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JAV PREZIDENTO 
.JR KONGRESO

KONFLIKTAS

Kada atėjo laikas patvir
tinti naujai prezidento 
Niksono paskirtą FBI di
rektorių Patricką Gray 
senato komisija pareika
lavo, kad Baltųjų Rūmų 
juriskonsultas atvyktų į 
šios komisijos posėdį ir 
suteiktų reikalingus pa- 

iškinimus. Juriskonsul
tas J. Dean atsisakė at
vykti be prezidento leidi
mo .Prezidentas tokio lei

dimo nedavė .Susidarė kon
fliktas tarp prezidento ir 
kongreso.

Spaudos konferencijoj 
prezidentas Niksonas pa
reiškė, kad JAV valdžios 
padalinimo principas jam 
neleidžia paklusti kongre
so reikalavimams .Jis siū
lo, kad visą šį reikalą iš
spręstų Vyriausias JAV 
teismas .Įstatymų leidimo 
•yriausybė, pagal konsti

tuciją, yra atskirta nuo 
vykdomosios vyriausybės. 
O konstitucijos aiškinimas 
priklauso vyriausiam teis
mui. O tuo tarpu senato
riai tyčia delsia patvirtin
ti FBI naują direktorių ir 
tuo būdu nori prezidentą 
priversti nusileisti.
• AMERIKOJE brangsta 
mėsa, o taip pat ir kiti 
naisto produktai. Daromi 
įvairūs siūlymai. Maisto 
kalnų kontrolės nenori nei 
^rez identas ,nei kongresas. 
O kokia išeitis ?Du žymus 
buvusieji administracijos 
pareigūnai staiga pasirodė 
Ne^r Yorko 86 gatvėje ir 
nešdami plakatus, agitavo, 
kad visos namų šeiminin
kės boikotuotų mėsą ir 
visus mėsos produktus 
pirmą balandžio savaitę, 
nttol iki8 dienos.Sakoma, 
kad mėsos boikotas plinta 
JAV ir jau rado pritarimo 
15 žymių šalies miestų.

Lietuvos paukščiai pasiilgę pavasario.

B R A Z I N S

LAISVI LIETUVIAI 
PRIVALĖTU JIEMS 
DAUGIAU PAGELBĖTI
Metai bėga, o Pranas ir 

Algirdas Bražinskai ne tik 
nepaleidžiami iš kalėjimo 
Turkijoje, bet jie dar ne
sulaukė teismo, o jau 
įmesti į rūsį.

VLIKo tarpininkavimo 
dėka man pavyko gauti jų 
adresą ir jau gauti du 
Bražinskų laiškų. Ypatin
gai rašytas 1973 kovo 2 d. 
turi ypatingų žinių.Kai ką 
iš to laiško nurašau, nes 
liečia mus visus:

"Tiesa,kalbant apie ka
lėjimą, norėčiau pabrėžti, 
jog nuo 1971 m. liepos 29 d. 
esame įmesti į katakom
bas,ir ne perdėta, o tikrą
ją prasme .Advokato Celal 
Yardimci/ jis 1971 m.ru
denį VLIKo kvietimu buvo 
nuvykę s Ame rikon/pasta n- 
gos viską nubaltinti švie
siomis spalvomis, yra 

K A i ĮMESTI Į 
T U R K H O J E 
klaiki neteisybė ir skaudi 
netiesa!

Mes esame įmesti rū
syje, kartu su devyniais 
" arkadas "/ draugais/... 
Jie yra žudikai, narkoma
nai, išprievartautojai, va
gia i,komunistą i ir...ruso 
agentai! Iš to galite pada
ryti išvadą,koks saugumas 
užtikrintas. Todėl nerei
kėtų stebėtis, jeigu vieną 
gražią dieną/ ar naktį/ 
įvyktį tat..., kas būtų ap
vesta juodais lankeliais... 
Gyvename/tiks liau,egz ts- 
tuojame / kaip kokiam 
siaubingame košmare. O 
Dieve, Ir jam nėra pabai
gos !"

PRAŠO PASKELBTI 
JŲ ADRESU, PRAŠO 
LIETUVIŠKOS SPAUDOS

Toliau rašo:
" Konkrečiai kalbant, 

mūsų bylos bei mūsų ka
linimo adreso skelbimas 
lietuviškoje patriotinėje
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spaudoje yra ne tik gali
mas, bet ir gyvybiniai bū
tinas dalykas .Nes daugiau
sia ko bijo tironai, visos 
imperijos, yra tiesos apie 
jų nusikaltimus. Lietuviš
kų laikraščių užprenume- 
ravimas yra ne tik galimas, 
bet Ir šaukiančiai reika
lingas !/Juk naivu būtų gal
voti, kad KGB nežino mū
sų adreso"...

Toliau rašo, kas Ir kiek 
padėjo lietuviška spauda, 
kokias lietuviškas knygas 
turi /vos keletą vertingų./ 
Jie labai norėtų gauti ben
drinės lietuvių kalbos va
dovą, išsamų lietuvių kal
bos žodyną, laisvo pasau
lio lietuvių žinyną ir kt. 
Lietuviškų laikraščių,žur
nalų teturi po keletą ar 
pora numerių.

Galimas dalykas, ne - 
praeina pro turkų cenzū
rą, nes anie, nemokėdami

Nukelta į 3 psl.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKA
1972 m. balandžio 20 

dieną Jurbarko raj. DŽD 
tarybos vykdomojo komi
teto admlnistracinė komi - 
sija, pirmininkaujant H. 
Tamošiūnienei, atvirame 
posėdyje išnagrinėjo Gir
džių parapijos klebono kun. 
Viktoro Šauklio MIC admi
nistracinę bylą. Klebonas 
buvo apkaltintas, kad "pa
sinaudojo bažynčioje prie 
buvo apkaltintas,kad Mpa- 
slnaudojo bažnyčioje prie 
vėliavų nešimo ir gėlių 
barstymo Girdžių mokyk
los mokinius - nepilname
čius ir tuo būdu pažeidė 
Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo 
1966.V. 12 įsaką.Komisija 
paskyrė 50rub.nuobaudą . 
Kun .V .Šauklys MIC šį nuo
sprendį apskundė Jurbarko 
raj.liaudies teismui.

Administracinė 50 rub. 
nuobauda taip pat paskir
ta Girdžių parapijos var
gonininkei, už tai,kad ji 
tvarkė procesija.
• 1972 m.balandžio 16 d. 
Kauno Arkikatedroje-ba
zilikoje J.E.vyks. J.Labu- 
kas kunigystės šventini
mus suteikė 6 ketvirto teo
loginio kurso auklėtiniams.
• Palikus 6 neopresby- 
tieriams Seminariją, šiuo 
metu joje liko 33 auklėti
niai; fllosifiniame kurse
li, I teologiniame-9,nteo- 
loginiame-7, III teologi
niame- 6.
• Praėjus iais(l971) moks
lo metais Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis lankėsi 
Seminarijos bibliotekoje 
Ir tikrino,kokią literatūrą 
skaito klierikai. Buvo ne
patenkintas, kad neskaito 
marksizmo klasikų.
• Praėjusių mokslo metų 
viduryje Rrt įgaliotinis 
norėjo keletą klierikų iš
vyti iš Seminarijos.



Paviršutiniškai žvelg
dami į Sovietų Sąjungoje 
įspraustų tautų gyvenimą, 
kai kurie žmonės net ir iš 
lietuvių tarpo,linguoja gal- 
va,pripaž indami, kad, gir
di,kultūros srityje vis tiek 
daug padaryta per tą lai
kotarpį kai Lietuvą buvo 
rusų raudonarmiečių oku
puota.

Imami dėmesin tie visi 
vieši propagandiniai pa
rengimai ir demonstraci
jos,kuriose lietuvių jauni
mas dalyvavo tautiniais 
rūbais pasipuošęs .Šie pa
rodomieji reiškiniai pir
moje eilėje organizuoti 
vienu tikslu - smarkiau 
įtaigoti režimo siekimus 
ir stiprinti Kremliui rū
pimos propagandos idėjas. 
Tai pagrindinis režimo 
tikslas, o visa kita tik at
sitiktiniai priedeliai,kurie 
turi menką reikšmę.

-•-
Tačiau tikrumoje yra

neskelbiami, bet tolydžio 
Kremliaus vykdomi suma
nymai. Sovietų Sąjungoje 
buvimas atskirų tautų tik 
laikinai pakenčiamas. O 
tikrasis tikslas palaipsniui 
eiti prie sudarymo vadi- 
namos"sovietinės tautos” 
- sovietskij narod. Ir toji 
būsinjoji sovietinė tauta 
aiškiai vaizduojamas! jau 
priėmusi rusų kalbą, tai 
pirmoje eilėje, o taip pat 
rusų kultūrą ir rusų me
ną. Tai yra didžiarusių 
vyriausias tikslas.

Net parodomieji tautinio 
gyvenimo reiškiniai pa
laipsniui išstumiami iš 
tikrojo gyvenimo.

Apie tai,kas dedasi bro
liškoje Latvijoje, jau buvo 
ir mūsų spaudoje nemažai 
rašoma. Ten jau įstaigose 
be atodairos vyrauja ru
siška kalba, rusai užima 
visas svarbiausias pozi
cijas ūkiniame, gamybi
niame ir pagaliau kultūri
niame gyvenime .Visų blo
giausia, kad latviai jau 
atsidūrė tokioje padėtyje, 
jog ne šiandien, tai rytoj, 
savo gimtajam krašte jie 
bus mažumoje. Svetimieji 
atėjūnai sudaro daugumą 
ir viską tvarko,kaip jiems 
patinka.

Jeigu šiandien Lietuvoje 
dar geresnė padėtis, jeigu

2psl.

didižrusiiį grėsmė sov. sąjungoje IRANO NAFTOS NACIONALIZACIJA

Pastaruoju metu Jugos
lavijoj žymiai sustiprinta 
propaganda prieš Ameri
ka. Pirmiausia pradėta 
pulti prieš Voice of Ame
rica ir nurodoma, kad ši 
radio programa nuolat 
kursto Jugoslavijos jau
nimą vykdyti sabotažo ir 
teroro aktus. Amerikoniš
kieji filmai esą tvirkina 
Jugoslavijos jaunimą. O 
Amerikos diplomatai esą 
labai įžūlūs, kada kalba 
su studentais,kurie norė
tų praleisti atostogas Ame
rikoje. Antiamerikinėjo 
propagandoje dalyvauja 
ne tik spauda,radio ir te
levizija, bet taip pat ir 
jaunimo organizacijos pa
skatintos padaryti atitin
kamus pareiškimus.

Jau prieita prie kokių 
drastiškų žygių,kaip drau
dimas rodyti Amerikos 
muz ikalinius f ilmis. A nks- 
čiau nebuvo tokių kalbų, 
kad Amerikos laikraščiai 
kaip pavyzdžiui Nev York 
Times ir kiti specialiai 
esą priešingi Jugoslavi
jai .Diplomatai,kurie kal

lietuviai dar gali išlaikyti 
savo tautinę persvarą, tai 
dar nereiškia,kad panašią 
padėtį ilgai pakęs didžia
rusiai, kuriems svarbu 
įsitvirtinti naujai užimto
se po antrojo karo žemėse.

-•-
Lietuviai atėjūnams ne

paklusnūs. Gal kas nors 
pagalvos, kad dėl to anie 
yra tokie kerštingi. Bet 
pasirodo, kad didžiarusiai 
lygiai panašiai elgiasi ir 
su visomis kitomis jų val
džioje esančiomis tauto
mis.

Štai paimkim Gudiją ar
ba Bielorusiją, Lietuvos 
artimiausią kaimynę. Jau
ten didžiarusiams paklus
numas, galima sakyti, yra 
šimtaprocentinis.Ten nie
kas nesapnavo kelti balsą 
prieš galingąjį didžiarusį. 
O pasirodo,jog ir bieloru- 
sus stengiamasi nutautin
ti. Jeigu viešai skelbiama, 
kad bielorusiškoji kultū
ra ir menas palaikomi,tai 
tikrumoje yra visaikitaip. 
Pasirodo, kad čia tėra tik 
propagandinis melas.

Vakaruose gyveną bie- 
lorusai patriotai skelbia, 
pasiremdami pačių sovie
tų duomenimis,jog visoje 
Bielorus ijoje knygų spaus
dinama rusų kalba 80 nuo
šimčių, o tik 20 nuošim
čių gudiškai. Tokias išva - 

bėjosi su studentais, vyks
tančiais į Ameriką, tyčia 
juos provokuodavę pasa
kymams,kokie buvo prak
tikuojami, girdi, šaltojo 
krašto laikais. Sakysim, 
vienas diplomatas paklau
sęs studentą,kaip jūs galit 
gyventi tokioje šalyje, kur 
nėra laisvės?

OKEANO DUGNE
MILŽINIŠKI TURTAI

T ’

Pranešimu iš Peru, ty
rinėtojai surado Ramiojo 
vandenyno dugne neap
skaičiuojamus šaltinius 
įvairių brangių turtų.Pra- 
dedant Peru pakrančių 
Ramiojo vandenvno dugne 
nusidriekia milžiniška 
kalnų virtinė .Šiuos kalnus 
vadina viduriniais Ramio
jo okeano Kordilierais. 
Šie kalnai nueina iki Ka
lifornijos ir Meksikos pa
krančių, o toliau pasuka į 
Zelandijos ir Australijos 
pusę.

Nesenai šių kalnų srity
je surasti įvairių minera
lų klodai.

das galima aaryu paėmus 
’’ Sovietskaja Pečaf’met- 
raštį. Gudų rašytojų kny
gos išleidžiamos po 6- 
8,OOO,o tie patys kūriniai 
išverčiami į rusų kalbą ir 
jau spausdinami po šimtą 
ar daugiau tūkstančių eg- 
zemplorių.

Sakoma, Gudijos sosti
nėje Minske anksčiau bū
davo gud išk i k in imatogr a - 
fųkrautuvių ir įmonių pa
vadinimai. O šiandien jie 
jau pakeičiami grynai ru
siškais. Taigi ateis laikas, 
kaiKaunokino teatrai Ro
muva, Daina, Ąžuolynas, 
Pašvaistė,turės išnykti ir 
jau švies rusiški vardai.

-•-
Lenino savo laiku para

šyti tautybių klausimais 
žodžiai užmirštami. Jie 
dar cituojami retais atsi
tikimais, bet praktiškame 
gyvenime jau laikomi pa
senusiais. Į Kremlių atėjo 
nauja rusų biurokratų kar
ta, kuri nieku nesiskiria 
nuo senojo režimo didžia
rusių nacionalistų. Jiems 
lygiai artimi šovinistiniai 
didžiarusių polinkiai, ko
kie buvo ir anais senais 
caro laikais. Akivaizdoje 
turime negailestingą rusi- 
fikatorių, kurs į nieką ne
atsižvelgs, vykdydamas 
savus šiauriai nacionalis
tinius tikslus.

Irano šachas pareiškė, 
kad vakarų valstybėms 
priklausantieji iki šio lai
ko naftos šaltiniai nacio
nalizuoti ir minėtos kom
panijos ’’pasidavė". Daba r 
Irano valstybei jau pri
klauso naftos šaltinių pil
na kontrolė. Irano valdo
vas, atidarydamas naują 
geležies gamybos fabriką, 
kurį pastatyti pagelbėjo 
sovietų inžinieriai, panei
gė vakarų spaudos prane
šimus, jog dalį naftos šal
tinių dar kontroliuos vaka
rų valstybių kompanijos.

Jau sausio mėnesyje 
šachas įteikė Amerikos, 
Anglijos, Holandijos akci
nių kompanijų atstovams 
ultimatumą, įspėdamas, 
kad 1778 metais sudarytos 
naftos eksploitacijos su
tartys toliau jau nebus 
atnaujintos.Šachas pasiū
lė sudaryti sutartį dėl 
naftos tiekimo toms val
stybėms dvidešimčiai me
tų ateityje.Kompanijos su 
tuo sutikusio^. Tuo metu, 
kai šachas darė šį prane
šimą, garbės svečių tarpe 
buvo Sovietų Sąjungos mi- 
nisterls pirmininkas Ko
syginas. Tuo pradedamas 
naujas laikotarpis ekono
minių santykių tarp Irano 
ir vakarų pasaulio.
• KINIJOS pasienyje ru
sai pakeitė k miškai skam
bėjusius miestų vardus 
grynai rusiškais. Šie 
miestai I860 metų priklau
sė Kinijai, jie buvo kinų 
apgyventi ir sudarė Kini
jos valstybės dalį. Štai 
keletas jau surusintų ki
niškų miestų vardų -Par
tizansk, Dalnegorsk, o bu
vo Tetiushi, Uglekamensk, 
Dalnerečensk ir 1.1.

Nepriklausomo Lietuva
Ui Lietuvos i ši ai svirtim ą! Ui ištikimybę Kanadai! 
P our I a liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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• LITUANIA gatvė bus 
La nūs mieste, Argentino
je. Iškilmingas Lituania 
gatvės atidarymas numa
tomas balandžio 15 d. Iš
tisus dvejus metus vietos 
lietuviai rūpinosi, kad Li
tuania va r du būtų pavadin
ta bent viena gatvė šiame 
mieste.
• ARGENTINOS katalikų 
laikraščiai skelbia žinią, 
kad Lietuvoje esanti iš
leidžiama" Lietuvos kata
likų kronika ’’.
• Senatorius Percy pa
sakė kad"yra mūsų parei
ga aiškiai pasisakyti u. 
Lietuvių Tautą ir užtik
rinti kad kontaktas bus 
palaikytas su Lietuva ir 
kitomis tautomis kurių 
sienos yra laikomos užda
rytos prieš laisvąjį pa
saulį.

Aš remiu Voice of Ame
rica pastangas pasiekti 
lietuvius su informacija 
apie lietuviams svarbiu 
įvykius.

Dabar kaip politinis ir 
kariškas įtempimas su 
mažėjo Europoje, atėjo 
laikas žengti pirmyn ir 
panaikinti kliūtis prieš 
laisvesnį žmonių, infor
macijų ir idėjų judėjimą.

Čia yra viena iš svar
biausių Europos Saugumo 
Konferencijos uždavinių. 
Ypatingai mes turime labai 
saugoti kad ateityje Pabal - 
tijos Valstybių žmoni1 
laisvė ir gerovė būtų ap
saugota ir nebūtų nepai
soma arba perduota. Šei
mos Čikagoje, Muenchene 
ir Napoli taip pat yra pa
liestos šiomis problemo
mis kaip ir šeimos Var
šuvoje, Vilniuje ir Kieve".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Saulius Elertas
• I^EBANONE;PA. pra
džios mokykloje įvyko Va
sario 16 minėjimas.Visą 
programą atliko tos mo- 
kyklos mokinys Saulius 

. Elertas,penktojo skyriaus 
f mokinys. Jis skaidrėmis 

* rodė Lietuvos vaizdus, pa
sakė kalbų ir padarė tau- 

- tlniu rankdarbių parodėlę, .
BRAŽINSKAI...

(iŠ pirmo psl.) 
lietuviškai, gal ne viską 
praleidžia, Negavo net 
prieš keletą mėnesių vie
no asmens užsakytų liet. 
žurnalų.

Pranui ir Algirdui Bra
žinskams siųsti korespon
denciją bei užprenume
ruoti spaudą siūlo per jų 
advokatą pastarojo adre
su: P: A. Bražinskas, 
c/o Avukat Ariv Cavdar, 
Kizilay Emek Ishanl Kat 13 
No. 1301, Ankara, Turkey.

Laiško pabaigoje Bra
žinskai rašo;

’’Apie 1 laisvą laiką’ ne
tenka kalbėti, nes jo kalė - 
jlme nėra. Kartais mes 
patys stebimės, kaip mes 
dar išsilatkėm, kaip ne- 
tšėjom Iš proto... Mes 
dirbam, net ir tokiose 
brutaliose sąlygose. Ir 
esam tikri,kad savo užda
vinius bei įsipareigojimus 
prieš kovojančią Tėvynę 
atliksime garbingai. Lie
tuva kovoja .Lietuva laimės

O laisvojo pasaulio lie** 
tuviams patrtjotams nuo
širdžiai linkime daugiau 
ryžto ir kovingumo, ir dau
giau pavyzdžių sekti iš ko
vojančios Tėvynės. Patrt- 
jotinė Išeivija turi žinoti, 
kad tikru lietuvių tautos 
vardu kalba ne Maskvos 
pakalikai, besėdį Vilniuje, 
bet tie, kurie lieja kraują 
kovoje už Tėvynės Laisvę 
ir Laimę l

Būtų gražu, prasminga, 
pagalbtška Ir tauru, jei 
kiekvienas laisvame pa
saulyje išleldžiams lai
kraštis,žurnalas būtų lei
dyklos pasiunčiamas kali
namiems Bražinskams.

Algirdas Gustaitis.
1973. IV. 4 .

Vilniuje santykiams su 
užsienio lietuviais palai
kytu draugijos sukviestas 
šis gausus susirinkimas. 
Jame dalyvavo paskirtieji 
ir numatytieji sumedžioti

Stud. Antanas Šileika, Lietuvių Die
nos iniciatorius Toronto universitete.

425 METAI
LIETUVIŠKAI KNYGAI
Vilniaus universiteto 

Mokslinės bibliotekos se
nų Ir retų spaudinių sky
riuje praėjusių metų gruo
džio mėn. Buvo atidaryta 
pirmosios lietuviškos 
knygos-M. Mažvydo ” Ca- 
techtsmusa prasty sza- 
dey”-425 metų jubiliejinė 
paroda ./oje išstatyta pir
mosios lietuviškos knygos 

Vasario 16-sios šventės proga, C leve lando Kultūriniuose Darželiuose, 
prie Dr. Jono Basanavičiaus paminklo, Lietuvos Generalinis Konsulas 
Anicetas Simutis padeda vainiką. Iš kairės: dr. K. Pautienis, V. Knistautas.

• V. Stuogis,M. Blynas,E. Šarkauskienė, Z. Peckus,J.Šarkauskas,gen.kons. 
A. Simutis, B. Natkevičiūtė, A. Pautienis ir A. Jonaitis.

užsienio lietuvius į ben
dradarbiavimo tikslą, su
gaudyti visus tuos nepa
stovius, strykt - pastrykt 
stryplnėjanė ius,aplink sa
ve besisukančius ir paties

Įėjimas l Lietuvių parodą Caracase, Venesueloj. Prieš parodą atidarant buvo ištiestas kaspinas, kuri
perkirpo Venezuelos prekybos ministerio žmona.

originalas ir visa,kas apie 
ją parašyta.

Įdomu,kad Lietuvoje yra 
tik vienas to "Katekizmo” 
originalo egzemplorius, 
1956 m. gautas iš Odesos 
M.Gorkio mokslinės bib
liotekos .Jis laikomas spe
cialiai šiai progai paga
mintame odiniame gaubte.

savęs nesurandančius. 
Štai rasteniuką jau pačiu
po, ir Chicagoj kai ką su
gavo, gal atsiras kas De
troite, bene C levelande kas 
pakilus į jų bučių,ogi Mon- 

Izabelė Motekaitienė iš
vertė ir pritaikė scenai dvi vie
naveiksmes įdomias operas: 
“Telefoną“ (Menotti) ir “Pakly
dėlį sūnų” (Debussv).

trealyje-ot. Tiesiog jau 
nenormaliai strykt - pas
trykt šokįnėjančių šiokių 
tokių ”plenty”aplinkui. Ir 
visai iš anksto išsižioję tą 
meškerę praryti pasirengę;

PADĖKA
Nelaukta liga ilgesnį laiką 

buvo paguldžiusi mane į ligoni
nę ir namuose. Turėjau sunkią 
operaciją, Skausmo ir nuobodu
mo kamuojamas laukdavau lan
kytoją. ,Pasv eikęs , visus jus 
prisimenu ir su didžiausiu nuo
širdumu jums dėkoju, nes Jūs
mielieji praskaidrindavote ma
ne prislėgtoje nuotaikoje. ,Taip 
pat, kartu su žmona, dėkojame 
ir jūsų dovanas.

Antanas Tomkev ičius



Stasys Lozoraitis

MINISTERIO STASIO 
LOZORAIČIO 50 METU 
DUPLO MATINĖS 
TARNYBOS SUKAKTIS 
St. Lozoraitis pradėjo 

diplomatinę tarnybą 1923 
metais balandžio 1 d. an
truoju Pasiuntinybės se
kretorių Berlyne. Taigi 
šio balandžio 1 jau 50 me
tukai min.Lozoraitis dir
ba be pertraukos valsty
binėje Lietuvos tarnyboje.

Šio pusės šimto metų 
eisme, mes jubiliata ma
tėm šiuose, be kitų, pos
tuose: Pasiuntinybės pata
rėju Berlyne, Charge 
D’Affaires prie Sv. Sosto, 
Politinio Departamento di
rektorium,Užsienių reika
lų ministeriu,Lietuvos ne
paprastu ir įgaliotu mi
nisteriu Italijai Romoje ir 
trisdešimti treti metai su 
nepalaužtą energiją ei - 
nantį labai sunkias bei at
sakingas,Už s. re ika.m mis
terio J.Urbšio jam uždė
tas,Lietuvos Diplomatijos 
Šefo pareigas.

Linkime nepriklauso
mos Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos Šefui geros 
sveikatos, ilgiausių metų 
ir sėkmės didžiai atsa
kingoj jo paskirtyje bet 
tolimesniuose darbuose į 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą.

VYTAUTUI 
LANDSBERGIUI 
- GARBĖS VARDAS

KAUNAS. Kovo dešimtą 
dieną žymiam architektui 
Vytautui Landsbergiui 
Žamkalniui sukako aštuo
niasdešimt metų. Ta pro
ga, už didelius V. Lands
bergio nuopelnus lietuvių 
architektūrai, suteikė jam 
Lietuvos nusipelnusio ar
chitekto garbės vardą.
4 psl.

Pagal Vytauto Lands
bergio projektus,kurių jis 
paruošė apie 70,pastatytos 
ligoninės Kaune, Klaipė
doje,Švėkšnoje,Panevėžy
je, Šiauliuose, mokyklos 
Panevėžyje ir Biržuose, 
keletas įvairios paskirties 
rūmų Kaune ir kituose 
Lietuvos miestuose.

Šiuo metu Vytautas 
Landsbergis dirba Lietu
vos Kultūros ministerijos 
Paminklų konservavimo 
instituto vyriausiuoju spe
cialistu.

" AUŠROS "MUZIEJUI- 
PENKIASDEŠIMT METŲ 

ŠIAULIAI. Kovo 12 dieną 
miesto visuomenė iškil
mingai pažymėjo"Aušros" 
Istorijos-etnografijos mu
ziejaus penkiasdešintmetį.

Dabar muziejaus ekspo
zicijoje ir fonduose turi
ma apie šešiasdešimt 
tūkstančių istorijos, etno
grafijos eksponantų, įvai
rių meno kūrinių.

• BALSTOGĖ dabar pri
skirta Lenkijai, bet ten 
gyvena nemaža lietuvių. 
Jie nepajėgia susiburti į 
kokią nors tautinę draugiją 
ir pasmerkti nutautėti. Bet 
kartais čia surengiamos 
iš Lietuvos atgabenamos 
parodos, kuo lietuviai la-
bai džiaugiasi. Nesenai 
čia įvyko vadinamos”drau- 
gystės dienos ",buvo iš 
Lietuvos atvykusių meni
ninkų ir surengė koncertą.

• ALGIS STATKEVI- 
ČIUS, gimęs 1927 metais 
dar jaunas būdamas buvo 
sovietų kalinamas ir kon
centracijos stovyklose iš
buvo 9 metus. Baigęs 
bausmę jis grįžo į Vilnių 
ir baigė aukštąjį mokslą. 
Bet vėliau jis buvo vėl su
imtas,nes parašė rankraš
tį, kuriame kritikavo so
vietinį režimą ir " komu
nistų manifestą" .Dabar jjs 
vėl priverčiamo darbo 
stovykloje. Švedų huma
niškos įstaigos apie tai 
patyrusios, bando jam 
bent tiek pagelbėti, kad 
siunčia maisto siuntinius.

• ŠVEDIJOS LIETUVIAI 
prie Stockholmo sukvietė 
lietuvių suvažiavimą, kur 
r tame dalyvavo tėvynainiai 
iš tolimiausių Švedijos 
vietovių. Viso susirinko 
apie 30 dalyvių. Ta proga 
buvo paminėta Vasario 
Šešioliktoji,bet kalbos at
liktos jau švedų kalba.

JUOZAS P R O N S K U S - A K L A S M ATE
Skelbiami jubiliejai su

karpo žmogaus gyvenimą, 
pastato didesnį ar mažes
nį stulpą,ant kurio prikala 
iškabėlę-"Praeitis".O tik
rumoje juk nieko ypatingo 
neats įtinka .Sakysim, skel
bia, kad Juozas Pronskus 
Aklasmatė sulaukė 80 
metų. Bet jis ir šiandien 
dirba, kaip iki šio laiko, 
turi ypatingo atsakingumo 
darba" Naujienose", dien
raštyje, kurs palaiko jau 
senai-senal subrendusias 
Amerikos lietuvių gyveni
me laisvojo žodžio tradi
cijas.

Greičiausia pats Juozas 
Pronskus visai nepastebė
jo to gyvenimo slenksčio, 
kurį jis peržengė. Čia bu
vo visai paprasta, nieku 
nuo kitų dienų nesiski
rianti darbo diena.

O kad jis pradėjo spau
dos darbą, tai tuojau buvo 
pastebėtas ir įvertintas 
ne tik vadinamų žinovų, 
bet kas yra daug svarbiau, 
pačių skaitytojų.

Prieš pat pirmąjį karą 
Kazys Binkis Vilniuje iš
leido neva vienkartinį lei
dinį,neva literatūros žur
naliuką, pavadintą "Snie
gams tirpstant ", ir jame 
buvo kūrinėlis, pasirašy
tas Vaidilos Ainio slapį- 
vardžiu. Ir pats tas nedi
delis leidinėlis ir J. 
Pronskaus rašinys nenu
skendo laiko tėkmėje. Šį 
gal patį pirmąjį vaizdelį 
daugelis skaitytojų ir šian
dien atsimena.

Nedarydami viso gyve
nimo apžvalgos šiuo tarpu 
vis tik privalom priminti, 
kad Juozas Pronskus-Ak
lasmatė buvo piimas tikra
sis dienraštinės spaudos 
feljetonistas. Iki jo felje
tonus rašė atsitiktiniai 
žmonės. Vieniems geriau, 
kitiems silpniau sekėsi, o 
svarbiausia jie nebuvo pa
stovūs. Akla s matė jau pa
sidarė profesionalu felje
tonu meisteriu. Jis pra
turtino mūsų dienraštinę 
spaudą ir patraukė skai
tytojus domėtis savo dar
bu ir skatino žmones kar
tu prisirišti prie lietuviš
kos spaudos. Kai kurie jo 
raštai surinkti į atskiras 
knygutes,o kiti liko tik lai
kraščių komplektuos ir 
skaitytojų širdyse.

Lietuvių spaudos mylė
tojai Juozą Pronskų pa
žįsta ir jo gyvenimo datos 
praėjo lietuviškos visuo-

Juozas Pronskus

menės akivaizdoje.Bet ju
biliejinės tradicijos rei
kalauja,kad būtų paminėti 
jo darbuose svarbesnieji 
momentai. Taigi...

Juozas Pronskus gimė 
1893 metų kovo 20 dieną. 
Žemaitis, iš Rumšaičtų, 
nuo Ylakių.Žurnalistas ir 
rašytojas. Buvo įžengia
mas į kunigus, o priruoš
tas vaistininkų, provizo - 
riaus padėjėjuSteigiamojo 
seimo narys. Vienas iš 
Lietuvių rašytojų ir žur
nalistų sąjungos steigėjų. 
Feljetonistas Aklasmatė 
ir lyrinių vaizdelių rašy-

v Rašytojas Kazimieras 
Čibiras buvo Urugvajuj 
pagerbtas kovo 4 d. Jis 
pasižymėjęs didele veik
la yra spaudos atašė prie 
Lietuvos pasiuntinybės 
Montivldeo mieste, Uru
gvajuje, kur jau veik 25 
metai gyvena. Rašytojas 
Čibiras(Verax)yra parašęs 
visą eilę knygų ir daugy
be straipsniu įvairiuose 
laikraščiuose, iškeldamas 
Lietuvai padarytą žalą. 

MOKSLŲ AKADEMIJOS 
SESIJA
Įvyko Lietuvos Mokslų 

akademijos visuotinio su
sirinkimo sesija. Moksli
ninkai apsvarstė praėjusių , 
metų darbo rezultatus ir 
planus 1973 metams.

Šiuo metu respublikoje 
yra daugiau kaip 80 moks

to jas A inls.Devyniolikme
čiu būdamas pradėjęs ra
šinėti Rygos Naujienose, 
paskui Jaunime, Darbo 
Balse, Lietuvos Aide, vė
liau pakviestas į Lietuvos 
Aido redakcija,Vilniuje. 
Dirbo Spaudos b lure, Lie
tuvos Trimito, Lietuvos 
Ž inių,Prūsų Lietuvių Bal
so redakcijose. Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komi
teto narys. Klaipėdos su
kilimo dalyvis. Trimito, 
Prūsų Lietuvių Balso, 
Klaipėdos Ž inių ir Lietu
vos Ž inių redaktorius.
Režimul Lietuvoje pasi
keitus -Bostone Sandaros 
redaktorius, Naujienų re
dakcijos narys .Vėl į Lie
tuvą grįžęs- Lietuvos Ž i- 
nių redaktorius, vėliau 
Lietuvos Keleivio, paga
liau Vakarų redaktorius, 
Eltos redaktorius ir ver
tėjas. Ir vėl, dabar jau 
negrįžtamai iš Lietuvos 
ištremtas, Kanadoje gy
vendamas, Nepriklauso
mos Lietuvos ir Naujienų 
bendradarbis, o į Chlcagą 
gyventi pers įkėlęs-Naujie
nų redakcinio kolektyvo 
narys.

lo įstaigų. Jos sprendžia 
35dideles mokslinio tyli
mo problemas. Vien tik 
Lietuvos elektrochemikų 
darbais naudojasi beveik 
tūkstantis šalių įmonių. 
M.K.ČIURLIONIO Dailės 
muziejuje atidaryta paro
da" Monumentalioji taiko
moji dailė ir architektūra".

Parodoje atsispindi ben
dros miesto dailininkų ir 
architektų pastangos su
daryti jaukią aplinką nau
juosiuose gyvenamuosiuo
se pastatuose. Kartu su 
dailininkais architektai 
sukūrė J. Janonio aikštės 
ansamblį, Politechnikos 
instituto miestelį, aero
uosto rūmų kompleksą.

Keliasdešimt autorių 
parodai pateikė daugiau 
kaip penkis šimtus darbų- 
mozaikų,interjero detalių, 
baldų, kilimų, dekoratyvi
nės keramikos kūrinių, 
odos ir gintaro, kalto me
talo dirbiniu.

BALTIJOS KERAMIKOS 
PARODA
Šimtai keramikos dirbi

nių,sukurtų Lietuvoje,Lat
vijoje ir Estijoje, ekspo
nuojama Dailės parodų 
rūmuose atidarytoje pa
rodoje Vilniuje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

\



APIE DAILININKĄ

Jauną torontiškį dailininką Romą Astraus
ką montreališkiai beveik visiškai nepažįsta. 
Tačiau Romo Astrausko kūrinių parodos pa
kartotinai buvo surengtos Toronte,Hamilto- 
ne,Bostone,o taip pat ir Michigano valstijo- 

» je esančioje lietuviams gerai pažįstamoje 
Tabor vasarvietėje.Tad ir jaunojo dailininko 
kūriniai yra plačiai pasiskirstę Šiaurinės ir 
Pietų Amerikos privačiose kolekcijose. To- , 
ronte Romo Astrausko kūriniai yra nuolati
nai išstatyti žinomoje Picture Loan galeri
joje, kuriai, beje, vadovauja kitas lietuvis 
dailininkas Jurgis Račkus.

Kūrybiškai reikštis Romas Astrauskas 
pradėjo skulptūroje, tarp 1964 iki 1971 metų, 
daugiausiai kurdamas suvirinto metalo skulp
tūras. Tačiau šiuo metu dailininkas dirba 
vien tiktai tapyboje, kurioje pasiekė savito 
įdomaus stiliaus, bet išdirbo savotišką ta- 

' pybos manierą, kuri dažnai-(gal nevisiškai

ROMĄ ASTRAUSKĄ

tikslia i)vadinama"hard edge realism",atseit 
’’ griežtuoju realizmu ’’.

Paties dailininko žodžiais, jis atsisakęs 

abstrakto ir sąmoningai pasirinko realizmą, 
kuris jam įteikiąs neribotas kūrybines ga
limybes .Romo Astrausko realizmas vis dėl
to yra saviškas, kur dailininkas savo vaiz
duojamiems žmonėms stengiasi suteikti gali 
būti ’’kito pasaulio” savybes.Kitaip sakant, 
Astrausko žmonės yra kitoniško pasaulio 
atstovą i,kur te betgi nori būti atpažinti šioje 
tikrovėje.

Pirmoji dailininko Romo Astrausko kūri
nių paroda Montrealyje įvyks balandžio 14- 
15 d. d. Aušros Vartų parapijos salėje.Šia 
proga tenka pagirti ir Montrealio Lietuvių 
Studentų Sąjungą, kuri tokią rengėjams iš 
tikrųjų nepelningą parodą organizuoja. Ne
abejojame,kad Montreallo lietuvių visuome
ne gausiai parodoje apsilankys ir pasinau
dos reta proga susipažinti su originalaus ir 
įdomaus jauno lietuvių dailininko kūryba.

Platesnė informacija apie ruošiamą įdo
mų parodos atidarymą bus paskelbta vėliau.

p. r.

NEKLUSNŪS LIETUVOS MENO ŽMONĖS

Ok. Lietuvos komunistų 
partija visu frontu tebe
tęsia puolimą prieš jų 
vadinamus paklydusius 
kultūrininkus. Šia tema 
specialų straipsnį ’’ (Įkvė
pimo šaltiniai ’’ žurnalui 
’’ Sovetskaja kultūra" pa
rašė Antanas Barkauskas, 
partijos CK sekretorius. 
Pradžioje pasidžiaugęs, 
kad lietuvių "meno meis
trai. . .tvirtai stovi komu
nistinio partiškumo pozi
cijose", jis pusę stralps - 
nto paskiria ’* pavojams" 
ir" negerovėm^ ’ .Barkaus
kas aprašo, kaip "buržua
ziniai propagandistai" or
ganizuoja "vis naujas ir 
naujas atakas."Jų prie
monės: " spekuliavimas 
tautos kultūrinio pakilimo 
’ šventumu’", "koketavi - 
masau religija";’’’Vakaių 
standarto ’ brukimas". 
" Ypatingas viltis antita- 
rybiškumo ideologai deda 
į nacionalistinių atgyvenų 
skatinimą ir išpūtimą". 
Barkauską ypač nervina jų 
pastangoj'atplėšt i lietuvių 
nacionalistinę kultūrą nuo 
bendro tarybinės socialis
tinės kultūros vystymosi".

Barkauskui Lietuvos 
" kūrybiniai darbuotojai" 
pilni nuodėmių. Kai kurie 
jų"mėgina idealizuoti pa
triarchaline kaimo vien
kiemių buitį". Į kitų kūri
ntus prasiskverbta "pesi- 
mizmo,nusivylimo.. .gai- 
gos... apsimestinis ab
surdiškumas, situacijų ir 
kolizijų beprasmiškumas?’. 
Barkauskas ypatingu tai
kiniu pasirenka jau anks
čiau aštriai kritikuotą li
teratūros mokslininko ir 
kritiko V. Kubiliaus
1973. IV. 4

straipsnį"Talento mįslės", 
kuriame tvirtinama, kad 
"talentas gimstąs pats sau 
ir negalįs niekam tarnau
ti. O reikalavimas tarnau
ti visuomeniniams idea
lams arba rusiškajam ko
munizmui, Kubiliaus nuo
mone, reiškia vos ne ta
lento žlugimą". Tokioje 
metodologijoje Barkaus
kas įžiūri mėginimą’’su
kompromituoti ištisas 
kartas, pradėjusias kurti 
pokario metais "t. y. sta
lių ištinę pseudo-kūrybą.

• ASSOCIATED PRESS 
praneša iš Maskvos(1.26), 
kad sovietų valstybinis 
sporto komitetas uždrau
dė organizuotas bridžo 
žaidynes. Kadangi perdi- 
delis susidomėjimas brid
žu esąs ’’ visuomeniniai 
žalingas", jį bus tegalima 
lošti privačiai. Nežiūrint 
už draudimo .Komitetą s nu
siskundžia, kad " bridžo 
klubai veikia Vilnių jeKTa- 
line,Kijeve, Lvove" ir ki
tuose miestuose. "Briąr 
federacijos Estijoje 
Lietuvoje jau eilę mqT 
rengia tarpmiestinius 
respublikinius turnyrus’

( F
"AISEIRI"-Airijos laik

raštyje rašoma : lietuvių 
tauta nenurims, kol nebus 
atstatytas Lietuvos suve
renumas. Tai ryškiai liu
dija visa eilė pavyzdžių, 
kaip 1941 m.sukilimą s, vi
sus tautos sluoksnius 
apimąs pasipriešinimas 
okupantai, didvyriška 
Lietuvos partizanų kova, 
pave rgtųjų lietuvių reiš
kiamas laisvės siekimas, 
be to,ir vis didėjantis po

litiniai sąmoningų lietuvių 
išeivijoje ryžtas aukotis, 
siekiant greitesnės iš
laisvinimo valandos.

Straipsnio pabaigoj 

TOLSTOJAUS PASĖKĖJAI LIETUVOJE
Kaip elgtis žmogui, kad 

išnyktų blogis, kaip įgy
vendinti visuotinę laimę? 

Šie klausimai sudaro Levo 
Tolstojaus religinio-etinio 
mokymo pagrindą. Iš vie
nos pusės-kiekvieno žmo
gaus dorovinis tobulėji
mas, vengimas blogio, ne
vartojimas jėgos priemo
nių, iš kitos-aštri visų so
cialinių, politinių blogybių 
kritika, dogmatinės reli
gijos ir dvasininkijos, 
egoistiškos visuomenės 
demaskavimas - tai ryš
kiausi to^stojiškosios pro
gramos momentai.To^to- 
jystė atspindėjo sudėtin
gas XIX a.pabaigos ir XXa. 
pradžios rusų gyvenimo 
splygas, patriarchalinės 
valstietijos instinktyvų 
tiesos ir gėrio siekimą, 
kuriam,beje, būdingas ne
susigaudydamas realioje 
istorinėje situacijoje.

Dar Tolstojui gyvam 
esant, jo mokymas, išdės
tytas grožinėje kūryboje 
ir publicistikoje, susilau
kė pasekėjų visame pa
saulyje. Tolstojystė(XIX a. 
pabaigoje-beveik iki XX a. 
vidurio) gyvavo ir Lietu
voje. Lietuvos tolstojinin- 
kai gausiame rašytojo pa
likime ieškojo tik tolsto- 
jiškų krikščioniškos mei
lės, dorovinio tobulėjimo, 
nesipriešinimo blogiui 
smurtu apraiškų .Kita ver
tus, ta m tikrais momentais 
Lietuvos tol stoj in inkai

pabrėžiama:Lietuvos vil
tis atstatyti nepriklauso
mybe stiprina tai, kad 
daugelis valstybių dabar
tinę rusų okupaciją nepri
pažįsta esant teisėta.

prisidėjo ir prie demo
kratinio judėjimo, prie 
oficialiosios bažnyčios ir 
buržuazinės visuomenės 
kritikos. Jie, tegul ir sa
vaip, populiarino didįjį 
rusų rašytoją.

Lietuviai yra rašę Tol
stojui laiškus, aiškinda
miesi pasaulėžiūros bei 
praktinio gyvenimo klau
simus,prašę patarimų(pvz. 
poetas Ed.Steponaitis, pe
dagogas J. Ilgūnas, apsi
švietęs valstietis A.Ka
lendra) .Rašyto jo asmeny
be, kūryba, jo programoje 
išdėstytais aukštais rei
kalavimais žmogui žavė
josi Vydenas, G. Petkevi
čaitė-Bitė, M. Katkus, M. 
Kupre vįc ius, Pr .Skardž ius. 
Jie patyrė tolstojystės 
įtaką, tačiau ne visi buvo 
tolstojininkai.

Lietuvoje tolstojininkų 
pagausėjo po I pasaulinio 
karo ( daugiausia tai buvo 
jaunuomenė, valstiečiai bei 
intelegentai). Jie siekė 
platesnės organizuotos 
veiklos. 1919 m. mokytojas 
B.Dūda ( 1896-1924) ėmė 
organizuoti knygų leidimo 
bendrovę ’’ Kibirkštėlė ", 
turėjusią populiarinti L. 
Tolstojaus veikalus, 
skelbti jų vertimus.

1922 m. Panevėžyje 
B. Dūda leido tolstojiškas 
idėjas propaguojantį žur- 
nalą’’Meilėskeliais".1923- 
1924 m.Šiauliuose ėjo ana

logiškos paskirties leidi
nys "Atgimimas" (redaga- 
voEd.Levinskasp’Atgimi- 
mo"išėjo tik du numeriai ir 
abu buvo konfiskuoti už 
antivalstybinius, antibaž- 
nytinius B. Dūdos ir J. Il
gūno straipsnius.

Mokytojas Ed.Levinskas 
g. 1893, dabar gyvena Ža
garė je)sus įdomėjo tolsto- 
jystė 1913 metais. Jis iš
vertė nemažai L. Tolsto
jaus apsakymų, laiškų, pu
blicistikos .Spausdino žur
naluose, leisdavo atskiro
mis knygelėmis už savo 
ir kitų asmenų paaukotos 
pinigus.

Ed. Levinskas spaudoje 
ne kartą pasakojo apie 
Tolstojų, polemizuodavo 
dėl jo vertinimo su kleri
kalais, skaitydavo viešas 
paskaitas. Už 1933 m.Ža
garėje skaitytą paskaitą 
"Kodėl didysis rusų rašy
tojas Levas Tolstojus atsi
skyrė nuo bažnyčios" Ed. 
Levinskas buvo apskųstas 
švietimo ministrui ir iš
keltas į kitą vietą.

Ed. Levinskas susira
šinėjo su L.Tolstojaus bi
čiuliais, jo asmeniniais 
sekretoriais-VI. Certko- 
vu, P. B ir iukovu, V. Bul
gakovu, N. Gus e vu ir šiuo 
metu turi sukaupęs nema
ža unikalios vertės šių 
asmenų laiškų.
Filol. m. k. B. Baltrušai
tytė - Masionienė.

• ANTANINA KUBERTA- 
VIČIENĖ-Vainiūnaitė Kau
ne buvusi iškilmingai pa
laidota Petrušiūnų kapi
nėse. Jos palaikai buvę 
pašarvoti Kauno teatro 
rūmuose,o kapinėse buvęs 
organizuotas platus mi
tingas su daugeliu kalbų.
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EMILIJA —FLATERY

PETRAS MA TEKŪNAS
19 tas šimtmetis pasižymėjo ne tik karais, 

bet ir sukilimais, kurie vyko tiek Vakaru 
valstybėse, tiek ir pačioje Rusijoje ir jos 
pavergtose tautose, bandant pakeisti valsty
bines santvarkas, o pavergtose tautose, no
rint atsikratyti caro priespaudos. Tokio po
būdžio sukilimų įvyko Zarasų apskr.,bei 
kitose Lietuvos vietose. Jose dalyvavo ne tik 
dvarininkai,bet ir valstiečiai,kurie tikėjosi 
baudžiavos panaikinimo ar kokių nors re
formų. Nors sukilimai buvo numalšinti,bet 
laisvės troškimas valstiečių širdyse ne- 
užgęso, o atvlrkščlal-padtdėjo, ir jie kovojo 
iki Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. 
Viena iš ryškiausių 1831 m. sukilimo orga
nizatorė ir dalyvė, Zarasų apskrityje, buvo 
grafaitė Emilija Platerytė, kilusi iš Plater- 
Zibergų giminės šakos. Praeitais metais, 
gruodžlomėn.23 d.,suėjo 14 m.nuo jos mir
ties.

Emilija Platerytėbuvo lietuviška i-lenkiš- 
kos kultūros lietuvaitė, gimusi 1806 m. lap
kričio 13d.,Vilniuje. Jos tėvas,grafas Ksa
veras Broel-Plateris,buvo kilęs iš Antaza
vės, o motina, Ona von Mohl-iš Livonijos, 
dabartinės Latgalos,kuri nuo Zigmanto lai
kų priklausė Lietuva i. Jos motina buvo labai 
švelnaus būdo ir gerai išauklėta, o tėvas- 
Napoleono armijos pulkininkas ir didelis 
baudžiavos panaikinimo šalininkas. 1915 m. 
Emilija su motina apsigyveno pas savo gi
mines Linlęsnos dvare, nes jos tėvai tarpu
savyje nesugyveno^Jį tą įvykį labai išgyveno 
Ir nepaprastai atjautė savo motiną.

Emilija Platerytė Linksnos dvare išgy
veno penkiolika metų.Ji nemėgo trukšmingo 
gyvenimo. Mėgo jodinėti ir važinėti po apy
linkes, ypatingai prie Dauguvos krantų, kur

T Ė KOVOSE DĖL L 

į Dauguvą įteka Linksnos upelis, nes toje 
vietoje gamta buvo nepaprastai graži.

Bejodinėdama po apylinkes, Emilija Pla
terytė, būdama švelnaus būdo ir paprasta, 
įsigijo daug simpatijos, ypatingai liaudies 
tarpe, kurią ji buvo pamilusi. Jos tarpe ji 
rinko liaūdies dainas, lankydavo ligonius ir 
jiems,kiek galėdama,padėdavo.

Ji,taip pat įdomavosl ir istorija, ypatingai 
Lietuvos. Pavergtos tautos, kaip ji galvojo, 
anksčiau ar vėliau, turės atgauti savo lais
vę ir nepriklausomybę. Jai visą laiką,kaip 
pavyzdys,prleš akis stovėjo prancūzų. Joana 
D1 A re, kuri išgelbėjo savo tėvynę nuo anglų 
invazijos ir - graikė patriotė Babtna, kuri 
savo lėšomis apginklavo tris graikų laivus 
ir pati jiems vadovavo, pasižymėdama 1825 
m. kovose su turkų kariuomene, atvežta iš 
Egipto, kai Graikijoje vyko sukilimas.Sa
binas paveikslą, kuri vėliau buvo savo tau
tos išdavikų išduota ir nužudytąjį laikė pa
kabintą savo kambaiyje greta Joanos d’Arc, 
Koščiuskos ir Poniatovskio portretų.

1829 m. Emilija Platerytė, kartu su moti
na, aplankė Varšuvą ir Krokuvą. Ypatingai 
ji susižavėjo Varšuva,kurią valdė caro vie
tininkas kunigaikštis Konstantinas.Varšu
voje ir Krokuvoje jos apžiūrėjo karalių 
karstus ir įdomesnius pastatus, bei vietas. 
Tačiau, ji labai apsivylė lenkais, kad jie 
linksmai gyvena ir apsipratę su rusų oku- 
pac t ja .Susirgai motinai, sugrįžta į Linksnos 
dvarą. Po ir sunkios ligos, 1830 m., 
miršta jos motina. Jos mirtį ji skaudžiai 
išgyveno. Po motinos mirties jt apsigyveno 
Vilniuje pas tėvą,bet sugyventi su juo nega
lėjo ir vėl sugrįžo į Linksnos dvarą, pas 
tetą.Dabar visai nutrūksta jos ryšiai su tė
vu ir toliau jt savo gyvenimą paaukoja tė
vynės reikalams. ____

I ETŲ V OS LAISVĖS

Tuometu, kai ji gyveno Linksnos dvare, 
visoje Europoje reiškėsi romantizmo dva
sia, kuri neaplenkė ir Vilniaus universiteto 
-studentų,o ypač prof. Lelėvelio įtakoje esan
čių. Toji dvasia neaplenkė ir E.Platerytėš. 
Jos patriotinis ir priešrusiškas nusistaty
mas augo kas dieną, o ypatingai padidėjo, 
kai rusų senatorius Novosllcevas pradėjo 
persekioti Lietuvos jaunimą, paliesdamas 
net jos pusbrolį,penktos klasės mokinį ^My
kolą Platerį, kuris klasės lentoje užrašė 
prieš rusų valdžią nukreiptą sakinį.Už tai 
jis buvo suimtas ir nuteistas tarnauti rusų 
kariuomenėje eiliniu kareiviu. Tai bu
vo anais laikai? viena iš negarbingiausių 
bausmių. Ir, kai Belgijoje kilo sukilimas 
prieš olandus, o Prancūzijoje revoliucija, 
tai ji nutraukė gydymą, netoli Liepojos prie 
jūros, kur buvo išvykusi gydytojų patarta, 
sugrįžo į Linksnos dvarą ir pradėjo ruoštis 
sukilimui, nes buvo įsitikinusi,kad Lietu
voje ir Lenkijoje galt greitai kilti laisvės 
kovos. Dabar jt dažniau, negu pirma,aplan
kydavo savo gimines Didžtadvaryje, netoli 
Dusetų miestelio.Čia ji savo pusbroliui Ce- 
zeriui Plateriui, su kuriuo jt buvo labai su
sidraugavus i,išdėstė savo planą, kaip išlais
vinti savą krašta iš rusų okupacijos.Ceza
ris Plateris su jos planu sutiko ir jiedu nu- J) 
tarė jį įvykdyti.

4 .

Sukilimas, kaip jos~buvo numatytas, Len
kijoje prasidėjo 1830 m. lapkričio mėn.29 d. 
tačiau, be tinkamo pasirengimo, nes lenkų 
sukilimo vadas Chlopickts manė, kad prie —
atviro karo neprieisią ir rusai padarysią 
tam tikrų nuolaidų. Bet rusai, sumobilizavę 
apie 250,OOO vyrų, nenusileido.

Bus daugiau
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VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J. Gliaudo s romano "Sunkiausiu Kelto”)

Šeimyniškai dairydamasis mielų pažįstamo miesto 
nuotaikų, smagiai ėjo gatvėmis, stengėsi sugauti bent 
mažyčius lietuvių valdžios požymius. Deja, to jis vis 
nepagavo. Vokiečių dar labai daug. Jų purvinai žals
vos ar melsvos uniformos tvindė stambesnių gatvių 
šaligatvius. Šiurkštūs gomuriniai šūkavimai daugiur 
skardėjo ore.

Nuėjo į „Lietuvos Ūkininko“ redakciją. Tą leidinį 
jis buvo redagavęs, daug jame rašęs, ir jautėsi tada 
atliekąs savo idėjų skelbimo pareigą. Redakcijos pa
talpos visad buvo vieta, kur patogu susitikti su žmonė
mis, paranku pasikeisti naujienomis ir nuomonėmis. 
Atrasti visiems nariams tada priimtiną modus vivendi 
vis nebuvo suspėta. Įvykių vertinimo spektrai būda
vo nelygūs, įvairūs, nuolatos reikalingi suderinimo. 
Reikėdavo kovoti dėl bendros formulės atradimo.

Patalpoje sutiko Feliciją Bortkevičienę. Ne, Bort- 
kevičienė nebuvo pasikeitusi! Keleri nesimatymo me
tai prabėgo pro ją kažkaip nejučiomis, neliesdami jos 
savo nagais. Mažyčio ūgio ir nuostabiai energingų ju
desių, kaip ir tada, nerūpestingai sumetusi plaukus į 
mazgą ant pakaušio, su pilka suknia ji buvo tokia men
kutė, nepastebima minioje. Tikrai, atrodė paprasta, be
veidė moteris, kol nepradėdavo kalbėti. Kada ji kal
bėjo, tuoj imdavo švytėti; stambios visuomenininkės 
žymės staiga apjuosdavo ją tuo savotišku spindėjimu, 
kuris ją kildė virš minios.

Tarp pirmų naujienų, ji pasakė Sleževičiui:
— Taryba ir vyriausybė bėga iš Vilniaus. Taip tvir-
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tina visi. Bolševikai ateis netrukus, gal būt rytoj. Ir pas?- i
kutinis traukinys į Kauną išvyksta šiandieną.

— Bet gi tai neįtikėtina, — nustebo Sleževičius.— 
Salose dar vakar buvo vokiečiai. Prie Smurgainių 
mūsų traukinį jie patikrino. Aš nugirdau netgi, kad 
bolševikai neskuba Vilniun, nes laukia lenkų ir lietu
vių pasipriešinimo. Vokiečiai gi išeisią iš Vilniaus 
po Naujųjų Metų. Pasirodo scenoje naujas faktorius — 
vietos gyventojai.

Visa tai jis buvo patyręs iš Domos motinos pastabų.
— Nemanau, kad yra dar trečias faktorius, tie vie- , 

tos gyventojai, — nesutiko Bortkevičienė. — Vokiečiai 
traukiasi, o bolševikai lipa jiems ant kulnų.

— Vietos gyentojai, kaip aš pasakiau, — patikslino 
Sleževičius, — ir turiu minty, yra tas faktas, kad vo
kiečiai leido Tarybai paskirti lietuvių vyriausybę. Tai 
juk didelis tarptautinės reikšmės įvykis. Tai Nepriklau- , 
somybės sankcionavimas.

Bortkevičienė reikšmingai pažiūrėjo į Sleževičių.
Ji pasakė įspėjimo tonu:

’— Filomena Grincevičiūtė, puiki mergaitė, pas mus 
eina žvalgybines pareigas. Ji girdėjo, kad Aleksa An- 
garietis gyrėsi paleisiąs tamstai kulką į kaktą, jeigu 
tiktai sveikas, čion sugrįžęs, pradėsi veikti. Todėl rei
kia tuč tuojau išspręsti slaptos nakvynės klausimą.

— Aleksa kalino mane Voroneže, — šyptelėjo Sle
ževičius,— ir to turėtų pakakti jo budeliškam pasi
tenkinimui. Mane labiau jaudina Tarybos bėgimas iš 
Vilniaus.

— Voldemaras kaip tik vakar išvyko į užsienį, ■— "■
pasakė Bortkevičienė. — Jis tiki diplomatinių garantijų 
išrūpinimu ir tų garantijų jėga. Aišku, tas garantijas 
išrūpins.

Bu s daugi au«

NEPRIKLAUSOMA b|ETUy,A>.



The Rt Hon. Pierre Elliott Trudeau

• • .dgugiakultūrlnė politika dvikalblškumo 
rėmuose Iš esmės suteikia atskiram individui 
Taslrlnkimo laisve. Mes esame laisvi, kad Is- 

Iktume kas esame. Tačiau to negalime pa
likti atsitiktinumui. Tai turi būti skatinama ir 
aktyviai siekiama. Jei kai kuriij grupių pasi
rinkimo laisvė atsidurtų pavoju|e,tuomet visų 
mūsą laisvė būtų pavojuje. Šios vyriausybės 
politika siekia pasalinti bet kokius žios rū
šies pavojus Ir iisaugoti šią laisvę” —
The Rt. Hon. Pierre Elliott Trudeau, Prime Minister

House of Commons, October 9, 1971

Labai svarbu visiems kanadiečiams

DAUGIAKULTURE
KANADOS

VYRIAUSYBES POLITIKA
Kanados vyriausybes 

daugia kultur es 
politikos siekiai

Čia pateikiamos ištraukos iš Kanados vyriausybės politikos, kuri yra 
svarbi ir verta visų kanadiečių dėmesio. Šiuos pareiškimus pateikė 
parlamentui Rt.Hon. Pierre Elliott Trudeau, K an ados min.Dirmininkąa

be nių.tradicijomis bei pa- bu kultūrinės vertės pri- 
priima ir patvirtina dau- tirtimi. pažinimas neturėtų su-

’ J- ............... menkinti Kanados oh-
j . • • • Etninė ištikimy- cialių kalbų užimamos 
-- bė neturi sumažinti ir pozicijos. Bus stengia; 

azinąiš- masi, kad visi piliečiai 
jas vartotų.
1. Kanados vyriausybė 
rems visas Kanados kuk

mielai remiame vyriausybės pareikšt? 
principų išlaikyti ir puoselėti daugelio kultūrų 
tradicijas, kurios gyvuoja mūsų krašte. ...ko 
mes pageidaujame — tai teisingumo visiems 
kanadiečiams ir pripažinimo kultūrinio Žio 
krašto įvairumo*,
Hon. Robert L. Stanfield, Leader of the Opposition

House of Commons. October H, 1971

”Federacinė vyri
» • « asa a — — a — — “ — — — —— *—

giaetnines rekomendaci- 
tas ir sutinka su visa , . ------- ------ --------omisiįos pranešime vy- be neturi sumažinti ir pozicijos. Bus stengia- 
raujancia dvasia. Jinai paprastainesumazinaiš- masi, kad visi piliečiai 
yra įsitikinusi, kad jau tikimybės platesnei pen- jas vartotų.
seniai yra pribrendes druomeneį bei šaliai, -j Kanarin« vvriausvhė 
laikas Kanados gyven- D auetak ui turime urnai 
tojams giliau susipažin- sužalos kanadietišk ... luiaa „
ti su/turtingomis tradi- , rikrųjų vyriausybe Ieis,jieškos būdu ugdy-

turime Ka- kroji Kanados tapatybės 
___ __ ____ n niliAČĮni esmė ir yra jos kulturi- 
yrą atvykę į Kanadą be- nis i vai rūmas, 
veik iš kiekvieno pašau- Kiekvi ena etninė gru- 
lio krašto ir atsinešę su pė turi teisę išlaikyti sa- 
savimi visas didesnes Vita kultūrą bei jos ve>- 
pasaulio, religijas bei tybės tą kultūrą puošė- 
kalbas. Sis kultūrinis į- lėti neišeinant iš visos 
vairumas praturtina vi- Kanados konteksto. Mes 
sus kanadiečius be galo galime turėti dvi oficia- 
gausiais žmonių patyri Has šio krašto kalbas, 
mąis. Vyriausybe laiko tačiau, neturime dviejų 
tai neįkainojamu pavel- oficialiu kultūrų. Dau- 
dėjimu ir tiki,kad Kana- giakultū ’rė politika turi 
da paliktų vargingesnė, tapti visų kai 
jei mes priimtume asi- politika, 
miliacijos programas, Qf;c;aH 
pnversdami savo pilie- tymu”abglų i Čius prarasti ir pamiršti |/aIbos »ra 
tų kultūrų tradicijas,. su oficialiais Kanados 
kuriomis jie-atvyko į šlkalbojnis> kad jos būtų 
kraštą.______________ vartojamos visose par-

eFederacinė vyriausy- lamento bei Kanados vy- 
bė tikisi, kad atskiros ri - r-- 
provincijos taip pat po- Sis įstatj 
zityviai atsilieps į šias kitų kalbi 
daugiaetnines rekomen- lio įvairiu ---------- —
dącijas. Kiekvienas pro- turų išraiškos. Iš kitos . ____
vincijos premjeras yra pusės,daugelio kitų kai- ma savo

□ 1. IV C*VA J UU —y — 
ribrendes druomeneį pei saii_.

v ------ tkuitunskumąs ne-
;umo. turas ir, kiek ištekliai

„ —/___ ngomis tradi-cijomis tu daugelio kul- nuoširdžiau tiki, kad^ti 
turu, kurias t_2_ " \ . ~~ ~~~
nadoje. Mūsų piliečiai esmė ir yrajos-------
veik iš kiekvieno pašau-

*. ..giliai įvertindama abu mūsų Kanados kul
tūrinio gyvenimo aspektus, t.y. oficialu dvlkal 
bi/kumųlr daugiakultūriikumg, mano partija 
illtai remia tuos ministerio pirmininko 
nustatytus principus*.
David E. Lewis, Leader of the New Democratic Party.

House of Commons. October H, 1971

*«..esu pilnai įsitikinės, kad kanadiečiai 
laikosi tą pažiūrų, kurias išreiškė ministeris 
Eirminlnkas. Mes pageidaujame, kad Kanada 

utų didi šalis visiems gyventojams, visoms 
etninėms grupėms*.
Real Caouette, Leader of the Social Credit Party. 

House of Commons, October 8, 1971

KITI DAUGIAKUL TURĖS 
POLITIKOS ASPEKTAI

Z. F ederacinė finansinė pagalba viešųjų 
mokyklų imigrantu vaikams, turintiems 
kalbinių sunkumų.

2. Sąlygos pilietybei gauti.

3. Balsavimo teisė.
4. Teisė kandidatuoti visokios vaidilos 

rinkimuose.
5. Kreipimasis į betk'okias vaidilos 

įstaigas, prašant paramos kulTūrinėm 
ir tyrinėjimo organizacijom.

PRAŠOME VERSTI sekanti puslapi, 
susipažinimui kaip vykdoma‘federaci
nės vyriausybės paramos programa.

gavęs ministerio pirmi
ninko laišką, kur išde's- 
toma ši politika bei pro- 
framos ir prašoma jų 

endradarbi avimo.
. . . Vyriausybės gal

vojimo centre glūdi įsi
tikinimas, kad visame 
pasaulyje kultūrinis į- 
vairumas yra be galo 
greitai naikinimas pra
moninės technologijos, 
masinės komunikacijos 
ir miestų plėtimosi įta
koje. Atkreiptas dėme
sys i žmogaus prigim
ties iškreipimą, jo nu- 
asmenimą. masiniuose 
telkiniuose, masinėje 
kultūroje, pramogose ir 
į nuolat augančias, be

siplečiančias nuasme
nintas institucijas.

Vienas žmogaus pa
grindinių reikalavimu 
yra jausmas, kad jisai 
kam nors^ priklauso. Ir 
daugelis šio meto nera
mumų pasireiškia /tai 
liečia- įvairaus amžiaus 
žmones/" dėlto, kad tas 
reikalavimas nebuvo pa
tenkintas. Etninių gru
pių išlaikymas nėra vie
nintelis būdas, tam pri
klausomumo jausmui ug
dyti,bet grupių būvimas 
buvo svarbus veiksnys 
§ anados visuomenės rak 
oje. Gyvai besireiškian

čios etn inės grupės ga
li pažadinti antros,tre
čios ir tolimesniu gene
racijų kanadiečių' jaus
mą, kad jie yra surišti 
su' įvairiu, pasaulio da
lią.ir įvairiu laiku Žmo-

KARALIŠKOJI KOMISIJA 
DVIKALBIŠKUMUI IR 

DVIKULTŪRIŠKUMUI TIRTI

1963-čiais met ai s, K an ados konfederacijos 
šimtmetinei sukakčiai artėjant, fedęračinė 
vyriausybė sudarė Karališkąją Komisiją 
Dvikalbiškumui ir Dvikultūriškumui tirti 
kurios pagrindinis tikslas buvo ieškojimas 
naują kelių, vedančių i didesnį Kanados 
gyventojų susivienijimą. Pasiremdama jau 
dabar pagarsėjusiu Karališkosios Komisi
jos darbu, Kanados vyriausybė pravedė 
oficialių kalbų įstatymą, paskelbė daugelį 
kitų svarbiu įstatymų ir atkreipė specialu 
dėmesį į visav eile rekomendacijų, nurody
tų ketvirtoje komisijos knygoje, kurios tie
siogiai liečia Kanados, kaip susidedančios 
iš daugelio etninių grupiu, kilmę.

ti kultūrines ąnrnes, ku
rios jau pareiškė norą, 
augti bei prisidėti savo 
įnašu prie Kanados kles
tėjimo ir įrodys paramos 
reikalingumą.

Vyriausybės paramos ..
teikimas remsis princi
pu, kad visu pirma to- ------- — ----
kios kultūros pačios tu- vieta Kanados 
ri parodyti savo pajėgu- me. Tam rei 
ma.
2. Vyriausybė rems vi
su kultūrinių grupiu na- . „ri^’nuSlri kulLšnej Ž-- .skatins skP,inlu kultari
ti nugalėti kultūrines kūrybinius susitikimus pįu daliiimasi s
užtvaras, kliudančias į>ei pasikeitimus tarp vi- tūriniais turtais5os%is™Kie Kan" *aIrt* kl!-tF”i“- sSs kitais“k»a 
oos visuomene e. grupių, kad tuo budu pa r SI1 v saiskiti

visu pirma to- Kultūra. ir savo teisėta pasisakiusi, kad linai 
.l2‘_ E—.-Jjs gyveni- neplanuoją remti tokiu 
.j. Tam reikalui bus individualiu grupių, kur 

panaudojamos istorijos, rios izoliuojąs! nuo 11- 
filmai bei muzėjiniai ro- kusios Kanados visuo- 

diniai. menės. Programos yra
taip sutvarkytos, kad 

2riniu gru- 
fių dalijimąsi savo kul- 
ūriniais turtais su. vi

sais kitais kanadiečiais 
ir su visais kitais kraš
tais. Tuo siekiama, kad 
kiti kraštai pastebėtų 
mūsų kultūrini ivairuma.'

iausybės institucijose, priklausomybės jausmo ninių’ grupių projektams padės imigrantams, kad
_..._-mas nevaržo' nei pašalinti saviniekos ir vaidybinių bei vaiz- Jle išmoktų bent viena

kaip daųge- jausmo. Yra paruoštos diniu menų ’apraiškoms Kanados oficialiųjų kai;
Kanados kuk progrąmos, kuriu tiks- stiprins kultūrini, ben- .u budu pilnai

i las—skatinti pąsitikėji- dradarbiavimą. Tačiau Įsijungti i Kanados vi- ,
individualia vyriausybė yra aiškiai suomene.

Oficialiu kalbu įsta- 
’u ir prancūzu 

yra pripažintos 
►mis Kanados

grupių, kad tuo budu pa 
sitarnautų krašto vieny
bei. •

Vyriausybės parama 
daugi ak ui tūriams cen-

įstatymas gali ir tik
rumoje saugo nuo atvi
ros diskriminacijos.Ta- 
čiau joks įstatymas ne-__ o_____ ____  __
gali uždrausti grupės trams, specifiniams et- ‘ 
priklausomybės jausmo ninių grupių projektams P.ades imigrantam 

ir vaidybiniu bei vaiz- Pe 15m°ktų bent rliniii mnnn anrai Kanados Oficialiu

HON. S. HAIDASZ

ATSAKINGU

1972 m. lapkriCio 27 d. minister!s 
pirmininkas The Rt.Hon. Pierre 
Elliott Trudeau paskelbė dr.stan- 
ley Haidasz, Toronto-Parkdale 
apylinkės parlamento nario pasky
rimą valstybės ministeriu atsakin
gu už daugiakultūriškum^ Jau se
niai dr. Haidasz darbuojasi etni
nių kultūrų srityse, Jo parlamen
tinė veikla aiškiai rodo jo rū
pestį atskiru mažumą bei kuitūri- 
nią grupių teisėms, ją gerovei, imi
grantą problemoms.

Pirmą kartą išrinktas į parla
mentą 1857 metais, dr. Haidasz 
dalyvavo daugelyje parlamento ko
mitetų, buvo nariu daugelio oficia
lių delegacijų, atstovaujančių Ka
nadai taiptautinėse konferencijo
se. Jisai turi šakotą parlamentinę 
patirtį. Dukart buvo . paskirtas 
sveikatos bei socialinės gerovės 
ministerio parlamentiniu sekreto
riumi. Taip pat buvo paskirtas 
parlamentjniu sekretoriumi wminis- 
terio Indėnų reikalą bei šiaurės 
sričių ministerio, vartotojų ir kor
poraciją reikalų ministerio.

Laisvai vartodamas anglų, pran
cūzų ir lenkų kalbas, dr. Haidasz 
gavo’ filosofijos bakalauro ir li
cenciato laipsnius Otavos univer
sitete, o medicinos daktaro laips
nį Toronto universitete.

Būdamas gydytoju dr. Haidasz 
galėjo sujungti savo medicininį 
išsilavinimą su parlamentine par 
tirtimi ir tokiu būdu siekti patobu
linimų sveikatos bei socialines

PASKIRTAS VALSTYBES MINISTERIU

UŽ DAUGIAKULTŪRIŠKUMA

gerovės srityje.
Jis visą laiką domėjosi etninių 

grupių reikalais. Tuo būdu jisai 
tapo plačiai Žinomas ir vertini*- 
mas. Vienas tokiu įvertinimo žen
klą buvo jo pakėlimas Ontario et
ninės spaudos sąjungos garbės 
nariu.

Daugiakultūrė vyriausybės po
litika turi tikslą skleisti toleran
ciją, respektą ir abipusį įvertini
mą tarp įvairios kultūrines kilmės 
Žmonių, si politika atmeta unifor
miškumą kaip nepageidaujamą so
cialinį tikslą, nes tai ugdytų ne
toleranciją ir vidutiniškumą.

Vis labiau įvairios pasaulio tau
tos yra suartinamos viena su ki
ta. Kad pasaulis išvengtų daugelio 
praeities klaidų, Žmonės turi iš
mokti suvokti, kas yra gera, ver
tinga, saugotina ir palaikytina ki
tuose Žmonėse.

Kanados vyriausybės manymu, 
Kanada yra pati tinkamiausia vie
ta pradėti įgyvendinti tokio po
būdžio abipusio respekto ir supra
timo politiką, kad anonės, kur jie 
bebūtų, pamatytų, jog Kanados už
mojai remiasi dangau pavyzdžiu, | 
negu įsakymu.

Kaip valstybės ministeris, at
sakingas už daugiakultūrą politi- 1 
kądr. Haidasz jau yra davęs eigą 
daugeliui programų, kurių tikslas — 
sustiprinti visų etninių kultūrinių 
grupių įsijungimą į pagrindinęKa- 
nados gyvenimo srovę.

Iki šiol pati populi aitriau si a 
daugiakultūriškumo programa bu
vo ta, kuri yra susijusi su finansi
ne parama etnokultūrinėm grupėm 
ir kuri padeda įvykdyti kultūrinius 
projektus, pradėtus ir administruo- 
jamus jų. pačią narią. Kaikurios 
Šią ir kitą programą, dabar jau vyk
domų pagal vyriausybės daugia- 
kultūrinę politiką, yra paminėtos 
Šiame specialiame priede. Bus su
daromos naujos programos, o jau 
egzistuoj ančios plečiamos pagal 
ją naudingumą arba domesį.

•deų r



KANADOS 
VYRIAUSYBĖS 

DAUGIAKULTŪRE POLITIKA 
Kai kurios paskelbtos pašalpos 

Kanados etnokultūrinėm grupėm

t

'ritimes
jRIO PROVINCIJOS) si prancūziškai Kalbančių inte

Daughters of Mary Lebanese, cija bei draugystės palaikyi.._ runiu„u ..uc.La.
ian Society. Sydney, N.S.,gavo tarp kanadiečių ir imigrantų. Pa- Rumunu ortodoksu oaraoii 

>aSsdpa mokyti l*b“P'Sf skųtinju. metuji gavo paSalpę sa- trealyje, kuri veikiVsSmet
kęami,IiSS!e2>kių1,i?‘S- V° lVa’"al Ve,‘la' V’'kd’rl,‘ ^populiarinti rumu.

zo senolių kalbos.

Uk, kuriame varžėsi vietinės ir 
penkių provincijų jaunimo gru
pės. Organizacija'pašalpa panau
dojo dalyvių kelionėms, 'teisėjų, 
algų ir kitoms išlaidoms apmokę-* 
ti. r estival vie vienas choras ir 
viena tautinių šokių grupė buvo 
išrinkti atstovauti federacijai 
Kanados ukrainiečių choru ir šo
kiu varŽvbinėie šventeje '(Ukrai
nian Canadian Choir and Dance 
Competition), kuri įvyks 1973 me
tais.
Maltiečiu 50 metu sukakties fes
tivalis.—Kanados maltiečių są
junga atšventė savo 50 metų vei- 
klos sukaktį. Pašalpa buvo duo- 

, , „ A ta padėti paruošti minėjimui, ku-ir suaugusių graikų tauti- rjg įvyko spalio mėnesi. Buvo šu
niu šokių kursai.—The ITelIenic maltiefti» men0 ir
Federation of Parents and Guar- tauyodajlįs parodos, karnivalas 
dians of Greater Montreal organi- jr paradas. Valstybinei ir Toron-) 
zuoja graikų kilmes vaikams ir to rcentrinei bibliotekai buvo i-W 7 
suaugusiems tautinių šokių kur- teiktas maltiečių knygų rinkinys, 
sus, tikėdamiesi sudaryti pašto- .
via liaudies dainų ir Šokių grupę. YWCA programą immigrantams.— 
Daugiakultūre pašalpa panaudo- Toronto jaunu krikščioniu mote-’v \** ’■ > . . .i*- • • — draugiją(Tne YoungfWpmen S)»

gavo pašalpą padėti immigrantų 
Pr°g?® moterims, kurios gyvena 1 žolin

ai u kn- ei joj ir nepritampa prie aplinku- 
gais kanadiečiais, ne s mos. Taip YWCA rengia specia 
Folklonstico rnulano įįuS kursus savanorėm ir globo
je organizuoja muzikos, to;om( big sister ). 
kiu, Rimų programas ir ......paskaitas. Daugiakultūre pašalpa Korėjiečių kultūrinis festivalis, 

padeda paruošti šias programas. KorejeiČiu kultūros .festivalis,su- r r rengtas Hyersono institute, pa-
tnLiiltnras Susidariusias instruk-1"^ vuivur« r uu«- The Szechenyi Society Inc. of demonstravo moderniąją ir kląsi-
toriams išlaidas padeda padengti įatlonf organizuojaruo^- MontreaC-Pašalpa padeda apmo- kinų muziką, šokius ir teatra.Pa-dauSultflrė nl/aloL Paden?n dama korėjiečiu menininkų rengi- keti mokytojus, kūne moko jau- šajpa padėjo padengti šventės
daugiakultūre pašaipa. nius, savanoriškai yra ^sipareigo- nima tautodailės, tuo būdu tike- į šj£das. J

jusi iau 3/2 metų stiprinti tautie- damiesi išlaikyti bei ugdyti ven-
čių dalyvavimą bendroje visuome-gru kultūrą bendrame kanadiečių Greenfield International FolkFes-.

. k . .M L aa a-v r-a « a <4 I a n a Ir r-a MA a a a___  W • 1 ' .1 .a « T 1 — — i - - am a A a A 1 ' AMA A F A

treąlio L Accord organizacija per siems prancūziškai kalbantiems 
paskutiniuosius 25 metus rūpina- sepnardic žydams įsijungti i ka
si prancūziškai kalbančių Integra- nadiečių visuomenę.

Muzikinis rumunų spektaklis.—
’* *ia Mon

Vaik

rėdama išpopuliarinti rumunų kul
tūros tradicijas, surengė chorini. 

Jaunimas mokosi lenku ir prancū- ir tautinių Šokių spektaklį, PaŠad- 
rhe Cape Breton kidiustrial .Area zu kanadiečių tautinių šokių bei pa padėjo apmokėti spektaklyje 
Multicultural Organization surengti muzikos — Per tautinių šokių pro- dalyvavusių choru ir tautinių so- 
laugiakultūrinį seminarąstudijuo- gramas ir liaudies dainų mokymą, kiu grupių pasiruošimo išlaidas.
į įvairių kultūrinių grupių porei- 
,iams.
ZJape Bretons Cultural Diversity- 
- 15 studentų grupė, priklausanti 
Sthnic Youth on the Island orga- 
lizacijai. apkeliavo Cape Breton 
jalą, atlikdama koncertus, reng
iama šokių kursus, rankdarbių 
aprangos parodėles, tuo budu iš
garsindama kultūrini salos spal
vingumą. Pašalpa padėjo Įvykdy- 
* JH. plsnus.
iydney, Nova Scotia—Caelic So
diety. Daugiakultūre federacinė 
tašalpa padėjo organizacijai Gae- 
ic Siciety oi Cape Breton finan
suoti eilę seminarų, studijų gru
bių, kurių darbas buvo vainikuo- 
as tautodailės ir rankdarbiu fes- 
iv ai i u.
The Black Historical and Drama- 
ic Club of Moncton, N. B.., gauto- 
i pašalpa padėjo padengti svečių 
įaskaitininicų išlaidas, kurie kal- 
>ėjo apie Kanados negrų istoriją, 
klubo tikslai yra skatinti ąugš- 
esnj švietimų ir atkreipti dėme
li į Kanados juodųjų afrikiečių 
storini, bei kultūrinį įnašą į dau- 
pakultūrinę visuomene.

kuriuos organizuoja lenkų kana-Ukrainiečiu meno paroda. —The 
diečių šokių ir dainavimo grupėSociety of Artist of Quebec gavo 
’’Podhale”, lenkų, ir prancūzų kil-pašalpą surengti ukrainiečių-Ka
mės jaunimas bei vaikai turi pro-nadiečių meno darbų paroda.
ga daugiau sužinoti vieni .apie ki-The Canada Korea Cultural Foun-

s
e. YWCA programa immigrantams.—

ta Šokiu mokytojo atlyginimui. rų draugi]ą(The Young Women’s i 
. 70 Christian Association of Toronto)

Muzika, dainos ir šokiai iš Ita- paVn pašalpa padėti immigrantu 
lijos.—Montrealiečiai turi 
daugiau susipažinti su italų 
mės draugais kanadiečiais, 
Gruppo

Montrealyje portugalų klubas or- „z ___ k _ ...
ganizuoja portugalų folkloro pa- nėję ir kartu pasidalinti korejie- 
mokas.—Pašalpa buvo duota Šiai čių kultūra su kitais. PaŠalpaTu- 
organizacijai apmokėti susidariu-vo panaudota specialaus paskai- 
sias išlaidas rengiant šių metų tininko atlyginimui.
portugalų folkloro programą. |,a Fraternite Canadienne de Que- 
Armenijos istorijos, literatūros bec Ine. Kvebeko mieste.—Pašal- 
ir kultūros kursas — Tekeyan Ar- pa padėjo apmokėti susidariusias 
menian Cultural Association ren-išlaidas, organizuojant specialius 
gia armėnų istorijos, literatūros kursus, kurių tikslas-padėti nau- v N I F Y. Canada Committee 
ir kultūros kursus savo .suaugu-jiesiems kanadiečiams įsijungti į / Understanding National Identi- 
siems draugijos nariams ir kitiems Ųuebec o apylinkių bendruomenes t among Franco—Ukrainian Youth i 
Montrealio apylinkėje gyvenau • The Church Union of Montreal, Tai kanadieČių-ukrainieČiu jau
tiems kanadiečiams. Kursai pra- minėdama savo 65 metų sukaktį, nįmo sąjungos ir Les Sortileges 
sidėjo 1972 m. rugsėjo mėnesį ir suruošė eilę specialiu renginių,federacija folklorui skleisti Mon- 
baigsis siu metu balandžio mene- kurie kalbėjo apie negrų kultūra trealy. Šios organizacijos 90 stu- 
sį. Pašalpą padėjo apmokėti tų Kanadoje, meno parodą, ‘jaunimo* dentų apkeliavo Kanadą. Jie kon
kursų mokytojų algas. seminarą ir studijų grupes. Pašai-certavo Montrealy, Toronte, St.
Kultūrinė estu programa gauna pa-Pa pagelbėjo apmokėti išlaidas. Boniface, Winnipege, Yorktone. 
ramą. — Montrealio estų draugija, Arc-en-Ciel Sherbrooke, Quebec Prince Albert, Saskatoon e, Cold 
organizuodama jaunimo chorus, _ Si organizacija buvo įsteigta E ake Army Base, ot. r u, 
tautinius šokius ir modernią] ugi m- prieš vienerius metus. Ji sava-mon^one ir Calgary, 
nastiką, rūpinasi palaikyti bei stip-norj gfcai stengiasi padėti nau- 
rinti gyvą kultūrinu palikimą. Gau- jiesiems kan&diečiams geriau i- . ■
ta pašalpa pagelbėjo apmokėti šių sijungti 
metų programą.
Daugiakultūrine pašalpa gauna šalpa.
Sephardic fydų organizacija.- — ---------- ------
Daugi akultūrinė pašalpa buvo duo- Montreal.—Pašalp ____ t
ta Sepharade Francophone draugi - ti sutikti įvairių kultūrų atvykę-g 
’ i apmokėti organizatoriams, ku- liūs ir organizuoti jiems' regulia-c 

stengėsi padėti naujai atvyku- rius kultūrinius renginius. t
L„ ..........  . ........ ........ .............

Centro—Italo—Can adės Giovanni dajnas, Bus įtrauktos lopšinės, 
Caboto,. Montreal.—Pašalpa d.uo-pavasarjo derliaus nuėmimo, 
ta keturiem specialiai pąrinktiem Vestuvių ir kitos dainos. Rinki- 
žmonem, kūne Montrealio piet-nyS jjUS Išleistas ukrainiečiu kak 
jyčių gyventojais rengia muzi- b7a su angji&u vertimu. 
kos, meno, dramos, rankdarbių, 
dainavimo, virimo, mezgimo, plas- Lenkų studentų teatras Arabesca 
tikos dirbinių kursus ir kitus pa- gauna' pašalp KT !
tarnavimus. * organizavusi '_____  .

irimui gaivinama Y™<iintpjų grupė

Cretan’s"A*sdocia*tion”o¥ Montred AurenZSet ?,? ™ j1/1-™“? Parama etatini ateiviams K an ado-yra pamoSusi mokslo metų pro- 9Pažalpapadė)0 pa" Je.-The Gre?k Day Care Commit- 
gramą mokykloms ir kitoms insti- aenKu isiaiaas. tee, kuris stengiasi padėti imigran-
tucijo‘ms is krietiečių kultūros ir Festival Can—Uk( Kanados ukrai- tams įsisavinti nauja aplinka, ga- 
istoriios su garsiniais filmais. 1 iečių šokių festivalis).—Kana- vo daugiakultūriną parama suruoš- 
PaŠalpa padeda padengti progra- dos ukrainiečių federacija, glo-ti ateivių v aikams oriantacinius 
mos išlaidas. bojo choro ir dainų festivali Can— vasaros kursus.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

New Denmark, New Brunswick — 
tanai kanadiečiai mini savo šįmt- 
netį. Pnješ šimtų metų birželio 
nėnesi pirmieji danu naujakuriai 
šsikėle Naujojoj Danijoj, New 
Jrunswicko Naujosios TJanijos 
Šimtmečio komitetas gavo pasal
ią iškilmėms.

Quebec
ianadiečius ir imigrantus suarti- jai _r--- - t . __
ia gerai paruoštos programos, Mon rie stengėsi padėti naujai atvyku- rius kultūrinius renginius.

gyvenimo kontekste. tival. — Varsity arenoje Toronte, t 1
arabų folkloro grupė išT)ownsview

The B’Nai Brith Women’s Coun- surengė liaudies kūrybos festi - 
c ii of Montreal.—Apmokėta už valį, šventės ruošai puvo paskir- 
stambiu šriftu išleistus 500 lid- ta paSalpa. ,
dish kalba knygų, skirtų kilnoja
mai bibliotekai,* kuri aptarnauja 
silpno regėjimo asmenis.

------ e*’iiw,nn^erv iork\2niei rnnue Albert, Saskatoon e, Cold 
Lake Arm y Base, ŠL Paul, Ed-

stengiasi padėti nau-
u" jiesiems kan&diečiams geriau j" /> ■ ■
4 sijungti i vietines bendruomenes. OltldriO

Tam reikalui jai buvo duota pa
gauna šalpa. Bus išleistos ukrainiečių kana-

Le Centre d’Ąide aux Immigrants, diečių liaudies dainos.—Kanados 
>a skirta pade-Ukrainiečių komitetas Toronte 

;avo pašalpą Kanados ukrainie - 
:'T21 . 1 ----- .. *. ’tų žmonių ir savanorių pakvies
ta visame krašte rinkti liaudies 
pavasario, derliaus nuėmimo..

Ottawos universiteto slavų klubą * 
planuoja filmą savaitę ir slavių me
no parodą. — Otavos universiteto 
slavų klubas suplanavo šių metu 
sezonui lenkų, ukrainiečių ir ru 
su filmų savaitę, kuri baigsis su 

. —----— - kitų europiečių filmų savaitėmis,
ių Jiaudies dainoms 150 parink- įskaitant vengrus ir čekoslova- 

kus. Po to bus kanadiečių slavų 
menininku darbų paroda ir vaidini
mai, paruošti Otavos ir Carletono 
no univ ersitetų studentu. Pašal
pa buvo duota tiem planam vykdyti
Parama Maroko žydų imigrantams. 
- The Jewish Immigrant Aid Ser* 
vice (Central Region) organize- 

hL—Neseniai susi- cija, kuri jau 52 metai rtlpina- 
Toronto lenku stu- si naujų žydų ateiv ių Kanadoje į- 

...... . . ucmų v aiuiinuiu K'uf1- Araoesca kurdinimu naujoj aplinkoj, gavo
Kretors^kultū7an7r istorija-The kaiP Pirmuosius savo projektus daugi ak ui tūri ne. pašalpą. Kretos, kuitya ir įsi r j . ine suren„e du trumpus vaidinimus. 
--------- Ą ocia i n Mon Daugiakultūre paP“,T'Q r'Q- yra paruošusi mokslo. metų, pro- d & ^dak 
amma mnLvLInma ir Lilnms insti- n



Kiti Kanados vyriausybės 
finansavimo bodai išlaikyti bei

Dr. Stanley H aidas z, ministeris daugiakul tūri
niams reikalams, palaiko reguliaru kontaktą su 
etnokultūrinėmis organizacijomis visoje K anodo 
je. Pelegacijos nariai ukrainiečių organizacijos 
The Ukrainian Canadian Federation of Profesio - -
nal and Business Man susitiko su ministeriu
Ottawa į e 1973 m. tvasario mėnesį. Iš kairės į 
dešinę: Stanley Frolick, Q-C. {Toronto; prof. Wal
ter S. {Tomopolsky iŠ Yorko universiteto Toron
te; Andrew Gregorovich ir prof. M. R. L up ui iš 
Albertos universiteto Edmontone.

Language 
and Culture
K olba ir Kultūra
Kultūros puoselėjimo progra
mos/Cultural Development 
Research/ tikslas surinkti 
trūkstamus duomenis reika
lingus nustatyti tiksliam kal
bos ryšiui su kultūrine rai
da ir kalbos išlaikymo būdu 
bei apimtimi atskirose etni
nėse grupėse. Tyrinėjamos 
švietimo institucijoskalbų 
programos, spauda, radijas’ 
ir televizija, nes norimanu- 
statyti jų v aidmenj kalbos 
išlaikyme bei kultūros ug
dyme. Kanados radijo, ir te
levizijos komisija taip pat 
studijuoja kiek radijas ir te
levizija gali padėti pasiekti 
minėtą tikslą Aplamai tu 
studijų tikslas surasti tik’ 
rovą paremtą baze, pagal 
kurią vyriausybė galėtų nu
statyti savo politiką neofi
cialiųjų kalbų atžvilgiu. 
Studija’bus baigta Šiais 
metais.

Textbooks
Vadovėliai
Karališkoji komisija rado 
labai mažai vadovėlių ne
oficialioms kalboms moky
ti. Pasitarimuose su pro
vincijomis yra patirta, kad 
trečiai kalbai mokyti reika
linga skubi pagalba. Šiais 
metais septynioms atskirų 
skirtingu kultūrų grupėms’ 
buvo padėta išleisti vade
lius. Šiuo metu planuojama 
praplėsti tas programas ir 
Įjungti ją į bendrą neoficla 
lioms kalboms išlaikyti 
programą

The Ethnic Press
Etninė Spaudo
Šiuo metu tyrinėjama ir et
ninė spauda. Ji atlieka 
svarbų vaidmenį teikdama 
nformaciją naujiesiems 

ateiviams,’ ju tarpe vyres
nio amžiaus žmonėms. Be 
to, jau pripažinta, kad et

ninė spauda padeda išlai
kyti gyvą Kanados daugia- 
k ui tūrinę veiklą, ir Ši stu
dija bus konkreti bazė pa
dedanti nustatyti vyriausy
bės politiką etninės spau
dos atžvilgiu.
Ethnic
Histories
Etninių. Grupių Istorija
Valstybės departamento pi
lietybės skyrius užsakys 
apie 20 etninių grupių isto
rinių darbų Kanadoje. Re
miantis moksliniu tyrinėji
mų duomenimis ir turimais 
leidiniais, jie bus kruopš
čiai paruošti ypač atsižvel
giant į šių grupiu kilmę, kul
tūrinį lobi, inašą ir jų pro
blemas. Ši’ programa yra ap
čiuopiamas, efektingas ir 
reikšmingas d augi ak ui tūri
nės veiklos pripažinimas 
Kanadoje. Septyniolika lei
dinių jau užsakyta. Netru
kus bus užsakyti ir likusie
ji. Kai Šie moksliniai dar
bai bus baigti ir išleisti, 
bus paruoštos populiarios 
laidos plačiajai visuome
nei .

Canadian 
Ethnic Studies
Etninės Kanadiečių 
Studijos
Reikia sistematingai ir pa
stoviai tyrinėti daugiakul- 
tūrę Kanados visuomenę. 
Pilietybės skyrius jau už
baigė išsamią studiją, kuri 
nagrinėja problemas susi
jusias su tyrinėjimu, knygų 
leidyba ir mokymų K an ados’ 
etninių studijų srityje.

Kai’minėtos’ studijos re
komendacijos bus įgyven
dintos, išsispręs kai' kurios 
problemos susijusios su ko
ordinacijos stoka tyrinėji
mo srityje, tinkamos litera
tūros trukumu, specialaus 
kurso apie etninį Kanados 
įvairumą nebuvimu visose 
švietimo sistemospakopose.

įtvirtinti
The National 
Film Board
Valstybinė Filmų Studija 
Praeityje vadybos pagamin
ti filmai neanglų ir prancū
zų kalbomis buvo siunčia 
mi į užsienį. Dabar Šie fil
mai yra prieinami pačioje 
Kanadoje. Vadyba norėda
ma nustatyti kokių filmų 
pageidautų etninės grupės 
savo senolių kalba, prave
dė apklausinėjimą. Ji taip 
gi praplėtė gamybą filmu 
kurie informuoja kanadie^ 
dius apie vieni kitus, šiuo 
metu valdyba ruošia filmus 
anglų ir prancūzų kalbomis 
apie etninių grupių proble
mas ir ju įnašą į Kanados 
gyvenimą.'
National
Museum of Man 
Valstybinis ŽmoaausMažėjus 
1. Perka meno dirbinius,at

Palamento Rūmai Ottawoje.spindinčius etninę Kana
dos kultūrų įvairybe.

2. Tyrinėja įvairių Kana
dos etninių bendruomenių 
liaudies meną ir muziką.
3. Ryžtasi plėsti muzėju ir 
paruošti švietimo pobūdžio 
projektus, kuriais būtų pa
siekta ir plačioji visuome
nė.
Multicultural 
Centre Grants
Daugi okultūrio CentrcPo&alpoi
D augi ak ui tūrini s centras 
yra vieta, kuri iv airių kul
tūrų žmonės gali vienas su 
kitu susitikti ir savo kultū
riniu paveldėjimu pasida
linti. Tokie centrai parūpi
na vieta ir reikmenis kai
rinei grupiu veiklai, kaip 
teatras, menas, rankdarbiai, 
informaciniai patarnavimai, 
grupinės diskusijos, muzi
ka, šokių pamokos, paro
dos, vaidinimai ir kiti pra
moginio pobūdžio renginiai.

Daugiakultūrės pašalpos 
programa teikia pašalpas 
grupėms, kurios jau turi ar 
bando suorganizuoti dau- 
giakultūrį centrą, tarnau
janti etniniu grupiu daugu- 
gumos iriterėsams atitinka
moje bendruomenėje. Pa- 
galbateikiama grupėms stu
dijuoti užsimotus planus, 
juos paruošti ir eventualiai 
centro veiklai išlaikyti.

Valstybinė Galerija Ottawoje

Public Archives
Viešasis Archyvas
Kadangi imigracijos ir kul
tūriniu grupių istorija yra 
dalis visos Kanados isto
rijos, tai viešasis archy
vas renka visų etninių or
ganizacijų, draugijų proto
kolus bei dokumentus. Ka

Valstybinė biblioteka ir Archyvai Uttawoje.

nados istorijai tie doku
mentai yra sv arbūs.

How this 
Programme 
is being 
Co-ordinated
Kaip ta programa 
Koordinuojama ?

r ra sudarytas koordinaci
nis komitetas /Inter-Agency 
Co-ordinating Commitee/ de
rinant Įvairių departamentų 
ir federacinės* vyriausybės 
kultūrinių reikalų įstaigų 
veiklai, j’ie nuolat seks fe
deracinės vyriausybės po
litiką ir programas, kad jo
se atsispindėtų mūsų vi
suomenės kultūrinės grupės.

National 
Library

Valstybinė Biblioteka 
Skaičius knygų neoficialio-, 
mis kalbomis viešosiose 

bibliotekose yra žymiai ma
žesnis už jųpaklausą. Vals
tybinėje bibliotekoje yra į- 
steigtas daugiakultūris kal
bos L* literatūros centras. 
Jis aprūpina vietos;biblio
tekas knygomis kitomis nei 
anglų ir prancūzų kalbomis.

Canadian
Consultative 
Council on 
Multiculturalism

Patariamoji Kanados 
■Daugiakultūrės veiklos

Taryba sudarys paskirti na
riai kaip asmenys turį ry
šius su savo bendruomenė
mis ir susipažinę su etni
nių grupių kultūrinėmis or
ganizacijomis bei jų prob
lemomis Taryba veiks visa 
me krašte bei atskirose sri
tyse ir bent kartą į metus 
posėdžiaus Ottawoje/

Tolimesnė informacija apie Kanados daugiakuitūrinę programa:

EDMONTON, Alberta 
Room 428, Sir Alexander 
McKenzie Bldg., 9828 104 Ave. 
Telephone: (403) 425-6730

HALIFAX, Nova Scotia 
6th Floor, Ralston Bldg. 
1557 Hollis
Telephone: (902) 426-2118

HAMILTON, Ontario 
150 Main W., Suite 504
Telephone: (416) 523-2355

LONDON, Ontario
395 Dundas Street 
Postian Bldg., 2nd Floor 
Telephone: (409) 679-4335

MONCTON, New Brunswick 
1222 Main St., 4th Floor 
Terminal Plaza Bldg.
Telephone: (506) 858-2028

MONTREAL, Qudbec
Piece 2101
1080 cote du Beaver Hall 
Telephone: (514) 283-5689

NORANDA, Quebec
243 rue Murdock
C.P. 395, piėce 3 
Telephone: (819) 762-4512

OTTAWA, Ontario
130 Slater, piece 1129 
Telephone: (613) 996-5977

STE-FOY, Quebec 
1141 Route de 1’Eglise

Telephone: (418) 694-3831

REGINA, Saskatchewan 
10th Floor, 1867 Hamilton 
Telephone: (306) 525-6155

SHERBROOKE, Quebec 
Piėce 500, Ed. Royal Trust 
25 rue Wellington nord 
Telephone: (819) 565-4772

ST. JOHN’S, Newfoundland 
Sir Humphrey Gilbert Bldg. 
6th Floor, P.O. Box 5368 
Duckworth Street 
Telephone: (709) 722-6181

SUDBURY, Ontario 
Room 346, 19 Lisgar S. 
Telephone: (705) 673-1121

THUNDER BAY, Ontario 
Room 213, Federal Bldg. 
33 Court S., P.O. Box P 
Telephone: (807) 345-1451

TORONTO, Ontario 
55 St. Clair Ave. E. 
Room 313
Telephone: (416) 966-6554

TROIS-RIVIERES, Quebec 
Piėce 205 A, 550 Bonaventure 
C P 335
Telephone: (819) 375-4846

VANCOUVER, 
British Columbia 
Suite 201, 1271 Howe St. 
Telephone: (604) 544-3753

WINNIPEG, Manitoba 
401 Federal Bldg. 
269 Main Street 
Telephone: (204) 985-3601
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Svarbus paskelbimas (”sinys h2 
•• Internals *’ is Hamiiiunu, Ont. ■*—■■ 
gavo pašalpą dviem vienos sa
vaitės stovyklom, kurios yra or
ganizuojamos Hamiltono srities 
įvairiu kultūrinių grupių šeimoms.
* ^Internals* yra prieš trijus me
tus savanoriškai sudaryta o.rga- 
nazacija, kuri Hamiltono srityje 
padeda Antilų salų indiečiams 
ateiviams priprasti prie Kanados 
gyvenimo būdo.
The -Estonian Archives in Cana
da, Toronto^ gauta pašalpą pa
naudojo rinkti ir k at ai i guoti tūks
tančiams istorinės ir kultūrinės 
vertės dokumentų, turinčių ryšį 
su socialiniu ir kultūriniu estų 
gyvenimu Kanadoje. •
The Polish Canadian Research 
Institute,. Toronte, gavo pašalpą 
rinkti, registruoti lenku kultūrinių 
grupių, veiklos dokumentus, isto
rinė medžiagą, nušviesti jų įnašą 
t Kanados gyvenimą socialiniu 
bei kultūrinių požiūriu bei orga
nizuoti paskaitas, seminarus.
The Santa Cecilia Chorus, To
ronte, gavo paramą užrekorduoti 
anglų, prancūzų ir kitomis kalbo
mis choro dainas, skirtas radijo 
stotims.

The Canadian Black Studies 
Resources, University of Wes- daugumai,

visuotini susirinkimą, kuris ko- nietiskai kafbančių ir Kanadoje 
ordinuotų vengrų trilypi planą: gimusiu kiniečių bendruomeni- 
parašyti ir išleisti Kanados ven-n i ame gyvenime‘per rengiamus 
§ru istorijos bei geografijos va- vadovu Kursus.
ovėli;telkti finansine pagalba

vengrų kanadiečiu autoriams, The Russian Community Centre 
rašyto jams,poetams' bei išleisti ri\a,*c?Iuve[ - ga.vo pašalpą 
jų darbus;organizuoti patarna- Balalaikos. orkestro, rusų 
vimus skaitytojams,t.y.parupin- choro repeticijoms ir vaikų tau- 
ti anglų bei' prancūzų kalbomis tinių šokiu pamokoms.
vengrų knygų apžvalgas. Latvian Festival ot British Co-

lumbia gavo paramą. Daugia- 
PAla.M.k:M kultūrę pašalpa nesenai buvoDritlSn UOlUITIDia duota 'Britų Kolumbijos latvių

Japanese Music Group to Tra- 4ven|^s draugijai, rengiam 
vėl Province.—Daugiakultūrė ciai dainų Šventę Vankuveryje.

The Canadian Estonian Histori
cal Commission, Toronto, gavo

The Indo—Trinidad Cultural. So
ciety of Canada, Toronto, ^auta 
parama prisidėjo prie socialinės— 
Kultūrines veiklos, kurios tiks- 
1 as—stiprinti indokanadiečių kul
tūrinį gyvenimą bei jo supratimą.
The Inter—Agency Council for Ser
vice to Immigrants and Migrants.

pašalpa duota kelionės išlai- 
. _____ , . doms padengti Japanese Cana-
■ of Wes- daugumai, globoja tradicinius dian Citizens Association mu- 

tera Ontario, London, Ontario studijų seminarus savo nariams, zikos grupei, kuri atliks Britu 
duota pašalpa padeda tęsti ty- L - -------*z > . - i- ’• • >’
rinėįimus Kanados ir JAV bib
liotekose, taip pat pravesti pa
sikalbėjimus garsiniams fil
mams paruošti ir sudaryti skai
driu rinkinį, apimanti visas ne
grų bendruomenes Kanadoje.
The Native Resource Centre of 
the Cross-Cultural Centre at 
the University of Western On
tario, London pašalpa duota su
rinkti istorinei ir kultūrinei in
formacijai apie čia būvius žmo
nes, gyvenančius Londono sri
tyje. Surinkta medžiaga yra skir
ta įvairių kultūrų centrui Lon
dono universitete. Sis centras 
yra aprūpintas įvairiomis moder
niomis priemonėmis, skirtomis 
supažindinti kanadiečius su tre- 
čiojo pasaulio problemomis bei 
kultūromis.
The International Services of 
London, Inc. London.-i-Sios or
ganizacijos tikslas yra padėti 
įvairių kultūrų imigrantams pri
tapti prie Kanados gyvenimo ir 
puoselėti tarpusavio santykius 
tarp kanadiečių ir užsienio stu
dentų.
The Latvian Relief Society of 
Canada, Toronto, duota pašal- 
?a rengti kanadiečių amerikie- 
iu jaunimo kongresui, kuris į- 

vyks 1973 m. gegužes mėnesi. 
Jaunimas iš Kanados ir Ameri
kos pasirodys su tautiniais šo
kiais, instrumentine ir vokaline 
muzika.
The Polish Alliance of Canada, 
Branch 20, Windsor, Ontario gau
ta pašalpa panaudojo algoms mo
kytojų, kurie atgaivino lenku 

™ ‘/į ‘ZLnZAIl Jaunimo dainų ir šokiu.ansamblį?Toronto, gauta pašalpą panaudo- įrupė susideda iŠ 40 dalyviu, 
jo atlyginimams tektoninio bio- plXoja koncertuoti aštuonis 

se provincijos vietose.

studijų seminarus savo nariams, zikos grupei, kuri atliks Britų 
Pašalpa bus sunaudota kelio- Kolumbijoje eilę liaudies ir kla- 
nėms, algoms ir kitų į ’šį darbą sikinės muzikos koncertus, 
įtrauktu žmonių išlaidoms pa
dengti/ * Doukhobor Cultural Research.—

8 ’ Daugiakultūrė pašalpa duota
Educational Program on Multi- projektui duchoboni kultūrai 
culturalism by the Ukrainian tirti. Kopijuojamos senos foto- 
Self—Reliance League of Cana- grafijos, filmuojamos duchobo- 
da—The Ukrainian Self—Reli- rų šventės bei iškilmės, regis- 
ance League of Canada, Saska- triiojami pijonierių imigrantų at- 
toon, kun sudaryta iš šešių or-si minimai. Tuo būdų organiza- 
ganizacijų, veikia jau 45—n mo-toriai tikisi galėsią duenoborų 
tai. Ji gavo pašalpa paruošti kultūriniu lobiu pasidalinti su 
švietimo pobūdžio ‘programą, kitais kanadiečiais.
liečiančiai daugiakultūriškumą.

anuo

Remiama indiečiu kultūra.—The 
Khalsa Diwan Information Cen
tre, kuris rūpinasi Kanados ry
tu indiečiu bendruomene, pra
ėjusių melų gegužės mėnesį 
Vankuveryje surengė Sikh kul
tūros i vairi a programą, be to, 
aplankė ir kitus provincijos cen
trus. Į programą buvo įtraukti 
tautiniai Šokiai, ‘klasikinė mu
zika ir deklamacijos. Daugia
kultūrė pašalpa padėjo šiuos ) 
planus įvykdyti. '
Hungarian Folk Dance group to 
participate in 1973 Valley Fes
tivals.—The. Okanagan Hunga-^.X 
rian Society of Kelowna, ori- J 7 
tish Columbia gavo pašalpą ke
lionės išlaidoms, kad dainų ir

owna,

MINISTER OF STATE MINISTRE D'ETAT

ro vertėjams ir kitiems tarnauto
jams, kurių paslaugomis naudo
jasi Toronto centre gyveną ki- 
nieČiai, portugalai, graikai ir i ta- IwldilllUUCl lai, r d o Ukrainian Canadian Committee

to Translate Ukrainian Folklore.
The India—Canada Association gj0 komiteto moterų skyrius Wi- 
of.Ottawa gautą,paSaĮpą panau- nni e gavo pašalpą aprūpinti 
j• a i _» • mokyklas ir valstybines biolio-dia' • programų, kuriomis pasi- teka7s 28 ukrainiečių pasakų 
naudojo Otavos ir Hull universi- vertimais.
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tetai technikos mokyklos, gim
nazijos. Si organizacija taip pat 
paruošė 12 pusės, valandos tele
vizijos programų apie indieČius 
Kanadoje.
The Croatian Peasant Society, 
Toronto Branch, buvo padėta ap
mokėti eile koncertų, kuriuos at
liko 'Croatia* —dainų ir šokių 
ansamblis daugelyje Kanados 
miestų ir miestelių.
Chinese Instrumental Music Group

The Jewish Historical Society 
of Western Canada Winnipege 
gavo pašalpa surengti Įvairaus 
pobūdžio parodą, atskleidžian
čią Vakarų Kanados žydu isto
riją. Ji buvo surengta drauge su 
žmogaus ir gamtos muzėjumi Wi
nnipege.
The Portuguese Association 
of Manitoba in Winnipeg gavo 

__________ ___________ _____ pašalpą įsteigti informacijos 
uf the University of Toronto duo- centrui* ir suorganizuoti orien- 
ta pašalpą surengti eilei koncer- tacijos kursus, kurių padedami 
tų ir išlaikyti studijų grupėm mo- portugalų imigrantai galėtų grei- 
kvklose bei institucijose ir tuo čiau priprasti prie naujos ap- 
būdu supažindinti kanadiečius linkos.
su kiniečių muzika. Grupei vado- O —_ 
vauja karališkosios muzikos kon-OaSKalCiWWdn 
servątorijos studentas. Dauguma Folk Arts Council sponsoring 
tos 40 grupes nanu yra studentai, Fo|k Arj Workshop.—Saskatoono 
The Canadian Polish Congress , liaudies meno taryba, kuri at-
Jitchener, gautą paramą sunau- stovauja Saskatoono srityje gy-

>jo 2500 knygoms įrišti. venančių etnokultūrinių grupių

The Chinese Canadian Citizens 
Association of Vancouver gavo

Alberta j^elrtd^urio tikslas-jungti nau- tautinių šokių grupės galėtų į-
B nu p t to to o To' t- nimi£ per orientačinius kursus, ties festivalius ir i kitus\arp- 
p^inhj T^,hLVX' dal”a ki-kultūrinius renginius,
nan Dance Bouquet)turės Al
bertos miestuose eilę pasirody
mu. Daugiakultūrė, pašalpa pa
dės apmokėti kaikurias išlaidas.
Ukrainian C. W' L' Edmontone 
ruošia ukrainiečių taidodailės 
ir rankdarbiu kursus.—Edmon- 
tono ukrainiečių katalikių mo
terų draugija, kuri yra pasiry
žusi puoselėti ukrainiečių tau
todailę ir rankdarbius, gavo pa
šalpą suruošti ukrainiečių siu
vinėjimo, kiaušinių marginimo 
ir keramikos kursus.
The Filipino Canadian Society 
of Southern Alberta, Calvary, 
f;avo pašalpą suorganizuoti fi- 
ipinieČių—kanadiečių kultūri

nei grupei, kad mostų įvairio
se Albertos vietovėse tautinius 
šokius, muzikos programas bei 
rūpintasi kitais renginiais.
The Danish Canadian Club of 
Central Alberta, Red Deer, Altą. 
fayo pašalpą apmokėti algą ir 

elionės- išlaidas tautinių šo
kių mokytojui, kuris atvyTco į 
Red Deer mokyti danų tautiniu 
šokių.
The United Roumanian Frater
nal Community of Freedom, Ed
monton gavo pašalpą ruošti tau
tinių šokiu, virimo* bei rumunų 
rankdarbiu Kursams, kad galėtų 
dalyvauti‘su kitomis kultūrinė
mis grupėmis varžybinėse pa
rodose bei spektakliuose su Ki
tomis kultūrinėmis grupėmis.
The Szechenyj Society Inc. 
(Vengrų Švietimo komitetasJTo^. 
ronte gavo parama organizuoti

1972 m. lapkričio 27 d. ministeris pirmininkas The Rt.Hon. 
Pierre Elliott Trudeau pakvietė mane i savo kabinetą minis- 
teriu, atsakingu už Kanados vyriausybės daugiakultūrės 
politikos vykdymą bei puoselėjimą.

Tuo suteikta man nepaprasta garbė. Šis pakvietimas taipgi 
duoda reta progą dirbti ir siekti tokios Kanados, kurioje 
kiekvienas mūsų galėtą jaustis tikru kanadiečiu ir kartu 
neprarasti savo specifinės kultūrinės grupės tapatybės.

Mes Kanados vyriausybė tikime, kad pagalba ir paskata 
etninėm kultūrom-padeda išsaugoti humaniška visuomenę. 
Daugiakulturiskūmas reiškia, kaip Ministeris Pirmininkas 
išsireiškęs,"proto pergalė prieš jausmus".

Aš mielai priimu patarimus bei pasiūlymus liečiančius 
daugiakulturę politika ir programas. Jeigu turite pasiuly- 
ma, kuris, jusu manymu, butu svarbus vyriausybes dau- 
giakulturinei veiklai puoselėti, malonėkite man parašyti. 
Vertinsiu ir didžiai branginsiu Jusu nuomones.

Stanley Haidasz 
Minister of State
Responsible for Multiculturalism

(Valstybės ministeris daugiakultūriamš reikalams)

FOR ADDITIONAL COPIES 
PAPILDOMI EGZEMPLIORIAI 
Šio specialaus priedo, pavadin
to "Kanados vyriausybės dau- 
aiakultūrinė politika", papil
domi egzemplioriai gaunami, 
kreipiantis raštu: The 
Minister of State Responsible 
for Multiculturalism, 130 Slater 
Street, Ot/awa, Ontario.

I Minister of State 
. ■ jBt ResP°ns'ble for 

i" Multiculturalism

su kinieti 
vauja
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ILGO GYVENIMO PASLAPTIS

Irane gyvena 135 metų 
▼yrąs. Jis paprastas ūki
ninkas. Jį supa gausi jo 
šfeima. Jis turi 9 sūnus ir 
9 dukteris, o taip pat da
bar jau yra 164 ainiai ir 
ainių- ainiai. Visą gyveni
mą jis dirbo. Jis davė jį 
aplenkusiems spaudos at
stovams patarimus, kaip 
ilgai gyventi. Jo manymu, 
nereikia perdaug valgyti, 
o darbą reikta paskirstyti 
visai dienai vienodo inten
syvumo. Bet visų svar
biausia reikia išlaikyti 
’vasinę ramybę. Šio ilgo 
-jnžiaus pasiekusio vyro 
patarimas - nesijaudinti, 
nes niekas tiek daug ne
pakenkia sveikatai ir ne
trumpina amžiaus, kaip 
dažnas jaudinimasis. Jis 
pataria visada geruoju 
sugyventi su artimaisiais, 
o taip pat nereikia nieka
da niekam pavydėti.

KAIP ILGAI REIKIA 
MIEGOTI
Edinburgo universiteto 

nrofesortus J. Oswald, 
yrinėjęs, kaip ilgai kas

dien turi miegoti žmogus, 
padarė išvadas, kad daug 
priklauso nuo kiekvieno 
individo, ir nuo jo gyveni
mo būdo. Jau sena taisyk
lė, kad normaliai reikia 
miegoti aštuonais valan
das. Bet jaunesnieji turi 
miegoti kiek ilgesnį laiką, 
o jau pagyvenę žmonės 
^ali pasitenkinti šiek tiek 
trumpesnėm miego va- 
indom. Bet svarbiausia, 

jis pastebėjo,kad žmogus, 
kuris pakankamai nepri- 
miega, pasidaro lyg sko
lingas savo organizmui

ISIDEM6TINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoj! "JIB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaikė

■ plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežijimų, plaukų skilimų
I stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var-
I todami nebūsite nei žili, nei pliki 1CO%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj

H JIB Medicine Lig. 8 uncijos 16 savaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybe1
I 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba
I J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

JUOZAS GRAŽYS
K AILIU, SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodel i ūo j u
• Vasaros laika saugojimas

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
89 Orchard Street, La Sali e, P. Q.T e1.366-6237 

Įvairi industrini, komorcino ir rotidoncinb statyba. Duodama 
įvairius patarimus, įkainavimu s,bo jokio atlyginimo. Darbas 
attinkamas sąžiningai ir prininama kaina.

1973.' 1¥. 4 - CA j>; 2 -v; 

tam tikrą kiekį miego. 
Jeigu žmogus savo šios 
skolos organizmui neiš
lygina, tai silpnėja jo gy
venimo ritmas. Dažnai ne- 
išmtegintieji pakankamo 
skaičiaus valandų žmonės 
pradeda lėčiau judėti, jie 
netenka geros nuotaikos ir 
humoro jausmas sumažė
ja. O taip pat silpnėja fi
zinės ir protinės pajėgos.

PATOGUMAI 
KIAULĖMS
Biržų ra j o na pastatytas 

kiaulidžių kompleksas. Jį 
sudaro šeši pastatai. Šia
me komplekse, rašo"Bir- 
žiečių žodis", vienu metu 
galima laikyti 4 tūkstan
čius kiaulių.

Visi pastatai mechani
zuoti. Automatai ruošia 
sausus ir skystus paša
rus, kurtuos paskirsto iš- 
dalintuvas.Prie kiaulidžių 
yra 2 tūkstančių tonų tal
pos pašarų sandėlis, šal
dytuvai, katilinė.

LIŪTAI NEIŠNYKS
Daugiau kaip prieš 2200 

metų Indijos valdvoas A šo
ka specialiu įsakymu pa
ėmė savo globon laukinius 
žvėris ir paukščius, tokiu 
būdu nutraukdamas jų nai
kinimą. Šiandien Indijoje 
dažnai kalbama apie šį 
protingą įstatymą, nes re
tųjų Indijos džiunglių gy
ventojų apsauga tapo ben
dra nacio natinė problema.

Didžiausia grėsmė iš
kilo Indijos drambliams, 
kurių dar prieš kelerius 
metus būdavo priskaičiuo
jama iki aštuonių tūkstan
čių .Ryšium su šalies eko

nomikos plėtimu įsisavi
nami vis nauji rajonai, Ir 
drambliams tenka pasi
traukti. Tuo tarpu šiems 
stambiems žvėrims reikia 
didelių miško masyvų. In
dijoje rimtai susidomėta 
Ceilone atliekamais ban
dymais. Čia drambliams 
tarp atskirų džiunglių ma
syvų paliekamos neiškirs
tos juostos, vadinamieji 
"eismo koridoriai ".

Ne mažesnės globos 
prašosi ir Azijos liūtai. 
Mūsų amžiaus pradžioje 
liūtų naikinimas buvo įga
vęs tokį mastą,kad jų me
džiokles teko uždrausti. 
Specialistų apskaičiacimų, 
vienu metu buvo telikę 
dvylika Azijos liūtų. 1968 
metais jų kaimenė padi
dėjo iki 168.

Visame pasaulyje gar
sus Giro liūtų rezervatas. 
Tačiau per pastaruosius 
devyniasdešimt metų jo 
plotas sumažėjo dvigubai: 
rezervatą intensyviai puo
la dykuma. 1957 metais 
buvo nutarta įsteigti dar 
vieną liūtų rezervatą- į 
Čandrabhu(Utaro Pradešo 
valstija buvo pervežtas 
liūtas su dviem liūtėmis. 
Žvėrys puikiai įsikūrė 
naujoje vietoje ir dabar 
llūtųkolonija Indijoje grei
tai plečiasi.

Po apendicito operaci
jos pacientė klausia gy
dytoja:

- Daktare, ar nebus ma
tyti rando?
Čia priėjo KtndztuHs ir 
pasakė:

- Tai priklausys nuo jūsų 
sijonėHo.

-•-
NAUDINGIAU
Murmatčio sūnus nuta- 

tarė tapti chirurgu.
- Kva Py! - sušunka tė

vas. - Būk dantų gydyto
jui? mogus turi viena šlr- 
dį,odantų-trisdešimt du.

Automobiliu pardavėjas 
sako klijentui:
- Mūsų naujoji ilgo ter

mino išmokėjimo sistema 
niekuomet nebus jums 
našta; greičiau taps pa
pratimu.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai 

e Degalai, tepalai, padangos ir kita
o MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr.20.

LaSalle Aato Specialist Seg’d.
c . • Taisymas ir dažymas automobilių 

i *ree • 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 srochers

Plumbing •& Heating Icontraktorius 

366-0330 
140-2e AVENUE LASALLE

e Šildymo ir vandentiekio taisymas ir nauji įrengimai, 
e Vandens šildymui tankų pardavimas ir įrengimas, 
e Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimas.
e Visi įkainavimai neapmokami.

1AUKNT DAIGNEAULT

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

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

Mechani zuotomi s priemonėmt s įvairus ratu ir 
kitų dalių reguliavimas. Išorės taisymas ir 
dažymas. Kreiptis: De LaVerendrye Blvd.

President Tel. 355-3364

lipsi.



VIENAVEIKSMĖS dvi 
operos išvydo sceną kovo 
17 d. JC ” Laiškai Lietu
viams” surengtame vaka
re”, ”Paklidėlis sūnus” ir 
’'Telefonas”. Dalyvavo A. 
Baronaitytė, AL Kriščiū
nas / baritonas/, Pr.Ra- 
gienė, V. Radys, J. Savri- 
mas, Vale iš aite s šokėjos, 
Kr.Žebrauskaitės paruoš
tos, gražias dekoracijas 
padarė dali. Kiburas. 
Abiem operom akompana
vo muzikas M.Motekaltis, 
jas išvertė ir scenai pri
taikė Iz. Motekaitienė . 
Svečių buvo prisirinkę 
netaip gausiai, jaunimo 
nedaug matėsi. Abiejų 
operų turinys buvo gyve- 
miniškas,religinio atspal
vio.
MUSIĮ MUZIKAI yra la
bai už imti .Štai iš Berlyno 
atvykusi pianistė Raminta 
Lampsaitytė davė kovo 
31 d. koncertą Tėviškės
bažnyčioje 6641 So.Troy bus kolonijos reikalai.Val- 
str. 7 vai. įėjimas laisvas, dyba savo nutarimu pa- 
Muz. Faustras Strolia tu- skyrė tūkstantį dolerių 
rėjo simfoninio orkestro teismui vesti prieš NO-
koncertą kovo 31 d. ir bal. 
1 d. Southvest salėje. Jis 
orkestre groja smuiku. 
Kovo 24 d.įvyko Ant.Sme
tonos piano rašitalis.
LIETUVOS VYČIU 112 kuo- 
po j pagyvėjo veikla. į nau-
jus narius buvo priimti- 
Ad. Jasaitis, N. Santoski. 
S. Nieminskį irC.Brazd- mošaitytei,kurį praėjusią tai nusipelnęs ir vargiai 
žlonis.Buvo pakelti į pir- vasarą atvykusi iš Brazi- atrastume.daugiau Retu
mą laipsnį: Z. Namtnski, lijosautomobilio nelaimėj vių, kurie tiek daug dirbę

Chicagoje Įvykusio "Čigonų barono” pastatymo. Priekyje matyti sol. Kristina 
Mileriūtė ir sol. A. Brazis.

12 psl.

dangum 
į H laipsnį St. Mlodzik, 
sol. Pr.Bičkienė, Al. Pa
kalniškis, Ad.Zunienė ir 
Juozas Kuzin. Priešai ko j 
dalyvavo kan .V .Z akaraus- 
kas. Kuopos susirinkimai 
vyksta Gimimo parap.sa
lėje kas trečią antradienį 
8 vai. v .Kan. V. Zakaraus
kas dažnai savo kalbomis 
ir pamokslais skatina vy
čius smarkiau dirbti, ne
pamiršti Lietuvos ir jos 
vergijos, nesileisti kir
šintojams ir visokiems 
komunistų agentams į sa
vo eiles, kurie stengiasi 
pakreipti į savo pusę,kaip 
padarė jau su eilę organi
zacijų, kurios sukiršino 
vienus prieš kitus. Vyčiai 
prie to neprisileis ir jie 
ateity dar vieningiau šauks 
laisvės Lietuvai.
MARQUETTE PARKO 
Namų sav.dr-jos susirin
kimas įvyko kovo 16 d.ku
riame buvo aptarti svar-

CHA, susirinkimas nuta - 
rimą ir sumą vienbalsiai 
patvirtino .Kitos organiza
cijos rinko aukas iš namų 
savininkų, nes 20 tūkst. 
reikėjo iki kovo 12 d.įteik
ti teismui. Taip pat buvo 
paskirta IOO dol.auką ne
laimingai lietuvaitei Ta-

Živile Numgaudaitė režisavo A. Škėmos veikalus. ' 

nariai pinigus jai įteikė . jos mecenatas dr.kun. J. 
Kalbėjo p. M. Rėklaitis Prunskis, visą darbą atli-
apie senelių prieglaudas 
ir jų parama. Bal. 28 d. 
įvyks parapijos salėje Pa
vasarinis balius, aptarti 
kiti reikalai.
LIETUVIO VISUOMENI
NINKO premija gavo red.
žurnalistas,visuomeninin
kas L.Šimutis. Tikrai jis 

ko PLK Bendrijos centro 
valdyba .Kovo 16d. radome 
liūdną žinią, kad Brazili
joj nelaimėj su traukiniu 
atsitikus, mirė misijonie- 
rius Tėvas Bružikas. Ką 
tik prieš išvykdamas mes 
abu ilgai kalbėjome apie 
laikraštį ”Mūsų Lietuvą”, 
lietuvių veikla, Chicago j 
jis atšventė savo 75 metų 
sukaktį.

BALFO VEIKLA Chicago
je aprimo, nes tik rengia
mas birželio mėn. pikni
kas. Centro Valdyba bai
gianti įruošti centrinę 
Balgo įstaigą, kurį iš New 
Yorko perkeliama .Pirmi
ninkė Marija Rudienė pa
reiškė,kad nė ra jokių kliū
čių, kad kas sustabdy
tų Balfo veikla ir perkėli
mą.

NELAIMĖ ištiko mūsų 
geram bičiuliui Juozui 
Šuląičiui,kuris buvo grįž
tant iš darbo užpuoliko 
apiplėštas ir sunkiai su
žeistas. Kiek pabuvęs li
goninėj, dabar sveiksta 
namuose. Todėl visiems 
reikia būti atsargiems, 
netik Chicagoje.

BAL. BRAZDŽIONIS.

• CHICAGOS lietuviai 
liūdnai sutiko žinia, kad 
vietos vyskupas panaikino 
keturias tautines parapijas, 
tame skaičiuje ir lietuvių 
įsteigta 1906 metais Visų 
Šventų parapija. Ji savo 
laiku turėjo lietuvišką mo
kyklą. O dar 1960 metais 
buvo pastatyta puiki kle
bonija. Daug tūkstančių 
lietuvių dolerių atiteko 
svetimiems.

CHICAGOJE 160
LIETUVIU INŽINIERIU 

•, Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Chicagos sky- 
rlaus narių susirinkime 
naujai išrinkta 1973 me
tams valdyba pasiskirsto 
pareigomis: Albertas Ke- 
relis-pirm., Juozas Rim
kevičius ir Vytautas Pe- 
seckas - vicepirm., Anta
nas Kazakevičius-ižd. Pe
tras Kiršinąs-s ekr. ir Jo
nas Marttnkus narys.Šių 
metų valdyba yra numa
čiusi suruošti susirinki
muose paskaitų ir disku
sijų,taip pat gamtos išvy7 
kų ir golfo rungtynių. C hi " 
cagos skyriaus narių są
rašuose yra virš 160 inži-*. 
nierių ir architektų,gyve- 
nančių Chicagoje ir apy
linkėse.

• INŽ . ARCHITEKTAS J. 
Stankus iš Chicagos su
planavo ir rengiasi staty
ti 37 aukštų komdominių- 
mų ir apartamentų rūmus 
Oak Parke.

VINCO VILKO 1 
ĮPĖDINIAMS
Pereitais metais rug| ) 

sėjo mėnesyje mirė-New 
Yorko apylinkėje Vincas 
VILKAS, Amerikoje žino
mas dar kaip William 
Volfe, palikdamas apie 
trisdešimts tūkstančių do
lerių vertės turtą. Arti
miausia žinoma giminaitė 
buvo Anna Vaitkevičius - 
Watkering, gyvenusi 6 Su
mmer Street, Lawrence, 
Mass., bet šiuo metu [ A 
jos gyvenamoji vieta ne
žinoma. x

Velionis buvo gimęs 
1883 m.rugsėjo 23 d.,Uk
mergės apskrityje. Gimi
nės arba apie juos žinan
tieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke:

Consulate General of 
Lithuania,

41 Vest 82nd Street,
New York,N.Y., 10024.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



• MITCHELL SHARP, 
užsienio reikalų ministe- 
ris, parlamente pareiškė, 
jos Kanados dalinys Viet
namo taikos kontrolės ko
misijoj dalyvauja ilgiau 
negu buvo numatyta, būtent 
90 dienų periodą. Kanados 
kariai, kurių yra viso 290 
ilgesnį laiką pasiliks Viet
name,nes tikimasi, jog iki 
tam laikui bus sulaukta 
pastovesnės politinės pa
dėties. Šis nusistatymas 
bus iš naujo persvarstytas
ji gegužės 31 dienos Anks

čiau, kaip žinia buvo nu
tarta Kanados karo dalinį 
laikyti Vietname 60 dienų 
periodą Dabartiniu spren
dimu šis sprendimas buvo 
prailgintas iki 90 dienų.

Quebec© viešame gyve
nime tam tikru laiku kėlė 
nerimą separatistiniai po
linkiai. Tai kelia nerimą 
e tik vietoje, bet atsilie

pė ir visoje Kanadoje .Net 
buvo abejonių dėl visos 
-alies vieningumo. Tiesa, 
patys gresmingiausi įvy
kiai, kada vyko teroristi
niai aktai ir buvo atsitiki
mų, kad buvo pagrobiami 
politiniai veikėjai,bet da
bar reikia džiaugtis, kad 
tie įvykiai jau liko praei
tyje. Tačiau tendencijos 
Qu ebece įgyvendinti sepa
ratistinę padėtį neišnyks - 
^.Dabartiniai šios kryp
ties vadai tuo tarpu atsi - 
;ako nuo nelegalių veiks

mų ir tikisi, kad parla

Istorinis narnos Halifax, Nova Scotid. Šį namą anglų rašytojas Dickens 
Pavadino architektūros perlu.

Įįjfrį
mentariniu keliu jie ga
lės pasiekti savo tikslą. 
Jie laukia, jog ateis toks 
laikas,kai dauguma vietos 
balsuotojų pasisakys rin
kimuose už jų platformą. 
Tai laikytina jau tam tik
ra pažanga ir laukiama, 
kad separatistai įvertins 
visos Kanados vieningumo 
svarbą.

EKONOMINĖ KRONIKA
• JUNGIASI BIRŠOS: 
Montrealyje lig šiol veikė 
dvi biržos ^Kanados ir Mon- 
trealio. Derybos jų su
jungimui užtruko jau 30 
metų,tačiau praeitą savai
tę abiejų šėrininkai didele 
dauguma nubalsavo jų su
jungimą. Mat, dėl nesklan- 
daugtų dviejų biržų darbo 
pirmąją vietą iš Montrea- 
lio paveržė Torontas ir 
sparčiai pradėjo vytis 
Vancouver is.

• KETURIOLIKA TUR
TINGIAUSIU VAKARU 
DEMOKRATIJŲ, jų tarpe 
ir Kanados, finansų mi
nisterial sudarė planą do
lerio vertei išlaikyti ir 
pasipriešinti tarptauti
niams pinigų spekulian
tams. Užsienių valiutos 
prekyba po trijų savaičių 
moratoriumo vėl grįžo ir 
normales vėžes. JAV do
leris šiuo metu yra vienu 
procentu mažesnis už Ka
nados dolerį.
nados

• SVEIKATOS APSAU
GOS GALVOSŪKIAI. DR. 
David Kinloch pakviestas 
planavimo direktorium į 
QuebecoSocialinių reikalų 
ministeriją. Jis buvo pa
šalintas iš Ontario Svei
katos Apdraugos ministe
rijos, kurioje ėjo”polici- 
ninko”pareigas, išlaidoms 
kontroliuoti. Priežastis: 
Ontarijo provincijos Dak
tarų ir Chirurgų Draugijos 
ultimatumas ministeriui. 
Mat, to paties ministerio 
įsakymu jis norėjo suma
žinti astronomiškai beky
lančias sveikatos reika
lams išlaidas ir daktarų 
pajamas. Kanadoje profe
sinės organizacijos dažnai 
nugali ne tik atskirus mi
nister ius, bet ir visą .sal
džią.
• PIENO KAINOS nuo 
balandžio mėnesio 1 die
nos pakils keliais centais 
už kvortą .Krautuvė s e vie
na kvorta kaštuos nuo 32 
iki 37 et., o pristatant į 
namus nuo 35 iki 39 et. 
Dabar buvo nuo 31 iki 36 
ir nuo 32 iki 37. Pusantro 
cento nuo kvortos kainos 
pakėlimo eis ūkininkams,© 
likutis-pieninėms ir krau
tuvėm s.
• PRIVATŪS PENSIJŲ 
PLANAI tiek geri,kiek ge
ros kompanijos, kurios 
juos įsteigia. Geriausia 
tatai parodė Domco In
dustries Ltd., kur i del fi
nansinių sunkumų atsisa
kė toliau savo pensijų pla
ną remti ir jį privedė prie 
likvidacijos. Toje kompa
nijoje dirba ir nemaža 

lietuvių montrealiečių.
• KANADOS universite
tuose dirba 65% svetimša
lių, daugiausia amerikonų 
profesorių.Tuo tarpu dau
gybė kvalifikuotų kanadie
čių turėdami doktoro laips
nius įvairiose mokslo ša
kose negauna darbo, arba 
dirba šoferiais, pardavė
jais etc. Paskutiniu metu 
daug rašoma tuo reikalu 
spaudoje. Ir kas prieš, to
kios statistikos sudarymą 
ir jos skelbimą labiausiai 
protestuoja ?Gi patys uni
versitetai, kadangi dau
geliui jų ir vadovauja ne 
kanadiečiai.
• COLIN CARRUTHERS, 
24 metų mechanikas Ško
tijoje,laimė jo $1, 574, 502. 
daugiau kaip pusantro mi
lijono dolerių futbolo rung
tynių loterijoje. Milijonai 
žmonių Anglijoje dalyvau
ja įvairiausiose loterijo
se ir lažybose,todėl net ir 
premijos kartais siekia 
milžiniškas sumas.
• PARDUODAMA Ob
servatorija ”Sky and Te- 
lescope"žurnalebuvo toks 
skelbimas: ’’Patrauklus 4 
miegamųjų žieminis na
mas, smėlėtas pliažas, 
Laurinijos kalnuose: ten 
pat 47 pėdų aukščio astro
nominės observatorijos 
bokštas su 12 pėdų dia
metro judomu kupolu ir 
colių teleskopu;
teniso aikštė, dviejų ma
šinų ir laivo garažai etc”. 
Pardavėjas - italų kilmės 
inžinierius, astronomas 
mėgėjas. Kaina - tik $82, 
OOO. Tai esanti didžiausia 
observatorija Quebeco 
provincijoje.

Pr.R.

OPERUOJA VAIKUS
Žinomo širdies chirur

go profesoriaus J. Brėdi- 
kio mokinys, medicinos 
mokslų kandidatas R. Pu
telis pirmą kartą Lietuvo-

KEWIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIU 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 SKYRIŲ.

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

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

Dievo Karalystės 
Žinios O

SKELBIMAS^-

(Ttataya)

Šventoji Dievo Knyga, amži
nosios tiesos versmė, atkartoti- 
nai kalba apie prisikėlimą iš nu
mirusių, į kurį tikėjo visi šven
tieji Dievo pranašai, patsai Jė
zus ir Jo išrinktieji apaštalai. 
Taigi, Jie visi ir skelbė prisi
kėlimą iš numirusiųjų kaipo 
linksmiausią Biblijos temą, su
raminimui tų, kurie liūdi. Rašy
damas apie dangiškąjį Tėvą, 
dangaus ir žemės Sutvertoją, 
apaštalas Povilas sako: “Palai
mintas teesie mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus Dievas ir Tė
vas, gailestingumo Tėvas ir vi
sokios paguodos Dievas, kurs 
mumis paguodžia kiekviena
me mūsų sielvarte, kad ir mes 
galėtumėm paguosti esančius 
betkokiame prispaudime tuo pa
drąsinimu, kuriuo mes esame 
Dievo padrąsinti.” — 2 Kor. 
1:3,4.

Šventasis Raštas kalba labai 
aiškiai apie mirusiuosius, atkar- 
totinai pareikšdamas, kad miru
sieji yra negyvi, tikrai numirę. 
Biblija parodo, kad po mirties 
žmogus neužžengia į dangų, ne
nueina į šveistainę, ir nėra vel
nių nuneštas i amžinųjų kančių 
pragarą. Joje aiškiai pasakyta, 
kad mirusieji yra “užmigę” mir
ties miegu ir randasi kapuose. 
Kuomet Didysis Mokytojas, Jė
zus Kristus, kalbėjo į savo mo
kytinius apie savo prietelio Lo
zoriaus mirtį vartodamas šį pri
lyginimo prasmės “miegą”, jis 
pasakė: “Mūsų prietelis Lozorius 
miega, bet aš einu jo pažadinti 
iš miego.” Nesuprasdami jo kal
bos mokytiniai manė, kad jis 
kalbėjo apie paprastą miegą. 
“Tuomet Jėzus jau aiškiai jiems 
pasakė: Lozorius mirė.” — Jono 
Ev. ll:ll-lt.

Bus daugiau.

Kas domisi apie Tiesą, reikalaukite 
spaudos veltui Šiuo adresu:

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

je pradėjo operuoti labai 
ankstyvo amžiaus valkus. 
Vienerių, dvejų, trejų me
tų mažyliams buvo paša
lintos arba sumažintos 
įgimtos širdies ydos.

Operacijose taisomos 
kūdikių širdies pertvaros* 
uždaromos pataloglškai 
neteisingos kraujagyslių 
jungtys ,s taurinamos plau
čių arterijos.

13 psl.



hamilton bndon,ont. toronto
lAilLTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St East, tel. 544-7125
DariU vafauRtos:

It — 5 v.p.p. 
It — 5 r.p.p. 
It — 5 r.p.p. 
It — 5 v-p.p. 
It — 7 v.vak.
9—12 v.p.p.

Liepos ir rugpjūčio menesiais ir 
prie! ilgus savaitgaliu* įeita-- 
dieniais “T ALK A" uždaryta. ~

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius 
Užtikrintas indėliu saugumas. - Kapitalas — virš &200.t00.

KANADOS IŠRADĖJAI
/Canadian Scene/bevelk 

pusė visų išradėjų, pada
vusių pareiškimus dėl pa
tentų, savo išradimus pa
darė mechaninėje srityje. 
Cheminio pobūdžio išra
dimai sudaro 30%, ir 17% 
teko elektronikos išradi
mams. Prieš tai, kai iš
duodamas patentas,moks
lininkų ir inžinierių komi
sija svarsto, ar tas išra
dimas tikrai naujas ir ar 
turi praktinę vertę. Tokie 
tyrinėjimai kartais už
trunka ištisus mėnesius. 
Patentai išduodami nemo
kamai. Už spausdintą pa
tento liudijimą imamas 
mokestis- vienas doleris, 
o už jo kopijas po 25 cen
tus.

The Canadian Patent 
Office Record išleidžiami 
kiekvieną savaitę ir ten 
registruojami vis nauji 
patentai bei nurodoma už 
ką jie išduoti.
• MELBOURNO^Austra- 
Ujoje, lietuviai surengė 
jūros dieną, ta proga buvo 
paminėtas ir Klaipėdos 
atgavimas. Programa at
likta pačiame pajūryje.

• DR. ARŪNAS RUDVA- 
LIS, spaudos pranešimu, 
matematikos srityje, mo
derniosios algebros moks

Pasiuntinio K. Škirpos veikalas 
SUKILIMAS 

LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI 
jau atiduotas spausdinimui ir bus parduodamaspo 15 
doleriu, o užsiprenumeravus jį iŠ anksto — po 12 dol. 
už knygų. Užsakymai autoriaus adresu: 
2043 36thSt.,SE, Washington, D.C.20020 USA. 

---------- ------------------- atkirpimuį---------------------------- -  
Data----------------------------- -

Jungdamas 12 dol. Čekį/arbaMoney Order/ prašau teiktis 
prisiųsti man “Sukilimo“knygą kai ji tik bus atspausta. 
11 avardė ir v ardas...............................................................
Gatvė........................................................................... ..
Gyvenvietė...................................................... ..

Parašas................................. ...............

14 pd

Mokame ni: 
depozitus ____________ 5te%
Šerus ir sutaupąs 6H%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ..7% 
ir 3 metams 7% % 
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10%
nekilo. turto paskolas iš 8% %

le sudarė naują matemati
nę grupę-sporadic simple 
group, kuri esanti pava
dinta jo vardu / The Rud- 
valis group/.Dr. Rudvalis 
nuo praeitų metų dėsto 
matematiką Massachu
setts universitete.

ŠAūDIEČIAI
Meno darbų mėgėjai 

draugijos šaulių skyrius 
jungia 205 liaudies meni
ninkus i Įvairus jų profe
sijų ratas. Tai 94 teksti
lininkai,40 gintaro ir me
talo meistrų, 18 medžio 
drožėjų, 1O pynėjų, 6 ke
ramikai, 5 tapytojai. Se
niausia amžiumi audėja 
Elena Purefienė turi 84 
metus,o jauniausia pynėja 
Emilija Toleikytė-24 me
tus. Šiauliečiai • liaudies 
men įninka i pernai dalyva
vo 14 parodų,Iš jų keturio
se už respublikos ribų.
• ROKIŠKYJE sūrių ga
mykla specializavosi ru
siškų sūrių,taip vadinamų 
jaroslaviškųjų sūrių ga
minime. Kiekvieną dieną, 
rašolrValstiečių Laikraš
tis” iš sūrių gamyklos Iš
rieda pilnas vagonas sū
rių. Tiek sūrių pagamina
ma, kad esą galima jais 
gatves išgrįsti. Tik labai 
gaila, kad jie visi išgabe
nami į Rusijos gilumą.

• LONDON, ONT.” Bal
tijos ” ansamblio metinis 
balius įvyksta atvelykyje, 
balandžio 28 d. "Ramovės” 
Hamiltono skyriaus susi- 
rtnkknas įvyksta balandžio 
8 d.

M. K. ČIURLIONIO 
ŠIMTMETINIS
JUBILIEJUS
Pats M .K. Čiurlionio ju

biliejus turės būti mini
mas 1975 metais.Bet jau 
dabar jam rengiamasi, ir 
sudaromi platūs jo planai. 
Kai kurios iškilmės bus 
pradėtos dar šiais metais.

Ateinančio birželio mė
nesyje įvyks Vilniuje tarp
tautinis pianistų konkur
sas,kuriame pažadėjo da
lyvauti iš įvairių šalių, 
žinoma, daugiausia iš so
vietinio bloko, 50 pasižy
mėjusių pianistų.

Rudenyje Vilniuje ir 
Kaune įvyks visa eilė pra
nešimų ir paskaitų,kurias 
organizuoja Lietuvos Fi
lą rmonlja.

Ateinančiais metais tu
ri įvykti plačiai suplanuo
ta konferencija, kuri ski
riama Čiurlionio atmini
mui. Bus nušviečiama 
Čiurlionio kūryba ir jo 
gyvenimas. Tai būsianti 
jau tarptautinio masto 
konferencija, kurtoje da
lyvaus meno žinovai iš 
įvairių Europos valstybių.

Tuo tarpu numatoma iš
leisti Čiurlionio atminimui 
medalį, jo pašto ženklą ir 
vokus su jo atvaizdais.

Vilniaus operos Ir bale
to teatras rengia tam lai
kui naują baletą. Lietuvos 
kino studija jau gamina 
dokumentinį iš Čiurlionio 
gyvenimo filmą. Jubilieji
nių metų eigoje turi pasi
rodyti,kaip jau buvo spau
doje minima, Čiurlionio 
monografija. Jo paveikslų 
reprodukcijos bus išleis
tos dideliu tiražų.

Čiurlionio jubiliejus, 
kaip jau dabar skelbia ju
biliejinis komitetas, bus 
paminėtas ir už Lietuvos 
sienų. Tarp kitko plačiai 
rengiasi Čiurlionį paminė
ti Rytų Vokietija.

Suprantamas dalykas ir 
lietuviams, gyvenant už 
tėvynės ribų,laikas tinka
mai pasirengti Čiurlionio 
jubilieiuL

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA 

5^4% už depozitus 
6% už šėrus (numatomo) 
6% už taupymo s-tas 
6^/2% už 1 m. term. dep. 

už 2 m. term. dep.

Kapitalas — šeši milijonai dolerių

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

• TORONTO lietuviai 
sveikina naują lietuvišką 
porą,sukūrusią šeimyninį 
gyvenimą. Tai Mikas Va- 
ladka ir Valentina Balsy
tė, kurių sutuoktuvės ne
seniai įvyko .Dalyvavo dau
giau 200 svečių, pokyliui 
vadovavo iš Ottavos atvy
kęs žymusis visuomeni
ninkas V. Meilus.
• " VARPO " chorui To
ronto mieste Jurgis Straz
das surengė vaišes,kurio
se dalyvavo dirigentas A. 
AmbrozaitiSjO.Indrelienė, 
o taip pat arti 50 choro 
dalyvių.

• TORONTO miesto sta
tistika rodo, kad 1968 me
tais jaunuolių-moksleivių 
gerdavo alkoholinius gėri
mus tik 46,3%, o dabar 
girtuokliauja jau 70% jau
nuolių.

UŽ ANTE - PUSĖ 
MILIJONO

• ŠILALĖ. Padievyčio 
žuvininkystės ūkto paukš
tininkai augina antis .Per
nai pristatė 185 tūkstančius

KIETOJO REALIZMO DAILININKO

Romo Astrausko
KŪRINIU PARODA

MONTREALYJE, AUŠROS VARTŲ 
parapijos SALĖJE

PARODA ATDARA ŠEŠTADIENĮ, BAL.
14 D. NUO 3 VAL. P. P. IKI IO VAL.
VAK. IR SEKMADIENĮ, BAL. 15 d. NUO 
IO VAL. RYTO IKI 3 VAL. P. P.

RENGIA MONTREALIO LIETUVIU 
STUDENTU SĄJUNGA

IMA

8% už asm. paskolas

8 % už mortgičius

ančių.Be to, paukštininkai 
Pasruojo, Paupio, Dūkšto 
žuvininkystės ūkiams par
davė 150 tūkstančių jaunų 
ančiukų.

Padievytiečial iš ančių 
ūkio gavo pusę milijoif p 
pajamų.

• ” World Cookbook " s 
pagarsėjusi įvairių tautų 
valgių knyga, pastaroje 
laidoje įsidėjo lietuviškų 
tautinių valgių receptus.

• POETO ANTANO MIŠ
KINIO nauja poemų knygą, 
pavadinta-” Dienoraštis ”, 
išleista Vilniuje. Knygoje 
128 puslapiai. .
• ŠVEDIJOS lietuvių ben
druomenės valdybą sudaro 
šie asmenys: V. Vilkenai!
J. Lingis, J. Pajaujis, K. 
Čeginskas, A. Jocevičlus, 
G .Būga ir O .Vyšniauskie
nė.' v
• AMERIKOS lietuvių 
Tautinės sąjungos suva- 
žiavimas turės įvykti š jn. 
gegužės 26 - 27 dienomis 
Detroite.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

* .Vi
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montreal

AKCIJŲ VAJUS
G

pharmacie

cianon
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-9742 »7626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

N.L. akcijų vajus dėka išplatinta 194 N.L.akcijos, 
malonių skaitytojų nors ir 1940 dol. sumoje, 
pamažubet jau artėja prie N. L. akcijų vajus vyk- 
2,000. domas ir toliau. Visus N.L.

Bendrai nuo akcijų va- skaitytojus ir organizaci- 
jaus pradžios praeitų metų jos maloniai kviečiame 
kovo mėn. iki dabar jau įsijungti į savosios spau-
• —T ..................  “ ' -------*

ADVOKATAS

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

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

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

Suit* 417, Montreal, Que.
Tel. 8 77^7430

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL I
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

278 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 523 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, nomų678 - 3660

Dr.V.Giriuniene
Dantų gydytoja 

5330 L*Asscmption Blvc 

Montreal, 

Tel. 255-3536

Dr. J. Ma lis ka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866 - 8235, namų488 - 8528.

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

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

Tęsiame soraia asmenų, 
kurie pirko NL bendrovės 
akcijų:
dos rėmėjų e lies. Šio N. L. 
akcijų vajus kaip jau anks
čiau sakyta turi pagelbėti 
šio laikraščiui įsigyti to- 
bulesnias laikraščio leidi
mo priemones, ir atlikti 
būtiną pagal miesto rei
kalavimą turimų N. L. na
mų remontą ir pristatyti 
namo antrąjį aukštą.

Vienos akcijos kaina tik 
1Odol.Jei daugumas N. L. 
skaitytojų rimčiau pa
žvelgtų į ■ šiandieninius 
lietuviško laikraščio rū
pesčius ir jo svarbą mū
sų lietuviškame išeivijos 
gyvenime ir įsigytų tik po 
vieną N. L* akciją, be jokių 
didesnių sunkumų būtų pa
siekta užsibrėžta šio va
jaus 10,000 dol. suma 
ir visi sunkumai būtų nu
galėti.

Dabar N. L. akcijas pir
ko:
62. L.K. Mindaugo šaulių 
kuopa, vietoje padėkos, 
” Nepriklausomos Lietu- 
vo^vpuslapiuose kartas nuo 
karto pasirodančiam šau
lių žodžiui ” Trimito Ai
dui” iš savo kasos paskyrė 
50 dol. ir įsigijo 5 naujas 
N. L.akcijas.
63. B.Kasperavičius, ak
tyvus Montrealio bendruo-

PADEKA ’
Mūsų 25 metų vedybi

nio gyvenimo suruoštą da
lyviams reiškiame nuo
širdžiausią padėką.Dėko
jame ir organizacijoms 
mus prisiminusiemsfMon- 
trealio Lietuvių Žvejoto jų 
Medžiotojų klubuf’Nida”, 
bei L.K.Mindaugo if’Ne- 
ringos 11 Jūrų šaulių kuo
poms už gražius sveikini
mus ir brangias dovanas, 
kurios liks mūsų ilgam 
atminimui.

M.ir B.Kasperavičiai.

menes jautrus lietuviš
kam spausdintam žodžiui, 
jau antrą kartą kelių mė
nesių laikotarpyje vėl įsi
gijo 5 N.L .akcijas jų skai - 
čių pakeldamas ikilO-tles. 
Sektinas pavyzdys visiems 
N. L.skaitytojams.
64. J. Lingaitis, žinomas 
Valley Bleu žiemos slidi
nėjimo centro savininkas,
bizniui gerai einant ne
pamiršo ir savosios spau
dos įsigijo2 N. L. akcijas. 
65. P. Jaunius iš Toronto 
nuolatinis N. L. bendra
darbis ir ilgametis N. L. 
skaitytojas taip pat įsigijo

1973.IV.4

Dantų gydytoja
DR. Ą. O.J AUGĘ LIE NĖ

1410 Guy St., 1 a. 11 - l*k.
Tel: 
932-6662; namų 737-9681

Visiems parėmus tems 
savąją spaudą ir įsigiju-
slems akcijas, N. L. Val
dybos vardu tariu nuošir
dų ačiū ir maloniai laukiu 
ir daugiau įsijungti į šį 
N. L. akcijų vajų.

J.Šiaučtulis 
vajaus vedėjas

viena naują N. L.akciją.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
C FMB

(RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičių*, 1053 Albanel Cr.. Duvernay, P.O. TEL. 669-8834

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČIULIS , t

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti

Įvairūs medžio dirbiniai.

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

BELLAZZI-LAMY INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:
Durys, langif rėmai. Izoliacija. Ten-Test.

< Masonite, statybinis popieris, cementas,
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

— * ***
TfL. 366-7281 
**************9

• Atliekami mechaniniai darbai

• I/orės taisymas Ir dažymas
• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)

y. 389-0571 Ir J. Za»r« 365-J2S2

15 p«l.



NL SPAUDOS BALIUS gegužės 5d.
• A. TAMOŠAITIENĖS 
pagamintas lietuvių tauti
nis kostiumas turėjo dide
lį pasisekimą Toronto 
Folk Art Councill sureng
tame modelių vakare.Mi
nimą kostiumą modeliavo 
Rita Lapaitė, kuri studi
juoja žurnalistiką.

• Mirė Juozas Mileris 
70 m .amžiaus. Paliko sū
nų advokatą Juozą Milerį 
ir žmoną Petronėlę. Jis 
buvo nuolatinis lankytojas 
įvairių lietuviškų parengi
mų ir visuomet pilnas 
llnksmaus sąmojaus. Pa
laidos iš Aušros Vartų 
bažnyčios.Taip pat pral
ieję savaitėje mirė Ir pa -

PIRMOJI HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORO ‘AIDAS* PLOKŠTELĖ

JAU IŠLEISTA: Vi so įdainuota 13 dainų, palydint orkestrui.
Plokštele gaunamo: Toronte — abijuose parapijos kioskose, Montrealyj 

— Aušros V artų parapijos kioske ir pas J.Rašytiniv-4002DeRepentigny 
Avė., Londone — Algi Puteri, Delhi — G. R ugieniu, St. C at h arine s — S. Zub- 
ricka, Sudbury — S. Martinkute, Sault Ste Marie — A. V anagiene, Windsor — 
V. Tautkevičiene, Edrponton — F. K antautiene, Vancouver — E. G irdauską, 
Winnipeg — J. Demerecka, Hamiltone sekmadieniais po p amaldu parapija s 
salėje. Užsakymus siųsti šiuo adresu: P. Grybas 61 Magill St., H amilton 
Ont. L8R 2Y4. Čekius rašyti HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS ‘AIDAS1 

vardu. Plokštelės kaina $6.00, su persiuntirpu $6.75.

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

Pakalbinkit užsisakyti 
NL’Vc. artimuosius, arba, paga
liau, p ado v anokit geram bičiu

liui nors pusmetine NL prenu- 

ta%.
Pinigus siuskit su Šiuo k u • 

ponu:

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

Adresas: /gatvė ir N r./...........

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

Valst. - prov. ............................

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

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

......... . .... • • • • • •

laidotas montreal ietis
Jotkus.
• Antanas Pūras Jewish 
Gen.ligoninėje turėjo ope
raciją. Jau sveiksta na
muose.

• ZIGMANTAS STABIR- 
SKIS j lietuvis, kuris gyve
na Lenkijoje ir ten moks- 
llnosi,parašė įdomų tyri- 
nėjimą”Adomas Mickevi
čius Lietuvoje". Čia jis 
nagrinėja didžiojo poeto 
tematiką, imtą iš Lietuvos 
ir jos istorijos, o taip pat 
jo ryšius su Lietuvą.
• LIETUVOS vokiečiai 
nenutraukia ryšių su lietu
viais. Jie, kaip jau buvo 

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’i
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 —- 35th Avenue, Montreal 409 

tel. 727-3120 Nam>r 376-3781
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

A g e n t _ū_r_°. _L — 2. Js J _9_ JUL — _ ’H'—
%

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

MOKA UŽ:  ĮDUODA'PASKOLAS
Einamąsias s-tas  5.5 %i Asmenines------------
Taupomąsias s-tks--------------^"’Nekiln. turto ____
Term, tai 1 metams «.52Cek.u _____
Term. md. 2 metams ______
Term. ind. 3 metams

G R ĘI T_A_S_ | R TIKSLU S _ P AT ARN AVIM AS !

Tel. Bus.: 722-3545
B? 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.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE

spaudoje minėta yra įren
gę lietuvių seklyčią. Lie
tuvos vokiečiai,kai reikia 
lietuviams pagelbsti iš
versti reikalingus doku
mentus iš lietuvių į vokie
čių kalbą.
• GIRTUOKLIO teismas 
įvyko Lietuvoje, Birštono 
kurorte. Jį surengė drau
gija "Žinija ". Pagrindinė 
tema pavadinta- "Antbe
dugnės kranto". Daugiau
sia kalbėjoKauno daktarai.
• GRAŽ INA KVIVICKIE- 
NĖ dalyvavo Washingtone 
politinėje konferencijoje, 
kuri skirta žinių agentū
roms ir radio tiekėjams.

• VACLOVAS SIDZI
KAUSKAS buvo susirgęs, 
pasveiko,nuvyko į Floridą 
pailsėti, o dabar jau grįžo 
prie darbo.
• VALERIJONAS CIBUL
SKIS, kuris nesenai apsi
gyveno Toronto, buvo au
tomobilio nelaimėje su
žeistas.

APDOVANOTAS L.
NOREIKA
Už nuopelnus lietuvių 

tarybin iam teatro menui ir 
aktyvią visuomeninę veik
lą akademinio teatro akto
riui Laimonui Virgilijui 
Noreikai suteiktas nusi- 
pelnusio artisto garbės 
vardas.

Toks pat vardas suteik
tas akademinio teatro ak
torei Marijai Rasteikaitei.

KNYGYNU ĮKURTUVĖS 
Raseinių knygynas-vie

nas didžiausių.
Gerai įrengtas knygy

nas - jau penktas mieste- 
atidarytas ir Šiauliuose.

Šiais metais numatoma 
ir daugiau"knygos namų". 
Trys knygynai atvers du
ris Vilniuje.
• AUSTRALIJOS lietu
viai turi turtingą lietuviš
kų knygų b iblioteką, kurio
je nesenai atliko reikalin
gą remontą. Dabar toji 
biblioteka toliau sėkmin
gai aptarnauja lietuvius.

• DABARTINIU metu 
Lietuvoje, pasirodo, labai 
madoje auginti triušius. 
Juos daugiausia augina 
pensininkai ir paaugliai. 

LEONAS GURECKAS 
Sales Manager 

(Lietuvis atstovas)

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ir Astro
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ ■

• NESITI KETINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI l‘

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS 

PASITARNAUS !

GM

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU
-Managenu

LEO GURĖK AS ___ ,

i

numontreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the end of Sherbrooke Street West)

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

7.0%i'
' 7.5% Investacines nuo 9% iki 12%

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

Kooperotyvinė namų ( iki 4 butų) ir namu inventoriaus apdrauda 
Kreiptis: Gil Constantini C.I.B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7 - 5 8 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St, pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 ▼. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo8e8u*ės 15 d. iki . sįpalio 15 d. ir per visus ilguosius 
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo E 
iįki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Kai kurie iš jų turi net po 
200 triušių. Vertinama 
ne tik triušių mėsa,bet Ir 
jų kailiukai.
• BUFFALO lietuviai 
pasirodė vietos televizijos 
programoje. Kalbėtoju 
buvo dr. D. Mažeika.
• VELYKŲ STALĄ-labal 
populiarų JAV lietuvių tar
pe - Montrealyje pirmą 
kartą rengia K. L.Katali
kių Moterų Dr-ja.

Visi montrealiečiai iš 
anksto kviečiami rezer
vuoti š.m.balandžio mėn. 
29dj\tvelykio popietę su
sitikti draugus bei pažįs
tamus ir pasivaišinti prie 
gausiai apkrauto Velykų 
Stalo, Aušros Vartų para
pijos salėje.

___ 8.5%
___ 8.5%
___ 9.0%
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