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PREZIDENTAS NIXONAS 
VYKSTA | 
EUROPA
Ateinantį rudenį prezi

dentas Niksonas rengiasi 
aplankyti kai kuriuos Eu
ropos kraštus. Tat būsian
ti jo pirmoji kelionė po 
rinkimų antrajam termi
nui.

Aplamai Niksonas nu
mato visą eilę susitikimų 
u svetimų vyriausybių 

asmenimis.Dar prieš ke
lionę. į Europą Niksonas 
umato aplankyti Angliją, 

Prancūziją, Italiją ir Vak. 
Vokietiją. Bet galimas 
daiktas,kad kelionės metu 
jis užsuks ir į kitas val
stybės. Spaudos konferen
cijoj Niksonas laikrašti
ninkams pareiškė, kad 
JAV Krašto Apsaugos ta
ryba jam rekomendavo 
aplankyti ne tik Europą, 
bet ir kai kurias Afrikos 
,alis, o taip pat ir Pietų 
\merlką.Priedu,Niksonas 
dar mano aplankyti ir Ja
poniją.

Kaip žinia, Sovietų Są
jungos pirmasis sekreto
rius Leonidas Brežnevas 
turi atvykti į Vashingtoną 
jau birželio mėnesyje.Tai 
bus atsakymas į JAV vi - 
zitą Maskvoje praeitais 
metais. Iki šio laiko Bal
tieji Rūmai vengia skelbti 
Brežnevo vizito visas 
smulkmenas. Prez identas 
Niksonas jau anksčiau 
x*engėsi aplankyti Europą. 
Bet jis buvo nepatenkintas 
kai kurtų valstybių laiky
sena įvairiais, Amerikai 
svarbiais momentais .To
dėl jo kelionė ir buvo ati- 
dė^.
• STASYS LOZORAITIS, 
Jr./Atstovas prie Vatika- 
no/Uetuvių bendruomenės 
suvažiavime Washingtone 
skaitys paskaitą: Tarptau
tinė padėtis ir Lietuvos 
laisvinimas ”.
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JUNGTINĖSE
TAUTOSE
PROPAGANDA PRIEŠ
AMERIKĄ
Kaip ir kiekviena is me

tais Jungtinių Tautų rū
muose Nev Yorke vyksta 
meno paroda. Šioje paro
doje rodomi delegacijų na
rtų ir bendradarbių kūri
niai.

Šiemet tarp kitko išsta
tytas australiečio Ralfo 
paveikslas,kuriame vaiz
duojama žiauraus veido 
išraiškos moteris susupta 
į Amerikos vėliava Ir su
juosta kulkos vaidžio šo
vinių kaspinu. Paveikslo 

pavadinimas "Ms ”. Taip 
dabar Amerikoje rašoma, 
kai moterų liberalizacijos 
sumetimais,nenorima mo
terį vadinti nei "Mrs’.’nei 
"Miss”.Amerikos publika 
piktinasi šiuo išpuoliu 
prieš Ameriką.
• ATSTOVU RŪMAI Wa
shingtone atmetė įstatymo 
projektą nustatyti aukš
čiausias kainas prekėms, 
maisto produktams ir bu
tams. Ne tik republikonai, 
bet ir daug demokratų bal
savo prieš kainų užšaldy
mą.
• VAKARU Vokietijos 
parlamente buvo padary

tas pranešimas apie tai, 
kad į Vak. Vokietijos ka
riuomenės dalinius pateko 
didokas skaičius kraštu
tinai kairiųjų pažiūrų as
menų Ir jie, pasirodo, at
lieka sabotažo aktus.
• AMERIKOJE pradėti 
pikietuoti iš užsienio įga
benami moterų rūbai, nes 
tai kenkia vietos gamybai. 
Tiems krautuvėmis, par
duodančiomis moterų nau
jų madų rūbus, daugelyje 
miestų dabartiniu metu 
matomos pikietuotojų ei
lutės, kurios nešioja pla - 
katus su atitinkamais šū
kiais.

’DABARTINIU ĮVYKIU 
KRONIKOS ” 
PASLAPTIS
Naujaisiais laikais So- , 

vietų Sąjungoje kai kas 
dedasi, ko užsienyje gy
vendami žmonės negali 
išaiškinti. Pirmiausia, 
daugeliu atveju Kremlius 
kaž kodėl vengdavo pa
naudoti pačias greižčtau- 
sias priemones prieš kai 
kuriuos opozicionierius. 
Nors pagal ankstyvesnę 
praktiką,' sudoroti ne
paklusnų pilietį Sovietų 
Sąjungoje jokių keblumų 
nebūdavo. Ilgai ir aštriai 
kalbėjo Amalrikas,kietai 
veikė inteligentijos tarpe 
Čalidzė, ir šiandien dar 
nesibaimina akademikas 
Sacharovas, kurs vado
vaudamas žmogaus tei
sėms ginti komitetui, 
Kremliui sudaro daug 
sunkumų.' Pagaliau atei
davo laikas ir Kremlius 
uždėdavo savo sunkią le
teną tai vienam, tai kitam, 
kurs jau perdaug įkyrėda
vo savo opozicine veikla.

Bet visų paslaptingiau
sias likimas pogrindžio, 
galima sakyti, periodinio 
leidinio - pagarsėjusios 
Kronikos. Kodėl jo KGB 
nesučiumpa ir nelikviduo
ja ? Tai paslaptingas klau
simas .Sovietuose valdžios 
agentų tinklas toks platus 
ir patvarus, kad nuo jo, 
rodos, niekas negali išsi
saugoti. O štai ” Kronika” 
gyvuoja, skelbia labai ne
patogias valdžiai žinias, 
aiškina nuslėptus įvykius 
ir vis tik nesunaikinama. 
Tiesa, jau keli buvusieji 
” Kronikos ” redaktoriai, 
kaip pavyzdžiui, Galans- 
kovas nukentėjo. Bet tai 
slaptam leidiniui nė klek 
nesutrukdė iš naujo pasi
rodyti.

Nukelta i 5 psl.



LIETUVIAI SU SAVO 
KAIMYNAIS

Skaitytojas gal jau pa
stebėjo, kad spausdiname 
P. Čes nulio atsiminimus 
apie jo išgyvenimus Pil
sudskio laikų kalėjime 
Lenkijoj. Šiurpūs vaizdai 
ir šiandien mums daro su
krečiantį įspūdį.

Bet tai jau praeitis, jau 
viskas, kas tada buvo, nu
slinko į istoriją. Tačiau 
nedera nutylėti tuos įvy
kius,kas anais laikais bu
vo. Šiuos skaudžius vaiz
dus turi žinoti visi lietu
viai, kurie ir šiandien ko
voja dėl savo tautinės eg
zistencijos. Bet gi nerei
kėtų taip suprasti,kad pa
našių atsiminimų pasi
skaitę, mes turėtume sa
vo širdyse ugdyti neapy
kantą savo istoriniam kai
mynui.

Tai buvo Pilsudskio 
Lenkija, tai buvo vieno 
žiauriųjų tu laikų diktato
riaus sukūrtoji’tancarstvd! 
Aplink Lenkiją rubežiai 
buvo nukelti į svetimas 
žemes. Ne vieni lietuviai, 
bet pirmoje eilėje ukrai
niečiai, gudai ir visa eilė 
kitų tautų buvo visai pa
našioje padėtyje. Visi anų 
tautų veikėjai atsidurdavo 
kalėjimuos, vis i buvo kan
kinami ir visi šiandien 
turi lygiai tokius išgyve
nimus, apie kokius mums 
pasakoja tėvynainis P. 
Česnulis.

Tik galime džiaugtis, 
kad šiandien Pilsudskio 
sukaustytos Lenkijos jau 
nebėra. Žvelgdami į atei
tį, ne tik lietuviai, bet ir 
vist kiti lenkų kaimynai, 
ne tokios Lenkijos pagei
dautume savo kaimynystė
je. Sveikos ir visoms tau
toms išganingos Europos 
federacijos idėjos šiais 
laikais dideliu mastu stip
rėja. Uždarytose Pilsud
skio sienose, aklinai su
spaustoje atmosferoje iš
bujojo lenkiškas šoviniz
mas, visų kitų tautų nie
kinimas ir nesaikus pasi- 
nešimas šias tautas pa
vergti lenkiškumui. Tokio 
pobūdžio atmosfera turi 
būti pravėdinta ir susida
ręs tvaikas turėtų galuti
nai išgaruoti.Tokie linkė
jimai neabejotinai bus nau
dingi ir pačiai Lenkijai, o 
labiausia būsimai Lenki
jai.
2psi.

Kas beko.šių dienų su- 
sldaruslos nuotaikos ga
lėtų pagydyti šovinistinius 
polinkius, tas, kaip dabar 
sakoma’tttgyvenas",kurios 
pasiliko iš nelemtos pra
eities. Tačiau turime dar 
tokių žinių, kad ir šian
dieninėje Lenkijoje, visai 
kito režimo valdomoje 
valstybėje,lietuviams dar 
nėra gero,laisvo ir tauti
niu požiūriu nevaržomo 
gyvenimo. Ir dabartinėje 
Lenkijoje lietuviai negali 
patvariai išlaikyti perio
dinių leidinių, jie išnyks
ta, uždaromi, o lietuvių 
kultūrinis veikimas,atme
tus propagandinius parti
nius poreiškius, visoke
riopai smukdinamas. Ž i
noma,dabartiniai Vilniaus 
darbuotojai, bent kultūros 
srityje šį tą galėtų nu
veikti, jeigu turėtų tokias 
geras intensijas ir jeigu 
tikrai jiems rūpėtų lietu- 

. vių kultūriniai reikalai tų 
lietuvių, kurie gyvena už
sieniuose.

-•-
Lietuviai, ilgoje ir pil

noje skaudžių nusivilymų 
rijoje, visada buvo len

kų atžvilgiu de fensyvoje. 
Jie nepuldavo kitų tautų, 
jie sudarė kilnias gero su
gyvenimo su kitomis tau
tomis tradicijas. Jie ne
puolė ir lenkų, o visada 
buvo priversti gintis nuo 
jų agresijos ir piktų užma
čių.

Šiandieną ir ypatingai 
rytojuje, kurio skaistumu 
visi lietuviai tiki, jie giliai 
pageidauja naujų santykių 
su lenkų tauta, trokšta 
normalaus sugyvenimo ir 
savitarpio susipratimo 
ugdant savo meną, mokslą 
ir kultūrą aplamai. Pasi
keitus gyvenimo sąlygoms 
ir įsivyravus naujoms 
'nuotaikoms,nė vienos tau
tos žmonių širdyse netu
rėtų pasilikti pagieža ir 
neapykanta. Tokie laikai, 
turėkime vilties, artinasi 
ir jie ateis visų tautų* 
džiaugsmui.
• IŠ WASHING TONO bu- 
vo norima pasiųsti karo 
transporto lėktuvą į Mask
vą,kuriame buvo numatyta 
nugabenti Amerikos at
stovybės aprūpinimui rei
kalingiausios prekės ir 
daiktai^nksčiau sovietai 
sutikdavo panašų lėktuvą 
įslleisti.Bet dabar Mask
va, nenurodydama prie
žasčių tokį lėktuvą atsi
sakė praleisti.

A L I A S K 0

Aliaskoje 1968 metais 
buvo surasti nauji naftos 
šaltiniai. Pradžioje buvo 
manyta,kad ten naftos tėra 
ttkipbilijonų statinlų.Ta- 
čtau dabar paaiškėjo, kad 
naftos šaltiniai Aliaskoje 
yra žymiai turtingesni. 
Apskaičiuojama, kad naf
tos esama iki 50 bilijonų 
statinių.

Amerikos naftos kom
panijos, vyriausybės suti
kimu, išdirbo planus naf
tos gamybai ir jos gabe
nimui į kontinentą. Pla
nuojami 789 mylių vamz
džiai, kuriais nafta būtų 
pumpuojama Pacifiko pa
krantėmis iki miesto 
Seattllo, o iš ten jau būtų 
skirstoma visame plote.

Šios žinios Amerikoje 
padarė ypatingai džiugi
nantį įspūdį .Naftos gamy
bą sutvarkius,atkristų rei
kalas tiek daug gabenti 
iš arabiškų šallų.Pirmoje 
eilėje JAV sumažintų savo 
užsienio prekybos defici
tą bent dviem su puse bi
lijonų dolerių.

Bet nesenai Aliaskos 
naftos gamybos planas ir 
jos gabenimas staiga buvo 
sutrukdytas. Gamtos ap
linkos apsaugos organiza
cija kreipėsi į teismą pa
tiekdami skundą, kad naf
tos vamzdžių nutiesimas 
padarytų nepaprastai daug 
žalos Aliaskos gamtai. Ne 
tik pati gamta esą būtų su
žalota, bet ir gyvūnija nuo 
to nukentėtų.Skundėjai rė
mėsi ,vtsa eile esamų ir 
veikiančių įstatymų, kurie 
draudžia daryti veiksmus 
kenkiančius gamtai.

Šią bylą teismas svar
stė vasario 9 dieną ir ra
do, kad formaliai skundė
jai turėjo pagrindo iškelti 
skundą. Vyriausybė su 
šiuo teismo sprendimu 
nesutinka, žada perkelti 
bylą į aukščlausį Ilsiną 
arba net kreiptis į Kongre -, 
są,kad būtų priimtas įsta
tymas, kuris palnegvintų 
Aliaskos naftą gauti viso
je Amerikoje.

ŽYMŪS PAKEITIMAI 
SOVIETINĖ <E 
DIPLOMA TUOJE
Skelbiama, kad bus pa

daryti žymūs sovietų dip
lomatų įvairiuose strate
giniuose punktuose Ame
rikoje ir Europoje. Pir
miausia, sakoma, kad so
vietų statovas Vashingto- 
ne Anatolijus Dobrininas

S NAFTA

bus atšauktas. Kalbama, 
kad Dobrininas ne bus pa
žemintas, nes Kremlius 
jį labai vertina. Tad spė
jama, kad jis gaus kitą 
svarbų paskyrimą. Bet 
šiais metais pirmasis 
sovietų kompartijos sek
retorius Brežnevas turi 
atvykti į Ameriką.Dobri
ninas, kuris dalyvavo čia 
vizito parengime greičiau
sia išbus iki vizito pabai
gos savo poste.Informuo
ti reporteriai rašo, jog
Vashingtone Dobrininas 
turėjo gerą vardą ir san
tykiavimas su juo vykęs 
visaka sklandžiai.

Iki šio laiko buvęs so
vietų atstovas Paryžiuje 
P. Abramovas irgi pakei
čiamas .Apie jo atšaukimą 
jau esą pranešta Prancū
zijos vyriausybei. Jis sa
vo pareigose išbuvo vos 
pusantrų metų. Į jo vietą 
skiriamas Stefanas Čer- 
vonenko.

Michailas Smirnov skis 
irgi apleidžia sovietų at
stovo postą Londone.Jis 
ištisus septynerius metus 
atstovavo Sovietų Rusiją 
ir turėjo nemaža sunkumų. 
Kaip tik jo laikais, būtent 
1971 metais Anglijos vy
riausybė padarė nepapras
tą žygį ir išdraskė sovie
tinių šnipų lizdą Londone. 
Buvo pareikalauta atšaukti 
iš sovietų atstovybės net 
109 tarnautojus,kurie bu
vo kaltinami šnipinėjimu. 
Šiuo sykiu nukentėjo ir< 
Amerikos lietuviams pa
žįstamas iš savo tarnybos 
laikų Jungtinėse Tautose 
Ričardas Vaigauskas. Jis 
anksčiau paskubom išvyko 
iš Ne v Yorko. o vėliau, 

Nepriklausoma Lietuva
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kaip matom, Londone su
laukė antro smūgio. Jau 
tada laukiama, kad Smir- 
novskis bus atšauktas,bet 
jis vis dėl to išsilaikė 
iki šių laikų .Į jo vietą esąs 
paskirtas Nikalojus Luko
vas. Europos spauda spė
lioja šių stambių pakeiti
mų priežastis. Kai kas 
mano,kad paprastai,Krem
lius nori turėti centre di
plomatus, kurie gerai pa
žįsta vakarus Ir geriau 
orientuojasi santykiuose 
su’kapitalistinlo pasaulio’1 
valstybėmis.

• MĖSOS BOIKOTAS ple
čiasi ir JAV publika jį r' 
mia. Tačiau jo vaisiai dve
jopi .Spaudos pranešimu arti 
80 nuošimčių pirkėjų tuo 
tarpu susilaiko nuo mėsos 
pirkimo. Didelėse krautu
vėse mėsos skyriai tuštėja. 
Restoranuose publika irgi 
nevartoja mėsos, bet pasi
tenkina žuvim arba vegeta
riniais valgiais. Bet tuo tar
pu mėsos kainos nesuma
žėjo. Mėsos urmo pirkli 
bando mėsos boikotą su
griauti ir mažiau mėsos 
produktų gabena į dt džiūt 
sius centrus. Skerdyklos, 
neturėdamos darbo, jau at
leido iki x dviejų tūkstančių 
darbininkų .Darbo unijos tuo 
susirūpino, nes jos palaiko 
mėsos boikotą.Yra siūloma 
mėsos boikotą sušvelninti 
tuo būda,kad būtų atsisaky
ta nuo mėsos vieną ar dvi 
dienas į savaitę. •
• VILNIAUS Valstybinis 
akademinis dramos tea
tras gastro’iavo Rytu Vo 
kietijoje su Justino Mar
cinkevičiaus ’’Katedra" ir 
Cvirkos "Meisterio ir sū
naus ’’ įscenizaclja.

(F)
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DIDŽIULIS POTVYNIS MISSISSIPPI 
SRITYJE

Išsiliejusi didžioji Mi
ssissippi upė užliejo IO 
milijonų akrų žemės. Iš 
karto 25,000 žmonių ne
teko pastogės. Toliau ne
laimės dar padidės. Van
duo vietomis pakilo 40 
pėdų. Tokio potvynio ne
buvo nuo 1785 metų. Jau 
dabar numatoma, kad bus 
padaryta arti dviejų šimtų 
milijonų dolerių nuostolių. 
Missouri srityje vanduo 
prasiveržė pro pylimą ir 
tai padidino pavojų dides
niam skaičiui artimų vie- 
>ų gyventojų. Tūkstančiai 
šeimų buvo priverstos ap
leisti savo gyvenamus na
mus. Jau dabar žuvusių 
skaičius potvynio bangose 
yra nemažas. Toliau aukų 
neabejotinai bus daugiau. 
Nuskendusių lavonus van
duo nuneša už keleto my
lių. Potvynis taip staigiai 
prasidėjo, kad daugelis 
žmonių žuvo prie pat savo 
ramų,stengdamiesi gelbė
ti savo turtą. Gelbėjimo 
darbai nepaprastai sun
kūs, nes pavojai iškyla iš 
karto daugelyje vietų ir 
nenumatytai greitai. Gel
bėjimo valtys garsiakal
biais kviečiai gyventojus 

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Laikas dirba Lietuvos Užtat visų lietuvių, gy- 

nenaudai. Kiekvieną dieną venančių laisvame pasau- 
mūsų tautos vardas vis lyie» Y1*3 šventa pareiga 
daugiau stumiamas už- visur ir visados kelti Lie- 
narštin. Net ir laisvajam tuvos vardą,budinti pasau- 
nasauliut pradeda mažiau Uo sąžinę ir nuolatos vi- 
- rūpėti Lietuvos likimas. stems priminti,kad Lietu-

Nauįai pastatyto Vilniaus studentų miestelio kampas.
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kiek galima skubiau ap
leisti savo pavojuje atsi
dūrusius namus. Padėtis 
pablogėja sutemus, kai pa
nikoje gyventojai bando 
savo priemenėmis gelbė
tis iš apsemianų namų. 
Amerikos Rmdonasis Kry
žius skelbia, kad jau pa
ėmė savo globon 8,300 
šeimų su mažais vaikais.

Potvynis prasidėjo nuo 
Rock Island, III. Nespėjus 
pajusti pavojų, iš karto 
ištisi miesteliai atsidūrė 
po vandeniu. Srovės be
matant sugriovė silpniau 
statytus namus. Toliau 
vaizdas dar baisesnis, nes 
kiek akys mato, viskas 
dingo po vandeniu.

Viena mergaitė pasako
ja,kad ji rainiai gėrė res
torane kavą ir po minu
tė atsidūrė vandenyje. Tuo 
blogiau, kad artimų vie
tovių gyventojai nežino 
kokį momentą juos galt 
ištikti nelaimė. Šimtai 
mylių teritorijos atsidūrė 
nuolatiniam pavojuje, nes 
kiekvienu momentu Missi
ssippi upės pylimų dalis 
galt neišlaikyti milžiniš - 
ko vandnes spaudimo.

ŽEMAITIJOS GLUOSNIAI

va tebėra gyva ir kovo - 
janti.

Šiaurės Amerikos lietu
vių sportinė šeima, norė
dama prisidėti prie Lie
tuvos garsinimo pasauly
je, šią vasarą, rugpiūčio 
mėn.24-rugsėjo 17 dieno
mis, ruošia sportinę iš
vyka Europon. Vyrų krep
šinio ir moterų tinklinio 
rinktinės aplankys Olan
diją, Belgiją, Vak. Vokie
tiją, Italiją, Šveicariją, 
Prancūziją ir Angliją.

Tai didelis ir nepapras
tas uždavinys. Šiam įsi
pareigojimui įvykdyti yra 
būtina lietuviams savo 
aukomis sukelti bent $18, 
000.00 dolerių.

Mieli tautiečiai, mes 
viso Išvykos Europon Ko
miteto ir sportinės šeimos 
vardu prašome visus tal
kon.Padėkite savo auka ir 
darbu sportuojančiam jau
nimui išpildyti tą nepap
rastą įsipareigojimą.

Mes esame tikri, kad 
visi sportininkai ir kiek
vienas lietuvis, kuriam 
yra beaugus pavergtosios 
Lietuvos likimas, bus ne
paprastai dėkingi.
Aukas galima siųsti: 
Išvykos Europon Komitetas 
4529 W.64th Pi.
Chicago, III. 60629 
Sporto Išvykos Europon 
Komitetu vardu, 
Antanas Rudis, pirm. 
Vytautas Kasniūnas, sekr.
# POETĖ MARIJA SAU - 
LAITYTĖ, kuri mokyto
jauja Vasario Šešioliktos 
gimnazijoj buvo atvykusi 
Velykų proga paviešėti į 
Chicagą.Jidėjo pastangas 
surasti daugiau mokinių 
iš Amerikos į šią vienin
telę pačių lietuvių vado
vaujamą vidurinę mokyklą. 

o ’’GRANDINĖLĖ” buvo 
nuvykusi į Los Angeles , 
kur balandžio 29 turėjo 
savo kone ertą. Tol ima ke
lionė pareikalavo nemažų 
išlaidų,bet šio pasižymė
jusio ansamblio pakvieti
mu rūpinosi visos ten esa
mo s lietuviškos organi
zacijos ir jos buvo drą
sios rizikuoti, nes tikėjo, 
jos atlieka gerą patriotinį 
darbą.
o LONDONO’’Economist’ 
vienoje savo laidoje sura
šė valstybes,kuriose pa
togiausia esą gyventi. 
Pirmoje vietoje padėta 
JAV, antroje Australija 
ir treč loję vietoje Kanada. 
Toliau suminimos Euro
pos vakaruose esančios 
valstybės. Bet greta to 
buvo paminėtos ir šių 
gerbūviu pasižymėjusių 
valstybių neigiamybės. 
Viena žymiųjų bėdų, tai 
nepaprastai dažnos nelai
mes važiuojant automobi
liu ?D įdėlis skaičius sky
rybų irgi laikoma didele 
neigiamybe.
• KARMEN operos spek
takliai Chicagoje be ba
landžio 28, 29 d. darbus 
gegužės 5 ir 6 dienomis. 
Šios operos pastatyme 
dalyvauja 200 asmenų. 
Dirigentas Aleksandras 
Kučiūnas. Dekoracijos 
Adolfo Valeškos. Daly
vauja 15 solistų. Šoka J. 
Puodž tūno baleto daly viai.

• LILIJA ŠUKYTĖ, New 
Yorko Metropol ttain ope
ros solistė, šiuo metu 
gyvena Vak.Vokietijoje ir 
dalyvauja Muncheno ope
roje. Be to jį pakviesta 
gastrolėms į Frankfur
tą ir Vieną.

• CHICAGOJE įvykusia
me bendruomenės susi
rinkime,po labai ilgų dis
kus i jų,aktyviajam Broniui 
Nainiui smarkiai priešta
raujant,vis tik iš valdybos 
buvo pašalintas Vytautas 
Zalatorius, kuris visą sa
vo energiją skiria bendra
darbiavimo su dabartiniu 
Vilniaus režimu propa
gandai JFis ir bendruome
nėje visą laiką stengėsi 
piršti bendradarbiavimą 
su didžiarusiams paklus
niuoju Vilniaus režimu. 
Pašalinus jį iš bendruo
menės organizacijos žy
mesniųjų pozicijų, jo veik
los apimtis iš karto su- 
menkės.Ltks tik Girnaka
lio svalčluojimai.Taip pat 
pašalintas ir Ed. Šulaitisį 
kurs buvo atėjęs į minėtą 
susirinkimą,bet buvo pri
verstas nežymiai išsineš
dinti.

Bet labai didelė skriau
da bendruomenės organi
zacijai, kai susirenka 123 
rinkti atstovai,nori dirbti 
pozityvų darbą, o esti pri
versti klausyti nereikš
mingų ginčų ir asmeniškų 
užsipuldinėjimų.
• ARŪNAS GASPARAI- 
TIS Heidelbergo universi
tete, Vokietijoje, baigė 
medicinos mokslus ir ga- 
vo medicinos daktaro 
laipsnį .Jis augo ir moks
liuos! Clevelande,kur gy
vena jo tėvai Kostas ir 
Genovaitė Gasparavičtai.
• LIETUVIU FONDO 
narių suvažiavimas įvyks
ta gegužės 12 d. Chicago
je.
• JADVYGOS MATULAI
TIENĖS tautinių šoklų 
grupė New Yorke dalyva
vo Bay Ridge bibliotekoje 
įvairių tautų pasirodyme.
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Vladas SELENIS, BAlYFo direkto
rių tarybos suvažiavime, Chicagoje 
išrinktas direktorių tarybos pirmi. 
ninkUr

Sol. ROMA MASTIENE dainuoja Carmen partiją balandžio 28 
ir gegužės 6 d. spektakliuose.

PR. DIKAITIS
KALANTAI prisiminti.

Skaidri liepsna ir dūmų kamuoliai 
Ant laiptų pakopos pakilo staiga. 
Praeiviai sustoję sukilo klaikiai; 
Užsidegė žmogus,-pasklydo žinia.

Kančių iškraipytą veidą dengė rankos, 
Vėliau jis sušuko iš visų jėgų 
”Aš mirštu už laisvę brangios Lietuvos, 
Šalin okupantai gana jų melų.

Praeivių širdyse atgijo svaja, 
Kurią jie nešiojo jau gana ilgai, 
Šį kartą veiningai reik išreikšt valia, 
Kurios visi troško jau gana seniai.

Laisvės ir teisybės} -sušuko minia. 
Norėjo išreikšti dar veikliau visi, 
Bet aplink apspito durtuvų siena 
Ir sukriokė tankai kampuose keli.

KET5SU TŪKSTANČIAI 
SUVAŽIAVO Į VILNIŲ. 
RŪPINTIS DERLIUMI
Balandžio 6 dieną įvyko 

žemės ūkio darbuotojų 
pasitarimas, kuriame da
lyvavo daugiau kaip keturi 
tūkstančiai žmonių. Susi
rinkę iš visos Lietuvos, 
geriausieji kolūkių ir ta - 
rybinių ūkių darbuotojai, 
ūkių vadovai, žemės ūkio

specialistai ir mokslinin
kai tarėsi, kaip išauginti 
šiais metais gausų derlių,

DAR VIENA VARGO
mokykla
Hanau apylinkė įsteigė 

didžiausią V. Vokietijoje 
vargo mokyklą,kurią lan
kys 20 vaikų nuo 7 iki 15 
metų amžiaus. Mokyklos 
vedėja yra Graži na Keme- 
raitienė.

• SOLISTĖ GINA ČAP- 
KAUSKIENĖ iš Montrealto 
dabar ištisą mėnesį gyve
na Chicagoje,nes dalyvau
ja naujame”Karmen” ope
ros pastatyme .Ji apsisto
jo pas Sofiją ir Vytautą 
Ripakius Evergreen Parke.

• DR. JULIJA VILIN- 
SKAITĖ Connecticut uni
versitete auklėtinė pasi-

Taip baigė jaunystę didvyris tautos. 
Testamentą paliko širdyse visų. 
Kalantas! Jo vardą amžinai minės, 
Sekėjai jo žygio pavergtų tautų. . »

rinko neįprastą moterims 
medicinos šaką, ji paėmė 
chirurgijos specialybę. 
Apie ją ir parašė šio uni
versiteto žurnale’Connec
ticut Alumnum”dr.Karen. 
A.Gravastraipsnį pavadi

Nauji kraštai - nauji papročiai. Australijos lietuvis Petras Jurjonas 

pakvietė svečius ir kepa paršiuko pagal vietiniu žmonių senas 

tradicijas.

nama jį:”Dr. Julija Vilnį- 
skaitė - ryžtinga moteris 
vyrų darbo srityje ”. Dr. 
Vilinskaitė yra 34 metų, jt 
savo laiku atvažiavo į 
Amerikos kontinentą iš 
tremtinių stovyklų.

Mergaites šoka ’’SADUTĘ” L. D. Sydnejuje Australijoje.
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KALĖJIME ESANČIOMS MOTINOMS 
DŽIAUGSMAS

Kaip daugumoje kalėji
mų, lygiai ir Bedford,N.Y. 
kalėjime vaikams lankan
tiems savo nubaustas mo
tinas buvo leidžiama trum
pai apsikabinti atsisvei
kinant. Bet jie turėjo kal
bėtis per vietų užtvarą.

Prieš kiek laiko šio ka
lėjimo administracija žy
miai pakeitė savo nūs Įsta
tymą .V ienų ypač kalėjimo 
atmosfera pranyko.Vieto
je vadinamų’’trumpu apsP 
kablnimų”pras įdėjo atviri 
4r pilni nuoširdumo pasi
sveikinimai, pasibučiavi
mą i, intym iški paš nekes ia i, 
juokas ir kartu sujaudin
tos ašaros. Nes tą dieną 
buvo pradėta pirmoji vai
kų diena kalėjime sėdin
čioms motinoms. Tą die
ną 60 kalinių motinų ir 
120 jų lankytojų galėjo be 
jokių trukdymų pabūti 
kartu ir pasidžiaugti šiuo 
retu pasimatymu. Jų visų 
šiandien neskyrė,kaip pa
prastai būdavo vielomis 
užraizgytos pertvaros, jų 
elgesio ir jų kalbų nesekė 
kalėjimo sargai.

- O, mama, kaip piuku 
būti visai arti tavęs, - su
šuko mažas John 8 metų, 
savo 44 metų motinai,ku
ri čia atlieka kalėjimo 
bausmę už netikrų čekių 
rašymą. Kai motinos pa
tenka į kalėjimą, daugeliu 
atveju valkai laikomi prie
glaudose ir benamių vaikų 
globos namuose. Juos at
gabenti buvo ne taip pa
prastas reikalas.

Vieną kalinę, būtent 
Ethel Sistrunk iš Bronx, 
N. Y.aplankė net 8 jos vai - 
kai. Ji turi viso 13 vaikų, 
bet kiti matyt, negalėjo tą 
dieną atvykti ir pamatyti 
savo motiną.

Kairėje mokslininkas Calidze ištremtas j užsieni už opozicinį veikimą. Viduryję beprotnamis 
Leningrade kur laikomi Sovietu valdžiai nepaklusnūs veikėjai ir dešinėje Jakiras kurs di
džiąją dalį savo gyvenimo išbuvo kalėjimuos ir kanclageriuos.

Kalė jimo administraci
ja šiam susitikimui panau
dojo platesnę patalpą ir 
ją kiek įmanoma dekora
vo,kad neatrodytų perdaug 
skurdžia i.Šis nepaprastas 
susitikimas buvo dar pa
įvairintas šiokia tokia 
programa .Atsirado sava
norių, kurie pagrojo gita
rom is .padainavo įprastas 
Amerikoje žmonių dai
nuojamas daineles.

Kalėjimo administraci
jos žmonės irgi buvo pa
tenkinti šiuo nepaprastu 
bandymu .Kalinės motinos, 
pasimačiusios su savo 
vaikais laisvoje aplinkoje 
atsigaivina,joms lengves
nės pasidaro kalėjimo 
dienos, jos moraliai su
stiprėja ir joms sugrįžus 
į namus,bus lengviau įsi
jungti į kasdienišką ruti
ną. O svarbiausia, šiuo 
būdu nors dalinai sušvel
ninamas žiaurumas, kurs

KRITIKOS PASLAPTIS

Pirmasis ”Kronikos’hu- 
meris pasirodė 1968 me
tais. Iš karto paaiškėjo 
jo pagrindinė linija: jis 
pasisakė už piliečių pa
grindines teises,už žod
žio susirinkimų ir idėjų 
laisvę ir aplamai už de
mokratinius pr inc ipus .Č ia 
buvo patiekiami valdžios 
neteisėti žygiai ir nepri
klausomai galvojančių 
persekiojimo faktai. Iki 
1972 metų išėjo” Kronikos 
27 numeriai. Po to buvo 
kia kurios pertraukos.

KGB siuto iš pykčio ir 
visokiais būdais stengėsi 
surasti pagrindinius šio 
slapto leidinio kaltininkus. 
Žinoma, slaptieji agentai 
greitai sučiupo keletą as

Kalėjime vaiku diena. Savanoriai groja gitaromis ir dainuoja.

šių dienų gyvenime reiš
kiasi,prie kurio visi įpra
to, bet niekas nedarė pa
stangų jį jeigu ne visai 
pašalinti, tai bent kiek 
nors sušvelninti.

menų, kurie platino”Kro- 
niką”. Bet visi suimtieji, 
su kuriais be abejo ” ne 
švelniai ” kalbėjo slapto
ji policija, nieko esmingo 
nepranešė.

Buvo suimtas ir, kaip 
paaiškėja kankintas Jaki- 
tas, sūnus pagarsėjusio 
raudonosios armijos va
do. Buvo tikėtasi,kad jis 
visą mašiną šukė. Ne tik 
pats Jakiras, bet greta jo 
ir dešimts kitų areštuo
tųjų nieko apčiuopiamo 
negalėjo pasakyti. Jakiro 
vaidmuo čia buvęs tik an
tra etlls.

NusivilęsKGB griebėsi 
naujų metodų. Dabar su- 
imttesiams siūlomos di
delės lengvatos, kad tik 

jie pagelbėtų ” Kronikė’ 
sugauti.Pavyzdžiui Jakob
sonui buvo pažadėta viza 
į Izraelį, jeigu jis tik”vis- 
ką pasakys” .Anksčiau so
vietinė slaptoji policija ne
nusileisdavo taip žemai.
Tai Amerikos policija to
kius metodus kartais pa
naudoja.

Ir po viso to, kaip aiš
kina informuoti šaltiniai 
” Kronikos ” širdies KGB 
nepasiekė. Tiesa, šiuo 
metu ’’Kronika” naujo nu
merio nesimato. Bet tai 
aiškinama konspiracijos 
sumetimais. Kada KGB 
nūs tramins,tada vėl”Kro- 
nika ” pasirodysianti.
VELYKŲ
SAVAITGALIO DIDELIS 
apiplėšimas
Du Brinks Canada Ltd. 

tarnautojai Dominey ir 
Downs iš firmos seifų 
Velykų naktį pagrobė 
700, OOO dolerių ir din
go. Jų abiejų automobiliai 
buvo rasti pamesti.Kuria 
kryptimi abu plėšikai din-

* *< - * ' C ' 'W r «h * •, -% X •*»^ *- *■ *•' ** • T -“

go, nėra jokių žinių. Bet 
prieš pasislėpdami jie abu 
vienodai savo žmonas in
struktavo, kad nieko poli
cijai nepasakotu. Policija 
dabar plačiu mastu deda 
pastangas juos surasti.
Greičlausia jų abiejų Ka
nadoje jau nėra, arba jie 
atsidūrė JAV, ar kur ki
tur dar nežinoma.Televt- 
zljcj pasirodė Dominey 
žmona ir raudodama pra
šė savo vyrą duoti apie 
save žinią.

Firma Brinks paskyrė 
dešimtį tūkstančių dole
rių atlyginimo tam, kas 
pagelbės surasti pasislė
pus lūs plė š ikus. Downs 
žmona ir toliau atsisako 
teikti bei kokias žinias 
apie savo vyro dingimą, 
bet Dominey žmona gre
ta r savęs turėdama maža
mečius sūnus kalbėjosi 
su spaudos atstovais, bet 
ir ji aiškina, jog jokių ži
nių neturi.Ji susijaudinu
si sako,kad jis greičiau
sia pamišo, jeigu past-
ryžo tokį nusikaltimą pa
daryti.

Paskutinėmis žiniomis 
abu plėšikai suimti.Jie 
patys pasidavė Toronto 
mieste.
• PITTSBURGE penki 
katalikų kunigai pareiškė, 
jog iš federalinių mokes
čių, kuriuos jie privalo 
dabar sumokėti, jie at- 
skaitys 20%. Jie tuo būdu 
protestuoja prieš JAV 
vyriausybės karo veiks
mus Indo-Kinljoj. Jų su
mokami pinigai, esą, su
naudojami reikalams, ku
rie jų manymu nesutampa 
su moralės dėsniais, ku
rių jie laikosi.
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PETRAS ČESNULIS

’KAIP KENTĖJAU

PILSUDSKIO
KALĖJIME- 

NUŽMOGINTIEJI"

( Ištrauka iš atsiminimu knygos)

(Is praeito numerio)

Tada Piorunowskis apsiramino, tik keikėsi ir ėmė 
tardyti. Prasidėjo atskiri klausimai. Knisosi po popie
rius ir mėgino Įrodyti, kad aš Merkinėje su Šakiu tokią 
ir ūkią dieną esu susitikęs, kad aš negalįs išsiginti, 
nes tai jie žiną iš savo agentūrų. Daugiausia kalbėjo 
apie datas, kada aš oficialiai buvau perėjęs sieną su lei
dimu. Iš daugiau kaip šimto datų tebuvo tik kelios, ka
da aš slaptai sieną buvau perėjęs.

O juk mes visi slapta pereidavome sieną, kad ano
je pusėje Merkio susitiktumėm su savais. Be to, mano 
sesuo Mikalė buvo ištekėjusi ir gyveno prie plento Per
lojoje. Aš dažnai pas ją nubėgdavau. Taip pat turėjau 
draugų, norėdavau juk išgirsti ir apie gyvenimą Ne
priklausomoje Lietuvoje. Iš jų gaudavau lietuviškų 
laikraščių, ir spaudos. O kuris iš mūsų nesvajojo vėl gy
venti laisvoj Lietuvoj. Visi priklausėme Šv. Kazimeno 
draugijai, visi skaitėme lietuviškus laikraščius, knygas 
ir visi nekentėme lenkų ir nepatenkinti nešėme oku
pacijos naštą. Mačiau, kad visi tie priekaištai be jokių 
Įrodymų, nes aš niekada Merkinėje, kaip jis sakė, su 
Šakiu nebuvau susitikęs.

davinėdavau žuvis ir verčiausi grybų konservavimu. 
Be to. tėvai pasiturinčiai gyveno, ir pinigų man niekada 
netrūko.

'Tarp kitų kaitinimų buvo, kad platinau Vilniaus 
pasus ir brošiūrą apie Juozą Bakanauską, kuris buvo 
lenkų karo lauko teisino sušaudytas.

Ta brošiūra buvo atspausdinta Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Joje smulkiai buvo aprašyta kareivio Juozo 
Bakanausko byla, kaip lenkų žvalgyba jį klastingai ap
kaltino ir sušaudė. Ta knygelė Vilniaus krašte nebuvo 
aplenkusi ne vienos lietuvių trobelės, visi žinojo jo 
didvyrišką mirtį, visi ją skaidė ir skaitydami verkė, ap
maudo ašaras braukė..,. ' ygutę apie Juozą Bakanau- 
ską buvau gavęs iš Lietuvos ir ją platinau, bet ar buvo 
bent vienas lietuvis Vilniaus krašte, kuris būtų jos ne
skaitęs ar perskaitęs kitam nepadavęs? Tai aš ją pla
tinęs neprisipažinau. Tas kaltinimas tiko ne man vie
nam. bet kiekvienam Vilniaus krašto lietuviui.

Tada paklausė, ar aš pažįstu Adomą Mortūną. 
Girdi, kai jis buvo kariuomenėje, aš jį įtraukęs į rezis
tentus. Aš atsakiau, kad tokio nepažįstu. Iš pykčio įrau
dusiu veidu, keikdamasis ir kumščiu trankydamas stalą 
taip, kad atrodė, jog ir šis nebeišlaikys, ėmė visa gerkle 
šaukti:

—Gal tu ir tų kareivių nepažįsti, su kuriais kartu 
dirbai? Jie visi suimti ir tardomi prisipažino. Jie kal
tina tave, kad tu juos įvelei į priešvalstybinį veikimą 
ir jiems vadovavai. Tavo visi namiškai suimti; jie pri
pažino iš kur tu pinigų gaudavai. Taip pat tarp tavo 
daugelio pažįstamų, kurie suimti, yra Jonas Stoškus, 
Miko sūnus, tavo draugai Vincas ir Tomas Česnuliai.... 
Jie visi tardomi prisipažino, kad tu juos organizavai. 
O ko tu, šuns snuki, dar ginies?

puolė prie popierių, juose pasirausė ir, ištraukęs ka4 
koki rašteij, pakišo po nosim rėkdamas, kad gal as „ 
šito dokumento nežinąs Jis jį gavęs iš Lietuvos per 
savo agentą. Jame esą suteiktos žinios apie pasien* 
kariuomenę.

Taip pat Piorunowskis mėgino įrodyti, kad aš gau
davau pinigų iš Lietuvos žvalgybos ir, kad tokią ir 
tokią dieną su draugais esu stambias sumas pinigų pra
leidęs. Atsakiau, kad pinigų visada turėjau, nes par-

Atsakiau, kad aš apie jokį veikimą nežinau, nieko 
neorganizavau ir esu nekaltas.

* >
—Žiūrėk, tai tavo rašysena. Ar tu ir to išsiginsi?

Piorunowskis tiesog įsiuto, lakstė po kambarį žvilgterėjau Į raštelį - žinojau, kad aš jokio raštelio nie- 
keikdamas, bet mušti manęs nobemuše. Dar kartą jęUOmet nedaviau.
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— Gerai, — jis pasakė. — Pasilik čia. Jeigu nenori 
prisijungti prie išvykstančios Tarybos, jei pasiryžęs lik
ti Vilniuje, kas irgi yra gera, pasilik! Tai irgi naudinga 
bendram darbui. Tarybai likti Vilniuje neįmanoma.

Jis apžvelgė Sleževičių, ar šis suvokia jo žodžius,
ir pakartojo:

— Tarybai likti Vilniuje pavojinga. Negalima leisti 
iškrikti valdžios branduoliui. Dėl to tat, Vyriausybė 
turi keltis į nepavojingą vietą.

Sleževičius pasakė:
— Važiuoti kur nors aš tikrai nemanau.
— Jeigu nemanai išvykti iš Vilniaus, — pasakė Ši

lingas,— sakyk, kiek pinigų mes turėtumėm palikti 
tau agitacijai ir propagandai?

— Pinigų man palikti nėra reikalo, — lėtai pasakė 
Sleževičius. — Jeigu mieste bus Angarietis, pinigai nie
ko nereikš. Bus teroras. Tačiau, mano nuomone, ir Ta
ryba, ir Vyriausybė kol kas turi liktis Vilniuje. Čia rei
kia mėginti suorganizuoti pasipriešinimą bolševikams.

— Likti Vilniuje neįmanoma, — kietai pakartojo 
Šilingas. — Bolševikai plūsta masėmis, kaip šarančiai. 
Ne, ne, atsispirti jiems mes neturime karinės jėgos.

Jis sarkastiškai šyptelėjo:
— Mes turime tiktai kasdieną mitinguojančius ka

rininkus. O, kritus Vilniui, gal po kelių dienų kris ir 
Kaunas. Gal visa Lietuva teks bolševikams. Mes tu
rime visų pirma gelbėti valdžios branduolį.

— Bolševikai eina neorganizuota mase, — pasakė 
Sleževičius. — Tai būriai, kurie veržiasi į ten, iš kur 
pasitraukia vokiečiai. Staigus ir nelauktas pasiprieši-
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nimas pabaidys juos ir ilgam prilaikys, nors mūsų pa
jėgos ir nebus didelės. Ne, ne, mes negalime apleisti 
Vilniaus be kovos!

— Tai nauja teorija, — nutęsė Šilingai7. — Ir tu tuo 
tiki?

— Taip, — užtikrino Sleževičius.

— Bet gi, valdžios branduolį pražudę, mes pražu
dysime Lietuvą. Ilgam pražudysime idėjos realizavimą. 
Valstybinę idėją prarasime, — suriko Šilingas.

Jis smarkiai pūstelėjo dūmą. O, atsistojęs prie 
stalo, atrodė sumažėjęs ir susmulkėjęs. Kol sėdėjo, at
rodė stambesnis. Kai atsistojo, Sleževičiui vėl atrodė 
jaunuoliu, kuriam per anksti želia barzda ir vešlūs 
ūsai.

— Taryba savo realybėje — yra valdžia, — pasakė 
Šilingas. — Vyriausybė yra tik realizuotas valdžios vyk
dymas. „Vyriausybės Žinios“, mūsų potvarkių leidinys, 
jau skelbia mus esant valstybine tauta.

Jis paėmė nuo stalo „Lietuvos Aido“ numerį, pra
skleidė lakštus ir pasakė:

— Štai „Vyriausybės Žinių“ skiltis. Kad ir dievai 
žino kur nusikels Taryba ir Vyriausybė, tas leidinys 
liudys mus atkūrus valstybinę Lietuvos formą.

— Bet tai bus Vyriausybė už Lietuvos ribų. Vals
tybinė idėja bus už Lietuvos sienų, — pasakė Sleževi
čius. — O dargi, sveikas, ir Kauno stabilumu nepasitiki.

— Ar Kaunas, ar Gardinas — abu Lietuvos miestai. 
Bet vokiečiai vargu ar užleis bolševikams Gardiną. 
Esu bemaž tikras, kad Gardinas liks jų žinioje. Tai 
yra natūralus strateginis punktas, iš kur atidari vartai 
į Lietuvos teritoriją, o podraug ir į Lietuvos Nepriklau
somybę.— štai kur prielaida.

N EPRIKL AUSOMA LI ETUVA

*4 3 \



—Ne, tai ne mano ranka rašytas ir aš tokio ras- bos karininką ir kažką jam pasakė. Sis pasaukė du sar- 
telio niekada nerašiau ir jokių žinių Lietuvos valdžiai gybinius iš koridoriaus, kurie griebė mane, parmetė 
apie pasienio kariuomenę nesu perdavęs, — atrėžiau ant ten stovėjusios sofos ir storais diržais prie jos pri- 
jam. rišo. —Kalbės kitaip su manim,— pamaniau. Buvau gir

dėjęs ne vieną kartą, kaip žiauriai lenkai mokėjo suim- 
Tada Picrunowskis pasisuko Į ten esantį ž valgy- tuosius tardyti- kaltas ne kaltas - vistiek prie kaltes, kan

kinimų neišlaikęs, būsi priverstas prisipažinti. Ant kojų 
padų uždėjo metalines plokšteles ir paleido elektros 
srovę. Tokio skausmo gyvenime dar nebuvau patyręs, 
bet pašokti ar ištraukti negalėjau. Veriantis skausmas, 
lyg ylomis badė visą kūną, kiekvienas sąnarėlis, kiek
vienas raumuo nuo skausmo aikčiojo. Ne tik kurią kūno 
dali skaudėjo, bet begaliniai plėšiantis skausmas mane

SENOJI LIETUVA 
NEPASIDUODA...
Per visą šalį praūžė 

baisios audros, karas ir 
jo baisenybės ir pokarinės 
slegiančio negerovės. O 
štai žemaičių žemėje dar 
gali matyti senuosius pa
status, kurie nieko nebijo. 
Vaizde senutė klėtelė ties 
Kretinga.

visą įtempė. Šaltas prakaitas išmušė kaktą, atrodė, kad 
mirštu; bet nemiriau. Jie gerai žinojo, kokio stiprumo 
srovę gali leisti per žmogų ir jo neužmušti. Kai išjungė 
srovę, žodžio ištarti negalėjau.

—Tai gal dabar kalbėsi, o jei ne, tai mes tau kas 
penkias minutes tuos pratimus darysim, kad atmintis 
sugrįžtu. Kaltas esi ir prisipažink! — pasilenkęs ir išsi
šiepęs užriko Picrunowskis.

Jei ir būčiau turėjęs prie ko prisipažinti ir tai. 
tur būt, nebūtų išgavę. Fizinė kančia mane uola pa
vertė. Pažvelgiau į jį ir šiaip taip išstenėjau, kad esu 
nekaltas ir neturiu prie ko prisipažinti.

Bus daugiau.

Pasikalbėjimas, atrodė, įėjo į tokią fazę, kai Ši- 
' — lingas, prisiklausydamas Sleževičiaus tvirtinimų, ėmė

abejingai žiūrėti į vykimą iš Vilniaus.
) — Kaip gi mes galime be pasipriešinimo apleisti

Vilnių? — kažkaip graudžiai pasakė Sleževičius.
— Bet su kokiomis pajėgomis pasipriešinsime? — 

atkartojo savo tezę Šilingas.
Jie abu buvo visiškai teisūs. Tačiau Šilinga* va

dovavosi dabarties realybe, o Sleževičiaus prielaidoje 
glūdėjo idėja, kurios atrama slypėjo už esamos rea
lybės ribų.

— Kodėl gi Gardinas? — jis paklausė, lyg 'ir vėl 
abejodamas Šilingo įrodymais. — Lietuviškiausias yra 
Kaunas.

— Kaunas pilnas vokiškų soldatenratų, — užtikrin
tai pasakė Šilingas. — Pasitraukimas po pasitraukimo: 
pirma Kaunas, po, jo Gardinas — atrodys bėgimu. Čia 

'■'x, gi, pasirinkus Gardiną, bus mūsų taktinis manevras.
« r -
1 M

—Aš stebėjau bolševikus Molodečno j e, — lyg ieš
kodamas atramos tikrovėje, ne teorijoje, pasakė Sle
ževičius. — Tai, be abejo, buvo daliniai skirti Lietuvos 
teritorijai. Tai tipingi revoliuciniai būriai. Jie turi rau
doną vėliavą, apsikarstę raudonais kaspinais, bet ar 
turi strategiškai nusimanančius vadovus? Juk išžudė 
juos revoliucijos siautuly.

— Mes gi jų turime bent šimtą, — sušuko Šilingas, 
.— Turime daug strateginių smegenų. Turime jų aukšto 
rango: generolas Kondratavičius, pulkininkas Kubi
lius. Šiomis dienomis atvyko generolas Žukauskas.

— Tad, kodėl gi siektis Gardino? — sarkastiškai iš
tarė Sleževičius.

Minutę jiedu svarstė, k „Lietuvos Aidas“, atskleis
tas ties skiltimi su antrašte „Vyriausybės Žinios“, tar
tum ragino nepamesti iš mąstymo valstybinės galios 
idėjos užuomazgos.

— Einam pas pirmininką, pas Smetoną, — staiga pa
gavo mintį Šilingas. — Jis išvyksta šiandieną. Net gi 
jam bus didžiai naudinga ir būtina pasikalbėti su sveiku 
ir informacijai, ir planavimui.

Sleževičius sutiko užeiti pas Tarybos Prezidiumo 
pirmininką Antaną Smetoną.

— Ir dar žinok, mielasis, — apmaudingai pasakė Ši
lingas,— kad jau Vilniuje kuriasi raudonų darbininkų 
tarybos. Ant tvorų lipdomi jų atsišaukimai. Aišku sa
vaime, jie skubiai ginkluojasi. Pogrindyje bruzda gink
luotas lenkų legionas. O Vilnius dabar — ugniakalnis! 
Jis ir visada buvo ugniakalnis. Bet kai pasižiūri filo
sofiškai, visos tos idėjos kažkokios vietinės, tik mūsų 
lietuviška valstybinė idėja yra pagrindinė.

— Tai kaip gi mums nesikauti dėl to? — paklausė 
Sleževičius...

Jie nuėjo pas Smetoną. Žvarbus gruodžio vėjas 
pagavo gatvėje, ir retos, sausos snieguolės, panašios į 
dygų pustomą smėlį, ėmė badyti žandus ir kaktą. Pės
čiųjų praretėjo. Ir vėl Sleževičius matė, kad tai ne
bebuvo tas smagus, polėkiškas Vilnius, kurį prieš pen
kerius metus paliko taip staiga. Dabar, aptemusią žie
mos dieną, vėjo pustomoje gatvėje, kur šmėkščioja bai
liai nuogi medžiai, kur visa grandinė rūpesčiu skli
dinų veidų užstoja net šventovių gotiką ir didžiulių 
rūmų iškilmingumą, — jam pasidarė graudžiai nejauku. 
Vėjas ragino smarkiai, užsispyrusiai lenkiantis priekin, 
žengti pirmyn. Pasikalbėjimas su išvykstančiu Pre
zidiumo Pirmininku jau traukė jį laukiama atrakcija

Bu s daugi au.
7 psl.

1973. V. 2



BALERINA BIRUTĖ BORODICKAITE KALBA AP|e BALETO MENA

PASIDŽIAUGDAMI MENO LAIMĖJIMAIS, 

PADUODAME PASAULIO LIETUVIŲ JAU
NIMO PASKELBTA PASIKALBĖJIMĄ ROMO 
SAKADOLSKIO SU BALERINA BIRUTE BO
RODICKAITE.
Romas Sakadolskis (R. S.) KADA PIRMĄ KARTĄ 
PASIRODEI SCENOJE?

Birutė Barodicaitė (B. B.) Buvau 11 metų ir mokiaus 
Velbasio studijoje, Čikagoje. Pirmas kartas buvo lig 
pasaka. Net negalvojau ar gerai pasirodysiu: svarbu, 
kad buvau scenoje, savame pasaulyje ir labai 
laiminga... pirmą kartą grimas, pirmasis 
kostiumas... jau dirbau!

R.S. ar Šoki išimtinai klasikini baletą?

B.B. Ne, šoku ir modernų, tačiau iš pasirinkimo 
specializuojuos klasikiniame balete. Sakyčiau, kad tai 
prigimtis ir, aišku, mokytojų įtaka. Modernų šokį* su 
malonumu stebiu ir respektuoju jo šokėjus, kurie 
labai sunkiai dirba. Jų darbas visai skirtingas, 
kadangi modernus šokis yra įvairus. Skirtingi kūriniai 
vis pareikalauja naujų stilių. Klasikinio baleto 
šokėjams perėjimas į modernų šokį nėra lengvas, 
kadangi nesame pripratę prie visai kitokių kūno 
laužymų.

Amerikos ir Europos žiūrovai mėgsta modernų 
šokį, todėl jis yra kiekvienos baleto kompanijos 
repertuare. Europoje ypatingai populiarus yra 
„contemporary - modern“ stilius, kurio pagrindas yra 
klasikinis baletas, tačiau įvedamos modernios idėjos 
jo įvygdyme. Sis stilius yra naujas žiūrovui ir tuo 
pačiu nesvetimas. Siame stiliuje klasikinis ir 
modernus baletas sujungiami.

R.S. PAPASAKOK APIE ŠOKĖJO GYVENIMĄ

B.B. Kai ruošiuos spektakliui, repetuoju 6 - 7 
valandas kasdien. Pasirodymo dienomis valandos 
žymiai ilgesnės. Praėjusią žiemą ypač įtemptai dirbau 
2 savaites, kurių metu trupė kurioje šoku dalyvavo 20 
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pasirodymų. Nemačiau nei saulės kilimo nei jos 
nusileidimo...

R.S. KĄ VEIKI LAISVALAIKIU?

B.B. Miegu! Dažnai taip nuvargstu, kad grjžus ieškau 
vien poilsio. Sezono metu, kai jtemptai dirbu, neinu j 
jokius pasirodymus, .vengiu žmonių.- Pašaliniams 
dalykams nėra laiko. Jeigu, spektakliui pasibaigus, 
keli susimetame pavakarieniauti, tai būna didelė 
šventė. Mano laisvalaikis prasideda sezonui 
pasibaigus — tada mėgstu pakeliauti.
- Dažnai tenka pakeliauti sezono metu: tada darbas 

ypatingai varginantis. Dieną praleidžiame autobuse, 
kartais keliaudami net 500 mylių. Nuvykus, tą patj 
vakarą būna spektaklis; sekančią dieną, vėl sėdam j 
autobusą.. . ir taip diena iš dienos. Tokioje kelionėje 
matau tik autobusą, salę ir viešbutj. Pagastroliavus 3 - 
4 mėnesius, laukiu sugrįžti j namus poilsiui. Bet prie 
visko galima priprasti. Mylint savo darbą, užmiršti 
valandas ir nuoargj.

R.S. AR ESI KADA SUABEJOJUS?
B.B. Esu, kelis kartus. Tokioj profesijoj, suabejoja 
kiekvienas. Pamatai keek vargo, kiek pastangų. 
Gyvenimas nelengvas...

R.S. AR YPAČ SUNKU JAV - SE?
%

B.B. Amerikoje sunkiau negu Europoje. Čia yra daug 
mažiau baleto vienetų, o škėjų pasirinkimas daug 
didesnis. Neseniai kalbėjaus su kelaiais draugais, 
gerais šokėjais. Jau trys metai kai jie dirba viename 
restorane, New Yorke — Amerikos baleto centre. O 
New Yorkiškiai baletą, operą ir teatrą lanko daug 
gausiau negu Cikagiškiai, kuriems menai tėra 
pripuolamas reikalas. Skaudu, kad ir jaunimas 
panašiai galvoja.

R. S. O KAIP EUROPOJE?

B.B. Europoje vaikai nuo mažens pratinami. Opera ir 
baletas veikia ne tik didmiesčiuose, kaip Berlyne 
arba Hamburge, bet ir labai mažuose miesteliuose, 
pvz. Linz (Austrijoje). Linz veikia baletas ir opera 9 -

Romas Sakadolskis šio pasikalbėjimo 

autorius.

10 mėnesių metuose. Čikagos Lyric Operos sezonas 
yra tik 3 mėnesiai. Todėl ir išvažiavau į Europą, kur 
šokau tris metus. Jei būčiau galėjus, būčiau pasilikus 
ten ilgesniam laikui.

R.S. KIEK YRA PROFESIJONALIŲ BALETO \ 
TRUPIŲ JAV - SE?

B.B. Čikagoje yra viena, vadovaujama Ruth Page. 
New Yorke, rodos, veikia penkios. Kitos baieto 
kompanijos veikia Wašingtone, Pensylvanijojf 
Bostone, kur šoka Daiva Giedraitė, San Francisco ■>\\ 
San Diego, Salt Lake City... berods vist 
suskaičiavau. Yra daug mėgėjiškų baleto kompanijų, — 
kurios ruošia šokėjus profesiojonaliam darbui, tačiau 
jos sunkiai verčiasi. " Visos kompanijos, 
profesijonalinės ir mėgėjiškos, išsilaiko privačiomis 
lėšomis. Kanadoje, visos trys profesijonalinės trupės 
yra valdžios išlaikomos. Amerikoje, deja, taip nėra.

R.S. O KAIP KITUR PASAULYJE, APART
Siaurės Amerikos ir vakarų Europos?

B.B. Čilėje yra pasaulinio garso baleto kompanija. 
Kuboje yra plačiai pagarsėjusi baleto trupė 
vadovaujama garsios balerinos Alicia Alonzo. 
Praeitais metais man teko ją matyti Paryžiuje, 
susižavėjau. Sovietų Sąjungoje yra Maskvos Bolsh< 
ir Leningrado Kirovo. Budapešte ir kitur Soviet /' 4 
Sąjungos dominuojamame pasaulyje yra geros baleto 
kompanijos, tačiau jiems neleidžiama palaikyti ryšius 
su vakarais. Apie juos mažai yra mums žinoma. Kąrts 
nuo karto nugirstame apie ten daromus suvaržymus. 
Pvz., pernai du žydų kilmės šokėjai norėjo išvažiuoti į 
Izraelį. Juos ne tik neišleido, bet už prašymą išmetė iš 
kompanijos. Dabar jie bedarbiai. Šokėjai iš viso 
pasaulio pradėjo siųsti telegramas kultūros 
ministerijai Maksvoje. Lig šiolei paie jų likimą jokių 
žinių neturim.

Lietuvoje yra Kauno ir Vilniaus baletai. 
Mačiusieji sako, kad šoka gražiai, bet jaučiasi rusų 
mokykla. Matyt geresnieji mokiniai išsiunčiami į 
Maskvą gilinti studijas.
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• NEVAYGO TIMBER 
CO. projektuoja įsteigti 
didžiulę medžio apdirbi
mo įmonę. Bus išleista 
keturi milijonai dolerių. 
Svarbu, kad ten gaus dar
bo didesnis skaičius dar
bininkų.
• PRAEITAIS metais 
Kanados didesniuose cen
truose vandens užteršimas 
fabrikų atmatomis žymiai 
s umaž ė j o. Ta i paseka nau-

vyriausybės išleistų 
potvarkių. Ypatingai daug
5alos padarydavo įvairūs 
teminiai fabrikai.
• ELEKTROS gamyba 
Quebeco provincijoj smar
kiai plečiasi. Statomas 
atomo jėga varomas nau
jas generatorius, kuris 
pateiks 600, OOO kilova
tų energijos.
• PEPSI - COLA firma 
su sovietais padarė su
tartį ir į Novosibirską ga- 
' ?na savo pagarsėjusius 
vandenis. Bet firmas tu-

J rėjo apsiimti pirkti tam 
krą kiekį rusiškos deg

tinės,kur i bus pardavinė
jama Amerikos kontinente
• KONSERVĄ TORIU par
tija ypatingai susirūpinu
si Quebeco provincija. 
Nors aplamai greitu laiku 
rinkimų ir nelaukiama, 
bet konservatorių vadas 
Stanfieldas jau dabar pa
reiškė, jogbūsimuose rin
kimuose jis ypatingą dė

mesį žada teikti Quebecui. 
Xs asmeniškai rengiasi

xiipintis, kad ši svarbi 
visameKanados gyvenime 
provincija,jo partijai ati
duotų daugiausia balsų.
• TRANSATLANTINIAI 
skridimai pabrangsta pen
kiais nuošimčiais. Aiški
na, jog būtinai reikėjo iš
lyginti visų Amerikos 
kompanijų bilietų kainas. 
Taip pat susidarė ir va
liutų skirtumai,kurie įve-

- 4ė kai kuriuos keblumus. 
ačiau tikimasi,jog eks- 
krsijoms į Europą, kai

nos neturės pabrangti.
• TORONTO miesto ad
ministracija rūpi nagi,kad 
būtų platesniu mastu su
organizuotos plaukymo 
pamokos jaunuoliams, o 
tam reikalui turi būti iš
leista nemažiau šimto 
tūkstančių dolerių,kadan
gi reikia įrengti plauki© - 
jimo baseinus.
• PRAEITŲ metu bėgyje 
Kanadą apleido ir nuolati-
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nal apsigyveno JAV 474 
gydytojai, 622 inžinieriai, 
ir 128 aukštųjų mokyklų 
profesoriai.

• MINIS TE RIS Lalonde 
visuomenės globos srityje 
padarė parlamente reikš
mingus pasiūlymus.

Tarp kitko reikia pažy
mėti, jog priėmus minis
ter io Lalonde pasiūlymus 
neturtingoms šeimoms 
bus kas mėnuo išmokama 
20 dolerių pašalpos nuo 
kiekvieno vaiko.

Numatoma nustatyti 
žemiausių pajamų lygį ir 
asmenys, kurie nepajėgus 
sveikatos sumetimais tu
rėtų gauti tam tikras pa
šalpas .Net asmenys, kurie 
dirba kultūrinėje srityje, 
bet gauna permažus atly
ginimus, galės būti irgi 
sušelpiami papildomomis 
dotacijomis. Ministeris 
supranta, kad šias socia
linės globos reformas vyk
dant, bus reikalingi dideli 
fondai. Greta viso to, mi
nisteris numato, jog atei
tyje sumažinti skaičių as
menų, kurie šiandien nau
dojasi socialine globa, bet 
galėtų be jos išsiversti. 
Daromi siūlymai sociali
nės globos srityje dar rei
kalingi tikslaus detalizar- 
vimo ir tai be abejonės 
atims nemaža laiko.
• MINISTERIS Lalonde, 
kalbėdamas su spaudos 
atstovais,pareiškė,kad jo 
parlamentui patiekti pro
jektai socialės globos sri
tyje turi taip pat pritari
mą ir provincijų adminis
tracijos. Todėl ministeris 
tikisi, jog jo projektai ga
lės būti įgyvendinti dar 
prieš vasaros atostogas.
• KANADOS ir Sovietų 
Sąjungos lengvosios atle
tikos rungtynėse dalyvavo

Premjeras P. Trudeau viename liberalu pobūvyje 
pabandęs mušti barabona sukėlė savo gerbėjų 
dideli entuziazmo. *

Iš Vancouverio uosto Kanados miško medžiaga kraunama į laivus gabenti 
i užsieni.

ir Nijolė Sabaitė, Vilniaus 
universiteto studentė,kuri 
pasižymėjo praeitų metų 
Munchene vykusiose olim
piados varžybose.
• TORONTO , ONT. S. 
Marcinėnas gamtos ir 
matematikos parodoje 
gavo premiją už jo paga
mintą kompiuterį.
• VIKTORAS KIAUPA 
Toronto mieste CHIN ra
dio stoties nuolatinis pra
nešėjas. Jis gimė Taura
gėje,gyveno tremties sto
vyklose, vėliau Anglijoje 
studijavo ir atvykęs į Ka
nadą sėkmingai veikia ra - 
dio srityje.
• PRAEITA IS metais vy
riausybė gavo 330 milijo
nų dolerių pa jamų iš taba
ko išdirbinių mokesčių.
• ”AUKURAS’’teatro vie
netas iš Hamiltono gegu
žės 19 d.vyksta į New Yor- 
ką ir vaidins J. Jankaus 3 
veiksmų dramą’’Audronę’’.
• NEW YORKE mirė ra
šytojo Stepą Zobarskio 
žmona Matilda Z obarskie- 
nė.
• KANADIEČIAI Antanas 
ir Mikasė Nevadai iš Cal
gary suma nė padaryti pla
tesnę kelionę. Jie jau ap
lankė daugelį vietovių, ta

Gegužės pradžia kanadiečių kraustymosi laikas. 1930 m. 
kanadiečių kraustymas taip atrodydavo.

me skaičiuje jie buvo ir 
Chicagoje.

• INŽ . JONAS PETRAI
TIS, dirba kaip Assistant 
Blasting Forman: vario 
kasyklose Bouganville sa - 
loję.

ŠARŪNAS VABOLIS
Šarūnas-gimęs 1952 m. 

Adelaidėje ilgai gyveno 
Geduna miestelyje, kuris 
yra 485 mylios į vakarus 
nuo Adelaidės.Miestelyje 
yra tik 3000 baltųjų žmo
nių, kiti aborigenai.

Gedunoje Vabolįai turi 
motelį, restoraną Ir ben
zino stot|.Tai Šarūnas tik 
vėliau tegalėjo įsijungti į 
lietuvišką gyvenimą- kai 
jis atvyko mokytis į Ade
laide. Jis tuojau įsijungė į 
taut, šokių grupę ir lankė 
lituanistinę mokyklą.

Šiuo metu jis studijuoja 
gamtos mokslus Flinders 
U-te, tikisibūti geologu.

ALGIS JAKŠTAS
• Algis Jakštas tikriausiai 
vienintelis šių metų abi
turientas kuris yra gimęs 
Lietuvoje. Jis atvyko iš 
Lietuvos į Australiją 1962 
m.būdamas aštuonių metų 
amžiaus. Pradžioje Algis 

gyveno Melbourne, o 1966 
m. persikėlė į Sydnėju.

• Melbuorniškis lakūnas, 
ALGIS VINGRYS, kuris 
prieš keletą mėnesių ap
sigyveno Naujoje Gvinė
joje, nesenai buvo parva
žiavęs aplankyti savo tė
vų ir draugų.
• Lietuvių studentų skai- 
čius Masouarie Univers V- 
tete(Sydnejuje) iki šių me
tų buvo labai mažas. Pats 
universitetas gana jaunas 
ir turi tik vieną humani
tarinių mokslų fakultetą. 
Per paskutiniuosius dvte- 
jus metus lietuvių kolonija 
čia padvigubėjo.

• Poezijos pavasaris-ar 
ruduo? Per Poeto Juozo 
Mikšto 6O-ties metų pa
gerbimą Melbourne par
duota Australijos lietuvių 
poezijos rinktinių ’’Terra 
Australis”l6 egz .Tai daug 
daugiau negu per vienus 
metus galima išplatinti 
spaudos kioske.

> Romas Miniotas,gyve
nąs New Guinea, atostogas 
praleido su šeima Euro
poje ir aplankė žmonos 
tėvynę Suomiją.

9 psl.



KAIP
Senėjimas- neišvengia

mas gamtos dėsnis,vieno
das visai gyvybei Ž emėje. 
Šiam procesui pasiduoda 
visi: ir paprasčiausias au
galas,ir gyvūnas, !r žmo
gus. Tai Ilgalaikis, pama
žu vykstantis procesas, 
kuriame šalia atrofinių 
reiškinių pasireiškia nau
ji prisitaikomieji mecha
nizmai,aprūpinantieji or
ganizmą naujomis sąly
gomis.

Senėjimas paliečia įvai
rias žmogaus organizmo 
sistemas, organus. Šir
dies-kraujagyslių siste
moje vyksta sklerotinial 
pakitimai. Šis procesas 
paliečia kvėpavimo orga
nus: šonkauliai ir plaučiai 
praranda elastingumą,dėl 
to gali atsirasti emflze- 
ma-plaučių išsiplėtimas, 
pasunkėti kvėpavimas. 
Senėjimas turi įtakos ir 
virškinimo sistemai,Kei
čias i kramtymo aparatas. 
Palyginti anksti pradeda 
kristi dantys, nors ne vi
siems vienodai. Tas pri
klauso, matyt, nuo įvairių 
veiksnlų-dantų priežiūros 
ir kt.

Senų žmonių skrandis 
daugiau išsiplėtęs, suma
žėja skrandžio sulčių 
rūgštingumas. Senstant 
nukenčia kasa, jos svoris 
sumažėja,o tai neigiamai 
atsiliepia, labai vertingai 
virškinimo funkcijai.

Įvairių mokslininkų pa
teikta labai daug senėjimo 
teorijų. Paminėsiu tik ke
lias žymesnes teorijas. 
Įdomi yra įžymaus I. 
MeČnikovo teorija. Jis 
daug laiko pa skyrė senat
vės priežasčių ir anksty
vos mirties aiškinimui. 
I. Mečnikovas savo dar
buose apie ilgą amžių pa
sireiškė kaip filosofas op
timistas. Jis buvo giliai 
įsitikinęs, kad kada nors 
žmogui mokslas padės 
atitolinti ankstyvą senė
jimą,sulaukti ramios se
natvės ir natūralios fizio
loginės mirties. Jis sa
kydavo, kad tas, kuris 
miršta anksčiau 100-200 
mėtų amžiaus, miršta 
prieš laiką. Ankstyvą se
natvę I. Mečnikovas pagal 
savo teoriją aiškino lėti
niu organizmo apsinuodl- 
jtmuįvairiais nuodais,ku
rie susidaro storojoje 
žarnoje .Jų tarpe pirmoji 
vieta tenka puvimo pro
duktams, susidarantiems

10 p si.

A T I T O L I N 
dėl žarnų bakterijų, taip 
pat dėl kitų mikrobų, ku
rių daugybė žarnose, veik
los. Jis pasiūlė dažniau 
valgyti rūgštaus pieno, ku
ris stabdo puvimo proce
są storojoje žarnoje. I. 
MeČnikovo sukurta teorija 
dabar laikoma ne visai 
pagrįsta. Senėjimas yra 
labai sudėtingas procesas, 
kuris negali būti aiškina
mas vien tiktai apsinuo - 
dljimu storųjų žarnų puvi
mo bakterijomis. Tačiau 
ir pastaraisiais laikais 
mokslininkai pritaria I. 
Mečnikovui: sistemingas 
rūgščių pieno produktų 
vartojimas gerai veikia 
storųjų žarnų mikroflorą, 
bendrą organizmo būklę.

Nemaža reikšmės senė
jimui turi ir endokrininės 
sistemos veikla, pvz.,hi- 
poflzės-adrenalines siste
mos, skydliaukės, lytinių 
.organų aktyvumo sumažė
jimas. Reikšmės senėji
mui turi ir sunkesnės in
fekcinės ligos paveldėji
mas. Dažnai ilgamečių 
žmonių vienas ar kitas iš 
tėvų ar senelių buvo ilga
amžis.

Svarbią vietą senėjimo 
teoriją tarpe užima neu- 
rogeninė teorija.Dėl cen
trinės nervų sistemos su
trikimų gali pasikeisti 
organizmo fiziologinis re
guliavimas. Ilgamečių ty
rimų rezultatai rodo, kad 
organizmo senėjimo pro
cesuose svarbią reikšmę 
turi centrinė nervų siste
ma ir ypač smegenų žie
vė. Nusilpusi, išsekusi 
smegenų žievė -priešlai
kinės senatvės priežastis. 
Smegenų žievę išsekiną, 
ne pats darbas, bet ne
tvarkingas jo organizmas. 
Daug žymių žmonių iki 
žilos senatvės dirbo in
tensyvų protinį kūrybinį 
darbą,nenualindamisavęs. 
darbą, nenualindami sa
vęs. Čia galima paminėti 
L. Tolstojų, I. Pavlovą, J. 
Gėtę,Lietuvos mokslinin
kus VI. Lašą, J.Balčikonį, 
Z. Žemaitį, T. Ivanauską, 
dailininką A. Žmuidzina
vičių.

Šiuo metu mokslininkai 
ieško būdų prailginti žmo
gaus gyvenimą, paveikti 
organizmą taip, kad jis 
galėtų ir žiloje senatvėje 
tinkamai funkcionuoti .Sa
koma,kad žmogus yra ne
atskiriamas nuo aplinkos 
ir jos veiksnių,kurie at-

T I $ E N A T V 
s ii iepia gyvybiniams pro
cesams. Jau senovėje iš
minčiai nurodinėjo labai 
svarbius gyvenimą palai
kančius veiksnius: gryną 
orą,vandenį,fizinę mankš
tą, darbą, racionalų mai
tinimąsi ir saikingumą.

Vokiečių mokslininko ir 
gydytojo K.V. Hufelando 
nuomone, svarbiausia 
reikšmę gyvenimo prail
ginimui turi saikingumas 
ir gera nuotaika. Jis tvir
tino, kad žmogaus gyveni
mą trumpina liūdesys, nu
siminimas, baimė, pavy
das ir neapykanta. Taigi 
džiaugsmas yra sveikatos, 
darbingumo ir ilgo gyve
nimo sąlyga.

Gyvenimo prailginimui 
daug reikšmės turi dar
bas. Jis suteikia visoms 
organizmo sistemoms, 
pirmiausia nervų ir rau
menų, būtiną tonusą.Dar
bas sukelia sudėtingus 
kiekybinius ir kokybinius 
poslinkius medžiagų apy
kantoje ir energijoje.Tai
gi fizinis ir protinis dar
bas su atitinkamu poilsiu 
yra svarbus ilgo gyvenimo 
veiksnys. Dirbantiems 
protinį darbą būtina fizinė 
kultūra, sportas.

Mokslas, aiškindamas 
organizmo senėjimo pa
slaptis, pripažįsta, kad 
žmonės miršta prieš lai
ką ir dažnai patys trum
pina savo gyvenimą.

Didelės reikšmėg~žmo- 
gaus ilgam gyvenimui tu
ri nervų sistemos stipri
nimas. Įvairūs pergyveni
mai, nesantaika šeimoje, 
įvairios neigiamos emo
cijos kenkia sveikatai ir 
trumpina gyvenimą, ir 
atvirkščia i-sa ik ingas dar
bas ir tinkamas poilsis, 
sugyvenimas šeimoje ir 
darbovietėje, gera nuotai
ka teigiamai veikia nervų 
sistemą, o per ją ir visą 
organizmą.

Venkime alkoholio ir 
rūkalų. Alkoholis kenks
mingai veikia centrinę 
nervų sistemą, širdį ir 
virškinimo organų siste
mą. Taigi jo vartojimas 
skatina įvairias ligas ir 
trumpina žmogaus amžių.

Nemažą žalą žmogaus 
sveikatai daro ir rūky
mas. Tabako sudėtyje yra 
labai stipraus nuodo niko
tino. Rūkymas sukelia 
sklerot Intus pakitimus 
kraujagyslėje, ypač šir
dies ir galūnių. Jisžalln-

ES NEGALAVIMUS
gai veikia kvėpavimo ir 
virškinimo organus. 
Plaučių vėžiu kur kas 
dažniau serga rūkantieji.

Svarbu tinkamai maitin
tis. Senatvėje organizmas 
daug mažiau suvartoja 
energijos, todėl ir maisto 
produktų kiekis turi būti 
mažesnis. Senyvame am
žiuje maisto paros kalo
rijų kiekis neprivalo būti 
didesnis kaip 2000.Pata
riama apriboti gyvulinės 
kilmės riebalus. Naudin
giau vartoti augalinį alie
jų ir šiek tiek sviesto. 
Mėsos ir mėsos sriubų 
senesnio amžiaus žmonės 
neprivalo kasdien valgyti. 
Be to, mėsą naudinga val
gyti tik virtą arba troš- 
kintą.Kiek galima dažniau 
mėsą reikia pakeisti 
šviežia žuvimi. Rūkytos 
bei sūdytos geriau vengti. 
Vyresniame amžiuje pa
tartina dažniau valgyti 
kefyro, rūgusio pieno, 
varškės,į vairiu daržovių, 
vaisių. Cukraus ir kitų 
saldumynų reikia valgyti 
mažiau,nes jie žmogų tu
kina,© nutukimas seniems 
žmonėms patartina val
gyti 4 kartus per parą, 
gerai sukramtyti maistą. 
Jei nėra platinimų, tai 
senyvo amžiaus žmogus 
privalo pakankamai gerti 
skysčių(l, 5-2 1 per parq). 
Priešlaikinės senatvės 
padeda išvengti ir vita
minai.Tad senyvo amžiaus 
žmonių maiste turi būti 
daugiau įvairių vitaminų 
nes jie dėl pakitusios virš

Maloniausias ir sveikiausias sportas — jojimas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

kinimo organų struktūros • 
sunkiau pasisavinami.

Racionalaus maitini
masis kartu su atitinka
mu darbu ir fizinė mankš
ta yra svarbiausios prie
monės senėjimo procesui 
sulaikyti ir užtikrinti 
veiklią senatvę.

Daugelis mokslininkų, 
remdamiesį įvairių kraš
tų žilos senatvės sulau
kusių žmonių statistiniais 
duomenimis, mano, jog. 
gyvenimas gali būti p ra- jj) 
tęstas iki 150 ir daugiau 
metų. Šiuo metu svarbi’";? 
ne atskirų žmonių ilgas 
gyvenimas, bet daugumos 
vidurkis, t.y. 80-90 me- - 
tų. Svarbu yra ir tai,kad 
ilgas žmogaus gyvenimas 
nebūtų kam nors našta, 
bet atvirkščiai, kad jis 
būtų naudingas šeimai, 
visuomenei iki pat natū
ralios , fiz iologinės mir
ties.

Ž mogaus gyvenimo pra- \\\ 
liginimu reikia pradėti 
rūpintis jau nuokūdikys- - 
tės. Kai nuo pat kūdikys- j 
tės žipogus augs sveikas, 
tai ir kituose gyvenimo 
perioduose bus stipresnis. 
Didelės reikšmės čia turi 
maitinimasis, jo režimas, 
kova su įvairiomis užkre
čiamomis ligomis, kurios 
mažina žmogaus jėgas ir 
gali susilpninti įvairių 
organų funkcijas .Saikingas 
protinis ir fizinis darbas* 
tinkamas poilsis gera 
veikia sveikatą ir ilgin? 
gyvenimą.
Prof J)r.Mykolas Marcin
kevičius.



* Marija Ir Leonas Gu
dai minėdami liūdną dvie-

I metų mirties sukaktį 
Vytauto Slėnio atminimui, 
Neprtkl. Lietuvai paauko
jo 25 dol.

sudbury
Šeštadieninių mokyklų 

pavasario šventėje dalyva
vo: lietuvių, ukrainiečių, 
suomių vokiečių ir lenkų 
mokyklų mokiniai. Prieš 

, jnte per CKSO TV buvo 
įduota tų tautybių tauti

niai šokiai ir paaiškinti 
žtūrovams.Lietuvius atsto- 
va vo”R amunėlė ’ Vadovauja

ma mokyt. Silvijos Martin- 
kutės. Kitą dieną”Shertdan 
Tech”mokyklos auditorijo
je suruošta visų tautybių 
mokinių mokslo ir tautinio 
meno, bei spaudos parodė
lės .Programos laiku pasi
rodė tr tautinių šokių gru
pės.Lietuvių buvo mažiau
sia i,b et tautiniuose šokiuo
se ir parodėlėje tautiniais 
meno eksponatais pasirodė 
labai gerai, bet iš mūsų 
istoriniais laikais buvusių 
unijos atstovų, daug skait- 
lingesnės grupės, užsitar
naudami didelę neapykantą. 
Jie dar ir šiandien negali 
suprasti( ar nenori), kaip 
lietuviai galėjo geriau vi-

ĮSIDĖMĖTINAS išradimas
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaikė 
plaukų slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plauką skilimą, 
stiprina plauką šaknis, padeda atgauti natūralią plauką spalvą. JI B, var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybe? 

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

Illinois 60650, U. S. A.

sur pasirodyti už juos .Ki
tos tautybės lietuvių pro
gramą ir parodėlė buvo 
sužavėtos ir viešai pa
reiškė pasitenkinimą.Lie- 
tuvlų mokinių mokslo dar
bai parodyti parodėlėje 
buvo premijuojami .Komi
siją sudarė: mokyt. Silvija 
Martinkutė ir Stasys Kri- 
vickas”Geležinis vilkas”- 
klubo p-kas .Premijas 
skyrė-” Geležinis vilkas” 
klubas ir L.B. Valdyba.

Programos laiku, savo 
atsilankymu mus pagerbė 
ir buvo pristatytas kele
tui šimtų įvairių tautybių 
žiūrovų Mons J)r.J.Tada - 
rauskas, Hamiltono lietu
vių parapijos klebonas, tuo 
metu mūsų kolonijoje ve
dęs rekolekcijas.

Lietuvių reikalams mo
kyklų pavasario šventėje 
vadovavo” Tumo-V aižgan- 
to’Šeštadteninės mokyklos 
vedėja-p. Nijolė Paulai- 
tienė, o TV ir meninei 
programat-mokyt. Silvija 
Martinkutė.

Parodėlės reikalais rū
pinosi: -E. Tolvaišienė, B. 
Stankuvienė,M. Venskienė, 
A. Pranskūnienė, S. Pode- 
rienė, J. Bataitts, St. Tol
vaišą, J. Stankus, kt.

J.Kr.
EKSPONUOJA 
PANEVĖŽIO 
DAILININKAI
Parodų salėje atidaryta 

miesto dailininkų kūrybos 
paroda.

Didžiausią ekspozicijos 
dalį užima tapyba.Lanky
tojų dėmesį ypač patrau - 
kia K. Naruševičiaus, S. 
Kavaliausko, P. Kalvelio 
ir kitų teptuko meistrų 
sukurti teminiai paveikslai 
peizažai,portretai.Iš viso, 
parodoje 25 dailininkai 
eksponuoja apie šimtą kū
rinių.

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

POIMTE CLAIRE, P.O." 

601 St. Jeon Road. 
Tel. 695-3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Regi
~ e. . • Taisymas ir dažymas automobilių

La Salle.Que. * Pardavimas ir taisymas chaparral
firmos snowmobile ir Moto firmos

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

Jeffė
VISKAS - MODERNIEMS NAMAMS

Visi kiti vandentiekio i)

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

• LIETUVIAI dailininkai, 
kurie gyvena Chicagoje 
gegužės 25 d. Tautininkų 
namuose rengia meno pa
rodą. Parodos atidarymo 
proga įvyks simpoziumas 
tema: ”19-20 mažius. Me no 
nuosmukis - dekadansas”.

šildymo taisymai ir nau
ji įrengimai..,, fazinių' 
priemonių pardavimas ir 
įrengimas. Atstovaujam 
Hydro- Quebec išnuoma-

• v imui karšto vandens
tiekimą. Veltui įkaina
vimas.
Jettė & Frere Ltėe

Plumbing & Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.O.Tel.366-6237 
Įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Skambinkite visokiais atvejais tele fonas: 366-6237,3896.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Esu našlys 55 m. amžiaus, pen

sininkas, Turiu dvejus nanus, va- 
sarnani_ ir gercm stovyje automo
bili. Kuri esate gyvenimo nuvar
ginta pas mane pailsėsite. Praei
tis ir tikyba nėra svarbu. Rašykite 
Našliui NL adresu.ir jūsų laiškas 
man bus persiųstas.

lipsi
1973. V.2
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hamitton
HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA”

Dazte valandos: Mokame uh

toronto
Taupyk ir skolinkis

5 T.P.P.
5 V.P-P.

dieniais “TALKA* uždaryta. '

lyvaujant Motinos Dienos 
pagerbtai e-minėjime, kuris 
įvyks š.m. gegužės mėn. 
12 d., 130 F rood Rd., uk
rainiečių salėje 6:30 vai. 
vakare. 

Minėjimo programa: pa-
depozitus____________ * skaita-pedagogės p.Prapuo-
šėrus ir sotaapM----------- ! lenytės-Bunker.Meninė da-
ui vienų metų terminuotus 
indėlius 7%
ir 3 metams VA% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš___ 19%
nekilo. turto paskolas iš

čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.
Užtikrintas indėliu saucnmas. Kapitalas — virš

st. catf Tarines
MOTINOS DIENOS MINĖ
JIMAS. St. Catharines lie
tuvių bendr-nės valdyba 
rengia Motinos Dienos mi
nėjimą š. m. gegužės 13 d., 
sekmadienį, tuojau po pa
maldų vienuolyno patalpo
se, 75 Rolls Ave. St.Ca
tharines, Out. Minėjimo 
tvarką:ĮQ val.ryto šv. Mi
šios atnašaujamos Tėvo 
Juvenalio Liaubos OFM. 
Vaidilutės Setikaltės pa
skaita. Meninę dalį atliks 
tautinių šokių grupės"Ne- 
munas ” mažieji šokėjai, 
vadovaujami p. Stasės Zu- 
bricklenės, ir šeštadieni
nės mokyklos mokiniai. 
Visos mamytės bus apdo
vanotos gėlėmis. Apylin
kės lietuviai kviečiami 
pamaldose ir minėjime 
gausiai dalyvauti.
TAUTYBIŲ FESTIVALIS 
prasidės gegužės 18 d. 
banketu,kuriame dalyvaus 
vietinės valdžios atstovai 
ir visų tautybių bendruo
menių pirmininką i. Gegu
žės 19 d. prie Miesto Ro
tušės oficialus atidary
mas. Po to visų tautybių 
atstovai žygiuoja miesto 
gatvėmis iki arenos,kur 
turės progos pasirodyti 
visų tautybių grupės su 
savo šokia is,muzika ir 1.1. 
Šitame festivalyje lietu
vius atstovaus mūsų tau
tinių šoklų grupės”Nemu- 
nas ” vyresnieji ir ma
žesnieji šokėjai, vadovau
jami Stasės Zubrickienės 
ir Nijolės Gverzdytės. Be 
to, visą savaitę krautuvių 
languose bus išstatyti 
įvairių tautybių meno iš
dirbiniai: tautiniai kostiu
mai, gintarai, tautiniais 
raštais audimai, medžio 
išdirbiniai,lėlės ir kt.To
mis parodėlėmis jau ke
linti metai rūpinasi p. 
Adolfas Šetikas. Reikia 
pasidžiaugti, kad jo rū- 
I2psi.

lydės jo pa-

pėsčiu surengtos languose 
parodėlės praeity turėjo 
didelį pasisekimą. Reikia 
manyti, kad ir šiais me
tais sėkmė 
stangas.
birželio išvežtųjų
MINĖJIMAS
lio mėn. 17 d. vienuolyno 
patalpose, 75 Rolls Avė., 
St. Catharines, Ont. tuojau 
po pamaldų. Minėjimo 
tvarka: 10 vai. ryto iškil
mingos mišios už kenčian
čius ir žuvusius brolius 
ir seseris lietuvius, ku
rias atnašaus Tėvas Juve
nalis Llauba OFM.Paskai
tą skaitys svečias iš To
ronto visuomenininkas 
Stasys Jokūbaitis. Meninę 
programą atliks Stasė Zu- 
brickienė. Prie laisvės 
paminklo bus padėtas žu
vus lems už laisvę gyvų 
gėlių vainikas. Bendruo
menės valdyba maloniai 
kviečia visus lietuvius 
gausiai dalyvauti pamal
dose ir minėjime.

Balandžiomėn. 6 d.tra- 
giškal žuvo mūsų apylin
kės jaunas lietuvis Kon - 
stantinas Vincentas Stan
kus,21 m.amžiaus.Iš dar
bo grįžtant su motociklu 
iš priešinga puse atle
kiančios mašinos buvo 
pertrenktas ir vietoje už
muštas. Velionis paliko 
beliūdinčią žmoną, tėvus 
ir brolį .Laidotuvėse, nors 
ir darbo dieną, dalyvavo 
daug lietuvių ir kitatau
čių. Koplyčia skendo gė
lėse. St. Catharines lietu
viai giliai užjaučia jo ar
timuosius ir kartu liūdi.

Apylinkės Valdyba

įvyks birže-

sudbury

lis-atliks,rRamunėlė” vado
vaujama p-lės Silvijos Mar- 
tinkutės ir kt.Šokiai. Geras 
orkestras.Įvairus bufetas.

Asmeniškus reikalus 
stenkimės iš anksto taip su
tvarkyti, kad tas vakaras 
liktų laisvas ir paskirtas 
mylimų motinų pagerbimui. 
Dalyvaukime visi,paslkvie9- 
kime svečių.

Lietuvių Bendruomenės 
valdyba.

Gudelevičius Juozas atos
togas praleido saulėtoje 
Australijoje. Aplankė savo 
brolį ir gimines. Tai pir
masis iš mūsų kolonijos ap
lankęs tolimąjąAustrallją.

Kručas Vilius baigė Ihun- 
der Bay Lahead universite
te politinių mokslų kursą 
gaudamas BA laipsnį. Jo 
broliai Algis ir Vytautas 
Laurentian ir Toronto uni
versitetus yra baigę jau 
prieš 2 metus.

Mazaitytė Gražina, šiais 
metais baigusi Laurenttan 
universitetą, uoli tautinių 
šokių grupėsTRamunėlė’ha- 
rė, ruošiasi vedyboms, ku
rios įvyks š.m. gegužės 
mėn. 19 d. Jos tėveliai,Pe
tras ir Agota Mažaičiai yra 
pasižymėję lietuvių bažny
čios ir lietuvių bendruome
nėje tautinės veiklos talki
ninkai.

Už gyvybę, meilę Ir gy
venimą nepagailėkime pa
skirti nors keletą valandė
lių. Motinos mums aukoja 
savo gyvenimą, o mes būki
me nors tiek kuklūs ir ras
kime laiko jų pagarbai da-

Mons.Dr.J. Tadarauskas, 
Hamiltono lietuvių parapi
jos klebonas, Kanados lie
tuvių kunigų įgaliotinis, 
mūsų kolonijos lietuviams 
vedė prieš Velykines reko
lekcijas. Jo turiningi, kon
densuoti Dievo ir tėvynės 
meile pamokslai ir gražus 
tautinis pavyzdys visus su
žavėjo ir pasiliks ilgai šir
dyse.

Už darbą ir pasiaukoji
mą rekolekcijų laiku skir
tą lietuvių jam atlyginimą 
paaukojo’Tumo-Vaižganto” 
šeštadieninės mokyklos rei
kalams. $75.00 perėmė 
Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba, kaip faktinąsis
mokyklos išlaIkytojas .Mons. Midway House restorane. 
Dr. J. Tadarauskui lietuvių 
vardu širdingiausia padėka.

Lietuvių Bendruomenės 
valdyba.

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
už depozitus 

6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6’/ž% už 1 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8 % už mortgičius

Kapitalas — šeši milijonai dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių, patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 - 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.
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• TORONTO parengimų 
tarpe pažymėtinos prieš - 
vestuvtnės vaišės J. Nor
kutei, kuri susituokia su 
R.Rusliu.Vaišėse buvo ne 
tik jaunimo didokas būrys 
bet ir daug vyresnio am
žiaus asmenų,besituokian
čių artimųjų ir giminių. 
Vaišių stalas, buvusių žo
džiais,buvęs skoningai pa
puoštas ir vaišės praėju - 
stos nuotaikingai.
• ONA INDRE LIENĖ 
veikli Toronto visuomeni- 
ninkė dalyvauja svarbes- 
nluos lietuvių tarpe įvy
kiuose.Toronto "Atžalyno” 
krikštynuose ją irgi galė
jai matyti.
• ,rVARPO” choras To
ronto lietuvių jaunuome
nės dideliu entuziazmu su
kurtas sulaukė 20 metų 
savo veiklos jubiliejaus. 
Šias Iškilmes Toronto lie
tuviai nuoširdžiai paminė
jo. Jau veikiantis choras 
savo dabartinį vardą gavo 
1953 metų gegužės 9 dieną. 
Jubiliejiniame koncerte 
dalyvavo solistai Gina 
Čapkauskienė ir V. Veri- 
kaitis. Dirigavo muzikai 
Stasys Gailevičius ir A. 
Ambrozaitis įkomponavo 
D. Viskantienė ir J.Gove- 
das.
• DR. K.BOBELIS, Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas sulaukė 50 
metų amžiaus. Ta proga jo 
žmona Dalia ir komitetas 
surengė netikėtas pačiam 
sukaktuvininkui vaišes

• Keramikė Jolanta Ja
navičienė pirmą kartą 
Adelaidėje turėjo savo 
darbų parodąįpie jos par 
rodą gražiai atsiliepė vie
tos laikrašt is’’ The Adver- ) 
tiser”.Sako:Jolantos dar
bų fonas yra europietiš- - 
kas su australišku cha- J 
rakteriu, formos papras
tos ir praktiškos, kai ku
rie darbai yra glazuotl 
giliom spalvom. Kainos 
nuo $5 iki $75.

Viena jos darbų lėkštę 
įsigijo South Australia 
Gallery nuosavybėn. Pa
sisekimas didelis- daug 
parduota darbų.
• Newcastle lietuvių 
choras gavo pakvietimą 
dalyvauti Sydney Operof Ž 
atidarymo šventėje. Tai 
didelė garbė tokioje isto
rinėje šventėje dalyvauti.
• Rlm a Nakutytė pa
skirta Newcastelio Uni
versitete ekonomijos fa
kultete lektore.

Kaimynui, geram bičiuliui, 
jaunavedžiams -

- laikraštis 
geriausia dovana

• ZIGMAS KUDOKAS,ar
ch Įtekto Stasio Kudoko sū
nus eismo nelaimėje buvo 
užmuštas.- Jis buvo tik 35 
metų amžiaus ir buvo ve
dęs prieš keletą savaičių.
• CLEVELANDO Vyrų 
Oktetas gegužės 12 dieną 
rengia dainų maratoną. 
Maratonas esąs suskirsty
tas į spetyntas dalis. Kiek
vienoje dalyje būsiančios 
lietuviškos ir kitų tautų 
dainos.Šis maratonas su
galvotas C leve lando lietu
vių bendruomenės paren
gimui, minint lietuvių įsi- 
kūrymošimtmečiui šiame 
mieste paminėti.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Ežerų vandens pavir
šius nuolatos kelčiasi-ta i 
pakyla, tat nusileidžia. 
Šis reiškinys yra gana 
dėsningas. Antai pavasa
rio polaidžio metu Lietu
vos ežerų vandens pavir
šius pakyla nuo kelioli - 
kos centimetrų iki 1-1, 5 
m, o vasaros sausrų me
tu jis maždaug tiek pat 
nūs įleidžia. Be sezoninių, 
dar vyksta daugiamečiai 
(10-11,30-35, IOO ir dau
giau metų)ežerų vandens 
javiršiaus svyravimai, 
kuriuos nulemia palyginti

Pasiuntinio K. Škirpos veikalas 
SUKILIMAS 

LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI 
jau atiduotas spausdinimui ir bus parduodamaspo 15 , 
dolerių, o užsiprenumeravus ji iŠ dnksto — po 12 dol. 

už knygų. Užsakymai autoriaus adresu: 
2043 36thSt.,$E, Washington, O. C. 200 20 USA. 

--------------------------------atkirpimui------------ ----------------- --
Data----------------------------

Jungdamas 12 dol. čekį, arba Money Order/prašau teiktis 
prisiųsti man “Sukilimo“ knygą kai ji tik bus atspausta. 
Pavardė ir v ardas....................................... .. ....................
Gatvė.....................................................................................

1 Gyvenvietė............................................................................
Parašas................................................

1973. V. 2

LIETUVOJE SENKA EŽERAI

dėsningas klimatinių są
lyga pa s įkeitimas. Šių 
vandens lygio pasikeitimų 
amplitudė ežeruose sie
kia 2 m, o kartais ir dan
ga iu. Pastarieji 4-5 metai 
priklauso 10-11 metų žemo 
ežerų vandnes lygio cik
lui Dėl to visuose ežeruo - 
se dabar vandens lygis yra 
pažemėjęsO, 1-0, 5 m.

Didžiausios įtakos eže
rų vandens lygiui turi iš 
ežerų ištekančių upelių 
įslrėžimas, jo pobūdis ir 

intensyvumas. Rėžiantis 
ežero ištakui gilyn(gilina- 
mojt erozija), ežero van - 
dens lygis negrįžtamai 
leidžiasi. Poledynmečio 
laikotarpiu dėl ežerų iš
takų įsirėžimo gilyn visų 
prątakinių ir vandensyk- 
rinių ežerų vandnes lygis 
pastoviai,tačiau netolygiai 
žemėjo. Kai kurie ežerai 
( Kryžiokų, Vilkokšnio, 
Sartų ir kt.)per tą laiko
tarpį nuseko apie 30 m. 
Daugumos prataklnlų ir 
vandenskyrtnių ežerų van
dens lygis pažėmėjo apie 
IO-15(Ž eimenys,Baluošas, 
DringtSjŠakarvai, Laka jai, 
Kertuojai ir kt).

Formuojantis hidrogra
finiam tinklui, gilėjant 
upių ir upelių slėniams, 
Intensyvėjo požeminių 
vandenų drenažas, žemėjo 
šių vandenų lygis, mažėjo • 
jų atsargos Dėl šios prie
žasties sumažėjo nenuo- 
taktųjų ir aklinųjų ežerų 
vandens atsargos, jų van
dens lygis nukrito 3-10 m.

Krintant ežerų vandens 

lygiui, ežerai seklėjo, o 
kartu su tuo spartėjo jų 
dumblėjimas ir užaugi
mas. Dėl to per 10,000 
poledynmečio metų išnyko 
( supeikė jo) 15,000 su 
viršum ežerų (daugiausia 
nedideliųY

Pastaruoju metu ežerų 
vandens lygiui didelės 
įtakos turi žmogaus veik
la, visų pirma paežerių 
sausinimas .Atliekant sau
sinimo darbus(kartais to
lokai nuo vieno ar kito 
ežero),dažnai padidinamas 
iš ežerų nutekančių van
denų kiekis arba sumaži
namas į ežerą patenkan
čių paviršinių arba pože
minių vandenų kiekis. Tai 
būdinga nenuotaklųjų ir 
aklinųjų ežerų baseinams, 
kurių vanduo sausinimo 
metu nuleidžiamas ne į 
ežerą, o į gretimą upelį. 
Pavyzdžiu čia gali būti 
nenuotakusis Švento eže
ras ( Zarasų

Kol atitekančių ir nute
kančių iš Švento ežero 
vandenų pusiausvyra ne
buvo pažeista, ežero van
dens lygis laikės i maždaug 
vienodame aukštyje. Pa
staraisiais metais, nusau
sinus pelkes į šiaurę ir 
šiaurės vakarus nuo Šven
to ežero ir jų vandenis 
nuleidus į Vaisinės upelį, 
Švento ežero mityba stai
giai sumažėjo, o vandens 
nutekėjimas pasiliko maž
daug toks pat Dėl to Šven - 
to ežeras pradėjo staigiai 
seklėti ir ateityje seklės, 
kol vandens lygis pasieks 
žemiausią po paviršiaus 
smėlynais esančių more
ninių priemolių lygį. Per 
pastaruosius 4-5 metus 
Švento ežero vandens ly
gis nukrito daugiau kaip 
1,5 m.

Panašių atvėjų yra ir 
daugiau.Be Zaraso,Drus
kių ežerų,panašiai nyksta 
Glėbo, Lavyso, Papio, Re- 
kybos, Biržulio ir kai ku-

KELEIVIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ZINIU IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ KAKČIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRĄŽUI AP
SAKYMU, EILERASČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

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

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON* MASS. 02127

13 psi.

Dievo Karalystės 
Žinios

SKELBIMAS

(Testays)
“Ir kaip laimingi bus tuomet 

žmonės, priimdami Karalystės 
palaiminimus, reiškiančius gy- 
vienimą ir išganymą! Tėmykite 
ką sako apie tai pranašas: Tą 
dieną bus sakoma: štai šitas y- 
ra mūsų Dievas, mes jo laukė
me ir jis išgelbės mus; šitas yrą 
Viešpats, mes jo tikėjomės, mes 
džiaugsimės ir linksminsimės jo 
išgelbėjimu’.”

Tatai reiškia įvykdymą dide
lės permainos. Mirties ir praga
ro arba kapo galybė bus sunai
kinta tada kai mirusieji bus iš
gelbėti arba išvesti iš kapų, iš 
mirties buveinės, prikeliant juos 
iš numirusiųjų. Mirusiųjų pri
kėlimas bus didelis stebuklas, 
tikras Dievo galybes parody
mas. Pasiklausykite ką sako a- 
pie tai Dievo mylimasis Sūnus, 
Jėzus Kristus: Tštikrųjų, išti
ktųjų, sakau jums, ateina va
landa ... kuomet mirusieji iš
girs Dievo Sūnaus balsą, ir ku
rie išgirs, bus gyvi... Nesiste
bėkite tuo, kad ateina valanda, 
kurioje visi esantieji kapuose 
išgirs Dievo Sūnaus balsą ir iš* 
eis.” — Jono Ev. 5:25,28.

Mirusiųjų prisikėlimo laikas 
jungiamas su Teismo Diena, ku
ri bus laikas didelio džiaugsmo 
ir linksmybės, ir kurioje skaus
mai, vaitojimas ir dūsavimas 
bėgs šalin. Plačiau aiškindamas 
apie tuos dalykus Šv. Jonas Ap- 
reikštojas sako: “Aš mačiau di
delį baltą sostą ir jame sėdin
tį... Mačiau mirusius (atgaivin
tus arba išgelbėtus iš mirties 
galios), didelius ir mažus, sto
vinčius ties sostu... Jūra ati
davė joje buvusius, mirusius ir 
pragaras (Šeolis, mirties stovis), 
davė mirusius, kurie juose bu
vo.” — Apreiš. 20:11-13.

(Bus daugiau)
Kas domisi apie Tiesą, reikalaukite 
spaudos veltui Šiuo adresu:

Lithuanian Bible Studen*. 
212 E. 3rd Street,
Sprint Valley, III. 61362

rie kiti ežerai. Pasitaiko 
ir tokių atvėjų, kai dėl 
sausinimo darbų ežerai 
visai išnyko, pavyzdžiui, 
Kryto ežeras (Ukmergė).

Kad ežerai nenusektų, 
juos reikia patvenkti,© 
aklinųjų ir nenuotaklųjų 
ežerų apylinkių visai ne
reiktų sausinti.

A.GARUNKŠTE

daugiau.Be


K A u VEIKĖ VILNIUJE NENAUDĖLIŲ DRAUGIJA

Šiandien mažai kam ži
nomas pažangaus Vilniaus 
gydytojo,medicinos ir chi
rurgijos mokslų daktaro 
Jokūbo Šimkevičiaus var
das.Šis žmogus, savo lai
ku aktyviai dalyvavęs vi
suomeniniame gyvenime, 
parašęs kelis didelės ver
tės mokslo veikalus, mirė 
prieš 150 metų plaučių 
džiova.

Specialių J .Sinkevičiaus 
gyvenimo bei veiklos tyri
nėjimų nėra. Žinomos tik 
atskiros medicinos istori
kų mintys apie šį kitados 
populiarų gydytoją ir 
mokslininką.

Senojo Vilniaus univer
siteto istorikas J.Bielin- 
skis savo veikale pažymi, 
kad Jokūbas Šimkevičius 
buvo žymus /XIX a. pirmo
jo ketvirčio mokslininkas, 
neišsemiamo sąmojo,reto 
padorumo gydytojas prak
tikas .J.Šimkevičiaus, pir
mojo chirurgijos vadovė
lio Lietuvoje autoriaus, 
vardas nežinomas mūsų 
šalies medicinai,tačiau jis 
turėtų būti pripažintas 
kaulų lūžimų operacinio 
gydymo pradininku Lietu
voje. Dr.M.Kiauleikienės 
darbe ’’Pediatrijos pradi
ninkai Lietuvoje” J .Šimke
vičiaus veikalas” Mokslas 
apie vaikų ligas”, išleis
tas 1810 m. Vilniuje, verti
namas kaip pirmasis pe
diatrijos vadovėlis mūsų 
šalyje.

Kiti autoriai pažymi, 
kad Jokūbas Šimkevičius 
buvo medicinos, chirurgi
jos bei laisvųjų mūsų 
mokslų daktaras, caro 
Aleksandro I leibmedikas, 
daugelio mokslinių drau
gi jų(pvz. ,Paryžiaus emu- 
liacijos ir galvanlzmo, 
Varšuvos karališkosios 
mokslo mylėtojų, Vilniaus 
medicinos mokslo drau
gijos/narys, Savičiaus li
goninės Vilniuje vyriau
siasis gydytojas, plačiai 
žinomas mieste praktikas. 
Dauguma autorių nieko 
nesako arba tik užsimena 
apie šio žmogaus kilimo 
vietą,spėlioja,kur jis mo
kėsi, specializavosi bei 
kur gavo daktaro laipsnį. 
Tiesa, S.Orgelbrando en
ciklopedijoje rašoma, kad 
J.Šimkevičius buvo paty
ręs gydytojas, mediciną 
studijavęs užsienyje.

Tyrinę jant WU moksli - 
nės bibliotekos rankrašty-
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no, Mokslų akademijos 
centrinės bibliotekos fon
dus, išaiškėjo daug šio ta
lentingo gydytojo visuome
nininko gyvenimo puslapių.

Jokūbas Šimkevičius 
gimė 1775 m. liepos 3 d. 
Ž c 7naičluose,Raseinių pa
viete. .Baigęs pavieto mo
kyklą, 1796 m. jis įstojo į 
Vilniaus akademijos fizi
kos skyrių(taip tuomet bu
vo vadinamas Vyriausio - 
stos Lietuvos mokyklos 
medicinos fakultetas J ir 
mokėsi pas garsius to me
to mokslininkus A. ir J. 
Snladeckius, S. Jundzilą, 
J. Briotę ir kt.

Visa tai nepaprastai 
traukė jauną, neturtingą 
studentą iš Žemaičių. 
Skurdžiai gyvendamas, 
pelnydamas is duoną iš 
pamokų, (jam negreit, at
sitiktinai tepasisekė gau
ti darbo raštinėje), J.Šlm- 
kevičius godžiai mokosi 
randa laiko visuomeninei 
veikla i.Vilniaus universi
teto mokslinės bibliotekos 
rankraštyno fonduose 
esančiuose 1798-1802 me
tų studentų sąrašuose 
randame kasmet įrašytą 
Jokūbą Šimkevičių iš Že
miečių, uoliai klausantį 
visas privalomas discipli- 
nas.IShiversiteto medici
nos fakulteto dekano prof. 
Lobenveino 1802. VI. 26 
išduotas pažymėjimas ro
do, jog Jokūbas Šimkevi
čius 1802.V. 28,atsakęs į 
pateiktus klausimus iš 
bendrosios medicinos 
aukščiausios fakulteto ta
rybos vienbalsiai pripa
žintas ve rtu”medtc Inos ir 
chirurgijos laurų ”,

Įrašai studentų sąra
šuose bei minėtas prof. 
Lobenveino pažymėjimas 
neabejotinai rodo, kad Jo
kūbas Šimkevičius buvo 
kilimo žemaitis, mokėsi ir 
ba igė V iln lauš uni vers ite - 
to medicinos fakultetą,įsi
gijo gydytojo vardą. Kur 
Jokūbas Šimkevičius gavo 
medicinos,chirurgijos bei 
laisvųjų menų mokslų dak
taro laipsnį, dar nepavyko 
sužinoti .Spėjama, jog tuos 
laipsnius parsivežė iš Pa
ryžiaus, kur jaunas gydy
tojas buvo išvykęs pasi
semti žinių. -

Jokūbas Šimkevičius 
apie 1803 m. pasidaro 
garsus Vilniaus miesto 
gydytojas praktikas, nors 
jo veikla neapsiriboja vien 

praktine medicina. Daug 
laiko ir jėgų jaunas gydy
tojas skiria mokslinei me
dicinai bei visuomeninei /
veiklai.

1805 m.Vilniuje susiku
ria viena pirmųjų to meto 
Medicinos mokslo draugi
ja .Ji buvo labai reikšmin
ga medicinos mokslui plė
totis,medikų kvalifikacijai 
kelti, sanitariniam švieti
mui plisti Lietuvoje. Vie
nas iš šios draugijos or
ganizatorių buvo Jokūbas 
Šimkevičius, vėliau likęs 
jos pirmininku.

1806 m. išėjo iš spau
dos pirmasis Jokūbo Šim
kevičiaus dviejų tomų dar- 
bas”Mokslas apie teoreti
nę bei praktinę chirurgiją” 
(lenkų kalbaYŠi knyga-pir- 
masis originalus veikalas, 
davęs chirurgijos bei trau
matologijos pagrindus,pa
sidarę s vadovėliu to meto 
studentams ir gydytojams. 
Kaulų lūžimų gydymo mo
kymas yra įdomus ir da
bar, todėl Jokūbą Šimke
vičių teisėtai galima va
dinti traumatologijos pra
dininku Lietuvoje.

Jokūbo Šimkevičiaus li
teratūrinį palikimą suda
ro dar du stambūs mokslo 
veikalai. Tai”Mokslas apie 
vaikų ligas”,išleistas Vil
niuje 1810 m.ir tapęs pir
muoju vaikų ligų vadovėliu 
Lietuvoje, ir 1818 m.pasi- 
rodęs"Veikalas apie gir
tuoklystę”, turėjęs didelę 
socialinę-higieninę reikš
mę.

Kalbėdamas apie Vil
niaus vaikų našlaičių prie
glaudą,vadovaujamą sese
rų vienuolių, autorius pa
žymi didelį kūdikių mir
tingumą.

Ryškų pėdsaką Jokūbas 
Šimkevičius paliko visuo
meniniame - politiniame 
judėjime Lietuvoje, Jis, 
šviečiamojo XIX a.' įdėjų 
atstovas, įstojo į Vilniaus 
masonų ložę”Uolusis lie
tuvis”. Šios ložės nariais 
tada buvo daug aps išvtetu- 
šių žmonių, pvz., dailinin
kas Jonas Rustemas,filo
sofijos,medic Inos ir chi
rurgijos mokslų daktaras 
profesorius Mikalojus 
Mianovskis, Vilniaus uni
versiteto adjunktas Kazi
mieras Kontrimas ir daug 
kitų. Svarbūs ložės pro
gramos punktai buvo kova 
su tamsumu, prietarais, 
fanatizmu, liberalių pa

žiūrų bei švietimo plati
nimas. Masonai aukštino 
žmogaus protą, siekė tai
syti ir ribotai reformuoti 
visuomenę .Mistinės apei
gos masonų sueigas da
rydavo paslaptingas.

Ilgainiui masonų veikla 
ėmė nebepatenkinti Jokū
bo Šimkevičiaus. 1871 m. 
eilinėje sueigoje jis pa
siūlė ložės reformą, sa
kydamas, kad visa ložės 
veiklą ir lėšas reikia 
skirti savo krašto švieti
mo reikalams. Jis siekia, 
kad ložė būtų prieinama 
visiems gabiems ir veik
liems žmonėms. Daugu
mai ložės narių su šiais 
teiginiais nesutikus Jokū
bas Šimkevičius su būre
liu savo vienminčių iš 
ložės pasitraukė ir įkūrė 
naują draugiją, pavadinęs 
ją’Ne naudėltų”(’Szubraw- 
cy ”) vardu.

Naujoji draugija turėjo 
savo įstatus, vadinamąjį 
” Nenaudėlių kodeksą 
Ten buvo reikalaujama, 
kad kiekvienas" nenaudė
lis" saugotus! ydų:negir
tuokliautų, nesibyltnėtų, 
laikytųsi duotojo žodžio, 
nebūtų kortortus iš pini
gų, o taip atsitikus, per 
vieną parą atiduotų iš
loštus pinigus artimiau
siai ligoninei išlaikyti. 
Kodeksas įpareigojo pre
numeruoti bent po vieną 
laikraštį,perskaityti kny
gą per mėnesį, turėti sa
vo bibliotekėlę. Kiekvie- 
nas’henaudėlis’turėjo da
lyvauti draugijos sueigo
se, rašyti straipsnius į 
draugijos laikraštį. 
Straipsniai būdavo garškii 
skaitomi draugijos suei
gose ir priimami spaus
dinti balsuoja ntSt ra ipsn is, 

Pavasaris ir gervės vėl atskrenda

gavęs mažiau negu pusę 
balsų, nebūdavo spausdi
namas.

" Nenaudėlių" draugijos 
laikraštyje’Gatvės žinios" 
(" Viadomosci Brukowe") 
šaižia satyra buvo sten
giamasi kovoti su asmeni
nėmis ir visuomeninėmis 
ydomis .Ypač čia buvo pa
šiepiami baudžiavos šali
ninkai.

Kiekvienas"nenaudėlis" 
turėdavo pasirinkti sau 
vardą iš senovės lietuvis^ 
dievų mitologijos .Draugi- 
jos prezidentas ir pirmi ~Y 
ntnkas Jokūbas Šimkevi
čius turėjo vardą Perkū
nas, K. Kontr imas-Poklus, 
A JSniadeckis-Sotvaras,M. 
Balinskis-Aušlavis ir 1.1.

Nelengva dabar keliais 
žodžiais įvertinti" Nenau
dėlių ’’ draugijos veiklą. 
Anitbaudžiavints šios or
ganizacijos pobūdis, val
stiečio gynimas, tvirtos 
moralės ugdymas,tėvynė Y 
meilės mokymas, švieti
mas, baudžiavos jungo -y 
švelninimas,darbo ir mok
slo pripažinimas visuome
ninės vertės matu yra is- 
torints"Nenaudėlių" drau
gijos nuopelnas.

Linksmas J. Šlmkevt- 
čiaus būdas, nepaprastas 
sąmojis, nuoširdumas bei 
demokratizmas padarė jį 
labai mėgstama draugijoje

Net mirdamas jis pasi
liko ištikimas savo skel ) 
b lamoms idėjoms. Testa- f 
mentu beveik visą turtą 
jis paskyrė švietimo rei
kalams ir ims stipendijoms 
universiteto jaunuoliams, 
Vilniuje muzikos mokyk* 
lai išlaikyti, nusenusiems 
mužikams remti, valstie
čių vaikams mokyti ir t.t.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montreal
JONAS IR ONA 
ŠEIDŽIAI

ilgamečiai Montrealio 
lietuvių bendruomenės na
riai kovo 1O d.persikėlė 
gyventi į USA, Peekskill, 
N.Y. Čia gyvendami jie 
abu dalyvavo aktyviai lie
tuvių bendruomenės dar
bais ir talkininkavo įvai
rioms mūsų organizaci
joms ir jų parengimams. 
Į Kanadą jie atvyko 1948 m. 
Lapkričio 8 d. apsistojo 
Montrealyje - Verdune ir 
visą laiką čia gyveno.Ko
vo 8 d. p. p. Pocr.uskų na
muose gausi grupė Jono 
ir Onos draugų susirinko 
išleistuvių vaišėms ir pa
linkėjo laimingo gyvenimo 
naujam e krašte. P. p. Šei- 
džiai dėkodami už jiems 
paruoštas vaišes paprašė 
visus pažįstamus, bet ko
kia proga vykstant New 
Yorko link neužmiršti ap
lankyti juos,nes,anot Jono 
isi Montrealio lietuviai 

yra mūsų broliai.
’’ LITAS " NEVEIKS

, Vasaros metu nuo gegu-

ADVOKATAS

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

Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

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

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 87lx 1430

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

275 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 125.

Tel: 842-1126, namų 6 78 - 3660

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja

5330 L'Assomphoh Blvd.

Montreal.

Tel. 255-3535
\'---------

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

14*0 St. CATHERINE Street W.» Room 600
• el: 866 - 8235, namų 488-8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.CL, FJR.C.S.(c).

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

Suite 215, Montreal 109, Que.

1973. V. 2 

žės mėn. 15 d. iki spalio 
mėn. 15 d. "Lito” Aušros 
Vartų skyrius sekmadie
niais bus uždarytas .Nariai 
kviečiami savo operacijas 
atlikti šiokiadieniais arba 
naudotis pašto patarnavi
mais.

SANTAUPAS Į
” LITĄ "
Balandžio mėn. 30 d. 

visi bankai ir"trust"kom- 
panijos prirašo palūkanas 
už praeitą pusmetįJ’Litas" 
už santaupas įdėtas iki ge
gužės mėn. IO d. imtinai 
mokės palūkanas už pilnus 
3 mėnesius, tai yra nuo 
gegužės 1 d.Kadangi "Li
tas” moka beveik dvigubai 
aukštesnes palūkanas už 
sąskaitas čekiams rašyti 
ir 50% aukštesnes už tau
pomąsias sąskaitas kaip 
bankai. Ar nevertėtų vi
siems pasinaudoti šiuo pa
togiu laiku savo santaupų 
pervedimui į " Litą " ?

8.5% VIETOJE 12%
”Litas"už asmenines ir 

nekilnojamo turto pasko
las ima tik 8,5% įskaitant 
gyvybės apdraudą. Kitur 
už nekilnojamo turto pa
skolas reikia mokėti 9%, 
o už asmenines paskolas 

12-18% be apdraudos."Li- 
tas”yra pilnai pajėgus pa
tenkinti Montrealio lietu
vių paskolų pareikalavimą.

KORESPONDENCIJA
Balandžio 24 d.apie 40 

žmoniųfiš jų trečdalis jau
nimo) susirinko į Aušros 
Vartų parap.salę pas įklau
syti paskaitos apie narko
tikus.

Susidėjus nepalankioms 
sąlygoms,p. E.Hogan ne
galėjo atvykti. Vietoje jo 
kalbėjo du jauni vyrai Pe
ter irDougie,patys perėję 
narkotikų pragarą ir per 
Spera House ( Point St. 
Charles) grįžę į gyvenimą. 
Tai, maždaug panašiu 
principu, kaip Alcoholics 
Anonymous, veikianti or
ganizacija, kuri padeda 
norintiems išsivaduoti iš 
narkotikų vergijos.

Dabar, kai jau lietuviš
kos pavardės vis dažniau 
linksniuojamos vietinėje 
spaudoje ryšium su nar
kotikais ir su jais susiju
siais nusikaltimais, klau
sytojų galėjo būti žymiai 
daugiau. Ypač gaila, kad 
tiek mažai jaunų šeimų 
susidomėjo šia paskaita.

Paskaitoje dalyvavę bu
vo sužavėti tų jaunų žmo
nių atviru, nuoširdžiu pa
sakojimu, jų suteiktomis 
praktiškomis žiniomis ir 
prašė Katalikių Moterų 
valdybą pakartoti tokios 
rūšies paskaitą.

Dalyviai buvo pavaišinti 
kava ir pyragaičiais.

D.S.

SVAJONIU ŽEMĖ
L. Stankevičius išleido \ 

naują,ilgo grojimo Stereo 
modernios lietuviškos 
lengvos muzikos plokšte
lę, pavadinta "SVA JONUI 
ŽEMĖ ”.

Tai yra grynai lietuviš
kų kompozitorių, linksma, 
pačios paskutinios mados, 
dainų ir muzikos plokštelė 
išleista Amerikos konti
nente.

Plokštelėje išrašyta 13 
dainų: Svajonių žemė, Ei
nam paklausyt, Koks tu 
juokingas,Senas patefonas, 
Noriu turėti tėtį, Oi eše- 
rylKlausyk širdies,Kelio - 
ninė^Ieškertotojo sapnas, 
Raganėlė, Tėvyne, Kaukių 
balius ir Kviečiame pa
šokti.

Solistų tarpe yra N. 
Ščiukaitė, A.Lemanas,O. 
Valiukevičiūtė,V. Rakaus
kaitėj .Kubiliūtė, S. Liup-

G
pharmacie

cignoft
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-9742 I7626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

kęvičius ir vyrų vokalinis 
oktetas.

Plokštelės viršelį pie
šė dailininkas Romualdas 
Bukauskas .Plokštelės kai
na tiktai $6. OO. Prisiunti- 
mas $0.75. Užsakant 
plokštelės, malonėkite iš 
anksto prisiųsti pinigus.

L. Stankevičius 
Montrealio L let .Radio ve
dėjas.

• LIETUVIU - LENKU 
dienos buvo surengtos 
Baltvyžio srityje. Iš Vil
niaus ir Kauno į Punską, 
Augustavą ir Suvalkus bu-

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
(RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, U VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albonel Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669 - 8834

Baltic Wccctwork Cc,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 
|vair0s medžio dirbiniai.

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

BELLAZZI-LAMY INC.
įVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, lang^ rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. {^dirbiniui ir visa kt.

76*2, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941
_____________________________ _ - - —»
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Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGEL1ENE

1410 Guy St., 1 a. 11 - 171c.
TW:’
932*6662; namų 737*9681

-vo nuvykus tos delegaci
jos.
• LIE TUVIŲ RAŠYTOJU 
draugijos valdyba paskyrė 
1972 metų literatūros pre
mijai skirti komisiją, to
kioje sudėtyje: Antanas 
Vaičiulaitis, Alfonsas Ny
ka Nyliūnas, Jurgis Ble- 
kaitis, Arvydas Barzdukas 
ir Juozas Laučka.

>



NL SPAUDOS BALIUS didžiausis 
metų parengimas gegužės 5d.7val

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE,
3 426 Porthenois Street, Montreal

e KARALAITĖS RINKIMAI o KARŠTA VAKARIENĖ SU GĖRIMAIS

• MUZIKA - PATRAUKLI JAUNIEMS IR VYRESNIEMS

Benec f Imi fy. 1611 Ui.
DOVANOTOS GĖLĖS STALAMS PAPUOŠTI

Tolu 365-0511 
300 - 1st AVE. LaSalle 285 - 2nd AVEJ

MIELI SPAUDOS BALIAUS 
SVEČIAI I

Štai jau ir spaudos ba
lius, kviečiame visus atsi
lankyti. Dėkojame už dova
nas loterijai ir pažadėtus 
skanėsius stalams, kurių pa
vardes skelbsime vėliau . 
Kam butu patogiau, prašome 
įteikti baliaus vakaro metu. 
Loteriją tvarkys Aug. Mylė. 
Tad iki pasimatymo ! NL.

• PROF. STASYS ŽY
MA N TAS-Žakevičius neti
kėtai mirė Los Angeles 
mieste. Nesenai jis buvo 
ligoninėje, turėjo opera
ciją, kuri atrodė praėjo 
sėkmingai ir jis buvo grį
žęs namo. Bet matyt jo 
liga komplikavosi ir jis 
mirė.

Stasys Žymantas baigė 
Vilniaus universiteto ju

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

Pakalbinkit užsisakyti 

NL* artimuosius, arba, paga

liau, p ado v anokit geram bičiu

liui nors pusmetine NL prenu - 

ta.
Pinigus siuskit su iiuo ku • 

ponu:

Vardas pavardė ............

Adresas: / gatvė ir Nr./.. . . •»

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

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

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

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

ridinį fakultetą, o vėliau 
ten pat profesoriavo .Karo 
metu jis pasižymėjo re- 
z istencinė je veikloje prieš 
vokiečius. Vienu metu jis 
buvo Vilniaus Lietuvių 
Komitetu pirmininku.
• KALIFORNIJOJE Los 
Angeles staiga mirė Ma
rija Michell Zinaitytė,ku 
yi su vyru Kazimieru jau 
mirusiu, anksčiau gyveno 
Montrealyje. Į laidotuves 
buvo išvykę sesutė Petro
nėlė Norkedtūnienė, bro
lio sūnus Sigitas Ž inai - 
tis iš Montrealio ir bro
lis Antanas iš Ontarijos.
• ŠTAŠKEVIČIŪTĖ Re - 
gina išvykusi į Europą ap
lankyti daugelį valstybių.
• Alfredas ir Dalė Pu- 
sarauskai su mažiausia ja 
3 mėnesių dukrele iš An
glijos buvo atsilankę į 

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avewye, Montreal 409 

tel. 727-3120 Namų 376-3781

Albertas N O R K E L I 0 N A S > B A. C.S.C., LB.
Agentūra veikia nuo Į945py

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

G R E IJ_A_S_ J_R._TJ.KSL U S _ P ATARNAVIMAS Į

/gX Tel. Bus.: 722-354S

Res.: 256-5355

P E T RA S A D A M O N I S 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

Montrealį ir Velykų šven
tes praleido pas savo ar - 
timuosius.

ASTA GTEDRAITYTĖ- 
PASAULIO 
VICEČEMPIONE
Jugoslavijos mieste Sa

rajeve pasibaigusiose pa
saulio stalo teniso pirme
nybėse kaunietė Asta 
Giedraitytė ir Anatolijus 
Strokatovas iš Lvovo tapo 
pasaulio stalo teniso pir
menybių mišrių dvejetų 
vicečempionais.

A sta Giedra itytė-Kauno 
kūno kultūros Instituto 
trečiojo kurso studentė.
• DARIAUS IR GIRĖNO 
lituanistinės mokyklos 
Chicagoje mokiniai leidžia 
laikraštėlį”Lituanica" .Vi
są turinį parengia patys 
mokiniai, o redaguoja In
dra Tijūnelienė.

• LABAI TURTINGA LOTERIJA

o DR. V. DAMBRAVA 
daro karjerą Amerikos 
diplomat! jo j.Tuo tarpu jis 
buvo JAV atstovybės Ar

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

PASIKALBĖJOTE SU 
-Managetiu 

LEO GUREKAS

LEONAS GURECKA5
Sales Manager 

(Lietuvis atstovas)

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 

IR SU IŠIMTIMI JUMS 

PASITARNAUS !

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE » 
PASINAUDOKITE !

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE '

numontrea! west automobile

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

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

MOKA Už: DUODA PASKOLAS
Einamąsias s-tas ___ —
Taupomąsias s-ths —-___
Term. ind. 1 metams 
Term. ind. 2 metams .... 
Term. ind. 3 metams 7.5% Investadnes--------nno 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau Nemok, gyvybės apdr. iki $10.010
dą Ud_$2,000 už taup. s-tos sumasjuž paskolos sumą. . . . ___.

Kooperatyvinė no;ntĮ ( 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 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.

t3907- A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
l iki 8 v, yąkaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

gentinoje pirmasis sekre
torius. Dabar gavo pripa
žinimą ir turi vilties to
liau pakilti diplomatijoj.

_.&5 % Asmenines
®-??Nekiln. turto .
6.5% _ ,. .__
7.0% kredito

8.5$
8j/

9.0%.
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