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DĖMESYS BALTIJOS 

TAUTOMS
Baltų Akademikų Drau

gija, Association for the 
Advancement of Baltic 
Studies, Inc. (AABS\ gavo 
pasiūlymą iš Hooverlo In
stitucijos Kaliformijoje 
mikrofilmose užfiksuoti 
rinktinius Pabaltijo nepri
klausomybės laikmečio 
žurnalus bei laikraščius.

am projektui tikimasi 
tv New Yorko centrinės 
.bliotekos piniginės pa

ramos. Praėjusio pavasa
rio Toronto universitete 
įvykusios AABS konferen
cijos rinktinės paskaitos 
šį gegužį pasirodys trijose 
knygose : ” Problems of 
Mininations: Baltic Per
spectives”,’’Baltic Litera
ture and Linguistics ” ir 
’’Baltic History”

LIETUVOJE MAŽA 
PIENO....
Lietuvoje yra labai di

delis pieno trūkumas, ir 
net dvi vadinamos minis
terijos - Paruošų(tiksliau 
rekvizicijų.E./ ir Žemės 
Ūkio - viešai ragina pri
statyti daugiau pieno į su
ėmimo vietas. Raginimas 
pradedamas tokia antraš
te : ” Parduokime daugiau 
ir geros kokybės pieno”. 
Toliau dėstoma : ’’Labai 
svarbu,kad ir toliau didė- 

prekinio pieno kiekis.
?lkia pasiekti, kad kuo 

mažiau nenugriebto pieno X 
būtų sunaudojama ūkiuose 
gamybos reikalams ”. 
(Taip rašo Vilniaus’Tiesa”. 
Tatai reiškia, kad ne tik 
kolchozų ir sovochozų, bet 
ir iš pavienių asmenų, iš 
vienos karvytės gautas 
pienas turi būti laikomas 
’’prekiniu pienu"ir atiduo
tas rekvizicijai,© ne tiems, 
kas tiesiogiai rūpinasi, 
kad pirmoje eilėje pieno 
užtektų savo šeimoms.~

1973 metu įvykęs NL spaudos balius gegužės 5 d. Montrealvje, kaip ir 
kiekvienais metais, išrinko baliaus karalaite E. Pakulytę (viduryje) ir 
princesėms,!i dešinės V. Kudzmaitę ir R. Lapenaitytę(Lapenat).

LIETUVIU

K 
VLIKO IR ALTOS 
PASITARIMAI
Tebevykstant pasiruo

šimams Europos Saugumo 
Konferencijai ir Iškilus 
Sovietų Sąjungos planams 
padalinti Sovietų Sąjungą 
į ekonominius rajonus, 
Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ir 
Amerikos Lietuvių Tary
bos Valdybų atstovai buvo 
susirinkę Chicago j gegu
žės 5 d. aptarti aktualiųjų 
lietuvių politinės veiklos 
klausimų ir priėjo išvadų:
1. Vilko ir Altos atstovai, 
aptarę pasiruošimo darbus 
Europos Saugumo Konfe
rencijai, nutarė pasiųsti į 
Helsinkį lietuvių delega
ciją kuriat vadovauti kvie
čiamas VLIKO pirminin
kas, dr.J.K. Valiūnas, ir 
šiai delegacijai parūpinti 
reikalingas lėšas,
2. Vilko ir Altos pasitari
mas pasisako prieš Sovie-

DELEGACIJA HELSINKIO
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politinėmis veiklos gairė
mis.
5. Abi delegacijos sutarė 
netrukus sušaukti plačią 
Lietuvos laisvinimo dar
bams aptarti veiksnių 
konferenciją,kurios apim
tį ir darbotvarkę artimiau
siu laiku paruoš VLKo 
Valdyba.
Dr.J.K. Valiūnas 
VLlKo pirmininkas 
Dr. K. Bobelis 
ALTos pirmininkas

SOVIETU RAJONAI 
NAIKINA RESPUBLIKŲ 
SIENAS
Kremlius ruošiasi visą 

Sovietų Sąjungą, įskaitant 
į ja ir okupuotąsias Pabal
tijo valstybes, suskirstyti 
į ekonominius rajonus Kad 
tas suskirstymas gali pa
liesti ir vadinamųjų res
publikų sienas ir, kad 
Minske Lenino vardo 
mokslų akademijoje jau 
įsteigtas Vakarų Skyrius.

Š.m. gegužės 4 d. The 
New York Times laidoje, 
dienraščio bendradarbis 
Maskvoje Theodor Shabad 
rašo,kad jau visa Sovieti- 
ja suskirstyta į 7 rajonus. 
Jie yra gana dideli, o ligi 
dabar, daugiau teoriškai, 
veikė 18 rajonų.

Rajonų, kurių 4 yra so
vietinės imperijos Azi
jos dalyje ir 3 Europos 
dalyje, pavadinamai yra 
tokie : a. Tolimieji Rytai; 
bJSibiras;c. Centrinė Azi
ja į kurį įeina Kirgizija, 
Ta ndžikis tanas, Uzbekija, 
Turkestanas;d. Kazaksta- 
nas,o Europos dalyje yra 
a. Volga-Uralas;Pietūs į 
kurį įeina Ukraina, Molda
vija, Gruzija, Armėnija, 
Azerbaidžanas; f. Šiaurės 
Centras, į kurį įeina Lie
tuva,Latvija,Esti ja, Gūdi - 
ja, Kaliningrado sritis ir 
Rusijos dalis, apimanti 
Leningrado ir Maskvos 
sritis.

Į šį ir mums labiausiai 
rūpimą rajoną, nes į jį 
įjungta ir mūsų Lietuva, 
suplaktos net keturios tau
tos. Jame didžiausią per
svarą ir savo teritorijos 
plotu ir gyventojų skaičiu
mi turės rusa i.Numatoma, 
kad per 15 m. (1975-1990' 
sudarytieji rajonai turė
sią būti ne tik ekonominiai 
suplanuoti, bet ir išdirb
tieji planai įvykdyti.

Šis Kremliaus užsimo
jimas mums aiškiai sako, 
jog tai toli gražu nėra vier 
imperijos ekonominio pla
navimo reimkės pasekmė 
Rajonas su didele rusiš
kumo persvara turės at
likti ir svarbesnius di
džiarusių-komunistų už
sibrėžtus tikslus-suvlrš- 
kinti bent kokias tautines 
kaip bolševikai, sako,na - 
cionallstines apraiškos.



LIETUVIAI IR 
UKRAINIEČIAI 
LIKIMO
BROLIAI_____________
Pažymėtina ir visada 

verta atsiminti,kad pačio
je lietuvių tautos atgimimo 
pradžioje, mūsų pirmuti- 
nieji veikėjai parodė di
delį nuoširdumą ukrainie
čiams. Seni pageltę pir
mųjų periodinių leidinių 
lapai rodo,kad apie ukrai
niečius ir jų sielvartus 
buvo dažnai rašoma, o tų 
laikų lietuviai poetai ver
tė ir spausdino Ukrainos 
didžiojo poeto Taraso 
Ševčenkos patriotines poe
mas. Jo žodžiai lietuvių 
širdyse rasdavo jautrų 
atgarsi. Ir visais laikais 
iki paskutinių metų lietu
viai dideliu palankumu 
seka ukrainiečių politinius 
žygius, domisi jų kultūri
niais darbais ir dažnai 
turi progų palyginti jų li
kimo raidą su savuoju.

-•-
Ukraina turėdama arti 

keturias dešimtis milijo
nų savo tautos kilmės 
žmonių dabartinėje Sovie
tų Sąjungoje vaidina ne
paprastai didelį vaidme - 
nįSovietų Rusija,sakoma, 
tik todėl laikoma didelė 
valstybė, kad turi Ukrai
ną .Be jos ji sumenkėtų ir 
jos reikšm ė staigiai nu
kristų iki antraeilės val
stybės. Tad suprantama, 
kad K remi lūs piktu budru
mu seka Ukra Inos gyven i- 
mą ir stropiai skuba už- 
glemžti kiekvieną ukrai
niečių savarankumo daigą. 
Dažnos žinios iš Ukrainos 
parodo, jog ten nėra ramu. 
Didžiarusiai vykdo areš
tus, tremia ne tik politi
nius opozicionierius į 
prieverčiamo darbo sto
vyklas,bet ir kultūros bei 
meno darbuotojus lygiai 
persekioja ir sodina į be
protnamius. Jau žinoma, 
kad ukrainiečių kilmės iš 
Belgijos atvykusio stu
dento Debošo provakacijų 
pasekojeprieš kokius me
tus buvo suimti šimtai 
ukrainiečių veikėjų. Vie
šuose pareiškimuose jie 
kaltinami opoziciniais 
nusižengimais, bet tikru
moje jiems primetamas 
nacionalizmas. O tai pik
čiausia didžiarusių akyse 
nuodėmė, kadangi pagrin
dinis Kremliaus troškimas 
sukūrti"vietintelę sovie
tinę naciją.’’Tautos turi 
Išnykti, o dldžiarusiška-
2psi.

NAUJA ŠIAURĖS ATLANT

Jau anksčiau spaudoje 
mirgėjo informacijos, jog 
iš Baltųjų Rūmų išei
na iniciatyva praplėsti 
Vakarų Europos valstybių 
susitarimą, kurs įprasta 
vadinti Šiaurės Atlanto 
paktu. Šiam susitarimui 
priklauso esą Europoje 
Amerikos sąjungininkai.

Negalima sakyti, jog 
Amerikos santykiai su 
Šiaurės Atlanto valsty
bėmis būtų visai sklandus. 
Amerikoje atsiranda kal
tinamai Europos valsty
bėms, kad jos turėdamos 
savo ekonominio pobūdžio 
tikslus nėra nelinkusios 
imti dalį atsakomybės 
bendro saugumo srityje. 
O iš kitos pusės,Europos 
valstybės priekaištauja, 
kad Amerika nelinkusi 
skatinti ir perimti Euro
pos valstybių vieningos 
ekonominės politikos pa
stangas. Diplomatiniam 
žaidime tai visa palieka 
savo pėdsakus. Europos 
valstybės pageidautų, kad 
Amerika sutiktų su jų no
ru savarankiai veikti vi
sose srityse. O greta to 

sis nacionalizmas turi 
viešpatauti.

Petras Šelestas, buvęs 
Ukrainos valdovas- pir
masis sekretorius ir tuo 
pačiu metu Polittiucio na
rys pasmerktas, iš Polit- 
biuro pašalintas ir prieš 
jį prasidėjo pilni įnirši
mo puolimai. Ir čia vėl 
pasireiškia dviveidiška 
Kremliaus politika. Pirmi 
kaltinimai aiškino jo gry
nai politinius nukrypimus. 
Bet dabar Kijeve leidžia
mam ideologiniam žurna
le jis jau atvira i apšaukia
mas nacionalistu. Jis gir
di didžiuojas ukrainiečių 
pasisekimais,jis melagin
gai vaizduoja ūkinę Sovietų 
Sąjungos pažangą,nerody
damas,kad urkainiečių pa
stangomis daugiausia pa
daryta progreso.O, jis dar 
kaltas ir todėl, kad savo 
knygoje perdideliu entu
ziazmu aprašo Ukrainos 
gamtąlŽ odžiu pasmerkta- 
s is Šelestas yra ukrainie
čių savarankumo ir tauti
nės savigarbos simbolis.

Lietuviams ukrainiečiai 
pasidaro dar artimesni, 
jeigu atsiminti, kiek jie 
istorijos eigoje nukentėjo 
nuo lenkų. Šimtmečiais 

Europoje girdimi prie
kaištai, kad Amerika lin
kusi daryti svarbius 
sprendįmus visai be jų 
žinios.

Dabar Baltųjų Rūmų 
manymu, atėjo laikas į 
minimą sąjungą pakviesti 
ir Japoniją, kurios daly
vavimas svarbiųjų politi
nių sprendime būtų, girdi, 
ypatingai naudingas. Tai 
vis parengiamieji spėji
mai. Šiuo svarbiu reika
lu diplomatinis darbas 
turės intensyviai būti va
romas,kad tam laikui,kai 
prezidentas Niksonas pa
sirengsi kelionę ir lankys 
Europos valstybes, naujas 
Šiaurės Atlanto Pakto pro
jektas jau būtų parengtas.

Europos valstybės iš 
Amerikos pusės gauna už
tikrinimus, kad bus palai
komas jų vieningumas, bet 
taip pat pareiškiamas pa
geidavimas, kad ir Euro
pos valstybės santykiuose 
su Amerika parodytų būti
ną palankumą pirmoje ei
lėje ekonominėje srityje. 
Lygiai žadama nedaryti 
vienšališkų sprendimų

vyko tarp tų dviejų tautų 
arši kova. Grynai' .krai- 
niškos teritorijos viso
kiausiais būdais buvo ban
doma nutautinti. Taip buvo 
Pilsudskio laikais, ne ge
riau tebėra ir šiandien. 
Nes ukrainiečiai pagristai 
skundžiasi, kad jiems pa
tekusiems į dabartinės 
Kremliaus satelitinės Len
kijos valstybę esą nepap
rastai sunku gyventi. Ir 
dabartiniai Varšuvos vieš
pačiai nenori ukrainiečių 
suprasti.Ukrainiečių kul
tūriniai darbai slopinami, 
jų kalba šalinama iš mo
kyklų, iš viešo gyvenimo.

Taigi darkartą lietuviai 
ir ukrainiečiai atsistoja 
greta viena kito, būdami 
to paties likimo broliai, 
vienodai sunkiai išgyvenę 
svetimųjų priespaudos tru
kusios ištisus amžius.

Tad suprantama, jog 
ukrainiečiai įdėmiai seka, 
kas dabar dedasi Lietuvo
je ir mūsų didžiosios pro
blemos jiems gerai su
prantamos. Lietuviai ir 
ukrainiečiai labai dažnai 
susitinka sovietiniuose ka
lėjimuose ir kanclage - 
ger tuose .Jie netarpiai iš
siaiškina savo troškimus 
ir vienas kitą supranta iš 
pirmo žodžio.

0 SUTARTIS

bendro saugumo reikaluo
se Europoje.

Baltieji Rūmai ir toliau 
stengsis sumažinti įtampą 
su komunistiniais kraš- v
tais. Šioje akcijoje Euro
pos valstybių dalyvavimas 
esąs sveikintinas.

Tuo tarpu, kai Amerika 
pasižada neapleisti savo 
Europos ir Azijos sąjun
gininkų interesų, ji lygiai 
pageidauja, kad jie atsi
žvelgtų ir į Amerikos gy
vybinius reikalus, ypatin
gai ekonominėje srityje.

Pripažįstama, kad Eu
ropoje susidarė tam tikri 
sunkumai, bet tuos sunku
mus išspręsti galima tik 
bendromis pastangomis. 
Amerika pati turi savo na
mines problemas ir ne vi
sada gali tiek pagalbos, 
kiek iš jos kartais reika
laujama.

Aplamai, mintis, kad 
reikėtų peržiūrėti Šiaurės 
Atlanto pakto pagrindus 
Anglijoj ir Vak. Vokietijoj 
sutinkama palankiai. Šiuo 
reikalu konkrečius Ame
rikos pasiūlymus Euro
pos valstybės nūs i stačiu
sios studijuoti. -Anglija 
tarp kitko mano,kad svei
ka būtų į būsimą susitari
mą įjungti ne tik Japoniją 
bet ir Kanadą. Tuo tar
pu Prancūzijoj į šiuos pa- 
s iulymus ž iūr ima ga n 
šaltai. Kai kurie laikraš
čiai net pastebėjo, jog tai 
esąs bandymas" sutriuš
kinti Europos pasiprieši
nimą Amerikos spaudi
mui . "______________

Kaimynui, geram bičiuliui, 
jaunavedžiams —

- laikraštis 
geriausia dovana

Nepriklausoma Lietuva
V ž Lietuvos i ši ai svirtim ų! Vi ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Li tumi e! Loy aute an Canada' 
bor liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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MAISTO
• Vokiečių Žurnalo" Der 
Spiegei" bendradarbis ne
seniai lankėsi Sovietų Są
jungoje.

Jis cituoja ištraukas iš 
"Pravdoje’jDaskelbto skai
tytojo Saklrovo laiško: 
" Kartais atveža pas mus 
duonos kartą per savaitę, 
kartais užmiršta tai pa
daryti". Krašto laikraš
čius^ e iš skiriant oficiozo 
"Pravdos", pasiekia dau
gybė nusiskundimų apie 
maisto produktų ir kitų 
prekių stoką. Nusiskun
džiama, kad vis dažniau 
trūksta ne tiktai duonos, 
irebalų,mėsos ir sviesto, 
bet taip pat ir druskos , 
degtukų, žibalo, nors šių 
dalykų Ugi šiol nestoko
davo.

Toliau jis rašo,kad So
vietinės Latvijos sostinė
je, Rygos mieste, kuris 
Sovietuose laikomas"vis- 
kuo pilnu"Spiegelio repor
teris pastebėjo ilgas eile: 
pirkti bulvių.Bulvės Lat
vijoje po paskutinio der
liaus nuėmimo jau nor
muojamos .Koresponden
tas nugirdo tokį,stovinčių 
eilėse,pokalbį”Maisto pas 
mus trūksta todėl, kad 
daugybė rusų yra į Latviją 
atvykę. Rusijoje jie dargi 
negauna pirkti tiek, kiek 
čia ".

• GEGUŽES pradžioj' 
pradės veikti JAV misija 
Pekine. Ten dirba maž
daug dvidešimts diploma
tų. Tuo pat metu pradės 
veikti ir komunistinės Ki
nijos misija Washingtone.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Mirė pulk. Br. Paškevičius

• Henrikas Paškevičius, 
mta Monica, C.A. gave 

liūdną žinią iš Melbourne 
Australijos, kad kovo 16 d. 
mirė jo tėvas pulk.Bronius 
Paškevičius.

B. Paškevičius buvo gi
męs 1895 m. sausio 1O d. 
Pumpėnų miestely,Panevė
žiu apskr. Jis buvo besiku
riančios Lietuvos kariuo
menės savanoriu; kovojo 
prieš bermontininkus Rad
viliškio fronte ir prieš len - 
_ ir Giedraičių fronte.Buvo 

^dovanotas dviem Vyties 
Kryžiaus medaliais(su kar
dais, kas mūsų Nepriklau
somybės kovų istorijoje re
tenybė).

Australijoje jis dirbo 
Karių Veteranų Ramovėje 
ir Melbourne Lietuvių Namų 
Taryboje.

Solistė Janina ir muzikas violončelistas Petras Armonai, 
neseniai atšventę savo vedybinio gyvenimo 40 metų sukamų.

Argentinos lietuvių jaunimas dalyvavęs II Pas. Lietuvių 
kongrese Čikagoje prieš išvykstant j kongresą su šokiu 
mokytoju Alg. Rastausku ir kun. Aug. Steigvilu. Dalis 

šio jaunimo vyks į V-tą PAL kongresą.

TILTAS PER 
NEMUMĄ 

DRUSKININKUOSE atida
rytas naujas modernus 
tiltas per Nemuną.200 m. 
ilgumo tilto projektą pa-. 
ruošė Kauno ir Leningra
do inžinieriai. Iki šiol 
druskininkiečiai naudojosi 
keltu.

KAUNE POEZIJOS 
TEATRAS
Į pirmąjį premjerą-poe- 

tų A.Drilingos irA.Mi- 
kutos poezijos naujai 
įsteigtame Poezijos tea
tre. Poezijos teatre bus 
propaguojama lietuvių poe
tinė kūryba,statomi poezi
jos spektakliai apie jauni
mą, amžininkus.

Pianistė Raminta Lamp šal
tytė koncertavo Chicagoje.

Kristina Puidaitė, garsėjanti akor
deonistė, palydinti koncertuojanti 
Windsoro kvartetą “Aušra” ir pati 
atliekanti solo kūrinius

Vyriausiojo T-ietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų pasitarimo, 
įvykusio gegužės 5 d. Chicagoje, dalyviai. Iš kairės-(sėdi) E. Vi limaitė, ALT pirm. dr. K. Bo 
belis, VLIK pirm. dr. J.K. Valiūnas, A. Vakselis ir Kuzienė (stovi) — Ldinstrubas, kun. A. 
Stašys, dr. K. Šidlauskas, A. Pakalniškis, dr. VL Šimaitis, dr. J. Valaitis ir J. Skorubskas.

Kennedy aerodromo.
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Vilniaus universiteto 
lietuvių kalbos katedros 
dėstytojai, fiksuodami 
įvairius kalbinius reiš
kinius .kartu tyrinėja ir jų 
istoriją,vystymos i tenden
cijas, ieško bendresnio 
pobūdžio dėsningumo. 
Akademinės”Lietuvių kal
bos gramatikos” pirmaja
me tome duotas filologi
jos mokslų daktaro V. Ur- 
bučio daiktavardžio dary
bos aprašas, remiantis 
naujais teoriniais princi
pais. 1972 metų respubli
kine premija įvertinta 
filologijos mokslų daktaro 
profesoriaus J. Palionio 
monografija”Lietuvių lite
ratūrinė kalba VI-v n a.” 
yra reikšminga ir savo 
teorinio pobūdžio išvado
mis. Lyginamosios kalbo
tyros teorijos bei meto
dikos klausimai nagrinė
jami knygoje”Baltų ir kitų 
indoeuropiečių kalbų san
tykiai". Šios knygos auto
rius-Vilniaus universiteto 
lietuvių kalbos katedros 
vedėjas.

Pažymėdama teorijos 
svarbą, angrinėjant aktu
alias kalbų vystymosi per
spektyvas, pasakė kores
pondentui profesorius V. 
Mažių lis,-taryba nuspren
dė ateinančiais metais 
surengti pirmąjį mūsų 
šalies kalbotyrininkų teo
retikų suvažiavimą.

STENDUOSE- KRAŠTO
TYRININKŲ DARBAI 
Vilniuje,Istorijos-etno

grafijos muziejuje, atida
ryta paroda, kurioje api
bendrinami daugiau kaip 
dvejus metus trukusios 
kultūros paminklų apsau
gos pažiūros rezultatai.

Salėje eksponuojama 
kraštotyrininkų sukaupta 
medžiaga - 180 kultūros 
paminklų apsaugos darbų 
beveik iš visų Lietuvos 
miestų Ir rajonų. Tūkstan
tyje aplankų - apylinkių 
kultūros paminklų aprašy
mai, žemėlapiai, f otogta- 
fįjos.Sukurtos dvi dešim
tys mėgėjiškų filmų, pa
skelbta daug straipsnių 
paminklų apsaugos tema
tika periodinėje spaudoje.

VASARIO 16 
GIMNAZIJOJ
Kovo 17 d. suruošta su

sipažinimo su latviais kul
tūrinis pobūvis. Paskaitą 
apie latvių literatūrą skai
tė A. Aucinieks-Silis. Pa
sirodo, kad pirmoji latvių 
4 psl.

S BARUOSE

knyga ,katal ikų katekiz ma ą 
buvo išspausdinta Vilniu
je. Abiejų tautų jaunimas 
pašoko tautinius šokius . 
Po programos visi sve- 
čiai( 30 asmenų)buvo pa
vaišinti ir apnakvinti.

Šį pobūvį organizavo ir 
globojo apylinkės pirmi
ninkas S. Antanaitis.

PASIŽYMĖJĘS 
MOKSLININKAS
Kaip praneša Vilniuje 

leidžiama s’Tarybinis Mo
kytojas”, kovo 12 d. mirė 
žymus moksliuinkas,folk
loristas ,muz ikologas .Vil
niaus Valstybinio Pedago
ginio Instituto Lietuvos ir 
užsienio literatūrų kated
ros profesorius, Zenonas 
Slaviūnas. Jis gimė 1907 
m. sausio 1 d.Skaudvilės 
valsč., Tauragės apskr., 
1927 m.baigėKrašių gim
naziją, bet dėl sveikatos 
negalavinų aukštojo moks
lo diplomą įs igi jo V ilniaus 
Universitete 1958 m. -jis 
apgynė filosofijos mokslų 
kandidato disertaciją.

Z. Slaviūnas yra para
šęs daug straipsnių etno
grafijos ir muzikologijos 
klausimais. 1938 m, išlei— 
do”Lietuvos kanklės",su
darė lietuvių etnografinės 
muzikos bibliografiją.Di
džiausias jo darbas yra 
trijų tomų leidinys"Sutar- 
tinės lietuvių daugiabal
sės dainos (1958 - 1959).

• ANGLIJOS LIETUVIU 
NAMŲBENDROVĖS šuva-' 
žiavime Londone iš pirm, 
inž. S. Nenortos praneši
mo sužinota, kad Lietuvių 
Namai 1972 m.baigė su ge
ru pelnu-aple 4000 svarų. 
Daugiausia pajamų gauta 
iš nuomos, vasarvietės ir 
iš barų. Bet bendrovė ir 
DBLS-gos leidžiamas sa
va it ra štiš "Europos Lietu
vis "ir Nidos Knygų Klubo 
leidykla dirba su nuosto
liais. Yra vilties, kad fi
nansinė būklė ateityje dar 
labiau pagerės,nes senes
nieji Britanijos lietuviai 
pradeda testamentais už
rašyti savo turtą namams.

• GEOGRAPHIC SOCIE
TY Chicagoje ketvirta
dieniais rodo iš įvairių 
kraštų skaidres. Jos ro
domos viešojoj bibliote
koj. Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų skaidrės buvo 
rodomos balandžio 12 d.

JAUNIMAS APIE H
PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESO 
PETICIJĄ
Mūsų spaudoje buvo 

daug rašoma apie jaunimo 
peticiją. Dabar įdomu su
sipažinti ką gi mano pats 
jaunimas apie šią peti
ciją.
Virgilijus Kaulius - Peti
cija,mano įsitikinimu, nė
ra labai prasmingas daly
kas savo galutiniam tiks

SVARBU IŠGIRSTI K A. SAKO JAUNIMAS

Buvo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas. Buvo 
lietuvių jaunimas vyres
niųjų įtaigoj ima s paskelbti 
garsią peticiją, kurią tu
rėjo pasirašyti kiek įma
noma daugiau žmonių. Jau
nimas turėdamas peticijos 
tekstą rinko pa rašus. Su
rinko jų daug.. .O dabar,

kai viskas, kas buvo nu
rodyta,jau atlikta, paklau
sykim ką tas pats jaunimas 
sako apie peticiją ir apie 
visą šią akciją.

Baugu pasakyti, bene 
iškalbingiausia jaunuolių 
nuotaikas pavaizduoja ta
sai klas iškas is"Pfhhtl" 

lui, bet yra vienyjimo už
siėmimas jaunimui ir lie
tuvių visuomenei bendrai. 
Laima Jauniūtė-Nemanau, 
kad peticijos atsiekia sa
vo tikslą. Organizacijos 
per daug šią peticiją pla
tino, tai žmonėms atsibo
do.
Vida Naujelytė - Manau, 
kad būtų buvęs geras už
siėmimas .Žmonės neįver
tino peticijos. Gerai, kad 
nors jaunimas užsiangar- 

Argentinos lietuvių jau
nimas dainuoja.

Tautinių šokių grupės 
" Grandies " šokėjos.

Brazilijos atstovai II PLJK

žavo ką nors konkretaus 
nuveikti.
Audronė Miglinaitė -Tai 
tik popieris, kurį žmonės 
jaučiasi įpareigoti pasira
šyti. Nieko neatsiekia. 
Giedrė Šepaitytė - Berei
kalingas dalykas. Jau 
mums atsibodo. Vashing- 
tone jau žino apie mus. 
Linas Rimkus-"Pfhhht.!!"
Vytenis Žygas-Labai ge
ras dalykas-labai patinka. 
Edis Razma-Iki šiol atro
do, kad nieko neišėjo,bet 
jeigu visi susidėtų, tai gal - 
galėtų būti naudingas dar
bas.
Rima Skorubskaitė-Gera 
mintis,bet nėra efektinga. 
Aušra Aukštuolytė-Graži 
mintis,bet nepraktiška. 
Algis Lieponis-Labai rei
kalinga lietuviams išeivi
joje mėginti padėti lietu
viams Lietuvoj.

Pas. Lietuvių jaunimas

• BOSTONE buvo atšvęs
ta Korp. Neo - Lithuania 
50 metų gyvavimo sukak
tis. Dr. Jonas Balys iš 
Vashington, D. C., skaitė 
paskaitą:"Mūsųtautos kū
rybingumas ".
• LOS ANGELES mieste 
buvo nagrinėjamos lietu
viškosios išeivijos pro
blemos, jų tarpe buvo ir 
tema liečianti jaunimą, 
"Jaunimas laisvės kovoje".
• Vytautas Vardys skai
tė paskaitą " Liberalinis 
protestas ir nacionalizmo 
klausimas Sovietų Sąjun
goje ", Chicagoje.
• "Grandies " ansamblio 
ruošiamas " Lietuviškų 
vestuvių"pastatymas Jau
nimo centre,Chicagoje.

BRAZILIJOJ...
Atostogų metu vyksta 

specialus šešių savaičių 
lietuvių kalbos kursas jos 
nemokantiems.Yra 12 stu
dentų pamokos tris kart 
per savaitę. Globoja Bra
zilijos Lietuvių Bendruo
menė. Vartojamas skaid- 
rtų(audio-visual) metodai 
ir Lietuvių Bendruomenės 
pratimai iš Šiaurės Ame
rikos JCalbos kurse moky
tojauja Z. Juraitytė, E. 
Mikuckytė, R. Juraitis, A. 
Saulaitis ir A. Petraitis.

• NAUJŲJŲ KANADIE
ČIU teatras Toronto vai
dins estų rašytojo Veli 
Kudres veikalą" A n.is land 
of my own". Šiame vaidi
nime turi dalyvauti įvairių 
tautų jauni aktoriai.

NEPRIKLAUSO'’.A LIETUVA



Watergate rūmai, kuriuose numeriais 1 ir 2 pažymėtose vietose 
buvo demokratų partijos vyriausios būstinės įstaigos.

• AR ATSISTATYDINS 
prezidentas Niksonas ?Ty- 
lios kalbos pasiekė viešu
mą .Spaudoje jau pradeda
ma rašyti, jog galima lauk
ti prezidento Niksono at-

istatydinimo. Pavyzdžiui 
ot.Louis įvykusiam varto
ju interesams ginti skir

tame susirinkime žinomas 
politinis veikėjas Ralph 
Nader,spaudos atstovams 
girdint, pasakė:Watergate 
skandalas nelabai tolimo
je ateityje, gal už dvejų 
ar trijų mėnesių privers 
iš savo posto pasitraukti 
ir prez identą Niksoną. Ky
la nepasitenkinimas net ' 
pačioje republikonų parti
joje. Prezidento autorite-
V

)s mažėja, o pagaliau 
eis laikas, kad jis jau 

negalės valdyti šią mil
žinišką šalį.
• WOUNDED KNEE in
dėnai protesto ženklą n 
įsitvirtino ir reikalauja, 
kad jų pageidavimai fede
ralinės valdžios būtų iš
pildyti. Įvairūs sluoksniai 
Amerikoje stato savo rei
kalavimus,bet iki šio lai
ko vieni indėnai buvo 
klusniausi ir nuolaidžiau

ji. O jie atsimena, daugy- 
ę skriaudų, kokias paty

rė ištisus šimtmečius . 
Dabar ir jie pakėlė savo 
balsą. Eina gandai, kad 
tarp federalinės vyriau
sybės ir indėnų vyksta 
slaptos derybos dėl ra
maus viso konflikto iš
sprendimo. Bet sakoma, 
kad indėnams duotas ul
timatumas iki tam tikro 
laiko liautis reikšti pro
testus,ką jie iki šio laiko 
darė. Tuo atvėju Jeigu 

indėnai nurodytų termi
nu neišeitų iš Wounded 
Knee miestelio, tai neva 
būsianti ši vietovė štur
muojama ir gali būti daug 
aukų. Tai, žinoma, gali 
atsitikti. Bet tai būtų di
džiausia gėda Amerikai.
• IŠ MASKVOS pakilo 
sovietinis lėktuvas ir tu
rėjo skristi į Leningradą. 
Bet lėktuvui pakilus į 
aukštį, vienas kelei
vis ginkluotas bomba, pa
reikalavo nukreipti ke
lionę į Stockholmą.Pilo
tas pasuko į Baltijos jū
rą, padarė ratą ir grįžęs 
nusileido Leningrado oro 
uoste, pranešdamas, kad 
čia yra Stockholmas.Kai 
paaiškėjo apgavystė, tas 
keleivis susprogdi
no bombą. Žuvo pilotas 
ir pats keleivis.Kitų au
kų nebuvo.
KAIP PARENKAMI
NEW YORKE 
STATYBOS 
DARBININKAI
Statybos darbe reikalin

gi meisteriai,žmonės, ku
rie moka savo amatą. Bet 
dabartiniais laikais Nev 
Y’brko statytoja i,kompani
jos ir pavieniai asmenys, 
dar turi prisilaikyti tam 
tikrų rasinių dėsnių.Nes 
New Yorkomayoras išlei
do tam tikrą potvarkį, rei
kalaujantį, kad statybose 
būtų užimti įvairių etninių 
grupių asmenys. Dabar 
reikalinga, kad firma, no
rėdama gauti statybai lei
dimą,būtinai nurodytų, jog 
darbuose dalyvaus tam 
tikras nuošimtis negrų, 
portorikiečių ir kitokių 
padermių darbininkų. Tuo 

tarpu reikalaujama, kad 
26% visų statybos darbi
ninkų būtų negrai,porto- 
rikiečiai o taip pat ir kitų 
mažumų darbininkai. Ma
yo ra s potvarkyje suminė
tos sankcijos firmoms, 
kurios nesilaikytų pa
skelbtų taisyklių. New 
Yorke kiekvienais metais 
išleidžiami trys bilijonai 
dolerių statyboms, kurias 
finansuoja vienu trečdaliu 
pats miestas,kitą trečda
lį duoda steitas ir dar 
trečdalį prideda federali
nė vyriausybė. Pirmiau
sia miesto mayoro po- 
tvarkys bus taikomos toms ~ 
statyboms. Šis potvarkys, 
kaip statybos firmų, taip 
lygiai, ir darbininkų unijų 
buvo sutiktas nepalankiai. 
Nurodoma, kad mayoras 
panašų potvarkį išleido, 
pasiilgus populiarumo, o 
realiai tos taisyklės netu
rėsiančios praktiškos 
reikšmės.
• NEW YORKO steito 
statistika rodo, kad 1972 
metais šiame didžiausia
me steite buvo atlikta dau
giau abortų, negu buvo gi
mimų .Minėtų metų bėgyje 
užregistruota 252, 278 gi
mimai, o abortų buvo 278, 
OOO.Bet informioti sluoks
niai sako, kad šie duome
nys neparodo tikrosios 
steito padėties. Nes visi 
gimimai,tai steito moterų 
nuopelnas, o abortų labai 
daug čia atliekama mote
rims, kurios atvyksta iš 
kitų vietų, ne s abortai New 
Yorke labiau prieinami ir 
paprasčiau atliekami.
• SVOGŪNAI netikėtai 
Amerikoje pabrango. Visų 
maisto produktų pabran
gimo metu, atkreipia dė
mesį nepaprastas svogūnų 
pabrangimas, už svarą 
vienu metu buvo mokama 
net iki 50 centų.

• ANGLIJOS karalienės 
Elžbietos vyras princas 
Philiphas,Edinburgo herco
gas rengiasi vasaros pabai
goje nuvykti į Sovietų Ru
siją. Kaip tik rugsėjo mė
nesyje Kijeve turi įvykti 
Europos arklių lenktynės, 
o princas Philiphas, kaip 
žinia, yra didelis arklių 
lenktynių mėgėjas. Galimas 
daiktas, kad su juo kartu 
važiuos ir jo duktė prince
sė Anne, kuri irgi labai 
mėgsta jodinėti.

Tai bus pirmoji Anglijos 
karališkos šeimos narių 
kelionė į Sovietų Rusiją.

PROVOKUOJAMAS AKADEMIKAS 
SACHAROVAS

Akademiko Sacharovo 
veikla, ypatingai jo vado
vavimas žmogaus teisėms 
ginti komitetui, nedavė 
ramybė Kremliui. Dabar 
bandoma jį palaužti ir 
vartojamos įvairios prie
monės. Tarp kitko perse
kiojama jo duktė Tatjana 
ir daromi kiti trykdymai 
jam veikti.

Tarp kitko Sacharovas 
gavo laišką iš Jaktro, kurs 
kaip spauda skelbė kanki
namas ir terorizuojamas, 
esąs palūžęs ir jau atsi
sakęs savo opozicinės 
veiklos. Tame laiške, ku- 
Tis aiškiai parašytas KGB 
agentams diktuojant, sa
koma:

’• Aš buvau visos eilės 
laiškų autorius, ten buvo 
išdėstyti nepagrįsti kalti
namai vyriausybei. Tai 
buvo šmeižtas prieš mūsų 
valstybės sistemą .Aš sa
vo namuose laikydavau ir 
taip pat platindavau anti- 
sovietinę literatūrą,o ta ip 
pat rinkau šmeižiančio po
būdžio informacijas. Dau
geliu atvėju ši literatūra 
buvo jos priešų panaudo
jama prieš mūsų šalį.

Toliau toje pačioje dva - 
šioje atgailaudamas Jaki- 
ras aiškina, kad toji me
džiaga, kurią platino jis 
pats ir jo šalininkai,daž
na i atsidurdavo užsieny
je ir sovietų valstybės 
priešų buvo panaudoja
ma propagandoje. Jis nu
rodo, kad užsienio radio 
stotys savo propagandą 
remdavo jo paties ir kitu 
opozicionierių raštais.Be 
tos medžiagos jų propa
ganda būtų buvus visai ne
veiksminga. Jakiras tiesiog 
įspėja Sacharovą, kad jį 
irgi"eksploatuoja" antiso- 
vietiniai propagandos va
dovai.

Šio laiško atsiradimas 
tačiau turi menką vertę. 
Kadangi savo laiku Jakiras 
buvo slaptu keliu savo 
draugus įspėjęs,kad neti
kėtų jo kokiems nors pa
reiškimams ar raštams, 
nes jie esą iš jo išgauna
mi prievartos būdais.

GRAIKIJOS
MONARCHIJA 
NAIKINAMA ?
Graikija valdo, kaip ži

nia, vyriausybė, sudaryta 
iš karininkų, kurie buvo 
nepatenkinti jauno nesenai 
į sostą įžlugusio Graikijos 
karaliaus Konstantino li

beraline politika .Karalius 
pasitraukė į Italiją ir čia 
vis laukė,kad jį vėl pakvies 
į Graikiją karaliauti. Bet 
dabartinė Graikijos vy
riausybė,kaip matyt, neturi 
vilties su karalium susi
kalbėti, ir jau sprendžia 
be jo išsiversti.Tai paro
do nors ir toks faktas,kad 
pastaruoju metu buvo iš
leisti metaliniai pinigai 
jau be karaliaus portreto, 
kas prieštarauja nusisto- 
vėjusiom tradicijom. Pen
kių drachmų naujai išleis
toje monetoje vietoje ka
raliaus atvaizdo, padėtas 
simbolinis dabartinės vy
riausybės ženklas: karei
vis, o už jo iškylantis le- 
gendarlnis Sfinksas.

Greta to dabartinė Grai
kijos vyriausybė pradėjo 
šalinti ir kitus monarchi
jos ženklus. Nuo daugelio 
namų fasadų nuimamos 
karališkos karūnos. Ofi
cialiuose raštuose vengia
me vartoti žodį ” karališ
kasis”, o pakeičiama kuo 
kitu.Anksčiau, pavyzdžiui, 
buvo vadinamas” karališ
kasis karo laivynas”© da
bar paprastai rašoma 
’’Graikijos karo laivynai.
• KANADOS unijų nariai 
daugeliu atveju priklauso 
toms pačioms unijoms, 
kurios veikia taip pat tr 
JAV ir ten yra tų Unijų 
centrai .Tai dabar Kanados 
unijos,kur tos surištos su 
tarptautinėmis darbo uni
jomis JAV naro mokesčių 
pavydalu į užsienį išmo
kėjo $41,469,000. Tai 
stambios sumos išmeta
mos už valstybės sienų.

LENKAS AUTORIUS 
VISAI NEMINI 
LIETUVIŲ LENKIJOJE

’’Gintaro”leidykla išlei
do Mykolo Požarskio kny
gą ” Tarybų Lietuvos ir 
Liaudies Lenkijos santy
kiai”. Joje esąs nušvies
tas istorinis kaimyninių 
tautų tarpusavio bendra
darbiavimas socializmo 
sąlygomis. Pasakojama 
apie lenkų tautinės mažu
mos gyvenimą Lietuvoje, 
Lenkijos-Lietuvos ekono
minį bendradarbiavimą ir 
atskirų sričių santykius.

Labai gaila,kad nutylėta.
Nieko neminima apie 

lietuvių mažumų gyvenimą 
Lenkijoje.

■M
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Kai aš tą naktį, po visų tų tardymų ir kankinimų, 
jžrr.igau \raršuvos Dzikų karių kalėjime, tai ir nepabū
gau iki ryto. Pabusdamas galvojau, kad sapnavau baisų 
sapną, bet pramerkęs akis pamačiau, kad tai ne sapno 
būta: gulėjau ant narų, prikabintų prie sienos, ten pat 
buvo kita lenta priglausta prie sienos (tai stalas) ir iš 
lentų sukalta kėdė, taburetė. Mažytė kamera buvo niūri 
ir tamsi. Palubei mažas, grotais užkaltas, langelis iš lau
ko pusė tinklu užtrauktas.

Pajudėjau: visas kūnas sumuštas skaudėjo, sąna
riai gėlė, o kojos ir rankos nutirpusios. Pakilau: rengtis 
nereikėjo - nebuvau tą naktį nusivilkęs. Kai sukniubau, 
taip ir išgulėjau. Kameroj ant sienos buvo pakabintas 
raštas - kalėjimo tvarkos nurodymas.

Ką Piorunouskis tardymo metu sakė, netikėjau. 
Maniau, kad Varėnos žvalgybos viršininkas Jaworskis 
per savo agentus turėjo kokių nors kitų žinių apie mus 
ir. kad daugiau iš draugų yra suimta.

Tik vėliau paaiškėjo, kad Jaworskis apie mus nie
ko nežinojo, o tik spėliojo. Mūsų apylinkės lietuvių tar
pe nebuvo nė vieno išdaviko ir niekas lenkams nedirbo.

Jo agentai mus sekė ir vienas faktas jiems buvo aiškus, 
kad Vincas Česnulis buvo mano geriausias draugas. Ir 
jei aš ką veikiau, tai ir jis turėjo kartu dirbti.

Tomas Česnuliai suimti ir prisipažinę, bet vėliau pasi
rodė. kad Tomo net ir suėmę nebuvo.

Tačiau tą dieną mažutėj Dzikų kalėjimo kameroj 
buvo neramu ir baugu, nes nežinojou. kas dėjosi tėviš
kėj. ir nujausti negalėjau. Retkarčiais sustodavau prie 
lango, pasistiebęs ant pirštų galų, išvysdavau kieme ka
linius - karius pasivaikščioti išvestus. Manęs tą dieną 
pasivaikščioti nevedė. Protarpiais sargybinis praverda
vo duryse mažiuką langelį, “vilkiuku” vadinamą, 
pažvelgdavo į vidų, patikrindavo, ką veikiu. Per 
pietus ir vakare gavau kario maisto davinį, lygiai kaip 
kariuomenėj, bet valgyti, nors ir alkanas buvau, ne
norėjau - rūpėjo, kas bus ir kuo tas viskas baigsis....

Už durų buvo girdėti praeinančio sargybinio žings
niai. Tuoj pat išgirdau ir kėlimo komandą, lygiai kaip 
kariuomenėj. Prie langelio priėjęs sargybinis šuktelėjo, 
kad turiu būti pasirengęs patikrinimui. Maždaug pen
kias minutes prieš patikrinimą turėjau jau stovėti išsi
tempęs prieš duris raportui. Patikrinimas būdavo du 
kartu per dieną - ryte ir vakare prieš pakeičiant sargy
bas.

Po patikrinimo atnešė kario pusryčius - juodos ka
vos puoduką ir duonos gabaliuką. Kava išgėriau, bet 
duonos praryti negalėjau, springo gerklėje. Netikra 
ateitis ir rūpestis buvo didesni už alkį, nors daugiau ne
gu dvi paras, buvau nevalgęs. Žinojau, kad tuoj turės 
įvykti karo lauko teismas - karius, nusikaltusius valsty
bės išdavimu, teisdavo karo lauko teismas. Jo spren
dimas galėjo būti tik mirties bausmė arba išteisinimas. 
Karo lauko teismas kalėjimo bausmių neskirdavo.

Stengiausi analizuoti kiekvieną klausimą protoko
le ir ar užteks tų kaltinimų, prie kurių nors ir neprisi- 
pažinau, kad mane nuteistų mirties bausme. Atrodė, 
kad per maža konkrečių mano kaltės įrodymų. Tačiau, 
jei kuris iš suimtųjų Varėnoj neišlaikys ir nebeiškentės 
kankinimų bei mušimų, ant manęs ką nors pasakys, gal- 
tada tikrai pakaks davinių mane nubausti mirtimi.

Piorunowskis tardydamas tvirtino, kad Vincas ir
Bus daugiau.

Saulėta pavasario diena Darsūniškyje

I ( Antroji ištrauka^

VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J< Gliaudo s romano ’Sunkiausiu Keliu")Eidamas Katedros aikšte, Sleževičius stebėjo vo- ikišką vėliavą bokšto stiebe. Vėjas stengėsi ją nupūsti įnuo kalno. Drama vyko aukštybėse. Ten buvo vėjas, atkaklus stiebas ant masyvinio bokšto ir labai jautri vėjo smarkumui vokiška vėliava. Keistas jo akims margas audinio gabalas, kuriam žmonės suteikia simbolio reikšmę. Apačioje gi, aikštėje, vėjo kaip ir nebuvo. Šalo, ir gruodžio pabaigos vėsa gnaibė ausis ir nosį. Stiklinės grienės rūpestingai dengė užšalusias rudens balutes.Ne, tarė sau, miestas nepakito per tuos metus, kuriuos jis praleido neaprėpiamuose Rusijos plotuose. Miestas liko tas pats — amžinas savo statinių ansambliuose, su auksu spindinčiais šventovių kupolais, su niekur kitur neatrandamu savo senovės žavesiu. Ir ižydrieji Verkių ežerai spindėjo jam iš tolo. Ir lietuviškų būrelių krykštavimas per ekskursijas prie Verkių kilo atminty. Nebuvimo laikotarpis pasirodė trumpas, ūmus, o svetur jis atrodė toks ilgas.Tą žiemos popietę Sleževičių instinktyviai masino Vilniaus gatvės. Nekreipdamas dėmesio į šąlantį orą, ėjo Švento Jurgio prospektu, kur penkiaaukščiai namai, išsirikiavę pagal prospekto liniją, džiugino žvilgsnį savo masyvumu ir klusniomis architekto minčiai proporcijomis. To prospekto statinių linijos visai nepastebimos Vilniuje, nes senoji šventovių architektūra suima visą žmogaus dėmesį. Jis pasuko į senas gatves, kur namai kovojo vienas su kitu dėl erdvės, o įvartės buvo plačios ir tamsios.Ekskursuodamas po miesto pločius, miesto, kurio buvo pasiilgęs, jis pradėjo vis dažniau sutikti pažįstamų. Jų radosi vis gausiau. Tarp sutiktųjų buvo tie, kurie nepasitraukė 1915 metais Rusijon, išgyveno tą laikotarpį vokiškos okupacijos sąlygose; tarp jų buvo

ir tie, kuriuos jam teko sutikti Rusijoje, triūsiant lietuvių politiniuose arba pabėgėlių šalpos akligatviuose.Žmonių interesai nauji, įdomūs. Iš tų pripuolamų šnektų, iš jų nuotrupų, žodžių mozaikos jis stengėsi sugauti, kokie nauji atspindžiai buvo tuomet įsipynę į lietuviškas temas.— Nieko nebus, bolševikai Daugpily. Jie organizuoti. Turi savo kariuomenę, — dėstė pesimistai.— Bolševikai paskelbė sovietinę Lietuvos-Baltarusijos valstybę. Tenka sutikti su realybe, — tęsė kiti.Nuomonių kratiny išgirdo sarkastiškus ir skeptiškus atsiliepimus apie Lietuvos Tarybą.— Taryba viską supainiojo ir viską sugadino.— Kaip tai suprasti? — paklausė Sleževičius.— O, tamsta, tuo tikėk. Aklai tikėk. Buvo Taryba ir nebėra Tarybos. Kada žūva reputacija, žūva žmogus, žūva ir organizacija.Bendrakalbis kinkavo galvą, darė gudrias, daug žinančias akis. Jis kikeno:— Urachas, pone Sleževičiau! Karalius Urachas!Vokiečiai bėga. Kur tas Urachas Antrasis? iVienas mažai pažįstamas vyras, kadaise sutiktas Petrapilyje, drąsiai patarė:— Venk, tamsta, bet kurio ryšio su Taryba.Ir pretenzingai į artimesnę pažintį pridūrė:— Su ginčais jie priėmė rezoliuciją apie savos valstybės steigimą, o bėga į Gardiną. Į Vokietiją, tamsta, jie bėga. Tad kam jie vasario šešioliktą gaišo su beprasminga rezoliucija? Lietuviui geriau elgtis kaip stručiui: galvą į smėlį — ir lauk. Kitaip mus labiau žudys.— Kas gi žudys?— Daugpilio valdžia. Kapsukas su Angariečiu jau skelbimus kabina Vilniaus gatvėse.Vyras apsidairė ir, įleidęs ranką į apsmukusio apsiausto kišenę, išėmė sugniaužtą skelbimą. Vėjas pamėgino pagauti popierių, bet išdaiga nepavyko. Vyras stipriai laikė skelbimą šalty sugrubusiais pirštais.Sleževičius skubomis perskaitė tekstą:
NEPRIKLAUSOMA ^lėtėVlS



PETRAS ČESNULIS

’KAIP KENTĖJAU

PILSUDSKIO 
KALĖJIME- 

nužmogintieji*
( Ištrauka iš atsiminimų knygos)

(Iš praeito numerio)

Tuo laiku, kai Piorunowskis tardė mane Varšuvoj, 
mano tėviškėj tebuvo suimti tik Mikas Stoškus, Miko 
Stoškaus žmona ir mažametė jų dvylikos metų dukrelė, 
’ie visi gyveno Perlojoj, Lenkijos pusėj. Tą dieną Stoš
kaus mergytė ėjo vieną į Lietuvos pusę. Ją beeinančią 
V tiltą lenkų sargybiniai sulaikė, nuvedė į pasienio 

sargybos būstinę ir iškratę rado kažkokį raštelį. Radę 
pas ją tą raštelį suėmė višą Stoškaus šeimą. Jaworskis, 
žvalgybos viršininkas, juos labai mušė, ir šie, mušimų 
neišlaikę, pripažino, kad aš per Kalėdų atostogas buvau 
pas juos užėjęs.

Piorunowskis Varšuvoj mane tardydamas melavo, 
kad yra suimtų ir daugiau. Tebuvo suimti tik tie trys 
asmenys. Palikęs mane Varšuvoj, jis išskubėjo į Varėną 
pas žvalgybos viršininką Jaworski, kuris lietuvių tarpe 
buvo pagarsėjęs savo žiaurumu ir klastingumu. Į Va
rėną pasikvietę dar kelis Vilniaus žvalgybos karininkus, 
jie pradėjo daryti suėmimus.

Suėmė visus mūsų šeimos narius: mano tėvą Klimą 
esnulį. brolį Klimą, jo žmoną ir mano pirmąją žmoną 

Antaniną. Pirmaisiais antrosios rusų okupacijos metais 
J 
ji tragiškai žuvo Lietuvoj, o taip pat ir tėvas jau yra 
miręs. Tebūnie lengva jiems Lietuvos žemelė! Be jų 
dar taip pat suėmė Baublienę iš Perlojos, Vincą Cesnulį 
ir jo žmoną iš Paulių kaimo. Visus, nuvarę į Varėna, 
pradėjo žiauriausiai tardyti. Iš jų visų norėjo išgauti 
apie mano tariamą veikimą. Mušė, kapojo botagais.

Kai bemušamas kuris apalpdavo, dar kiek paspardę, už- jį bekankino. Mušė lazdomis per padus, pistoletų ran- 
pildavo vandens ir vėl per žaizdas iš naujo kirsdavo, kenomis daužė šonus ir kankino, kaip tik išmanė, bet 
Juos visus vertė pripažinti, kad aš dirbęs Lietuvos žval- Vincas buvo užsispyręs, iškentėjo ir visai nekalbėjo, 
gybai, kad platinęs spaudą, kad slapta per sieną eida- jam net naudojo pačią žiauriausią kankinimo priemonę 
vęs. kad teikdavęs Lietuvos žvalgybai žinias, visada tu-
rčduvęs daug pinigų ir kad organizavęs apylinkės jau- ’ vandens ,r žibal° Pylim’ Pro nosi’ Burn? “kišdavo 
nj rankšluosčiu, o pro nosį pildavo vandenį arba žibalą.

Taip pat ant rankų kabino ir visokiais būdais kankino,

Pagaliau kai kurie iš jų neišlaikė’: sumušti, pus- ščioti. bet ir pastovėti negalėjo - buvo atmušti padai, 
gyviai ir pusiau be sąmonės buvo priversti pasirašyti Jo didvyriškumo dėka aš ir išlikau gyvas. Jei pirmomis 
jiems net neperskaitytus protokolus, kurie buvo iš anks- dienomis iki mano karo lauko teismo bent ką nors, ir 
to jau surašyti ir kuriuos vėliau, kaip liudininkų pa- sąmonės netekęs, būtų papasakojęs, tai mane būtų su-
rodymus, prijungė prie bylos. Nė vienas iš tų liudininkų 
į teismą nebuvo pašaukti. Žiauriausiai už visus buvo 
tardytas mano geriausias draugas Vincas Česnulis iš 
Paulių kaimo. Jis nebuvo mums giminė, bet pažinom 
vienas kitą gerai. Buvom kartu augę, drauge tą pačią 
mokyklą lankę ir abu visur sykiu ėjom. Tarp mūsų ne
buvo paslapčių, vienas kito mažiausią žingsnį žinojom. 
Jaworskis iš savo agentų tą taip pat žinojo, todėl'abu 
su Piorunowskiu buvo beveik tikri, kad tik iš Vinco 
Česnulio gali daugiau ką nors ape mane išgirsti. Ir kaip 

Vilniaus krašto kolchozininkai dar važinėja tokiais vežimais-

bet Vinco nepalaužė - jis nekalbėjo. Po to tardymo tris 
mėnesius spjaudė kraujais, o porą mėnesių ne tik vaik- 

šaudę....
✓

Tuo pat laiku Krokuvoj suėmė Miko Stoškaus sū
nų Iena Stoškų, kuris tuo metu tarnavo lenkų kariuo
menėj. Jo Krokuvoj netardė, persiuntė į Vilnių, į Anta
kalnio karių kalėjimą.

Iš Varėnos visus kitus po kelių dienų paleido, be 
Miko Stoškaus, jo žmonos, Vinco Česnulio ir Anta
ninos. Juos pervežė į Vilnių toliau tardyti.

„Pasiremdama sukilusiųjų prieš okupacinę val- 
■ džią ir jos agentą — kontrrevoliucinę Tarybą, ir nepri- 

pažįstančiųjų nei jokio anglo - prancūzų - amerikonų ka
pitalistų kontrrevoliucinio bandymo įsikišti į dirban
čiųjų masių likimo sprendimą, Lietuvos darbininkų, 

) valstiečių ir raudonarmiečių valia, Lietuvos ir Balt-
■ gudijos komunistų partijos CK skelbia laikinąją Lie

tuvos darbininkų ir valstiečių valdžią.“
— Tai tamstai sukelia baimę? — paklausė Sleževi

čius.
— Juk Rusijoje ragavome darbininkų ir valstiečių 

valdžios pyrago.
Sleževičių pagavo pasigailėjimas panikos pagau

tam žmogui. Panika buvo nuolatinė gyvenimo palydo
vė Rusijoje. Grįžęs į Vilnių, jis ilgėjosi vilties, pasi
tikėjimo ateitimi.

— Tai yra fikcija, tamsta, — jis pasakė. — Ir tai yra 
fikcija dėl to, kad Lietuvos komunistų partijos nėra. 
Tai aš. gerai žinau, nes tiktai vakar grįžau iš Rusijos.

— Bet kodėl gi, įeigu tai fikcija, Taryba bėga į 
Vokietiją?

\ Vyras rūpestingai kišo kišenėn Kapsuko skelbimą.
\ Apmaudas sulamdė jo veidą.

— Kodėl gi ant sienų kapsukinės valdžios skelbi
mai,— ne mūsų Tarybos?

Staigios ašaros įsmilko į jo akis. Jis net sušuko:
— Argi tai nėra baisu? Taryba, Taryba! Visi bu

vome su ja. Bet, štai, Urachas! Štai ir tas išbėgimas! 
O Daugpilio valdžios skelbimai jau ant gatvių kampų

— Aš turiu tamstai patarimą, — kažkaip šviesiai 
pasakė Sleževičius.

— Kokį?
— Plėšti Kapsuko ir Angariečio skelbimus nuo 

sienų ir stulpų. Tai bus svarus įnašas į lietuvišku 
reikalą.

Sleževičiaus tonas buvo linksmas, net pokšt iškis 
Panikos pagautas vyras, atspindėdamas savo kintan 
čioje nuotaikoje Sleževičiaus toną, šyptelėjo pirm 
nedrąsiai, o paskui drąsiau...

/
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Tos pat dienos bėgyje, vis smagiai jausdamas 
gruodžio vėsą veide, o kūno šilimą po apsiaustu, Sle
ževičius atrado daugybę įdomių padėties faktų. Gatvės 
atspindys buvo gyvenimo atspindys. Gatvė buvo ta 
rytum upokšnis, kuris atspindėjo kranto įvykius. Per 
medinės tvoros ilgumą balta kreida užrašas: „Taryba — 
ryba. Woda wyschnie — ryba zdechnie.“

Sleževičius lėtai skaitė surimuotą sakinį. Rašiusi 
ranka buvo nepatyrusi. Tai mažaraščio darbas. Ta 
čiau sakinio esmė glūdėjo aukštos politikos sferoje.

Sutiko ir jaunuolių, kurie kažkaip iššaukiančiai 
narsiai nešiojo namuose pasiūtas lenkiškas konfedera 
tęs. Gruodžio diena šalčiu kaitino ausis, bet žaisminga 
me konfederatės užmovime jautėsi egzaltuotas iššūkis 
narsa ir pasiryžimas.

— Tai šitokie ir rašo rimuotus dergalus, — spėjo 
Sleževičius. Tačiau jis neturėjo noro lenkiškai užka 
binti kurį iš jų. Ir be dialogo žinojo iššūkio orientyrus

Vokiečių gatvės kampe užėjo senyvą, varganai 
apsirengusį ir nuvalkioto veido vyrą. Persimetęs per 
kairės rankos riešą laikraščius, siūlė praeiviams spaus 
dinius. Žengtelėjęs keletą žingsnių į beateinantį Sle
ževičių, pardavėjas pasakė rusiškai:

— Lunnyj žitel, zamačatelnyje novosti!
Tai reiškė: mėnulio gyventojas, nuostabios nau

jienos.
Sleževičius atrado kišenėje markę ir gavo labai 

prasto popieriaus leidinį.
Tai tikrai buvo, kaip jis spėjo iš pavadinimo, hu

moro laikraštėlis. Pirmame puslapyje, apačioje karika
tūros, vaizduojančios kažkokį apšepusį Donkichotą ant 
išgaišusio žirgo, po kuriuo įrašytas tekstas: „reikia ka
reivių, sutinkančių tarnauti be algos, su savais drabu
žiais, su savo avalyne, su savu maistu ir ginklu. Savos 
ir kulkos. Kreiptis į Lietuvos Tarybą, Jurgio prospek
tas, numeris trylika.“

Bus daugiau.



KUR MENAS PRASIDEDA ? KUR MENAS PASIBAIGIA ? KURGI YRA MENAS ?

Kartą garsus rusų kompozitorius Rach
maninovas apie savo kompozicijas yra pa
sakęs :
- Mano darbuose nieko daugiau-tik muzika. 

Čia nėra jokių nuotaikų, jokių jausmų.Nėra 
nei idėjų. Jokių patriotinių, jokių filosofinių 
idėjų. Tik viena muzika....

Šį kompozitoriaus posakį gali savintis 
daugelis šių dienų menininkų, ne tik muzikų, 
bet it tapytojų, skulptorių, pagaliau ir poetų. 
Dabartinis menas atsisako nuo anksčiau pri
imtų fr visuotinai vyravusių meno kūrybos 
apibūdinimų.

Senų pažiūrų didžiosios publikos atstovui 
visai būdavo suprantamas paveikslas, jeigu 
jam jis matydavo pakrypusį kryžių, jeigu pa
veiksle būdavo gluosnis o dar geriau, jeigu 

“PSEUDO LABYRINTH", 1969, acrylic on canvas,.

buvo nupiešta pagarsėjusi"bakūžė samano
ta”. Dabartinis menininkas nepatenkina se
nosios kartos meno mėgėjų. Jam esą nesu
prasti šių dienų meno kūriniai. O kai kas 
skundžiasi, jog šie kūriniai nieko, girdi, 
nesako nei jo akiai, nei jo širdžiai.

Reikia pasakyti, jog dabartiniais laikais 
atsirado praraja,na, jeigu ne praraja, tai jau 
aiškus plyšis tarp jaunųjų menininkų ir dau
gumos publikos, kuri šiais laikais pašaukta 
meną vertinti ir juo džiaugtis.

Tai pirmiausia pritaikoma lietuviškai 
publikai. Aplamai negalima pasakyti, kad 
lietuviškoji publika nebūtų pasiilgusi meno. 
Juk labai plačiai lankomos meno parodos. 
O kai, kurių dailininkų kūriniai išperkami 
iki vieno visi. Bet tie kūriniai turi būti jau 
publikai aiškiai suprantami.

Štai ir Chicagos lietuvių operos spektak
liai lankomi. Jeigu sugebama kiekvieną se
zoną pastatyti keletą operos spektaklių, tat 
be plačiosios publikos paramos,to negalima 
būtų padaryti. Tik nebandyk rengti moder
nius koncertus ar ultra moderniojo teatro 
vaidinimus.Nieko neišeis.

Čia greta matome Kazio Varnelio keletą 
piešinių.Jau jis užtikrintai gali priimtikom- 
pozitoriaus Rachman inovo posakį pats sau. 
Jis galt patvirtini, kad neskelbia jokių idėjų, 
nebando sukelti kokias nors nuotaikas ir ne 
siekia sužadinti kokius nors jausmus .Taip, 
galime sutikti. Bet Kazio Varnelio darbuo
se vis tik daug meniško grakštumo, jam ne
svetimas meninis polėkis, jo kompozicijų 
švelnumas sugeba atisliepti ir į žiūrovo šir
dį, nors jos savininkas ir nebūtų moderninio 
meno mėgėjas.

Dviaki.

‘"VARIATIONS", 1968, 'acrylic on canvas,78”x 60”

‘’CONVEX PLUS CONCAVE’, 1971, acrylic on canvas, 68”x 68”.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



• KANADOS vyriausybė vo anksčiau .Šimtui tūkstan
ti spaudoje skelbiamų čių gyventojų pernai atitin- 
Siaurės Atlanto pakto pa- ka 6^949 , tuotarpu, kai 
keitimų nėra entuziastiš- l97O metaig buvo_64> 239< 
ka. JAV planas numato čia elna kalba aple gun_ 
vienos bazės pagrindu re-- kįUOsĮUs nusikaltimus-nu- 
guliuoti visus klausimus žudymus, bandymus žudy- 
ūkinėje, politinėje ir ben= moterų prievartavimus 
dro saugumo srityje. ir kitokius seksualio po-

Kanados užsienio rei- ba(j^io nusižengimus, o 
kalų ministeris Sharp, kai- taip pat apie vagystes su 
bedamas Ottawoje, parei— į g {laužimais.
škė,kad jis gerai supranta e EDMONTONE sulaikyti 

• JAV tendencijas, tačiau trys berniukai nuo 6 iki 9 
\Kanada, nors ir nelinkusi metų.Jie vietos elementą- Nurejevas “The Moor’s Pavarte’ scenoje ir Balerina Tenant La Sylphide’balete.

pretenduoti į didžiosios 
politikos lemiamus spren
dimus, vis gi nenori pasi
likti kieno nors šešėlyje ir 
vaidinti a ntraeilų vaidmenį. 
Kanada nesistengs slinkti 
kieno nors nurodoma link
me. Baltųjų Rūmų planas 
rengiamas visai nedalyvau
jant Kanadai. Tarptautinė j e 
arenoje Kanada pasilieka
visai savaranki ir turi sa- 

. vo aiškius nusistatymus 
visais politiniais,ekonomi- 

t niais ir bendro saugumo 
klausimais.

Šis ministeris Sharp 
neabejotinai padarys Eu
ropos valstybėms aiškų
įspūdį ir jų abejonės dėl 
Baltųjų Rūmų naujos Šiau
rės Atlanto pakto revizijos 
sutiks daugiau kritiškų 
pastabų.
• NUSIKALTIMŲ skaičius 
Kanadoje praeitais metais priežiūroje Kanados daly- pareiškė, kad Kanada kan- - žioje. Filme apstu fantas- užmušta 5,465 žmonės, o 
buvo mažesnis, negu būda- vavimas sukelia nuolati- triai stebi įvykius,bet jei- tintų scenų ir dramatinių sužeistųjų buvo 191, 330.

rinei mokyklai padarė ža
los iki dviejų tūkstančių 
dolerių. Jie sunaikino bib
liotekos įrengimus, moky
tojų kambario baldus ir 
įvairius brangius apara
tus. Tai buvo atlikta Vely
kų švenčių metu.
• MIRĖ buvęs Ontario 
provincijos premjeras Les
lie Frost, turėdamas 77 
metus. Jis priklausė kon
servatorių partijai ir buvo 
žymus politinis veikėjas 
Ottawoje.
• FEDERALINĖ vyriau
sybė javų auginimo para
mos planą vykdydama, su
teiks farmee iam s sub s id i-
jas bendroje sumoje 
$59,000,000. Tuo būdu 
bus skatinama apsėti ja
vais didesnius plotus že
mės.
• VIETNAMO paliaubų

KANADOS 
nacionalinis 
BALETAS
Kanados nacionalinis 

baletas tiek sustiprėjo ir 
meniškai subrendo, kad 
pas iryžo plačiau parodyti 
savo darbus. Pastaruoju 
metu Kanados baletas pa
žymėtinu pasisekimu at
liko gastroles, didžiajam 
centre New Yorke. Norė
dama labiau užtikrinti 
savo pa s įrodymą sekmin-

nlus rūpesčius .Abi pusės- 
Šiaurės ir Pietų Vietnamo 
vyriausybės nesiliauja 
kaltinti vieni kitus. Tačiau 
karinio pobūdžio susidūri
mai vis kartojasi. Paliaubų 
komisija neturi galimumų 
atlikti savo pareigas. Mi
nisteris Sharp parlamente

gumą,Kanados baleto va
dovybė pasikvietė garsų 
rusų baletmeįsteik Ru
dolf ą Nurejevą,kurs savo 
laiku pasinaudojo proga 
ir būdamas užsienyje"pa*- 
strinko laisvę” ir nebe
grįžo į Rusiją .Dabartiniu 
metu baleto pasaulyje jis 
pirmauja ir jo dal y va
vimas Kanados baleto 
spektakliuose be abejonės 
daugiau publikos dėmesio 
patraukė.

gu nepasikeis realės vei
kimo sąlygos ,neliks jokios 
prasmės toliau laikyti ka
rinius dalinius Vietname, didėja ir daugelis kraš- 
• ”LOKIS"-filmas rodo- to piliečių dėl to netenka 
mas Toronto kino teatre gyvybių. Tiktai vienais 
» Brighton ”, Veiksmas 1971 metais buvo 488, 954 
vyksta žemaičių žemėje nelaimingi atsitikimai ke- 
praelto šimtmečio prad — Uuose, kurių metu buvo

jau pirmas Kanados ba
leto pasirodymas New 
Yorko Metropolitan ope
roje įtikino žiūrovus, jog 
čia yra jaunas, veržlus ir 
talentingas ansamblis.

Pirmas Kanados baleto 
pastatymas - Čaikovskio 
” Miegančioji gražuolė ", 
kurią iš naujo pastatė Ru
dolfas Nurejevas. Net ba
leto žinovai, nekalbant 
apie eilinę publiką, buvo 
š tuo pastatymu sudominti.

" Septynių grupei ”.
• KANADOS gyvenime 
nelaimingi atsitikimai vis

Kanados Generalinis Gubernatorius Rolland Michęner vadovauja Toronto 
mokiniu sportiniam bėgime.
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efektų.
• BEDARBIŲ skaičius 
jau kovo mėnesyje suma
žėjo ir dabar tėra tik 5,4 
visų dirbančiųjų. Atsakin
gų asmenų apskaičiavimu 
šiais metais naujų darbo
viečių atsiras žymiai dau
giau, negu praeitais me- 
tais-iki 300,000. Ir ži
noma, savaime aišku, kad 
bedarbių nuošimtis suma
žės .Kovo mėnesyje dirban
čiųjų skaičius buvo-9,245, 
OOO asmenų.
• MONTREALYJE baig
ta teisme oro pirato Max
well Stanfordo byla. Pra
eitais metais grasindamas 
revolveriu pilotui, jis ban
dė pagrobti lėktuvą.Už šį 
nevykusį bandymą jis da
bar gavo 20 metų kalėji
mo.
• BIRŽELIO pradžioje 
išleidžiamas naujas 15 
centų pašto ženklas Kana
dos dailininko MacDonaldo 
garbei, kuris' priklausė ma lietuvius.

. 9PsL

Medžiaginių nuostolių 
būta iki milijono dolerių. 
O pradedant 1962 metais 
iki pernai metų nelaimin
gų atsitikimų keliuose vi
so pasitaikė 4,273, 176. 
Per tą laiką automobilių 
nelaimėse buvo užmušta 
49,363 ir sužeista 1,574, 
498 kanadiečiai.
• ARTINASI vasara ir 
Kanados miškų žinyba jau 
susirūpino, kiek gali būti 
miško gaisrų. Jau balan
džio mėnesyje įvyko 75 
miško gaisrai.O kada pra- 
sidės vasaros sausros ir 
kada kanadiečiai tūkstan
čiais pasipils, po miškus, 
būsimų gaisrų skaičius 
kelia rūpestį.
• TORONTO lie ,u?tų nar 
muose rengiamas gegužės 
26 dieną puoš >us šoktų va
karas. Svarbiausias punk
tas, tai Miss Vilnius rin
kimai. Išrinktoji g ražuolė 
dalyvaus tautvbių Tarav« 
no iškilmėse atsfc'vauda-



BHHBHHBHMMK? ■
STUMBRAI VĖL GYVENA LIETUVOJE

1795 metais Lietuvoje 
buvo nušautas paskutinis 
stumbras. Prieš pirmąjį 
pasaulinį karą visoje pla
netoje buvo priskaitoma 
740 stumbrų, o po karo jų 
liko tik dešimt, 1926 me
tais jau buvo 52.1971 metų 
sausio 1 dieną buvo 112 Be
lovežo - Lietuvos grupės 
stumbrų.

1969 metų rugpiūčio 29 
dieną į Lietuvą buvo at
vežta pirmoji stumbrų po
ra:

Tų pat metų rugsėjo mė
nesį į Rūdninkų girią už
klydo stumbras ir atke
liavo į Ignalinos miškus. 
Čia jį įvarė į daržinę ir 
pagavo. Rugsėjo 27 dieną 
šis stumbras buvo at
vežtas į Naujamiesčio 
medžioklės ūkio Pašilių 
mišką ir uždarytas į at
skirą aptvarą.

1970 metų gegužės 1O 
dieną į ūkio stumbryną 
buvo atvežti ir paleisti dar 
šeši stumbrai (vienas pa
tinas ir penkios patelės).

Lietuvos stumbrų isto
rijoje svarbi dar viena 
data. 1971 metų birželio 
1 dieną gimė pirmasis 
stumbriukas Lubinas,rug- 
sėjo 14- antrasis, lapkri
čio 28- trečiasis, Lūgnė, 
1972 metų birželio 28-ket- 
virtasis,btrželio3O-penk- 
tasis. Neseniai atsivežta 
dar dvi stumbres.Taigi iš 
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viso jau yra šešiolika 
stumbrų.

Kitų metų pavasarį jau
nikius numatyta išleisti į 
laisvę - į Pašilių mišką.

Trumpai apie Nauja
miesčio medžioklės ūkį. 
Jis buvo įsteigtas 1967 me
tais. Ūkio plotas 44635 
hektarų: 12,000 hektarų 
miškų.

Ūkis suskirstytas į pen
kis medžioklės plotus,ku
rių veiklai vadovauja me
džioklės žinovai^! edžiok- 
lės žinovai aprūpinti trans
portu ir reikiama techni- 
ka.Medžioklės žinovui vi
dutiniškai tenka 9, OOO 
hektarų medžioklės plotų. 
Ūkyje dirba dvylika žmo
nių.

Šiais metais per žvėrių 
ūkyje suskaičiuota;12 stum
brų, 146 briedžius, 1O el
nių, 463 stirnas,393 šer
nus, 2,487 kiškius, 80 
kiaulių, 77 lapes.

Kasmet ūkyje vidutiniš
kai sumedžiojama 40 
briedžių, 20 stirnų, 120 
šernų, 1OO kiškių, 15 lapių 
ir kitų žvėrių.

Tūkstančiui hektarų 
miško įrengta 3,2 hektare 
pašarinių aikštelių .Papil
domam žvėrių šėrimui 
ūkis kasmet paruošia ir 
sušeria:3O tonų šieno,120 
tonų grūdų atliekų, 30 tonų 
bulvių, 16 tonų pašarinių 
runkelių,150 tonų cukrinių 

runkelių atliekų, laižomo
sios druskos ir kt.

Pašerams išdėlioti ir 
stebėjimams vykdyti da
bartiniu metu ūkyje yra: 
16 pašiūrių šernams, 3 
gaudyklės šernams, 11 pa
šiūrių elniams, 89 ėdžios 
stirnoms, 33 stebėjimo 
bokšteliai, 112 laukimo 
bokštelių, 3 girdyklos. 
Gediminas Galgatavičius

SKURDI NAUJA 
STATYBA LIETUVOJE
Miestiškas namas kai

mui netinka. Tokia tema 
p. m. 7 ėmės Ūkio žurnalo 
Nr.ll įdėtas Petro Paužo, 
žemės ūkio mokslų kandi
dato, straipsnis. Autorius 
kritikuoja naujai statomų 
gyvenviečių dviejų ar 
daugiau aukštų namų” .To
kie butai dažniausiai su 
bendrais laiptais, tiesio
giai nesusijusiais su so
dybiniais sklypais, pagal
biniais statiniais, sodais, 
daržais”.

” Kaime pastatyti dau- 
gaiaukščiai namai daž - 
n tau šiai” apaugę ” s andėl in
kais, tvarteliais asmeni
niams gyviliams,daržinė
lėm is ir kitais statiniais. 
Dėl to tokios gyvenvietės 
atrodo skurdžiai, nevilio
ja žemdirbių”. ( Sodybi
niai žmonių sklypai esą 
gerokai toliau, o tie smul
kūs ūkio trobėsiai su gy

vu ir negyvu inventorium 
pastatyti palangėse.)

Autorius rekomenduoja 
statyti vienaukščius na
mus sodybiniuose skly
puose. Protingas patari
mas .Bet komunistams bus 
juk nepatogų, išgriovus 
buržuazinį paltkimą-vien- 
klemtus, grįžti atgal prie 
jų-

• LIETUVOJE prasidėjo 
dailės dienos.Vilnius,Kau
nas, Klaipėda, Panevėžys, 
Šiauliai, Pasvalys, Joniš
kis, Mažeikiai, Rokiškis, 
Skuodas, Raguva, Joniškė
lis. Dailės mėgėjų laukia 
parodos, susitikimai su 
menininkais.

Grupė vilniečių tapytojų 
susitiks su grąžtų gamyk
los darbininkais ir tarnau
tojais . Dizaineriai, teksti
lininkai ruošiasi į svečius 
pas skaičiavimo mašinų 
gamintojus.

Daug renginių ruošia 
Kauno,Klaipėdos, Panevė
žio ir Šiaulių dailininkai. 
Šiauliuose įvyks išvažiuo
jamasis Dailininkų sąjun
gos valdybos plenumas te
rne ’’Dailė ir visuomenė ”.
• PEDAGOGINIAME Vil
niaus institute įteikti 
aukštojo mokslo baigimo 
diplomai 94 neakivaizdinio 
skyriaus lietuvių kalbos ir 
literatūros, biologijos ir 
istorijos specialybių ab
solventams.

Mokytojus šios šventės 
proga atėjo pasveikinti jų 

artimieji, mokiniai, pa
žįstami.

Apie kvalifikuotų spe
cialistų rengimą neakl- 
viazdiniame skyriuje- jo 
istoriją ir perspektyvas 
kalbėjo prorektorė neaki
vaizdinio mokymo reika
lams V.Aurylienė. *

Diplomus kvalifikuo
tiems specialistams įtei
kė instituto rektorius do
centas V.Uogintas. Pen- 
klatūkstantasis šio sky
riaus aukštojo mokslo bai
gimo diplomas teko Žalio
sios mokyklos mokytojui 
M. Vizgirdai. Jam. įteiktas V 
ir aukštosios mokykloj 
garbės pažymėjimas.

LIETUVIŲ SODYBOJE 
ANGLIJOJE NEBĖRA 
MALŪNO
Senasis vandeninis ma

lūnas Sodyboje visada 
traukė lankytojus. Nema
ža apie jį prikalbėta ir 
prirašyta.Net Ir po to,kai 
malūnas pateko į kitas 
rankas, jis nenustojo savo 
patrauklumo, nes jo lankyti 
niekas nedraudė.

Pagaliau susidarė pro
ga už atitinkama žemės', 
sklypelį kitoje vietoje ma
lūną vėl atgauti. V is i bu
vo patenkinti.Bet nelaimė 
-Naujųjų Metų išvakarėse 
malūnas ėmė ir sudegė. 
Nebėra romantiškojo ma
lūno.
• ARGENTINOS lietuvių 
kultūrinė draugija ” Min
daugas ” paminėjo savo 
veiklos 42 metų sukaktu
ves. Platesnę veiklos ap
žvalgą padarė daugelio meį 
tų lietuvių veikė ja J.Stoč-^ 
kūnienė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
” LIETUVA ” -filatelistų 
draugijos biuletenis 1973 
m. Nr.l. Leidinys ilius
truotas ,daug istorinio po- 
būclžiorašnių. Biuletenio 
redaktorius Liudas Kai
rys,administratorius Ka
zys Rožanskas. Biuletenis 
skirtas filatelistų drau
gijos nariams.Kitiems nu
merio kaina $1.50. ,Y 
EVANGELIJOS ŠVIESA - 
trimėnesinis krikščioniš
ko turinio laikraštis. Lei
džiamas tikinčiųjų auko
mis. A ts.redaktorius kun. 
K.Burbulys, Chicago.
• EG LUTĖ-vaikams lai
kraštėlis. 1973, gegužės 
mėn.Šls numeris skirtas 
motinos dienai paminėti. 
Ypatingai puošniai iš
leistas ir su daugeliu 
grakščių iliustracijų ir 
dailininkų piešinių.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

prira%25c5%25a1yta.Net


savo gyvenimo laikotar
pyje ir jau yra priartėjęs 
prie gyvenimo keHo pa
baigos ( o ne retas baigia 
gyvenimą nesulaukęs ir 
60 metų).

Jeigu p. Lalonde sako, 
kad ir " younger senior 
citizens” yra tik 20,000 
bedarbių, tai reikia tik 
didžiuotis tos kategorijos 
piliečiais, nes jie ne tik 
kad nesudaro kraštui sun
kumų,b et, reikia pripažinti 
kad visais atžvilgiais yra 
patikimiausi krašto pi
liečiai ir kantriausi dar
bininkai.

Bet p. Lalonde nepa
klausė jų kokiomis pa
stangomis jie savo darbą 
atlieka. Ž inoma, nebūnant 
to amžiaus kategorijoje, 
sunku tiksliai pajusti fi- 
z inę ir dvasinę tokio žmo
gaus savijautą.

Jeigu parlamente yra 
žmonių, kurie kelia pen
sijų amžiaus sumažinimą 
iki 60 metų, tas rodo, kad 
jie jaučia ir supranta tokį 
krašto pilietį,jau atlikusį 
sąžiningai savo,kaip pi
liečio ir žmogaus parei
gą, kuris tinkamai būtų 

’ įvertintas senatvėje ir 
gautų laiku reikiamą so
cialinę valstybės globą.

Kanada yra viena iš 
socialiniai pažangiausių 
kraštų .Pats laikas Kana
dai padaryti dar vieną 
progreso žingsnį socia
linėje savo piliečių glo
boje ir prilygti kitiems, 
aukštos socialinės pažan
gos, pasaulio kraštams.

Pono Lalonde būkštavt- 
mas,kad pakeitus pensijų 
amžių iki 60 metų, tiems 
350,000” younger senior 
citizens” pensijų mokėji
mui, krašto biudžetas bus 
apsunkintas 1,1 bilionui 
dol., yra visai be pagrin
do. Dabar Kanada turi ne
normaliai didelį bedarbių

Mūsų tėvynainis V. 
Kudžma parašęs laišką 
’’Montreal Star" apie pen
sijų reikalų, ir atsiuntė 
mums lietuvišką šio laiš
ko tekstą.

KEISTAS ŽMOGAUS 
VERTINIMAS

( A strange evaluation of 
man.)
”Staros”antgalvį pakei

tė į : ** Lover the pension 
age ”.
Sir: - Kovo mėn.19 d. The 

, Montreal Star reporteris, 
x savo reportaže,pa vadinta

me:” pensions at 60 not a 
priority", aprašo( welfare) 
socialinių reikalų minis- 
terio mr. Lalonde mintis, 
del pensijų laiko sumaži
nimo.

Mr. Lalonde sako, kad 
pensijų amžių sumažinus 
iš 65 m. į 60 metus, tokių 
žmonių grupę sudarytų 
apie 350,000 asmenų, iš 
kurių tik 20,000 yra be- 

, darbiai, bet kurių pensijų 
mokėjimas valstybės iž- 

, dui kainuotų 1,1 billono 
dol. Jis sako,kad esą kitų 
grupių žmonių, kurios yra 
labiau reikalingos socia
linės pagalbos ir todėliU 
žmonių grupė(taip vadina
ma: younger senior citi
zens) skubios socialinės 
pagalbos nėra reikalinga. 
Vienok jis sako, pensijų 
amžiaus sumažinimo iki 
60 metų idėja parlamen
te, kaip liberalų, taip ir 
opozicijos narių tarpe 
cirkuliuoja ir diskutuoja
ma.

Girdint tokius sociali
nių reikalų ministerio 
sanprotavimus, darosi 
nuostabu ir keista, kaip 
yra vertinamas ir socia
liai globojamas tas Kana
dos pilietis, kuris jau yra 
atidavęs visus savo suge
bėjimus ir darbą savam 
kraštui,pačiame gražiau
siame ir pajėgiausiame

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

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

įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir orieinamomis kainomis. 
Skambinkite visokiais atvejais tele fonas: 366-6237,3896.
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kiekį ir ši problema, kaip 
matome, nesiduoda leng
vai išsprendžiama. Kiek 
busimieji pensininkai pa- 
liuosuos darbų, tiek šian
dieniniai,ir tai daugumoje 
jauno amžiaus, bedarbiai 
bus aprūpinti darbu ir 
jiems nedarbo pašalpų 
mokėti nereikės. Juk be
darbiui pašalpos išmoka
ma daugiau,negu pensiniu - 
kui pensijos.

Būkime tikri, kad tas, 
nuo darbo išlaisvintas 60 
metų amžiaus žmogus, ne
bus kandidatas bet kuriam 
moraliniam sugedimui,bet 
juanas žmogus,kai jis ne
turi ko rimto veikti, jo as
menybę tykoja daugybė 
pavojų .Kanados vyriausy
bė, nežiūrint kieno ji būtų 
sudaryta,šitą pavojų turė
tų neišleisti iš dėmesio, 
nes jame (tame pavojuje) 
glūdi ir Kanados ateitis.

V. Kudžma
MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 

(M. RUTKAUSKAS)

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

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

EXACO

TARP DRAUGŲ
Vienas skaito laikraštį:
- Kremliaus diplomatas 

šnipas...
Antras šaipos:

-Kokia čia naujiena? 
Jeigu būtų parašyta - 
"Kremliaus diplomatas ne 
šnipas, tad, tai būtų verta 
spausdinti naujiena.

TĖVAS IR SŪNUS
Sūnus:-"Kodėl mes,teve
li, neturime automobilio? 
Tėvas :-”Aš pinigų neturtų 
nupirkti automobilio. Bet 
tu, sūnau gerai mokykis 
mokykloje,talkai užaugsi, 
galėsi automobilį nusi
pirkti.
Sūnus:-Ak. tėveli,pasiro
do, tu buvai tinginys...

- Visi nieko neišmano, 
tik aš vienas viską puikiai 
žinau ir suprantu.

j

EKSKURSUOS I LIETUVA 
1973 METAIS

PRADEDANT NUO S Jj J 

gegužės 17,31, 
birželio 14,21,28 
liepos 5,12, 19,26, 
rugpjūčio 2,9, 16, 
rugsėjo 6, 13, 
spalio 4 dienomis.

Išvykimo datos:

Lankoma Maskva, Vilnius, 
Druskininkai, Trakai ir 
Kaunas.

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREALIU iŠ VISU 

DIDŽIŲJŲ KANADOS IR USA MIESTU.
• % *

Jau pramatomas vietų ribotumas !

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
išsikviesti iš Lietuvos. Siunčiame siuntinius 
ir automobilius i Lietuva.

ADRIA TRAVEL SERVICE 
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL 131, P.Q. - CANADA 
TEL.: 84.>-5292 844-5662

LaSalle Aato Specialist Hefi
• Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės.

366-0500,366-4203 valtys. Sav. G. D e srocher s

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:

Jettė & Frėres
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nau
ji ^rengimai. Gazinių 
priemonių pardavimas ir 
Įrengimas. Atstovaujam [ 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens g 
tiekimą. Veltui ikaina- | 
vimas 
Jettė & Frere Ltėe

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

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

Camions DODGE Trucks

‘LAURENT DAIGNEAULT ^a^ymos. Kreiptis: De La Verendrye Blvd. 

President i el. 355 • 3364

' lipsi.



hamilton L Catharines toronto
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HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St East, tel. 544-7125
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais

18 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Liepos ir rugpiūcio menesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius šešta
dieniais S“T ALK A“ uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėliu saugumas. Kapitalas — virš 53J0C.000.

HAMILTONO” TALKA” 
Kovo mėn. 31 d. 1973 m. 

bankelio balansas pasiekė 
4,216,879 dol. taigi nuo to 
pat laiko praeitų metų 
bankelio balansas padidė
jo 965, 774 dol.Šerų, indė
lių, deposltų ir terminuo
tų Indėlių yra 3,857,024 
dol. Asmeninių paskolų 
yra išduota -532,502 dol., 
morgičinių-3,3O7, 333 dol. 
Pelno jau per šiuos 1973 
metus turime-74,186 dol. 
Nartų skaičius-157O; de
positor lų-47 8 ir skolinin
kų 446. Pastebėtas asme
ninių paskolų išdavimo 
žymus padidėjimasjmatyt, 
žmonės įsitikino, kad ne
verta imti bargan prekes, 
baldus,automobilius irkt. 
iš krautuvių, kurios už 
skolas ima 18%, yra daug 
pigiau pasiskolinti iš"Tal- 
kos”ir pirkti viską už gry
nus pinigus. Paskolas 
” Talkoje ” yra pačios pi
giausios. 7 inoma, morgi- 
člnės paskolos žymiai au
ga, nes niekur rinkoje ne
gausite atvirų morglčių 
5 metams už 8,5% meti
nių jrinkoje-bankuose ima
ma jau 9, 25%, o Trust 
kompanijos ir privačiai 
imama 9, 5% iki 12% net ir 
daugiau .Ryšyje su įvedimu 
pelno mokesčių kredito 
kooperatyvams,garantijos 
Fondas tapo pertvarkytas- 
paliekant jam tiki, 5% viso 
aktyvo. Taigi, jame dabar 
yra 53,383 dol. ir 55, 372 
dol.laikomi Rezervų Fon
de. Stabilizacijos Fonde 
randasi 7,323 dol.

Vidutiniai kiekvienas 
narys ' laiko bankelyje 
2456 dol. Žinoma, vienas 
laiko kelius ar keliasde- 
šimts tūkstančių, o kitas 
5 ar daugiau dolerių. Bet 
visi nariai teisėmis yra 
lygūs,turi tik vieną balso 
teisę ir visi yra maloniai 
priimami ir laukiami.

12 p2l.

Mokame už: 
depozitus
Šerus ir sutaupąs.6% % 
už vienų metų terminuotus 
indėlius ... ------------------- 7%
ir 3 metams 75i%
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10%
nekiln. turto paskolas iš 8% %

PREMIJOS 
LIETUVIŠKIEMS 
FILMAMS ’
Kazachijos sostinėje 

Alma A toj vykusiame ki
no filmų festivalyje pre
mijuotos dvi lietuviškos 
juostos .Antrosios premi
jos paskirtos Lietuvos ki - 
no studijas meniniam fil
mui ” Herkus Mantus”(re- 
žtsierius M.Giedrys ir 
juostai apie jaunimo gy
venimą,sukurta Lazėno.

BRONIUS
VYŠNIAUSKAS - 
LIAUDIES 
DAILININKAS
Lietuvos TSR skulpto

riui Broniui Vyšniauskui 
jo gimimo penkiasdešimt
mečio proga suteiktas 
liaudies dailininko garbės 
vardas,

Bronius Vyšniauskas 
sukūrė Lietuvės moters 
skulptūrą monumentui 
Kryžkalnyje, paminklą 
Jo nu i B ii iūnui A nyks č iuo- 
se, dekoratyvines skulp- 
tūras”Ratnyčėlė”ir ’Moti
nystė” Druskininkuose.

20 METU
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJAI
Toronto 2-j i lietuvių 

Rom. katalikų parapija 
oficialiai buvo įkurta 1953 
m.kovo mėn.7 d. Tuomet 
ouvo duotas Toronto Kar
dinolo leidimas Lietuvos 
Pranciškonams steigti 
lietuvių Prisikėlimo pa
rapiją. Pirmuoju klebonu 
buvo paskirtas dr. Tėvas 
Bernardinas Grauslys.

Simpatiškas, pavyzdin
gas kunigas sulaužė ledus, 
nugalėjo visas kliūtis,ne 
tik sukūrė parapiją, bet Ir 
pastatė bažnyčia ir kitus 
rūmus,sutraukė virš tūks
tančio naujų ateivių vadi
namų ” dipukais ”, kurie 
sunkiai uždirbtą dolerį 
skėlė perpus .Jie, daugumą 
neturėdami nei namų, nei

LAIŠKAS REDAKCIJAI 
Malonus Redaktoriau,

Buvau nusiminęs, jog ir 
N. L. nuėjo tuo pačiu keliu 
kaip ir daug mūsų išeivi
jos laikraščiai. Šiandien 
perskaitęs N. L. Tamstų 
vedamąjį”Lietuvių išeivių 
didieji rūpesčiai” pama
čiau, kad aš N.L.įtariau 
klaidingai, nes ji dar yra 
palikusi lietuviška, kaip ir 
anksčiau yra buvus i.Labai 
puik i,už tokia teisybę ga
liu N. L. sveikinti ir už tai 
padėkoti.

Tai vietoj šelpti kita
taučius, manau bus daug 
naudingiau sušelpti lietu
višką spaudą. Pradžiai 
įdedu 10 dol.čekį.

Prie to nuoširdus ačiū, 
už Tamstų nuolankų pasi
sakymą vilniečių reikalu. 
Dar kartą širdingas ačiū 
už tai.

Linkiu geriausios sėk
mės rėžiant tolimesnę 
lietuvybės vagą.

Juozas A.Z. 
P. S .Kadangi ne aš vienas 
taip galvoju, tai mano pa
vardę skelbti ne taip jau 
svarbu.

automdnlių, paskendę, daž 
nas, savo šeimos rūpės
čiuose, kaip atsigabenti 
šeimas, tėvus, draugus iš 
sudegintos Europos,padė
jo kurti parapiją,nenorė
dami svetimiem vergauti, 
išsižadėti ar negirdėti 
gimtosios kalbos.

Didžiausia pagalbą, su
teikė Amerikos lietuviai 
ir pranciškonų vadovybė 
su energingu didžiuoju lie
tuviu provincialu kun.tė
vu Jurgiu Gailiušiu. Jis 
rinko USA pinigus ir gėl - 
bėjo kanadiečiams ir pini
gais ir žodžiais, patari
mais.

Prisikėlimo parapija 
augo kaip ant mielių pa- 
stati dygo, organizacijos 
kūrėsi,narių skaičius di
dėjo, aukos didėjo.

Visoks bažnytinis ir lie
tuviškas veikimas šakojo
si. Btivo įsigyta vasaros 
stovyklavietė keli akeriai 
prieVasagos vasarvietės. 
Ir ten išdygo keli pastatai 
su baldais, indais.

Prisikėlimo parapija 
visais lietuviais rūpinosi 
ir jaunais ir senais ir ne
turtingais.

Gražioje salėje vyksta 
visi parengimai, organi-

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
534(/< už depozitus 
6% už šėrus (numatomo) 
6% už taupymo s-tas 
6!z2% už 1 m. term. dep. 
7’4*'č už 2 m. term. dep.

Kapitalas

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

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 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 * 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.

zacijų,šeimų,tautos šven
tės, minėjimai, koncertai 
ir kt. visokį susibūrimai.

Prisikėlimo parapija 
verta ne tik milijono do
lerių, bet ir aukso meda
lio už nuveiktus darbus 
lietuvybei.

Prisikėlimo parapija 
laikosi lietuvių idealistų 
širdimis, kurios aukoja 
savo darbo, prakaito vai
sius centus, dolerius,kad 
lietuvybės tvirtovė laiky
tųsi amžinai,kaip žmogaus 
tikėjimas į tobulybę, idea - 
lūs.

Didžiausią parapijos 
našta nešė klebonas tėvas 
Placidas Barius, kuris 
per keliolika metų išbalo 
kaip balta lietuvišką lini
nė drobė.,

J. Karka.

Augmenijai tik suža
liavus ir sodams baltai 
bes^puošiant, puikia ge
gužės 6 dieną, Prisikėli
mo parapija šventė savo 
20 metų gyvavimo sukak
tį .Ši parapija, daugiau 20 
metų vadovavo Toronto 
visuomeniniam, kultūri
niam ir religiniam gyve
nimui.Pereitą sekmadie
nį įvykęs oficialus minė- 
jimas,šį kartą šalia svei
kinimų, turėjo ir meninę 
dalį.

Graž ių sveikinimų me
tu, Hamiltono parapijos 
klebonas prel. J. Tada- 
rauskas per kun. L. Ja
nušką įteikė parapijai 
lOO-čekį .Svečias iš Ame
rikos, provincijolas T. 
Jurgis Gailiušis, pran
ciškonų jaunimo stovyk - 
lavietės pagerinimui pa

dovanojo $5000.
Po sveikinimų įvyko 

koncertas. Programoje 
pasirodė solistai Justina 
Sr iubiškienė, Vaclovas Ve- 
r įkaitis ir Prisikėlimo^ 
parapijos choras, vad.kun. U 
B.Jurško.

Jiems akomponavo jau
nas muz įkas E .Kr i' čiūnas.

Ypatingai mielą įspūdį 
suteikė solistė Srhunškie- 
nė. Jos puiki išvai ,da, jos 
laikysena, jos solo ir su 
choru išpildytos dainos, 
vertos pasigerėjimo.

Programoje dalyvavęs, 
Prisikėlimo parapijos cho
ras irgi smagiai suteikė 
savo nauja išvaizda. Iš 
abiejų pusių tvarkingai Įį ? 
sceną išėjusių vyrų prie-O 
kyje pasipylė moterys. Jų 
šviesi,bet ryškiai ružavos 
spalvos apranga užpilde 
visą sceną.J.Žadavičiaus 
scenos apšvietimo prožek
toriai paryškino spalvin
gumą. Vyrų juodos apran
gos fone pasirodę solistės 
išskleidė, kaip puošni 30 
rožių puokštė.

Didžiajai šventei para
pijos choras išėjo gerai 
pasiruošęs. Ypač gera V } 
nuskambėjo du nauji kūri-^ 
niai A.Bražinsko” Nemu-“ 
nelis ” ir R.Antoliziejaus 
” Baltijos jūra ”.

Minėjimas buvo baigtas 
Tautos himnu ir svečiai 
pakviesti kavutei ir paro
dos apžiūrėjimui.

Tik labai gaila, Prisi
kėlimo parapijos 20 metų 
šventėje nebuvo šios pa
rapijos kūrėjo, pirmojo 
klebono T.' Bernardino 
G rauslio.

S.Pranckūnas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KOKIAS KLAIDAS ŽMONES 

DARO VALGYDAMI

Dabartiniais laikais, 
kai maisto produktai taip 
staigiai brangsta, daugiau 
dėmesio kreipiama į tai, 
ką valgyti ir pagaliau kaip 
valgyti.

Mrs .Doreen Hicklin Pe
terborough moteris nu
sprendė pamokyti, kaip 
maitinti jų šeimas, kaip 
parinkti tiksliai balansuo
tą dietą, kaip prižiūrėti 
sveikatą ir pagaliau, kaip 
mažiau pinigų išleisti 
naisto produktams.

Mrs .Doreen Hicklin yra 
vietos ligoninės pareigū
nė, kuri rūpinasi ligonių 
maitinimu ir pagelbsti 
jiems kiek galima grei
čiau pasveikti. Ji geria pa
tyrusi dietos reikaluose, 
žino,kaip maitinti žmones, 
kurie nori n umesti svorį 
ir kaip pagelbėti diabeti
kams. Tad verta paklau
syti ką jį sako maitinim^- 

i reikalais:
- Jeigu žmonės gerai pa

brinks maistą, tai jų iš
laidos maistui nepadidės, 
bet sumažės.

Ji būdama maitinimosi 
ekspertu dalyvavo Trent 
universiteto studentų mi
tybos pagerinimo pasita
rimuose. Ji ten surado, 
kad dauguma studentų la
bai prastai maitinasi.Ka
da asmuo pasirenka mais
tą, jis turi suprasti kaip 
jo kūnas šį maistą sunau
doja. Šį klausimą žmogus 
,erai supratęs, jau turės 
savo rankose raktą į svei
katą.

Jums lygiai taip reika
linga maistas, kaip jūsų 
automobiliui gazolinas .At
simink it,kad jūs turit val
gyti ne rečiau, kaip per 
keturias ar penkias valan
das. Taip yra todėl,kad iš 
maisto gaunamos energijos 
pakanka paprastai ketu
rioms, penkioms valan- 
loms. Iš maisto gautąją 
gliukozę kūnas naudoja ir 
Įsiurbia į kraują.Okada 
pritrūksta gliukozės, jūs 

25-50% NUOLAIDA! 
*****************************************************
Velykų, mokslo metų baigimo bei kitomis progomis, geriausia 
dovana yra knyga, nes ji ilgiau išliks už bet kurią kitą dovaną.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLA 
teikia daug lengvatų perkant leidyklos isieistus leidinius, išskiriant 
Encyclopedia Lituanica. Išnaudokite šią retai pasitaikančią progą.

Teirautis:
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA

395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282—2759

iškartą pajuntate alkį.Tai 
ženklą s,kad jūs nedelsiant 
turit vėl valgyti.

Pasitaiko, kad jūs pra- 
leidžiat tinkamą valgio 
laiką. Tada kūnas ieško 
išeities ir naudoja turėtas 
medžiagas. Pats kūnas 
stengiasi papildyti gliuko
zės kiekius kraujuje.Bet 
tai dar nereiškia, kad ba
daudamas žmogus atsikra
tys nuo turimų riebalų. 
Kūnas ima atsargas ne iš 
susikrovusių riebalų, bet 
naudoja kūno sistemoje 
esamu proteinus. Badau
damas žmogus silpnina 
savo raumenis. Pradėda
mas badauti žmogus nau
doja riebalus, bet ne tuos 
riebalus, kurie susikrovė 
atsargoje. Badaujant pra
sideda galvoskausmais, 
nusilpnėja nervai, pradeda 
žmogaus kūnas senėti, at
siranda arterijų, širdies 
ligų pavojai, pasitaiko ir 
ulcerio susirgimai.Paga
liau nervų pakrikimo re
zultate kai kuriais atsiti
kimais prasideda psichi
nės nesveikatos periodas.

Jūsų maiste turi būti 
balansuoti kiekiai įvairių 
maisto dalykų.Reikalingi 
carbohydrata i,proteinai ir 
riebalai.

Carbohydratus mes gau
name iš visų vaisių, dar
žovių, duonos,bulvių, dali
nai iš pieno ir geltonųjų 
bei žaliųjų daržovių.

Proteinai yra mėsoje, 
žuvyse, dalinai piene, 
kiaušiniuose, sūryje, rie
šutuose ir”peanut-buttern.

Riebalų gauname iš 
sviesto, lašinių, įvairių 
aliejų, margarinų, bet 
prieskonių,kaip įmyoneso.

Carbohydratus kūnas 
greičiausia sunaudoja ir iš 
jų padaro gliukozę.Iš to 
kūnas gauna energiją. Bet 
jųv veikimas aprėžiamas 
tik viena valanda .Tuo tar
pu proteinai tarnauja dvi
gubai ilgiau. Jeigu jūs 
naudojate iš visų minėtų

Pagarsėjęs imtininkas Thunderbolt Cannon iš Albertos 
yra lietuvis. Jį daugelis matė arenoje, ar televizijoj. 
Dabar jis išvykęs i Japonija.

dalių maistą-carbohydratų 
proteinų ir riebalų, jums 
jo pakanka keturioms-pen
kioms valandoms. Jeigu 
jūs perdaug vaIgot, apsun- 
kinat kūną, ten susidaro 
nebūtinos atsargos .Vienas 
kelias atsikratyti nuo ne
reikalingų riebalų, tia to
kia dieta, kada kūnas ne 
bus verčiamas daryti pa
pildomas, nereikalingas 
atsargas.

KASDIENINĖS 
PASTABOS
Net ir šiandien vaiką 

yra lengviausia ištiesinti 
palenkus jį ant savo keltų.

-•-
Kvailus įstatymus gali

ma greičiausiai pašalinti- 
verčiant juos griežtai vyk
dyti.

Ir infliacija nėra taip 
jau blogas dalykas, jei esi 
jos platintojų pusėje.

-•-
Žodis automobilistams: 

Jei važiuoji kaip per pra
garą - tai ir nuvažiuosi!

—•—
Vieną puikią ir saulėtą 

vasaros dieną karalius 
Saliamonas išėjo pasi
vaikščioti į savo sodus ir 
čia netikėtai nugirdo pe
teliškę sakančią savo žmo
nai:

- Aš su vienu savo spar
no mosterėjlmu galiu nu
verst i Saliamono rūmus. ..

Tai išgirdęs jis balsiai 
supyko ir įsakė atvesti pe
teliškę į teismą .Peteliškė 
prisipažino kalta,bet mal
davo:

- O, Karaliau, Tu pats 
esi vedęs, argi negali su
prasti kodėl aš taip sa- 
kiau?Mano žmona šį rytą 
buvo visiškai nesuvaldo
ma, dėl to man reikėjo ją 
kaip nors nuglostytl.O tai 
padaryti tegalėjau tik pa
rodydamas savo milžiniš
ką jėgą. O mano Karaliau, 
tik dėl to aš padariau to
kį neatleidžiamą išsišo
kimą.

Karalius Soliamonas 
so tokiu peteliškes vyA'o 
pasiteisinimu sutiko ir jįKELEIVIS

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ZINIU IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ M Ai K10 SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKiENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

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

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

Dievo Karalystės 
Žinios

SKELBIMAS <
(Testajrs)

. Patvirtindamas šitą išvadą 
Apaštalas Povilas pasakė: “Jis 
(Dievas) siųs jums apskelbtąjį 
Jėzų Kristų, kurį turėjo paimti 
dangus iki visų dalykų atnauji
nimui, apie ką yra kalbėjęs Die
vas nuo amžių savo šventųjų 
pranašų burna. Jau Mozė pasa
kė: Viešpats, jūsų Dievas, paža
dins jums pranašą (Kristų) iš 
jūsų brolių (Dievo išrinktosios 
tautos) tarpo, kaip mane. Jo jūs 
turite klausyti visuose dalykuo
se, ką tik jis kalbės. Kiekviena 
gi siela, kuri neklausytų to pra
našo, bus išdildyta iš žmonių 
tarpo,” numirs antra mirtimi, 
iš kurios jau nebebus prisikėli
mo. — Ap. Darb. 3:20-23.

Panašų pažadėjimą davė pat
sai Jėzus, tardamas: “Ištikrųjų, 
ištikrųjų, sakau jums, jei kas 
laikys mano žodžius, tas nema
tys mirties per amžius.” (Jono 
8:51). Ir vėl jo pasakyta: “Aš 
atsikėlimas ir gyvybė; kas tiki 
į mane, nors ir būtų miręs, bus 
gyvas, ir kiekvienas, kurs gyvas 
(prikeltas ir atgaivintas) ir į 
manę tiki, nemirs per amžius." 
— Jono Ev. 11:25,26.

šventasis Raštas parodo, kad 
iš numirusių bus prikelti net ir 
vaikai, mūsų mylimi kūdikiai, 
kurie buvo žiaurios mirties iš
plėšti. Jeremijas buvo vienas iš 
šventųjų Dievo pranašų ir tris
dešimts pirmame savo prana
šystės skyriuje jis davė mums 
brangų pažadėjimą apie sugrą
žinimą iš kapų vaikų, kurie bu
vo savo kūdikystėje mirties at
imti Nors ir ta pranašystė ypa
tingai kalba apie vaikučius, ku
rie buvo nužudyti žiauriojo val
dovo Erodo įsakymu Jėzaus gi
mimo metu, vistiek juos žadama 
sugrąžinti gyveniman visus, ku
rie mirė kūdikystėje. Kaip labai 
malonu bus motinoms gauti at
gal iš mirties savo brangius vai
kučius ir auginti juos, lyg-kad 
jie niekad nebūtų buvę numi
rusiais. Tasai pažadėjimas šitaip 
skaitosi:

(Bus daugiau)

Kas domisi apie Tiesą, reikalaukite 
spaudos veltui Šiuo adresu:

Lithuanian Bible Studentu.
212 E. 3rd Street,
Spring Valley, Hl. 81362

visiškai išteisino.
Kada peteliškės vyras 

grįžo namo,žmona paklau
sė ką karalius pasakė.
- Jis maldavo, kad aš jo 

rūmų negriaučiau...
Paruošė V. Š.
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O. V. Milašius

POETAS 0. V. MILAŠIUS TARNAVO 
LIETUVAI

O.V.Milašius jau prieš 
I-jį karą buvo plačiai pa
garsėjęs Europoje poetas, 
tat žino visi. Bet ne visi, 
tada žinojo, kad jis buvo 
ir lietuvis. O. V .Milašius 
bemaž visą savo amžių 
gyvenęs užsieniuose, ypač 
Prancūzijoje, visada pa- 
žymėdavo, esąs lietuvis.

Šitą įdomų faktą pažymi 
dr.V.Bartuška savo atsi
minimuose ( Lietuvos ne
priklausomybės kryžiaus 
keliais. Kritiškas 1914-1919 
metų įvykių ir asmenų 
įvertinimas ”.

Karo paliauboms įvykus 
(1918),atsiminimų autoriui 
pateko į rankas žurnalas 
"Mercurede France". Ja
me jis rado poemą su pa
rašu: " O.V.Lubicz-Mi
losz, poete lithuanien". 
O toliau dr. V.Bartuška 
šitaip nušviečia savo ra
dinį.

"Nustebau.Galvojau pa
rašyti jam laišką ir kvies
tis jį pasidarbuoti savo 
tėvynei Taikos Derybų 
metu. Tą savo sumanymą 
išpildžlau ir greit po to 
gavau poeto sekantį laišką:

Paryžius, 1919.1.2. 
Brangus Kompatrtote,

Gavau Tamstos malonų 
laišką ir pareiškiu savo 
dėkingumą už pakvietimą 
darbuotis Taryboje. Jau
siuos labai laimingas ,jel-

M psl

gu man pavyks kuo nors 
patarnauti mūsų brangios 
Lietuvos taikai ir gerovei, 
kuri tiek daug nukentėjo. 
Iki paskutinio laiko man 
teko Jai čia darbuotis tik 
netiesioginiai, savo poe
momis. ..

O. V. Lubicz-Milosz.
Tą žinią pranešiau savo 

draugams Pakštui, Mas- 
tauskui ir kun.Dabužinskui 
kurių pastangomis poetas 
atsirado Lietuvos Delega
cijos narių tarpe. Kai 
grįžau Amerikon, gavau 
nuo kun. dr.P. Bielskaus 
laišką, kuris mane be galo 
nudžiugino,kad naujos Lie
tuvos Delegacijos šefas li
ko p.Milašius .Apie jį mano 
draugas rašė: " Milašius 
dirba išsijuosęs ir sten
giasi sutrupinti ledus,ku
rie dengia Lietuvą,jos ne
priklausomybę ir įgimtas 
tautos teises. Mano nuo
mone,geresnių pasiuntinių 
už Milašių sunku būtų 
rasti ir norėti. Tai žmo
gus dvasia ir kūnu pamilęs 
savo tėvynę Lietuvą, jos 
laisvę,nepriklausomybę ir 
atgimimą. Ypač nuo lenkų 
užgrobimo jis pašvenčia 
jai dienas ir naktis .Nega
lėdamas ties loginiu puoli
mu nugalėti Užsienių Rei
kalų Ministeriją, jis sten
giasi palenkti savo pusėn 
Parlamento ir Karinės 

Ž inybos at stovu s.Būdama s 
gerokai išsilavinęs, turė
damas miklų liežuvį,karš
tą ir gražią iškalbą, kaip 
rašytojas ir poetas, savo 
straipsniais, laiškais ir 
intervieivais, sėkmingai 
blaško kenksmingus Lie
tuvos ūkus ".

Šitie du dokumentai pa
kankamai byloja apie di
džioji poeto didįjį patrio
tizmą.

Ign.Č.

DAR ŠIMTAS
VALSTYBIŲ VARTOJA 
MIRTIES BAUSME
Jungtinių Tautų juridi

nė komis i ja atliko tyrinė
jimus ir surado, jog iki 
šio laiko dar šimtas esa
mų mūsų planetoje valsty
bių pripažįsta mirties 
bausmę sunkiems nusi
kaltėliams. Už įvairius 
nusižengimus nusikaltė
liai baudžiami mirties 
bausme. Pats moderniau
sias mirties bausmės tai
kymas-už lėktuvų pagro
bimus ir neteisėtą preky
ba narkotikais.

Šios komisijos raporte 
nurodoma, kad pasaulyje 
daugėjant smurto nusi
kaltimams, stiprėja ir 
mirties bausmės šalinin
kų skaičius.

Pastaruoju metu nuo 
mirties bausmės atsisakė . 
tik keletas valstybių, jų 
tarpe A ustri ja,Venecuaela 
Domininkonų respublika, 
Islandija,Kolumbija, Kos- 
ta-Rika, Urugvajus, Suo
mija ir Ekvadoras. Kai 
kuriose valstybėse mir
ties bausmės vartojimas 
parėž lamas ir tik palie
kamas tiems nusikaltė
liams,kurie išduoda savo 
tėvynę ar atlieka kitus 
ypatingai sunkius nusikal
timus..

Bet palinkimas aprėžti 
mirties bausmės vartoji
mą ne visur pastebimas. 
Sakys lm,komun tstiniuos e 
kraštuose mirties bausmė 
vartojimas netik neaprė- 
ž lamas,bet dar plečiamas. 
Ten mirties bausmė var
tojama net už vadinamus 
"ekonominius nusikalti - 
mus ”.

Nuostabu, kad iki šių 
laikų dar pasiliko iš senų 
laikų papročiai prieš mir
ties bausmės vykdymą, 
dar kankinti pasmerktuo
sius. • Minėtame raporte 
tiesiog sakoma, kad tebė
ra patys žiauriausi mir
ties bausmės vykdymai:kai 

kur pasmerktasis muša
mas iki to laiko, kol ne
gyvai užmušamas. Rapor
to autoriai tačiau susilai
kė nuo nurodymų, kuriose 
būtent šalyse tokie žiau
rumai iki šiam laikui var
tojami.

DĖMESIO VERTA 
KNYGA

Vilniečių Sąjungos lei
dinys, Petro Česnulio, at
siminimų knyga"Nižmogin- 
tiejf’jau išėjo iš spaudos. 
Knygos kaina $5.00.

Skaitytojas perskaitęs 
šią knygą susidarys pil
nesnį vaizdą apie Vilniaus 
krašto lietuvių Golgotą lert- 
kų okupacijoje.

Prieš mus didelis kny - 
gos platinimo darbas. Tai 
jau ne vienos centro val
dybos darbas,bet kiekvie
no vilniečio.Centro valdy
ba negali pasiekti visų lie
tuviškų kol on i jų ir ne daug 
teturime lietuviškos spau
dos platintojų, kad lengvai 
galėtum knygą išparduoti. 
Reikia visų mūsų nuoštr- 
daug pasidarbavimo, kad 
grįžęs investuotas pinigas 
būtų pagrindu mūsų pre
mijuoto istorinio romano 
apie Vilnių išleidimui.

Tad centro valdybos 
vardu kviečiu visus ir vi
sas tapti knygos platinto
jais.

Pasistenkime visų pir
ma patys įsigyti šią knygą 
ir surasti savo draugų ir 
pažįstamų tarpe nors po 
kelis pirkėjus.

Visais knygos platinimo 
reikalais prašau kreiptis 
pas mane:
Eugenija Bulotienė, 
415 Golden Gate W.Ave. 
Detroit,Mich 48203 
Tel:/313/ 368-3299.

Eugenija Bulotienė 
P.S. Kanadoje tą knygą 
galima gauti pas autorių 
Petrą Česnulį, 
70 Main St., 
Paris, Ont.

STIPRĖJA TAUTINĖS
TENDENCIJOS
Venecuelos laikraštis 

"El Universal", atsakyda
mas į ambasadoriaus Jo
kūbo Maliko pareiškimą, 
kad Sovietų fcąjungoje"dau- 
giau kaip šimtas tautų 
gyvena kaip viena šeima", 
pastebi, kad ambasadorius 
pamiršo Lietuvą Latviją 
ir Estiją .Seka aprašymas 
Kalantos susideginimo ir 
p. m.gatvių demonstracijų 
Kaune. Straipsnis baigia
mas citatomis iš Almarir- 
koknygos":Stiprėja tauti

nės tendencijos tarp nevi
siškų tautų, ypač pas bal- 
tiečius, Kaukaze, Ukrai
noje, Centrinėje Azijoje 
ir išilgai Volgos". Amal- 
rikas mano, kad"netšven- 
giamas Sovietų Sąjungos 
nuimperia įėjimas vyks 
nepaprastai skaudžia for
ma ".

(E>
• "1972 m.pradžioje van
dentiekis buvo 1143 res
publikos kaimų gyvenvie
tėse, o kanalizacija-392 
gyvenvietėse. Vandentie
kio tinklų ilgis kaime su
darė 1145,5 km., kanali- f 
zacijos tinklų -233,1 km."^ 
( "Liaudies Skis", Nr. 2, f 
1973 m.,51 psl.V

( E)
• "BAJLTU BIULETENIS" 
(Bolettm Baltlco No. 2 (5) 
portugalų kalba leidžiama 
Sao Paulo.Didesnė biule
tenio dalis yra pašvęsta 
1973 m. Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresui ir kt. 
žinioms apie Lietuvą.

(E)

• Didžiarusių varoma- 
propaganda ypatingai jau-5 
nųjų įtaigoja:a. Tavo Tė
vynė - Sovietų Sąjunga:
b. internacionalinės! fak
tiškai sovieto-rusiškosios) 
ideologijos visuotiniai 
priverstinis brukimaąjau-

-i vos pradedančiam 
lankyti vaikų darželį;
c. ypatingai sustiprintas 
ateizmo skiepijimas. Visi 
šie dalykai per "tirpinantį 
puodą "bus varomi į vie
nalytį rusų komunistinį 
tirpinį. Reikia tikėti, kac \ 
ir ne rusų kilmės komu
nistai,taip pat kaip ir mes, 
gerai supranta Kremliaus 
ruošiamąją" naują nacio
nalinę " politiką.

( E)

• KLEMENSAS MARTIN- * 
KUS,buvęs Lietuvos avia
cijos kapitonas, kuris nuo 
1946 metų gyvena Rio de 
Janeiro,šiais metais pra
leido Velykų šventes lai
mingoj ir linksmoj nuotai
koj, nes iš Chicagos buvo 
atskridęs jį aplankyti jo 
brolis AleksandrasAtutis. 
Broliai susitiko pirmą 
kartą po 28 metų nesima
tymo.
• PIANISTĖ ALDONA 
KEPALAITĖ š.m.gegužės 
14 d. atvyksta į Phiūdel- 
phiją ir 8:00 vai. vakaro 
duos piano rečitalį Phila
delphia Ethical Society 
salėje, 1906 Rittenhouse 
Square.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



VAIŠĖS PAS
DEVENIUS
Velykų švenčių proga 

Devenius Santa Monikoje 
aplankė jos brolis dr.P. 
Vileišis iš Waterbury, 
Conn.irsesuo Rita suvy
ru Jurgiu Bagdonu iš 
Elizabeth, N.J.

Dr.M.ir A.Deveniai sve- to jury komisijoj.
čiams pagerbti savo bute • JUOZAS STEMPUŽIS 
surengė šaunias vaišes. kuris vadovauja Clevelan- 
• ALGIRDAS G LAŽE vėl de" Tėvynės Garsų" radio 
keliauja savo profesiniais programai, o taip pat yra 
reikalais, kaip turizmo ve- Superior Savings and Loan 
dejas Pietinės Kalif. Auto- Ass, banko direktorius ir 
mobilių klube .Dabar jis ke- beto dar Cuyahoga apskr. 
liauja po Pietinę Ameriką- asmeninių mokesčių sky- 
Venezuelą, Kolumbiją, Čilę.riaus viršininkas, nesenai 
Panamą, Meksiką. Dabar buvo vėl išrinktas Lietuvių 
Pietų Amerikoj yra vasa- Namų bendrovės pirminin- 
ros karščiai. ku.

MONTREALIO SKAUČIŲ IR SKAUTU r b

VASAROS STOVYKLA

1973 metų stovykla įvyks nuo liepos 22 d iki 29 d. 
’’BALTIJOJE”/

Broliams vadovaus p.s.V. Piečaitis ir 
p. s. R. Otto.

Prašome registruotis: Seses pas tuntininkę 
p.s. E. Jurgutienę tel. 626-7499. Brolius pas 
tuntininka p.s. B. Niedvarą tel. 487-4938.

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., 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. 877- 143 0

ADVOKATAS

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

276 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų 6 78 - 3660

Dr.V.Giriuniene
Dantų gydytoja 

5330 L'Asiomphon Blvd.

Montreal.

Tel. 255-3536

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas 

14»fl st. CATHERINE Street W.. Room 600
< el: 866 - 8235, narnų 488- 8528.

S. Popieraitis
BA., M.D., C.M., M.Sc., L-M.C.CL, F-R.C.S.(c).

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.
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• BALTIEČEj jaunų me
nininkų konkursinis kon
certas įvyko Bostone ge
gužės 5 d. Iš lietuvių da
lyvavo: tenoras Wayne 
Aleksa, pianistas Saulius 
Cibas, sopranas Jūratė 
Litchfield. Dirigentas Vy
tautas Marijošius dalyva
vo šio konkursinio koncer-

NAUJOS KNYGOS
Nauja knyga apie Baltijos 

valstybes .Išleista knyga,pa- 
vadinta"Baltic States". Joje 
naujai perredaguota me
džiaga, paimta iš buvusio 
Atstovų Rūmų sudaryto 
Komiteto, kuriam vadovavo 
kongresmanas Charles Ker- 
sten(jau miręs), vieno d ar- 
bų tomo-First Interim Re
port. ..

Knygą redagavo Igor I. 
Kavass, Northwestern Uni
versity Chicago, teisės 
mokslų profesorius, ir 
Adolph Sprudza, Chicagos 
Universiteto teisės mokslų 
profesorius. Knygą išleido 
William S.Hein ir Co. Inc. 
1285 Main street.
Buffalo, N. Y. 
14209.542 psi. 
Kaina - $20.00.
• LIETUVIU ir baltiečių 
II pas. karo emigracija 
gana išsamiai ir tiksliai 
aprašyta naujoje Paul Ta
bor i knygoje" The A natomy 
of Exile". Dar gausesnės 
lietuviškos medžiagos bus 
šią žiemą išeinančiame 
"Egzinio anatomijos" an
trame tome.

(E)
• NEV YORKE cigare
tės kaštuoja daug brangiau, 
negu kituose JAV mies
tuose,nes čia uždėti aukš
tesni mokesčiai.Todėl da
bar ten vyksta cigarečių 
kontrabanda. Jos slaptai 
vežamos ir išrašinėjamos 
net paštu iš kitur.

PADĖKA
Po sunkios operacijos 

Jewish General ligoninėj, 
laimingai sugrįžau į na
mus Velykų rytą, nors ne
esu dar labai stipri bet 
jau žymiai pajėgi jums 
visiems padėkoti. Dėka 
gerosios brolienės atvy
kusios su broliu Juozu iš 
Arkansas mane aplankyti 
ir priž iūrėt i namuose. Dė - 
kojame aš ir mano vyras 
jiems abiems.

Už aplankymą ligoninėj, 
gėles, dovanas, atsiųstas 
atvirutes su linkėjimais 
greitai pasveikti ir telefo
nus, gerb. klebonui F. Ju
cevičiui, visiems giminėms, 
Šv. Onos Draugijos komi
tetui, visoms draugėms ir 
draugams nesuskaitomai 
kartų tariame iš širdies, 
ačiūlačiuljūsų tokia dide
lė užuojauta mudviem iš
reikšta pasiliks neišdil
domai atminčiai visam 
gyvenimui.

Marija ir Bronius 
Šalčiūnai.

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

® SAN FRANCfeCO sim

foninis orkestras gastro
liuos Vilniuje ir jo koncer
tai bus birželio 13-16 die
nomis. Bendruomenės at
stovas lankėsi Valstybės 
departamente Washingtone 
ir išreiškė pageidavimą, 
kad minimų koncertų datos 
būtų pakeistos, nes jos su
tampa Lietuvos okupacijos 
sukaktuvėmis ir su pir
mais lietuvių trėmimais į 
Sibirą. Tačiau vargu šis 
pageidavimas galės būti 
išpildytas.

Dantų gydytoja 
DR. Ą. O. JAUGELIENt

1410 Guy St., 1 a. 11 • 12 k.

T^i: 
932.6662; namų 737-9681

MUZIKOS ŽINIOS- Lietu

vių muzikų ir vargonininkų 
žurnalas,leidžiamas ketu
ris kartus į metus. Redak
torius V.Manomaitis, an
glų kalbos skyrių veda 
Loreta Stukienė. 1973 m. 
1-2 numerio.24 psl.

TEL. 525-8971

SUKAKTUVES

IR KITOSTmp
PORTRETAI - VEDYBOS

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL. FQ

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

IR A D I O 1410 MONTREAL
i

! KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay, P-G- TEL. 669-883

Baltic Woodwork to
K. KIAUŠAS ir J. šlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairūs medžio dirbiniai.

į 547 Lofleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-38 84.

______ « Į _ , ______________ .  ■ , . . —M   - r —• - « 6*1

BELLAZZi-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. ifdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

15 p si.



MOTINOS DIENA 
MONTREALYJE
Sekmadienį MontreaUo 

visuomenė susirinko į 
Aušros Vartų parapijos 
salę motinų pagerbimui. 
Pritaikytą paskaitą skaitė 
studentė Malciūtė. Pro
gramoje dalyvavo šešta
dieninės mokyklos tautinių 
šoktų grupė, mokinių cho
relis ir kt.Programą pra
vedė Rasa Lukoševičtūtė. 
Su Motinos dienos paminė
jimu buvo sutapyta šešta
dieninės mokyklos mokslo 
metų pabaiga ir baigu
siems pažymėjimų įteiki
mas. Į šias iškilmes buvo 
atvykęs Vysk. Vincentas 
Brizgys, kuris tą pat die
ną buvo atvykęs į Mon - 
trealį.
• Juozas ir Vera Jocai 
iš Delhi, Ont. buvo atvykę 
į Montrealį. Jocai nors 
gyvena Delhi ir ten turi 
biznį, bet dar yra dalini 
gyventojai anksčiau gy
ventoje vietovėje, nes La- 
Sallėje turi net kelias nuo
savybės. Su Jocais buvo 
atvykęs kaimynas Cipri- 
jonas Matelis.
• Petrulis Jonas staty
bos verslininkas iš JAV, 
Boston, Mass, buvo atvy
kęs į NL spaudos balių 
Montrealyje.
• ŠĮ TREČIADIENĮ per 
Liudo Stankevičiaus radio 
programą girdėsime pasi
kalbėjimą lietuviškai su 
R.Price,iš Anglijos,kuris 
moka lietuvių kalbą ir net 
ten mokytojauja šeštadie
ninėje lietuvių mokykloje.

PAGALBA
NEPRIKLAUSOMAI
L I E T U V A I

PakalbinKir uisi sakyti 
NL’ artimuosius, arba, paga-i 
liau, pado-- anokit geram b/cT/u ! 

liui nors pusmetine NL prenu- 
ta.

Pinigus siuskit su šiuo kui 

ponu:

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

Adresas- > gutvė ir \'r............

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

Vai st. ■ pro v............... ..............

Piniįfus siunčiu:/ pavarde ir

adresas .................................... | 

• Vida Adomonytė ir Vi
da Kaušylaitė studentės, 
išvyko į Europą,kelių sa
vaičių kelionei.

TRADICINIS SPAUDOS 
BALIUS
Kaip kiekvienais metais, 

taip ir šiais, tradicinis 
NL balius praėjo labai 
jaukioje nuotaikoje.

Gegužės 5 d.gražiai pa
ruoštoje Šv.Kaz imiero pa
rapijos salėje vėl susi
rinko mieli šio laikraščio 
skaitytojai ir rėmėjai.

Ne tik montrealtečlai 
čia atvyko, atvyko svečių 
ir iš toliau, kaip pvž. iš 
Ottawa, Toronto, Boston, 
Eastern Tovnships ir kitų 
vietovių.Be abejo, šio lai
kraščio leidėjams ir šio 
baliaus rengėjams,yra di
delis malonumas ir kartu 
didelė moralinė parama, 
matant šiame parengime, 
tiek vyrės nė s, tiek jaunes
nės kartos t.y. poll-ro 
p.karo ateivijos skaityto
jus ir jų jau čia gimusius 
ir užaugusius jaunuolius.

Prie patrauklios muzi
kos ir prie skoningais už
kandžiais ( dėka M.Kaspe
ravičienės ir talkininkių5) 
padengtų stalų visų nuo
taika buvo pakili, o taipgi 
prie to prisidėjo ir "naujo 
styliaus gėrimų bufetas” 
kuris suviliojo net tr ob- 
stinentuso

Turtinga loterija irgi 
praėjo sėkmingai^ kurios 
platinime,kaip ir per eilę 
metų, E. Kardelienė, ilga-

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Arenu., Montreal 409
TEL 727-3120 Namų 376-3781

Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.

A q e n t ū ra veikia r. u c 1945 nų

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, 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^^ės ]5d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo C 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.j

Gerb. NL R e m e j a u !
"Nepriklausoma Lietuva”, kad galėtų tesėti užsibrėžtus tikslus ir kad susida- 
rytu lėšų patalpų pagrindiniam pertvarkymui, B-vės V-ba kreipėsi i žinomus lie
tuvius dailininkus prašydama paramos. Kaip matote jie gausiai atsiliepe padova
nodami vertingus savo darbus. Visi biliete pažymėti darbai bus išleisti loterijon, 
kuri įvyks šių metų lapkričio men. 17d. Visi NL skaitytojai ir rėmėjai loterijos 
bilietus gaus paštu prašant neatsisakyti paremti savąjį, laikraštį Šia nedidele 
loterijos auka. NL.

Name ..

Address

O

NEPRIKLAUSOMA
LIETUVA
INDfMNOINT LITHUANIA • LITNUANII INDtMNOANT!

Tm GEORGE STREET, LA SALLE 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
TEL. 366-6220

(

Del

1. A. TAMOŠAITIENĖ MOTERIŠKAS
LIETUVIŠKAS TAUTINIS RŪBAS

2. R. ASTRAUSKAS PAVEIKSLAS
3. P. BALTUONIS MEDŽIO SKULPTŪRA
4. R. BUKAUSKAS PAVEIKSLAS
5. E. PAKALNIŠKIENĖ PAVEIKSLAS
6. J. Šl/UČIULIS MEDŽIO DROŽINYS
7. A. VAZALINSKAS PAVEIKSLAS
8. G. VAZALINSKAS PAVEIKSLAS

Traukimas įvyks 1973.XL17.

$ 1.00 AUKA - DONATION

N? N?
mečio NL redaktoriaus 
našlė, parodė savo nepra
lenkiamus gabumus.

NL baliaus Karalaitės 
rinkimai,kaip ir visuomet, 
yra pats įdomiausias šio 
baliaus punktas, kuriame 
mūsų studentija organiza- 
vo ir pravedė.Čia deda
moje nuotraukoje matote 
1973 m. NL baliaus Kara
laitę E.Pakulytę iš Lanor- 
aie Que. Trumpai apžvel
gus šį mūsų gražų-tradi
cinį susitikimą-balių, NL 
džiaugiasi ir didžiuojasi 
jūsų skaitlingu atsilanky
mu, jūsų parama,visų nuo
širdžia talka ir su ta min
timi ir širdimi gyvenkime, 
kaip mes ir vadinamės, 
Nepriklausoma Lietuva.

MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick it Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 

IR SU IŠIMTIMI JUMS 

PASITARNAUS !

Sales Manager 
(Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE ! ĮSITIKINKITE 

PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU
'Manageriu

LEO GUREKAS

mm
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

Montreal west automobile

(At the end of Sherbrooke Street West)

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

8J>%

. 8.5%
9.0%

i

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS
Einamąsias s-tas ________ S.5%\Asmenines
Taupomąsias stos....... .........- • ®**Nekiln. turto
Term. tad. 1 metams “®Cdkta kredito
Term. ind. 2 metams ...... 7.0%,
Term. ind. 3 metams ____ 7.5%.Investacines ... nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-Nemok. gyvybės apdr. iki $10.000 
da iki $2,000 už taup. s tos sumas/už paskolos sumą._____________

Kooperaty vinė namiĮ ( iki 4 butu) ir namu inventoriaus apdraudė 
Kreiptis: Gil Constantini C.I.B., Quebec Credit Union League,

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

vietovi%25c5%25b3.Be
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