
NR 2(1181) *♦* XXIX-METAI ••• **• 1970 - JANVIER-JANUARY - SAUSIS - 14<1. ............. *,* LITUANIE INDEPENDANTE INDEPENDENT LITHUANIA «*• Postage oaid at Lachine, P.Q.

Užbaigiant vieną dešimtme
tį ir pradedant kitą, knieti pa- 
spekuliuoti rytojumi. Žinia, 
niekas praeityje nesugebėjo 
išpranašauti to kas atsitiko 
prabėgusiame dešimtmetyje . 

f Niekas, tikriausiai, nesugebės 
tiksliai atspėti ir ateities . 
Vienok, įvairūs duomenys ir 
kai kurios tendencijos siūlo 
tam tikrus "pranašavimus". 
Vienu dalyku esame tikri, kad 
laikas negrįž atgalios. Ir ne
žiūrint ar mums patinka ar 
ne, įvairūs sąjūdžiai, demons
tracijos , nemalonios tiesos 
atskleidimai, visa, kas praei
tame dešimtmetyje , nekartą 
sukrėtė žmonijos sąžinę - ne
išnyks ir, ko gero, pasikartos 
su dar intensyvesniu pasireiš
kimu. Taigi viskas kinta, bet 
nebūtinai į blogąją pusę. Pra
bėgęs dešimtmetis gal tik 
priminė žmonijai , kad daug 
kas šioje ašarų pakalnėje ga
lėtų ir turėtų būti tvarkoma 

,, geriau negu iki šiolei. Jis taip 
pat priminė, kad egoizmo era 
turės baigtis, kad alkstantis 
draugas ar priešas yra vienas 
ir tas pats alkstantis ž mo
gus . Nes visas pasaulis tapo 
tik dideliu, išsiplėtusiu kaimu, 
o mes - jo gyventojais. Ir se
kančiame dešimtmetyje mes, 
kad ir iš lėto, virsime altru
istais. Bet iki to laiko žvilgte
rėkime į kasdieniškesnius, 

. greič iau pramanomus dalykus.

JAV
Ateinantį rudenį JAV-ėse 

bus perrenkama dalis kongre
so bei senato. Republikonai 

‘ teužmiršta kongresą,kurį val
do demokratai su 245 prieš 
189 atstovus. Tačiau senate 
bus perrenkami 9 republiko- 

-- nai ir 25 demokratai - viso 34 
senatoriai. Išrinkdami tik 17 
iš jų, republikonai jau valdytų 
senatą. Taigi, galime tikėtis , 
kad administracija darys vis
ką savųjų pozicijų sustiprini
mui. Vietnamo karo suvietna- 
mizavime dalinai glūdės atei- 

t nančių rinkimų laimėjimas ar 
' pralaimėjimas. Yra žmonių , 

kurie netiki, kad pala ips n in is 
amerikiečių atsitraukimas iš
gelbėsiąs karo pralaimėjimą, 
Jie net tvirtina, kad Nixon’as 
bando tik viską užvilkinti iki 
sekančių 1972 metų,preziden
tinių rinkimų.Tačiau paaštrė- 

v jusi šiaurės vietnamiečių pro- 
► paganda prieš tokį vietnami- 

zavimą rodo, jog ši procedūra 
jiems yra labai nepriimtina. 
Nes jie nebeturės rimto pre
teksto, taip sakant, "vyti lauk" 
amerikiečių. Toks Vietnamo 
karo deamerikonizavimas ir 
palaipsniais jo perleidimas 
pietų vietnamiečiams sustip- 

(? rins ir paties prezidento Thi- 
eu valdžią. Taigi, galima da- 
leisti, kad Nixon’ as bus sura
dęs garbingą ir praktišką at
sitraukimo būdą. Kas didžia 
dalimi, turėtų patenkinti bal
suotojus 1970 metais ir gal 
net 1972, prezidento rinkimo, 
metais.

Ekonominio gerbūvio atž
vilgiu JAV~ės didžiulių paki

timų neturės. Pristabdydama 
kainų kilimą, ji nesileis į pil
nai našų produktyvumą. Dėl 
pram atomų paskolų suvaržy
mo galima tikėtis mažų kri
zių biržoje. Viena tokių įvyks 
dar anksti 1970 metais. /Tai
gi vertėtų tuo laiku pasinau
doti proga ir įsigyti atpigusių 
akcijų./ Taip pat galima tikė
tis ir mažesnių bei retesnių 
demonstracijų , nes praeitas 
dešimtmetis įrodė , kad nei 
kilnūs tikslai , nei gražiai 
skambėję himnai /We shall 
overcome/ dėl nesuvaldomų 
riaušių ir pridarytų nuostolių 
neatsiekė to, ko galima buvo 
atsiekti ramiu, Kenedžio pra
dėtu, metodu. O ir jauni, pra
eito dešimtmečio aršiausieji, 
liberalai jau sėdi aukštuose 
dangoraižiuose, didelių firmų 
viršūnėse, ir pradeda po tru
putį realiau žvelgti į visuoti
nes problemas. Realiau, bet 
nebūtinai užkerpėjusiai.Beto, 
dr.Milton Eisenhower komi
sija, nuodugniai išnagrinėjusi 
neramumų priežastis, nurodė 
jų pašalinimų būdus. Tam, ži
noma, reikės pinigų ir noro . 
Pirmojo Amerikai niekad ne
trūko. Norui ir pasiryžimui 
dar reikės laiko. Ypatingai 
pietuose.

•
VAKARŲ EUROPA

Su DeGaulle nusmukimu į 
istoriją , Europa pradeda at
gauti reikiamą rimtį. Negali
ma paneigti, jog daugelis vals
tybių dar turės gerokai pasi
tempti iki išspręs visas sa
vąsias problemas, tačiau, 
Bendroji Europos Rinka jau 
ima efektyviau veikti. Nors 
Prancūzija dar tebėra už 
Šiaurės Atlanto Apsigynimo 
Pakto ribų, josios santykiai su 
JAV-mis irgi yra gerokai pa
gerėję. Ir ji jau daugiau nebe
rodo perdėto pas išovimo tvar
kyti Europos ateities, bet yra 
susirūpinusi savomis proble
momis. Tuo būdu , Europos 
vairą perima V. Vokietija. Vo
kiečiai yra įsitikinę, kad fi
nansinių nesklandumų, /franko 
nuvertinimo ir markės pakė
limo/ kaltininkais yra pran
cūzai. Ir jie tokio farso pa
kartojime nebenori. Taigi, ne
nuostabu , kad paskutiniame 
/Hagoje/ pasitarime, Willy 
Brandt perėmė vadovaujamą
jį vaidmenį. Savo konkrečiais 
pasiūlymais, jis įrodė, kad po
karinė Vokietija politiniai su
brendo , o savo ekonominiu 
svoriu priminė, kad josios pa
siūlymai negalės lengvai būti 
užmiršti. Iš visko atrodo, kad 
ir Anglijos įstojimas į Ben
drą Europos Rinką bus irgi 
gerokai pagreitintas.

Bendrai Europa yra dar at
silikusi nuo JAV-bių, Ypač 
gamybos našume. Amerikos 
darbininkas per valandą paga
mina virš 50% daugiau už Eu
ropos pažangiausiąjį darbi
ninką. Ir kadangi, amerikonas 
savo našumą pakelia dar 3- 
3.5% į metus , tai europiečiui

(PARUOŠĖ VACYS ŽIZYS)
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teks ilgai, amerikoną vytis . 
Prisiminus , kad didžiausios 
Europos įmonės yra JAV-ių 
įmonių padaliniai , vis dėlto , 
galima tikėtis pažangos ir ši
toje srityje. Pagal Servan- 
Schreiber, /VExpress redak
torius ir autorius garsios 
prancūziškos knygos "Le De- 
fi Americain"/, po JAV-ių ir 
SSSR, trečioji gamybos atžvil
giu pasaulinė jėga yra ameri
koniškos įmonės užsienyje. 
Tų įmonių gamyba jau siekia 
net 140 bilijonų dolerių į me
tus. Iš kitos pusės Europos ir 
Japonijos įmonės užsienyje 
jau irgi pasiekė apie 80 bili
jonų dolerių gamybą. Per se
kantį dešimtmetį reikia tikė
tis, kad tokių milžiniškų įmo
nių skaičius po truputį mažės, 
bet užtai pačios įmonės jung
sis ir gerokai paaugs.Ypač 
Europoje, po Anglijos įsijun
gimo į Bendrąją Rinką. O dę- 
šimtmečlo gale bus visai ne
svarbu kaip jas bepavadintum: 
anglų, vokiečių, italų,prancū
zų ar amerikonų. Jos pavirs 
tarptautinėmis įmonėmis, Ir 
kaip praeito dešimtmečio 
pradžioje, amerikoniškos 
įmonės pasinaudodamos pi
gesne darbo jėga, užplugdė 
Europą, šiame dešimtmetyje, 
jos persimes į neturtinges- 
nius kraštus kaip: Pietų Ame
riką, Indiją ir 1.1. Vieninteliu 
tokio išsiplėtojimo stabdžiu 
tegalėtų būti tik nepastovi tų 
kraštų politinė padėtis arba 
bergždžia tautinė ambicija.

SOVIETŲ SĄJUNGA 
IR KINIJA

Sovietų Sąjunga yra valdo
ma klikos, kuri visomis išga
lėmis stengsis išsilaikyti.Sa
vo asmeniško saugumo ver
čiami, jienerizikuos branduo
linio susirėmimo su JAV-mis, 
Jie taip pat neleis nei savo 
įtakos sferoje esantiems nu
klysti nuo, jiems tik priimti
nos, linijos, bijodami, kad anie 
nepradėtų savo panašius va
dukus karstinėti ant pasviru
sių medelių. Nes dėl tokios 
baimės pats Kruščevas ati
traukė raketas iš Kubos ir pa
našios baimės įtakoje 1968 
metais jo įpėdiniai įžygiavo 
Cekoslovakijon. Verta prisi
minti, kad iki 1953 metų visi 
dabartiniai Rusijos valdovai 
virš 20 metų patys gyveno 
nuolatinėje baimėje, jog vieną pusėje
naktį ir jis su šeima gali būti 
suimti ir sullkviduoti. Ir tik 
po Stalino mirties išlikusieji 
susijungę krūvon nušovę di- 
džiausiąjį budelį Beriją /ku
ris dar tebegalejo tęsti tero
rą/ ir pradėjo šiek tiek ra
mesnį gyvenimą.

6O-tųjų metų įvykiai Kini
joje nebuvo jau tokie pesimis
tiški. Tai gali skambėti neįti
kimai. Nes yra aišku,kadMao, 
kaip ir Stalinas, savo paskuti
nėse dienose yra išprotėjęs, 

ko normaliai reikia tikėtis iš 
visų mirštančiųjų diktatorių. 
Tačiau, lyginant jį su Stalinu, 
reikia pripažinti, kad jo žmo
gžudiški simptomai buvo ge
rokai švelnesni. Todėl ir pas
merktieji ar pašalintieji iš 
vadovaujančių vietų asmenys 
6O-tais metais, nebuvo tuoj 
pat likviduojami, o dažniausiai 
tik viešai išgėdinami ir para
duojami Peklngo gatvėse. Kai 
Mao mirs /sekančiame de- 
dešimtmetyje/ yra galima, kad 
tie kurie perims valdžią ban
dys sumažinti gyvenimą var
žančią Įtampą. Bet jei reikalai 
pakryptų į priešingą pusę, ir 
valdžią pasigrobtų histeriški 
ir agresyvūs jauni kariški 
diktatoriai, tat, remiantis 60- 
tųmetų patirtimi,pavojuje at
sidurtų SSSR, o ne JAV. Štai 
kodėl ir įtariama, jog ateinan
čiame dešimtmetyje sovietai 

, mil ryžtis profilaktiniu i karui 
■prieš Kiniją.

RYTU EUROPA
Pradėkime Čekoslovakija , 

Šiandien negalima būtų pasa
kyti , kad Čekoslovakija jau 
pragyveno savo juodžiausias 
dienas. Ir nereiktų perdaug 
nustebti , jei ten prasidėtų 
teismai tiems,kurie "nusikal
to" savo neištikimybe didžia
jam sąjungininkui. Nors Če- 
koslovakai vis dar nesiduoda 
lengvai prievartaujam', Inte
lektualai, studentai, rašytojai, 
menininkai, filmų gamintojai 
ir darbininkija rodo gan viešą 
nepasitenkinimą. Visa tai pa
siekė tokį laipsnį, kad ir 
įmantriausieji Husak’o pa
reiškimai nepajėgia pakeisti 
viešosios opinijos. Ši viešoji 
nuomonė yra vienodai ža
linga moraliniu ir materiali
niu atžvilgiu. Simuliavimas 
darbe daro sergančią ekono
miją dar nepajėgesne. Reži
mas nepajėgia pražioti lūpų 
nepaminėjęs netolimos praei
ties , nes tai dar tebėra gyva 
visų čekoslovakų širdyse.Tai
gi vien tik žodinio juodinimo 
gali neužtekti. Gali prireikti 
atpirkimo ožių - teismų. To, 
atrodo, prisibijo ir vengrai, 
nes savo laikraštyje "Nepsza- 
badsag" , jie neperseniausiai 
ragino savo kaimynus nesu
grįžti prie terorizuojančių 
teismų.

Antroje 6-jo dešimtmečio 
centrinėje rytų Euro

pos dalyje ėmė reikštis nuo
monė,kad senoji, centralizuo
ta, ekonominius sprendimus 
daranti sistema yra nusigy
venusi. Ši nuomonė, didžia da
limi liko Čekoslovakijos eko
nomistų stalčiuose. Tačiau, 
1969 metais tą idėją vėl ban
dė atgaivinti vengrai. Jie įti
kino sovietus, kad galima su
derinti ekonominį radikaliz
mą su politiniu konservatiz
mu. Taigi jie ir bando. Nepra
matome didelio šuolio pir- 

mya. Taip kaip ir Jugoslavi
joje, kuri žengė dar ir toliau , 
pasikviesdama net vakarų ka
pitalistus, šėrų /akcijų/ for
ma , įvestuoti į jų didesnes 
įmones. Firmos kaip Crvena 
Zastava ir Slovenijales bandė 
pardavinėti šėrus ir savie
siems žmonėms .Tačiau tokią 
avantiūrą labai užsipuolė kon- 
servatišklausieji partijos 
sluogsniai , bijodami jog tai 
yra pradžia tikro kapitalizmo.

Gal įdomiausi politiniai įvy
kiai rutuliuojasi Lenkijoje ir 
dalinai rytų Vokietijoje. Per 
anksti daryti rimtesnes išva
das, tačiau yra aišku, kad Go
mulka, Ulbrichtas ir Brandt 
maišo kažkokį "koktaVlį". Ža
dama tartis sienų bei preky
bos reikalais. Lenkai bandys 
išnaudoti prekybos galimybes. 
Nes jie puikiai mato , kad pa
našia proga jau senokai nau
dojasi rytų Vokietija. Jie taip 
pat nenorėtų likti nuošalėje 
galimuose Maskvos - Bonos 
s AŠvolnėju s loose santykiuose. 
Bet lenkų kaina nėra maža - 
jie reikalauja Oder - Neisse 
linijos pripažinimo. Tačiau 
praeityje vokiečiai yra pripa
žinę ir pasižadėję daug dides
nių dalykų, Prisimenant kad 
Varšuvos Pakto nariai tegali 
praverti savo užbr inkus ius 
langelius tik tiek, kiek jiems 
leidžia Maskva , ir hė mili
metro daugiau, kyla klausi
mas: ar tik visa tai neturi jau 
pilno Maskvos palaiminimo? 
Nei dviem - metams po Čekos
lovakijos išpravartavimo ne
praėjus, visa tai gali atrodyti 
labai paradoksiška. Ypač 
tiems , kurie maišo morali
nius klausimus su politiniais 
išskaįč iavimais.

ATSILIKĘ KRAŠTAI
Linksma žinia laukia atsi

likusius kraštus. Jiems duo
nos netruks'. Žinoma, jei jie 
pasinaudos Siaurės Amerikos, 
Vakarų Europos ir Japonijos 
patirtimi, kur žemės ūkiu ver
čiasi t arp 5 ir 1O% darbo jė
gos, kai atsilikusiuose net virš 
60%. Jau dabar yra pastebi
ma, kad sudarius tinkamesnes 
sąlygas ir panaudojus moder- 
niškesnes žemės ūkio maši
nas, daugelis kraštų,kaip Mek
sika, Filipinai, Indija, Pakis
tanas , Ceylonas ir kalkurie 
Pietų Amerikos kraštai, no
riau imasi žemdirbystės. Ši
toje srityje, sekančiame de
šimtmetyje, tikimasi gerokos 
pažangos .Visa tai, žinoma, su
kels kitus rūpesčius .Sumažė
jus darbo jėgos pareikalavi
mui ūkiuose, žmonės gūžės į 
miestus. Kraštai , kurie dar 
neišvystė savosios pramonės, 
nepajėgs tokį jėgos perteklių 
aprūpinti darbais.Čia kaip tik 
galėtų teigiamai pasitarnauti 
už jūrinės /JAV, Europos bei 
Japonų/ firmos, įsteigdamos 
gamybines įmones. Vertėtų 
pastebėti, jog panašioje padė
tyje atsidurs ir sovietija su 
Kinija , nes ir pas juos dar 

perdidelė darbo jėgos dalis 
yra prirakinta prie ūkio dar
bų.

ARABAI IR IZRAELIS
Baigiantis metams , arabų 

kraštai turėjo konferenciją 
Rabat mieste.Kaip ir buvo ti
kėtasi, nesusitarta jokiai rim- 
tesniai ofenzyvai prieš Izra- 
elį.Taip pat neprieita nei prie 
taikingesnės išeities .Tie ara
bų kraštai, kurie yra gyviau 
įsivėlę į ginkluotą konfliktą 
prieš Izraelį,puikiai žino, kad 
bet koks planavimas ginkluo
tam Izraelio užpuolimui netu
ri sovietų pritarimo. Tiems, 
kurie gyvena atokiau , jau pa
bodo tokio konflikto flnancinls 
rėmimas. Taigi pasilikta prie 
partizaninės veiklos. Ir žen
giant į sekantį dešimtmetį, 
padėtis lieka nepakitusi. O 
vistik tenka tikėtis, kad vaka
rų - rytų santykiams švelnė- 
jant, arabai bus priversti, su
sėdus prie bendro stalo su 
žydais , ieškoti kokio nors il
galaikio sprendime.

KANADA
Kanados ekonominiu® rū

pesčius lengviau pramatyti, 
negu josios politines proble
mas. Kadangi mūsų ekonomi
ja yra artimai susijusi su JAV, 
tai mums teks išgyventi ir 
tuos pačius ekonominius su
krėtimus. Kainos pakils ir pa
didės bedarbių skaičius.Tiki
masi bedarbių būsiant net 6%, 
o labiau atsilikusioms pro
vincijom /kaip Kvebeku i ir 
Atlanto provincijom/ gresia 
net iki 20%. Dėl sumažėjusio 
pelno ir dėl pakilusios bedar
bės, būsią mažiau streikų.Ta
čiau ateinantieji metai nebus 
patys bloginusieji Kanados is
torijoje.

Politinėje srityje visados 
sunkiau daryti "pranašavi
mus". Kas liečia Kvebeką,yra 
dar sunkiau. Tačiau, galima 
visdėlto tikėtis, kad ekonomi
nių! gerbūviui smunkant, se
paratistai bandys versti kaltę 
angliškajai Kanadai. O kadan
gi jau dabar iš visų Kanados 
bedarbių 43% yra Kvebeke, tat 
galima tikėtis , kad šį faktą 
kas nors bandys panaudoti, 
iliustruojant, kaip toli galima 
ekonomiškai nusmukti, kai 
krašto politinė padėtis pasi
daro nepastovi. Viską žinoma 
parodys šiemetiniai provinci
niai rinkimai. Iš paviršiaus 
/spaudos ir pan. šaltinių/ at
rodo, kad separatistai turėtų 
stiprokai pasirodyti. Tačiau 
nenustebkime, jei laimės libe
ralai.

LAISVINIMO SRITYJE
Sekančiame dešimtmetyje 

priprasime prie "raupsuotų
jų" iš Lietuvos atsilankymų. 
Taip pat bus dažnesnių ir 
naudingesnių išvykų į Lietuvą.

Išmokę šalčiau ir logiškiau 
elgtis, nepakliusime į Mask
vos žabangas ir todėl savo 
tarpe nesusiskaldysime. 
"Valstybininkai" ir "tautinin
kai" tebedarys savo "THINGy 
bet be perdidelių tarpusavi
nių rietenų.
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MAŽOSIOS LIETUVOS LIKIMAS

Minėdami sausio 15-osios 
sukaktį, prisimindami Klaipė
dos krašto sukilimą ir prijun
gimą prie Lietuvos respubli
kos, neišvengiamai prisime
name ir minime taip pat visos 
Mažosios Lietuvos problemą. 
Mažosios Lietuvos reikšmės 
mūsų kraštui niekas negali 
nuginčyti: pirmasai spausdin
tas žodis pasirodė tenai, pir
mųjų ir vienas didžiausių lie
tuvių poetų - Kristijonas Do
nelaitis kūrė joje, Mažosios 
Lietuvos teritorijoje buvo 
spausdinamas lietuviškas žo
dis spaudos draudimo metu, 
legendarinis sukilėlis Herkus 
Mantas tenai išėjo su savo 
drąsiais vyrais kovoti prieš 
germaniškąją okupaciją, tūks
tančiai kovotojų už Lietuvą ir 
lietuviškąją kultūrą gimė ir 
veikė Mažojoje Lietuvoje. Ir 
šiandien mūsų tarpe - išeivi
joje ir okupuotoje Lietuvoje - 
yra didelis būrys taurių lietu
vių, kurie dirba lietuvybei ir 
Lietuvai. Pačiam Klaipėdos 
krašte, per tą nedaugelį lais
vės metų, tūkstančiai mažlie- 
tuvių skleidė lietuvišką žodį 
ir susipratimą ir padėjo kur
tis Lietuvos respublikai. Visa 
tai reikia atsiminti, kai kalba
me apie Mažąją Lietuvą ir jos 
likimą. Mažosios Lietuvos li
kimas šiandien daug kuo pa
našus į pačios Didžiosios 
Lietuvos likimą. Abu kraštai 
užimti, valdomi to paties im
perialisto. Abu kraštai niokio- 
jami ir bandomi paversti in
tegraline dalim Sovietų Sąjun
gos.Tiktai Mažoji Lietuva yra 
daug klaikesnėj būklėj negu 
Didžioji Lietuva. Mažoji Lie
tuva, tai yra,lietuviškoji Prū
sija šiandien yra dykuma, ap
gyvendinta rusų kolonistų. Jo
je lietuviškas vietovardis, lie
tuvių kalba ir pats lietuvis yra 
baigiami žudyti vienokiu ar 
kitokiu būdu. Gyventojai iš
tremti, miestai, kaimai, upės 
ir ežerai pakrikštyti rusiš
kais vardais. Jeigu tokia pa
dėtis tęsis dar keliolika metų 
- o nėra kolkas ženklų, kad 
kas nors greitai pasikeistų - 
Mažoji Lietuva tikrai tebus 
žemėlapinis prisiminimas. 
Buvo asmenų , kurie /mūsų 
manymu , pagrįstai/ kaltino 
dabartinius sovietinės Lietu-

IR GERAI, IR BLOGAI 
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos pažiūras ar nuomonę. Laiškai gali būti trumpi
nami. Anoniminiai pasisakymai nebus spausdinami. Red.

AUSTRALIJOS LIETUVIAMS 
VILNIE TIŠKAS SVEIKINIMAS

Pono V. Senulio iškeltoji 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
santykiavimo su ukrainiečiais 
problema yra teisinga ir svei- 

vos valdovus, kad šie, padlai- 
žlaudami savo ponams Krem
liuje, nedrįso iškelti teisėtų 
pretenzijų bent į dalį lietuviš
kos Prūsijos teritorijos./Bet
gi sunku pasakyti ar tokie 
reikalavimai būtų buvę Mask
vos patenkinti, nes tuo metu 
Sovietiją valdė plieninė Stali
no ir NKVD ranka./ Atlydžio 
metu taip pat neteko pastebėti 
sovietinėj lietuvių spaudoj jo
kių rimtesnių pasisakymų tuo 
reikalu. A trodo, kad lietuviši- 
kieji sovietiniai pareigūnai 
Mažąją Lietuvą nurašė, nes to 
reikalavo Maskva. Vokietijoje 
šiuo metu triukšmaują vokie
čių sričių atstovai niekur nei 
žodžiu neužsimena apie Prū
sijos lietuviškumą, - jie net 
Klaipėdos krašto priklauso
mybės Lietuvai nenori pripa
žinti, Be to, reikia atsiminti, 
kad ir Lenkija gavo savo dalį 
Prūsijos,kaip karo grobį. To
kiu būdu, trys valstybės mūsų 
nei girdi, nei klauso, nes joms 
lietuviškos Prūsijos likimas 
yra išspręstas. Trys valsty
bės,su kuriomis mes per am
žius turėjome teritorinių ir 
kitokių nesusipratimų. Tokioj 
perspektyvoj mūsų kova už 
lietuviškosios Prūsijos pri
jungimą prie atgims iančios 
laisvos Lietuvos neatrodo 
lengva. Tačiau niekas ir nei 
vienas negali pramatyti atei
ties. Gali tad atsitikti, kad 
ateinančių metų ir įvykių są
vartoje vėl iškils lietuviškos 
Prūsijos problema , ir tam 
momentui mes turim būti tin
kamai pasiruošę.Telkime - ir 
tai yra daroma! - visus doku
mentus ir kitokią įrodomąją 
medžiagą, kad, reikalui esant, 
neišeitume prieš viešumos ir 
tarptautinius tribunolus vien 
tiktai su jausmingais šūkavi
mais. Ašarom ir prakalbom 
kitų nesujaudinsime. Reikės 
įrodymų,Reikės draugų - kitų 
tautų tarpe. Reikės daug pas
tangų ir apsukrumo. Reikės 
nemaža išlaidų ir patyrusių 
žmonių. Visa tai šiandien ga
lima organizuoti ir paruošti. 
Ir tai yra mūsų kova, kuri 
kada nors, 
Mažosios 
likimą.

tikėkimės, nulems 
Lietuvos ateitį ir

Henrikas Nagys

kintina. Labai gaila, kad atstu
mo tolis neleidžia vilniečiams 
artimai bendradarbiauti su 
Australijos lietuviais ir supa
žindinti juos su vilniečių-uk
rainiečių išvystytu santykia
vimu. Tad tebūna man leista 

per Nepriklausomą Lietuvą 
suglaustai paminėti: kad nuo 
1964 m. Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjunga esame pasirašę 
su Ukrainos Karo Veteranų 
Sąjunga draugiškumo deklara
ciją ir pasikeitę nuolatiniais 
ryšininkais;kad vilniečiai da
lyvauja Ukrainos valstybinėse 
šventėse ir kitų sukakčių mi
nėjimuose, o ukrainiečiai da
lyvauja Vilniaus Dienos minė
jime; kad Ukrainos preziden
tas egzilėje jau yra apdovano
jęs porą lietuvių aukščiau
siuoju Ukržųnos ordinu ir kad 
ruošiame bendrus ukrainiečių 
-lietuvių koncertus.

Tiesa, kad vyriausieji lietu
vių politikos vairuotojai iki 
šiol šaltokai žiūrėjo į santy
kiavimą su ukrainiečiais. Bet, 
kaip atrodo, po paskutiniojo 
Vliko seimo nebus išvengia
mas politinio kurso keitimas , 
nes seimas pasisakė už siūlo
mą su ukrainiečiais bendra
darbiavimą.

Kazys Veikutis 
Vilniaus Krašto Lietuviu Sąjungos 
Centro Valdybos pirmininkas.

***

DIDŽIAI GERBIAMAS 
REDAK TORIAU,

Labai ir labai širdingai dė
koju Tamstoms už man nemo
kamai ir reguliariai siuntinė
tą Tamstų leidžiamą ir reda
guojamą laikraštį "Nepriklau
somą L i etuvą".Kiekvieno 
naujo numerio gavimas man 
suteikta džiaugsmo ir sudaro 
malonumo beskaitant, paįvai
rina mano kasdieninį pilkąjį 
invalido gyvenimą, atitraukia 
nekuriam laikui nuo kasdieni
nių minčių ir suteikia naujų 
jėgų tolimesniam gyvenimui. 
O beskaitant gautąją spaudą , 
atsiveria didesnis akiratis į 
platųjį pasaulį. Kiekvienas 
naujai gautas numeris yra 
mano perskaitomas nuo pir
mojo ligi paskutiniojo pusla
pio.

Mieli geradariai, dabar tu-( 
riuaš vieną prašymą ir su juo 
kreipiuosi į Tamstas. Dabar
tiniu metu gavimas Tamstų 
laikraščio nemokamai man 
yra labai didelė parama mo
rališkai. Tai norėčiau aš 
Tamstų paprašyti ir ateinan
tiems 1970 metams taip pat 
reguliariai siuntinėti man 
Tamstų leidžiamą laikraštį 
"Nepriklausomą Lietuvą" ne
mokamai, žinoma jeigu tiktai 
galimybė leis tą Tamstoms 
padaryti. Už tai iš anksto lie
ku aš Tamstoms labai ir labai 
širdingai dėkingas. Sėkmės ir 
ištvermės tame spaudos dar- 
do bare.

Jūsų Pranas Bagdanavičius
***

G e rb. redaktoriau,
Tamstų laikraštį ’’Nepri - 

klausomą Lietuvą" gaunu tvar
koj, ir nuoširdžiai Jums dėkoju. 
Čia pat nuolankiai prašau re
dakciją -būkit geri, malonėkite 
siųsti man laikraštį ir sekan
tiems 1970 metams, už ką būsiu 
labai dėkingas.Aš ir vėl prašy
čiau redakciją pasakyti kas ap
moka už man siunčiamą laik
raštį. Bet šitai nėra taip svar
bu, tik svarbu ir džiugu, kad 
gaunu laikraštį, nes dabar po 
mano žmonos mirties, gyvenu 
vienas lietuvis Lankenhagen 
tarp 800 senelių ir bendrai Lan- 
kenhagen-tarp 40 000 žmonių . 
Tad be lietuviškos spaudos bū
tų dar niūresnis mano gyveni
mas.Todėl visiems, kas siunčia 
man spaudą ar kitą, iš širdies 
dėkoju.

Šia proga aš ir vėl labai nuo
širdžiai dėkoju Lietuvių Moterų 
Dainos grupei už man jau vie
nam, kaip našlaičiui, suteiktą 
centų paramą, užuojautą dėl 
žmonos mirties, o taip pat dė
koju moterims dainininkėms už 
Kalėdų šventėms atsiųstą dova
nėlę.

Šioms moterims ir redakcijai 
ir visiems kitiem geradariam
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Kanados Lietuvių Fondo narių suvažiavimo prezidiumas: (Is kairės) Tarybos p irm. i n i. V. B a I s y s, 
suvažiavimo prezd. pirm. t.. Kuolas, Fondo v- bos pirm. dr. A. Pacevicius ir prezidiumo sekretoriai*,

vyro pulk. P. Traškevičiaus 
įamžinimui L. Fonde - 200 
dol. ir Antano Liaukaus iš 
Hamiltono per inž. J.Kšivic- 
ką - 500 dol.

Suvažiavimas buvo baigtas 
Lietuvos Himnu. B.

P. Bastys ir J. Bulionis

K \NADOS LIETUVIU 
F0N!W SUVAGI AVIMAS
Kanados Lietuvių Fondo na

rių suvažiavimas įvyko To
ronto Lietuvių Namuose gruo
džio 13 d. Tarybos pirminin
kas inž .V. Balsys taręs atida
romąjį žodį pasiūlė pirminin
kauti Aug. Kuolą ir sekreto
riauti P.Bastį ir J.Bulionį. 
Suvažiavimas rankų paplojimu 
pasiūlymą priėmė. Į mandatų 
komisiją įėjo K. Lukošius ir 
inž. M.Meiliūnas. Pokun.P. 
Ažubalio invokacijos ir KLB 
Krašto Valdybos pirmininko 
dr. S. Čepo sveikinimo ėjo 
pranešimai. Pranešimus apie 
Lietuvių Fondo veiklą padarė 
inž. V.Balsys , valdybos pir
mininkas dr. A. Pacevičius, 
iždininkas inž,P.Lelis ir re
vizijos komisijos vardu - J. 
Gustainis, Pranešimuose’pri
siminta ir tylos minutės susi
kaupimu buvo pagerbti mirę 
Fondo nariai Juozas Švėgžda 
ir Povilas Pretkus. Iš prane
šimų išryškėjo , kad Fondas 
tiek nariais ir tiek pat įnašais 
auga ir stiprėja. Narių Fonde 
yra 352 ir jų įnašai artėja 
prie 60.000 dol.sumos. Pa
gal revizijos komisijos aktą 
kasos knyga vedama tvarkin- 

gai ir padarytos išlaidos turi 
pateisinamus dokumentus . 
Mandatų komisijos surinktais 
duomenimis suvažiavime da
lyvavo 43 asmenys, iš jų 7 
įvairių organizacijų įgalioti
niai. Jie visi atstovavo 104 
narius su 262 balsais.

Diskusijos dėl pranešimų 
buvo gana gyvos.Į jas aktyviai 
jungėsi visa eilė asmenų. KLB 
Krašto Valdybos nariai nesu
tikdami stoti į Lietuvių Fondą 
nariais , reikalavo , kad būtų 
pakeistas įstatų 18 faragra- 
fas. Fondo reikalus ginantieji 
aiškino, kad nebūtų tikslu įsi
leisti sprendžiamu balsu į Ta
rybą nenarius. Reikia manyt, 
kad laikas šiuo atveju bus ge
riausias gydytojas.

Pelno paskirstymu taip pat, 
kaip ir paprastai, ne visi buvo 
patenkinti. Girdi, kodėl ne pa
vasarį, o rudenį skirstyti?Ne- 
reikėję jo išbarstyti po mažas 
kolonijas, o skirti didelėm su
mom stambiems ir pagrindi
niams vienetams, Neva nus
kriausta likusi KLB Švietimo 
komisija,kuri negalėsianti vi
sų savo įsipareigojimų įvyk
dyti. Kadangi Fondas šiemet 
skirstydamas pelną atsižvel
gė ne tik Į dideles bet kartu ir 
mažutes kolonijas, tai tie na
riai , kurie turi tiesioginius 
ryšius su lietuvių šeštadieni
nėmis mokyklomis tokį švie
timo reikalų supratimą ir pa
skirstymą užgyrė. Dažniausiai 
tie,kurie kritikuoja - mato tik 
save, o Fondas turi matyti vi
sus. Tikėtina, jei kuomet pa
aiškės, kad yra kitų dar svar
besnių reikalų, tai Fondas ne
bus abejingas, išties ir jiems 
savo ranką.

Suvažiavimui einant į pa
baigą iždininkas pranešė, kad 
Lietuvių Fondas gavo įnašą iš 
p. Traškevičienės , mirusio

MIRĖ SIMAS NARUŠIS,Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininkas, 
išbuvęs tose pareigose penke
rius metus. Jis mirė gruodžio 
23 d. Sydnejuj, Fairfield ligoni
nėj, sulaukęs 71 metų amžiaus.

Prieš kiek laiko velioniui bu
vo padaryta pakartotina virški
nimo trakų operacija, bet ir ji 
jau negelbėjo — ligos įsisenė
jimas, atrodo, buvo išsiplėtęs | 
visą organizmą.

linkiu geros sveikatos, gražių 
Kalėdų švenčių ir laimingiausių 
1970 Naujų Metų.

Jus gerbiantis
J. Karpavičius - 

3012 Langenhagen-Hannover , 
Pflegeheim Walsroderstr. 121. 
H. 15 W. Germany

*** ***
Šiems asmenims NL siuntinėjama nuo 

1962 metų ir be abejo, siuntinesime ir 
toliau, bet ir norime priminti, kad Rag- 
donaviČiui ui siuntinėjimo dali laiko 
yra mokėjęs K. Cinčius iš Toronto, o 
ui paskutiniuosius du metus E. Račiū
nas iš Hartford, Conn. USA. Karpavi
čiaus vardu siuntinėjama.yra mokėjęs 
Dr. E. Malkus iš Seaforth, Ont. ir Rr. 
A bromonis iš LaSalle. Tikime, kad ir 
toliau, bent dalinai apmokėti, atsiras 
geradariu. NL. 

$1OO
1OO
1OO
1OO

1 1OO
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NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI
356. Telšinskas Stasys !
357. Lever lai Ona, Juozas
358. Kerulis Vaclovas 
359.Skrebutėnas Vacį. 
360 .Puteriai Anelė, Jonas 
361.Pundžius Viktoras

PAPILDĖ ĮNAŠUS:
22. Inž.Naikauskas St. tki$5OO 
229.Dr.Naikauskienė D." 200

Su šiais įnašais užbaigėme 
1969 metus kurie davė 34 nau
jus narius ir$9900 įnašų.Di
desnę pusę tų įnašų sudėjo se
nieji nartai savo įnašų papil
dymais. / Praeitais metais 
gauta 11O naujų narių ir $14600 
įnašų/. Ypatingai mažai narių 
buvo iš Montrealio ir Hamil
tono, tik po 2 iš kiekvienos šių 
didelių kolonijų, /Torontas 
davė 15./

1969 m. gruodžio 31 d. Fon
do stovis toks: Narių 361, įna
šų ir aukų $58072, procentų 
$1387. 99/Parama jau prirašė 
% už 1969 m. antrą pusmetį/. 
Išlaidos: Išmokėta pašalpų 
$2200, admin, išlaidų$255. 55. 
Jas sudarė blankų, vokų, pak- 
v ietim v' spausdinimas , pašto 
ženklai, nuoma už salę ir ki
tos išlaidos, Fondo įgaliotinių 
yra 9: J.Skardis, J.Beršėnas, 
inž. A. Paškevičius , inž. S, 
Naikauskas , P. Liaukevtčius, 
A.Dudaravičius, J.Alonderis, 
P.Augaitis ir inž. J.Kšivic- 
kas.

Fondo vajaus užduotis 1970 
m. pasiekti įnašų sumą iki 
$70000 kaip plane numatyta.

P.Lelis, 
Vajaus ved. ir iždininkas

A. A. JUZEPAI JAUGELIENEI mirus, 
p.p. Strikaičiu, Sablausku ir daugelių šeimas užjaučiame ir 
drauge liūdime

Rimkevičius ir Niedvarui.

• “ NL“ naujiems prenumeratoriams tik $5.00 uŽ pirmus metus !
• Naudokitės šia patogia užsisakymo lorma:

! Adresas

j Vardas

Parašas

Data



Balys Brazdžionis ir Ed. Vengianskas vienoj TV programoj kalba i 
Chicagos ir apylinkės žiūrovus. Foto M. Nagis.

ŽMOGUS TINKLE
Loren Eiseley

( Pesitvanijos Universiteto antropologas)
* * * +* *' +..

Ukrainiečiu rašytojas, Vasil Chaplenko, reikia manyti, šiurpiai 
prisimindamas anuos tragiškus 1933 m. laikus Ukrainoje, patašė ši 
baisią prisiminimu vaizdelį, kuris buvo atspausdintas laikraštyje 
“Svoboda“. Tais metais, kaip tinome. Ukrainoje siautė Stalino su
daryta bado grėsme. Čia paduodamas to vaizdelio vertimas.

RAMOVĖNŲ VEIKLA LIETUVIŲ TELEVIZIJOJ. *;**★*★*★***★***★**•**★★**★**★* *★★★*******★★**★★★**** *★'***••
Jau ketvirtus metus Chica- 

goje veikia Lietuvių Televizi
jos programa per 26 kanalą . 
Jos sumanytojas ir įsteigėjas 
p.T.Siutas, kuris veik visą 
darbą ir veža. Veža sunkiai, 
tik galus su galais sudarda
mas , nes išlaidos yra labai 
didelės. Metinė apyskaita, tik 
už pusės valandos laiką yra 
virš 24 tūkstančių dol.

Daugumą pajamų sudaro au
kos ir nedideli skelbimai. Chi
cagos ramovėnai p. Oželis, E. 
Vengianskas ir šių eilučių ra- 
šėjas, prisidėjo daug per tuos 
tris metus. Akt. Oželis ir p. 
Vengianskas padėjo sudaryti 
Chicagos ramovėnų filmą, ku
rio ilgis apie 1200 pėdų. Jame 
pavaizduotas ramovėnų gyve
nimas ir 50 m. sukaktis. Ed. 
Vengianskas padeda vesti ir

TRUMPAS ŽVILGSNIS '60-ojo DEŠIMTMEČIO 

LIETUVIŠKOS SPAUDOS PUSĖN

Al. G i mantas
Didžiausios spaudos, radijo 

ir televizijos laidų komenta
toriai tiesiog išsijuosę sten
giasi peržvelgti, paskutiniojo 
dešimtmečioįvairiau^ius įvy
kius. Atsieit , ką žmonija ar 
vienas ar kitas kraštas pa
siekė , neteko , įvykdė , kas 
stengtasi ir kas ne, kaip visa 
tai įvyko, pavyko ar vienokie 
ar kitokie siekimai neišsipil
dė. Galime būti tikri, kad ir 
mūsų spaudos žvalūs bendra
darbiai pasistengs visus tuos 
įvykius gretinti su lietuviško
jo gyvenimo prajovais ir pa
liesti , kiek jie turėję įtakos 
tiek pačiai Lietuvai , tiek ir 
jos išeivijai užjūriuose.

Šiam autoriui šį kartą terū
pi tik prabėgomis peržvelgti 
lietuviškojo gyvenimo atspin
džius , kiek jie buvo ryškūs 
mūsų periodikoje. Pažiūrėti, 
ar padarėme bent kiek pažan
gos , ar likome ištikimi sa
viems pažadams , įsipareigo
jimams, iškilmingoms dekla
racijoms. Pažvelgti į mūsų 
spaudos lygį, palyginti, ar pa
simokėme iš praeities klaidų, 
nesklandumų, ar stengėmės 
kelti savosios spaudos kultū
rinį lygį, ar stengėmės vyk
dyti savų veiklių skaitytojų ir 
visos visuomenės pageidavi
mus savąjai spaudai. Ar krei
pėme bent kiek dėmesio į sa
vosios "tyliosios daugumos" 
lūkesčius? Ar bandėme bent 
kiek išgirsti ir paisyti mūsų 
lietuviškojo jaunimo nusitei
kimus ir sugestijas, kurias jie 
turėtų savąjai spaudai? Jau 

Prof. dr. A. R A M U N O - Ottawos universiteto pedagoginio mokslo

usijos ir Europos santy- 
adc^ parašė 
- tas.

vicedekano nauji veikalai:

development of the whole man
THROUGH PHYSICAL EDUCATION ------ BMg.

Išleido Ottawos uni ver si t et as, 435 psi. Ivada pa- 
rašė Avery Brundage, tarptautinio olimpinio komi 
teto pirmininkas. Prof. J. Maritain pareiškė apie ši I 
darbo: "Tai galutinis klaus i mo išryškinimas". *1
& IŠ SUTEMŲ ( AUŠRA ■— 'dRZt 'M
Jame iškeltos naujos mintys apie žmogų, tauta ir 
žmonija kosminiam amžiui prasidedant.

<§> DIALOGVE ENTER ROME ET MOSKOU — - H p ... k
Ekumeninis žvilgsnis i Ri 
kius praeityj, dabartyj ir ateityj 
kardinolas Koenig. Išleido Ottowc

Veikalai gaunami A. V.parap. Kiosko, 
____ 1465 DeSeve St..Montreal 205, P- C

sudaryti paskutiniu laiku pro
gramas, p. Oželis padeda prie 
kitų filmų sudarymo. Man te
ko jau sudaryti ir pravesti net 
8 programas, kurios pareika
lavo daug pastangų ir lėšų.

Yra kalbėję į visuomenę ra
movėnai: p. A .Rėklaitis , R. 
Skipaitis , prof. Dirmantas ir 
kt. Kariuomenės šventėse da
lyvavo ir šauliai , ir skautai. 
Ypač buvo visiems malonu 
pamatyti brolių Motuzų filmą- 
žygis į Vilnių 1939 m.

Šių metų birželio mėn. 1 d. 
buvo surengta vien jaunimo 
programa , kur Dalytė Eidu- 
kaitė dainavo solo , Myk. Ma
šiotas akardionu grojo, o Ka
zytė Brazdžionytė išpildė du 
kūrinius piano.

Bal. Brazdžionis

senokai, dar prieš paskutinio 
dešimtmečio pradžią, tūli mū
sų autoritetai nekartą garsiai 
šaukis,.kad pats laikas vienį 
kitiems paskelbti abipuses 
amnestijas ir nebepulti vieni 
kitų, nežeminti nei savųjų, nei 
svetimųjų, nei mūsų jaunimo 
akyse vieni kitų. Tarpusaviai 
ginčai, aišku,buvo ir bus, vien 
amnestija mes jų neišgydysi
me, bet pats būdas, kaip toji 
polemika yra vedama, yra vi
siškai nepriimtinas save ger
biančiai bet kuriai visuome
nės daliai. Deja, šioje srityje, 
jei spręsime iš mūsų spaudos 
puslapių, pažanga labai menka 
padaryta. Pragiedruliai,tiesa, 
bent kiek jau galimi įžvelgti, 
bet, visumoje, dar labai daug 
ko galima būtų atsiekti.

Skaitytojų laiškai vis daž
niau pasirodą mūsų laikraš
čiuose, byloja, kad pageidau
jamos tūlos reformos , nori
ma , kad savieji periodiniai 
leidiniai teiktų kiek galint 
daugiau ir platesnės informa
cijos, jokiu būdu neignoruo
jant, tiesiog gyvybinės reikš
mės informacijų , nors jos , 
kartais, ir nevisai mums ma
lonios ar priimtinos būtų. Ir 
šioje plotmėje dar netiek daug 
atsiekta. Dar vis pasitaiko tik 
"pusinės" informacijos , tik 
pusę burnos išreikštos,© kiek 
dar tų visų nutylėjimų , lyg 
vienų ar kitų įvykių visiškai 
nebuvę,lyg jiebūtų nesvarbūs , 
lyg ignoracija galėtų pateisin
ti visuomeninį nesubrendimą.

Ir graudu ir skaudu skaity-

Vieną kartą, netikėtai, mane 
pamokė voras. Tai įvyko Va
karų kantonuose, lietingą ryt
metį. Tyrinėjau ilgą griovį, 
jieškodamas žemės sluogs- 
niuose suanglėjusių liekanų . 
Staiga, prieš akis pasirodė 
didžiulis geltonai juodas vo
ras, kurio tinklas laikėsi už 
šiurkščios žolės , nukaręs 
griovio pakraščiu.Čia buvo jo 
pasaulis, ir jo išplėstos kojos 
su žnyplelėmis galuose galėjo 
jausti mažiausią virptelėjimą, 
sujudinantį tą trapią struktū
rą, kurioje jis gyveno. Voras 
žinojo vėjo truktelėjimą , lie
taus lašo kritimą , pagautos 
peteliškės sparnelių trūkčio
jimą.

Pieštuku smaigaliu atsar
giai paliečiau vieną tinklo 
siūlą. Tą pačią sekundę tink
las suvirpėjo ir vis daugiau 
raibuliavo patikrintas impo
zantiškojo gyventojo žnyple- 
liu. Visa, kas tik būtų užkliu
dęs nageliais ar sparneliais 
tą fantastišką radarą - būtų 
buvęs sunarpliotas. Kai virpė
jimai rimo, galėjau matyti vo
rą,tikrinantį pagrindinius siū
lus, jieškantį signalo iš ikliū- 
vusio sutvėrimo. Pieštuko 

ti, kai ir toliau, vieni laikraš
čiai puola kitus laikraščius, 
vieni spaudos bendradarbiai 
įtarinėja , šaipos ar visiškai 
neteisingai užsipuola tokį pa
tį kito laikraščio bendradar
bį. Nesaisto jokia spaudos ar 
žurnalistinė etika,lyg tikrasis 
mūsų visų priešas nebūtų ten 
toli, Rytuose, bet jo ieškoma 
čia pat, savųjų tarpe. Daug ką 
galime prikišti didžiąją i spau
dai, bet joje niekad nerasime , 
kad vienas leidinys pultų kitą, 
kad vienas kolumnistas užsi
pultų kitą, norėdamas jį su- , 
niekinti,apšmeižti. Deja, mūsų 
spaudos puslapiuose dar to vis 
pasitaiko. Apsieit , ir šioje 
plotmėje, per sekantį dešimt
metį yra kas pagalvoti ir ban
dyti, kiek galint, kiek sugebant, 
kelti mūsosios spaudos kultū
rą, informacinį jos lygį, kartu 
siekiant profesinio lygio. Tai 
yra įmanoma, nes turime už
tektinai jėgų, norinčių ir su
prantančių, kad niekad nesu
dominsime lietuvišku spaus
dintu žodžiu savojo jaunimo, 
jei nepakelsime savosios pe
riodikos lygio. Jei nekreipsi
me dėmesio į šį faktą, turime 
pagaliau suprasti, kad kitas 
kelias nevien tik nuves į stag
naciją, stovėjimą vietoje, bet 
ir eventualiai pabaigą, kurios, 
aišku, juk niekas negali linkė
ti savajai spaudai. Bet jei ap
turėsime skaitytojų, talkinin
kų ir rėmėjų iš dabartinės 
jaunosios kartos pusės, nerei
kia ir aiškinti kas laukia to
liau. ..

Todėl gal ir nederėtų kal
tinti tuos, kurie, nors ir pui
kiai jausdami aiškią lietuviš
kųjų leidinių infliaciją , dar 
pasirodo ir su nauju laikraš
čiu. Jei šis autorius gerai su
pranta tas intencijas, regis, 
nauji laidiniai ir siekia bent 
kiek paveikti esamus spaudos 
balsus, kad tie, savo ruožtu, 
taptų bent kiek platesniais, to- 
lerantingesniais ir daugiau 
priimtinesniais platesniems 
išeivijos sluogsniams. Atlikę 
savąją misiją , jei tik iki to 
laiko ištęsės, tokie leidiniai 
sustos, nes,vargiai, ar jų tiks
las yra iššaukti bet kurią 
konkurenciją tarp jau senokai 
leidžiamų laikraščių. Įdomu, 
kad tam tikri rezultatai, tų 
naujų leidinių poveikis se
niems leidiniams, jau tikrai 
galimas įžvelgti. Tuo turėtų 
džiaugtis kiekvienas,kuris tik 
sielojasi lietuviškosios spau
dos dabartimi ir ateitimi. 

smaigalis buvo įsiveržimas, 
kokio prieš tai dar nėra buvę, 
į jo pasaulį.

Voras buvo apspręstas vo- 
riško supratimo; jo pasaulis 
buvo voro pasaulis. Visa kita 
už jo - nesuprantama, nepa
siekiama - geriausiu atveju 
brutali materija vorui. Keliau
damas toliau , kaip koks di
džiulis šešėlis , suvokiau, kad 
voro gyvenimui aš neegzista
vau. Negana to, galvojau, 
žingsniuodamas tolyn, fagoci- 
tams , baltiesiems kraujo kū
neliams, besiirstantiems-šiuo 
momentu su šiokia tokia ele
mentaria inteligencija tarp 
visokių kanalėlių ir vamzdelių 
mano kūne /be kurių aš irgi 
negalėčiau egzistuoti/ - mano 
sąmoningasis "Aš" irgi netu
rėjo jokios reikšmės. Aš, iš 
tikrųjų, buvau ir kažkoks che
minis tinklas , kuris - kaip ir 
mano sutikto voro - siunčia 
signalus tiems amebiškiems 
padarams; natūrali aplinka , 
kurioje jų generacijos gyveno, 
žuvo ir vėl gyvens ir sunyks,

Pradėjau suvokti, kad tarp 
daugybės pasaulių , kuriuose 
egzistuoja gyvi padarai - di
deli ir maži - visi tam tikra 
prasme apriboti. Mes visi 
esame sutvėrimai daugelio 
įvairių dimensijų, pras ikošda- 
mi per vieni kitų gyvenimą , 
lyg kokie vaidiniai pro užda
rytas duris,

Per eilę metų mintyse daž- 
. nai sugrįždavau prie to susi
tikimo su voru. Kodėl mane 
neramino tas prisiminimas? 
Ar tas voro abejingumas žmo
gaus triumfui? Juk, be abejo
nės, mes triumfuojami Galvo
jant apie praeitį, - neįsivaiz
duojama dauguma žemės, tva
rinių, gal būt apie 90% - išny
ko, Gyvybės formos, kurios 
vešėjo daug ilgesnį. Į.aiką, negu 
kad žmogus egzistavo ant že
mės - išnyko, arba taip pasi
keitė, kad vargu beatpažįsta
mos. Specifinės rūšys žūna 
kartu su aplinka, prie kurios 
jos prisitaiko. Daugelis gyvū
nų laimėjo katastrofiškoj gam
tos situacijoj šiek tiek laiko, 
kad vėliau vis tiek išnyktų. 
Per tris bilionus metų lėto 
keitimosi ir skausmingų pas
tangų,-tik vienas padaras iš
vengė specializacijos pinklių. 
Tas padaras tai - žmogus.Tai 
reikėtų sakyti atsargiai, paš
nibždomis , nes jo pasaka dar 
nebaigta... Su žmogaus sme
genų vystymusi galų gale su
siformavo specifinis padaras , 
kuris paradoksiškai - kaip tik 
dėliai to ir išvengė speciali
zuotųjų likimo.

Galų gale supratau, kodėl aš 
vis atsimindavau tą vorą, be- 
čiupinėjantį savo tinklą - pa
saulį skliauto atšvaitoj. Žmo
gus prasiveržė pro užtvarą, 
kuri suvaržo visus kitus pa
darus. Ir dabar jo mintys ban
do suvokti save per erdves ir 
laikus.

Voras buvo simbolis žmo
gaus miniatiūroje. Žmogus ir
gi guli tinklo širdyje, tinklo, 
nusitęsusi© per erdvę ir lai
ką. Jo puiki akis nuo Paloma- 
ro kalno žiūri į milijono švie
sos metų nuotolį; jo radio au
sys girdi šnarėjimą dar toli
mesnių žvaigždynų; jis įžvel
gia pro elektroninius mikros
kopus savo paties kūne dulki
nės dalelytes ... Tai tinklas , 
kokio nenumezgė iki šiol dar 
joks žemės tvarinys, Prikri
tęs prie jo širdies, žmogus 
klausosi,kaip tas voras .Klau
sosi jis ir savo ateities...

Voro prisiminimas manęs 
dar vis nenustoja jaudinęs , 
Voro mintys voro pasauly: 
jautrus lietaus lašui ir pete
liškės sparnelių plastelėjimui, 
niekam kitam, niekam netikė
tam- kaip kad pieštuko smai-

* * * * * *
Akys... Aš mačiau jas, kai 

rytmetį eidavau į mokyklą ir po 
pietų grįždavau namo. Jos buvo 
tamsios ir šviešiančios, tary
tum dvi lemputės ar maži an
tracito gabalėliai.

Tos žmogystos kūnas kartą 
gulėjo ir ant mūsų frontinių du
rų laiptu. Iš tikrųjų, ant laiptu 
buvo persisvėrus tik jos galva . 
Gi liemuo ir kojos-buvo gatvė
je,tiesiog purvyne.Pas jąnebu - 
vo jėgų pasilipti bent kiek aukš
čiau. ..

Kai kam galėjo atrodyti, jog 
tai ne žmogystos kūnas, bet 
skarmalu gniūžulys, kurį kaž
kas išmetė lauk. Vien tik išsu
kinėtos bado kojos ir ištinę pus
nuogiai riešai rodė,jog tai žmo
gystos esama. Pora senų batų, 
suraišiotų virvagaliais,nebepa
jėgė visvien uždengti nuogo kai
riojo kulno.. .

Tai buvo jauna, rami Ukrai
nos kaimo mergaitė, kuri, ieš
kodama duonos kąsnio, atvyko į 
miestą. Čia ieškojo darbo ir 
duonos. Deja, neradonei vieno , 
nei kito. Bereikalingai beldėsi 
į miesžionių duris ir langus . 
Jie tokių svečių nelaukė. Berei
kalingai atkišusi ranką malda
vo nors trupinėlio duonos, ir tos 
negavo. Pagaliau, vargšė tiek 
išbadėjo ir nusilpo, jog dažnoj

galiui. A.v žmogus žmogaus 
pasauly yra kitoks? KAS YRA 
TAI,KO MES ESAM DALIS IR 
KO MES NEMATOM?

Mes perdaug išvystę savo 
ledynų amžiaus intelektą, ku
ris dabar tik trumpai stabte
lia prieš išsiverždamas į erd

ves. Nebeužtenka matyti kaip 
"tik paprastas" žmogus ma'so, 
':hėt ir iki,'pėš'A.dli6"ribčš. Ne
gana laikyti branduolinę ener
giją rankoje , kaip kad laikė 
žmogus jietį, ar žiūrėti į žai
bus, ar praeitį, ar.ateinančiu® 
laikus, kaip žmogus žiūrėjo 
ikidabar. Jeigu mes taip tęsi
me , nepaprastieji žmogaus 
smegenys - bus tik nauja se
nųjų specializacijos pinklių 
versija. O gamta yra pilna 
pinklių gyvyliams, kurie nesi
moko.

Nebeužtenka klausytis vie
name gale žvaigždynų trakš
telėjimų, net nebegana tyrinė
ti DNA nuostabią spyruoklę, 
kurioje yra įrašytas gyvybės 
alfabetas, Visa tai - tai tik 
pratęsti mūsų pojūčiai. Bet už 
visa to išsitiesia didžioji Pas
laptis Svajotojo, kuris sapnavo 
šviesą ir žvaigždynus.Prieš 
veiksmą ar prieš medžiagos 
egzistavimąVaizduotė-Sapnas 
augo tamsoje.Ir žmogus dali
nasi to kūrybiškumo ir nuos
tabaus sapno dalele.

Kai mes žiūrime į gausybę 
mūsų pačių celių, kurios dar
buojasi kažkokiam organiz
mui, kurio jos negali suvokti, 
atsiminkime žmogų , kuris 
peržengė ledynų amžių ir pra
dėjo žiūrėti į stebuklingus 
mokslo veidrodžius .Tikrai jis 
neatėjo pasižiūrėti tik į save 
ar į savo primityvų veidą, Jis 
atėjo, nes giliai sieloje jis yra 
klausytojas ir jieškotojas kaž
ko daugiau už savo paties ri
bų. Tai jis garbino pavadinda
mas įvairiais vardais net ir 
savo pradžios tamsiausiuose 
urvuose.

Žmogus yra toks dėl to, kad 
jis taip apdovanotas ir kad 
pats tų dovanų neapsprendė. 
Taigi - jis ieško taip,kaip pa
prasta viena gyva celė ieško
jo pradžioje to organizmo - 
vaidinio,kuriam ji tarnauja.

Iš anglų kalbos 
laisvai vertė B.E.

* ■+■ *
gatvės vietoj užtikdavai ją be
gulint išsekusiomis jėgomis...

Be abejonės,ne vienam kilda
vo mintis: "Kokia tai graži bu
vo ši mergaitė,žibančiomis aki
mis, kdi ji buvo nesutinusi iš 
bado"...

Daugelio žmonių, pratusiu 
vaikščioti arti pagal namus ir 
sienas,dažnai peržengdavo per 
jos skarmaluotą kūną, tarytum 
per kritusį,niekam nereikalingą 
sutvėrimą.Aš niekad negalėjau 
to padaryti. Jeigu ji gulėdavo 
ant šaligatvio,aš visuomet duo
davau žingsnį į gatvės vidurį , 
nors šlapią ir purviną.

Dabar gi, tikiuosi, purvas te
nai yra dar gilesnis ir juodes
nis, kaip tada, Dono kanalo ka
simo metais. Tūkstančių tūks
tančius pėdu glitaus Ukrainos 
lauku molio pusbadžiai ukrainie
čiai turėjo permesti kastuvais. . 
Tai buvo tragiškas ir visad pri
simintinas 1933 m. pavasaris. 
Tai buvo Ukrainos bado pava
saris. ..

Kai ta mergaitė, prisikėlusi 
iš gatvės, dar šiaip-taip sver- 
dendavo kiek tolyn, aš sekdavau 
ją iš paskos. Tačiau jos akys 
visuomet verdavo mano širdį. 
Vieną kartą vienas iš mano ka
liošų, kuris buvo visuomet pri
rištas prie bato virvute,negai
lestingai buvo purvo nutrauk
tas, aš stengiausi jį kaip nors 
vėl pritvirtinti prie bato. Tą vi
są laiką gražių akių mergaitė 
žiūrėjo į mane .nelaimėn papuo- 
lusį...

Ji žiūrėjo, bet nepratarė nė 
žodžio,nepadarė jokio judesio, 
tarytum negyva. Nieko, atrodė , 
nebuvo jos žvilgsny; nei džiaugs
mo , n e i b a i m ė s, p a g a 1 i a u, n e t n e i 
skausmo. . . Jos yęięĮa^kjavp^e 
jokių emocijų.

Daugiau, atrodo,aš nebegalė
čiau susitikti jos akių. Jeigu kas 
sako, kad sunitu žvelgti į žmo
gaus akis ir žiūrėti į jas ilgai , 
tai turėtų reikšti tik šitokias 
akis.

Pasirišęs savo pamestą ka
liošą, nuskubėjau į .šalį. Bet jos 
akys-nuskubėjo su manimi. Aš 
magiau jas pakeliui,mačiaudie- 
ną,mačiau naktį,mačiau sapne .

"Mot in "-sušukau kartą vidur
naktį per miegą.

"Kas pasidarė, vaikeli?" - 
budino mama, šokdama iš lo
vos.

"Aš baisų sapną susapnavau’.'.
"Mama, žiūrėk, akys.. .Tos 

žibančios ir gražios akys... "
Kiek vėliau, aš mačiau tas 

akis ir dar kartą. Deja, jos buvo 
jau negyvam kūne. Ji buvo mi
rusi. Mirė tiesiai gatvėj... iš 
bado....

Vargu,ir visą gyvenimą ar aš 
užmiršiu tas akis. Nors dabar 
esu suaugęs žmogus ir tas vaiz
das senokai matytas, bet tas 
akis-aš dar tebeprisimenu. ..

Vertė Pranys ALŠĖNAS

BATON
UEr 1H1MENT OF VNITEU U M.Hi: APPEAL

ŽYGININKAI , 1965 metų 
Lapkričio 13 manifestacijos 
Madison Square New Yorke ir 
Žygio į Jungtines Tautas ren
gėjai , įvertindami BATUNo 
darbą, paskyrė jam $500 au
ką. Žygininkai visad rėmė BA 
TUNą tiek moraliai, tiek ma
terialiai, suprato, kad tas dar
bas neįmanomas be piniginės 
paramos , ir iki šiol jau jam 
paskyrė $1200. BATUNas yra 
labai dėkingas už šią stambią 
auką, nes tai padės išbristi iš 
skolų , kurios susidarė ren
giant protesto demonstraciją 
prie Jungtinių Tautų šių metų 
rugsėjo 20.
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Tev. L. Andriekus, OFM, sako atsisveikinimo žodi prie atviro dail. Adomo Galdiko karsto. Nuotrauka Vyt. Maželio.

’’PASAULIO LIETUVIO” SIUNTIMAS

Lajsvojo pasaulio lietuvius vienon šeimon visų labiau
siai jungia gyvi tarpusavio ryšiai. Tebėra aktualus sie
kimas, dr. Vinco Kudirkos iškeltas 1889 ’’TėvynėsVarpuo- 
se”: ’’Kiekvienas iš mūsų turi žinoti, kur lietuvis verkia, 
o kur džiaugiasi, kur vargsta, o kur turtuose, kur apleis
tas ir nuskriaustas, o kur laisvas ir laimingas, idant ma
tytume, kurį brolį reikia gelbėti, o kurį prašyti pagalbos; 
turime žinoti jausmus, mintis ir darbus visų lietuvių, idant 
aišku būtų, kuo galima remtis, norint apginti savo tė
vynę ir suteikti jai laimę”. Tokia natūrali jungtis dabar 
yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, kurios gyvenimo ir 
darbų vaizdą stengiasi duoti ’’Pasaulio Lietuvis”.

Štai j kuriuos kraštus ir kokiais skaičiais ’’Pasaulio 
Lietuvis” dabar siunčiamas: JAV — 1476 egz., Kanada — 
198, Anglija — 72, Argentina — 34, Australija — 155, 
Austrija — 7, Belgija — 5, Brazilija — 34, Danija — 1, 
Kolumbija — 46, Italija — 14, N. Zelandija — 17, Olan

dija — 5, Peru — 1, Prancūzija — 42, Švedija — 2, Švei
carija — 8, Urugvajus — 11, Venecuela — 49, Vokietija — 
76, Angola — 1, Kinija (Formoza) — 1. Tai siuntimas 
paštu. Dalis egzempliorių paskleidžiama ir kitais būdais.

Šiais skaičiais ’’Pasaulio Lietuvis” pasklinda kaip ir 
savaime. Tik kelios JAV LB apylinkės teturi jo platinto
jus, tik keli paskiri asmenys jį kiek platina savo iniciatyva. 
Tai didžiai vertinga parama, šiaip PLB V-ba neturi at
skiros institucijos, kuri jo paskleidimu rūpintųsi, šį pa
skleidimą sistemingiau organizuotų, šiam tikslui parodytų 
daugiau širdies, nors "Pasaulio Lietuvio” prenumerata bei 
aukos nemaža dalimi paremia jos pačios veiklą. Prie "Pa
saulio Lietuvio” išlaikymo daugiausia prisideda JAV ir 
Kanados lietuviai. Taip ir dera: jie daugiau turi. Jų dėka 
"Pasaulio Lietuvis” gali lankyti ir kitų kraštų lietuvius, 
ir šitaip visi buriamės, kaip pradžioj minėta, vienon vie- 
ningų tautinių tikslų lietuvis kon šeimon. Jei visi pajudė- 
tume — daugiau laimėtume.

f/s “PASAULIO LIETUVIO“ )Ą

LIETUVIŲ PERIODINIAI 
LEIDINIAI PASAULYJE

Lietuvių kalba laikraščių ir žurna
lų visame pasaulyje dabar išeina 
apie 300: apie 100 užsieniuose ir apie 
200 Lietuvoje.

Užsieniuose lietuvišką spaudą 
skaito (prenumeruoja) apie 100.000 
lietuvių, Lietuvoj apie 1,000,000.

Užsieniuose daugiausia lietuviškų 
laikraščių turi JAV lietuviai. Čia ei
na 4 dienraščiai: Naujienos, Drau
gas, Laisvė ir Vilnis. Dukart savai
tėje išeina Dirva ir Darbininkas. Sa
vaitiniai: Keleivis, Vienybė, Tėvynė, 
Garsas, Sandara.

P. L. Žinyne dar minimi: Techni
kos Žodis, Ateitis. Dievo Karalystės 
Žinios, Eglutė, Evangelįjos Šviesa, 
Girios Aidas, Jaunimo Žygiai, Ka
rys, Laivas, Laisvoji Lietuva, Lie
tuva, Lietuvių Dienos, Lietuvių Nau
jienos, Moterų Dirva. Mūsų Sparnai, 
Mūsų Vytis, Muzikos Žinios, Sėja, 
Svečias, Studentų Gairės, Šv. Pran
ciškaus Varpelis, Tėvynės Garsas, 
Tremties Trimitas, Vytis, Worceste- 
rio Lietuvių Žinios, Žvaigždė. Iš žur
nalų minėtini Aidai, Varpas, Met

menys. Akiračiai, Lietuviai Ameri
kos Vakaruose, Laiškai Lietuviams 
ir anglų kalba leidžiamasis Lituanas.

Anglijoje — Europos Lietuvis, Iš
eivių Draugas, Šaltinis.

Vokietijoje — Nemuno Kraštas, 
JLB VKV Informacijos ir mažlietu- 
vių Keleivis.

Australijoje — Mūsų Pastogė. Tė
viškės Aidai ir dai- pora periodinių 
leidinių.

Brazilijoje — Mūsų Lietuva ir Są- 
junga-Alianca.

Urugvajuje — Darbas ir šapiro
grafuotas parapijos biuletenis Žinios.

Kanadoje — Nepriklausoma Lie
tuva, 4 Tėviškės Žiburiai, Moteris ir 
Liaudies Balsas.

Argentinoje — Argentinos Lietu
vių Balsas, Laikas ir Vaga.

Italijoje — Saleziečių Balsas.
Kolumbijoje kartais pasirodo Ko

lumbijos Lietuvis; Venezueloje — 
Tėvų Kelias; Prancūzijoje — Bulle
tin Lithuanien.

Vlikas įvairių šalių kalbomis lei
džia Eltos Informacijų Biuletenius: 
Argentinoje, Vokietijoje, Brazilijoje, 
Italijoje, Ispanijoje, JAV — lietuvių, 
anglų, arabų, ispanų, vokiečių, por
tugalų, prancūzų kalbomis.

Lietuvoje einantieji laikraščiai: 
Liaudies Sargyboje, Tiesa, Valstie
čių Laikraštis. Lietuvos Pionierius, 
Komjaunimo Tiesa, Sportas, Litera
tūra ir Menas. Agitatorius, Vakari
nės Naujienos. Tarybinis Mokytojas 
ir Gimtasis Kraštas .

Vilniuje einantieji žurnalai turi 
nuo 7,000 iki 227,000 skaitytojų: Ta
rybinė Moteris. Mokslas ir Gyveni
mas, Genys, Jaunimo Gretos, Šluo
ta, Švyturys, Mūsų Sodai, Mūsų 
Gamta. Moksleivis. Nemunas. Ko
munistas, Žemės Ūkis, Mokslas ir 
Technika, Kultūros Barai, Tarybinė 
Mokykla. Girios. Sveikatos Apsauga 
ir Pergalė.

Be to, eina madų žurnalas Banga, 
Ekrano Naujienos, Statyba ir Ar
chitektūra ir kt. Studentai skaito 
11,000 egz. universitetuose leidžiamų 
mokslinių žurnalų medicinos, peda
gogijos, žemės ūkio ir kitose srityse. 
O 14 rajonų leidžia savo laikraščius, 
turinčius nuo 10,000 iki 15,000 skai
tytojų kiekvienas. Kituose rajonuo-, 
se leidžiami laikraščiai turi tik po 
kelis tūkstančius skaitytojų. Lietu
vos Žvejys Klaipėdoje turi 3,500 
skaitytojų. Akmenės Cementinukas 
1.400 ir t. t.

ADOMO GALDIKO PASKUTINIS DARBAS. “Išpuolė teptukas iš rankų“ rezignuojančiai pasakė Ad. Galdikas 
lapkričio mėn. 10 d. 1969 m. savo žmonai. Daugiau į studiją jam užeiti nebeteko. Nuotraukoje niekas nepalytė
ta; viskas (taigi ir iškritęs teptukas) toje padėty, kaip velionis paliko. Nuotrauka Vyt, Maželio.

°- STEFANIJA ROKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

TRAUKINIAI
RIEDA

MIRTIN
SUĖMIMAI

Gražus pavasaris mūsų tėvynėje. Birželio mėnuo 
žemėje rojų mena. Akis vilioja puikiausi pavasario 
vaizdai, o žmogaus siela neša padėkos himnus gamtos 
Kūrėjui.

Lankos išklotos margaspalviais laukinių gėlių ki
limais, o nuo paukštelių balsų sutartinės skamba tė
viškės gojai ir šilai.

Tačiau anuo metu to grožio nejaučiau, nes buvo 
neramu ...

1941 m. birželio 13 d. neramia širdimi ėjau j mo
kyklą, nes reikėjo švęsti pirmąsias Lietuvos pagrobimo 
metines, reikėjo puošti toms iškilmėms mokyklos salę, 
reikėjo pavergtų tautų budeliui Stalinui pinti vaini
kus ir skaityti tai progai pritaikytą paskaitą.

Ėjau. Per mišką ir krūmus palydėjo vyras. O au
syse skambėjo; "Mamyte, neik! Mamyte, neik!” Tai 
buvo žodžiai ir prašymas trejų metų dukrytės, kuri 
niekaip nenorėjo manęs išleisti iš ano mielo ir paslap
tingo miško namelio. Matyt, jos vaikiška širdelė nu
jautė nelaimę, šiaip taip nuraminau. Su teta nuėjo 
pažiūrėti karvytės ir ežerėlio. Ir tas "nuėjo” truko 
dvidešimt trejis metus. Tik 1964 m. Kalėdų pirmąją 
dieną radau ją manęs belaukiančią Kenedžio vardo 
New Yorko aerodrome.

Buvau apsivilkusi vilnone suknute. Ant rankos 
vasarinis paltukas ir lietsargis. Pinigų nepasiėmiau, 
nes jie trumpam išeinant buvo nereikalingi. Išėjome 
į pažįstamą kelią, ir nuėjau viena.

Eidama susitikau pažįstamą ūkininką Joną čičelį. 
Kalbėjomės apie neramumus krašte ir apie nuolat 
vykstančius nekaltų lietuvių suėmimus.

Atėjau į mokyklą, čia jau radau iškabintą didelį 
spalvingą skelbimą, pranešantį apie Lietuvos ’’išvada
vimo” metinę šventę ir minėjimą. Apačioje parašyta: 
’’Minėjime paskaitą skaito mokytojas K. Rūkas”. Taip 
norėta vyrą atsivilioti į mokyklą.

Mokykla buvo pilna komjaunuolių. Dauguma rus- 
kelių, bet jau ir lietuvių nestigo. Visi jie pasisakė, kad 
atėję man pagelbėti pasirengti rytdienos iškilmėms. 
Tik niekas nepasakė, kad jiems pavesta saugoti mane 
ir nepaleisti iš rankų.

Ėmėmės darbo. Iš miško parsinešėm žalumynų ir 
gėlių vainikams pinti. Mergaitės pynė vainikus, o kom
jaunuolis M. Meškėnas demonstravo iš kompartijos 
gautus ’’džiaugsmo šūkius”, kad jau metai kaip esame 
išlaisvinti iš kapitalistų vergijos.

Aplinkui skambėjo džiugūs juokai. Tik vienam 
komjaunuoliui V. Blaževičiui darbas nesisekė. Jis vis 
stovinėjo ir liūdnai žvalgėsi į mane. Pažvelgdavau ir 
aš į jį. Ir kai susitikdavo mūsų akys, jis greit pasiša
lindavo.

Taip išdirbom iki antros valandos nakties. Nors 
darbas jau buvo baigtas, bet komjaunuoliai nesiskirstė. 
Dainavo komunistiškas dainas, klegėjo. Jiems vado
vavo mokyklos politrukas M. Meškėnas.

Pagaliau išsiskirstė, ir aš apsirengusi atsiguliau. 
Sieloj buvo gūdu. Paskaitai nesiruošiau. Pasiėmiau 
laikraštį ir galvojau paskaityti tai ’’šventei” pritaikin
tą straipsnį. Taip buvo saugiau ir maniau, kad bus 
gana.

Nesudėjau tą neramią naktį akių. Nemiegojo ir 
mūsų šunelis Murzius. Jis visą naktį lojo ir pririštas 
daužėsi. Priėjau prie lango pasižiūrėti, kas drumsčia 
jam ramybę. Jis žiūrėjo į eglynėlį už mokyklos ūkio 
trobesio ir lojo, lojo... Ten komjaunuoliai saugojo 
mane, kad nepabėgčiau.

Kiek užsnūdau. Bet neilgai reikėjo mane saugoti. 
Ketvirtą valandą rytą išgirdau nekantrius ir nieko 
gera nežadančius dūžius į duris. Atėjęs ramus žmogus 
niekada taip nesibeldžia. Pasižiūrėjau pro langą. Prie 
durų stovėjo ginkluotas enkavedistas su komjaunuo
lių vadovu J. Vanagicku. Tai buvo stambaus ūkininko 
posūnis. Prie mokyklos pastato kampų stovėjo gink
luoti kareiviai.

Greitai lėkė įvairios mintys. Pagalvojau apie bal
koną, kuris buvo kitoje pusėje namo. Ir ten stovėjo 
sargybinis. Atrodė bėgti nėra kur. Nulipau žemyn ir 
atidariau duris. Tuojau gavau ginkluotą palydovą, ku
ris visą laiką neatsitraukė nuo manęs.

Savo asmenybės paliudyti man jau nereikėjo, nes 
tą padarė komjaunuolis Vanagickas galvos linktelė
jimu. Tai buvo lietuviško Judo išdavimas. Laikiausi 
ramiai, bet širdis daužėsi krūtinėje, tartum norėdama 
iššokti iš jos.

Laiptais nusivarė mane aukštyn, nes mūsų butas 
buvo antrame aukšte. Už mano sargybinio sekė NKVD 
karininkas ir minėtas komjaunuolis.

Pirmas klausimas. Kur vyras? Pasakiau, kad iš
važiavo į Zarasus ii’ žadėjo važiuoti pas tėvą mūsų 
ūkin. Nurodžiau visai priešingą kryptį.

Tuoj pradėjo daryti kratą. Ieškojo ginklų. Visur 
varėsi mane prieky savęs, kaip apsaugą prieš netikė
tus šūvius. Jie savo amatą jau buvo gerai išmokę.

Per kratą nieko neradę, susirūpino, kur galima 
arčiausia surasti telefoną. NKVD karininkas prisėdo. 
Atvertė bylą, parodė vyro šaulių uniforma fotčgrafiją 
ir paklausė, ar tai mano vyras. Patvirtinau, kad taip. 
Turiu pastebėti, kad šauliai ir Sibire buvo daugiau 
už kitus persekiojami ir brutaliau laikomi, kaip nepa
taisomi ir neperauklėjami.

Liepė pasirašyti, kad suimant nemušė ir elgėsi su 
manim mandagiai. Atėmė lietuvišką pasą, palikau vi
sai be jokio dokumento. Per penkiolika minučių įsakė 
pasirengti kelionei, susipokuoti turimus daiktus ir še
šiom savaitėm pasiimti maisto. Mokykloje nieko netu

rėjau, nes viską buvome išvežę j saugią vietą.
Rengiuosi. Vaikštau su palydovu po kambarį, o 

tas nuo manęs nesitraukia nė žingsnio. Man patarnauja 
mokyklos sargas Meškėnas ir komjaunuolis Vanagic
kas. Nėra maišo. Orientacijos nepametu. Pasiimu čiu
žinį ir susidedu pagalvę, antklodę ir paklodes. Dar su
randu vyro trumpus kailinukus ir viršutines kelnes. 
Iš kažkur atsirado suplyšęs paltukas. Ir tuos daiktus 
mano sargai sukiša j maišą. Ant maišo užrašoma mano 
vardas ir pavardė.

Komjaunuolis Vanagickas buvo jaunasis ūkinin
kas. Mes jį globojom ir mokėm. Atsidėkodamas dabar 
dirbo išsijuosęs, bet akių į mane nedrįso pakelti. Mo
kyklos sargas Meškėnas irgi uoliai mane ruošė kelio
nei. Turėjau pusę ąsočio uogienės. Paprašiau sargą, 
kad jį išneštų vežiman. Išnešė, bet neįdėjo. Baisiomis 
bado dienomis dažnai prisimindavau tas uogas ir mo
kyklos sargą, kuriam nebuvau nieko bloga padariusi.

Pasiėmiau ir pusmaišį rugių, kurie badmečiu pa
dėjo man.

Pasiruošimas baigtas. Varo vežiman. O Murzius 
loja ir draskosi. Rūpi man ii- pasiliekančio šunelio liki
mas. Siuvėjas, kuris pas mus siuvo, stovi lauke su 
mašina ir jam neduoda pajudėti. Saugo jį, kad niekam 
neišplepėtų matytųjų vaizdų.

Pasiprašiau prie šulinio. Palydi sargybinis. Pasi
žiūrėjau i mišką, bet ten kyščioja galvos, ir bėgti nega
lima. Atkabinu šunelio retežį, privedu jį prie siuvėjo 
ir paprašau, kad paimtų ir juo pasirūpintų, šunelis 
pyksta ir puola savo naują globėją, o mane sargybinis 
nuvaro vežiman.

Eidama pažvelgiau į šulinį ir prie jo augusį me
delį. Taip norėjosi apsikabinti medelį ir paskutinį kar
tą tėvynėje pravirkti. Bet ne ... Neparodysiu savo 
ašarų budeliams — tegu nesidžiaugia.

Dar klausinėjo, kur duktė. Pasakiau, kad pas se-. 
nelį ūkyje svečiuose. Vanagickas pažadėjo ją man tą 
pačią dieną pristatyti, nors aš neprašiau.

Jau važiuojam. Veža Gubavėlės link. Palydovai 
užpakaliniam vežime. Mane veža išvarytas iš Salako 
ūkininkas. Geras žmogus. Ir jis persigandęs. Protar
piais persimetam vienu kitu žodžiu. Mano likimas ar
timas jam ir kiekvienam padoriam lietuviui.

Sustojam prie Gubavėlės. Atvažiavo dar naujų 
pastočių. Imtinius vežti išvarytas ir mūsų kaimynas 
Stomas. Progai pasitaikius prašiau duoti kelionei savo 
sermėgą, bet jis man jos nedavė.

Ima Blaževičių šeimą. Man pasidarė lengviau. Jis 
buvo komunistuojantis, o jo duktė Vanda uoli komjau
nuolė, kuri vakar mokykloje pynė vainikus, linksmi
nosi ir dainavo Stalino garbei dainas. Patekai pas ko
munistus į kaltinamųjų sąrašus — ir išsigelbėjimo 
nėra. Vanda nepamiršo pasiimti su savim ir Stalino 
paveikslo, nes tikėjo, kad jis jų šeimai pagelbės ir 
leis sugrįžti į namus.

Prieina prie manęs vakar be nuotaikos dirbęs kom
jaunuolis ir įduoda man kepalą ruginės duonos. Pa
imu,. nors apie valgį tada negalvojau.

Suėmę Blaževičius, nuvažiavo ’į Vitėnų ūkį. - Ten 
jie lakstė, šūkavo ir ieškojo Leono Vitėno, bet nesu
rado. Jį jau slėpė žalioji Lietuvos giružė.

Prasidėjo pasmerktųjų procesija į Dūkšto gele
žinkelio stotį, žmonės pakelėse smalsiai žiūrėjo į mus 
ir lydėjo klaikiomis akimis. Mes nežinojom, ką jie tada 
galvojo, bet ši vežimu vilkstinė aiškiai rodė visos mūsų 

tautos likimą.
Važiavau su niūriomis mintimis. Kad tik nesu

rastų mano artimųjų, kad tik nepaimtų vienos ma
žytės mano dukrelės!

Atvežė į Dūkšto stotį. Čia visur pilna NKVD ka
riuomenės. Ant bėgių stovi parengti gyvuliniai vago
nai su narais ir gerai .užrakinami. Krausto mus į va
gonus. Netoli pamatau pažįstamą nuovados viršininką 
Antaną Pumputį su žmona.

Stotyje tremiamųjų daugybė. Jau mes vagone. Su- 
sikraustom ant viršutinių narų. Savo "turtą” nukišti 
kampan ir atsisėdu prie mažo spygliuotom vielom ap
raizgyto langelio. Prie manęs užima vietą abu Pumpu
čiai. Toliau ūkininkas švalkus su žmona, Salako pašto 
viršininkas Pakulnis su žmona, ūkininkas Raštikis su 
žmona ir vaikais. Ir vis kas valandą atidaro vagono 
duris ir įstumia naujus bendrakeleivius. Visi su men
kais bagažais, bet maisto turi už mane daugiau.

Apie valgį tada niekas negalvojo. Tik vaikai buvo 
neramūs ir prašė valgyti, vandens.

Aptvėrėm paklodėmis grindyse skylę ir pasidarėm 
tualetą. Kažkas ir kibirą pastatė.

Likimas mums padėjo. Vėliau atsirado maisto ir 
gerti vaikams.

Greta mūsų vagono stovėjo vagonas su žydais. 
Buvo tremiama žydų rabinų mokykla su auklėtiniais 
ir mokomuoju personalu. Dūkšto žydai labai juos rėmė 
maistu ir kitomis gėrvbėmis. Nors nrie ešelono nieko 
neprileisdavo, bet žydai rado kelią, ir maistas jų va
gonai! plaukte plaukė.

Nusibodo sargybiniams perdavinėti žydams mais
tą. Jie, matyt, nutarė, kad ir kitiems reikia. Atidaro 
mūsų vagoną ir pastato ryšulį su maistu. Ant ryšulio 
užrašyta rabino vardas ir pavardė, bet maistas jau 
kitose rankose. Tada ir vaikai nurimo.

Aplankė tą dieną mane ii brolis Vladas. Jis atva
žiavo net iš Ariogalos. Susirado, susiklausinėjo vago
ną, bet prie manęs jo sargybiniai neprileido. Stovėjome 
prie vieškelio, kurį žmonės taisė. Atsisėda brolis prie 
ūkininko, vežančio žvyrą, pravažiuojant pasako man 
kelis žodžius ir vėl nuvažiuoja. Taip ir pasikalbėjom.

Buvo manęs aplankyti ir vyro dėdienė su teta 
Uršule, šaukiau jas, bet manęs negirdėjo ar bijojo. 
Jų pasirodymas atnešė man ramybę, nes jau sužino
jau, kad vyras ir mergaitė yra laisvi. Tačiau mažos 
dukrytės klyksmas vis dar man skambėjo ausyse: ’’Ma
myte, neik!’’ Ir kas ją globos? Ar išliks gyvas vyras? 
Jei taip, tai aš rami, nes jis ją labai mylėjo.

Sėdim kiekvienas su savo mintimis. Kartais pa- 
sikalbam. žmonės gailisi, kad nepasiėmė vieno ar kito 
menkniekio. Petras švalkus gailisi, kad nepabučiavę 
Lietuvos žemės ir tėvui kojų.

Visi jaučiam skausmą, ir tas skausmas kiekvie
nam yra didžiausias ir skaudžiausias, nes jis savas.

Vagono duris mažai bedarinėja. Gyventojų turime 
šešiasdešimt. Komjaunuolės Vandos tėvas Z. Blaževi
čius darosi vis neramesnis. Jis visiems aiškina, kad 
per klaidą čia patekęs. Tikrai juos išvaduosiąs komu
nistas giminaitis Pozenkauskas. O to vaduotojo vis 
nėra. Jau ir jis pradeda būkštauti, kur. mus veš ir ką 
.« mumi. durys. DAUCIAU,
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ŽIEMA. Nuotrauka Vytauto Maželio.

'3. Bernard Naujalis
1969 metų Kaledos-Toronto.

IŠTVERMINGASIS BRIEDIS
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Briedis, sunkiai atvėrė akis 
ir norėjo pažvelgti į Baltiją , 
Lietuvos link. Taip jam besi- 
sielojaat, staiga pamatė prieš 
save gražuolį angelą besto
vintį ir besišypsantį, kuris 
prabilo kuo maloniausiu bal
su , kad net per briedžio kūną 
perbėgo malonus drebulys: 
"Kelk ištvermingasis briedi, 
kelk kilnusis gyvuliuke. Ne
prarask vilčių, o Kūdikėlis Jė
zus laimins tave. Kelk, čia ne 
tavo Tėvynė. Čia ne tavo gra
žieji miškai, čia ne tavo gerų 
širdžių žmonės. Čia ne tavo 
dainuojantis kraštas. Čia ne 
tavo aukurai ir šventosios au
kos. Kelk, pasiraivyk gerai ir 
šok į Baltijos jūrą. Pamatysi 
už poros valandų būsi savo 
Gimtinėje prie draugų ir gi
minaičių. -"Angele,tu iš ma
nęs juokiesi" - prašneko brie
dis vos gyvu balsu, - "aš jau 
galvos negaliu pakelt. Aš tin- 
giunet ir akis atmerki, jau jos 
ne šitą pasaulį mato. Jos nori 
užmigti, užmigti amžinu mie

gu. Tu tik juokauji sakydamas 
man perplaukti Baltiją. Buvo 
laikai, tas man buvo tik juo
kas , bet dabar aš turiu pasa~ 
kyti viskam sudiev". - "Aš 
nejuokauju, aš atvykau ne savo 
bet Jėzaus Kūdikėlio vardu. 
Jis sėdėdamas Dangaus aukš
tybėse viską matė. Matė kaip 
tu pašventei visą savo gyveni
mą bekeliaudamas - vien tik 
pamatyti Jėzų-Betliejaus Kū
dikėlį. Jis mane siuntė tau pa
dėt. Kelk, pabandyk'." Briedis, 
užmerktomis akimis, bandė 
pakelti galvą. Jo nustebimui 
galvą pakėlė lengvai.Atmerkė 
akis , jam pasaulis vėl atrodė 
gražus ir malonus kaip se
niau. Pabandė tiesti koją ir 
antrą. Staiga jis pajuto jaus
mą pilną jaunystės ir pir
mykščių jėgų. Bandė atsistoti 
ir tas jam pasisekė lengvai. 
Baltijos jįįros vandenyj pama
tė savo paveikslą ir nustebo; 
jis buvo gražuolis briedis , 
kaip kad jo jaunystėje prieš 
iškeliaujant iš Lietuvos. -"Pa- 

sispardyk gerai ir šok į Bal
tiją, o aš tavęs ten lauksiu" - 
pasakė angelas su pačia gra
žiausia angeliška šypsena. Pa
sispardė, kaip šoko į Baltijos 
jūrą, tai per vieną šuolį įšoko 
į pusę Baltijos jūros.Kaip pa
simuistė, savo jėgomis, dar 
kartą, tai pasijuto ant Palan
gos kranto Lietuvoje. Pamuis- 
tęs galingą su gražiais it ka
rūna ragais galvą, su didžiau
sia energija ir džiaugsmu de
gančia širdimi, skubėjo į da
bartinį Birutės kalną, kur ka
da tai, labai senai atsisveikino 
savo kaimenę ir išvyko Kūdi
kėlio Jėzaus pamatyt.

Tai būta pačios, gruodžio 
mėnesio nakties, kaip ir kada 
tai. Kaimenė briedžių stebėjo 
Baltijos jūros galingas ban
gas, žvaigždėtą Dangų ir pri
siminė aną, kada tai labai gra
žų, jėgingą briedį,kuris iške
liavo į tolimą Betliejaus ke
lionę ir negrįžo, "o gal jis iš
keliavo į dausas, kaip ne vie
nas mūsų smarkuolis"... Tuo 
momentu angelas nusileido iš 
aukštybių ir briedžiams tarė: 
-"Netiesa,kad jis negrįžo. Jis 
yra pats garbingiausias, pats 

ištvermingiausias jūs gimin&s 
briedis ir ..." - angelo kalba 
nutrūko , nes Ištvermingasis 
briedis,čia pat iš Baltijos jū
ros miglų išsinėręs skubėjo 
Birutės kalno link. Jo ragai 
spindėjo, jo galva buvo dar 
aukščiau pakelta į viršų. Jo 
kanopos buvo kaip plienas , jo 
plaukai blizgėjo kaip šilkas ir 
jo akys buvo žvalios kaip nie
kada jo gyvenime. - "Štai jis, 
Lietuvos Miškų Ištverminga
sis Briedis. Jis paaukavo visą 
savo gyvenimą, nebodamas al
kio, skausmo, karščio, šalčio, 
troškulio, kad pamatyti Kūdi
kėlį Jėzų Betliejuje. Jūs jo ne
pažįstat, nes jūs dar buvot ne
gimę kada jis pradėjo tą ilgą 
kelionę. Dėka šitam, Ištver
mingą j am Lietuvos Miškų 
Briedžiui, jūs visi būsite ar
timiausi gyvuliukai-briedžiai 
prie Kūdikėlio Jėzaus. Jis lie
pė man pranešti jums, kad nuo 
šios dienos, kiekvienais me
tais Kalėdų naktį, Lietuvos 
briedžiai trauks Švento Mika
lojaus rogutes po visą Pasau
lį, ir Jėzaus Kūdikėlio gimimo 
proga išdalinti dovanas vi
siems geros valios žmonėms. 
-"Koks aš laimingas'." su aša
romis akyse sušuko Ištver
mingasis Miškų Briedis. Čia

Kai kurios gamyklos prisiima nerealius 
įsipareigojimus.

Kad ažis negautų 
Griežto papeikimo, 
Paskutiniai ratai 
Tarės, 
Kol užkimo, 
Ir vežimui davė 
Žodį: 
Per metus 
Būtinai pavyti 
Priekinius ratus.

pat ant Birutės kalno, padėjo 
savo gražiaragę galvą ir an
gelui apgaubus Ištvermingojo 
briedžio kūną, ir angelas ir 
briedis nematomai išnyko,..

Nuo to laiko, iki dabar, kiek
vieną Kalėdų naktį, susirenka 
Lietuvos miškų briedžiai aut 
Birutės kalno Palangoje. Lau
kia kada iš aukštybių išsiners 
Ištvermingasis Briedis. 
Traukdamas auksines rogutes 
su Šv.Kalėdų Seneliu, duoda 
ženklą visos Lietuvos brie
džiams, kad tai yra Kristaus 
gimtadienis ir ženklas, kad 
reikia išvežioti dovanas. Taip 
nuo tada iki dabar ir taip bus 
ant visados , kad Lietuvos 
briedžiai išvežiojo, išvežioja 
ir išvežios iki Pasaulio pa
baigos, Kalėdų vakare, dova-

kRe'vi 
VE/DRoDZ/M

GUDRUS SENIS
Senis pagriebė kauptuką 
Ir kopūstų kaupt nurūko. 
Senė mąsto: „Nuo aušros 
Vyras leipsta nuo kaitros...
Būtų iš tiesų smagu 
Pavaišint jį pyragu".

Iškepė pyragą senė 
Ir pas senį i.šturseno. 
Nešė kaušą dar giros — 
Tene.'eipsta nuo kaitros.

Atpūškavus senė žiūri — 
Pūpso vyro tik kepurė. 
„Pats jis — krūmuose, tur būt!.." 
Apsirinkate, bobut! — 
Senis dar ankstyvą rytą 
Į aludę įsirito. 
Geria vyną jis čionai, 
Papsi pypkę sau skaniai.
...Senė šaukia:
— Koks begėdis!
Darbas laukia, tu gi — sėdi. 
Senis šypt:
— Negali būt...
Painiojat kažką, bobut!
Aš ne tas! Tas prie kopūstų, 
Saulės kepinamas, dūsta.
Taigi, boba, atsitrauk, 
Pyragus pati ragauk!

Jąu sutemus bilda durys — 
Grįžta vyras be kepurės.
— Na, senut, nuo pečiaus šok, 
Įsileisk!, nekvailiok!
Senė sako: — Tu ne mano,
Mano — daržą sau purena. 
Aš. — taipogi ne tava, 
Nors tava, girdėt, gyva: 
Buvo liūdna jai sėdėt, 
Tad išėjo dilgių sėt.

*** *** **★
P asitaiko, kati soclenktyniu rezultatai tikrinami formaliai, o 
tikrinimas baigiasi kaip matosi. . .

— Suvedę rezultatus, pamatėme, kad jūsų pusė tvirčiau laikosi.

nas.viso Pasaulio geros valios
Žmonėms, , , „ę, niyrnQ. I
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IN.. Prieš keletą metų atsi
lankius Chicagoje Vilniaus uni
versiteto rektoriui prof. Kubi
liui ir susitikus su juo privačia
me hute eilei gerai žinomų iški
li u j ii verkėjų iš Vlikui artimų 
sluoksnių bei spaudos žmonių, 
buvo stipriai papeikti minėti vei
kėjai vien už tą susitikimą. Prof. 
Kubiliaus adresu paskleista daug 
jį Įžeidžiančių, nors nieko kon- 
reč'ai nevedančių, teigimų. Jis 

buvo puolamas vien todėl, kad 
yra aukštas pareigūnas okupuo
tos I ietuvos mokslo institucijo
je. Kiek vėliau Drauge tilpo 
išsamus aprašymas pasaulio ma
tematikų kongreso Maskvoj, kur 
prof. Kubilius JAV matemati
kus atstovaujančiam lietuviui 
dr. A. Liulevičiui patiekė daug 
labai Įdomios medžiagos apie 
Lietuvos matematikus: visą ei
lę vardų, jų gabumus, darbo sri
tis ir t. t. Taigi prof. K. Chi
eagoje atvaizduotas monstru, o 
Maskvoje — labai simpatingu 
mokslininku. ši nuotykį čia pa
minėjam tik todėl, kad pavaizduo 
ti, kaip veikiama be atsakingu
mo jausmo bei nuoseklumo. Ob
jektyviai žiūrint, atrodo, kad 
aukščiausios mokyklos rektorius 
lietuvis yra geriau, negu juo 
būtų maskolis arba kitas sve
timtautis. Metant žvilgsni atei- 
tin galima ir pasvajoti. Univer
siteto rektorius turi artimus ry
šius su šimtais profesorių ir 
tūkstančiais studentų. Jeigu 
jis savo sielos gelmėse turi ati
tinkamą jausmą (kurio mes taip 
lengvai nesužinosime), kas šian

dieną gali Įvertinti jo būsimą 
rolę?...

Toki draudimai kontaktų su 
lietuviais iš anapus jau suplyšu- 
sios uždangos, jų atviras pravar
džiavimas įžeidinėjimais, tikrai 
prisideda prie mūsų išeivijos 
organizuotos bendruomenės skal
dymo mūsų pačių rankomis, kas 
kaip tik atitinka Kremliaus no
rams. Kai dabar kas savaitę 
per radijo girdime ok. Lietuvos 
iškiliųjų solistų dainas, tai, pro
gai esant., pamatyti juos gyvus, 
pasigėrėti jų dainomis apsilan
kant jų koncerte mums yra drau
džiama. Tai Vliko sukurtas pa
radoksas, kuris neprisideda prie 
jo populiarumo, bet tikrai prisi
deda prie mūsų skaldymo. To 
galima būtų išvengti, jeigu Vil
kas tikrai įsijaustų į naujas lai
ko ir Įvykių sukurtas aplinky
bes, idant suprastų, kad tauta 
kaip vienetas ten ir čia siekia 
tų pačių tikslų ir pradėtų pa
galiau dirbti tą darbą, kuriam 
dirbti jis likimo pašauktas; kad 
suprastų jog siekimas atskirti 
išeiviją nuo Metropolijos yra ne 
tik nepopuliarus, bet didžiai ža
lingas ir pasmerktas nesekmei, 
kad šio veikimo būdo turės būti 
atsisakyta ii' juo anksčiau, juo 
geriau; kad surūdijusi ir sudris
kusi geležinė uždanga, skirianti 
lietuvį nuo lietuvio, turėtų būti 
draskoma toliau ir kuo plačiau, 
bet nebūtų lopoma Vliko pastan
gomis ir jo lopais.

X. Galima prileisti, kad at- 
vykstantieji iš anapus uždan
gos, vienas daugiau kitas ma

žiau yra paveikti pavergėjo 
ideologijos bei propagandos, tai 
natūralu. Būtų beveik stebė
tina, jeigu būtų kitaip. 30 me
tų okupacijų daro savo. Vyres
nieji parteicai (maždaug Pa
leckio amžininkai) verti didelių 
priekaištų, tačiau apie juos ne
tenka daug kalbėti, kadangi jie, 
dėl savo amžiaus, išeina iš ak
tyvios veiklos, todėl jau nebe
aktualūs. Patys veiksmingiau- 
sieji, 45 metų ir mažiau, augę 
brendę ir mokęsis naujoje san
tvarkoje nelaikytini atsakingais 
už tos santvarkos Įsigalėjimą,. 
Laikui bėgant tas santykis tik 
didės. Nors dabar, žinant Sta
lino-Hitlerio suokalbį, yra aiš
ku, kad net ir dar didesnės ne
gu mūsų partizanų sudėtos au
kos nebūtų galėję tautos lais
vės apginti. Tuo metu tautai, 
be savižudybės nebuvo kitos 
išeities, kaip tik persiorentuoti 
ir prisitaikyti. Beprasminga sa
vižudybė nėra nei praktiška nei 
naudinga. Vergiją galima lai
kinai pakęsti ligi ateis proga ją 
nusikratyti; bet kas žuvo — yra 
miręs ir jam daugiau progos 
nėra. Aukos rizika yra pras
minga tik turint viltį laimėti. 
Garbė žuvusiems herojams anuo
met turėjusiems viltį laimėti. 
Tėvynėje likusiųjų tarpe buvo 
herojų, buvo ir niekšų. Tačiau 
didžiuma yra tarp tų dviejų 
kraštutinumų — normalūs žmo
nės, siekiantys ramaus gyveni
mo. Ko trūksta išeivijoje — tai 
herojų. Nes čia nebuvo rizikos 
dėl lietuviškų įsitikinimų ar ko
vos netekti gyvybės ar laisvės, 
(čia suprantama neliečiama įąu- 
nų lietuvių karių dalyvaujančių 
karuose už šio krašto interesus. 
Todėl tenka laikyti neatsakin
gais kai kurių “narsuolių” bra
vūriškus pašūkavimus, kad vis
kas, kas iš anapus uždangos, yra 
tik okupanto indoktrinuoti parsi
davėliai, niekšai, išdavikai ir to
dėl nieko daugiau, išskyrus mū
sų panieką, jie neverti. Sutin

kant, kad tokių atvejų gali būti, 
tačiau neįtikina jų suvisuotini- 
mas, nes jųjų tarpe gali būti ir 
herojų. Pažįstant bolševikinę 
sistemą ir žinant, kad jie turi 
grįžti atgal, net ir jų pasisaky
mus žodžiu ar raštu turime pa
sverti atsargiai, mokėti skai
tyti tarp eilučių ir suprasti, kad 
jie negali elgtis kitaip. Paga
lios pažvelkime ir patys į save: 
juk ne jie, o mes pasirinkome 
saugumą vietoj kovos, palikda 
mi anuos savo likimui... Mes, 
o ne jie, esame paženklinti ženk
lu, kuris turi savo vardą, anaip
tol ne heroizmą reiškiantį. To
dėl ne mums dera būti anų žiau
riais teisėjais. Adomo .Mickevi
čiaus sukurta legendinė Kon
rado Valenrodo poema tebėra ak
tuali. Prasminga yra tikėti, kad 
Valenrodo tipo veikėjų dabarti
nėje Lietuvoje yra apstu. Jųjų 
tikrasis vaidmuo išryškės tik
tai laisvės kovos valandai išrųi- 
šus. Jųjų veikloje glūdi mūsų 
viltis, pastangų prasmė ir atei
ties sėkmė.

XI. Įsivaizduokime okupaciją 
prasitęsiant dar 30 metų, taigi 
viso 60. Kas yra realus galimu
mas. Sekdami griežtai Vliko dis
cipliną, su Metropolija nepalai
kome jokių ryšių. Jie sau, mes 
sau. Praktiškai jau nebebūtų 
žmonių tėvynėje prisiminančių 
nepriklausomybės laikus, išski
riant retus senelius su tolimais, 
miglotais vaikystės prisimini
mais. Prileiskim, kad tuo metu 
tarptautiniai įvykiai susiklosty
tų taip, kad atsirastų reali ga
limybė tautai išsilaisvinti. Mes, 
Vliko vadovaujami, jau būtume 
nutolę nuo tautos daugiau ne
gu mūsų bajorai nepriklauso
mybės kovų metais. Daugiau 
todėl, kadangi anie gyveno sa
vo žemėje ir su savąja tauta, 
o mes gi išsiblaškę tarp svetimų
jų. Būtume nutolę vieni nuo ki
tų tiek, kad vieni kitų nebesu
prastame ir būtume visiškai re

aliai atskilę nuo savo tautos. Ar 
begalėtų, tuomet Vlikas kon
struktyviai įsijungti Į tautos iš
silaisvinimo eigą Atrodo, kad ne. 
Už tokį 'tautos'suskaldymą at
sakomybė tektų kaip tik Vlikui. 
Tikėtina tačiau kad taip neatsi
tiks, kad Vlikas pakeis savo 
strategiją ir. vietoje, kad 
drausti, skatins ryšius su 
tėvyne, nes geni patriotinių 
tiksiu siekianti institucija nega
li pasilikti klaidingame užsikir- 
tim taip ilg; laiką.

Xlt. f’.i-i metų pavasarį Vliko 
surengtame simpoziume ryšių 
su tėvyne tema vienas iš rink
liųjų Vliko kviestų prelegentų 
teigė; Kiekvienas atvykstantis 
iš tan yra okupanto agentas. Be 
mūsų paniekos ir baikbto nie
ko bendro su jais. Kitas prele
gentas prabilo priešingai: Kiek
vienas ečias iš tenais yra mū
sų brolis -lietuvis. Sutikime juos 
su meile. Susitvarkykime taip 
ir "globokime juos per visą jų 
čia buvimą laiką ir visiškai ne
orite’ 'klme į sąlytį su vietiniais 
bolševikais-komunistais. Jeigu 
atsitiks ir tąip; kad pagerbsime 
išgamą vietoj patrioto, tai ne
bus didelė klaida taipogi, nes 
negalime žinoti kas dedasi kito 
žmogaus sieloš gelmėje. Pakeis
ti savo nuomonę yra žmoniška. 
Yra gausybė nusivylusių bolše
vizmu ir jų skaičius auga. 'Drau
giškumas ir meilė padarys dau
giau naudos, negu neapykanta 
ir panieka.

Tame pat simpoziume kitas 
kalbėtojas mano: Niekas netu
rėtų vyj-;ti į darbartinės santvar
kos Lietuvą, dėl čia pat aukš
čiau pasakytų priežasčių; ypa
tingai pavojinga ten vykti ku
nigams. Sekantis kalbėtojas ra
gina kuo daugiau lankytis tėvy
nėje, o ypatingai kunigams — 
jie ten daug išmoksią patriotiz
mo ir pasiaukojimo srityse. Taip 
įvairuoja patriotų viena kitai 
griežtai priešingos nuomonės 

uždarame susirinkime. Nieko 
nėra blogo turėti savo įsitikini
mus. Valia juos pakeisti įsiti 
kinus priešingai. Tačiaus jiem 
prasiveržus į viešus susirinki 
mus ar spaudą, atsiranda mėgėjų 
jiems priešingos minties reiškė
jus įtarinėti bei įžeidinėti, ne
va patriotizmo vardan, dažnai 
neturint nuovokos apie gilesni 
reikalo esmę, o šūkaujant tik 
iš vakarykštės inercijos, nieke 
neišmokus iš laiko ir įvykių rai
dos.

XIII. Negalima tačiau praei
ti pro šalį nepastebėjus fakto, 
kad Vliko nusiteikimuose atsi
randa šviesių pragiedrulių. Nau
jausių ir labiausiai girtinu yra 
laikytinas pastarosios Vliko di
rektyvos (Draugas šių metų 
spalio 21 d.) pabaiga..“...šia pro
ga kviečiame laisvojo pasaulio 
lietuvius ieškoti asmeninių ry- . 
šių ir juos stiprinti su paverg
ta?-. lietuviais”, ši tikrai puiki 
užbaiga vainikuoja visą darbą, 
ją turint paskutinia, atrodo, nu
joja reikšmės ir prasmės kitos, 
pirmesnės, šio dokumento da
ys. Deja, taip nėra, nes ištisą 

dokumentą tenka imti kaip vie
netą. Viena kitai prieštaraujan
čios dalys liudija, kad ir pačio
je Vliko valdyboje yra bent dvi 
skirtingos nuomonės, kurias abi 
buvo būtina patenkinti.

Šių metų vasario 1 d. Vliko 
"Taryba, Seimo pavesta, paskel
bė direktyvą, kurios turinys yra 
skirtingas. Klausimas; Ar nau
joji, valdybos paskelbtoji, pa
naikina Tarybos priimtąją? At
rodo. kad taip negali būti. Tokiu 
atveju — ar neperdaug painia
vos ?

Gerbiamieji Vliko Seimo at
stovai, esu įsitikinęs, kad Vli
ko Seimas yra pati geroji vieta 
išsakyti naujas mintis, ieškant 
veiksmingiausių priemonių pa
siekti Vliko užsibrėžtam didžia
jam tikslui — išlaisvinti Lietuvą.
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PROGĄ

didelis Šokių vakaras
********************************* '**’ „k***********************

rengiamas L.L. S. K.“ T A U R A S“ sausio 24 d., šeštadieni, Westown Plaza gražioje 

salėje prie Panorama restorano, Oxford St. W., (pora bloku į vakarus nuo wharncliffe Rd. N.)

Taures įteiks J. Metras ir kt. !
*******************************************

Pui kus orkestras “ RENAISSANCE“ |

Nuotaikinga programėle ¥

Visų rūšių gėrimai

Pradžia 8:30 vai. vak.

Karalaitės rinkimai

Nemokamas

automobiliu pastatymas

Pabaiga 1 vai. ryto.

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- d/id/i/ma 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 1 f\ I 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5’/2% už depositus 
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. deo.
73/ą% už 2 m. term. dep.

IMA
8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.0U0 ir MORTGIČIŪS 

:$• pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 

;ft nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
•1: draustos iki $5.000.
•©'. KASOS VALANDOS: kasdien nno 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
•St sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min.

iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
t®; rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
j®; BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
:!• Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

Lapkričio mėa. 30 dieną ka
lėdinis festivalis, rengiamas 
London Folk Art Council, pra
ėjo su dideliu pasisekimu. 
Programą išpildė įvairių tau
tybių chorai.Tai gal buvo pir
mas toksai festvalis Londone, 
kuriame chorai turėjo progos
pasirodyti, nes praeityje be
veik išimtinai tiktai šokiai 
dominavo visokius parengi
mus.

Festivalio pranešėjas,kuris 
dirba Londono T.V. stotyje, 
gražiai apibūdino kalėdiškus 
papročius įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Kiekvieną progra
moje dalyvaujančią tautybę , 
jis pristatė, duodamas apie ją 
truputėlį charakteringų žinių . 
Lietuvius jis taip pristatė: 
"Kaip šaka kanadiečių šeimos 
medžio, lietuviai padarė dide
lį įnašą Kanadoje į meno sri
tį. Pasižymėjo rankų darbuo
se, piešime, muzikoje ir šo
kiuose. Lietuvių chorų grupės 
yra gerai žinomos daugelyje 
dalių šito krašto. Šiandieną 
mes turime Londono lietuvių 
chorą "Baltija" vadovaujamą 
kun. B. Pacevičiaus”.

"Baltijos" choras gerai iš
pildė "Skubinkit piemenys , į 
prakaitėlę".Nors ir trūko ke
leto senų choristų. Po progra
mos buvo vaišės. Kalėdiška 
dvasia ir draugiškumas buvo 
jaučiamas programos -ir vai
šių metu, tik gaila, kad dėl 
vietų stokos daugelis negalėjo 
dalyvauti šioje šventėje.

Kadangi šis parengimas bu
vo toks sėkmingas , London 
Folk Art Council galvoja ki
tais metais surengti daug di
desnį ir gal būt dviejų dienų 
panašų festivalį šventoms Ka
lėdoms atžymėti. Džiugu 
konstatuoti, kad Londono lie
tuvių įnašas i šį festivalį bu
vo labai didelis: lietuviai da
lyvavo programoje , lietuvių 
buvo paruošti du stalai ir lie
tuvis M. Chainauskas buvo šio 

G R E I C l A U... PIGIA U... GERIA U...

IR TIKRAI PADĖSITE SAVO ARTIMIESIEMS 

UŽSAKYDAMI SIUNTINI PER

BALTIC STORES LTD
( Z. JURAS 1

421 HACKNEY ROAD, LONDON, E.2. ENGLAND 
Telephone: 01-739 8734

***********
Si rudeni siūlome 3 dovonu siuntinius sudarytus iž tokiu dalyku, kas labiausiai 
reikalinga ir naudinga Lietuvoje.

RUDENINIS ( 1 ) 1969.*********************

3 jardai vilnones veliūro medžiagos vyriškam arba moteriškom paltui, 3b jardo 
puikios kostiumines angliškos vilnones medžiagos vyriškam arba moteriškam 
kostiumui, 2 jardai crimplene medžiagos puikiai suknelei, vyriškas arba mote
riškas aukštos rūsies megztukas, išeiginiai nailono marškiniai arba bliuskute,
1 pora vyrišku arba moterišku kojiniu ( vilnoniu arba nailoniniu), 20 geriausios 
rūšies Cigarečių. Kaina $ 100.

RUDENINIS ( 2) 1969.********************

Nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 3h jardo vilnones 
angliškos kostiuminės medžiagos, 2'6 jardo vilnones moteriškai suknelei me
džiagos, 1 gelėto arba ornamentais vilnonė skarelė, 1 vyriškas arba moteriš
kas megztukas, 1 kaklaraištis arba deie šokoladiniu saldainiu, 2 šilkinės 
arba nailonines skarelės. Kaino $ 100.

MAISTO SIUNTINYS 1969.************************

6 sv. geriausių kanadišku miltu, Vi sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 sv. ryžiu, 
'/t sv, pipiru, % sv, bopkos lopu, !4 sv.geriamo šokolado, 1 dėžutė neseafes,
2 sv. geriausių kiauliniu tauku, 1 deže šokoladiniu saldainiu. Kaino $35.00.

• I kiekviena rūbu siuntini galima dadeti šiuos labai naudingus ir pageidau
jamus dalykus Lietuvoje: Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios rūšies 
vilnones skareles $5.00, nailonines kojines $2.00, nailoniniai marškiniai 
>9.00.

• Taip pat priimame užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, 
televizijos aparatams, šaldytuvams ir 1.1.

• Musu sąskaitos suteikia Jums teisę gauti mokesčiu mokėjimo sumažinimo, 
o Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garantuotas.

festivalio vadovas /chairman/. 
Vienos iš šeimininkių Birutės 
Eimantienės nuotrauka buvo 
patalpinta "The London Free 
Press" laikraštyje.

Vos trims dienoms praėjus 
"Baltijos" ansamblio šokėjai 
išpildė trumpą programą C en- 
tre United Church auditorijo
je, kur šios bažnyčios mote
rys rengė vaišes savo para
pijiečiams . Po programos, 
pobūvio rengėja gražiai padė
kojo ansamblio dalyviams. 
Priminė, kad visi turėtų žino
ti,kadKanada ir Kanados kul
tūra yra sudaryta iš daugelio 
tautybių.

Tikrai Londonas gali pasi
džiaugti savo iaunaia karta.

Kalėdų šventė yra džiaugs
mo šventė visiems dideliems 
ir mažiems. Londone mūsų 
mažiesiems pradžia švenčių 
džiaugsmo prasidėjo gruodžio 
mėn. 21 d. su mūsų kalėdine 
eglute. Taip pat buvo daug 
džiaugsmo ir mūsų suaugu
siems, kurie galėjo pasigro
žėti ir pasididžiuoti mūsų jau
nųjų talentinga programėle.

Programėlę pravedė šešta
dieninės mokyklos mokytoja 
Lucija Petrašiūnaitė. Maloniai 
nuskambėjo kalėdinės gies
mės. Mūsų tautiniai šokiai yra 
visų maloniai priimami. Mo
kyklos vyresnieji atliko "Suk, 
suk ratelį", o gi patys mažiau-' 
si, J. Lingio choreografijos 
šokį "Garnį" , kuris buvo taip 
entuziastiškai visų priimtas, 
kad mūsų mažieji turėjo šį 
šokį pakartoti. Jaunoji "Balti
ja", parengta Lucijos Petra- 
šiūnaitės ir Marijaus Chai- 
nausko, stipriai atliko "Audė
jėlę".

Programa buvo paįvairinta 
individualiomis deklamacijo
mis ir Kalėdų senelio pasako
jimais apie tėvynę. Užbaigai 
buvo mažas vaizdelis "Ne
klaužada" , kurį parengė Vida 
Petrašiūnaitė ir Lidija Kerai- 

tė. Gražus vaizdelis prie gra
žių kun. B. Pacevičiaus nu
pieštų dekoracijų.

Po programos Kalėdų sene
lis įteikė po mažą dovanėlę 
nuo tėvų komiteto mūsų mie
liems mokytojams ir po mai
šiuką su vaisiais ir riešutais 
visiems vaikučiams. Gal di
džiausia ir pavyzdingiausia 
dovana, kuri galėtų būti pasek
ta ir kitų bendruomenių, buvo 
tai, kad kiekvienas mokyklos 
mokinys gavo visiems me
tams "Eglutės" prenumeratą. 
Mes gavome labai nuoširdų 
padėkos laišką iš "Eglutės" 
administracijos, kuris buvo 
visiems paskaitytas.

B.A.

ST. CATHARINES, ONT.
O VISDĖLTO R EI KETU 
IŠSIAIŠKINTI
Paskutinio visuotinio susi

rinkimo metu keletas tautiečių 
norėjo išsiaiškinti kilusius mū
sų apylinkėje nesutarimus, ta
čiau susirinkimas, suinteresuo
tas naujos valdybos išrinkimu, 
į pašalinius dalykus nutarė ne
įsileisti.Paminėti tautiečiai ne
patenkinti išėjo iš susirinkimo 
ir būti nepatenkintais jie šį kar
tą tikrai turėjo šiek tiek teisės •. 
Kam, galų gale, susirinkimas , 
jei jame negalima pasisakyti 
svarbiais reikalais ?

Iš lutos pusės,teisus ir susi- į 
rinkimo nutarimas: valdybos 
išrinkimas šiais laikais nėra | 
lengvas nei didelėse apylinkėse, 
tą ką besakyti apie mažas ? 1 
Ginčų susirinkimuose žmonės 
nemėgsta ir jiems prasidėjus 
eina iš salės. Kaip tokiu atveju 
begalima galvot apie rinkimus ?

Išeitis atrodo yra nesunki: 
išsiaiškinti reikia, jei kas to 
pageidauja. To išsiaiškinimo 
rezultatai negali būti blogesni, . 
bet tik geresni. Neaiškumų yra 
nemaža. Jie yra daugeliu atvejų 
kilę tik iš visiško nesupratimo 
kurių nors pasiimtų pareigi). 
Įsikišimo į kieno Įeito pareigas . 
Naudojimo netikrų davinių ir 
panašiai.

Kaip matome visi tie nesusi
pratimai bei nesutarimai nėra 
jokiu būdu asmeniški. Ištikrųjų 
jokių asmeniškų nesusipratimų 
mūsų apylinkėje niekad nebuvo < 
ir nėra. Jie visi atsirado iš vi
suomeniškos veiklos,iš didelio 
noro atlikti savo pasiimtas pa
reigas kuo geriausiai.

Kad tie visi neaiškumai pa
aiškėtų, reiktų sušaukti tam 
specialu susirinkimą. Ateina - 
kas tiknori.Kas nenori klausy
tis ginčų-neateina visai.Ciane- 
reiktų net jokio arbitro.Užtektų 
priimtos susirinkimų tvarkos , 
bet geros tvarkos. Kaip jau pa
sakyta aukščiau,toks susirinki
mas reikalą nepablogintų, bet 
tikrai duotų progos pašalinti 
nereikalingus, perilgai užsitę
susius nesusipratimus. ANGA

GEROS MOKSLO PERSPEKTYVOS

Senai pasiūlytas sumanymas 
turėti dvi šeštadienines mokyk
las, kiek girdėti, gražiai reali
zuojasi. Nuo pat mokslų metų 
pradžios, apylinkės valdybos 
pastangomis, veikia mokykla, į 
kurią ateina didesnė pusė apy
linkės vaikų su kuriais dirba

Tradicinis “Tėviškės Žiburiu” 
spaudos balius — sausio 31. šeš
tadieni. Prisikėlimo par. didžio
joj salėj.

Lietuvių mokytojų suvažiavi
mas, organizuotas KLB švietimo 
komisijos, įvyko sausio 3 d. Pri
sikėlimo par.patalpose.M'lų vedė 
jai ar atstovai pranešė apie savo

Naujų Metų sutikimas buvo 
suruoštas trijose salėse ir visos 
buvo pilnos dalyvių.

dvi mokytojos.Darbas eina gra
žiai ir, atrodo, eis ir toliau, ir 
to tenka tik palinkėti. Mažesnė 
pusė apylinkės vaikių kiek gir
dėti ir mokosi privačiai suda- 
rytoj mokykloj, kur dirba pri
vati mokytoja.Tokiu būdu, šiais 
metais lietuviukai mokosi be
veik visi tie, kurie aktyviau da
lyvauja apylinkės lietuvių gyve
nime. Gaila, vis dar yra ir to
kių, kurie į tą gyvenimą nėra 
įjungti.Tai daugiausia todėl,kad 
tų vaikų tėvai yra perdaug už
siėmę kitais svarbiais reika
lais. Reikia tikėtis, kad kada 
nors atsiras daugiau laiko ir 
galėsime tada pasididžiuoti,kad 
mūsų apylinkėje nėra nei vie
no lietuviuko neįtraukto į mūsų 
tautos gyvybingumo išlaikymą.

Švietimo Taryba atsiuntė 50 
dolerių mokykloms reikalams 
Tai žinoma nedaug, bet vistiek
gera parama. Esame visi gerai 
prasigyvenę, turim puikiai vei
kiančias organizacijas,parapi- - 
jų ir apylinkę ir bendrom jėgom 
visados galime suteikti ir su
teiksime paramą kiekvienam 
besimokančiam lietuviškai jau
nuoliui. TĖVAS.

TRADICINE KALĖDŲ EGLUTE
Kaip ir kiekvienais metais, 

taip ir šiais LB apylinkės val
dyba gruodžio mėn. 21 d. su
rengė mūsų kolonijos vaiku
čiams tradicinę Kalėdų eglu
tę.Dalyvių skaičius šiais me
tais buvo rekordinis.

Pradžioje, apylinkės valdy
bos p-kas J.Šarapnickas pas
veikino susirinkusius ir padė
kojo už taip gausų atsilanky
mą.

Toliau sekė meninė dalis, 
kurią atliko šeštadieninės mo
kyklos mokiniai.Vaikučiai la
bai gražiai pagiedojo kalėdi
nių giesmių, deklamavo eilė
raščius , skambino pianinu, o 
publika jiems plojo. Tai yra 
nuopelnas šeštadieninės mo
kyklos mokytojų L. S iurblienės 
ir M. Staugaitienės, kurios per 
taip trumpą laiką sugebėjo 
vaikučius paruošti tokiai gra
žiai programai.

Po to , su dideliu maišu ant 
pečių, atvyko Kalėdų senis net 
iš Lietuvos. Jis papasakojo 
apie vaikučius Lietuvoje ir iš
dalino dovanėles.

Kiekvienas, prieš gaudamas 
dovanėlę,pasakė trumpą eilė
raštį., ar tai padainavo kokią 
dainelę , o kitas paskambino 
pianinu ir pan.

Taip pat Kalėdų senelis 
įteikė bendruomenės v-bos 
vardu kuklias dovanėles šeš
tadieninės mokyklos mokyto
joms. Kalėdų seneliu buvo S. 
Kukta. Pasibaigus programai, 
apylinkės valdybos pirminin
kas J.Šarapnickas padėkojo 
šeštadieninės mokyklos mo
kytojoms už įdėtą darbą, pa
rengiant zvaikučius taip gra
žiai programai, parap. klebo
nui už patalpas, visiems atsi- 

mokyklų darbus. Suvažiavimas 
baigtas bendra vakariene. Suva
žiavimo ruoša daugiausia rūpi
nosi L. Tamošauskas. Dalyvavo 
apie 60 asmenų.

“Varpo” choras po Kalėdų 
atostogų renkasi repeticijoms 
Liet. Namuose: antradieniais 
7.30 v.v. moterų balsai, o ketvir
tadieniais tuo pačiu laiku — vy
rai. Chorui vadovauja sol. V. Ve- 
rikaitis.

K eturiadešimt sesios kandidatės išrinkimui "MISS” EXPO'70.
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* K A L E N D 0 R I A I*
**********w**********************

Kristusgimė ir prisikėlė po 
mirties tą .pačią dieną., ir.,vi- 
•siems. Bet -Kristaus gimimo 
ir iš po mirties prisikėlimo 
datos nežino niekas .Buvo pri
imta sąlyginai, kad Kristaus 
gimimo diena yra gruodžio 25 
d. Kas liečia Kristaus Prisi
kėlimą, ta diena Vakarų ir Ry
tų bažnyčių apskaičiuojama 
skirtingai ir negali būti abe
jonės, kad visi apskaičiavimai 
yra tik sąlyginiai. Tie didieji 
įvykiai nustatomi, kad jie ne
būtų pamiršti ii’ bažnyčių bū
tų atatinkamai paminėti su 
nustatytomis ceremonijomis 
tą pačią dieną.

Jau žinome visi, kad pra
džioje buvo Vienintelė Bažny
čia Krikščioniškoji, kuri vė
liau pasidalino į Rymo-kata
likiškąją ir Rytų. Bažnyčią pa
dalino bažnyčių kunigaikščiai, 
t. y. paprasti mirtingieji žarni
nės, Kristus tuo reikalu nebu
vo nieko pareiškęs, todėl mes 
ir nežinome, kas tiesus kas 
ne.Vėliau atsirado protestan
tizmas,

Nuo Juliaus Cezario iki Ro
mos popiežiaus Gregorijaus 
praėjo daug šimtmečių ir per 
tą laiką buvo išaiškinta, kad 
Julijoniškas kalendorius ne
tikslus - atsilieka. Apskaičia
vo, įrodė ir tą reikalą baigė. 
Naują kalendorių palaipsniui 
priėmė visi, anaiptol ne kaip 
katalikišką, bet kaip daugiau 
tikslų.

Vakarų kraštuose emigran
tai pravoslavai nepatenkinti, 
kad jų, Pravoslavų Bažnyčia, 
iki šiol tebesipriešina ir jokių 
žygių nedaro, kad visos pra
voslaviškos šventės būtų šven
čiamos su viso pasauliokrlkš- 
čioniškomis šventėmis kartu.

Daug pasigirsta balsų,kurie 

lankiusiems ir pakvietė prie 
vaišių stalo, kurį parengė vai
kučių tėveliai.

A-kės Valdyba

Dr, B « NA U J A L * C natūralaus gydy
mo sveikatos kl inika ( metus gilinės gy
dymo mokslą ir praktika attikęs ivairic* 
se ligoninėse) pilnai veikia ir priima 
pacientus nuo 9 vai. ryto ik*, b vai. vok, 
460 Roncesvolles Ave. Toronto, Ori.-., 
Tel. L E 3-830°.

Beto, kas neisigijote lietuviu klibo
je Dr. Naujalio išleistas knygos - kaip 
apsisaugoti nuo širdies priepuolio, tai 
prisiuntus 2 dolerius gausite naštų 
knygelę “ Pažink savo širdi ir padėk jai“

sako , jog pats laikas atsis
kirti nuo Pat^įąrphalinės 
Bažnyčios. ,-r,

Prieš l Pas.karą Lietuvoje, 
Kauno ir Vilniaus gubernijose 
veikė seno stiliaus kalendo
rius, o Suvalkų naujo stiliaus. • 
Išeidavo , kad Lietuvoje buvo 
pats "ilgiausias" tiltas per 
Nemuno upę , nes iš Kauno į 
Suvalkų pusę "užtrukdavo eiti | 
dvi savaites".

Naujo stiliaus kalendorių 
visoje Lietuvoje įvedė per 1 
Pas. karą atėję vokiečiai.

Prieš I Pas. karą gimu- 
siems Kauno ir Vilniaus gu
bernijose, išrašydami gimime 
metrikų ištraukas , kaikurie 
klebonai įrašydavo dviem sa
vaitėm pastūmėdami datą pir
myn. Kai vienuose dokumen
tuose buvo gimimo datos pa- j
rašytos vadovaujantis seno 
stiliaus kalendoriumi, o kituo- |
se pagal naujas, šiame konti- 1
nente, kad išaiškinus valdžios I
įstaigoms, daug kas turėjome 
nemažai keblumų, įrodinėjant, 
kad pagal skirtingas doku
mentuose gimimo datas, yra 
tas pats asmuo,

K. M. J. Šarūnas |

3 PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJA MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus į

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir į 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado ne 

paprastą gydomąją medžiaga, sugebančią a 
sutraukti hemorojus be skausmo. Ji per ke 3 
lias minutes sumažina niežėjimą ir nepa- W 
togumus bei pagreitina uždegimo pažeistu . 
audiniu gijimą. ,

Visais tyri m o atvejais švelnėjant 
skausmams įvykdavo hemoroju susitrauki- T 
mas.

Tačiau visu svarbiausia - rezultatai T 
būdavo toki nuostabūs, kad pagerėjimas / 'ž 
tęsdavosi daugeli mėnesiu. ■ '■-Įa

To buvo pasiekia naudojant gydomąją i 
medžiaga ( B i o - D y.n e), kuri greitai ; 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir suža- į 
dina naujų audinių augimai

Dabar B i o - D v n e galima gauti te
palo bei lazdelės formose “ PreparatloąH“ 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pini r 
gai bus gražinti jei nebūsite patenkinti.

6 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA “* Nr. 2(1181), 1970 m. sausio mėn. 14 d.



HAAAIl&LTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

KREDITO KOOPERATYVE "TALKA"
21 Main Street East, Room 203, tel. 528 - 0511.

Nemokamos gyvybes ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnos fekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers fekius ir money orderius
Užtikrintos indtliu saugumus 
Kapitalas vir? $ i,600,000.00

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt, 9.30—8 v.p.p. 
Šešt. 9—1 v.p.p.

MOKAME UŽ:.

Depozitus 5%

Seru s 5 5%

Uz vienų metų indėlius 8%

SKOLINAME:
Asmenines paskolas iŠ 10%

Nekiln. turto paskolas is 9%

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

*********************************************
LINKSMAVAKARl S,ruošiamas ateitininku tėvu komite- 

ivvlrc či ioifnrliAni sausio 17 SI sestaaieni, sausio
d. Jaunimo Centre. Šio vakaro pro
grama išpildys Toronto jaunimas ir 
“ Aukufo“ aktorius K. Bungarda . 
Taip pat šio linksmavakario pra
džioje bus pristatyti abiturientai, 
baigė XII gimnazijos klasę, o KLB 
Hamiltono apylinkės valdyba ta pro
ga [teiks prisiminimui po vertin
ga knygą. Rengėjai kviečia vi - 
sq lietuviškąja visuomene iŠ arti 
ir toli dalyvauti Šiame parengime. 
Savo skaitl ingu atsi lankymu pa- 
remsime lietuviškojo jaunimo veik 
lq. Be vyresniųjų paramos musu 
atžalynas negalės savo veiklos iš
vystyti. Šio vakaro pradžia 7:30 v. 
vakaro. Šokiams gros labai geras 
orkestras. Veiks turtingas bufetas 
ir kitos staigmenos. Laukiame vi
su ^i šeštadieni Jaunimo Centre.

J. P.

Hamiltono Moksleiviu Ateitininku kuopos valdyba: ( iš kairės) sėdi: K. Gedri- 
maitė, pirm. D- Juozapavičiūtė, R. Barusaitė; stovi: S. Butkeviciute, K. Šeš

tokas, J. Gimzauskaitė ir M. Gudinskas. Nuotrauka M. Barosienes.

KLEVELANDO VYRU OKTETAS- Is kaires: V. Ziedonis, G. Motiejūnas, M. Aukštuolis, okt. vad. R. Babickas, A- Gylys,! 
D. Staniskis, M. Motiejūnas ir R. Bublys. Trūksta B. Butkaus.

HAMILTONO MEDŽIOTOJU IR ZŪKLAUTOJU

KLUBAS “ GIEDRAITIS“ MALONIAI

KVIEČIA HAMILTONO IR APYLINKIŲ TAUTIEČIUS į.

ZUIKIU BALIU -KONCERTĄCK % Cl

SKAUTŲ VEIKLA 
HAMILTONE

Pereitų metų pabaigoje Ha
miltono skautai, talkininkau- 

p jant rėmėjams, atšventė savo 
veiklos 2O-ties metų sukaktį. 
Sėkmingai praėjo ta proga or
ganizuotas viešas parengimas, 
Skautai dėkingi tiems, kurie 
sušelpė juos piniginėmis au
komis,laimės staliukais, lote
rijos fantais, paruošė meninę 
programą, prisidėjo darbu or
ganizuojant tą parengimą ir 
visiems parėmusiems savo 

f' atsilankymu.
Kaip paprastai skaučių Šir

vintos tuntas prieš pat Kalė
das suruošė Kūčias, šį kartą 
pasikvietė ir skautus.Taip vi
sa gausi skautiška šeima, gi
liame susikaupime , susėdo 
prie bendroKūčių stalo.Labai 
gražų ir prasmingą, šiai pro
gai pritaikytą , žodį tarė tuo 
laiku Hamiltone pravedęs 
prieškalėdines misija S.Są- 

r. jungos dvasios vadas v.s. J.
Vaišnys.S. J. Pagiedota Kalė
dinių giesmių. Kiti gal pirmą 
kartą ragavo dviliką tradici
nių lietuviškų Kūčių patiekalų, 
kuriuos pagamino ilgametė 
skautų rėmėja , nepamainoma 
šeimininkė p. Gedminienė. 
Paskui visi labai susidomėjo 
p.Kudabienės parinktais Kū
čių prietarais ir burtais.

Šias Kūčias pravedė nauja 
v Širvintos tunto tuntininkė-jau- 

nosios kartos atstovė p.s.Al
dona Volungytė.

Po Naujų Metų ir skautų 
Nemuno tuntą numatoma per- 
duoti į jaunų vadovų rankas . 
Šiais metais tradicinį. Užga
vėnių Kaukių balių Hamiltone 
rengia taip pat skautai. Balius , 
su visokiais paįvairinimais , 
įvyks vasario mėn.7 d. Jauni
mo Centro salėje. Prašome 
visų išanksto atatinkamai pa
sirengti ir skaitlingai daly
vauti. P. B.

' KULTŪRINIS PARENGIMAS

Veikalas "Žydintis vasaros 
vėjas" turi didelį pasisekimą. 
Jau ketvirtą kartą Hamiltono 
jungtinės meno jėgos suvaidi
no šią G.Veličkos 2 veiksmų 
pjesę.

Su šiuo veikalu gastroliavo 
Toronte, St.Catherines ir du 
kartu Hamiltone. Nežiūrint, 
kad šis veikalas artimose lie
tuvių kolonijose jau ketvirtą 
kartą kartojamas,vis susilau
kia daug lankytojų ir dalis jų 
atvyksta net iš tolimesnių ko
lonijų. Šio veikalo pastatyme 
dalyvauja gausus būrys meni
ninkų: choras vadovaujamas

muziko A. Paulionio iš St. 
Catherines,tautinių šokių gru
pė "Gintaras" vad. G. Breich-

GIRDIMAS KASLIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

TREČIADIENIS PER

TEL. 669- 8834.

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695 - 388o

POINTE CLAIRE , OUE .
(M. RUTKAUSKO)

• Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų : arbus.
• Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.
e Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 

arba N r. 20. Atvažiavę neapsiriksite! . .

manienės ir meno mėgėjų 
grupė "Aukuras", vad. E.Ku-

Nukelta į 8 psl.

SANGA 1410, 10:00 VALANDA VAKARO

STOTI

Programos vedėjas L. Stankevičių '•

Tacito
Savininkas Alfonsas Viskantas-

SPECIALIOS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• / tol imesnes užmiesčio ir kito miesto vietove.)

LaSalle Sato Specialist BegV.

SKAMBINKITE, 

iš visu vietų LaSalėje.

TĖL. 366 - 8300

— visas 24 valandas.

i EL: garažo 366-0500 
namų 366•4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. SAV. DESROCHERS.

(Priešais NL redakcijų)

Uniuei^al Cleaned & TjailotA
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington St.)

Windsor
Dry Cleaners fit dyers Co. Ltd . 

1205 Church Avenue. Verdun. P.Q.

Tel. 768- 6679.

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

___________________________________ J
Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitą namu apyvoka.

Wi-.dsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiam darbe Turinti naujai įrengta 
moderniškiausia drabužiu ap sauga (storage) 
ir greita, patarnavimą..

Sovfninkai: A. Kersys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co, tel's:
iz . .... . . . . .. x-.... . ■ Daromos įvairios durys, langai , v i r-
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULb ... ...... . \

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio
547 Lofleur Ave., L a Sol I e (650) P. Q, dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC.
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin Gieme Ave., LaSalle

(VAIRI MČDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA:

Durys, langų rėmai. Izoliacija, Ten - Test . 
Masonite, statybinis popieris, cementą.',, 
B. P. i šdirbini oi , cementas ir kt.

KELEIVIS
Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62 

536 Broadway, sius metus. jį vieni giria, kiti peikia, bet visi ji mėgsta skai 
So. ocston.Moss. tyti. Kodėl 9

02127 USA. Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis iš,visur (daug rašo ir apie dabarti
ni, Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duoda ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $5.00.

Jau galima gau,ti --- '97Q -— metų Keleivio Kalendorių. — Kaino $ 1.00.

SĖJA Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 
Leidžia Varpininku leidinių fondas.

Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

■*****************A ******************************** ^*A ****>'. * 

1970 m. sousio mėn. 24 d. JAUNIMO CENTRO SALĖJE,

N.

« B. Ferri orkestras 

e Pradžia 7 vai. vak.

e [ėjimas:
$2.50 suaugusiems, 
$ 1.00 studentams

48 Dundurn St.

Programoje:
********************* įekk

• Klyvelando vyrų oktetas

0 Taurių Įteikimas

e Karšta zuikiena
• Turtingas bufetas

KONCERTAS IR BALIUS
Medžiotojų ir Žūklauto jų 

klubo zuikių baliais metu 
programą išpildys Klevelando 
vyrų oktetas.

Oktetas yra įsisteigęs prieš 
1O metų ir yra davęs koncer
tus New Yorke, Detroite, Bos
tone, Čikagoje, Klevelande ir 
kituose didesniuose rytinės 
Amerikos miestuose.

Kanadoje koncertavo Mont- 
realyje, Toronte, Delhi ir pir
mą kartą pasirodys Hamiltone 
sausio mėn. 24 d. Jaunimo 
Centre.

Oktetas yrą išleidęs ilgo 
grojimo pramoginės muzikos 
plokštelę , kurią bus galima 
užsakyti pas okteto dalyvius . 
Oktetas savo repertuare turi

apie 85 dainas, Nuo įsikūrimo 
pradžios oktetui vadovauja, 
niekada nepavargstąs , R. Ba
bickas.

Kas galėtų priimti okteto 
narį nakvynei, prašoma skam
binti P. Sakalui Tel. 383-2881.

Zuikių baliui bilietai plati
nami iš anksto: M. Joniko 
maisto produktų krautuvėje 
1006 Cannon St.E., Tel. 545- 
6228 , Concession Garage 
Tel. 385-0631, J. Stankus Tel. 
545-5432 ir pas kitus valdy
bos narius,

Medžiotojų ir Žūklautojų 
klubas kviečia Hamiltono ir 
apylinkiųtautiečius atsilanky
ti į metinį klubo Zuikių balių- 
kon.certą,Baliaus pradžia 7 v. 
vakaro. Koncerto pradžia

HIGHLAND AUTO BODYi

Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366 72.81

Savininkai: y, Sušinskas 389-0577 ir J. Zavys 365-3252

763S. BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC 

TĖL. 366-761B

Jettė & Frėre Itee
Plumb:ng & Heating kontraktorius

7.30, todėl prašome nesivė- 
luoti ir nepraleisti progos iš
girsti puikiai dainuojantį ok
tetą, kuris Hamiltone pasiro
do pirmą kartą.

Baliaus me^u bus įteikti 
laimėjimai medžiotojams, 
žvejams ir geriausioms šau
liams.

Svečiai turės progos pasi
vaišinti skania zuikiena,karš
ta kavute ir linksmai pasi
šokti, grojant geriausios su
dėties B.Ferri orkestrui.

Taip pat primenama , kad 
neužmirštų pasiimti į balių iš 
anksto išparduotus loterijos 
bilietus. Laimingi baliaus da
lyviai galės laimėti nuo $1O. - 
iki $IOO,-

Klūbo Valdyba

Lietuviams nuolaida.

• Atliekami mechaniniai darbai

• Hares taisymas ir dažymas

° Dunlop padangos ir baterijos

• DART
• CORONET
• CHARGER
• DODGE
• CHRYSLER
• CAMION 

DODGE

LAURENT DAIGNEAULT
President

LASALLE 366-0330

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai 

» Gazinių priemonių pardavimas ir įrengime,!

Apkainavima s nemokama s*"3^

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

'onij j
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

TEL. 525 - 8771.

IO ~ PORTRETAI ■ VEDYBOS • KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

e

o
» 
e

3891 St.Lawrence -Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4 -9098

DĖMESIO !
ABC siuntinių agentūra praneša lietuviams klijentams, kad, nežiūrint bendro muitu pakėlimo, 
yra tokių crekių už kurias muitas sumažintas.
Vilnonei medžiagai kostiumams, pavyzdžiui, muitas lieka tos pats: $1.20 už jardo.

Visai eilei prekių muitas pakeltas tik labai nežymiai.
ABC tain pat sumažino kaina nusiau (50%) dideliai, kiekiui geros angliškos medžiagos.
ABC priima automobilių užsakymus ir išrašo piniginius pažymėjimus ( Money Certificates), u z 
kuriuos jūsų giminės gali pirkti Lietuvoje Įvairiausių prekių dolerinėse krautuvėse. B.B.C.

7 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *•* Nr. 2(1181), 1970 m. sausio mėn. 14 d.



L. K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

Sausio mėn. 24 d. 7 vai. vakaro, 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALEJE

RENGIA TRADICINI ŠAULIU

VAKARA BALIU 
VAIDINIMĄ

G R A M O J E: A.
MENINE DALIS --- VAIDINIMAS

„PRAAMŽIŲ VAINIKAS.,
Montažas iš Lietuvos istorijos, atliks Kuopos sienos mėgėju grupė.

B.
Gera šilta vakarienė, orkestro muzika, šokiai, 

turtingas bufetas ir loterija.
Įėjimas $ 3.00, jaunimui $ 1.50.

Vaidinimas prasidės punktualiai 7:30 vai. Valdyba.

A U S R O S VARTŲ PARAPIJA

RUOŠIA

VAKARIENĘ
SU ŠOKIAIS, 

4
1970 m. sausio - Jgnygnr 17 d. 7:30 ygl. vakaro,.*******************************************

De Seve ir Drake gatvių kampas.

įėjimo kaina: suaugusiems $3.50,
moksleiviams $2.00.

Parapijos Komitetas.

ARTĖJA NLSPAUDOS 
BALIUS

Šiais metais bus Užgavėnių šeš
tadieni, vasario mėn. 7 d. NLsavo 
puslapių reklamomis talkina visu 
kitų parengimams, bet savajam dar 
net nepradėjo. Gal suorasdama, kad 
ir be reklamos savo įsipareigoji
mus mieli tautiečiai atliks. NL- 
spaudos balius montrealiečiams 
nėra naujas dalykas, jis per kelis 
dešimtmečius yra virtęs tradiciniu 
ir todėl šiemetiniu neabejojama,kad 
nuolatiniai ir nauji lankytojai jau 
laika baliui rezervuoja; loterijai at
renka fantus bei skiria dovanas 
baliaus paįvairinimui. NL taip pat 
ruošiasi retai oasitaikančiai staig
menai. NL.

"PRAAMŽIŲ VAINIKAS"
Vaidinimas , kurį stato 

Montrealio L. K. Mindaugo 
šaulių kuopos scenos mėgėjų 
grupė, įvyks šių metų sausio 
mėn. 24 dieną , Aušros Vartų 
parapijos salėje.

Manau yra pravartu kiek
vienam, ypač jaunimui, į ruo
šiamą vakarą atvykti ir pa
matyti nors ir kelias akimir
kas iš Lietuvos praeities.

Savo apsilankymu paremsi- 
te tuos, kurie dirba atitrūkda
mi nuo kasdieninio savo dar
bo, atiduodami visus savo ge
rus norus, norėdami nors da
linai prisidėti prie mūsų tau
tinių siekimų.

Po sėkmingų praeitų metų 
"Subatvakario", net keturių 
kartų pasirodymo, reikia tikė
tis, kad ir šį kartą žiūrovų ne
apvils , ir suteiks nors ir 
trumpą akimirką šio to naujo 
tikrai lietuviško, prie įprastos 
gal jau kai kam ir nusibodu
sios - "kopūstinės" ruošiamų 
vakarų programos.

Kaip ir kiekvienos mėgėjų 
grupės, kurios nei vienas na
rys nėra profesionalas, nerei
kalaukime perdaug, bet leiski
me ir remkime tuos , kurie 
dirba ir savo darbais nori 
priminti brangius mums da
lykus.

Tad sausio 24 d. 7 vai. va
kare ruoškimės visi į "Pra
amžių Vainiko” vaidinimą.

J. Motiejukas

DĖMESIO!********* **********
Norintieji užsisakyti Henriko 

Nagio naująja poezijos knygą - 
“ Broliai balti aitvarai“ prašomi 
pinigus ar čekius siųsti auto - 
riaus ( H. Nagio) vardu. 
Kaina $5.00.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

o Visus labai nuoširdžiai 
kviečiame į mūsų parapijos 
vakarienę , kuri bus sausio 17 
d. Malonėkite rezervuoti šią 
dieną parapijos vakarienei.
« Pravaž iuodamas pro Mont- 
realį, trumpai pas mus yra 
sustojęs Kun. Antanas Saulai- 
tis, S.J.

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJA

© Montrealio arkivyskupas, 
Naujų Metų naktyje, laikė mi
šias Notre-Dame bažnyčioje, 
kuriose dalyvavo visų tauty
bių atstovai.Montrealio lietu
vius atstovavo šv.Kazimiero 
parapijos atstovai - studentai 
S. ir J.Rašytiniai, M.Mar- 
kauskaitė ir L.Gabrusevičiū- 
tė. Lietuvių vardu jie įteikė 
arkivyskupui lietuvišką medi
nį kryžių. Šį kryžių išdrožinė
je ir padovanojo Vytautas Va
siliauskas.
• Kalėdų nakties pamaldų 
metu choras giedojo pilname 
savo sąstate. Solo giedojo sol. 
G. Capkauskienė.
» Š. m. sausio 31 d.šv.Elz
bietos draugija ruošia didžiu
lę vakarienę parapijos salėje. 
© Naujų Metų sutikimas pa
rapijos salėje buvo gan gau
sus ir praėjo labai puikioje 
nuotaikoje. Visi svečiai buvo 
patenkinti, nes buvo duodama 
du kart karšta gera vakarie
nė. Šokiams grojo geras or

kestras - šokėjų nuotaika - ge
riausia.

Naujų Metų sutikimo'ir pa
siruošimo darbus atliko para
pijos k-tas. Ypatingai pasi
darbavo par.k-to p-kas,Mr.& 
Mrs .A. E. Russell ir K.Am
brasai.
• Š. m. sausio mėn. buvo pa
laidotas Mykolas Venckaitis.
» Švenčių metu parapijos 
klebonui padėjo atlikti religi
nes pareigas Tėv. Juozas Ara- 
nauskas, S. J. Suvalkietis

® Susirgęs Kazys Radzevičius, ku 
ris gvdoma.s Montrealio Gen. ligoni
nėje.
® Jonui Leknickui, 78 m. amžiaus 
išdygo dantis, kuri nustatė dakta
ru komisija, kad reikalinga išimti. 
Šį dantį ištraukė Montreal Gen. li
goninėje, teigiant, kad tai pirmas 
toks atsitikimas tame žmogaus 
amžiuje.
» LaSalietė Barauskienė praleido 
šventes pas sūnų Vancouveryje.
e M. ir J. Adomaičiai šventes pra 
leido pas gimines Bostone. Mass.
PAIEŠKOJIMAS
Viktoras Lukša, kilęs iš Mikala
jūnu km. Gelvonių vlšČ. Ukmer
gės apskr.. I Kanada atvykęs bu
vo 1927 metais ii* apsigyvenęs 
Montrealyje. Žinantieji ką nors 
apie ieškomųjų, praneškite Sr.E. 
Savarauskas, Pje Benjamin3963 
(TiroSuizo) Rosario- Rep. 
Argentina.

Pat a i s y m a s : Irena Burbaite 
susižiedavo su Edmundu Pra- 
ninsku( ne su Kaminsku).

* Jf**^**Q^
Netikėtos ligos prispaustas ir 

atsigulęs ligoninėn, nebuvau pa
mirštas draugu ir pažįstamu, ku
rie savo lankymu man nuotaika 
taisė. Dabar sveikdamas namuose 
nuoširdžiausiai visiems dėkoju.

Jonas Simonavicius.

Atkelta iŠ 7 psi.
HAMILTONA$ . . .

dabienės. Šie meno vadovai 
jau po antrą desėtką metų stu
mia tautinį vežimą.

Hamiltono lietuvių kolonijo
je Tautos Fondas yra išvys
tę s didelę veiklą, nes Fondui 
vadovauja veiklūs asmenys.

S LA 72 kuopa išrinko 1970 
m, valdybą.Susirinkimas įvy
ko 1969 gruodžio 6 d. Z. ir A. 
Pulianauskų patalpose ir iš
rinko naują valdybą.

Kuopos pirm. J. Šarapnickas 
S LA narius supažindino su B 
ATUN veikla, kur jie daro žy
gius Jungtinės e Tautos e iškel
ti skundą rusams, prieš nele
galią Lietuvos okupaciją ir 
persekiojimą lietuvių. Batun 
veiklą išdiskutavus, SLA na
riai priėjo nuomonės, kad Ba
tun dirba svarbų Lietuvos va
davimo darbą,todėl nutarė pa
remti jų veiklą ir įstojo nariu 
su$lO.- metinio mokesčio.

Po susirinkimo įvyko kavu
tė ir A. ir Z.Pulianauskų pa
gerbimas jų naujų namų įsigi
jimo proga. j. šarapnickas

AR ŽINOTE, KAD

“NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS“ SPAUSTUVĖ 

Sf)c selina bilietus, pakvietimus. 
MZutines ir padėkos korteles, į- 
yairius blankus, receptams lane- 
Ms, vedybinius pakvietimus, mir 
ties atveju užuojautos laįįtkdsJvi 
sakius finansinius prancšimušįik 
kus.su adresais, žurnalus, laik
raščius ir kt.
Adresas: 7722 George Street, 

LaSalle (690) Mtl.f>.Q. 
C a n a d a.

PSY-CHADELIC ŠOKIAI $ A U $ I 0 - J A N U A R Y 

23 d. 9 vai. vak.

Rock orkestras.......... Psychedelic lights.

ŠV. KAZIMIERO 5ALĖJE

- ' DEL INFORMACIJOS
A. Rudzevičius

727-3120.

• Antanas ir Stasė Banaičiai, 
gyvena St. Thomas de Juliette, 
atšventė savo 20 m. vedybinę 
sukakti tarp giminių ir pažįs
tamų Toronte.

POP!ĖRAITIS
s.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c) 

CN/RURG’NĖ PRAKTIKA kreiptis Tel. 93 l - 3275
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St- loseph Blvd. E. 
(kampus St. Andr6)r 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALISKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street -V.
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488 - 3528.

dr. A. 0. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmos aukštos 
11-12 kambarys.1

Tel. 932-6662: namu.737-9681.

Dr. V. GiRIUNIENE
Dantų gydytoja

5330 L’Assumption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

MIRĖ LIETUVIAI:
• Juozas Parojus New Yoirke, ku
ris prieš kiek metu gyveno .Montre
alyje.
® Juzė Jaugelienė, M. Venskaitis 

V. Ramalinskas (Ramanaliskaš). 
ir M. Kleizienė ( V. Labūno sesuo)

GERAS PIRKINYS 
Parduodamas pigia kaina Pool

room - bilijardas, pusė arba visas. 
Sąlygos tikrai labai geros!

Skambinti 729- 1701. 
------------------- i--------------------------- - .

LILY HOSIERY MFG. CO.
NYLON HOSIERY, LINGERIE & MENS' UNDERWEAR

*** ***

e Nailoninis trikotažas, moteriška ir vyriška apatinė apranga.
• Savininkai iš Kauno ir laisvai kalba lietuviškai.

*** *** ZOSO HUTCHISON ST
J. WISGARDISKY (WISE) MONTREAL. QUE.

W. LAPENAT
Genera/ Construction Reg'd, 

89 Orchard Street LaSalla, Que.
*** *** ***

įvairi industrine, komercine ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. Tel. J66- 6237.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

TEL: 524-0209
1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q

APSIDRAUSK!
ADAMON1S INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 
3907 A Rosemant Blvd.

TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355 
S-tos "Lite" nr. 752D

P. ADAMONIS - 
Chartered Insurance Broker 

$u teise dirbti Quebec’o ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722 - 3 9 86.

ADRESAS: 1465 De Scve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

montrealio lietuviu kredito unija

MOKA už:

EINAMĄSIAS S-tas 5.0% 
ŠERUS t numatyta) 6.0% 
TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5% 
TERM.IND. I metams 7.25% 
TERM.IND. 2 H 7.75% 
TEPM.IND. 3 “ 8.00%

Nemokamus gyvybės draudimas 
Iki $2,000 šėrų sumos.

DUODA PASKOLAS:

ASMENINES iš 9.%
Čekiu kredito iš 9.% 
NEKILN. TURTO iŠ 9% 
iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k i 
t ermino liek a senomis pafūkaaami s’ 
( pradedant 6.5 % ). 
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KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., seimo, 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30^val. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vok arai s--p irm adinn i a i s, 
trečiao' jniais ir penktadienia-s nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birielio 15 d. 
iki rugsėjo :5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 7273120
6695 — 35th Avenue, M o n t r e a 1, 409, 

Albertas NORKE LIŪNAS, b. a. c.s.c., i.b. 727-3120.
;į| U AMU-.

1 Arvydas RUDZEVIČIUS ■ a.lb. 271-5758
Nuo 1970 m. sausio men. 1 d.

įvedamos naujos

ČEKIU KREDITO

paskolos iš einamųjų sąskaitų 
“LITO“ čekius rašantiems 
nariams.

Tos paskolos bus dvigubai 
pigesnės, kaip “ Chargex ar 
Bancard“ kreditas.

*** ★*★

Teiraukis '' Lite“!

ADVOKATAS Suite 205

J.P. Miller, b.a., b.c.l. 168 Notre Dame St. E. 
Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, b.a., b.c.l.
Sun Life Building

Suite 200 1
Tel. 86 6-13 59

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS 

6396 Bannantyne Verdun, M o n t r e a 1

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeHuoju
c Vasaros laike saugojimas

(Storage)
Tel. 767-6183.

KO M E R CINI O, P RI V AT AU S T U R T O, A U T C MO B IL I U, AT S AKO MY B Ė S, G Y V Y B E S D R A U D IM A'.
——— ------------------------------------------- ----------- ‘.------------------ ----- --------------- ——______ -

8 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ♦’* Nr. 2(1181),197O m. sausio mėn. 14 d.

USED CARS
1 year guarantee 

Kreipkitės į 

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel: namų 366-2548
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