, 
meškų,medaus pilną girią. 
Pagailo jiems varinių pu
šų, tiesių kaip žvakės eg

lių. Kur bitės dreves su
ras,kur moterys ir vaikai 
baravykus rinks. O šali
mais rūkais tvino neaprė
piamos pelkės. Virė šalti 
balų geležies rūdos šalti
niai, puvo ir trūnijo beržų 
stuobriai.Tik kelios sale
lės tarp lieknų kyšojo.Ant 
jų dzūkai ir nutarė kaimą 
" subudavoti ”. Kadagiais 
rišo berželius,darė plaus
tus .Skandino juos marma
lynėje. Rito kelmus ir ak
menis. Tiltais sutvirtino 
saleles .Jaučiai nuo Kalvių 

ir Lteponių žvirgždynų 
vežė smėlį.. Pranyko dalis 
raisto, kalva iškilo, vir
žiais apaugo. Taip buvo 
išsaugota giria. Ištempė 
tuomet vyrai odines dump
les Nusikalė kirvius. Ir 
per vieną vasarą pastatė 
svirnus ir kluonus, tvar
tus ir diendaržius.Išraižė 
gonkus,lelijomis ir tulpė
mis išpuošė langines. Kai 
gervės apsuko ratą virš 
pelkių, auksarankiai dai
lidės sumetė kirvius į Ge- 
lužos sietuvą. Sumetė ir 
pasakė: " Nėra, nebuvo ir 
nebus niekur kitur tokio 
kaimo! "Pavadino jį Til
tais, nes ant lieptų supilta 
kalva-ka ima vie tė laikėsi 
ir stovėjo.

A nūkat šios legendos jau 
nebežino. Pelkės vietoje, 
beveik pusės tūkstančio 
hektarų plote, nusidriekė 
laukai, kultūrinės pievos, 
kuriose penkiskart iki pat 
šalnų šienaujamas atolas.

Jų pavadinimas - visai 
prozaiškas: Tiltų kultūri
nės pievos. Todėl verta 
pasikviesti Tiltų kaimo 
senbuvį, jau į aštuntą de

šimtį įkopusį Stanislovą 
Lebednyvą, ir nueiti pie
vomis iki pat Žvilgeliškių 
miškų.

Va, šičia, kur lyg atmi
nimui paliktos žvalgosi 
trys eglės, tvyrojo Striel- 
čiaus raistas. Čia teter
vinai ’’burbulynės katilą" 
tarp berželių užkurdavo.. 
Perkūno oželiai meken
davo. Naktimis balu apuo
kai ūbaudavo. Medžiokliai 
palapinėse laukdavo rubi
no karūnomis pasidabi
nusių peštukų. Ir žiemą 
tetervinus iš raisto pakel
davo. Tad ir prigijo raistui 
Strielčiaus vardas.

O ten,kur viduvasariais 
tamsesnė žolė ūgteli ir 
pro raudonos pievos do
bilus vis teik prasimuša 
gintarinė karalienė - lai- ’ 
boji vingiorykštė, Gerva- 
brastė buvusi. Perėjo čia 
dzūkų laimės paukštis- 
gervė.Baltai sidabrinėmis 
švylių kepuraitėmis ap
mėtytoje plynėje iškilmin
gi paukščiai vestuvinius 
šokius šokdavo. Ne pagal 
gaidį giedorių, o pagal 
gervių trimitus Tiltų so

diečiai nustatydavo vidu
naktį, paryčius. Jie-lygtat 
kaip Musteikoje ar Lyne- 
žeryje-sakydavo:"Pirmo- 
sios gervės šaukia, antro
sios gervės...." Gervė 
dzūkui buvo savotiškas 
laikrodis žadintuvas, su
kurtas pačios gamtos.

Nebėra Graužupio raisto 
su Gaidukų sala. Joje ves
tuves keldavo nuostabūs 
paukščiai gaidukai. Kuo
duoti, margais apdarais 
pasirėdę,ilgus tarsi tilvi
kų snapus atstatę.Nepati
kėsite, kad Klevynėje vil
kai slapstėsi, o dabar čia 
lyguma it stalas.

Dabar pavaikšttnėkime 
šiandieninio Tiltų kaimo 
gatvėmis .Tikras muziejus 
po atviru dangumi stovi, 
šimtametės pirkios rymo.

Štai kad ir Stanislovo 
Lebednyko troba. Šiaudi
niu samanotu stogu. Balto
mis langinėmis su " šala
vijų pikių " - iečių orna
mentais, įmantriausiais 
papuošimais. Ir gonkos 
šviečia, dega, kaip " likto
rių pilnas rūmas". Gonkų 
pakraščiai tarsi drobinė

K. BARĖNAS

Onos Korulienės 
Misija

Man gaila Onos Karalienės. Matau, kad jos 
nuoširdžios pastangos supažindinti kitataučius su 
savo gimtuoju kraštu atsidūrė visiškame akligatvyje 
ir prislėgė ją. Dar ir atsitiko šitai kaip tik tada, kai 
jai, rodos, susidarė puikiausios galimybės vykdyti 
savo misiją. Daug išgyvenusi, ji, tur būt, per dideles 
viltis dėjo. Ne ji viena — mes visi per tuos metus 
svetur aiškinome įstaigose, fabrikuose, parduotuvė
se, gatvėse ir traukiniuose, iš kur esame kilę ir kur 
mūsų kraštas. Aiškinome gal ne tūkstančius, bet tik
rai šimtus kartų. Mes visada į tokius klausimus sten
gėmės kantriai atsakinėti, kad esame lietuviai, ne, 
ne rusai, ne lenkai, mes lietuviai. Bet iš mano pažįsr 
tarnų tokiais aiškinimais labiausiai išsiskirdavo Ka
ralienė. Mums ne kartą tuoj pritrūkdavo kantrybės, 
ir mes numodavome ranka, jei klausiantysis nesuge
bėdavo atskirti lietuvio nuo lenko. Bet ne Karalienė. 
Ji turėjo marias kantrybės ne tik atsakyti, kokia jos 
tautybė, bet dar ore ar sienoje pirštu nupiešti Balti
jos jūrą, Lietuvą ir visus jos kaimynus. Ji šypsoda
masi prisipažindavo, kad kartą vis dėlto ir jai jau 
buvo pritrukę kantrybės dar tais metais, kai ji tebe-l 
dirbo fabrike. Tada ji skubėjo į traukinį, ir kažkoks 
kipšas pagundė stoties kasininką išduoti jai bilietą, 
atskaityti grąžą ir dar paklausti, iš kur ji yra. Kara
lienei tas atsitikimas išliko toks gyvas, kad ji prisi
mena net to kasininko veido bruožus ir po keleto 
metų. Matyt, tas stačiokiškas atsakymas yra prie
šingas jos švelniai prigimčiai, jis sukrėtė ją pačią, 
dėl to ir išliko. Tas atsitikimas jai nemalonus, nes 
kartą ir kitą pastebėjau, kad ji stengiasi visą kalbą 
tuoj pasukti į šalį, kad tik nereikėtų dėstyti visų 
smulkmenų, kaip ten toje stotyje atsitiko. Ji tuoj 
ima stebėtis ir ieškoti sau atsakymo, kodėl, būtent, 
geležinkelio stoties kasininkas ją paklausė kilmės.

Pro stotis praeina tūkstančiai baltų ir juodų žmonių, 
gerai mokančių krašto kalbą ar stenančių, kai rei
kia pratarti žodį. Tačiau bendromis pastangomis 
mes, rodos, surandame patenkinamą atsakymą. Pro 
stotis praeina tūkstančiai, taip, tiesa. Bet ta stotelė 
nedide’ė, ir galima spėti, kad kasininkas iš matymo 
jau pažįsta visus kasdieninius keleivius. Karalienė 
tądien buvo naujas žmogus nuolatinėje rutinoje, tai 
kasininkas ryžosi ir ją pridėti prie savo keleivių sta
tistikos ir ne kaip nieko nesakantį vienetą, o jau su 
šiokiomis tokiomis asmens žiniomis. Bet Karalienė 
tuo metu neturėjo įprastosios kasdieninės kantry
bės, nes ji būtų buvusi priversta stumdytis toje sto
telėje visą valandą, jeigu būtų pražiopsojusį tą trau
kinį. tai ji į kasininko klausimą atkirto:

— Esu iš Afrikos, iš Ganos!
Kasininkas nuraudo, o ji susipylė saujon grąžą, 

nesmagiai šyptelėjo ir nubėgo, pati iškaitusi ir susi
jaudinusi dėl savo stačiokiškumo.

Man iš pradžių buvo neaiški ta jos Gana, kuri 
šitaip staiga atėjo jai į galvą. Bet Karalienė, pasiro
do, matė kartą Ganos vėliavą, lygiai tokią pat tri
spalvę kaip ir lietuvišką, tik papuoštą dar juoda pen
kiakampe žvaigžde, štai iš kur jai atėjo Gana, tai 
moteriai, kuri išimtiniu rūpestingumu brangina 
kiekvieną lietuvišką relikviją ir negali užmiršti nie 
ko, kas jai primena Lietuvą. Ganos trispalvė pada
rė jai didžiulį įspūdį, tik šįkart, kasininko paklaus
ta, ji neteko kantrybės ir neleistinai pasityčiojo iš 
žmogaus smalsumo. Tas atvejis ir priešingas jos na
tūrai ir nesiderina su jos lietuviškąja misija.

Mane ir jos ta didžioji kantrybė visada stebina. 
Aš su ja dirbau fabrike ir girdėjau, kaip plačiai ji 
aiškina kiekvienam klausiančiajam apie savo kilmės 
kraštą. Mačiau ir tuos pirštu ore piešiamuosius žemė
lapius, kuriuose prie Baltijos prieina Lietuva. Ties 
Lietuva ji, būdavo, mėgsta dar įrašyti anglų kalba 
ir savo gimtojo krašto vardą. Še tau! Ar dabar jau 
viskas aišku? — ji nupiešusi bent akimis, jeigu ne 
žodžiais, dar paklausdavo tą, kuris susidomėdavo 
jos kilme ir tautybe.

Tą kantrybę aš sau aiškinausi jos lietuviškumo 
didele stiprybe, jos profesija ir būdu ir jos noru būti 
lietuviška misioniere. Klausydamasis, kaip ji nuo
širdžiai įtikinėja jos tautybe susidomėjusius kitatau
čius, aš vis su pasigėrėjimu žiūrėdavau ir galvoda
vau: argi Karutienė nėra lietuviškas misionierius, li
kimo atsiųstas tarp Lietuvos nepažįstančių tautų 
skelbti savo brangaus tikėjimo tiesų? Jos misionie
riškasis ordinas — Lietuva ir tik Lietuva, ir galėtų 
net keista atrodyti, kad Karutienė pasitenkino vien 
tokia asmeniška savo misija. Lietuviškose organiza
cijose ji buvo tik eilinė narė. Iš pradžių organizaci
jų vadovybės ją kviesdavo skaityti paskaitų, bet nie
kas neprisiprašydavo. Visa jos laikysena tarytum ro
dė, kad ji nori išlikti vien tokia misionierė, kuri 
pirštu braižo savo krašto žemėlapius, vis tokia aplin
kos dulkių nepaliesta, lietuvišku pirštu nuolat jas 
nušluostanti visas, kurias tik užneša laikas. Niekur 
kitur ji nesidėjo, niekur nedalyvavo, rodos, tik dėl 
to, kad neišsiblaškytą visokiose smulkmenose.

Pagal profesiją ji buvo advokatė. Taigi įprotis 
teismuose kantriai ir smulkmeniškai dėstyti savo ar
gumentus galėjo būti uždėjęs kietą antspaudą jos 
būdui ir elgsenai. O Karutienė ir būdą turi pavydė
tinai ramų. Menkos ir net didesnės nuoskaudos fab
rike praeidavo pro ją lyg nepastebėtos, o gal tik 
taip šaltai praryjamos. Kai bendradarbiai ties mano 
mašinomis atidarydavo langus, aš tiesiog pasiusda- 
vau, nes šlapiam nuo prakaito tai dažniausiai reiškė 
ligą. Siūbtelėjo vėjas, ir baigta, kentėsi paskui, kol 
išsrkrapštysi iš peršalimų. Karutienė nešokdavo už
darinėti langų, nors dažnai skųsdavosi slogomis 
ir skausmais pusiaujuje ir kojose. Taip, tokia ji žmo
gus* - v

Bet kai artėjo pensijos laikas, ji pradėjo rūpin
tis, ką tada darys. Fabrike išvargsti per dieną, tai 
namie reikia ilsėtis, ir nebelieka tuščio laiko. O kas 
bus tada? Nei ji verps, nei ji aus, nei virbalus ims į 
rankas, kaip pajuokaudama kalba apie savo busi
muosius pensijinius metus. Paskaitys laikraštį, knygą, 
bet nebesusitiks jau su žmonėmis taip dažnai ir, aiš
ku. nebeturės progų pirštu piešti savo krašto žemė-
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staltiesė karūnėlėmis 
atausta. Tik ne staklių čia 
paliktas raštas, o nagingo 
drožėjo skambioje sma
lingoje pušies lentoje iš- 
piaustyma i .Ramus, erdvus 
Lebednyko kiemelis. Ap
kerpėjęs, ant medinių ko
lonėlių pasirėmęs svir
nas. Įdomius svirnus se
niau ręsdavo Tiltuose -su 

TILTŲ KAIMO BŪDINGASIS KIEMAS, SENOVINIS STIKLINIS PRIEANGIS, 
SVIRNAS, KLOJIMAS NA IR RAMIAI LESNOJANTI VIŠTELĖ.

storom is"meškalubėm ts ". 
Po šiaudiniu stogu galt 
surasti dar antrą stogą-iš 
skeltų rąstų .Pro tokį-joks 
vagis prie dešrų, lašinių, 
duonos aruodo neprisi- 
plėšdavo. Tolėliau-ketur- 
šlaitis kluonas.

"Kirviai grojo"ir Vlado 
Kaziukonio sodybą statant. 
Bene prašmatniausia-tro

ba. Galustogių lentos - iš
drožinėtos. Arti šimto iš
plovimų, įrėžimų vienoje 
lentoje.Pakraigės langelis 
puošnumu nenusileidžia 
seklyčiai. Ant jo galų-du 
balandžiai lyg gyvi tupi.

Keliauji nuo sodybos iki 
sodybos. Akyse mainosi 
langinių raštai,jų spalvos. 
Kiek čia saulės ir dangaus 

žaismo. Tiltų dzūkai iš
sišneka. Mat, jau labai 
niūru buvo gyventi trijų 
raistų pakraštyje. Tai ir 
dažė langines-žaliai, mė
lynai, baltai. Šilo, Gelužos 
upelio ir baltojo grikio, 
smėlio spalva.

Kiekvienoje sodyboje- 
vis kitokios ir tvoros .Vie
nos iš statinių, kitos iš 
žiogrių išpintos.Galudar- 
žų tvoros - iš karčių su
raišiotos.

Ir naujos trobos savo 
langinėmis, gonkomis ne
siskiria nuo senųjų. Tie 
patys ornamentai, tos pa
čios paukščiais, saulutė-- 
mis išgražintos pakraigės, 
sąsparos. Keliolika tokių 
naujų trobų stovi-ir viso
se gyva meistro siela, taip 
pa jaučiant t smalingąją 
dzūkų pušį. Ž iūri į trobe
sį, ir matai-žinojo meis
tras, kas grąžui

O gyvena dar Tiltuose 
garsūs meistrai Juozapas 
Kairys, Raulynas Kastan
tas, Stanislovas Lebedny- 
kas.Turi ir savo mokinių.

Tai jų rankos Jiigeba pie
vų ir miškų žolynus Iš- 
piaustyti, priverčia " bur- 
kuotf’balandžius pašalme* 
nėję.Sidabru pragysta iš- 
piaustyti dzūkų vyturiai- 
skardžiabalsės lygutės pa
langėje, ties radastų ir 
rūtų krūmu.

Nėra Gražupto, Strtel- 
čiauSjKlevynės raistų. Bet 
Tiltų žmonės išgelbėjo 
beišsenkantį Gelužos upe
lį. Užtvenkė daubą. Pasta
tė užtvanką iš betono. Pla - 
čiai tarp šilų ištvino va
dinamos" Tiltų marios". Su 
salomis, sutvirtintomis 
žaliais žilvičių mietais. 
Vėl prypia laukinės antys 
ir gelmėje nardo ešeriai, 
lydekos.

Kiek akys užmato:naujo 
kraštovaizdžio pamėlusios 
tolumos. O kaimas senas, 
saugantis sodybų užuovėją 
ir ramybę .Suręstas tvirtai 
ir nuostabiai.Iš skambios, 
dainuojančios dzūkų pu
šies.

Leonardas Grudzinskas

lapių ore. Kai priminiau jai tuos žemėlapius, ji šyp
sojosi patenkinta.

— Taip, užmiršiu žemėlapius piešti, — pajuo
kavo ji man.

Kad ji užmirš, tuo netikėjau. Karutienė, pasi
rodo, turėjo tylią aistrą piešti ir ne vien tik žemėla
pius ore. Aš mačiau jos darbelių, kurie, sakyčiau, 
rodė talentą. Ji tuo domėjosi. Savaitgaliais ji nubėg
davo į meno parodas ir darbo dienomis man fabrike 
pasakodavo savo įspūdžius. Ji pažinojo Rubensus, 

0Van Goghus, Čagahis ir Matisus dešimt kartų ge
riau negu aš. Tai sakau ne dėl to, kad būčiau Karu- 
tienę įsimylėjęs per tuos bendro darbo metus fabrike 
ar kad norėčiau šiaip ją aukštinti be jokio pagrindo.

* Sakau tai dėl to, kad tai yra šventa tiesa. Ji mėgo 
meną ir suprato, kuo vienas dailininkas skiriasi nuo 
kito, ir sugebėdavo vien iš stiliaus pasakyti, kurio 
jų yra tas ar kitas ligi tol jos nematytasis paveikslas. 
Taigi, sakau, po truputėlį ji ir piešdavo, bet vis nu- 
dejuodama, kad be mokyklos, pati viena uždarai 
dirbdama, ji susidurianti su įvairiomis techniškomis 
kliūtimis. Pavyzdžiui, spalvos jai, rodos, aiškios, bet 
pabandyk jas paveiksle suderinti, kad būtų gražu 
žiūrėti! Kurios jų šiltos, o kurios šaltos ir koks tarp 
jų santykis paveiksle? O jeigu ji eitų į mokyklą, tai 
pamažu visi tie klausimai jai pradėtų praktiškai aiš-

, keti.
Tai kai mes fabrike su ja atsisveikinome, nes 

man dar nesuėjo pensijos amžius, aš palinkėjau Ka- 
rutienei pasisekimo ir susilaukti garso. Tas garsas, 

) aišku, tik tuštybė, nes pensininkui jau nebėra laiko 
plačiau ištiesti sparnus. Tačiau savo linkėjimo dėl 
to garso nelaikiau visiška tuštybe, nes ji prieš išeida
ma kalbėjo, kad įsirašys į savivaldybės ruošiamuo
sius paišybos kursus ir prasėdės juose po vieną kitą 
dieną savaitėje ir mokysis geriau piešti. Jei rimtai 
mokysis, jei pasistengs atskleisti savo talentą, tai gal 
ateis ir garsas, nors ir siauresnėje aplinkoje.

Tuomet buvo pavasaris, kai jai suėjo 60 metų. 
Vasarą ji kažkur važinėjo ilsėtis. Tikiu, kad tose ke
lionėse turėjo progų pirštu nupiešti ne vieną savo 
krašto žemėlapį. Mes atsitiktinai susitikome tik vė
lyvą rudenį gatvėje ir tai tik trumpam, nes miestą
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laikė apgaubęs tirštas rūkas ir mes nesiryžome susto
ję ilgiau kalbėtis. Ji vis tiek ir per tą porą minučių 
suspėjo pasidžiaugti, kad dvi dienas kas savaitė pra
leidžia kursuose ir daro pažangą. Mokytojas vis gi
ria jos originalumą.

— Jūs, europiečiai... — jau kelis kartus sakęs 
jos tas mokytojas lyg ir su pavydu dėl drąsaus Ka 
ru-tienės mosto piešinyje.

Po to susitikimo net ir man linksmiau pasida
rė. Jeigu Karutienė pripažįstama europiete, tai ir 
mums visiems savaime krinta bent dalelė tokio sma
gaus šešėlio. Aš jau buvau beįsižadąs pats sau pradė
ti pirštu ore piešti Lietuvos žemėlapius, jeigu tik kas 
nors paklaus, kas toks esu. Tegu visa kas eina savo 
krašto garbei, jei mes pripažįstami europiečiais 
su ypatingais talento prasiveržimais. Dabar man net 
juokingas atrodo tas Karutienės atsakymas stoties 
kasininkui. Laikysiuos, kaip pridera lietuviui, ir ne
tingėsiu pasididžiuoti tuo, kas esu. Tik klauskite, 
prašau, aš net traukinį pasiruošęs praleisti ir laukti 
kito!

Tiktai kitą rudenį susitikau Karutienę. Ji ir vėl 
buvo įsirašiusi į kursus ir džiaugėsi, kad daug išmo
ko. Pavasarį keturi jos paveikslai buvo išstatyti kur
sų suruoštoje parodoje, o vasarą du savivaldybės pa
rodoje.

— Žinai, Juozai, mano gėlės savivaldybės pa
rodoje laimėjo pirmąją premiją! — pasidžiaugė ji 
atvirai, be jokio varžymosi, ir aš tuoj atsiminiau sa
vo linkėjimus jai susilaukti garso. Man buvo ypač 
smagu, kad anas linkėjimas pildosi, kad aš ne tuš
čius žodžius tada atsisveikindamas fabrike barsčiau. 
Aš kartu džiaugiaus su Karutiene. Bet tuoj pama
čiau, kad jos tas džiaugsmas ribotas ir trumpas. Ją 
kažkas slėgė.

— Matau, kad ne perdaug džiaugies, — primi
niau jai.

— Ne, — atsakė ji.
Baltijos jūrą ir Lietuvą ji iš pradžių, pasirodo, 

piešė visiems savo kurso draugams ir draugėms, vi
siems bendrai ir kiekvienam atskirai, pirštu ore ir 
popieriuje. Taip, visi žino Baltijos jūrą. Į kursus su

važiuoja vis prasilavinę vyrai ir moterys, kurie turi 
atliekamo laiko ir mėgsta jį šitaip leisti su teptuku 
ar pieštuku rankoje. Gėlytes ir veidelius jie čia gra
žina lėtai, kad būtų kuo nors užimti, kaip ir Karu
tienė. Taip, tai vis prasilavinę žmonės, tai kaip jie 
nežinos Baltijos jūros? Štai buvęs laivo kapitono pa
dėjėjas Johnas Smithas prieš daugelį metų kartą net 
buvo nuplaukęs į Baltijos jūrą. Ta pati jūra, tik lai
kas išgainiojo jam iš galvos visas anos kelionės 
smulkmenas. Smithas dabar jau senas žmogus. Bal
tija? Taip. Lietuva? Ar Ryga Lietuvoje? Laivo ka
pitono padėjėjo Johno Smitho žinios apie Lietuvą 
ir baigėsi Rygos suminėjimu. Karutienė prisip. žįsta, 
kad su Smithu kalbėdamasi ji jautė stiprią pagundą 
pasirodyti prieš jį nemandagi akižara, kaip ir ano 
stoties kasininko atveju. Gal Smithas Baltijos jūro
je buvo prisimaukęs džino ar viskės ir iš tiesų važia
vo į Rygą? Jūrininkai visi panašūs, ir Smitho mėly
na nosis rodytų jos savininko palinkimą vartoti al
koholį. Bet jeigu Karutienė šituo būdu pasityčiotų" 
iš Johno Smitho, tai, tur būt, tada turėtų ir kursams 
sudie pasakyti, nes gal ne vien tiktai tas kapitono 
padėjėjas imtų į ją šnairuoti. Ji kursuose juk yra 
lyg koks gegužiukas svetimame lizde — svetimas, 
kurį visi gali pešioti, jei tiktai norėtų. O jei visi im
tų į ją kreivai žiūrėti, tai koks pragaras išeitų iš tų 
dienų kursuose! Jai sunkų būtų. Ne, ji nelies Smitho 
ir jo žinių apie Rygą. Ji geriau atneš parodyti lie
tuviškų tautodailės darbų, tų primityviųjų medinių 
dievukų, kokius mėgo mūsų liaudis. Atneš ir pasa
kys:

— Štai, pažiūrėkite lietuviškos kūrybos! ■
Ji ir atnešė, išdėstė dievukų fotografijas, lyg 

kokioje parodoje, ir pati džiaugėsi savo sumanymu. 
Prašom! Dar atnešė ir tris medinius smūtkęlius, ku
riuos buvo nusipirkusi svetur iš lietuviškų meistrų. 
Kol kursų draugės ir draugai stoviniavo ties foto
grafijomis ir leido per rankas medinius rūpintojė
lius, Karutienės veidas švietė. Bet skaudus rakštis 
įsibedė jos širdin, kai tas pats buvęs kapitono padė
jėjas Smithas žinovo balsu išspaudė savo išmintį:

— Tikras Afrikos negrų menas!
Bus daugiau-
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Liudo Sogio vadovaujamas Tautinių šokių ansamblis 
"Grandinėlė“ mini savo veiklos 20 metu sukaktuves 
ir turės savo jubiliejinį koncertą Toronte balandžio 

1 d. “Grandinėlės” šokėją v aizdai: Viršuje Scena is 
“Dukters” šokioj Merginą atsiprašymo scena. Apačio
je “Grandinėlės" šokėjai Žygiuoja Washingtone prezi
dento Nixono inauguracijos parade.

Nuotraukos V. Bacevičiaus.
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• KANADA nusistačiusi 
kontroliuoti svetimų ka
pitalų investavimus. Taip 
galima spręsti iš preky
bos ministerio Gillespie 
padaryto pasiūlymo par
lamente. Šios pastangos 
buvo pradėtos vykdyti dar 
praeitame parlamente, 
prieš jo paleidimą. Šiuo 
kartu siūlomas įstatymo 
projektas žymiai griežtes
nis.

Kanados vyriausybė tu
rės pareigą prižiūrėti jau 

t veikiančias šalyje įmones, 
kurios sukurtos svetimais 
kapitalais.Bus tyrinėjami 
tie atvejai, kai svetimais 
kapitalais veikiančios 
įmones norės atlikti nau
jus užpirkimus pramonės 
įmonių srityje. Bus tyri
nėjami svetimais kapita
lais besiverčiančių įmo
nių nauj t investavimą i.Pa
gal siūlomą įstatymo pro
jektą, kai kurios taisyklės 
jradės veikti tik po metų 
Jaiko. Tačiau prekybos 

•ministerio Gillespie žo
džiais,šis įstatymas netu
ri tikslo stabdyti šalies 
ūkio pažangą. Reikia pri
pažinti, kai kurių įmonių, 
kurios verčiasi svetimais 
kapitalais,veikla yra nau
dinga šalies ūkiui JS ls įsta* 
tymas turi tik vieną tikslą - 
žiūrėti tikslingumo sveti
mu investicijų.
• DIDELIU ENTUZIAZ

MU buvo priimta žinia,kad 
1976 metais pasaulinė 
Olimpiada įvyks Montre- 

Montrealio iri esto mayoras Drapeau ir Olimpinio komiteto komisijonierius 
Rousseau pranešimo metu apie 1976 metų Olimpiada, Montrealyje.

alyje. Tačiau pastaruoju 
metu susirado dėl to daug 
rūpesčių, o svarbiausias 
reikalas, tai Olimpiados 
finansavimas. Juk visas 
olimpinių žaidynių vykdy
mas pareikalaus labai di
delių išlaidų. Nuostoliai 
neišvengiami. O kas juos 
padengs ?

Pagaliau šis opus klau
simas atsidūrė ministerio 
pirmininko Trudeau ran
kose. Pirmas jo pareiški
mas skambėjotąip:-Fede- 
rallne vyriausybė nežada 
skirti kokias nors sumas 
Olimpiados išlaidoms pa
dengti. Bet vyriausybė 
Olimpiadą parems tuo bū
du,kad bus duotas leidimas 
suorganizuoti loterija,ku
rios pajamos bus skirtos 
Olimpiados išlaikymui.

Kai kurie Tarptautinio 
Olimpinio komiteto nariai 
esą susirūpinę,dėl situaci
jos,kuri susidarė Montre
alyje. Nurodoma, kad pa
sirengimai Olimpiada i vi
sai nepradėti, o laiko esą 
nedaug. Priėjo prie to, jog 
kai kas pradėjo siūlyti,kad 
būtų pakeista būsimos 
Olimpiados vietą Amster
damas jau pasiskubino 
pasiūlyti savo vardą.

Bet Montrealyje vieš
patauja nusistatymas vi
sas kliūtis nugalėti ir 
Olimpiadą laiku ir tinka - 
mat čia įvykdyti. Visi pa
rengiamieji darbai neabe
jotinai bus atlikti laiku ir 
pakankamai gerai.

nte^t! Vertimai iš svetimi kalbų Kvebeke nteresuotų valstybių * *
Kvebeko valdžios ryšių de-’soms Kvebeko provincijos orga- 
_x — —X. — nįzacijoms tyrimų ir informaci

jos srityje. Ji verčia svetimų

suinteresuotų
prašoma,kaip žinia, sutiko ]
ir jau dalyvauja Vietname PY1?.1"6"*® Jra svetimų kalbij

J _ sekcija. Joje daromi vertimai is
taikos priežiūros dali- 40 skirtingų kalbų. Apie 20 jų kraštų dokumentus, kurių reika- 
n tuos e. kalba etninės grupės, gyvėnan- lauj a Kvebeko pensijų valdyba

Greta Kanados Vietna-či°s Kvebeko provincijoje.
me taikos sąlygų vykdymo • Imigrantų aptarnavimas, 
nriežiūroie dalwauia darVaIdžia nemokamai parūpina prie įur je yv uja dar vertįmus imigrantų dokumentų, 
Lenkija, Vengrija ir Indo- kurie liečia pilietybės, mokslo ir 
nezija. darbo sritį. Tokie vertimai įgali-

Kanados užsienio rei- na nuspręsti asmens mokslo ly-t Kanados užsienio rei gį pagal šio krašto mokyklas> ir 
kalų ministeris Sharp pa- tai palengvina naujiems atei- 
reiškė, jog tuo tarpu bus viams įsikurti. Imigrantai tokius bei brošiūras/ o apie Kvebeką 
pasiųsti 176 asmenys 60 PI°Te™s- kurie iraiS™j? * Kvebe‘J vincijos imigracijos departa-
dienų. Bet Kanada daly- mento bendrą įstaigą (117 St. 
vaus ir savo pasižadėji- Andre St., Quebec arba 355 
mus atliks tik isitikinus McGill St., Montreal), kuri perinus at Iks, cik įsitikinus , slun£ia vertimų įstaigai. Kai kiti

arba Kvebeko sveikatos draudos 
valdyba. Taipgi ji verčia kitų 
kraštų įstatymus, kurie yra stu
dijuojami Kvebeke, ir moksli
nius tekstus, kuriais domisi įvai
rių provincijos departamentų 
tyrinėtojai.

Ši sekcija taip pat verčia skel
bimų medžiagą, kaip sąlankas

ką, kurie jau atvykę, ir svetimų 
kraštų piliečiams, investuojan
tiems pinigus šioje provincijoje.

Svetimų kalbų sekcija, įsteig- 
| „ _____ ____ L ________ ta 1968 metais, plačiai išaugo ir

jog Paryžiaus taikos su- žmonės nori gauti oficialius ver- flabar kas mėnesį paruošia apie 
sitarimo sąlygos abiem tinius ir pristato dokumentus 500 dokumentų ir apie 200,000 

-- -- tiesiai vertimų įstaigai, turi taip žodžių teksto vertimų.

Vertimai yra daromi kelių 
daugiakalbių vertėjų, kurie gali 
padaryti vertimus į apie 20 kal
bų, ir taip pat visos eilės laisvai 
samdomų vertėjų. Visada yra 
reikalingi pagalbiniai asmenys, 
kurie moka vieną ar daugiau 
kalbu ir yra patyrę kurioje nors 
mokslinėje srityje. Smulkesnių 
informacijų teirautis: Foreign 
Languages Section, Department 
of Communications. Govern
ment of Quebec. Tel. 416-643- 

>8438. Canadian Scene

pusėm vienodai priimti- „
nos. Vėliau Kanada padi- išrašytus Kvebeko finansų de- 
dins savo karių skaičių iki parlamentui. Tokiais atvejais už 

T , , . vertimus reikia mokėti nedidelį290 asmenų .Ir bus duotas mokestį.
sutikimas palikti Kanados _ ..... , . ,. , ♦ Oficialus vertėjai. Svetimų
įgulos narius tiek laiko kaibų sekcija visais atvejais pa
klek tikrumoje bus reika- rūpina vertėjus Kvebeko pro- 
linga. Ministerls Sharp vincijos teismams kai asmenys 
. _ f _ i_. . nemoka nei angliškai, nei pran-
budamas Washingtone cūziškai.
prez. Johnsono laidotuvė- , Techniniai ir moksliniai 
se, susitiko su valstybės vertimai. Svetimų kalbų sekcija 
sekretorium Rogers ir iš-daro daug įvairių vertimų vi- 
dėstė Kanados nusistaty
mus Kanados įgulos nariai 
ne bus ginkluoti, tačiau 
kiekvienas jų turės re
volverį asmeniniam apsi
gynimui Kanada pageidau
ja kad būtų sudaryta iš 
visų dalyvaujančių Vietna
mo taikos vykdymo prie
žiūroje įgulų vadų tam 
tikrą pastovi taryba, kuri 
suderintų visų vienodą 
veikimą. Kanada padengia 
ne tik visas savo įgulos 
išlaidas, bet ir 2% bendrų 
išlaidų.

• DR. MORTON SHUL
MAN Ontario legislatureje 
padarė pranešimą apie kai 
kurių savokolegų-daktarų 
nesąžinį gumą. Jie, esą, 
patiekia netikras sąskai
tas Ontario Insurance 
įstaigai, nurodydami ne
girdėtai didelį profesinių 
vizitųskaičių.Vienas dak
taras, pavyzdžiui, nurodė, 
kad jis į dieną turėjęs 155 
vizitus. Kai kurių daktarų 
sąskaitos siekusios net 
dešimtį tūkstančių dolerių 
į mėnesį. Joks daktaras, 
pranešėjo žodžiais,negali 
atlikti tiek daug vizitų į 
vieną dieną. Sveikatos ap
saugos įstaigos apmokė- 
damos tokias dideles dak
tarų sąskaitas , netiksliai 
aikvoja pinigus.
• CALG AR Y,kaip prane
ša oro transporto vadovy
bė, netrukus turės naują 
oro susisiekimo didele 
stotį, kuri galės į metus 
aptarnauti iki dviejų mi
lijonų keleivių. Aplamai 
Calgary oro susisiekimo 
uostas ateityje turės žy
miai išsiplėsti.Bus pasta
tytas didžiulis naujas pa
statas keleiviams,taip pat 
administracijos patalpos.
• PRAEITAIS metais 
Kanados eksportas žymiai 
pakilo ir pasiekė rekordi
nės sumos - devyniolikos 
bilijonų dolerių. Prekių į 
JAV ir Japoniją išveži
mas padidėjo 15%. Dau- 

glausia Kanada užsienyje 
parduoda pramonės gami
nius miško prekes, naftą, 
lėktuvus ir jiems dalis, 
javus, popierių, natūralias 
dujas. Kiek sumažėjo iš
vežimas geležies, aliumi
ni jaus ir nikelio. Ypatingai 
daug žaliavų iš Kanados 
perka JAV.
• KANADOJE lankos i so
vietų prekybos atstovybę . 
Įdomu, kad pirmoje eilėje 
sovietiški pirkliai bando 
kanadiečiams Įpiršti sa
vo vodką Kanados alkoho
linių gėrimų gamintojai 
tuo pat metu yra ir pana
šių prekių importuotojai. 
Tad sovietų prekybos de
legatai su jais turėjo daug 
pasitarimų. Sovietų pre
kybos atstovai aplankė vi
są eilę Kanados alkoholio 
gamyklų ir apžiūrėjo jų 
Įrengimus.

• ROBERT HAYWOOD, 
šešių vaikų tėvas, 49 me
tų, Toronto miesto valdy
bos apdovanotas medaliu 
už drąsą. Būdamas uoste 
nepaprastai šaltą dieną, 
jis pastebėjo ežere skęs
tančią moterį. Jis nedels
damas minutės puolė ap
sirengęs į vendenį, ištrau
kė moterį,padengė ją savo 
apsiaustu ir iškvietė grei
tąją pagalbą.Vėliau paaiš
kėjo, kad toji moteris pati 
šoko į vandenį, norėdama 
nusiskandinti.

9 psi.



M.K. ČIURLIONIO 
ATMINIMUI
VILNIUJE įvyko M. K. 

Čiurlionio jubiliejinės ko
misijos posėdis.

M.K.Čiurlionio gimimo 
1OO - osioms metinėms, 
kurios bus pažymimos 
1975 meta is,sudarytas di
delis įvairių renginių pla
nas. Dalis jų prasidės jau 
šiemet. Birželio mėnesį 
Vilniuje įvyks Čiurlionio 
pianistų konkursas. Norą 
dalyvauti jame pareiškė 
per 50 muzikantų iš pen
kių respublikų. Šių metų 
rudenį pradedamas pa
skaitų ir koncertų ciklas,
kurį organizuoja Valsty
binė filharmonija.

1974 metų pradž loję Vil
niuje numatyta surengti 
mokslinę konferenciją, 
skirtą M.K. Čiurlionio 
gyvenimui ir kūrybat.Iau- 
kiama svečių iš užsienio. 
Nutarta taip pat pagamin
ti atminimo medalius, iš
leisti pašto ženklą ir vo
kus. Lietuvos kino studija 
jau suka dokumentinį fil
mą, rašomas scenarijus 
meninei kino juostai. Val
stybinis Akademinis ope
ros ir baleto teatras keti
na pastatyti baletą.

Ypač daug renginių pla
nuojama jubiliejiniais me
tais. Bus surengta paroda, 
išleista didelė monografi
ja, dailininko kūrinių re
produkciniai aplankai irkt.

M.K.Čiurlionio gimimo 
1OO - osios metinės bus 
minimos ir už respublikos 
ribų. Ateinančiais metais 
rusų kalba numatyta iš
leisti J.Čiurlionytės atsi
minimus apie brolį. 1975 
metais Vokietijoj pasiro
dys albumas, pasakojantis 
apie įžymaus menininko
kūrybinį kelią.

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje 
1972 metų apyskaita

Pajamos 1972. i. i d. likutis ............$ 1.624.16pelenų susidarė debesys,
. Toronto apylinkė 

Hamiltono apylinkė ... 
Sudburio apylinkė ... 
Delhi apylinkė .. ......
Montrealio apylinkė 
Londono apylinkė ... 
Rodney apylinkė ___
Edmontono apylinkė 
Sault Ste. Marie apylinkė 
Vankuverio apylinkė 
Wellando apylinkė ...........
Windsoro apylinkė —......
Winnipego apylinkė ..........
Thunder Bay apylinkė .. 
Kalgario apylinkė ....-......
Otavos apylinkė -------------
St. Catharines apylinkė .... 
Oakvillės apylinkė...........
Atskirų asmenų ir įstaigų 
Nuošimčių už indėlius .....

Iš viso $14.243.44

10 psl.

L IETUVOJE

Nors ir praretėjus los 
dabartinės mūsų girios, 
lyginant su senove, tačiau 
medžių-tos senovės liudi
ninkų dar turime nemaža. 
Kiti medžiai įdomus, tuo, 
kad juos supa legendos, 
padavimai, dar kiti-savo 
aukščiu, forma.

Visų įžymybių iškart nė- 
iš vardins i,dabartiniu metu 
Lietuvoje yra 554 medžiai 
gamtos paminklai. Apie 
daugelį jų nemažai buvo 
rašyta.

Štai liepa - " žvakidė ", 
užaugusi Kaišiadorių ra
jono Antkainio žemėje. 
Jos storis apie 1,4 metro, 
bet dar svarbiau, tai kad 
maždaug 4 metrų aukšty
je medis išsišakoja į tris 
vienodo storio kamienus 
lyg taisyklinga žvakidė. 
Punios štlo"( 
storiausias ąžuolas au
ga. Ąžuolo apimtis-5,4 
metro, o aukštts-apie 30 
metrų. Dubravos miške 
augantys ąžuolas ir pušis 
pavadinti "Dubravos dvy
niai". Mat, iš dviejų šali
mais augusių daigų su
brendo du medžiai, kurių 
kamienai visai susiglau
dę .Pušies aukštis-25 me
trai, ąžuolas truputį že
mesnis, bet kresnesnis, o 
abiejų medžių storis-apie 
metrą.

Dar įdomesnės yra dvi 
pušys"sesės"prie gražaus 
Vencavų ežero, Zarasų 
apylinkėje Česnavičių 
miške .Abu medžiai vieno
do amžiaus ir storio. Po
ros metrų aukštyje šias 
pušis jungia įstriža šaka.

Nemažai pasakojimų iš
liko apie" svieto lygintoją" 
Tadą Blindą. Telšių miš
kuose Ubiškės girininkijos

. ~~kurie užstojo saulės švie-Is viso $15.867.60 są. Saloje buvo pramones
įmonės, ten buvo ir susi-

82(^tys. Todėl visoks susisie
kimas su kitomis šalimis

68.00tuojau nutruko.Kiek tikru
moje žmonių žuvo sunku60.20 . , ,.nustatyti.

... $7.500.00 

... 2.200.00 
412.00 
767.00 Išlaidos
370.00 Pasiųsta Tautos Fondui $12 000.0 siekimo SU pasauliu sto-

... * 395.59 Skelbimai spaudoje ir
225,00 per radiją ......... .......... .....
184.50 Įvairios išlaidos, surištos 
210.00 su lėšų telkimu _____ __
159.00 Spaudiniai, raštinės, pašto 
217.00 telefono ir kt. išlaidos __
290.00 
10040

. 20'00 Iš *12-21040 KIAULIŲ SALOJE
108.00 1973 1 1 d- likutis ...... - » 3.657.20 Toklu vadinama

312 50 ' Balansas $15.867.60 Faduito sala Atlanto van-
120.00 Pinigai laikomi Toronto lietuvių denyne, prie vakarinių 
160.00‘ Paramos” ir Prisikėlimo parapijos Afrikos krantų. Ši ištisai 
407.95 kredito kooperatyvuose. , , , ,
--------- Tautos Fondo AUtovybo ^“1 sala atsirado su- 

Kanadoje sikaupus moliuskų gelde-

—,—T-------------------------------------------------

TEBERA ĮDOMIU MEDŽIU

Buvainės miške auganti 
puš is pavadinta Tado 
Blindos vardu. Kaip sako 
padavimai, po šia pušimi 
"svieto lygintojas" priim
davęs savo bendrų prie
saikas, o neištikimuosius 
kardavęs ant šakos .Nuo to 
šaka nudžiūvusi, likusi tik 
sakais aptekusi žymė pu
šies kamiene. ..

Ne mažiau galima būtų 
papasakoti ir apie kitus 
ąžuolus, pušis, liepas. •• 
Trumpai tariant, kiekvie
nas gamtos paminklas 
savaip įdomus, retas ir 
labai mums reikalingas.

Nuotraukoje-graž ia i ap
saugotas ąžuolas auto
stradoje netoli Vilniaus.

Petras Kanapienis.

ISLANDIJOS VULKANO 
BAISUS IŠSIVERŽIMAS
Islandijai priklausan

čioje saloje Heymaey tū
nojo daugelį šimtmečių 
užgesęs vulkanas Helga- 
fell .Dabar šią salą beveik 
visą jos paviršių užliejo 
iš vulkano kraterio išsi
veržus i lavą .Daugelis vie
tovių visai sunaikinta. 
Bendrai šioje saloje gy- 
veno* septyni tūkstančiai 
žmonių.Žymią jį dalį pa
vyko lėktuvais ir malūn
sparniais evakuoti.Gelbė
jimo darbus apsunkino ne 
tik smarkios karštos lavos' 
srovės, bet ir iš aukščio 
krintanti akmenys ir karš
ti pelenai. Pirmoje eilėje 
išvežti vaikai, moterys ir 
vietos ligoninių pacientai. 
Gelbėjimo darbuose daly
vavo ir Amerikos oro pa
jėgų įgulos, kurios yra 
gretimose vietovėse. Vul
kano išsiveržymą lydėjo 
pasibaisėtinas žemės 
drebėjimas. Vaizdas buvo 
pragariškas, į dangų lėkė 
uolų skeveldros,iš garų ir

lių nuoguloms. Nepaisant 
mažo salos ploto, ją tan
kiai apgyveno... kiaulės. 
Kur bepažvelgtum, visur 
matai ilgašnipes. Jos 
šmirinėja pajūryje,snūdu
riuoja padėjusios viena 
ant kitos galvas, rausinėja 
atliekų krūvas prie žvėjų 
namelių arba tiesiog gai
nioja vieną kitą.

Čia niekas nežino,kada 
pirmoji kiaulė atsirado 
saloje ir kas ją čia atve
žė. Patikimiausia versija, 
kad jos yra laukinių kiau
lių palikuonys, prieš dau
gelį metų patekusios į sa
lą iš kontinento.

Kiaulių prisiveisė tiek 
daug, kad salos gyventojai 
buvo priversti paskelbti 
joms karą. Prieš daugelį 
metų per vieną tokį žygį 
buvo užmušta tūkstančiai 
kiaulių. Nuo to laiko kiau
liena pateko ir į gyventojų 
maisto racioną. Tačiau 
pagrindinis maistas vis 
tiek liko žuvis ir žemės 
riešutai.

TAUTŲ DRAUGYSTĖS 
ORDINAS \ j
Sąryšy su 50-tosiomis 

Tarybų Sąjungos metinė
mis ,įsteigtas naujas"Tau- 
tų draugystės ordinas ".

" Už didelius nuopelnus, 
vystant ir stiprinant TSR 
Sąjungą, stiprinant socia
listinių nacijų ir tautybių 
draugystę ir brolišką ben
dradarbiavimą, už didelį 
indėlį į Tarybų valstybės 
ekonominį, socialinį, poli
tinį bei kultūrinį vystymą
si".

■ V
KNYGA APIE CHORUS
"Vagos"leidykla išleido 

R.Genušio paruoštą knygą ' jį 
"Chorai iš lietuviškų ope
rų". Leidinys chorų vado
vams. Jame sudėta šių 
lietuviškųjų operų chorai: 
M. Petrausko "Birutės ", 
"Eglės žalčių karalienės"; 
JXarnaviciaus "Gražino^1 
" Radvilos Perkūno "; S. 
Šimkaus " Pagirėnų " A. 
Račiūno"Tr i jų talismanų"; 
K.V.Banaičio "Jūratės ir 
Kastyčio ".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KAS VALGYTI?

Dabartiniu metu dažnai 
kalbama ir rašoma apie 
valgį .V is Ieškoma atsaky
mo kas labiausia naudinga 
sveikatai. Bet pasirodo ir 
gilioje senovėje jau buvo 
sielojamasi apie valgį. 
Štai dešimto ir vienuolikto 
šimtmečio didelis moksli
ninkas Ibn Sina, palikęs 
savo užrašus tarp ko kito 
kalba ir apie valgį Jis 
vienoje vietoje surašė val
gius,kokie jo manymu, yra 
labiausia naudingi. Jis ra- 
šožmonėms sulaukusiems 
vyresnio amžiaus patarti
na valgyti tik minkštai 
vilius kiaušinius, dar ge
riau esą jeigu kartu bus 
pridėti ir svogūnai. Nau-

žiais surkintas buvo 
įmestas į kalėjimą, jis 
puikiai gyveno, o kartais 
patyrė didelį vargą. Jo di
delis gyvenimo patyrimas 
paskatino jį rašyti ir fi
losofiniais klausimais ir 
poeziją. Vienoje savo po
emoje jis žmones mokė: 
Žmogau, skubėk, nes tu 
turi savo rankose tik vie
ną akimirką. O pagaliau 
jis dar pridėjo^Kada mes 
mirštame, tai kartu su 
savim nusinešam tik tą 
vieną įsitikinimą,kad mes 
nei nespėjom sužinoti... 
Koks didelis skirtumas 
tarp jo ir kai kurių šių 
d ienų” intelektualų1*, kurie 
šventai tiki ir visiems

dingi žuvų ikrai. Jeigu rodo,jog jie viską, o viską
valgote žuvį, tai geriausia žino ir supranta...
valgykit virtą, bet ne kep
tą .Kopūstų sriuba naudin
ga viduriams, patartina 
valgyti morkas. Uždaras 
sriubai rekomenduotinas 

' gydytas sviestas. Dažnai 
^gerkit pieną. Jeigu pasi- 
*taiko kepenų negalavimai, 

reikia daugiau naudoti 
vaisių ir razinkų, o taip

AREŠTUOJU PILIEČIU 
VARDU....
Anglijoje galioja įsta

tymas, kad vienas pilietis 
gali areštuoti kitą, jei jis 
yra įsitikinęs, jog anas 
daro visuomenei kenks
mingą nusikaltimą ir už 
tą nusikaltimą nėra baus
tas. Tačiau areštuotas

pat patartina gerti šviežią asmuo privalo tuoj būti 
vaisių sunką.Mėsa v- rto- perduotas policijai.
tina tik liesa, dažnai var- Ta teise daugiausia pa
to jama riebi mėsa apsun- sįnaudoja privatūs krau- 
kina vidurius. tuvių sekliai.

IbnSinaprimygtinai pa- Neseniai gailės, sesuo 
taria mankštintis, nes f i- j. Flemming areštavo ad- 
ziniai pratimai padeda vokalą, kuris girtas vai- 
kraujo cirkuliacijai gyviau ravoautomobilį ir važiavo 

\ peikti. Ibn Sina turėjo au- prtešinga kelio puse.
dringą gyvenimą, jis buvo ’’Areštuoju piliečių vardu, 
Bucharos emiro vyriau- nes esį pavojingas viešą

sias gydytojas, jis rete- me kely”, pareiškė sesuo,

1973.11. 14

atėmė iš advokato maši
nos raktus ir perdavė po
licijai.

Įdomiausias atsitikimas 
įvyko, kai tūla ponia B. 
Henry bandė tą pačią 
areštavimo formulę pa
naudoti britų ministeriui 
pirmininkui,kuris tuo me
tu atidarė parodą, sureng
tą sąrašy su D. Britanijos 
įstojimu į Europos Ben
druomenę. Nebaigus jai 
sakinio, policija ponią 
Henry išvedė iš salės. Jos 
nuomone ministeris pir
mininkas neteisėtai pasi
elgęs, susiaurindamas 
britų parlamento teises 
įsipareigojimais E. Ben
druomenei.

KASDIENINĖS 
PASTABOS
Jei likimas meta tau 

peilį-yra du būdai jį su
griebti: už ašmenų.. .arba 
už rankenos.

-•-
Kas turi prieš akis tiks

lą-nesižvalgo į laikrodį.-•-
Negyvenimo našta kar

tais mus prislėgta, bet 
būdas kaip ją nešame.

Kodėl visad taip yra,kad 
galimybės tik tada beldžia
si,kai jau esame užsiėmę?

-•-
Jei bausti yra žmogiš

ka,tai atleisti - dieviška.

Norėdamas įspėti atei
tį, visad žvilgterėk į pra
eitį.

-•-
Ž mona: -A š buvau visiš

kai kvaila, kad už tavęs 
tekėjau.

Vyras:-Aš tai žinau,bet 
tada buvau tiek įsimylė
jęs, kad to visiškai nepa
stebėjau.

Paruošė V.Š.

• VILNIAUS miestas 
rengiasi minėti savo gy
vavimo 650 metų sukaktį. 
Tarp kitko Maskvoje iš
leidžiamas specialus paš
to ženklas, kuriame vaiz
duojama Gedimino pilis ir 
dabartinė sovietų laikų 
statyba.

W.lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Sali e, P. Q.Tel.366-6237 
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodama 
(vairius patarimus, įkainavimu s,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

XACO MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
( M. R U T K A Ų S.K AS)

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

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal i ežiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Regt
7725 George Street • ir. dai?'mas

i c ll n • Pardavimas ir taisymas Chaparral 
a a e, ue. firmos snowmobile ir Moto firmos

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

Jettė & F r eres
Hydro - Quebec 

atstovas, 
kuris išnuomuojo 
ir įrengia karšto 
vandens Šildymą.

Tifc Cascade 
apmokote 
mėnesinę _ _
elektros sąskaita.

60 1.75

Visi kiti vandentiekio ir iildyi 
taisymai ir nauji įrengimai. Taip 
pat gazinių priemonių pardavimas 
ir Įrengimas. Veltui'įkainavimas.- 

Jettė & Frėre L.
Plumbing & Heating kontrakte

140-2e AVENUE - 366-0330

por mo«t 
>rr month

40
2.25
par mois 

per month

& 60

• MAŽEIKIUOSE šalia 
centrinės ligoninės išaugo 
trijų aukštų poliklinikos 
pastatas. Jame- erdvios 
patalpos fizioterapijos, 
stomatologiniams,chirur
gijos, rentgeno ir kitiems 
kabinetams, laboratorijai, 
gydomosios mankštos sa
lei.

lipsi.



chicagos dangum
PO CHICAGOS DANGUM
Naujas žurnalas atke

liauja į Chicago ’Pasaulio 
Lietuvių Jaunimas” .Jo re
daktorė bus Jūratė Jasai- 
tytė,taip pat jungsis ir ki
tos jaunimo jėgos. 
CHICAGOS SPORTININKU 
tarpe vyksta įvairios 
rungty nė s,pamokos ir gal
vojama išvykai į Europą. 
LSK Neries komandai da
bar priklauso 46 stiprus 
krepšininkai, 23 mergai
tės aktyviai reiškiasi tin
klinio žaidime.Jos dalyva
vo net 34 rungtynėse. 
Sportininkai nors veikia, 
bet jie neturi lėšų. Seniau 
Maropette Parko LB apy
linkė skyrė kelius šimtus 
dolerių,tikėkime kad atei
tyje jų nepamirš. Jei jau
nimas sportuoja, tenka 
mums jį tik sveikinti ir 
remti.

Chicagoje jau kuris lai
kas veikia Liet. Golfo klu
bas. Nors šių golfininkų 
didžiuma yra iš čia gimu
sių, bet įstoja ir naujai 
atvykusių. Mat golfininkų 
Lietuvoje mažai buvo gir
dėti. Klubas išsirinko iš 
savo tarpo valdyba :J.Ta- 
landis, L.Grumulaitis, A. 
Urba,M. Petrošius, A .Ka
zakevičius ir V.Izokaitis. 
Klubo garbės narys buvo 
nesenai pakeltas Dr. St. 
Biežis. Golfo šventė bus 
rugs.l - 2 d.
LAUKIAME DVIEJŲ so
listų su Draugo rengiamu 
romano konkurso koncer
tu: Kazio Yakučio, barito
no ir Ginos Čapkauskie- 
nės iš Montrealto .Koncer

Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų organizacijos baliaus pa
rengime, skautų akademikų tautinių šokių ansamblis ’’Jaunimo Viltis”
šoka ’’Blezdingėlę". Ansambliui vadovauja Andrius Markulis ir Danu
tė Bruškytė. Nuotrauka P.Maletos

tas įvyks kovo 4 d. Mari
jos Aukš. Mokykloje, tada 
bus įteiktas tūkstantis do
lerių Al.Baroniu premiją 
už naują romaną.
NELAIMĖS užgulė mūsų 
tautiečius : sunkvežimio 
užgąutas Pipiras mirė ne
atgavęs sąmonės. Sausio 
21 d. prie savo namų ras
tas naktį nukritęs Bronius 
Ūsas 54 m.netrukus mirė. 
Jis darė duris iš lauko 
pusės, paslydo ir pataikė 
aštrus laiptų galas į smil
kinį, kraujas nubėgo, nes 
niekas greitai tos nelai
mės nepastebėjo. Chica- 
giečiai daugelis pažino 
gyvenantį Clevelande Leo
ną Kazėną,nes jis pasva
lietis, čia daug jo draugų 
gyvena. Jo šeimai giliausi 
užuojauta!
TEEN. P.STRAVINSKAS, 
kurį laiką apsistojo Chi
cagoje, čia yra daug jo 
veikėjų, daug visokių pa
rengimų, o ypač spaudos. 
Jis aktualiais klausimais 
daug rašo, žmonių yra la
bai vertinamas, kad rašo 
tiesą, nežiūrint kieno ku
rios nors klaidos daromos. 
Nesenai aplankė senutę 
M.Šleževičienę, buv.min. 
Šleževičiaus žmona. Jį 
daug turi įvairių prisimi
nimų iš Lietuvos laisvės 
kovų ir Nepriklausomybės 
laikų.
NĖRA SPAUDOS KAMBA
RIO JO. Jau kuris laikas, 
kaip buvo panaikintas iš 
viso pasaulio ateinančios 
spaudos kambarys, kur 
dažnai lietuviai užeidavo, 
rasdami įv lrlų ži. alų, 

laikraščių. Redakcijos JC 
siųsdavo nemokamai, bet 
nesunku būtų rasti maci- 
natų, savai spaudą skaity
klai užsakytų. Dabar kai 
JC parsiplėtė, tikėkime jo 
vadovas ras vėl skaityklai 
nors nedidelį kambarį, kur 
žmonės galės atvykę į JC 
laiko turėdami susipažinti 
su visame pasaulyje išei
nančią spaudą. O juk daug 
yra leidinių, negi žmogus 
visus gali prenumeruoti? 
MOKYTOJŲ STREIKAS 
pasibaigė sausio 25 d. Jie 
laimėjo algų pakėlimą ir 
ilgesnės vasaros atosto
gas. Chicagos mokytojai 
dabar gaus 9,796 dolerius 
metinės algos. Tai labai 
didelė algą.
PRIEŠ NEGIMUSIŲJŲ žu
dymą, Chicagos katalikai 
ruošiasi protestuoti, kai 
Aukščiausias Teismas 
JAV paskelbė naujas tai
sykles .Aukščiausias Teis
mas pašalino maldas iš 
mokyklų, neįšleidžia įsta
tymo, kad nedegintų Ame
rikos vėliavų, nusprendė 
panaikinti kriminalistams 
mirties bausmę.

Autobusų važmos kainų 
nekels, o ras lėšų iš kitų 
šaltinių .Kažin kas pasiūlė 
miesto Tarybai, kad auto
busus perdirbti iš gazoli
no į elektros jėgą. Tai bū
tų didžiausias laimėjimas, 
jei taip padarytų, nes au
tobusai dabar dideli oro 
teršėjai.
MARQUETTE PARKE,kur 
dauguma gyvena lietuvių, 
pradėjo plyšti įvairus po- 
nografiniai leidiniai. Gy
ventojų prašomi, policija 
surado krautuvę ir areš
tavo jos tarnautojus, savi
ninkas turės uždaryti krau
tuvę.

Alice Stephens vadovaujamos “Adučiu"* ansamblis 
Chicagoje. ‘ \

’’’JDAUGMES lietuviai 
turime jumoristų. Mėgia
miausias rašyt .A. Gustai
tis, akt. Kačinskas ir kt. 
Bet Amerikos tautoj jų ir
gi nedaug. Jų vienam žy
mesniu ,Bob Hope, balan
džio 30 d. Conrad Hilton 
viešbutyje,Chicagoje ren
giamas didelis jo pagerbi
mas. Eilė metų jis lankė 
karius P. Vietname,Korė
joj ir kitur, juos linksmi
no, nors ir patrankos gau
dė, kulkos zvimbė.

Vasario 16 d. minėjimai 
jau prasidėjo:vasarlo 4 d. 
pirmieji paminėjo Lietu
vos vyčiai savo salėje,kur 
buvo pagerbta Chicago 
Savings Banko prezidentė 
F. Pakel. Vasario 18 d. 
įvyks Alto minėjimas Ma
rijos Aukšt. Mokykloj j va
sario 25 dJBalzeko Lietu
vių Muziejuje, liet, radio 
valandėlėse ir vasario 18 
Lietuvių Televizijoj .Visos 
aukos eina Altui.
LIETUVIŠKŲ plokštelių 
atsirado gana daug. Pati 
mėgiamiausi yra "Kokiais 
keliais aš keliausiu "Bal
tijos kvinteto iš V. Vokie
tijos. Pirma laida jau iš
sibaigė, bus tuoj antra.

Bal. Brazdžionis.

JONO KRIŠČIŪNO 
SUKAKTIS
Prof. Jono Kriščiūno 

vardas daugeliui vyres
niosios kartos ūkininkų 
yra labai gerai žinomas. 
Tai daugelio ūkiškų knygų 
autorius,bitininkas,Ž. Ū. 
Akademijos profesorius ir 
visuomenininkas. Sausio 
5 d. jam suėjo 85 metai. 
Sveikino Ž. Ū. Akademijos 
rektorius, bendradarbiai 

ir buvusieji jo mokiniai. 
Įteiktas Garbės raštas.

AUKSINE JUBILIEJUS
Korporacija Neo Lithu

ania Chicagoje atšvent 
50 metų auksinį jubilieji 
Be įprastinių pamaldų, 
kalbų ir iškilmių, dalis 
korporantų aplankė savo 
mirusiuosius.

LIETUVIŲ DIENOS
SIDNĖJUJ
Iki šiol gautomis žinio

mis, Australijos lietuviai 
paskutinėmis praėjusių 
metų dienomis suruošė 
Lietuvių Dienas Sidnėjuje.

Ta proga buvo ruošiama 
ir sporto bei dainų šventė ') 
Adelaidės "Vaidilos’1 tea
tras pastatė J. Griniaus 
tragediją ’’Stella Maris’’, 
Dainų šventėje dalyvavo 
chorą i.Tuo pat metu įvyko 
A LB Tarybos atstovų ir 
studentų suvažiavimai.

Šventė pradėta iškilmin
gomis pamaldomis ir baig
ta Naujųjų Metų sutikimo 
baliumi.

P. BUGAILEKIO
PARODOS
’’ Derby Evening Tele- . 

graph"aprašė P.Bugailit ! 
kio parodą Chicagoje,apie 
kurią jau buvo minėta "E. 
Lietuvyje".Pasak laikraš J 
čio, P. Bugailiškis skaito
mas vienas geriausių Lie
tuvos dailininkų.

• LIETUVIŲ žurnalistų 
sąjungos valdybaChicago
je kovo 3 d. rengia spau
dos balių, tuo būdu atgai
vindama Lietuvoje, Kaune 
įšigyvenusią tradiciją, ka
da vykdavo pats šauniau
sias viso sezono pasi
linksminimas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



DĖMESIUI

ČIA JŪS TURITE PENKIŲ VISIEMS ŽINOMU PASTATŲ

ŽJJVIĮ GREITIS
Žuvų plaukimo greitis 

skirstomas į tris rūšis: 
optimalų, maksimalų ir 
vadinamąjį ’’šuolį".Upėse 
žuvys normaliai plauko 
optimaliu greičiu; maksi
malų išvysto nugalėdamos 
kliūtis ir vydamos los au
kas .Šuolius daro išgąsdin
tos žuvys arba puldamos 
aukų iš pasalų.

Žuvų greitis priklauso 
nuo daugelio aplinkos 
veiksnių(srovės stiprumo, 
temperatūros ,apš viet tmo), 
o taip pat nuo fiziologinės 
žuvų būsenos bei rūšies.

Rekordininkė yra kard- 
žuvė (Xtpsles Gladus L.), 
kuri gali plaukti 90 kilo
metrų per valandą grei- 
č tų (kai kūno ilgis siekia 
ne mažiau, kaip 2,lmetro\ 

Aštuonių centimetrų il
gio kuoja plaukia 20-25 
centimetrų per sekundę 
greičiu .Užaugus i Iki 20-24 
centimetrų ilgio, ji gali 
plaukti 70 centimetrų per 
sekundę greičiu.

Maksimalus greitis 16,4 
centimetro ilgio lydekos- 
209 centimetrai per se
kundę .Jai užaugus iki 40- 
44 centimetrų,šuolio grei
tis pasiekia 279 centime
trus per sekundę; 20-24 
centimetrų ilgio kuojos 
šuolio greitis -122 centi
metrai per sekundę,to pa
ties ilgio karšio-96 centi
metrai, 13,5 centimetro 
dydžio karpio greitis-170 
centimetrų per sekundę.

Štai maksimalaus kai 
kurių žuvų greičio paly
ginimas (rūšis, žuvies il
gis centimetrais, svoris 
kilogramais, maksimalus 
greitis centimetrais per 
sekundę^: 
Upėtakis-32,5-O,6-39O, O 
Šlakis - 1OO - 8 - 256, O

PAVEIKSLIUKUS. ATRODO, KAD KIEKVIENAS JAUNAS LIE- Lašiša - 150 - 38-256,0; 
TUVIS GALI LENGVAI ATSPĖTI SIU PASTATU PAVADINI- Kiršlys - 35 - 0,2-216,4 
MUS..Prašome pabandyti. Sykas -25 - 0,175 - 140, 2

PASTABA: Nėgė - 32-0,057 -189,0 ;
tKas teisingai nurodys visų čia pavaizduotų pastatų pavadinimus Karpis - lOO - 20- 36, 6;

iki Kovo - March 15 d. atsiųs šia iškarpa, galės gauti Lietuvos Lynas_ 53, 5 - O, 4- 45,7; 
žemėlapį arba Nepriklausomos Lietuvos metams prenumeratą asme
niui, kurios v arda ir adreso nurodys. Visi dalyvaukit Šiame konkur- 

ir išbandykit savo žinias.

Mano manymu čia pavaizduota:

f ,<

2.,

i

Mano vardas ir pavardė:

Mano tikslus adresas:

Žuvų jaunikliai dažniau
siai plaukioja greičiau, negu 
suaugę žuvys.

VILKO AMŽIUS
Tai atsitiko dar apie 

1860 metus, netoli Dotnu
vos miestelio..

Buvo saulėta pavasario 
diena. Netoli namų ganėsi 
veršelis,žaidė vaikaLStai- 
ga jie pamatė,kaip iš miš
ko iššoko stambus žvėris 
ir puolė veršelį. Vaikai 
tuojau sumetė, kad tai bus 
lūšis arba vilkas ir šauk- 

darni nulėkė namų link. 
Žmonės, dirbę sodybose, 
tuojau išbėgo į lauką ir pa
matė tokį vaizdą:veršelis 
iš visų jėgų spaudė namo, 
į tvartą, o Jį vijosi didelis 
vilkas, Įjūris jau buvo už 
metro.tirto veršelio.Žmo
nės jau nusprendė, kad 
veršeliui amen,nes iki na
mo dar buvo likęs geras 
kelio galas. Visi iš visų 
jėgų pasileido į bėgančių
jų pusę. Tuo tarpu vilkas 
pavijo veršelį, ir griebė 
jam už kaklo, kad ir kaip 
keista,veršelis vis bėgo, o 
vilkas jau taikėsi šokti 
antrą kartą. Ir taip visą 
laiką:kiek vilkas bepašok- 
davo ir begriebdavo ver
šelį,tiek kartų jis išsprūs
davo. Žmonės, skubėję į 
pagalbą, o ypač vaikai, 
kurie stovėjo nuošaliau, 
labai stebėjosi.Greit žmo
nės pribėgo prie vilko ir 
veršelio ir, apsupę juos, 
veikiai vilką užmušė.Ta
da ir paaiškėjo keisto vil
ko elgesio priežastis .Nors 
ir didelis, jis buvo vi
sai perkaręs- vienoda ir 
kaulai. Kailis niekam ne
tiko - daugybė buvo jame 
plikų vietų, randų bei nuo
spaudų. Bet įdomiausia 
buvo, jog vilkas neturėjo 
nė vieno danties, todėl ir 
nepagriebdavo veršelio.

ALGIS KNYVĖ

• VILNIAUS dailės salo- 
nė atidaryta busimųjų dai- 

_ lininkų paroda. Dvidešimt 
penki Vilniaus vaikų dai
lės mokyklos auklėtiniai 
eksponuoja 60 praėjusią 
vasarą atliktų darbų. Ta
pybos, grafikos, skulptū
ros darbai nukelia paro
dos lankytojus į vaikų su
kurtą pasakų ir nūdienos 
pasaulį.Įdomūs jų ekslib
riai, iliustracijos liaudies' 
pasakoms.

• LIETUVOJE pastarai
siais metais plačiai vyk
domas žemės nusausini
mas .Todėl Lietuvoje eže-

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

Metine arenumerato tik $7.00
1973 m. kalendorius — $1,50.

SDUTH BOSTON, MASS. 02127

Dievo Karalystes
Žinios

( Tęsinys;
Ką Biblija Kalba Apie 
Paveikslus ir Stabus?

Mozės 2-roj Knygoj 20:4-5 sa
koma: "Nedaryk nei jokį pa
veikslą, nei pavydalą, artai bū
tų danguje, ar ant žemės, po že
me arba vandenyje. Negarbink 
ir nesilenk jiems, netarnauk 
jiems, nes aš Viešpats tavo Die
vas atlankysiu ir bausiu tave.” 

Dovidas Psalmoje 97:7 taip 
sako: — Sarmatytis turėtų vis: 
tie, kurie paveikslams tarnaujs 
ir stabais giriasi. Pranašas Je
remijus 10:3-6 taip kalba: — 
Nes žmonių padaryti dievai vie
ni niekai Jie iškerta miške me
dį ir dailydė su kirviu nutašė 
dievaitį. Paskui pagražina st 
sidabru bei auksu, pritvirtina j; 
su vinimis, kad nenukristų; jie 
niekas daugiau nėra kaip tik 
stulpai aptraukti; jie negali kal
bėti, nei paeiti, reikia juos ne
šioti Todėl nesibijokite jų, nes 
jie negali niekam pagelbėt, nė 
nuostolių padaryti. Bet Tu Vieš
patie Dieve, nėra Tau lygaus 
nes Tavo vardas yra įrodytas 
per Tavo didžius darbus. Kas 
Tavęs nesibijotų, Tu Karaliau 
tautų?

Taipgi pranašas Izajus 44 sky
riuje rašo apie dievaičių dary
tojus: — Mes dabar gyvename 
tame laike, kuriame Dievo bau
smė palietė dievaičių dirbėjus 
ir jų garbintojus, ant viso pa
viršiaus žemės. Taigi meskime 
nuo savęs visokios rūšies die
vaičius kaip Pranašas sako Iza- 
jo 2:20. Darbai Apaštalų 17:29. 
Atiduokime garbę vienam Die- 

' vui, Sutvertojui dangaus ir že
mės, ir visų matomų ir nema
tomų daiktų; taipgi Jo Sūnui 
Jėzui Kristui, kursai ėmė galy
bę, pradėjo viešpatauti čia ant 
žemės; kuris gali mus apsaugo
ti nuo ato bombų ir kitų dis- 
truktyvių elementų. Todėl mal
doje kreipiamės varde Jo. Dan

(Rus daugiau J 
Kas idonųiujatės apie Tiesą, mes 

prisiųsim veltui knygelių.
Kreipkitės šiuo adresu:

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

rų skaičius sumažėjo. Vi
same plote Iiko’2, 834 eže
rai, kurių apimtis nema
žesnė,kaip pusė hektaro.
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NAUJA MERGAIČIŲ C BO
RO " AIDAS " PLOKŠTE
LĖ. Hamiltono mergaičių 
choras " Aidas" vad. sol. 
V.Verikalčto išleido pir
mąją savo dainų plokštelę 
"Baltos gėlės". Plokštelės 
išleidimu bei jos platini
mu rūpinasi tėvų komite
tas vadovaujamas p. V. 
Sako. Plokštelę galima 
gauti pas leidėjus bei pas 
platintojus. Kaina 6 dol. 
Persiuntimui pridedama 
75 centai. Čekiai rašomi 
" Hamiltono Mergaičių 
Choras"Aidas " vardu.Užr- 
sakymai siunčiami šiuo 
adresu:
Mr. P. Grybas, 
61 Magill Str., 
Hamilton 13, Ont. 
Mergaičių choras "Aidas" 
šiuo metu intensyviai ruo
štasi naujiems koncer
tams. Su gražiu pasiseki- 
mu"Aidas’lšpildė dalį me
ninės programos Vasario 
16-sios minėjime Hamil
tone vasario 11 d., balan - 
džio 29 d. kartu su sol. V. 
Ver įkaičio koncertuos 
Detriote, o gegužės pra
džioje choras"Aidas" dai
nuos Baltimorėje ir Phi- 
ladelfijoje.
DĖVĖTI RŪBAI SUVALKŲ 
TRIKAMPIO LIETUVIAMS 
KLB Hamiltono Šalpos 
Fondo skyrius pasiuntė 
lO siuntinių - 220 svarų 
Suvalkų Trikampio lietu
viams. Ateityje Šalpos 
Fondas numato dar pa
siųsti keliolika siuntinių. 
Komitetas turi visą eilę 
laiškų iš Lenkijoje gyve
nančių lietuvių,kurie pra
šo rūbų. Turintieji atlie
kamų rūbų prašome paau
koti. Malonėkite tik pa
skambinti KLB Šalpos 
Fondo pirm. J. Plelniul: 
Tel:527 - 4876, ir pagal 
susitarimą rūbai bus pa
imti iš namų arba kas 
turi galimumo prašom at-
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vežti šiuo adresu: 
137 Gladstone Ave., 
Hamilton, Ont.
KLB Šalpos Fondas vi
siems bus dėkingas už rū
bus ir taip pat komitetas 
nuoširdžiai dėkoja už au
kas šalpos reikalams, su
dėtas vajaus metu. Jūsų 
visų geri norai įgalina 
KLB Šalpos Fondo komi
tetą dirbti šį kilnų šalpos 
darbą.
KAUKIŲ BALIUS .Mergai
čių choro"Aidas’’tėvų ko
mitetas vadovaujamas V. 
Sako,posėdyje sausio 19 d. 
aptarė ir suplanavo dar
bus kaukių baliui, kuris 
įvyks š.m.kovo 3 d.Jau
nimo Centre. Darbas eina 
pirmyn. Visi komiteto na
riai mielai dirba ir pla
nuoja, kad šis tradicinis 
kaukių balius pasisektų, 
kad praeitų malonioje 
nuotaikoje.Gražiausios ir 
įdomiausios kaukės bus 
premijuojamos. Kaukių 
premijavimo komisijos 
vadovė p Ji. Bagdonienė, 
kuri rūpinasi premijomis 
ir jau gavo šias premijas: 
$30.00 paskyrė mūsų 
šaunusis Medžtotojų-Žu- 
klautojų klubas "Giedrai
tis", $25.00-Knights TV 
krautuvės sav. p. A.Ptly- 
paltis, $15.00 - p. A.Ši- 
linskas, o kitos premijos 
bus paskelbtos vėliau 
spaudoje. Taip pat komi
tetas organizuoja turtingą 
loteriją, kurios vadovė p. 
StJ<anoplenė rūpinas i fan
tų telkimu. Turintieji ir 
norintieji paremti mūsų 
jaunimo veiklą, prašome 
skambinti loterija vado
vei p.St.Kanopienel, 
Tel: 545 - 2703 arba fan
tus atnešti sekmadieniais 
prie bažnyčios ir perduoti 
komiteto nariams. Visi 
prisidėkime prie šios lo
terijos suorganizavimo. 
Taip pat šokių metu veiks 

turtingas baras. Rengėjai 
maloniai prašo tautiečių 
nes įnešti "miklų". Juk tai 
draudžia vietiniai įstaty
mai. Kartais gali susida
ryti nemalonumų rengė
jams ir patiems dalyviams. 
Šokiams gros visiems ge
rai žinomas "Highlights " 
orkestras. Rengėjai kvie
čia visus gausiai dalyvauti 
štame tradiciniame kaukių 
baliuje. Jau dabar pradė
kime ruošti kaukes. Savo 
gausiu atsilankymu pa
rems it e mūsų mergaičių 
choro "Aidas "veiklą. Tad 
visi, jauni ir seni, maži ir 
dideli, skirkime kovo 3 
dienos vakarą šiam tra
diciniam kaukių baliui.

J. Šilelis.
• HAMILTONO lietuviai 
Vasario Šešioliktosios 
šventę surengė vasario 
11 d.
• HAMILTONO mergai
čių choras "Aidas"kovo 3 
dieną rengia kaukių balių.
• HAMILTONO lietuvių 
kredito kooperaty  vos "Tal- 
kos"1972metų apyskaitoje 
banko vedėjas praneša, kad 
" Talka" jau 18 metų graž ia i 
veikė,bet praeiti 1972 me
tai buvo patys sėkmingiau
si. Suvestas balansas pa
didėjo $831,000, o tai su
daro 27% padidėjimą. Apy
vartos buvo padaryta 
$ 17,730, OOO. " Talkos" 
kredito kooperatyvas įsi
gydamas nuosavus namus 
žymiai sutvirtėjo ir jo pa
darytoji finansinė pažanga 
tai liudija.Lygiai prie ban
ko išaugimo prisidėjo ir 
veikiančios jo agentūros 
St .Catharines, ir Londone, 
kur padaugėjo 17 naujų 
nariu.
GARSĖJA TRAKU 
KAPELA

PenkiasdeŠ imtais inka
savo jubiliejaus metais 
Sovietų Sąjunga dąug me
ninių jėgų paskleidė po 
platųjį pasaulį. Kaip lap
kričio 22 d."Vtlnlaus Tie
sa" praneša, į pasaulį pa
teko ir Trakų rajono po
puliari kaimo kapela,prieš 
tai laimėjusi laureatės 
vardą Ir,kaip geriausia iš 
visų kitų, buvo pasiųsta į 
Belgijoje ir Olandijoje 
rengiamus tarptautinius 
dainos Ir muzikos festi
valius. Kapelai vadovauja 
muzikas Jurgis Gaižaus
kas.
• VILNIUJE esą įsteigti 
prekybos ir pramonės rū
mai. Jie turi tikslo padė
ti plėsti ekonominius ry
šius su kitais kraštais.

toronto
Taupyk ir skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
53/ąc/c už depozitus 

6% už sėtus 
6% už taupymo s-tas 

6’/2% už 1 m. term. dep. 
TY^'c už 2 m. term. dep. 

Kapitalas šeši mili/onai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius pagal 
valdžios nustatytą normą — 66% Įkainoto turto. Visu narių 
gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $5.000.

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni 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 2-8723 • Toronto 3, Ontario

(VAIRŪS siuntiniai ir dovanos
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.

Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, (devizuos priimtuvai, šal
dytuvai ir ♦.♦. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates)*' 
už kuriuos gavėjas gal* pirkti prekių specialiose krautuvėse.

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ
JSTAIGA

Baltic Exporting Co. TORONTO j, ONTARIO 

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

• Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė įvyksta va
sario 18 d.4 vai.po pietų.

Pagrindinis kalbėtojas 
ministeris dr.S.Haidasz. 
Iškilmėse dalyvaus nese
nai iš okupuotos Lietuvos 
atbėgęs teisininkas Z. 
Butkus su žmona.

Antroje programos da
lyje lietuvių tautiniai šo
kiai, dainos, kuriuos at
liks vleto meno pajėgos.

• Toronto lietuvių inži
nierių ir architektų naują 
valdybą sudaro: pirm. V. 
Petrulis, vicepirm. J JS tan
kus, sekr. R. Rimas, ižd. 
A. Ciplijauskas, parengi
mų vadovas A.Raudys.

• Toronto universiteto 
Lietuvių studentų klubas- 
TULSK, susitaręs su To
ronto universiteto admi
nistracija, paskelbė vasa
rio 23 "Lithuanian Day on 
Campus ". Programa bus 
sudaryta iš trijų dalių;

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

41 
meninė dalis-tautiniai šo
kiai, parodos ir 1.1.; lie
tuviška vakarienė; vakari
nė neformali programa. ?

• TORONTO universite
to lietuviai studentai pa
skelbė vasario 23 d. "Li
thuanian Day on Campus". 
Bus paroda, lietuviška 
vakarienė ir kiti paįvairi
nimai.

KANADOS 
BENDRUOMENĖ 
PAKVIETĖ V LIKĄ 
Kanados Lietuvių Ber^’ 

iruomenės vadovybei pa
kvietus, šių metų Vilko 
Seimas įvyks gruodžio 
1-2 d. Seime bus paminėta 
ir 30-ji sukaktis. Pra
verstų, kad šiemet savo 
gyvenvietėse susibūrę lie
tuviai pasistengtų šią su
kaktį kuo plačiau, per ką 
būtų visuotinlau išryškin
tos Lietuvos laisvinimo 
pastangos ir priemonės.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montreal
N L

HKCIJĮ VAJUS

Tęsiame sąrašo, asmenų, 
kurie pirko NL bendrovės 
akcijų:

- o-

NL akcijų platinimo va
jus, nuo paskutinio prane
šimo,vėl pakilo 17 akcijo
mis, 170.00 dol. sumoje.

Bendrai nuo vajaus pra
džios 1972 m. kovo mėn .vi
so išplatinta 181 akcijų 
1810.00 dol. sumai.

NL akcijų vajus vykdo
mas ir toliau, tad visus 
NT. skaitytojus maloniai 
kviečiame įsijungti į sa-
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vos tos spaudos rėmėjų ei
les.

Šio NL akcijų vajaus 
tikslai yra: įsigyti tobu
lesne laikraščio leidimui 
priemones ir atlikti būtina 
NL namų remontą bet 
pristatyti antrąjį aukštą.

Vienos akcijos kaina tik 
IO. dol. Jei daugumas NL 
skaitytojų įsigytų tik po 
vieną akciją* būtų labai 
lengvai pasiekta užsi
brėžto 10,000 dol. su
mos.

Reikėtų atkreipti ypa
tingą dėmesį į laisvosios 
lietuviškos spaudos ugdy
mą.

Dabar skelbiame naujų 
NL skaitytojų sąrašą 
kurie įsigijo NL akcijas:
55. V.Dailydė iš Toronto, 
ilgametis NL skaitytojas, 
gerai suprasdamas šio 
vajaus reikšmę įsigijo 
1 akciją.
56. J.Kynas, iš Edmontono 
taip pat ilgametis NL 
skaitytojas,prie jau iš se
niau turimų 2-jų akcijų, 
įsigijo dar 2 naujas akcijas.
57. A .Daugelavičius, akty
vus Montrealio bendruo
menės narys " Nepriklau-

somos Lietuvos” spaudos 
bendroves revizijos ko
misijos pirmininkas, kaip 
ir visada jautrus lietuviš
kos spaudos reikalams, 
prie jau turimų NL akci
jų, įsigijo dar 2 naujas NL 
akcijas.
58. M.Rutkauskas, Mike's 
Texaco service station sa
vininkas (žiur. skelbimą 
Pointe Claire, P.Q.J ne 
karta, yra parėmęs NL ir 
atsiliepdamas į mūsų 
kvietimą, prie jau turėtų 
lO-ties NL akcijų, įsigijo 
dar 5 naujas NL akcijas.

M .Rutkauskas yra geras 
automobilių specialistas , 
todėl patartina visiems 
Montrealio lietuviams 
esant reikalui į jį kreip
tis.
59. P.Klezas ” Nepriklau
somos Lietuvos" valdybos 
iždininkas, anksčiau akty
viai dirbęs Montrealio 
DLK Vytauto klubo valdy 
boje, bei KL Bendruome 
nėje dar įsigijo 4 akcijas.
60. K.Mileris iš Hamilto
no, aktyvus KL Bendruo
menės narys, ilgametis 
NL skaitytojas, pirko 1 
akciją.
61. V. Lapenat, ilgametis 
NL skaitytojas, General 
Construction Reg'd. savi
ninkas iš LaSalle, P.Q., 
( žiur.skelbimą

Įduodamas dvidešimties 
dol. čekį pareiškė: Ir aš 
noriu prisidėti prie savo 
protėvių kultūros išlai
kymo.

Reikia tikėti kad ir kiti 
mūsų profesionalai pa
rems mūsų laikraštį, o 
ypatingai MontrealIečiai, 
kuriems NL reikalai yra 
visų arčiausi.

J.Siaučiulis, 
Vajaus vedėjas.

THE TROUBLE
WITH GIANTS

• BALTIEČIU likimui 
skirtas dramos veikalas, 
kaip jau buvo skelbta,bus 
vasario 17 dieną paleistas 
į Kanados radio tinklą. Tai 
yra svarbus mums vi
siems įvykis .Kanados au
torius Len Peterson iške
lia Baltijos žmonių tra 
gišką likimą.O kadangi šį 
vaidinimą atliks profesio
nalai artistai, tai,jis ne 
abejotinai pasieks plačiau
sias Kanados gyventojų 
mases „Šiame veikale kal
bamas apie visus baltie- 
čius,bet didžioj i dalis nuo
pelnų,kad šis veikalas pa
matys dienos šviesą, pri
klauso lietuviams. Ypatin
gai daug triūso įdėjo mū-

7626 CENTRALE LASALLE

PHARMACIE 

nnnon
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-9742
ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEK j AM A IR PRIEINAMOS KAINOS.

sų tėvynainis A. Dudara-r 
vičius.

CBC informacijos sky
rius visai Kanados etninei 
spaudai išsiuntinėjo pra
nešimus apie veikalą" The 
Trouble with Giants " bū
simą vaidinimą.

Reikia atkreipti visų 
dėmesį,kad Kanados radio 
tinklas pirmu kartu lei
džia teisioginai baltiečius 
liečiančio siužeto veikalą, 
Arti esantieji ir šiuo vai
dinimu susirūpinę asme
nys norėtų, kad ši proga 
būtų panaudota platesnės 
reikšmės Baltijos tautų 
propagandai. Tai galėtu
me pasiekti, jeigu lietuviai 
parašytų tai stočiai,iš ku
rios jie girdėjo vaidinimą 
su padėka, o jeigu nebūtų 
daugiau atsiliepimų, tai 
stotyje galėtų susidaryti 
įspūdis,jog šiuo vaidinimu 
nedaug kas susidomėjo. O 
juk mums svarbu, kad ir

RAD10 14 10 M O NTR EAL

LIETUVIŠKA RADIJO' 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK. ' 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stank evi Ji us, 1053 Albane! Cr., Duvernay, P. Q. TEL. 669*8834'

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langoi, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairūs medžio dirbiniai.

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

BELLAZZI LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popietis, cementas, 
B. P. ifdirbiniui ir visa kt.

7682. BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE 

★**
TEL. 366-7281 

it**** įeiti 
e Atliekami mechaniniai darbai 

e I lores taisymas ir dažymas 

e Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida) 

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

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St., la. 11 > 12 k.
Tel:'
932*6662; namų 737*9681

ateityje panašios rūšies 
pranešimai bei vaidinimai 
pas i rody tų. Tad visi rašy- 
kim radio CBC stočiai 
laiškus.

• D. POZNIAKAS,pagar
sėjęs vilnietis boksininkas 
netrukus bus Amerikoje. 
Jis atvyksta su sovieti
niais boksininkais ir būsi
mose rungtynėse atliks 
teisėjo pareigas.
• LITUANICA vardu Ar
gentinoje Rivadavia mies
te bus pavadinta gatvė. 
Naujos gatvės atidarymas 
netrukus turės įvykti ir 
lietuviai toms iškilmėms 
uoliai rengiasi.
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• "Lito’'metinis visuoti
nis susirinkimas šaukia
mas kovo 24 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje. 
Kandidatus į valdomuosius 
organus bus galima išsta
tyti iki susirinkimo atida
rymo-F ormas galima gau
ti abiejuose’’Lito’’skyriuo- 
se.
• ALDONA STEM PUŽ1E- 
NĖ vieši Chicagoje ir re n
gias i naujam lietuvių ope- 
ros"Carmen’’pasta tymui.
• MARIJA JANSONIENĖ 
sausio 13 d. staigiai krau
jui išsiliejus smegenyse 
mirė. Ji buvo populiarios 
vasarvietės Cape Cod 
’’ Audronės ’’ savininkė.
• ’’ GRANDINĖLĖ ’’-pa
garsėjęs lietuvių tautinių 
šokių ansamblis ateinan
čio 29 d. Los Angeles tu
rės savo spektaklį.
• ELENA VASILIŪNIE- 
NĖ New Haven, Con n. sau
sio 15 d. skaitė paskaita 
apie Vaižgantp.
• CHICAGOS lietuviai 
veikėjai sugebėjo išsirū- 
piiti. kad kai kurios di
džiosios Amerikos stotys 
vasario dien? skiria 
tam tikrą laiką Lietuvos 
nepriklausomybės pami
nėjimui.
• A. SUD IK AS, HamPtono 
kredito unijos pirmininkas 
susituokęs su Adele Sta-

v
nionytė-Sapokienė. persi
kėlė nuolat gyventi į To
ronto.

DĖMESIO
Išnuomuojamas naujas na
mas (bungalow) North Mon
realyje. — 8410 Gouin Blvd. 
East. Skambinti 665-4117.
f-------------------------- ----------------------------------------------------

° A G A L B A
nepriklausoma:
LIETUVAI

Pakalbinkit uisi sakyti 
į
NL-va artimuosius, arba, paga
liau, padov anokit geram bičiu
liui nors pusmetine NL prenu - 
ta .

Pinigus siuskit su šiuo ku
ponu:

Vardas pavardė.......................

Adresas: guirė ir N r......

('.i Iv......................... . ..............

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

Pinigus siunčia: pavardė ir 

adresas ’................... ..

• PIETŲ AMERIKOS 
lietuvių kongresas Sao 
Paulo mieste vyksta vasa 
rio 22 - 24 dienomis. Kai 
kurie Kanados lietuviai 
tuo metu organizuoja eks
kursiją į Pietų Amerika . 
Kelionė užtruksianti 7 
dienas.
• SAULT-STE-MARIE, 
žuvo Pranas Bružas, 60 
metų, jo automobiliui su
sidūrus su kita mašina.
• Kapt. R. Navikėnas ir 
Maj. R. V. Paukštaitis yra 
išvykę į Vietnamą, karo 
paliaubų priežiūron.
• J. Rimkienė su duktė- 
re ir jos šeima-B. Mc
Donald Ottawoje, yra iš
vykę atostogoms į Floridą.

DĖL VASARIO 16 
SURINKTŲ AUKŲ
Š.m. sausio 15 d.Vliko 

Valdyba pasiuntė Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirm, 
dr. K. Bobeliui ir JAV LB 
Krašto Valdybos prim. V. 
Volertui raštus, kaip šie
met Vasario 16-sios minė
jimuose surinktosios au
kos turėtų būti tarp Vliko, 
Altos ir LB paskirstytos. 
Žemiau dedame tų raštų 
turinį:

"Su šiuo laišku siunčia
me mūsų mintis bei kon
krečius siūlymus, liečian
čius šių metų Šešiolikto - 
tosios Vasario minėjimą 
JAV ėse. ’’

"Jie nėra idealūs, tačiau 
turėtų būti visoms šalims 
priimtini. ’’

’’ Šį pareiškimą Vlikas 
numato netrukus paskelbti 
visuomenei."

" Bendram reikalui ir
/o 

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Regi.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 3 5 th Avenue, Montreal 409

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

r

Agentūra veik i J

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Tel. Bus.: 722-3545
įjHf J Res : 256-5355

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

A D AMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Lietuvos laisvinimo dar
bo labui kviečiame šių 
siūlymų laikytis .Iš anksto 
dėkojame.
• VASARIO mėn. 21 d. 
Ottawoje, Parliament Hill, 
pabaltiečių komitetas ren
gia koncertą, į kurį pa
kviesta daugelio valstybių 
konsulai ir spaudos atsto
vai. Šio koncerto progra
moje pakviesta dalyvauti 
solistė Gina Čapkauskienė.

KANADOS LIETUVIŲ 
MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

KLBŠVIETIMO KOMISIJA 
sausio 31 d. nutarė šaukti 
kovo 24 d. Toronte Kana
dos lituanistinių mokyklų 
mokytojų suvažiavimą.
• POPIETĖ su dr. V. 
Sruogiene įvyko vasario
4 d. Chicagoje, Tautininkų 
namuose. Istorikė kalbėjo 
apie Lietuvos žymiausias 
pilis ir apie istorinius įvy
kius tose pilyse.
• JUOZAS , RIMANTAS 
/ SLAPŠINSKAS / mirė 
Vilniuje. Jis buvo Valsty
binės Bibliotekos direkto-

LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGA MONTREALYJE 

maloniai kviečia visus studentus ir vyresniuosius 
dalyvauti šiame prmajam

POEZIJOS VAKARE, 
kuris įvyks vasario 24 d., šeštadieni 7,30 vai. vok., v 
Martnique Motor Inn. (Guy ir Dorchester gatvės). 
Programoje dalyvauja: V. Akstinas, 

K. Barteška, 
H. Nagys.

Taip pat kviečiami dalyvauti ir jaunesnieji poetai.
Po programos bus teikiamas ir stiprus punšas.

P s. Salėje telpa lik 60 asmenų, tad malonėkite įsigy ti 
bilietus iš anksto pas L. Giri liną. I . Kudzmą arba I . 
Plašinską. Duris uždarius, niekas daugiau nebus 
ii ei dži amas. J aini ie ji poetai , kurie norėsite daly
vauti programoje, prašome skambinti l .Plašins- 
U/-366.99/6. ■

rius ir knygų rūmų biblio- džiotojų klubo ’’ Geležinis 
grafijos skyriaus vedėjas. Vilkas’’valdyba,š.m.vasa- 

rio mėn. 25 d. ,1 vai. p. p.
• LIETUVIŲ darbininkų 
draugija Brooklyne šiems 
metams išrinko valdybą 
tokios sudėties : Bronė 
Spudlenė, pirmininkė, A.
Mačlonis, vice - pirminin
kas, A. Šateika, sekreto- 
r lūs ,S .Briedis, iždininkas.

sudbury 
Sudburio žvėjų ir me

Montreal™ Lietuvių Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE 

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ...... ...... 5.0%
Taupomąsias s-tas ................. 6.0%
Term. ind. 1 metams __  6.5%į
Term. ind. 2 metams ......... 7.0%*
Term. ind. 3 metams ......... 7.5% Investacines
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-Nemok. gyvybės apdr. iki $10.000 
<lą iki $2,000 už taup. s-los sumanui paskolos sumą.

Koopcr oty vine namiį( iki 4 butu) ir namu inventoriaus apdrauda 

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

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

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

T

p. J. Remeikio restorano 
’’ Elgin Lunch" patalpose5 
šaukia visuotinį narių su
sirinkimą.

Susirinkimas svarbus, 
nes bus renkama nauja 
klubo valdyba ir nustato
mos gairės tolimesne^ 
klubo veiklai.

Tikimės, kad visi klubo 
nariai šiame susirinkime, 
dalyvaus.

Valdyba. /

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .... . ... 8.5%
Nekiln. turto ' . 8.5%
čekių kredito . ... 9.0^

... nuo 9% iki 12%’
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