
NEPRIKLAUSOMA

LIETUVA
LITUAN1E INDEPENDANTE INDEPENDENT LITHUANIA

, ~ Montreal is • 1973.111.21 • Nr12(2038) 7722 George Street, La Salle 690, Quebec, Canada e Tel. (514) 366-6220

MASKVA PROVOKUOJA JUGOSLAVIJA
Žinome, kad Maskva 

savo satelinus visada 
džiugina savo draugystės 
pažadais. Bet tikrumoje 
Maskva net sau artimose 
valstybėse laikosi labai 
keistos politikos. Apie tai 

• kalba Maskvos laikysena 
Jugoslavijoj, vietos kom
partijos valymo metu.Ten 

^leš Tito Maskva sukurstė 
wuorvatus, kurie pradėjo 
' ''tkalauti nepriklausomy
bes ir žadėjo prisijungti 
prie Rusijos.Toliau Mas
kvos diplomatai, stengda- 
mies nepaklusnią Maskvai 
Jugoslaviją susilpninti, 
sukurstė serbus, įtikinė
dami maršalą Tito, kad 
serbai irgi nori Jugosla
viją apleisti ir pasidaryti 
nepriklausomi.

Maskva nekantriai lau- 
i jau pasenusio maršalo 

' xito pasitraukimo ir jau 
ngta jiems palankius 
irus,kurie Jugoslavijoj 

B imtų valdžią į savo ran- 
_ kas.Pasitraukus Tito, Ju

goslavijos armija turėtų 
suvadinti lemiamą vaid
menį būsimuose įvykiuo
se. Tad rusai dabar ieško 
Jugoslavijos armijoj sau 
šalininkų, ypatingai aukš
tesniųjų karininkų tarpe. 
Jau esąs sudarytas didelis 
•'alankių Maskvai kartnin- 

a sąrašas.
Jau pradėjo nesutarimai 
.čiame Jugoslavijos 

,.ompartljos centro komi
tete.

Serbų kompartijos C .ko-

• VALIUTU KRIZĖ te
bėra gresminga.Paryžiu- 
je vykę pasitarimai, ku
riuose dalyvavo Europos 
ir bendrosios rinkos val
stybių finansų ministerial, 
buvo skirti valiutų krizės 
klausimas spręstiJŠių pa
sitarimų dalyviams nepa
sisekė,pasiekti bendro vi- 

miteto pirmininkas Marko 
Nikežlč viešame posėdy
je atvirai apkaltino Tito, 
kad šis būdamas Maskvo
je keletą valandų slaptai 
tarėsi su Brežnevu ir su
grįžę į Bielgradą apie tai 
jokio pranešimo partijai 
nepadarė .Atsirado ir dau
giau įtakingų veikėjų, ku
rie pasireiškė opozicinė
mis nuotaikomis. Bet pats 
Tito asmeniškai juos iš 
partijos pašalino.Pagarsė- 
jęs Koča Popovič, buvęs 
vyriausio kariuomenės 
štabo viršininkas, išdrįso 
asmeniškai nueiti pas So
vietų Rusijos pasiuntinį ir 
griežtu tonu jį įspėjo atei
tyje nesikišti į Jugoslavi
jos vidaus reikalus. Atsi
rado tokių savarankių vei
kėjų, kurie pareikalavo iš 
maršalo Tltd’savikritiko^’.

Antisovietlnės serbų 
kompartijos veikėjų pa
stangos nesiliauja, nors 
Tito dabar panašius vei
kėjus baudžia ir šalina iš 
kompartijos.

Maskva anksčiau smar
kiai rėmė chorvatų ir 
makedoniečlų separatiz
mą, šiuo kartu pakeitė 
kryptį ir toliau ardo Ju
goslavijos kompartija su- 
piudydama atskirų tautų 
atstovus. Maskvai svarbu 
susilpninti Jugoslaviją, 
kuri savo nepriklausoma 
politika smarkiai kenkė 
Maskvai galutinai paimti 
savo įtakon Balkanus.

stems priimtino sprendi
mo. Valiutų krizė tuo bū
du galės užtrukti ilgesnį 
laiką. Reiškiama nuomo
nė, kad valiutų krizė su
kėlė spekuliantą i,kur te la
biausia spekuliavo dole
riais. Valiutų krizė galėtų 
greičiau pasibaigti, jeigu 
Europos valstybės vientn-

Laisvės Alėja Kaune nepriklausomai s laikais. 
Suialęs policninkas, apŠirkŠnyje vielos.

TERORO AKTAI 
LONDONE
Irlandijos respublikinė 

armija perkėlė savo tero
ristinę akciją į Londoną. 
Įvyko su bombų sprogi
mai, Londono valdžios 
įstaigų srityje.V ienas lon- 
donietis užmuštas, o 160 
sužeistų. Policija surado 
ir daugiau padėtų, gausiai 
lankomose vietose, bom
bų, bet jos laiku buvo pa
šalintos. Sprogusios bom
bos buvo didelio pajėgu
mo, sprogimas-padarė ne
maža žalos. Žmonių aukų 
būtų buvę daug daugiau, 

gai imtųsi priemonių pa
šalinti spekuliaciją ir pa
laikytų pinigų kursą, koks 
susidarė po dolerio de
valvacijos.

jeigu policija nebūtų gavu
si įspėjimo apie parengtą 
sprogimą. Policija spėjo 
pašalinti publiką iš pavo
jingų taškų .Sprogimų vie
tose staiga atsirado auto
mobiliai,kuriuose bombos 
nustatytu laiku sprogo. 
Londono policija įvykdė 
eilę suėmimų. Buvo areš
tuoti kai kurie keleiviai, 
kurie jau buvo patekę į 
lėktuvą skrendantį į Dub
liną .Irlandijos respublikos 
armija išleido atsišauki
mą, kuriame pripažįsta, 
kad sprogimai Londone 
padaryti jos nurodymu.

Kaimynui, geron bičiuliui, 
jaunavedžiams —

- laikraštis 
geriausia dovana

ROMO KALANTOS 
SAVAITĖ
Vyriausias Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetas 1973 
m.gegužės 14-21 d. skelbia 
ROMO KALANTOS SAVAI
TE, kuri skiriama Lietu
vos laisvei atiduotos di
džios aukos metinei su
kakčiai minėti.
New Yorkas,1973 m. kovo 
9 d.

Vilko Valdyba.
Vyriausio Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto siū
lomoji programa ruošia
miems ROMO KALANTOS 
SAVAITĖS minėjimas ge
gužės 14-21 d. d.

Vliko Informacijų A gen- 
tūrą ELTA pasirūpina iš
leisti autentišką Kalantos 
nuotrauką ( pernai Elta ją 
buvo paskolinusi "Times" 
žurnalui, iš kurio kai ku
rie lietuvių laikraščiai 
buvo ją persispausdinę, 
kuri, kaip tautinė relikvi
ja, turėtų būti kiekvienoje 
lietuvių šeimoje. Kalantos 
paveikslą reikėtų įsigyti 
kiekvienam jaunuoliui, 
pradedant pačiu jauniau
siu.Todėl a. visų lituanis
tinių mokyklų ir jaunimo 
organizacijų vadovybės 
prašomos pasirūpinti ati
tinkamu paveikslų kiekiu, 
kad juos galėtų gauti visi 
mokiniai ir organizacijų 
naria’ laikomos specialios 
pamaldos ir turimais Ka
lantos paveikslais aprū
pinami pamaldų dalyviai.

Todėl vist kviečiami iš 
anksto apsirūpinti Kalan
tos paveikslais. Tuojau 
siųskite užsakymus,ir po 
vieną doleriį už paveikslą 
ir jo gamybos ir persiun
timo išlaidoms padengti. 
Rašykite šiuo adresu: 
ELTA,
29 Vest 57th St., 12 fl., 
Nevr York.NY IOO19, 
USA.



TIKTAI * 
VIENAS 
POSAKIS

Ne taip garsiai, bet vis 
tik Sovietų Rusijoj mini
mos 20 metų sukaktuvės 
nuo Stalino mirties. Šias 
sukaktuves mini taip pat 
ir vadinamoji pogrindžio 
spauda, slaptai leidžiami 
leidiniai. Jeigu iš vienos 
pusės jaučiamas oficialia
me Rurijos gyvenime tam 
tikras Stalino kulto atgi
mimas, nors tai daroma 
pavaliai ir nežymiai, gre
ta to ir slaptieji laikraš
čiai neaplenkia Stalino 
mirties sukaktuvių. To
kiame slaptame leidinyje 
teko pastebėti vieną po
sakį, kurs padarė savo
tišką ir neįprastą įspūdį. 
Ten cituojamas populia
raus poeto Eugenijaus 
Jevtušenkos posmas apie 
tai,kad”mes išėmėm Sta
liną iš Lenino mauzolie
jaus, bet kaip išimti Sta
liną iš jo pasekėjų "...

O toliau jau kalbama kaid 
nuožmioji Stalino dvasia, 
despot inis laisvos minties 
tramdymas, nfekaltų žmo
nių persekiojimas tebesąs 
gyvas’tetalinistų’Tcrutinėse 
Ir pagaliau pridėtas toks 
posakis.. ."jie gatavi su
naikinti visus kitaip galvo
jančius, visus Kremliaus 
biurokratams nepaklus
niuosius ir visus lietu
vius "...

Tie žmonės, kurie rašė 
taip, juk nekoncentruoja 
savo dėmesio į lietuvių 
tautos nelaimes. Jie kalba 
visai milžiniškai Rusijai, 
nuo Kamčtakos iki Kali- 
ningrado/Karaliaučiaus /, 
nuo Kaukazo iki Solovkų 
salos, kuri visais laikais 
garsėjo,kaip bausmės vie
ta. Jie kalba į milijonus 
žmonių, kviesdami ugdyti 
savyje pasipriešinimo 
dvasią.

Ir čia pat išskirta iš vi
sų raudonosios Rusijos 
priespaudoje gyvenančių 
tautų, viena lietuviu tauta. 
Tuo pačiu jie pripažįsta, 
jog lietuvių tauta yra visų 
kitų tautų tarpe pirmoji 
savo pasipriešinimo dva
sia, savo didele laisvės 
meile ir troškimu išsi
vaduoti iŠ nevalios.

Ar nėra taip, kad mes 
toli gyvendami nuo savo 

-krašto, permažai vertina
me lietuvių ryžtingą troš
kimą išsilaisvinti. Mes 

2psl.

greičiausia nepajėgtame 
pakankamai įvertinti jų 
pastovaus, neatlaidaus ir 
griežto darbo išsilaisvi
nimo kelyje. Greta gyve
nantieji tur but aiškiau 
mato, kas tikrumoje Lie
tuvoje dedasi.

Tokia viena užuomina 
jau daug pasako.

Bet jeigu taip yra, tai 
kokius jausmus mums su
kelia ten susidariusi būk
lė? Visomis kitomis ap
linkybėmis mes galėtume 
džiaugtis savo žmonių 
stipria valia ir pasiauko
jančiu pasiryžimu. Galė
tume išdidžiai sakyti, kad 
laisvę mylinti lietuvių 
tauta nėra palaužta, nepa- 
s įdavusi prispaudėjams

VARĖNOS 
DĖL RELIGINIU
PERSEKIOJIMŲ

Varėnos raj.DŽDTVyk- 
domojo Komiteto

Pirmininkui
P a r e>t š kl m a s 

Ali Š. m.fūgsė jo mėn. mūsų 
vaikai grįžę iš mokyklos 
skundėsi, kad mokykloje 
jie buvo tardomi, ar jie 
eina į bažnyčią, kas kiti 
eina ir bauginami, kad už 
ėjimą į bažnyčią bus su
mažintas elgesys, įrašyta 
į charakteristiką.

Mano,Griežės J.,dukrą 
Valkininkų vidurinėje mo
kykloje klausinėjo moky
toja Kliukaitė, mokytoja 
Butkienė, direktorė, ar 
einanti ji, jos mažesnė se
suo į bažnyčią, kada eina 
išpažinties. Prieš metus 
jai buvo priminta, jei ei
sianti į bažnyčią,neprtleis 
prie egzaminų.

Urklonių aštuonmetėje 
m-loje mokytoja Saulė- 
nienė baugino mano, An- 
drluškevičienės S.,dukrą, 
kada buvusi Pirmosios 
Komunijos, ar einanti į 
bažnyčią. Kartu baugino, 
kad už ėjimą į bažnyčią 
bus įrašyta į charakteri
stiką ir negausianti darbo.

Mano, Kazlauskienės 
J., ( Plekštorės kaimas) 
abu sūnų klausinėjo mo
kytoja Kliukaitė, direkto
rė ir iš rajono, ar buvo 
Pirmos Komunijos, kas iš 
berniukų ir mergaičių ei
na į bažnyčią, kas privedė 
prie Pirmos Komunijos.

Mano, Blažulionienės 
J., ( Užperkasės kaimas) 
sūnų ir dukrą klausinėjo 
mokytoja Butkienė, direk
torė Ir iš rajono, kada bu-

ir tebėra išlaikiusi savo 
kovingą dvasią.

Greičiausia čia daro 
gilų įspūdį, ne vienas-ki
tas faktas, bet vientisas 
visų lietuvių atkirtis di
džiarusiams, kiekvienoje 
vietoje ir kiekviena proga.

Betgi reikia atsiminti, 
jog puikiai žino dabartines 
lietuvių nuotaikas visi tie, 
kurių rankose atsidūrė 
mūsų žmonių likimas. Vie
šai apie tai niekas neuž
simena, niekas nedaro at
virų preikaištų. Bet pa
gieža prieš lietuvius auga.

Nereikia dvejoti, kad 
ateis laikas ir lietuviams 
teks nukentėti. Vieni as
meniškai kentės,kiti grau
densis, matydami, jog jų 
gimtinė dėl nuolatinio

G Y V.ENTOJ Al S

vo Pirmos Komunijos,kas 
mokino, kokios mergaitės 
buvo.

S. Naniškių mokykloje 
per tėvų susirinkimą bu
vo pareikalauta, kad tėvai 
nevestų vaikį į bažnyčią. 
Mano, Jurgelevičiaus sū
nus (Mištūnų kaimas) pa
rėjęs iš mokyklos pasako
jo,kad mokytojai sakę, jog 
jei vaikai eisite į bažny
čią, klebonas gaus dvejus 
metus kalėjimo.

Mums atrodo,kad niekas 
negali mūsų vaikų be mū
sų klausinėti ar eina į 
bažnyčią ir bauginti.

Pasirašė 9 vaikų tėvai.
Varėnos raj. Vykdomojo 

Komiteto Pirmininkas at
siuntė tokį " atsakymą ":

"Patikrinus jūsų pareiš
kimą nenustatyta,kad Jūsų 
vaikai būtų tardomi. Mo
kytojai klausinėjo vaikus, 
kaip jie praleidžia savo 
laisvalaikį ir ką jie veikia 
už mokyklos ribų ir tas 
natūralų, nes mokytojai 
privalo žinoti, kuo užsi
ima jų mokiniai ir nuolat 
rūpintis jų auklėjimu.

Be to, Jūs neturite tei
sės reikalauti, kad moky
tojai propaguotų tikėjimą, 
nes Jūs puikiai žinote, kad 
bažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės ir visose mo
kyklose yra vedamas 
ateistinis mokinių auklė
jimas, kaip to reikalauja 
dabartinis mokslo tšsi- 
vystymas.

SUSIRŪPINIMAS DĖL 
NUOTAIKŲ LIETUVOJE

Sovietų "Pravda", veda- 
mąjame rašo, apie maiš- ' 
taujančius ir neramumą

svetimųjų antplūdžio, da
rosi jau neatpažįstama. 
Didysis Kremliaus apara
tas dirba vienu tikslu, kad 
visas tautas suliedinti į 
naują" sovietinę naciją ".

Šios barbariškos akci^ 
jos eigoje,Lietuva pirmo
ji pajus sunkiuosius smū
gius, kadangi ji yra pir
moji visų tautų tarpe, ku
ri išdrįso nepasiduoti 
svetimam jungui. Tyčia 
kuriama pernelyg didelė 
Lietuvai industrijų,Alytus, 
MažeikiaiJClaipėda įsiur
bia svetimųjų tūkstančius 
ir nuslopina lietuviškąjį 
elementą .O toliau bus dar 
griežčiau. Tad mintys, 
kurios šiomis nuotaiko
mis atsiranda, nėra link
smos ir greičiau permai
ningos . J / .

K U N D Ž I A S I 

siančios nacionalinės ten
dencijos.

į tai iŠ Maskvos Ameri
kos korespondentas Smith 
pažymi,kad toks ptraipsnis 
esąs tylus prisipažinimas, 
kad Sovietų valdžia labai 
susirūpinusi pastarųjų mė- 
wrę*4 įvykiais Lietuvoje.

PANEVĖŽIEČIAI
TURĖS GILESNĘ UPĘ
Gilesnis, sraunesnis 

tapo Nevėžis, kai prieš 
keletą metų į jį specialiu 
kanalu buvo nukreipta da
lis Šventosios vandens. O 
dabar netoli Panevėžio 
cukraus fabriko, ties Sa- 
vitišktu, ruošiamasi už
tvenkti Nevėžį. Kol bus 
statoma užtvanka, upė te
kės nauja, specialiai iš
kasta vaga.

Užtvanka pakels Nevė
žio vandenį maždaug me
tru. Virš užtvankos bus 
pastatytas tiltas.

Nepriklausoma Lietuva
1)1 Lietuvos i šlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada9
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VASARIO 16 NEW 
YORĘE
Vasario 16 - sios rytą, 

penkias minutes > prieš 
8-tą valandą, New Yorko 
CBS(2 kanalas) televizijos 
stotis paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės dieną, 
arba, kaip pranešėjas pa
sakė " Lietuvos gimtadie
nį". Buvo parodyta gražiai 
apibrėžta Lietuvos geo
grafinė vieta tarp Lenkijos 
ir USSR ir labai ryškiai 
parašytas Žodis-LITHUA- 
NIA.

Pranešėjas John Ha 
paminėjo Lietuvos-Lenk1 
jos uniją, po Pirmojo pt 
saulinio karo Lietuvos at
sikūrusią savo valstybinę 
neprikluasomybę ir, kad 
1940 m. sovietai Lietuvą 
okupavo. Pabaigoje pami
nėjo, kad Vashingtone te
beveikia Lietuvos atsto-

KLAIPĖDOS 
PROJEKTUOTOJŲ 
DARBAI
P.Lapė pasakoja"Tai 

binėje Klaipėdoje " apie 
miesto architektų darb 
Architektas J.Pipiras pro
jektuoja trečiąjį Gedminų 
mikrorajoną, kuris iškils 
palei Šilutės plentą. Jis 
bus visai šalia dviejų pir
mųjų, kurie jau baigiami 
statyti.

R. Valatka projektuoja 
gyvenamąjį rajoną prie 
Smiltelės upės.Čia gyvens 
apie 27 tūkstančius žmo
nių.

Klaipėdiečiai suprojek
tavo taip pat Mažeil 
miesto mikrorajoną, k 
apsigyvens 20 tūkstančių 
žmonių .Uostamiestyje at
liekami užsakymai. Ne
ringos, Palangos, Plungės, 
Skuodo, Kretingos, Šilutės.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
J ,.’.Vd



Komo. Jeronimas Kačinskas, 
kurs parašė vieno veiksmo 
operą “Juodasis Laiv as , 
Simui Kudirkai atminti* 
Libreto parašė Algirdas 

Landsbergi s

ROMO KALANTOS
MIRTIES METINĖS
Artinantis metinei su- 

kakčiai(gegužės 14 d.),kai 
Romas Kalanta Kaune pa
aukojo savo gyvybę dėl 
Lietuvos laisvės, Valdyba 

?a nutarusi išleisti jo 
paveikslą, kuris turėtų 
lt matomas kiekvienos 

seimos namuose.
kovo mėn.31

Lietuviu jaunuolių būrelis. Mieli lietuviški veidai, puikūs tautiniai kostiumai. Bet jie čia matomi 
Maskvos Raudcnojoj aikštėje, pavaryti kloniotis ir nešti vainikus Lietuvos prispaudėjams.

• LIE TUVIU bendruome
nės busimo seimo atstovų 
rinkimai įvyksta gegužės 
19-20 dienomis. Kandida
tai į atstovus turi būti 
įteikti rinkimų komisijai 
ne vėliau

• KOVO mėnesio minė - 
tinos dienos: 1861 m.kovo 
3 d. panaikinta baudžiava 
Lietuvoje.1879 m.kovo 3 d. 
gimė rašytojas Jonas Bi
liūnas, 1864 m.kovo 10 d. 
rusai sušaudė sukylėlių 

vadą Konstantiną Kali
nauską, 1864 m. kovo 16 d’, 
gimė knygnešys Jurgis 
Bielinis - Bieliakas, 1864 
m.kovo 18 d. gimė rašyto
ja Gabrielė Petkevičaitė 
/Bitė/, 1948 m.kovo 24 d. 
rusai sucholkozino Lietu
vos ūkininkus.
• LIETUVIU FONDAS 

tuvių kultūrinių darbų pa
ramai paskyrė iki to laiko 
lietuvių tarpe negirdėtai 
didele sumą, net 57,280 
dolerių. Tuos pinigus 
skirsto Lietuvių Fondo Ta- 
ryba.Štuo reikalu jau įvy
ko pasitarimas, kuriame 
dalyvavo:dr .A. Razma, dr. 
G. Ba Tukas, J. Račkauskas,

St. Dabkaus nuotrauka

Krašto Valdybos nariai Aušra Mačiulaitytė - Zerr ir dr. Antanas 
Novasitis (viduryje) dėkoja ŠĮ minėjimą globojusiam Illinois se
natoriui Charles Percy.

Pittsburgho lietuvių tautinių šokių grupė "Neris", išpildžiusi Daytone meninę programą. Gražiai išaugusi Marytė Snapkauskaitė su dukrele.
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AUSTRAL ĮJOS LIETUVIAI
Mums brangus kiekvie

nas lietuvis ir įdomus jų 
organizacijų veikimas. 
Mes visi sekame sėkmin
gus jų darbus ir sieloja
mės dėl juos Ištinkančių 
negerovių. Bet štai Aus
tralijos lietuviai, jie tokie 
tolimi, tarp jų ir mūsų 
driekiasi baisūs vande
nys, atskirianti juos nuo 
mūsųjų gyvenimas suke
lia padidintą susidomėji
mą .V Iena s jų laikraštinin
kas kartą parašė-” Visoje 
Australijoje tėra tik tiek 
lietuvių, kiek Chicagoje 
susirenka į auditoriją dai
nų ar šokių šventėje"....

Bet matot, jie aktyvus, 
jie veržlūs ir daugeliu 
požiūriu sėkmingi, gal to
liau prasisiekę negu kitų 
artimų ir tolimų šalių tė
vynainiai.

Kada šiaurėje begyveną 
lietuviai žiemos laikotar- 
plu šalo ir kaparnojo per 
sniego pusnis, mūsų aus
tralai kaip tik džiaugėsi 
vasara Ir pajūrio malonu
mais. Tat buvo geriausia 
proga Kalėdų metu pada
ryti Australijos Lietuvių 
Dieną. Čia matote tų iš
kilmingų posėdžių vaizdus. 
Vyrai vienmarškiniai, mat 
karšta.Rimti posėdžiai. 

Pirmininkaujantis iškll-

■ } j ji XrtJiJzlu U . j . Į-

avsitėv goqoir-

VIRŠUJE AUSTRALIJOS 
BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMO 
PREZIDIUMAS

mingąjį posėdį atidarė to
kiais žodžiais:-".. .Paki
lioje nuotaikoje gražioje 
aplinkoje susirinkome 
pradėti Lietuvių Dienas".. 
Nagijlygiaitokiais pačiais 
žodžiais visi pirmininkai, 
kaip susitarę ir visuose 
kituose klimatuose šiau
rėje ir pietuose, rytuose 
ar vakaruose pradeda sa
vo iškilmingas kalbas.

Toliau vyko reikalų 
svarstymai. Kalbėta, kad 
vietos laikraščiai reika
linga spaustuvė. Bet tik 
būtinai reikia, kad "pen- 
klosdešimts vienas nuo
šimtis šėrų priklausytų 
bendruomenės valdybai ". 
Kam tai? O reikalas pa
prastas, reikia, kad lai
kraščio kryptis būtų kon- 

Melboumo “Džiugo*’ tuntas. Pirmas iš kaitės tuntininkas psk. V. Stasiliūnas, 
S.m. gruodžio 17 d. tuntas švenčia savo 25 metų, sukakti.

•‘DAINOS’* choro moterys sėkmingai koncertavusios Sydnejuje lapkričio mėn.
11 d. Dirigentė Zita Belkutė antroji iš kaires. Viduryje choro vadovas dirigen
tas Br. Kiveris. Z' N uotraulca V. Vilkaičio.

tro!luojama,kad kaip nors 
"ne pasimestų".Ir ten pa
našiai pasitaikė ir kitur, 
girdim, esti,kad redakto
riai pasidaro perdaug sa
varankūs. Juos reikia su
tramdyti, neleisti kalbėti 
ką jie nori ir išmokyti 
paklusnumo. Tam ir rei
kalingas tasai šėrų" pen
kto s dešimts vienas nuo
šimtis ".

O vėliau tokie pažįstami 
reikaliukai. Visas suva
žiavimas ilgai galžo ir 
s varstė,kodėl redaktorius 
neįdėjo visų skaitytojų 
laiškų į laikraštį. Buvo 
aiškinta, kad skaitytojai 
esą įsižeidę.

"Mūsų Pastogjėe"-aus- 
traliečlų rūpestingai tvar
komam laikraštyje, rašo
ma, kad buvo priekaištai 
ir patarimai redaktoriui:- 
,TRedaktoriut buvo patarta 
nežiūrėti pro savo akinius, 
bet per svetimus"... .Ak, 
kaip gerai pažįstamos pro
blemos,būdingos ir kituo
se dažnai gerokai šaltuose 
klimatuose...

Bet reikia stebėtis lie
tuvių australiečių pasto
viu ir darniu darbu. Jų tė
ra tik maža saujelė, o jie 
turi ir savo namus, klubus, 
ansamblius,spaudą ir tea - 
tro vaidinimus. O jų me
nininkai spėjo - pagarsėti 
australų tarpe, artistai ir 
režisieriai jau dirba aus- Vytautas ir Marija Spokeviciai 

Australijos lietuviai pasidžiau
gia Vytauto Špokevičiaus ir Ma
rijos Neverauskaitės sukurta 
lietuviška Šeima. Jie abu ne ei
liniai lietuvių jaunuoliai, jie a* 
giliai susipratę ir v eiklūs vieš, 
me gyvenime. Iš mažų dienų ji#- 
auklėjasi pati Jotinėje* dv asiojt 
ir subrendo pirmaujančiais vi
suomenės veikėjais.

tralų teatruose ir prasi
mušė į pirmąsias eiles. 
Nereikėtų skubėti juos 
mokyti, nes jie patys mus 
daug ko gali gražiai pa

mokyti. P. T.



TRIMITO AIDAS 10

NEV YORKO SIMO 
KUDIRKOS ŠAULIŲ 
KUOPOS VĖLIAVOS 
ŠVENTINIMAS
Š.m. sausio mėn. 21 d.

New Yorke, Brooklyn© 
apreiškimo bažnyčioje iš
kilmingai pašventinta St-

5 Kudirkos šaulių kuopos 
vėliava.

ko kun. Pranas Raugalas, 
asistuojant kun. Antanui 
Račkauskui ir tėv. Pauliui 
Baltakiui,kurio pamokslas 
buvo skirtas šiai dienai.

Vėliavos krikšto tėvais 
buvo Dr. J. ir A. Kaziskai, 
Pamaldų metu giedojo Ap
reiškimo parapijos choras 
vadovaujamas muziko Al
girdo Kačanausko.Pamal- 
'’ope buvo daug kitų orga- 

2zacijų vėliavų.
J iškilmingą akademiją 

w Jrapijos salėje susirinko 
250 vietinių ir svečių.

Akademija atidarė S. 
Kudrikos kuopos vald. 
pirm. Antanas Reventas. 
Amerikos ir Lietuvos 

rų choras "Perkūnas" va
dovaujamas muz. V.Stro- 
lios JSveikino:Lietuvos gen. 
konsulas A .Simutis, Dr. J. 
’-•'ztckas ir L.Š.S.T.C.V. 
t-j'm.Vincas Tamošiūnas, 
* ris įteikė nuslpelnu-

»ms Šaulių Žvaigždėms: 
iko pirmininkui dr. K.

Valiūnui ir Lietuvos skautų 
seserijos vadei Lilei Mi- 
liukienei. Prof. Mantautas 

pos susirinkimą šaulių 
malda atidarė kuopos val
dybos pirmJSt. Barauskas: 
susirinkimo prezidiumą 
pakviesdamas pirminin
kauti Ig. Petrauską, ir se
kretoriauti A .Mylę. Trum
pa paskaitą apie Vld.Put- 
vį skaitė Stp. Kęsgailą. 
Praeito susirinkimo pro
tokolą perskaitė A. Myle, 
kuri susirinkimas priėmė. 
Kuopos veiklos praneši
mus padarė St. Barauskas, 
iždininkas Br. Bagdžiūnas, 
šaudymo vadovas B. Kas
peravičius, parengimų ir 
scenos mėgėjų grupės va
dovas V. Sušinskas, mote
rų skyriaus vadovė J. 
Jukonienė, kontrolės ko
misijos A. Vazalinskas ir 
garbės teismo Stp. Kęs
gailą.

Į S-gos atstovų suvažia
vimą įvykstantį š.m.ba
landžio mėn. 14 - 15 d.d. 
Detroite,atstovą is išrinkti 
J.Strelienė, J. Jukonienė, 
Ig. Petrauskas, J. Šiaučiu- 
Us, P. Gabrys ir V.Su- 
štnskas kuris, St. Baraus

S-gos įkūrėja Vld.Putvį. 
Akademijos programą 
sėkmingai vedė Vanda Gal- 
buogytė.Meninėje progra
moje pasirodė Algimantas 
Bružas " Perkūno ” vyrų 
choras. Po menines pro
gramos seke vaišes.
• L.K. Mindaugo šaulių 
kuopa paremdama lietu
višką spauda įsigijo dar 
5 NL akcijas 50.00 dol. 
sumoje.
• ŠAULĖ, J. Strelienė 
Kanados šaulių rinktines 
moterų vadovė dalyvavo 
New Yorke Simo Kudir
kos šaulių kuopos vėliavos 
šventinime.

L. K. Mindaugo šaulių 
kuopos nariams M. ir B. 
Kasperavičiams vasario 
1O d. jų namuose buvo pa
minėtas 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvės.

Chicagos Vytauto Didž. 
šaulių kuopa iš savo iždo 
paskyrė 100.00 dol. Tur
kijoje esantiems Bražin
skams paremti.

Montrealio L. K. Min-
daugo ir " Neringos"Jūrų, kui atsisakius iš Valdybos 
šaulių kuopos, kovo mėn.
4 d.turėjo savo narių me
tinius susirinkimus ir pa
minėjo L. Š.S-gos įkūrėjo 
Vlado PutviolOO metų nuo 
jo gimimo sukaktį .Bendrai 
abi kuopos su vėliavomis 
dalyvavo A. V. bažnyčioje 
iškilmingose pamaldose 
ir bendroje vakarienėje 
A.V. parapijos salėje.

L.K. Mindaugo š. kuo-

pirmininko pareigų, susi
rinkimo buvo patvirtintas 
iki ateinančio susirinkimo 
eiti kuopos valdybos pir
mininko pareigas.

Susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu.

-oOo-
"Neringos" Jūrų šauliai 

kuopos narių susirinkimą? 
įvykoN.P. seselių vienuo-

me

Toronto VI. Putvio šaulių kuopos dalis šaulių. Priekyje 
sėdi kuopos v aldybos pirm. St. Jokūbaitis.

atidarė kuopos vald. pirm. 
J.Z avys .Sus irtnkimul pir
mininkavo kun .J .A tanaus - 
kas, sekretoriavo S. Za- 
vlenė.

Kuopos veiklos prane
šimus padarė,kuopos pirm. 
J.Zavys, sekretorė A.Ur
bonavičienė, iždininkė G. 
Kazlauskienė, šaudymo 
vadovasSt.Vyšniauskas Ir 
laivybos instruktorius A. 
Jur jonas .Atstovais į L.Š. 
S-gos atstovų suvažiavimą 
išrinkti J.Zavys,A.Urbor 
navičienė, Br. Kirstukas, 
G. Kazlauskienė, ir J. 
Stankaitis.

J.Šiaučiulis
TORONTO VLD.PUTVIO 
ŠAULIU KUOPA
Sausio 14 d, kuopos šau

liai: J.Astrauskas, B.Sa
vickas, P.ir Z. Jonikai, 
kuopos vald. pirm.St. Jo
kūbaitis, ir M. Jokubaitie- 
nė, su kuopos vėliava da
lyvavo St .Catharines Klai
pėdos atvadavimo minėji
me,pakviesti St.Catharines 
šaulių būrio vald. pirm. 
A.Šetiko.

Kartu su šauliais vyko 
ir Lietuvos Generalinis 
v—įsulas Kanadai, Dr. J.

uidzinas,kuris minėji- 
pasakė pagrindinę kai-

kus io 21 d. įvykusiame 
>pos valdybos posėdyje 
Joniko bute, priimtas 
arimas iš kuopos ka- 
i 160.00 dol paskirti 
Ludos ir jaunimo re (ka
is: " Nepriklausomai 
»tuvai-15.OO dol." Ne
klausomoje Lietuvoje" 
ančiam šaulių priedai 
'rimito Aidui" - 10.00 
. Tėviškės Žiburiams 
OO dol."Tremties Tri- 
tui, Karyje"- 25. OO dol. 
ilių S-gos spaudos fon- 
' 20.00 dol.Lietuviška i 

tts " jaunių uniformoms 
pirkti 50.00 dol. ir kuo
pos šaudymo sportuojan
čiam jaunimui šoviniams 
10.00 dol.

Kuopos nariai aktyviai 
remia Kanados Lietuvių 
Fondą. Kuopos valdybos 
pirm. St. Jokūbaitis pada
rė 100.00 dol.įnašą.

Į kuopą įstojo nauji na
riai St. Dargis ir žurna
listas Pr.Alšėnas.

Medžiokles sezone,kuo
pos šauliai B. Savickas, V. 
RukŠys, J. Budrevlčius ir 
M. Tabulėnas nušovė du 
briedžius" moose ".

Sausio 27 d .kuopos šau
liai dalyvavo Toronto Estų 
karo veteranų sukaktuvi
nėje šventėje. St. Jokūbai
tis šiais metais būdamas 
"Baltic Vet. Korps"pirmi- 
ninku gražiu žodžiu pa
sveikino visus susirinku
sius.

Šventėje taip pat daly
vavo ir Clevelando karin. 
A. Juozapavičiaus šaulių 
kuopos valdybos vicepir
mininkas, Vyt. Jokūbaitis 
su žmona.

» Kuopos valdybos narto 
Vyt. Pečiulio šeimoje gi
mė pirmutinis sūnus. Lai
minguosius tėvus sveikl- 
namel

Š. P. Gulbinas.

• TORONTO akademikų 
draugija šiems metams iš
sirinko valdybą tokioje 
sudėtyje: Adolfas Bajori- 
nas, Aušra Katkienė, An
drius Šileika.
• TORONTO Lietuvių 
namų moterų sekcija su
ruošė bendrus pietus, ku- 
riuose^ dalyvavo 400 as
menų. Pelnas skirtas sa
lės remontui. Namų vado
vybė skelbia kad kiekvie-

Šventinama Simo Kudirkos šaulių kuopos vėliava Apreiškimo parapijos bažny
čioj. Vėliavą laiko krikšto tėvai dr. Juozas ir Alė Kazickai. Iš k. LŠST pirmininkas V. Tamo
šiūnas, S. Kudirkos kuopos pirm. A. Reventas, viešnia iš Montrealio p. Strėlienė, A. Poderie- 
nė, dešinėje E. Cibienė.

radio valandėlei" Tėvynės 
Prisimtnimai"-15.OO dol. 
Toronto sporto klubui"Vy

ną sekmadienį bus rengia
mi bendri pietūs nariams 
ir jų svečiams.
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SUKILIMAS PRIEŠ RUSUS LIETUVOJE 1863m.

(Iš praeito nr.)

Rnsų žvalgai užtiko sukilėlių pėdsakus 
drėgnoje žemėje ir gegužės 8 d. sukilėliai, 
vieton lauktų Mackevičiaus batalionų, išvydo, 
artėjančius Ganeckio gvardiečius. Ganeckis 
užpuolė Sierakausko ir Kolyškos batalionus 
su visa savo kariuomene. Maskoliai turėjo 
nemažų nuostolių kol jie persikėlėper upe
lio dumblynę, bet po to jau reiškėsi gerai 
ginkluotų gvardiečių persvara. Tą šlapią, 
darganotą dieną pradėjo snigti. Temstant 
Ganeckis nesiryžo leistis giliau į mišką ir 
pasitraukė atgal ĮMedeikius.Apie 5 vai.po
piet po medžio klūpojęs ir įsakymus davi
nėjęs Sierakauskas buvo sunkiai sužeistas 
kulkos,kuri kiaurai pervėrė jį per kryžiaus 
kaulą. Sukilėliams Sierakauskas nauju vadu 
paskyrė buvusį savo štabo viršininką Igną 
Laskauską, rusų artilerijos kapitoną.Nusi
minusius ir verkiančius sukilėlius Siera
kauskas,jiems dėkodamas, ramino ir ragino 
klausyti naujo vado. Tą darganotą dieną di
džioje Biržų girioje ties Gudiškiais įvyko 
pats didžiausias 1863 m. sukilimo mūšis Lie
tuvoje,trukęs 4 valandas. Sukilėlis i, lyginant 
su reguliaria rusų kariuomene, buvo menkai 
apsiginklavę, daugiausia dalgiais, vienok at
kakliai,nesitraukdami kovėsi, bet visgi buvo 
nugalėti ir išblaškyti.Šiose nuožmiose kau
tynėse krito du bataliono vadai, majorai: 
Antanevičius(4 batl.) ir Žarskis. Kartu žuvo 
ir apie 40 vyrų.Keliolika vyrų buvo sunkiai 
sužeisti, jų tarpe dąlgintnkų vadas Povilas 
Vivulskts (mirė 1864 m. Vilniaus kalėjime^ 
Sukilėlių tarpe pasireiškė pakrikimas. Tos 
pat dienos vakare, praslinkus valandai po 
mūšio,atvyko ku n .Mackevičius su savo vora.

Mūšio metu Mackevičius girdėjo šaudymą, 
bet į pagalbą neskubėjo. Naujasis vadas Las- 
kauskas,naktį surankiojęs sužeistuosius bei 
po mišką pasklidusius sukilėlius ir gurguo
lę, paryčiu pardėjo žygiuoti į šiaurę ir su
stojo miške prieŠniurkiškiųkm.(Biržų vis.). 
Stovykla buvo parinkta pakilesnėje vietoje, 
iš abiejų pusių supama raistų, o kelias buvo 
siauras ir Slapais. Gegužės 9 d. išaušo 
skaistus rytas irkelias valandas vyrai tvar
kėsi: tvarstė sužeistus, gaminosi maistą. 
Naujo puolimo nelaukė.

Ganeckis Medeikiuose irgi turėjo daug 
sužeistų, vienok nepamiršo naktį pasiųsti 
kazokų žvalgytis. Žvalgas, jojęs keliu į Nem. 
Radviliškį, pačiupo per kelią bėgusį sukilė
lių 9-to bataliono vadą, šlėktą Mykolą Sta- 
niševskį (rusų sušaudytas Ukmergėje), buv. 
rusų gvardijos karininką. Jis gen.Ganeckiui 
atvirai išpasakojo viską, ką apie sukilėlius 
žinojo.Kitas kazokų žvalgas atvedė girinin
ką,kuris anksti rytą matė žygiavusius suki
lėlius ir sutiko nurodyti žygiavimo vietas. 
Gen. Ganeckis nedelsdamas, gegužės 9 d. 
išžygiavo į girininko nurodomas sukilėlių 
pražygiuotas vietas. Ten buvo pagautas val
stietis,kuris iš pradžių tylėjo,bet prispaus
tas nurodė sukilėlių postovio vietą.Rusai, 
sparčiai žygiuodami,prie Šniurkiškių kaimo 
užklupo beilsinčius sukilėlius. Maskoliai be 
vargo perėjo balotą vietą ir puolė stovyklą, 
siekdami sukilėlius apsupti ir visiškai su
naikinti. Čia buvo sutelktos visos trijų gru
pių sukilėlių jėgos. Prie Šniurkiškių km. 
sužeistas Sierakauskas iš vežimo davinėjo 
įsakymus,bet panikai sklindant, jo palydovai 
jį paslėpė miške.Nors ir čia sukilėliai nar
siai gynė užimtąsias pozicijas, tačiau buvo

Sukilimo laiku Kaimiečiai c
Dail. J. Falato pie<

nugalėti ir mūšį pralaimėjo. Mackevičiaus 
valstiečiai dar kurį laiką gynė vežimus su 
sužeistaisiais, bet ir jie turėjo bėgti.Daug 
žuvo, nemažai buvo sužeistų. Rusai paėmė 
visą sukilėlių gurguolę, iždą, dvi auksu ir 
šilku išsiuvinėtas vėliavas; nelaisvėn paėm^ 
raitelių vadą Labanauską ir apie 60 kitų 
kovotojų. Sukilėlių rinktinė išbėgiojo. Dali? ’ 
laikėsi vado Laskausko,kiti nusekė paskui 
Mackevičių.

Paimtus nelaisvėn sukilėlius rusai sušau
dė Pabiržėje ( Rastauskinėje), 8 km į piet
vakarius nuo Biržų, kurios klebonas buvo 
palaiminęs sukilėlių vėliavas. Lavonus su
vertė į ten pat iškastą duobę, užpylė žemė
mis ir paleido per tą vietą keletą kartų rai-

/
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VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J< Gliaudo s romano "Sunkiausiu Keliu")

Kareivių viršininkas kažką dėstė pirmai „tačankų“ 
rikiuotei. Žodžių nesigirdėjo, tik buvo ryškūs vadovo 
rankų mostai: neramūs ir energingai skubūs.

Į . Sleževičius grįžo traukinio link. Skubiais žingsniais
perėjo ledinio šalčio pritvinkusią bufeto patalpą ir at- 

r - sidūrė perone.
Staigus atbildančio traukinio trenksmas apglušino 

jį. Ilgas dulkinai rusvų prekinių vagonų sąstatas, ne
sustodamas lėkė bėgiais pro Molodečną. Judėjimo kryp
timi nustumiamos plačios vagonų durys buvo atdaros. 
Sleževičius sugavo traukinio bėgsme blyksinčius vyrų 
veidus. Jų buvo daug kiekviename skubiai pro jį rie
dančiame vagone. Tamsiose durų žiotyse tie veidai 
švytėjo kaip balti ir ištįsę blykštai. Kai kurie iš vyrų 
mojavo rankomis. Tai buvo stambus kariuomenės da
linys, nė nesustojęs Molodečnos stoty. Argi jų kryptis 
Vilnius? Ar į Vilnių taip skuba?

Greta tos grėsmės Lietuvai, kurią Sleževičius paju
to dundančiame traukinyje, jis vaizdavosi Kapsuką. Jį 
pažino asmeniškai, ir visad buvo jam gailu matyti rū- 
pestingą Lenino imitaciją, kurią Kapsukas puoselėjo 
savo veide, karpydamas, kaip revoliucijos vadas, barz
dą ir ūsus. Tai buvo juokinga ideologinio grynumo 
demonstracija.

Laikinosios revoliucinės Lietuvos vyriausybės bu
vimą pirmą kartą patyrė Sleževičius šį rytą iš atsitik
tinio žvilgsnio į sienlaikraštį. Ta žinia skersomis ėjo 
su turimomis informacijomis. Jis težinojo, kad vokiečiai

6 p si.

leido plačiau veikti Lietuvos Tarybai, kad esą leista 
net vyriausybę paskirti. Tai reiškė valstybės atstaty
mą. Jeigu kraštas turi savo vyriausybę, tai apie kokią 
revoliucinę vyriausybę tauškalo j a Kapsukas?

Šimtas ir šešiolika kilometrų nuo Vilniaus staiga 
pasidarė neaprėpiamo ilgio nuotoliu, o kartu atrodė ir 
tokiu trumpu taku, kad jis įveiktų tą nuotolį net pės
čias. Sleževičius tenorėjo būti dabar Vilniuje, dirbti 
savo įprastą darbą, verstis advokatūros praktika, sėdėti 
savo erdviame kabinete, jaustis užtikrintas ir saugus, 
kaip jautėsi prieš penkerius metus.

Jis atrado Domą, bekurstančią krosnelę, kurioje 
tvylo žarijos. Mažas kepalėlis pusbaltės duonos su plo
nyte dirbtinio marmelado griene buvo Sleževičių pie
tūs prieš apleidžiant tarybinę žemę.

Tarp savęs juodu kalbėjosi tik apie nereikšmingus * 
dalykus, nes kartu važiavo visas būrelis žmonių. Vyrai 
buvo, kaip ir visi dabar, pfoletariškos arba suprole
tarintos išvaizdos, ir, kas žino, gal jie supranta lietu
viškai?

Sležęvičiai nepajėgė susiproletarinti, o daugelis į- 
stengė taip padaryti, nes revoliucija nežaidė, bet siau
tėjo. Sleževičius negebėjo pamėgdžioti proletaro. Tokia 
imitacija būtų net įtartina, nes intelektualo veidas 

. dar ryškiau šviestų ir pašnekesio įgūdžiai dar skirtin- 
giau skambėtų. Todėl drąsiai ir atvirai sakėsi esąs Vil
niaus advokatas. Veido šviesa, sibaritiškas ir mąstantis 
žvilgsnis, kuriame buvo dalis poilsio, balso tonacijos, 
vešliai išsiskleidę ūsai, rafinuotai saikingi rankų mos
tai, eisenos pobūdis, mokėjimas nešioti gerai pasiū
tus rūbus ir tų rūbų brangumas — viskas buvo nenusle
piama, nepanaikinama, nesuproletarinama. Tuo tarpu?

N EPRIKL AUSOMA LI ETUVA 
r2 J’uWr



teitų būrį. Arkliai savo kanopomis žemę pavertė dumblu, sulygino ir po to neliko nė ženklo, kuris primintų sukilėlių paskutinę prieglaudos ir poilsio vietą.Palydovai(21 žmonių)naktį iš miško Sierakauską nugabeno i buvusį dvarininkų Koma- rauskų Skrėbiškių dvarą (tada buv. Kvetkų, o vėliau Papilio vis J). Neradus arklių-reikėjo laukti. Čia juos užklupo rusų žvalgybos būrys. Po trumpo susišaudymo palyda sudėjo ginklus .Dalis palydos išbėgiojo, o kitus kartu su Sierakausku,grafu Jaroslavu Kosakov- skiu( Sierakausko adjutantas) ir Kolyška buvo suimti ir nugabenti į Medeikius.Gen.Ga- neckis triumfavo .Rytojaus dieną su suimtais sukilėlių vyriausiais vadais išskubėjo į Vilnių. Muzikai grojant ir sukilėlių vėliavoms plevėsuojant iškilmingai įžygiavo į Vilnių, gatvėse stovėjo išrikiuota rusų kariuomenė buvo perpildytos žmonių. Vilniaus aikštėje ta proga buvo atlaikytos stačiatikių iškilmingos pamaldos. Generalgubernatorius Nazimovas su šeima ir visu savo štabo sveikino Gen.Ganeckį.Prie Biržų sužlugo vienintelis plataus masto, strateginiai paruostas, nepartizani- niokaro sukilėlių veiksmas. Trijų parų Biržų mūšis, tokiu vardu istorijon įėjęs,buvo tragiškas sukilimo pralaimėjimas, liūdno galo pradžia .atsiliepęs visai tolimesnei su- ilimo eigai ir sukėlęs Lietuvoje didelį ir slegiantį įspūdį. Prie Biržų žuvo rinktinis uinimas, daug gabių, prityrusių ir sukilimo reikalui pasišventusių vadų. Vėliau jau nebepavyko sutelkti diesnių sukilėlių dalinių, vyko tik kruvinos demonstracijos pries rusus. Tačiau likę nedideli sukilėlių būriai, perėję prie partizaninių kovos metodų, dar daug nuostolių padarė rusams.
Pabaiga kitame nr.

revoliucijos sūkurio pradžioje advokato ir gydytojo profesijos dar buvo pakenčiamos, be „liaudies priešo“ priedo. Advokatai ir gydytojai dar nepriklausė naikin- tiniems žmonėms.Abu Sleževičiai atrodė išvargę, sulysę, bet jaunų žmonių, ką tik peržengusių savo trečiąją dešimtį, amžius teikė jiems tam tikrą išskirtinį žavumą.
— Draugas būsi labai reikalingas tarybinei valdžiai,— globojančiai pasakė jam kareivio milinę dėvįs vyras. — Tokių mums reikia. Reikia liaudžiai asmenų, kurie pažįsta įstatymus.Sleževičius šyptelėjo tam vyrui savo nuosavu šypsniu. Viršutinės lūpos apybraiža dalinai slypėjo po ūsais, ir šypsny, kaip ir žvilgsny, buvo kažkoks nuolankumas, kurį visi matė, juo džiaugėsi, bet tikros reikšmės nepajėgė sugauti. '— Teisingumas yra valstybės pamatas, — pasakė Sleževičius.— Tai teisinga mintis, — pritarė kareivis, gal būt dezertyras iš fronto.
Sleževičiai nekantriai laukė, kad tuoj tuoj, išlipus jiems Vilniaus stoty, pasibaigs ta nuolatinė ir budri pastanga slėptis savyje atsitiktinių ir perdaug šnekių bendrakeleivių draugėje. Buvo pavojinga prasitarti su neatsargia nuomone. Vis reikėjo verstis bendrybėmis, kad nepaliestų kurio nors kaimyno įtaringojo dėmesio. Tad besikalbėdami tarp savęs lietuviškai, juodu lietė tik savo asmenines, mažas problemas: ar atras Vilniuje savo teisinę biblioteką, ar atras ir savo buvusį butą. Protarpiais kalbėjosi apie orą, apie sveikatos reikalus.

Vagone buvo keleta^^fidrak^leixnui‘Todėl iš perono sugrįžęs, Sleževičius negalėjo pasakyti Domai apie jį apnikusį nerimą, pamačius Kapsuko skiltį Molodeč- nos laikraštyje. Šiurpūs Voronežo kalėjimo patyrimai ir čia tikino, jog ir negyvi daiktai gali šnipinėti ir sekti. Vis saugodami kelis savo ryšulius, Sleževičiai negalėjo kartu apleisti vagono ir pasikalbėti prie keturių akių.Oras ėmė kisti į rusišką žiemą, kuri tartum vis švelnėjo, traukiniui stumiantis į vakarus. Sustojus Molodečno j e, žiema prisivijo juos tirštos'Sniegdribos purslais. Apie vidudienį pradėjo snigti ir dangus pritemo. Snigo sausais, plačiais kąsniais. Paskui pakilo vėjas ir pabiro smulkios, čaižios kruopos. Jos pribėrė peroną, čežėjo į vagono stogą, šiugždėjo per sienas. Tuč tuojau viskas pabalo. Viskas įgavo apmaudingą, perregimą ir nejaukų povaizdį. Balti ruožai krito žemėn nelygiai. Sniegas plakėsi lėkštomis šūsnimis išilgai sienų ir tarp juosvai dabar atrodančių bėgių. Retam praeiviui aštrus smulkus sniegas kalėsi į ūsus, į barzdą ir čaižė per ausines.Nejudančiame vagone maloniai prišilo. Buvo gailaus komforto pojūtis. Tai sniego pūgos staugsmo kontrastas su krosnelės tarškesiu, kai liepsnos graužė atkaklias ir nevisai sausas pliauskas.— Kuriamajam seimui reikia išgauti laisvės maksimumą, — svarstė Sleževičius. — Vokiečiams susilpnėjus, tai nebus sunku. Sprendimų maksimumas yra nepriklausomybė.Ir ta mintis, kuri nuo pat savo partijos įsteigimo buvo jo sąmonėje, lyg atkakli, persekiojanti idėja, vis noko, vis brendo jo svarstymuose.Šneranti, čiužanti sauso sniego pūga nutįso už vidudienio. Tarsi snieginio siautulio pabūgęs, lyg užguitas arklys, garvežys dribsojo ant sniego užpilamų bėgių.
Bu s daugi au.
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Balandis (grafikaStankūnienė

STANKŪNIENE

Stankūnienė Prie vandens (grafika)

STANKŪNIENEMagdalena Stankūnienė Gėlės (mozaika)

Čia surinkti vaizdai pa
dės M .Stankuvienei pasiek- 
didesnį skaičių lietuvių.

Lietuvių visuomenė Išblaškyta didžiuliame 
kontinente negreitai sugauna kas vyksta lie
tuvių gyvenime .Nuo to kenčia visi meno žmo
nės, bet ypatingai nūsiskriaudžiadailininkai 
Jų parodos vyksta tik pačios didžiuosiuos 
lietuvių susitelkimo centruos. Na, ir tas pa
rodas aplanko pernelyg aprėžtas publikos

MUZIKANTAI
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

skaičius. Tad kartais lietuvis menininkas 
pirma pasidaro populiarus svetimųjų tarpe, 
o tik vėliau jį pastebi saviškiai.

Štai įspūdingas pavyzdys. Dailininkė M. 
Stankuvienė bedirbdama dailės srityje išau- 
goįdėmesio vertą menininkę. Jos darbai pa

sižymi ir temų platumu ir 
išraiškos stiprumu ir sa- 
votiškomls, įsmingančio- 

' mis į žiūrovo sąmonę for- 
■x momis. Kartais nostalgi

nė nuotaika, o dažnai ir 
humoras pasireiškia jos 
darbuose.



K Į
• KANADOS vyriausybė 
sulaukė opozicinių grupių 
puolimo dėl to,kad minis - 
teris pirmininkas Trudeau 
pasiuntė karinį dalinį į 
Vietnamą, gerai neištyręs 
▼tsų sąlygų, kuriose teks 
dirbti. Užsienio reikalų 
ministerio Sharp kelionės 
į Vietnamą tikslas ištirti 
ar abi pusės Hanojus ir 
Saigonas sutinka vykdyti 
taikos sąlygas.Nes tik šiuo 
atvėju yra prasmė Kana
dos karo daliniui pasilikti 
Vietname. Jeigu ministe
rio Sharp kelionė nepasi
sektų, tai galimas daiktas, 
kad Kanada visai pasi
trauks iš taikos priežiūros 
komisijos ir sugražins 
ten pasiųstus kareivius. 
Kanadoje opozicija nori 
išnaudoti kiekvieną progą 
prieš dabartinę liberalų 
vyriausybę ir sukelti kri
ze .Bet iš kitos pusės, Ka
nados pasitraukimas iš 
Vietnamo taikos priežiū
ros komisijos gali suda
ryti naujas komplikacijas 
ir tokius sunkumus, kurie 
gali atgaivinti karo veiks
mus. Tarptautinėje taikos 
vykdymo priežiūros komi
sijoje dalyvauja keturios 
valstybės-Kanada,Indone
zija, Lenkija ir Vengrija. 
Iš jų Kanada yra labiausia 

Prancūziškai kalbanti studentai demonstruoja uz savo kalba Cornwall universitete.
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savaranki savo sprendi
muose.

• BEDARBIU skaičius 
Quebeco provincijoj šiek 
tiek sumažėjo. Darbo no
rinčių provincijoj praeitą 
mėnesį buvo 235, OOO,bet 
sausio mėn.bedarbių buvo 
247,000 ir 1972 metais 
tuo pačiu laiku-223,OOO. 
Bendrai visoje Kanadoje 
bedarbių yra 7,3 nuošim
čių visos darbo jėgbs. 
Tiesioginiais skaičiais 
visoje Kanadoje esama 
655,000 bedarbių, o sau
sio mėnesį buvo 688, OOO 
bedarbių.Daugiausia dar
bo gavo Quebeco gyvento
jai, čia atsirado 40,000 
dirbančiųjų, gavusių nese
nai sau darbą.
• MANUFACTURERS 
Association parlamento 
komisijai aiškino, kad in
fliaciją didina padidėjusios 
vyriausybės išlaidos ir 
pakilę atlyginimai už dar
bą. Dėl tos pačios priežas
ties ir prekių kainos nuo
latos kylančios.

Maisto kainų pakilimas, 
kuris labiausia rūpi dau
gumai Kanados piliečių 
esąs surištas su bendra 
ekonominė padėtim i.Mais- 
to kainos greičiau keičiasi, 
negu kitų prekių kainos.

Tai priklauso nuo bendros tingai prekių gabenimui, 
ekonominės raidos visoje Pernai metais šiuo keliu 
valstybėje. buvo atgabenta 198,000, |
• KANADOS vyriausybė OOO tonų įvairių prekių, 
pripažino Šiaurės Vietnamą Vandens transportas nau- 
tr pradeda su juos santy- dojamas javų gabenimui, o 
kius. Užsienio reikalų mi- taip pat statybinės medžią- į 
nister is Sharp kartu su ap- gos, akmenų, plytų ir me- 
saugos ministeriu Robert- 
sonu lankosi Šiaurės Viet
name. Konservatorių par
tija atsisakė šioje kelionė
je dalyvauti ir pripažįsta, 
jog ji nebuvo reikalinga. 
Kanados daliniai, dalyvau
jantieji taikos sąlygų vyk
dymo kontrolės komisijoj, 
esą, galėjo vyriausybę pa
informuoti apie esamą pa
dėtį. Kanados delegacija 
aplankys taip pat ir Pietų 
Vietnamą.
• KANADOS geležinkeliai 
perka 800 prekinių vago
nų, kurių vertė būsianti 
daugiau šešiolikos milijonu 
dolerių.
• KANADOJE dabar po
puliariausi yra spalvoti 
televizijos aparatai. Pra
eitais metais buvo par duo- mai. Daugiausia buvo iš- 
ta jų 817,716, net 55% dau
giau negu 1971 metais. Pusė 
televizijos aparatų paga
minama vietoje, o kiti im
portuojami iš užsienio. 
Televizija nespalvota irgi 
populiari, bet jos aparatai 
perkami daugiausia vietos 
gamybos.
• DIDŽIŲJŲ, ežerų van- • 
dens transporto sistema rybos nutarimu Massey 
vis plačiau naudojama ,ypa- Hali, kur vyksta koncertai

džlų pervežimui.
• QUEBECO mieste po
licija surado didelį slaptą 
ginklų sandėlį. Dideliame 
garažluje surasti ne tik 
ginklai, bet ir amunicija. 
Šie ginklai buvo išvogti 
gretimuose kariniuose 
sandėliuose .Surasti šautu
vai, revolveriai ir netkul- 
kosvaldžiai.Tarp kitko su
rastos ir liemnės,kurios 
neperšaunamos. Sakoma, 
kad šis ginklų arsenalas 
priklausė Quebeco separa
tistams .
• TORONTO mokyklų ad
ministracija paskelbė, kad 
mieste esančiose mokyklo
se vandalai pastatams ir 
įrengimams padarė nuosto
lių 700, OOO dolerių sū

mušta langų, o taip pat pa
gadinamos durys, sunai
kinami suolai ir stalai. Jei
gu nebūtų padaryta šių 
nuostolių, tai už tuos pini
gus būtų galima išlaikyti 
20 pradžios mokyklų mo
kytojų ir 14 viduriniųjų mo
kyklų mokytojų.

TORONTO miesto ta- 

ir kitokie parengimai, da
bar pripažįstamas istori
niu pastatu ir bus toliau 
palaikomas. Bet greta bus 
pastatyta nauja modernes
nė salė koncertams.
• TORONTO miestas ko
vo 6 dieną minėjo savo 
gimtadienį.Praėjo 139 me
tai nuo tos dienos, kai To
ronto gavo miesto teises.
• ONTARIO provincija 
turi 7,838,000 gyventojų 
arba daugiau vieno trečda
lio visų Kanados piliečių. 
Ontario miestai greičiau 
auga, negu kur kitur, o ga
myba plečiasi pažymėtinai 
sparčiai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
”VILTIS”-V. Bieliajaus 

leidžiamas folkloro žur
nalas, kovo-balandžio nr. 
Kaina $1.00.
ADA KARVE LYTĖ-Ne tie 
vėjai, eilėraščiai. Autorė 
gyvena Kolumbijoj.64 pus
lapiai. Kaina $2.00.
PRANAS NAUJOKAITIS 
Pasisėjau žalią rūtą, ro
mą nas,,lDarblnlnko”letdi-

Kanados užs.reik.min. M. 
Sharp atlikęs svarbia ke- 
I ione i Vi etnama.

nys,232 psl.Kaina $2.50.
” TECHNIKOS ŽODIS "- 
5-6 1972. Amerikos lietu
vių inžinierių ir architek
tų leidinys. Vyr. redakto
rius G. J. Lazauskas. Pre
numerata metams $6.00, 
studentams $2.00.
" LIEPSNA " -Montrealio 
lituanistinės mokyklos 
mokinių vienkartinis lei
dinys. Redaktorė Kristina 
Mališkaitė, talkininkės- 
Julija Adomonytė, Vilija 
Povilaitytė, Vida Morkū- 
naltė,Dalė Lukauskaitė ir 
Loreta Povilaitytė. Išlei
dimo data-1973 m. vasario 
16. Leidinyje sudėti pačių 
lituanistinės mokyklos 
mokinių kūrinėliai, pasa
kojimai, piešiniai ir net 
juokai. Leidinėlis rūpes
tingai atspausdintas ir 
daro malonų įspūdį.
JONAS JUODVALKIS-Ma
no Dienos, atsiminimai. 
Šios knygos išleidimu rū
pinosi Anatolijus Kairys 
ir Bronius Kviklys. 112 
pus lapių,kaina nepažymė
ta, tiražas 500.
P. GUDELIS - Bolševikų 
valdžios atsiradimas Lie
tuvoje 1918-1919 metais. Iš
leista Londone, Anglijoje. 
Lietuvių Veteranų Sąjun
gos leidinys. 162 psl.Nida 
press. Tiražas 800.Kai
na $2.00.

KODĖL ŽAGARĖJE 
GAMINAMAS 
JAROSLAVLIO SŪRIS?
Centrinę sviesti-sūrių 

gamyklą pasiekė labai ge
ra žinia. Visasąjunginėje 
sūrių kokybės konkurse 
Jerevane Žagarės ceche 
pagamintam 45 proc. rie
bumo Jaroslavlio sūriui 
paskirtas pirmojo laipsnio 
diplomas. Jeigu jis būtų 
vadinamas Žagarės sūrių 
juk nebūtų lesesnis.
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Musu mylimoj mamytei ir sesutei Emilijai KELERIENE1 
1973 m. vasario 28 d. mirus, kuri buvo palaidota iŠ Auš
ros Vartų bažnyčios. Nuoširdi ir ypatinga padėka Tėv. S. 

. Kulbiui už atnašautas gedulingas pamaldas,Tėv. J. Aro* 
nauskui už suteikimą Šv. Sakramentų mirties valandoje, 
M.N.Pr. seselėmsjjž malonia pagalba ir lankymo ligoni
nėje. Dėkojame už suruoštus pusryčius Šv.Onos draugi
jos narėms - Anelei Ūsienei, M. Kasperaravidienei, G. 
Šmitienei, M. Grinkienei, G. Rudinskienei, G Juodkojie- 
nei, B. Lukoševičienei, R. Pocauskienei, V. Jaseckienei, 
D. Staskevičienei, E. Vanagienei, H.O. Adomonių šeimai. 
Taip pat dėkojame už užprašytas Sv. Mišias, prisiuntu
sius gėles ir vainikus, o ypatingai dėkojame tiems, ku
rie dalyvavo maldose ir palydėjo velione i amžino poil
sio vieta - kapines.

Didžiame nuliūdime: 
sūnūs Edy ir Joe su šeimą 
sesuo Charles, brolis John 
ir V. Biliūnai ir kiti

/z artimieji

ntai (5 lentos komanda^). 
Pirmenybėse nedalyvavę 
komandos gali būti pri
imtos, jeigu bus vietos.

Visi Pirmenybių daly
viai,tiek klubai,tiek ir pa
vieniai žaidėjai privalo 
būti atlikę 1973 metų ŠAL- 
FASS - gos metinę regis
traciją, nė vėliau, kaip iki 
Pirmenybių registracijos 
termino balandžio m. 14 d. 
atatinkamoje apygardoje.

Nauji žaidėjai gali daly
vauti Pirmenybėse, jeigu 
jų įstojimas į ŠALFASS-gą 
bus atlikta iki balandžio 
mėn. 14 d.

Pirmenybių registracija 
privalo būti atlikta iki ba
landžio mėn.14 d.šiuo ad
resu:
L.S.K.KOVAS, 
Irena Sventickaitė, 
9025 Crosley, 
Detroit, Mich. 48239, 
U.S.A.

Klubas dalyvaująs su 
viena krepšinio komanda 
privalo pristatyti bent 
viena teisėją, o klubas su 
dviem ar daugiau koman
doms pristato bent 2 tei
sėjus.

Nakvynes prašome re
zervuoti iš anksto kote
liuose pagal rengėjų pra
nešimą.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliųremontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr.20.

KREPŠINIO, TINKLINIO 
STALO TENISO IR 
ŠACHMATU 
PIRMENYBĖS 
Šachmatų Pirmenybės 

įvyks 1973 m. gegužės mėn. 
5-6 d. d. Detroite. 
KREPŠINIS bus vykdomas 
štoseklasėse:VyrųA irB; 
Moterų; Berniukų A,B, C 
ir rengėjų pageidavimo

. speciali D kl;Mergaičių A člų A lr B kĮe 
kl. Vyrų ”B” klasėje gali 
dalyvauti tik silpnesnės 
komandos ir antrosios ko
mandos tų klubų, kurie 
dalyvauja A klasėje.Galu-

tinį oficialų A kl. koman
dų sąrašą paskelbs ŠAL- 
FASS -gos Krepšinio Ko
mitetas,pasibaigus regis
tracijai. Kiekvienoje kla
sėje Pirmenybėse leidžia
ma dalyvauti nedaugiau 
kaip po 8 komandas.
TINKLINIS bus vykdomas 
šiose klasėse: Vyrų, mo
terų, berniukų ir mergat-

STALO TENISAS bus vyk
domas: Vyrų, moterų, ber
niukų ir mergaičių A ir B 
klasėse.
ŠACHMATAItik komandi-

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.

89 Orchard Street, La Salle,P.O.Tel.366-6237 
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
Įvairius patarimus, Įkainavimu s,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

• AMERIKOS LIETUVIU 
sportininkų ekskursija iš
vyksta į Europą,jų ekskur
sijoje gali dalyvauti ir ki
ti ItetuviaLEkskursija iš
vyks rugpiūčto25 d. ir už
truks iki rugsėjo 17 d.
• TORONTO bendruome
nė nutarė išleisti metraš
tį, kuriame būtų apžvelgti 
vietos lietuvių darbai .Re
daktorium pakviestas Alg. 
Banelis, pagelbįninka is P. 
Lelis ir J.Karka.

JAUNIMAS PRIEŠ KOMU
NIZMĄ

Mexikoje dabar vyksta 
Jaunimo pasaulinė prieš 
komunizmą konferencija. 
Suvažiavo daugiausia stu
dentai iš 60 valstybių. 
PA BF GO DU MUZIKANTAI

Mexikoje koncertuojan
tis Leningrado orkestras, 
pasigedo savo dviejų da 
lyvių, kurie dingo ir neat
vyksta koncertuoti.

Vėliau paaiškėjo, kad 
Mexika suteikė politinio 
pabėgėlio teises orkes
trantams Aleksandrui Iva
novui 25m ir Jurijui Gara- 
di ckui 33 m. Jie dar pa
galvosią-pasilikti Mexiko
je, ar prašyti juos priimti 
į Ameriką.

LaSalle Auto Specialist Rep’d.
7725 George Street * ^7",0S " <'aVm°S °“‘.omobi^ 

i c ii n • Pardavimas ir taisymas Chaparral 
a a e' ° firmos snowmobile ir Moto firmos

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

Plumbing •& Heating kontraktorius

366-0330
140 - 2e AVENUE LASALLE

• Šildymo ir vandentiekio taisymas ir nauji įrengimai.
• Vandens šildymui tankų pardavimas ir įrengimas.
• Gazinių priemonių pardavimas ir Įrengimas.
• Visi Įkainavimai neapmokami.

1973.111.21
AVb’TTiJ AMO? i'A



chicagos dangum
MŪSŲ EILĖSE yra tikrai 
darbščių ir garbingų tau
tiečių, kurie savo gyveni
mą atiduoda savai tautai, 
jos gerovei ir laisvei. 
Kartais mes mirusius gra
žiai pagerbiame, bet kai 
j tebuvo gyvijų nematėme.
Todėl yra pagirtinas reiš
kinys, kad pasidžiaugkime 
nors šį kartą su trim dar
buotojais: garbės kons. J. 
Daužvardienė, kun. dr. J. 
Prunskiu ir prof. Baliu 
Vitkum.Chicagos lietuviai 
juos puikiai pažįsta,kaip 
jų darbai skleidžiasi pla
čiai .Kovo 3 d.buvo priva
čiai pagerbtas prof .B. Vit
kus, nes jis nes įleido', kad 
būtų kokie komitetai, at
šventė kukliai savo 75 m. 
gyvenimo sukaktį .Kovo 1O 
Drake viešbutyje pagerbta 
kon.H.Daužvardienė,© ko
vo 18 d. kun. dr. J. Prau
skis .Jis ką tik atsisveiki
no su ,fDraugo” redakcija, 
išeidamas į pensiją. Kon. 
J. Daužvardienė, išgyve
nusi paskutiniu laiku daug 
tragedijų, nepasislėpė nuo 
lietuviško veikimo, diplo
matinio darbo,o jį kantriai 
visai tai pakėlė ir dirbą 
toliau.
KAZIUKO MUGĖ ir tradi
cinė meno parodą praėjo 
dideliu pasisekimu. Kovo 
4d. Jaunimo Centras buvo 
pilnas lietuviško skautų 
jaunimo ir svečių, kurie 
mugę gausiai rėmė ir tuo 
sustiprino skautų veiklą. 
Puiku,kad lietuviškas jau
nimas dirbą skautų eilėse. 
Ir ko toj mugėj nebuvo: 
pilna visokių rankdarbių, 
pramogų, kavinių ir spau
dos,muzikos ir dainų liet. 

Chicagos Lietuvių Prekybos Rūmų valdyba ir direktoriai 1973 metams. 
Is kairės:prezidentas Peter Vilkelis,Stanley Balzekas,sr.,viceprezid. 
Juozas Bacevičius, William J. Kareiva,pereitų metų prezidentas Cazimir 
G. Oksas, viceprez. Theodora Kuzas, Felix A. Raudonis,kas. Adolfas Baliū- 
T iš,kairės:vicePrez- Stanley J. Moli s, Vincent W. Semaška^Vyto

. Shukis, Edward J. Yerkes, Charles D. Macke, sekretorius BrunoGramoni 
ir Bruno Klemka.

plokštelėse,Lietuvos vaiz
dų ir kt.

Tradicinė meno paroda, 
veikusi JC naujoj Čiurlio
nio Galerijos patalpoj nuo 
Vasario 16 d. vakaro iki 
kovo 4 d.užsidarė. Dalyva
vo 47 dailininkai, su 65 
darbais, kurie buvo netik 
Chicagoje gyvenančių dai
lininkų,bet iš Prancūzijos, 
Anglijos, Kanados ir kt. 
Buvo Galerijos derekcljos 
rūpesčių pasižymėję dai
lininkai gavo premijų: 
IOOO dol.teko Irenai Mit
kutei, suma skyrė Liet. 
Fondas, 500 dol. Gal.De- 
rekcijos teko D.Aleknie
nei, Tėvų Jėzuitų 250 dol. 
A. Valeškai ir daktarų 
Budrių dovaną T.Valius, 
1OO dol. Garbės premijas 
gavo V. Vizgirda ir I.D. 
Giežė iš New Yorko, A. 
Navickaitė.Parodą atrodė 
labai iškilmingai,nes nau
jos patalpos pagelbėjo jos 
oramui.Paslrodo,kad lie
tuviškoji visuomenė ją 
lankė,tačiau daugiau kūri
nių pirkti nebuvo stropus. 
ĮVAIRIOS ŽINIOS. Raud. 
Kryžius rengia laivalejais 
plaukiojimo kursus, mūsų 
jaunimas gali juos lankyti, 
tik reikia įsiregistruoti 
iki kovo 31 d. 467 -5800. 
Kursuose akcentuojamas 
saugumo ir pirmosios pa
galbos lavinimas, priima
mi nuo 11-17 m.amžiaus. 
Įvairių pavergtų tautų ka
ro veteranai, kurie bent 
1O metų yra išbuvę JAV 
piliečiais, galės gauti ly
gias teises kaip JAV ve
teranai gydymosi reikaluos 
Tuo rūpinasi Ill. sen. A. 
Stevenson. Kovo 4 d. Chi

Jaunimo centro studentų ansamblis Chicagojs Vasai io 16-sio® minėjime atliko programa.

cagoje pasibaigė automo
bilių paroda, kuri labai 
pasisekė, nes buvo išsta
tyta ir užsienio gamybos: 
vok ieč ių, ita lų, japonų, šve
dų automobiliai.Chicagos 
autobusų šoferių uniją ir 
tarnautojai nutarė išeiti į 
streiką, nes jie reikalauja 
daugiau 14 ir pusę cento 
už valandą, nes tai buvo 
jiems sutartyje pažadėta. 
MARQUETTE PARK LB 
apyl. naujai išrinkta val
dyba pasiskirstė pareigo
mis: J. Vaičiūnas pirm. 
Jūratė Jasaitytė,A.Oren- 
tas, A.Stakėnas, St.Kau- 
lėnieųė,visi vicepirminin
kai specialiems uždavi
niams,G .Giedraitytė sekr. 
A .Avižienis ižd.K. Januš
ka f in. sekr. A. Ūselis, 
kartotekos vedėjas ir St. 
Grigaravičius parengimų 
vadovas. Tikėkime, kad 
buvę nesklandumai LB ei-

. lėse pranyks.
MARQUETTE PARKO 
Namų S-kų draugija susi
rūpinusį aukų rinkimų dėl 
bylos,kurią veda adv. J. J. 
Karaganis prieš Neturtin
giems Namų statybą. Rei
kia 20 tūkstančių dolerių. 
Nors prez.Nikson nutrau
kė CHA parama, bet vis- 
tlek yra pavojus, kad gali 
prasidėti statybą. Niekas 
nesipriešintų tų namų sta
tyba i, j ei nemaišytų rasių.

Poetės AnKarvelytės knygos “Ne tie varpai“ pristatymo metu Jau
nimo centre Chicagoje vasario 25 d. Iš U. Anatolijus Kairys, Ni
jolė Baronienė, Jonas Karvelis, Ada Karvelytė ir Aloyzas Ramnas

parengimai praėjo geru 
pasisekimu. Kovo 3 d. 
LŽS-gos CV ruoštas spau
dos balius toli už Chica
gos,gražioj salėj sėkmin
gai jį pradėjo ir uždarė 
kasin. J. Janušaitis.

Draugo koncertas pasi
sekė,tik gaila kad solistas 
Yakutis susirgo ir nega
lėjo atvykti, tokių būdų, 
gražiabalsė sol. G. Čap- 
kauskienė atliko programą 
vieną, labai puikiai. Pre
mija,kurią skyrė dr. Raz
ma buvo įteikta rašyt. Al. 
Baronui, o programa vik
ria i pravedė D.Mackialie- 
nė.
SUDIEV LIETUVIŠKAI pa
rapijai jau pasakė daug 
lietuvių, kurie gyvena 
Roselando kolonijoj. Dio- 
cezija uždarė tris para
pijas,tik dar Visų Šventų-
jų parapijoj galės lankyti 
Mišias baltieji, o lietuvių 
kalba pašalinta. Gaila, kad 
taip atsitiko, argi tas pats 
likimas bus ir Marquette 
Parkui ?Matome, kad lie
tuvių turtas,mokykla, baž
nyčia svetimiems atitenka. 
NORTHERN ILLINOIS un- 
te nemaža mokosi ir lie
tuvių. Jo didžiuliai pasta
tai, gyvenamieji namai, 
laboratorijos. Studentų 
talpina virš 24 tūkstančių.
Jis turi savo televizijos 
stotį, savo laikraštį”Nor- 

skyrių veda Carol Juozai
tis. Universitetas yra De
Kalb nedideliame mieste* 
Susisiekimas labai puikus. 
Pačioj Dekalb mieste te
gyvena vos kelios lietuvių 
šeimos, nors seniau buvo 
daug.
SEN. CHARLES PERCY 
atsiuntė visiems prekybi
ninkams laišką,kad reikia 
kovoti prieš infliacija, 
sustabdyti Kongreso pa- . 
siūlytus planus.

BAL. BRAZDŽIONIS

DAUG Z.U.
SPECIALISTŲ
Žemės ūkio akademija 

tarybiniais metais jau iš
leido 9,770 žemės ūkio 
specialistų. Į šį skaičių 
eina agronomai,ekonomis
tai ir miškininkai.

Šiuo metu akademijoje 
mokosi(įskaitant ir neakt- /J
vaizdinius) virš 5,000 - . 
studentų. f

TADAS BLINDA
Taip vadinasi pirmasis 

Lietuvos televizijos filmas 
pasakojantis apie legendo
mis apsuptus ” svieto ly
gintojus ”.

Pagal dramaturgo R Ra
velio scenariją šį filmą 
pastatė režisierius B. 
Bratkauskas .Tado Blindos
vaidmenį sukūrė Akade
minio dramos teatro ak-

thern Star”, kur atskirą torius V. Tomkus.
12 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



MIRĖ ANTANINA V AI N I Ū N AI T Ė - K U B E R T A VI Č I E N Ė

J. Vaičkaus „Skrajojamojo teatro' trupė. Pirmoje eilėje iš kairės j dešinę: J. Stonui is, 
P. Kubertavlčius, J. Vaičkus, P. Vaičiūnas. Antroje eilėje antra iš dešinės A. Vainiūnaltė

VINCĖ JONUŠKAITĖ - 
NAUJAS DAILIQJU 
MENU. KLUBO NARYS 

DAILIŲJŲ MENU KLUBO 
nar tų susirinkimas vįyko 

' narių susirinkimas įvyko 
1973 m.sausio 28 d.Moni
kos Lembertienės namuo
se, Santa Monica, Calif, 
pagerbiant prieš 5-rius 
metus mirusio DMK narį 
poetą Praną Lembertą.

Trumpu žodžiu pradėjo 
pati šeimininkė. Girdi, ji 
labai dėkinga visiems 
Dailiųjų Menų nariams,kad 
ją neužmiršo, kad kvies
davo ją į susirinkimus.

Lygiai prieš 6 metus 
tame pat bute buvo Dai
liųjų Menų Klubo susirin
kimas, kuriam pirminin
kavo a.a.Pranas. Ji esan
ti labai dėkinga, kad per 
tuos skausmingus penke
rius metus,kai vyras mi
ręs, jai Dailiųjų Menų 
žmonės suteikė tiek pa
guodos .Paprašė visų atsi
stoti ir minutę prisiminti 
a.a. Praną.

Toliau šiam susirinki

ANTANINA VAINŪ- 
NAITĖ-KUBERTAV1ČIE- 
NĖ mirė Lietuvoje.Ši žy
mi lietuvių dramos artis
tė dalyvavo Valstybiniame 
teatre nuo pat jo įsistei- 
gimo pradžios. Ji mokėsi 
J. Vaičkaus teatro studi
joje ir iš ten su visu pa
rengtu scenos darbui są
statu, perėjo dirbti į val
stybės drama. Pradžioje 
vaidindama su tokiu paty
rusiu partneriu, kaip Kos- 
tantas Glinskis, ji dalyva
vo daugumoje dramos pa
statymų. Pastaruoju metu 
ji buvo išėjusi į pensiją, 
bet dar pasirodydavo kai 
kuriuose spektakliuose.

mui pirmininkauti buvo 
pakviestas Bernardas 
Brazdžionis. Jis gražiai 
pakalbėjo apie Pr. Lem
bertą: Pakvietė kolegos 
savo kūrybos žodžiu pa
gerbti velionį.

Alė Rūta paskaitė Pr. 
Lemberto eilėraštį” Mei
lės rytas ”iš knygos” Tau 
sesute ”, paaiškindama, 
kaip tas eilėraštis beveik 
prieš 50 m.buvo”gimęs 
Ir, po to, paskaitė savo 
eilėraštį”išėjusiam drau
gui ”.

Dana Mitkienė paskaitė 
tą pačią dieną jos sukurtą 
eilėraštį Prano Lemberto 
atminimui.

B. Brazdžionis pristatė 
naują DMK narę Vincę 
Jonuškaitę- Zaunienę - 
Leškaitienę ir pakvietė pa
skaityti jos meninį credo. 
Ji pusiau skaitė, pusiau 
kalbėjo. Apie jos auklėji
mosi ir dainavimo kelią. 
Pradėjo nuo slaptos vargo 
mokyklėlės jos Motinos 
namuose:iš pat jaunų die
nų ji troško būti daininin

Nesenai Antanina Kuber- 
tavičlenė lankėsi Ameri
koje pas savo dukterį Da
lią Maurukienę. Savo dar
bo metais ji sukūrė visą 
eilę vaidmenų ir anų laikų 
publikai paliko gerą atmi
nimą.
• LIETUVOS rašytojų 
draugija Vilniuje priėmė 
penkis naujus narius-Emi- 
lija Makūnaitę, prozininkę, 
poetą Mykolą Kačiauską, 
dramaturgą Antana Bie
liauską ir poetą Jurijų Ko - 
briną. Jie visi jau išleido 
savo pirmąsias knygas, o 
Bieliausko dramos veika
las ’’Egzaminai” buvo pa
statyta Vilniaus teatre.

ke, bet ir nedrįso apie tai 
nei galvoti, nes tą profe
siją laikė labai aukšta, 
beveik šventa. Tiktai kitų 
skatinama, išdrįso išva
žiuoti į užsienius ir dai
navimą studijuoti.

Kaip visad DMK po nau
jo nario ’’credo" vienas Iš 
narių atsiliepia. Bronius 
Budriūnas trumpai, b et su 
tikro' muziko erudicija į 

* jos žodį atsakė, didžiai ją 
vertindamas, kaip meni
ninkę.

Susirinkimas entuzias
tingai plojo.

Jina Leškienė, pirmi
ninkavusiam leidus, pir
moji viešai pasveikino 
naują narę ir kvietė pas 
save į sekantį susirinkimą, 
kuriam kvietimai bus vė

liau išsiuntinėti.
Ilgai,maloniai kalbėtasi 

menininiais ir kitokiais 
klausimais. Šeimininkė 
nuoširdžiai pavaišino.

a. r.

MIRĖ 
JONAS 
RIMAŠAUSKAS

Chicagoje mirė buvęs 
Stutthofo koncentracijos 
stovyklos kalinys, aktyvus 
spaudos darbuotojas Jonas 
Rimašauskas.Jis dar sto
vykloje būdamas kartu su 
kun.Lipniūnu pradėjo rink
ti medžiagą apie kalina
mus lietuvius.Ypačiai ak
tyviai tą darbą tęsė Vokie
tijoje, išsivadavęs iš kon
centracijos stovyklos .Lie
tuvos Rezistencijos Buvu
sių Politinių Kalinių Są
junga 1948 m. buvo suda
riusi atskirą sekciją poli
tiniams kaliniams regis
truoti, organizuoti ir jų 
.'speclaliniams reikalams 
tvarkyti, kurios pirminin
ku kaip tik buvo J.Rima- ‘ 
šauskas.

Tęsdamas lietuvių re
gistravimo darbą Ameri
koje, jis buvo sukaupęs 
labai daug medžiagos .Ta
čiau paskutiniuoju laiku 
mažai tebuvo apie jį gir
dima. Mirdamas bepaliko 

‘testamento ir visa jo ver
tinga medžiaga pateko į 
valdžios rankas.Tik dide
lių pastangų dėka teismas 
taip Išsprendė bylą, kad 
visą J. Ramašausko ar
chyvą, liečiantį lietuvių 
tautžudystę, už 275 dole
rius galėjo nupirkti St. 
Balzekas jn., ir tą me
džiagą sudėti jo turimame 
Lietuvių Kultūros muzie
juje.

Tai dar vienas atvejis, 
rodantis, kokie sunkumai 
susidaro, nesutvarkius 
tinkamai savo palikimo.
• CHICAGOS dienraščių 
”Sun-Times’lr”Daily Nevtf ’ 
spaustuvėje dirba keletas 
lietuvių,Iš profesijos žur
nalistų. Vytautas Kasniū- 
nas,jaul5 metų dirba me- 
trampažo pareigose,© VI. 
Butėnas rinkykloje.Dabar 
jie už nuopelnus apdova
noti garbės ženklais.

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

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

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

j J 
Dievo Karalystei

Žinios
_( Tęsinys) 

Panašiai sakoma Romiečiams 
15:4: “Nes visa, kas tik yra pa
rašyta (Biblijoje), parašyta 
mums pamokinti, kad mes kan
trumu ir Rašto paguoda turėtu
mėm vilties.”

Aukščiau paduotieji, tekstai 
liudija, kad Biblija yra paties 
Dievo, amžinosios Tiesos ir Iš
minties žodis. Tai yra maloni n- 
giausiojo Dangiškojo Tėvo laiš
kas į mus, jo vaikus, kol mes 
esame čia “keleiviais ir pilgri- 
mais”. Ji yra Gyvojo Dievo Žo
dis, Jo įstatymas, protingiems 
Jo sutvėrimams.

“Biblija nuo pradžios iki pa
baigos laikosi mokslo, kokio ne
užtinkame niekur kitur ir kuris 
priešingas visų pagoniškųjų ti
kėjimų mokslams, būtent:—kad 
būsiantis mirusiųjų gyvenimas 
ateis per mirusiųjų prisikėlimą. 
Visi įkvėptieji rašytojai pareiš
kė savo pasitikėjimą Atpirkėju
je, o vienas sako, kad “tą rytą”, 
kuomet Dievas pašauks juos iš 
kapų, jie ateis; piktieji neturės 
daugiau valdžios ant žemės, nes 
“Teisingasis viešpataus ant jų 
tą rytą.” (Psal. 49:14). Apie pri
sikėlimą iš numirusiųjų kalba 
pranašai. Naujo Testamento ra
šytojai visas savo viltis atei
nančiam gyvenimui ir palaimai 
pamatuoja ant tų pranašysčių. 
Povilas sako taip: ‘Jei nebūtų 
prisikėlimo iš numirusiųjų, tai 
nei Kristus neprisikėlė; o jei 
Kristus nėra prisikėlęs, tai mū
sų mokslas yra tuščias ir jūsų 
tikėjimas tuščias:... tokiu būdu 
ir tie, kurie užmigo Kristuje, 
yra išnykę. Bet dabar Kristus 
yra prisikėlęs iš numirusių ir 
yra pirmtakūnu tiems, kurie 
dar miega;... nes kaip Adome vi
si miršta, taip Kristuje visi bus 
gyvi padaryti’ — Kor. 15:13-22.”

( Temos užbaiga)

Kas jdomaajatės apie Tiesę, mes 
prisiųsim veltui knygelių.

Kreipkitės šiuo adresu:
Lithuanian Bible Studentą. 
212 E. 3rd Street, 
Spring Valley, 111. 61362

SAVITARNA
KRAUTUVĖSE

RASEINIUOSE kooperati
ninkai įvedė savitarna 32 
krautuvėse.Šlemet jų skai
čius padidės dar 15.Sie
kiama, kad savitarnos pa
grindu prekiautų 75 pro
centai visų parduotuvių.

1973.111. 21 13 psi.



Hamilton

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais • 
penktadieniais 
šeštadieniais

Lt epe s ir rugpiucio menesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius šešta
dieniais “TALKA" uždaryta. __

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

830 Main St. East, teL 544-7125

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.

9—12 v.p.p.

Mokame už: 
depozitus ... 
šėrus ir sutaupąs 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius.... ..... ....................
ir 3 metams 7% % 
Duodame:' 
asmenines paskolas iš___ 10%
nekilo, turto paskolas iš 8% %

5% %

tarė Londono lietuvių ben
druomenės apylinkės val
dybos pirmininkas Edm. 
Petrauskas.

Tebūnie velioniui leng
va Kanados svetingoji že
melė.

L.E - tas.

toronto
Taupyk ir skolinkis

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čeki u patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėliu saugumas. Kapitalas — virš J3.300.000.

MIRĖ JUOZAS
GUDAVIČIUS
Vasario mėn.13 d. vėžio 

Ilgos iškankintas,Londono 
Vtctorijos ligoninėje mirė 
Juozas Gudavičius .Jis bu
vo gimęs 1899. m. prie 
Šaukėnų, Šiaulių apskr. 
Pirmojo pasaulinio karo 
metus neleido jam baigti 
reguliaraus mokslo.Todėl, 
tarnaudamas kariuomenė
je,Kaune baigęs vakarinių 
suaugusių kursų, kurį lai
ką dirbęs Miškų Departa
mente. Visą laiką domė
jęsis komercine-koopera- 
tyvine veikla ir įsigyjęs 
patirties ir praktikos. Ž e
mės ūkio kooperatyve 
"Dirva”. Jo pastangomis 
ir sumanumo dėka šis ko
operatyvas išaugo į vieną 
žymiausių Kėdainių ap
skrities prekybinių įstai
gų. Pradžioje būdamas 
kooperatyvo vedėju, o vė
liau ir visų kooperatyvų

krautuvių bei sandėlių di
rektorium, sutelkė apie 
save gražų kooperatyvi
ninkų būrį.

Lietuvoje paliko žmo
ną ir tris dukteris, o at
vykęs Kanadon - Rodney 
apylinkę, su savo bendra
darbiu Petru Paškausku, 
taip pat iš Kėdainių, įsi
gijo nedidelį ūkį. Jie vie
nu du intensyviai dirbo 
net 18 metų. Visuomenėje 
tautiečių veikloje taip pat 
labai gyvai reiškėsi. Su
silpnėjus Juozo sveikatai 
ūkį pardavė ir persikėlė į 
Londono priemiestį-Lam
beth. Čia vėl įsijungė į 
Londono lietuvių veiklą. 
Visi jį vertino dėl kuklu
mo, santurumo, o taip pat 
dėl jo atviro ir tiesos 
žodžio.

Po gedulingų pamaldų 
Londono parapijos bažny
čioje, š.m. vasario 16 d. 
palaidotas Londono Šv. 
Petro R. Kat. kapinėse. 
Prie velionio kapo įspū
dingą atsisveikinimo žodį

MOKYTOJŲ 
t- SUVAŽIAVIMAS

Š.m.kovo 24 d.Toronte, 
Prisikėlimo parap.parodų 
salėje,lOllCollege St.šau
kiamas Kanados lituanisti
nių mokyklų mokytojų su
važiavimas. Jo pradžia 1O 
vai.Programoje yra: 1O: 30 
vai .Vlado Šaltmiro paskai- 
ta"Kaikurie svarstytini li
tuanistinės mokyklos tradi
ciniai bruožai”, 12:00 vai. 
Kęstučio Šeštoko paskaita 
11 Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas lituanisti
niame švietime",!: 15 vai. 
Alfredas ir Nora Kulpavi- 
čiai žodžiu, skaidrėmis ir 
įgrota juostele pavaizduo
ja M.K. Čiurlionį ir jo 
meną, 2:30 vai. Antano 
Rinkūno paskaita"Mokinių 
skaityba ",4:30 vai. Mo
kyklų atstovų pranešimai.

Į suvažiavimą kviečia
mi ne tik visi mokytojai, 
bet plačioji ir lietuvių vi
suomenė.

KLB švietimo komisija
LAIŠKAS IŠ 
SASKATCHEWAN'S 
Gerb.N. L. redakcija,
Sveiki gerbiamieji, kaip 

einasi ten pas jus, oras 
rodo į pavasarį, nes toks 
mėnuo atėjo.

Čia S a skat che wane oras 
visą žiemą rodo pavasarį, 
sniego nedaug ir žinoma

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ > 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
534$< už depozitus 
6*7r už šėrus (numatoma) 
6f < už taupymo s-tas 
čViSf už 1 m. term. dep. 

už 2 m. term. dep.

Kapitalas —

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8 % už mortgičius

šeši milijonai doleriu

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas -čekių patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723 • .Toronto 3, Ontario.

nešalta, bet nežinia kaip 
bus kai reikės eiti į lauką 
dirbti, gal lietaus bus.Bet 
mums nesvarbu kad būtų 
daug lietaus, čia vis tiek 
sau lyja nes žemei reika
lauja drėgmės.

Šiuo metu gražu, bet per 
šalta eiti ir akėti pernykštį 
pūdymą.

Č ia lietuvių labai nedaug 
tik keletas ir tie patys jau 
gerokai pasenę, todėl jų 
organizacinio veikimo yra 
neįmanoma pradėti. Čia 
yra taip toli į Winnipegą- 
560 mylių, Calgary-286 
mylias. Ten galima nuva
žiuoti tik retomis progo
mis.

Čia įdedu money orderį 
prenumerata i už 1973 me
tus.

Tat iš širdies linkiu ne
pailsti dirbant spaudos 
darba.mūsų visų tautiečių 
bei Tėvynės labui.

Su pagarba,
Pranas Kai it.

niuje išleistas Naujasis 
Testamentas.

Laikraštis nuo savęs 
priduria, kad Lietuva yra 
Sovietų Sąjungos katalikų 
centras ir kad praėjusiais 
metais 17,000 Lietuvos 
katalikų pasirašė memo
randumą,reikalaujantį su
stabdyti bažnyčios perse
kiojimą.

Tasso pranešime sako
ma,kad Naująjį Testamen
tą galės nusipirkti ir už
sieny gyveną lietuviai. 
Tačiau nieko neminima, 
kad jis bus laisvai parda
vinėjamas Lietuvoje.
• LIE TUVIŲ paštininkų 
sąjunga Chicagoje išrinko 
šiems metams naują val
dybą: Pirm. J. Tijūnas, vi- 
cepirm.O.Kapteinis, sekr. 
Stasė Cecevičienė, kasiu. 
J. Pocius ir reikalų vedė
jas V. Kuliešius.

J. Pocius

NAUJASIS
TESTAMENTAS
VILNIUJE
"The Times " paskelbė 

Tasso pranešimą,kad Vii-

• Rytų Vokietija reika
lauja BBC nutraukti trans
liacija vokiečių kalba po 
to, kai bus galutinai susi
tarta dėl diplomatinių san
tykių užmezgimo.

Didžiojo baliaus rengimo komitetas New Yorke: iŠ kaires J. Vytuvienė, 
R. R. Žymantaitė, M. Šalinskienė, Tev.J. Gailiuši s, OFM -provincijolas, 
L. Vainienė, A. Balsys, I. Alksninienė, B. lūtinaitė, R. Navickaitė.

Delhi, Ontario lietuviu įauti <•: šok’ij gr-.pe įlanka**, kuriai vadovauja anglo
saksas, kuris dabar sulietuvčjk: Clcn Kęstutis L.a'v. on.

J4 gpi
NEPRIKLAUSOMA.UELUVA



JĖZUITAS - 
MARKSISTAS
Tėvas Dies Allegri jė

zuitas savo raštuose lai
kėsi marksistinių pažiūrų. 
Už tai Vatikanas jį paša
lino iš jėzuitų ordino. Is
panų kilmės jėzuitas para
šė knygą-”Aš tikiu į viltį”. 
Ten jis nepaprastai iš
aukština ’’pranašą’ Karlą 
Marksą", o greta to daro 
savotišką siūlymą, kad 
Vatikanas imtų ir staiga 
atsisakytų nuo visų savo 
turtų. Jis pareiškė ir eilę 
kitų minčių, kurios nesu
tampa su pagrindiniais 
Vatikano nusistatymais. 
Pavyzdžiui, apie kunigų 
celibatą jis atsiliepia, 
kaip apie ’’ bepročių gp- 
myklą

PRANCŪZU TEATRO
GASTROLĖS
VILNIUJE įvyko gastro

les seniausias Prancūzi
jos teatras”C omedy F ran
ča i s e". Paryžiaus artistai 
parodys tris Moljero ko
medijas-” Tartiufą", "Ta
riamą ligonį ” ir "Skrajo
jantį daktarą ”,

DRUSKININKUOS " Ne
muno" sanatorijos korpu

ADVOKATAS _

J.P. MILLER.B.A., B.C.L.
168 Notre Dame Street E.^uite 205.

Te/; 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, bjl, B.C.l.
5 Place Ville Marie IB^ Building 

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

ADVOKATAS

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

276 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 825 MONTREAL 128.

Tel: 842-1126, namu678 - 3660

Dr.V. Giriunienė
Dantų gydytoja

5330 L'Assomphon Blvd.

Montreal.
A___________

Tn. 255-3536

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W.» Room 600 
Tel; 866-8235. namų 488-8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B A., M.D.. C.M., M.Sc., L.M.C.CV, FJLC.S.(c).

Medical Arts Building,
1538 Sherbroolc St. West, Tel. 931 -4024 

Suite 215, Montreal 109, Que.

sas, jau pastatytas. Pir
mame pagrindinio korpuso 
aukšte įsikūrė gydomieji 
ir diagnostiniai kabinetai, 
sekančiuose devyniuose 
aukštuose gyvena poilsiau
tojai, o vienuoliktame 
įrengtas aerosoliariumas.

Praeivių žvilgsnį pa
traukia apvalios formos 
pastatas,primenantis cir
ko kuopolą. Tūl sanatori
jos koncertų salė. Joje 
telpa 950 žmonių.

ENCYCLOPEDIA .
LITUANICA 

administracija darė ką 
tik galėjo, kad susidarytų 
tiek prenumeratorių, iš 
kurių gaunamas prenume
ratos mokestis įgalintų 
tęsti pradėtą darbą ir be 
didesnių sunkumų laimin
gai jį užbaigti. Deja, mūsų 
viltys nepasiteisino. En
ciklopedijos redaktoriai 
savo ruožtu deda didžiau
sias pastangas, kad tomas 
galėtų sekti tomą be di
desnių protarpių, bet ir 
čia susiduriama su vis 
didėjančiais sunkumais.

Nuo darbo pradžios 
praėjo daugiau kaip 8 me
tai.Per tą laiką kainos iš

kilo daugiau 25%. Kai te
bėra tokia vargana padė
tis, administracija nebe
randa kitos išeities,kaip 
pakelti tomo kainą iki 
$20.00. Tačiau nuajieji 
prenumeratoriai dar turi 
labai puikią progą pasi
naudoti sena pirmųjų dvie
jų tomų kaina ( $15.OO). 
Lengvata tokia: kad Ency
clopedia Lituanica užsi
prenumeruos iki 1973 m. 
gegužės l d., tas I ir II 
tomus gaus po $15.00. Po 
gegužės pirmos dienos 
visų tomų kaina bus 
$20.00. Prašome šia 
lengvata pasinaudoti .Lau
kiame Jūsų užsakymo.

Užsakymus siųsti:Ency- 
clopedia Lituanica, 395 V. 
Broadway , P. O. Boa 95, 
So. Boston, Mass. 02127, 
USA .Telef:darbo metu(617) 
268-7730,0 vakarais (617) 
282-2759.

’’ LIETUVIU DIENOS ’’
Vasario mėnesio ” Lie

tuvių D ienų" numeris savo 
viršelio kompozicija pa
mini Vasario Šešioliktąją. 
Antano Laukaičio aprašy
mas apie Australijos 1972 
metų Lietuvių Dienas.Li
teratūros dalyje rašoma 
apie Fausto Kiršos ką tik 
išėjusią knygą’Palikimas", 
M. Makricko feljetonas 
"Keturi Užplynių Pultine- 
vičiaus svečiai ". Baigia
ma spausdinti Solženicyno 
romano " Keturioliktųjų 
metų rugpiūčio mėnuo" 
ištrauka, versta Antano 
Miluko. Meno puslapiuose 
randame A.Petrikonio ir 
V.Rato kūrybos iliustra
cijų.

Anglų kalbos dalyje to
liau tęsiama Juozo Tininio 
romano vertimas: Gabija 
Bonataitė rašo įspūdžius 
iš prezidento inaugura
cijos.
KASDIENINĖS 
PASTABOS 
Kada H.D. Thoreau,di

dysis gamtos mėgėjas, 
pastebėjo žmonių kertamą 
puikų mišką, jis pareiškė: 
-’’ Ačiū, D levui,kad jie ne
gali iškirsti debesų.

Gerai Ir išmintingai fi
losofijai niekad nereikia 
daug knygos puslapių.

-•-
Ką gi bent kartą gero tu 

padarei žmonijai, užklau
sė teisėjas prieš nubaus
damas vagį.

- Trys ar keturi detekty
vai nuolat dirbo, iki mane 
sugavo, -atsakė vagis.

G PHARMACIE 
annon

•* ROBERT GENDRON LPH. PROP.

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS. ' ------- —m* ' ■■■ - — — — — — ■

Dar vienas pakelės už
rašas-.Įvažiuojate į Liber
tyville,Kansas. Jei čia gy
ventumėte - būtumėte na
muose.

-•-
Tik du žodžiai gali būti 

išreikšti tylėjimu: taip ir 
ne.

Po sunkios darbo dienos 
tėvas buvo nuolat vaigma- 
mas įvairiais ir sunkiai 
atsakomais sūnaus klau1 
simais.

- Ką tu dirbi savo dar
bovietėje?

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stonkevi ?i us, 1053 Albonel Cr., Duvernay, P.O- TEL. 669 - 8834

Baltic Woodwork te
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromo* Įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairOs medžio dirbiniai.

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

BELLAZZI-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langių rėmai. Ixoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popleris, cementas, 
B. P. išdirbiniai Ir visa kt.

7MJ, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENE

1410 Guy St., la. 11 - l?k.
Tel:
932.6662; namų 737.9681

- Nieko,pagaliau netekęs 
kantrybės murmėjo tėvas.

Atrodė, kad tuo sūnaus 
klausimai pasibaigė ir už
viešpatavo tyla... bet ne
ilgam.
- Tėte, jei tu nieko ne

dirbėtai kaip tu žinai kada 
baigti?

Paruošė V.Š.

1973.111. 21 ' 15 psi.



NL SPAUDOS BALIUS gegužės 5d.
GRAŽIAI PRAĖJUSI J. Baršauskas. Šiuo metu tų laikotarpį.Taip pat bus
PARODA
Moterų drabužių madų 

paroda sekmadienį praėjo

išvykę B.Petronienė su 
dukra Vida,Pranas ir Ele
na Bernotai.

paskirta data būsimam 
Bendruomenės seimui.
• A. VARTŲ klebonas

gražioje nuotaikoje. Susi
rinko nemažai publikos, 
kuri gėrėjosi ne tik rū
bais,bet ir jaunomis mer
gaitėmis, kurtos modelia- 
▼o.Buvo pristatyti 34 skir
tingi apsirengimai,kuriuos 
modeliavo J.Mockaitė, R. 
Tekutytė, A.Juodkojytė, J. 
Gustainytė, L. Jonelytė, 
Urbanavičiūtė,M. Pundus, 
P.Wenta ir M.Kazlauskai
tė .Buvo skirtos 3 premijos, 
kurias laimėjo Rima Te
kutytė, June Mockaitė ir 
Marytė Kazlauskaitė.

Parodą suorganizavo 
Neringos Jūrų šaulių kuo
pa. Pravedė Aldona Urba
navičienė su duktere ir 
S ve ikauskaitė-K rokovsk i.
• LDK VYTAUTO klu
bas sekmadienį kovo 25 d. 
antrą valandą po pietų 
mini tradicinę Juozapų 
dieną.Kaip jau skelbta bus 
vakarienės, muzika ir kiti 
paįvairinimai. Tarp kitko 
bus loterija. Fantus lote
rijai, kaip paprastai dau
gumoje parūpina klubo ge
ri draugai. Vytauto Klubo 
parengimai visada esti įdo
mūs ir susirenka daug 
publikos. Būkit visi, kas 
norit, kad klubas ir toliau 
sėkmingai gyvuotų.
• Buvo išvykę į Floridą- 
F.ir A.Skrutbiai (iš For
tune), Antanas Vaupshas,

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

Pakalbinkit užsisakyti 
NL«vą artimuosius, arba, paga
liau, pado'/ anokit geram bičiu
liui nors pusmetine NL prenu- 
ta.-

Pinigus siuskit su Šiuo ku
ponu:

Vardas pavardė .... .......... .

Adresas: / gatvė ir N r./..........

• •>••••• •••••••••••
City............................. ..

V al st. - prov............................

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

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

• Susirgę- Jonas Staniu
lis Jerish Gen. ligoninėje, 
Jonas Yurkštas Reddy Me
morial, dr. A. S. Popierai- 
čio priežiūroje ir J. Bal
čiūnas. Juozas Adomaitis 
ir Juozas Kuprevičius po 
operacijų sveiksta namuo
se.

Mirė Emilija Kelerie- 
nė, Jono Biliūno sesuo ir 
Simas Volungevičius, ku
ris palaidotas šią savaitę.
• A. V. BIULETENIS 
praneša,kad iš Montrealio 
katedros piktadariai pa
grobė brolio Andriejaus 
širdį.
• BRAZILIJOJE kelio 
nelaimėje buvo užmuštas 
populiarus pamokslininkas 
tėvas Juozas Bružikas.Jis 
palaidotas SaoFhulo mies
to kapinėse.
• MONTREALIO litua
nistinė mokykla gegužės 
13 d.baigia mokslo metus. 
Parengimas numatytas A. 
Vartų parapijos salėje. 
Ta pačia proga bus pami
nėta ir Motinos Diena.

• LIETUVIŲ Bendruo
menės tarybos sesija šau
kiama ateinančio balandžio 
28-29 dienomis Ne v Yor
ke. Bus atlikti visų šios 
organizacijos padalinių 
ataskaitiniai pranešimai, 
apimanti praeitų trijų me-

kun.J.Kubillus po sveika
tos patikrinimo grįžo į 
Montrealį.
• ANTANO RŪKŠTELĖS 
paveikslų paroda įvyko Pe
tersburg F la .buvo išstaty
ti 34 paveikslai. Dailinin
kas vietos lietuvių klubui 
paaukojo savo paveikslą 
’’Tremtinių motina
• ARNOLDAS VOKIE
TAITIS dainavo Ne v York 
„City operoje ” Hoffmano 
pasakose ”.
• PRANĖ RADZEVIČIŪ
TĖ - Klimienė poilsio at
vyko į Floridą.
• DANUTĖ DRAZDYTĖ 
baigė baleto studijas Adei - 
phy Universitete,New Yor
ke. Ji pati sukūrė baletą 
’’Svept of her Feef’ir su
vaidino to paties univer - 
siteto salėje.
• NAUJOSIOS ANGLIJOS 
Baltiečių draugija plačiai 
skelbia apie savo rengia
mą jaunų muzikų konkur
są,kurs įvyks gegužės 5 d.
• POETĖ M.SAULAITY- 
TĖ, kuri mokytojauja Va
sario Šešioliktos Gimna
zijoj, Schweitzingene va
sario 16 iškilmėse skaitė 
paskaitą,© meninę progra
mą atliko tos pačios gim
nazijos mokiniai.
• VARŠUVA skelbia,kad 
dabartinėje Lenkijoje esa
ma tik dvylika tūkstančių

lietuvių. Bet lenkai turė
dami milžiniškus anksčiau 
vokiečių pagyventus plo
tus, irgi skelbia, kad šiuo 
metu tėra tik keturi tūks
tančiai vokiečių kilmės 
gyventojų.
• MINISTERS Stasys 
Lozoraitis Iš Romos buvo 
atvykęs į Paryžių ir da
lyvavo Prancūzijos lietu
vių bendruomenės 25 me
tų sukaktuvių iškilmėse.
• SOLISTĖ GINA ČAP- 
KAUKSIENĖ rengiasi da
lyvauti būsimam Bizet 
operos ”Karmen”pastaty- 
me Chicagoie.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
mane lankiusiems ligoninėje, 
pries ir po operacijų. Už gėlės 
ir dovanas, sveikinimus ir lin
kėjimus atvirutėm!s bei telefo
nu. Jūsų lankymas man buvo 
moraUne dovana, kuri pasiliko 
mano širdyje ilgam prisimini
mui. Dėkoju dr. A. Popieraičiui 
uz suteikta man greita pagalba, 
už rūpestinga gydymą ir už pa
darytas dvi operacijas, kurios ‘ 
bus pasekmingos mano sveika
tai. Dar karta širdingai ačiū 
visiems, kartu ir nuo mano 
žmonos.

Juozas ir Ona 
K up r e v i c i ai

1973 m vasario 24 diena mirus mylimam vyrui 
ir tėvui a.a. PETRUI VILENIŠKIUI.

N uoširdžią padėką reiškiame Tėv.J. Aranauskui už maro- 

'linę pagalbą, atkalbėtas paskutiniosios maldas ir kitus pasi- 
tarnavimus. Tėv. S. Kulbiui už atk ai betą rožančių laidotuvių 

koplyčioje ir atnašautas gedulingas pamaldas. Taip pat nuo
širdi padėka Toronto Sv. Jono Kr. parapijosklebonui kun. P. 
Ažubaliui už iškilmingas gedulingas pamaldas, g ražų pamoks
lo ir palydėjimą į amžino poilsio vietą • Toronto lietuv ių ka
pines. Didi padėka mūsų mieliems choristams už atgiedotas 

giesmes. Velionies karsto nešėjams draugams-J. Dalmotui, 
Ks. Ratav ičiui, P. Lapieniui, B. Pokštui ir J. Petkūnui. T aip 

pat visiems, kurie šaltame ore ir vėlu vakarą dalyvavote 

bažnyčioje ir koplyčioje. Dėkojame už užprašytas Sv.Mišias, 
gėlės, pareikštas užuojautas žodžiu, telegramomis, laiškais

Didžiausia nuoširdi padėka E. J. Dalmotams uz tokia_di
delę pagalbą, nesigailint, savęs iŠtiese man ranka su visa 

meile, tiek daug padedami ir stiprindami mane liūdesio die

nose. Taip-pat Pakštams ir jų sūnums už sutikima ankstų 

ryta Toronto storyje ir priglaudimą pas sav e* susisiekimo 

priemones ir už gėlės bažnyčioje. Mielai Poniai uz tokį di
deli darbo paruošiant pusryčius ir pietus. Atskira padėka 

sesutei Angelei ir kurie su mumis kartu vyko laidotuvėms 

i Toronto.
Ilsėkis ramybėje tarp draugų ir pažįstamų mūsų 
mielas vyre ir tėve P et r ai !

Nuliūdusios: žmona Elena irduktė Rūta

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL. 727-3120 N'imM 376-3781
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

A q e n_t_u_r_a___v_e kJ_n_SL2._

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

G R E I T_A_S_ IR TIKSLUS P AT ARN AVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS: ( ' ’
Einamąsias s-tas _________ 5.5 %■ Asmenines ... _... .... 8.5%
Taupomąsias s tos-------  _ 60%Nekiln. turto 8.5%
Term. ind. 1 metams ___r... 6.5%- ...... _ _ „_ . , _ čekiu kredito ..... . ._ ... 9.0%Term. ind. 2 metams ...... . L0%į.
Term. ind. 3 metams _____ 7.5% Investaciues....... nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-Nemok. gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.už paskolos sumą.

___________ _________ . * • • ■ * —♦ w .e^ — • •

|Kooperotyvinė namų ( iki 4 butu) ir namu inventoriaus apdraudė
! Kreiptis: Gil Constantini C.I.3., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48? 5 8 20.

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