
LIETUVIAI!
Džiaugiamės šakota mūsų 

lietuviška veikla, džiaugia
mės mūsų laimėjimais orga
nizaciniame gyvenime, liūdi
me kiekvienu nepasisekimu 
ar pralaimėjimu kiekvienoj 
lietuviškoj gyvenimo šakoj. 
Apie šiuos įvykius daugiau
siai sužinome iš mūsų spau
dos, kuri išeivijoj yra tuo 
veidrodžiu, kuriame atsispin
di lietuviškas gyvenimas, ne
aplenkiant teisingų žinių iš 
pavergtos Lietuvos bei viso 
pasaulio.

Tašiau ne rožėmis klotas 
spausdinto žodžio kelias išei
vijoj. Kaip ir mums, taip ir 
spaudai ne vieną kartą tenka 
susidurti su įvairiom kliūtim, 
susilaukti papeikimų iš pačių 
skaitytojų pusės, pačiai ieš
koti finansinių šaltinių, nes 
prenumerata neatlygina visų 
spausdinimo išlaidų. Taip pat 
ir skaitytojai dažnai užmiršta 
laiku apmokėti laikraščio 
siuntimą, kai tuo tarpu jis tu
ri laiku išeiti iš mašinų ir 
laiku pasiekti skaitytojų ran- 

\ kas.
Stovime ant 1971 m. slenks

čio. Be abejo, kiekvienas 
mūsų turi daugelį planų ir 
idėjų, kurias stengsis įgy
vendinti. Tačiau kiek iš mūsų 
pagalvojo apie lietuvišką 
laikraštį ar knygą, kiek mūsų 
pagalvojo, kad spausdintas 
lietuviškas žodis yra bran
gesnis už gražiai atrodančius, 
tačiau pigius įvairius blizgu
čius? Kiek iš mūsų pagalvojo, 
kad lietuviškas spausdintas 
žodis yra aštresnis už kardą 
mūsų laisvės kovoje?

Lietuviai,
Pradedame Naujuosius Me

tus. Kiekvienas su viltimi 
žiūri į juos. Viltingai į juos 
žvelgia ir KLB Krašto valdy
ba, nes Kanados organizuotas 
lietuviškas gyvenimas stovi 
ant gero kelio, mūsų visuo
meninė veikla yra gyva ir 
duoda gražius vaisius. Deja, 
kiek užmiršta yra lietuviško 
laikraščio ir knygos plati 
dirva.

Atsižvelgdama į tai, KLB 
Krašto valdyba 1971 m. sau
sio mėn. skelbia 
lietuviškos spaudos 
ir knygos mėnesiu, 
prašydama KLB ap. valdybas 
aplankyti savoj kolonijoj lie
tuvius, ypač neskaitančius 
lietuviško laikraščio ir pra
šant juos užsiprenumeruoti 
sau ar pažįstamam mūsų 
spaudintą žodį bei nusipirkti 
lietuvišką knygą -- tas dvi 
gražiausias dovanas išeivijos 
gyvenime. Prašome lietuviš
kas organizacijas ir paskirus 
lietuvius paremti mūsų spau
dą ne tik moraliai, prenume
rata, bet taip pat ir finansiš
kai.
, Tikime, kad mūsų balsas 
nepaliks tyruose šaukiančiojo 
ir 1971 m. lietuviškas spaus
dintas žodis pasieks kiekvie
ną krašto kampelį, kuriame 
plaka nors viena lietuviška 
širdis.

KLB Krašto valdyba

, , , RUP IN T 0 J ELI S
Liet, liaudies menas

POLITIKOS PAMOKA

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METU. PROGA, SVEIKINAME VISUS KANADOS LIETUVIUS, 
VISAS KLB APYLINKIŲ VALDYBAS IR LIETUVIŠKAS ORGANIZACIJAS, KARTU SIŲS
DAMI NUOŠIRDŽIUS SVEIKINIMUS PAVERGTOS LIETUVOS SESEMS IR BROLIAMS, KURIE 
NEGALES SU MUMIS DŽIAUGTIS IR SVEIKINTI UŽGIMUSI. JEZU.

SU VILTIMI ŽIŪRIME I 1971 METUS, NEUŽMIRŠDAMI, KAD IR JIE BUS TĘSINIU 
MŪSŲ NEPALAUŽIAMOS KOVOS UŽ MŪSŲ GIMTOJO KRAŠTO LAISVE, UŽ LIETUVYBĖS 
ISLAIKYMA IŠEIVIJOJ. SĖKMĖS ŠIUOSE DARBUOSE LIETUVIAMS ŠIAPUS ATLANTO. 
GINTARO KRAŠTO PAVERGTAI TAUTAI LINKIME IŠTVERMES, KADANGI LIETUVIU 
SUDĖTOS AUKOS ANT TĖVYNĖS AUKURO BUS ATLYGINTOS NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA.

KLB Krašto valdyba

J'AI LE PLAISIR, AU NOM DE TOUS LES QUEBECOIS, D'OFFRIR MES VOEUX DE 
NOEL ET DU NOUVEL AN A TOUS LES MEMBRES DES DIFFERENTES COMMUNAUTES 
ETHNIQUES DU QUEBEC.

DŽIAUGIUOSI GALĖDAMAS SU KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS PASVEIKINTI 
VISUS KVEBEKO TAUTINIU BENDRUOMENIŲ NARIUS VISU KVEBEKEČIU. VARDU.

Le ministre de l'lmmigration du Quebec 
Kvebeko imigracijos ministras

F ran ę o i s Cloutier

KALĖDŲ ŠVENČIU, IR NAUJŲJŲ METU PROGA, NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS 
KANADOS LIETUVIUS. TELYDI JUS SVEIKATA, LAIME, RYŽTAS IR VILTIS, KAD 
PRAAMŽIUOS GIMUSI LIETUVIU TAUTA TURI BŪT IR BUS LAISVA.

Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadai 
ir Halina Jone Zmuidziniene

Rankose keturių mašinėle 
rašytų puslapių tekstas — 
kalba, pasakyta gerb. Wil
liam B. Macomber, jr.» 
Valstybės departamento pa
reigūno, liudijančio kongrese 
pravesto tyrinėjimo metu, 
stengiantis nustatyti visas 
tragiškojo incidento su Simo
nu Kudirka aplinkybes. Stebė
tis tik tenka, koks neefekty
vus, griozdiškas tas parody
mas buvo, nors kalbėtojas -- 
aukštas amerikiečių užsienių 
reikalų ministerijos pareigū
nas.

Visas tas dokumentas, tai 
klasiškas pavyzdys, kaip kal
bėti daug ir nieko nepasakyti. 
Tuščiažodžiavimas, lydimas 
pompatiškumo, autoritetingu
mo ir nusikalbėjimo. Pilotiš- 
kas rankų plovimas is, kitų 
kaltinimas, tripsėjimas vie
toje. Stebėtojui teliko papras
čiausiais faktais, kad ameriki
nės įstaigos parodė nepatei
sinamą abejingumą, tiesiog 
ištižimą ir, kas svarbiausia, 
visišką nesiorientavimą pa
dėtyje. Gal dėl to nereikėtų 
stebėtis, kodėl tiek daug įvai
rių liapsusų padaro Amerikos 
pareigūnai savajame krašte 
ir užsienyje.

Valstybės departamentas 
savo parodymą kongresui, 
pradeda didžiu apgailestavi
mu Išdavus Simą Ionovich 
Kudirką. Pažymi, kad toks 
išdavimas visiškai nesiderina 
su sena Amerikos tradicija 
garantuoti politinio asilio tei
ses. Toliau užtikrinama, kad 
JAV jokiu būdu to neatsisakė 
ir neįvyko nieko tokio, kas 
galėtų šioje plotmėje keisti 
Amerikos politiką, priimant 
politinius pabėgėlius.

Bandoma pristatyti visas 
aplinkybes, bet aiškiai stin
gant konkrečių faktų ir dides
nių smulkmenų, kurios saistė 
Pakrančių apsaugos veiksmus 
ir visą išdavimo eigą. Garbu
sis pareigūnas bando teisintis 
pats, teisina Valstybės de
partamentą, maždaug kaltina 
Pakrančių apsaugą, mėtosi 
blaškosi teigimuose, lyg ir 
švelnina Pakrančių apsaugos 
elgesį ir išvadoje turime to
kius suveltus parodymus, ku
rie negali patenkinti apklau- 
sinėtojų — JAV kongreso na
rių.

Parodyme yra viena įdomi 
ir būdinga vieta. Tai faktas, 
kad Valstybės departamente 
visos tos žinios apie lietuvį 
pabėgėlį iš sovietinio laivo 
ėjo per vadinamąją "Soviet 
Desk", o ne per lietuviškąjį 
skyrių, kuris šiuo metu yra 
užmestas ir priskirtas prie 
kitų sričių. (Šio autoriaus ži
niomis, tuo metu Lithuanian 
Desk vedėjo žmona buvo mi
rusi ir jis pats dalyvavo lai
dotuvėse ir buvo užimtas ki

tais su tuo susius tais reika
lais).

Todėl ir nereikėtų nė ste
bėtis, kad uolieji valstybės 
departamento pareigūnai rei
kalą svarstė ne kaip lietuviš
ką, bet grynai sovietinį įvykį. 
Gal dėl to ir gavosi visas tas 
neryžtingumas, nesiorentavi- 
mas.

W. B. Macomber, jr.s 
pripažino, kad jo įstaigoje į- 
vyko komunikacijos sutriki
mas (kas žino, ar tai nevyks
ta visą laiką,..), kas ir pri
vedė prie tų visų apgailėtinų 
įvykių.

Čia galima pridėti, kad ap
lamai yra didi nesąmonė Pa
krančių apsaugą laikyti 
Transportacijos departamen
to žinyboje. Anksčiau Coast 
Guard priklausė net Iždo de
partamentui. Kodėl ne vidaus 
reikalų, karo ar laivyno mi
nisterijoms, ir pačios iški
liausios galvos Vašingtone 
kažin ar galėtų pasakyti.

Tas pareigūnas baigdamas 
dar pastebėjo, kad, prezi
dentui įsikišus, dabar jau im
tasi visų priemonių, kad toks 
atvejis ateity niekad nepasi
kartotų. Jau sudarytas nuola
tinis ryšis tarp visų Pakran
čių apsaugos institucijų ir 
valstybės departamento. Be 
to, numatomi dažni pasitari
mai tarp valstybės departa
mento ir Pakrančių apsaugos 
pareigūnų.

Taip, bet tai jau neišgelbė
jo Sime Kudirkos...

Al. Gimantas

PAKEISTAS
VARDAS

KLB Krašto tarybos sesi
jos Otavoje nutarimu, pa
keistas Politinio komiteto 
vardas į Visuomeninių reika
lų komisiją. Šios komisijos 
pirmininku pasilieka ir toliau 
Balys Sakalas, kuris taip pat 
yra ir Krašto valdybos vice
pirmininkas.

Sąryšyje su Bražinskų pa
bėgimu, Visuomeninių reika
lų komisija, drauge su Kraš
to valdyba, paruošė ir įteikė 
memorandumas Turkijos min. 
pirmininkui Ankaroje ir Tur
kijos ambasadoriui Otavoje. 
Atskiru aplinkraščiu apylin
kės buvo paragintos taip pat 
įteikti memorandumus Turki
jos min. pirmininkui.

Dėl jūreivio Simo Kudirkos 
išdavimo rusams, pasiųstas 
protesto laiškas JAV prezi
dentui Niksonui.

ATSTOVAI KLE
TARYBOJE

KLB Krašto valdyba į KL 
Fondo tarybą paskyrė šiuos 
savo narius: dr. M. Ramo
nienę, E. Čuplinską, B. Sa
kalą ir J, R. Simanavičių.

BENDRADARBIAMS, TALKININKAMS, RĖMĖJAMS IR 
SKAITYTOJAMS LINKSMU ŠVENČIU. IR LAIMINGU 
NAUJŲJŲ METU LINKI
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PANORAMA
VLIKO
SEIMAS

Vyriausiojo Lietuvos iš
laisvinimo komiteto Seimo 
posėdžius. Chicagoje gruodžio 
5 do atidarė Vliko pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas. Vys
kupui V. Brizgiu! sukalbėjus 
maldą, A.. Kas kilaitis per
skaitė velionies Mykolo Kru
pavičiaus, mirusio seimo iš
vakarėse, testamento ištrau
ką. Velionis pagerbtas minu
tės susikaupimu.

Seimo pirmininku buvo pa
kviestas M. Mackevičius, jo 
pavaduotoju A. Kasulaitis. 
Jie pirmininkavo pasikeisda
mi. Sekretoriais buvo K. 
Miklas ir J. Jurevičius. 
Mandatų komisijon išrinkti 
dr. J. Valaitis, dr. B. Pa
liokas ir J. Bertašius. Nuta
rimų komisiją sudarė dr. K. 
Šidlauskas, J. Skorubskas, K. 
Oželis, T. Blinstrubas ir L. 
Prapuolenis.

Dalyvavo 44 seimo atstovai 
ir 45 svečiai.

Po sveikinimų iškilo Vliko 
statuto klausimas, kurio kai 
kuriuos straipsnius buvo pa
keitusi Vliko taryba. Neaiš
kumui ištirti buvo išrinkta 
komisija iš dr. B. Nemicko, 
dr. V. Šimaičio, dr. K. Šid
lausko, B. Bieliuko ir Z. 
Dailidkos. Komisijai pasiū

lius, gruodžio 6 d. posėdyje 
statuto 28 str. buvo pakeis 
tas ta prasme, kad Vliko sta
tutą gali keisti tik seimas, 
bet ne taryba.

Valaitis, Vliko finansų 
tvarkytojas, pateikė apžval
ginį pranešimą apie Vliko ta
rybos ir valdybos praėjusių 
metų veiklą. Z. Jurys, Tau
tos fondo vicepirmininkas, 
kalbėjo apie Tautos fondą ap
lamai, o S. Banelis, Kanados 
Tautos fondo atstovybės pir
mininkas, apie jo vadovauja
mos atstovybės veiklą Kana
doje. Pažymėtina, kad Kana
da Vliko veiklai per metus 
surinko apie 8.500 dol. Po 
pranešimo vyko gyvos disku
sijos.

Pranešimus apie jėgų tel
kimą Lietuvos laisvinimo už
daviniams vykdyti pateikė dr. 
K. Karvelis ir A. Gečys. 
Pranešimuose ir diskusijose 
buvo iškelta daug naujų ir 
pozityvių pasiūlymų.

Gruodžio 5 d. vakare vyko 
seimo atstovų pobūvis su 
svečiais, koncertas ir banke
tas. Prieš vakarienę įvyku
siame koncerte dainavo so
listė Prudencija Bičkienė, 
fortepionu palydėjo prof. Vla
das Jakubėnas. Banketo metu 
kalbėjo Vliko pirm. dr. J. K. 
Valiūnas ir Simo Kudirkos

VžZaagAmlngų Su. KaJLždų Vi

FuVnZngų. Naujų, Metų./

BELLAZZI-LAMY INC.
LUMBER - BUILDING SUPPLIES - PLYWOOD 

ISOLATION - BOIS - MATER1AUX DE CONSTRUCTION
Sable - Ciment - Blues — Cement - Stone - Sand

7682. BOUL. CHAMPLAIN LASALLE

366-6941

Bernec Floral Co. tfi-H Ltd.
FLORIST — GROWER — LANDSCAPER

Tel.: 365-0511
300 - 1st AVE. LaSalle 285 - 2nd AVE.

RIVERSIDE HARDWARE
Yvan Serre, prop. 

Rental & SERVICE et Location 
Agrent SHERWIN WILLIAMS Agrent

7584, RUE CENTRALE LASALLE

366-6060

Marche FRED’S Market
Jean-Claude Schetagne, prop.

Epicier - Boucher licenciė — Butcher - Licensed Grocer 
Viandcs de choix — Choice Meats 
COLD BEER * BIERE FROIDE

7691 CENTRALE LASALLE

366-0021 366-0022

įvykio liudininkas Robertas 
Brieze. Dalyviai pranešimus 
išklausė susikaupę. Banketą 
pravedė K. Oželis.

Gruodžio 6 d. seimo posė
dyje S. Dzikas, Vliko valdy
bos sekretorius, kalbėjo apie 
Vliko numatytas 1971 metais 
veiklos gaires. Su dėmesiu 
išklausyta prof. dr. B. Kasto 
paskaita apie tarptautinę pa
dėtį ir Lietuvos bylą. Po pra
nešimo ir paskaitos sekė iš
samūs seimo atstovų pasisa
kymai bei diskusijos. Priim
ta eilė nutarimų.

Į Seimą atvykęs naujasis 
Altos pirmininkas dr. K. Bo
belis, pasveikinęs Seimo da
lyvius, iškėlė kai kurtuos ne
sklandumus tarp Altos, Vliko 
ir Bendruomenės, dedant pa
stangas kuo plačiau išryškinti 
Simo Kudirkos tragediją.

Vliko pirm. dr. J. K. Va
liūnas tarė baigiamąjį žodį. 
Jis džiaugėsi pozityviais sei
mo atliktais darbais, darniu 
klausimų svarstymu, padėko
jo čikagiečiams už seimo, 
koncerto ir banketo organi
zacinę ruošą.

Seimas baigtas Tautos 
himnu. E

VLIKO
SVEIKINIMAS

BRANGŪS LIETUVIAI,
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetas, susirinkęs į 
1970 metų seimo sesiją Chica
goje, sveikina visą lietuvių tau - 
tą artėjančių Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų metų proga.

Prieš du tūkstančius metų 
paskelbtos taikos ir ramybės 
šiandien neturi mūsų Tėvynė 
Lietuva, tapusi komunistinės 
Sovietų Rusijos imperializmo 
auka. Tačiau mes tikime, kad 
laisvės ir žmoniškumo idėjos 
sugriaus ir mūsų tautos paver
gėjų imperiją, kaip kad jos yra 
praeityje sužlugdžiusios visus, 
kitus prievarta ir smurtu pa
remtus režimus.

Šiais metais lietuvių tautą 
sukrėtę įvykiai tesustiprina 
mumyse brolišką tarpusavio 
meilę ir tegaivina tikėjimą, kad 
mūsų tauta laisvę brangina 
daugiau negu visa kita. Tegu 
tie įvykiai įkvepia mums dvasią 
ir pasiryžimą kovai, kad grei
čiau iššauštų laisvės aušra mū
sų brangiai Lietuvai.

Tegu ateinantieji metai atne-

SIMO KO
Bloomingtone, Indianos 

valstijoje, JAV, yra sukurtas 
a d hoc komitetas "The Simas 
Committee" vardu, kurio 
tikslas yra įteikti peticiją 
Jungtinių Tautų Pabėgėlių 
reikalų aukštajam komisarui,

ša mūsų tautai giedresnių dienų 
Ir tesutrumpina Lietuvos kelią 
į nepriklausomą gyvenimą.

Linkime visiems lietuviams, 
tiek gyvenantiems okupuotoje 
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje , 
dvasinės stiprybės ir asmeni
nės laimės.

Telaimina Aukščiausias mū
sų pastangas ir žygius, besie
kiant Lietuvai laisvės.

Vyriausias Lietuvos Išlala- 
nlmo Komitetas

Chicaga, 1970 m. gruodžio 6 d.

AGONIJA
JŪROJE

Demonstracijos prieš JAV 
konsulatus šiandieną yra ne- 
naujiena ir neberanda atgar
sio spaudoje bei televizijoje. 
Tačiau Toronto lietuvių ir ki
tų baltiečlų protestas šešta
dienį, gruodžio 5 d., susi
laukė didelio dėmesio. Viena, 
kad šį kartą protestą kėlė 
Amerikos draugai, antra, jog 
lietuvio išdavimas sukrėtė ir 
pačius kanadiečius.

Demonstracijos filmo iš
traukos buvo perduotos tą pa
tį vakarą per abi vietos tele
vizijos stotis. Pirmadienį — 
rytinis dientaštis "Globe and 
Mail" įdėjo nuotrauką su il
gesniu įrašu.

Vėliau išeinąs "Telegram" 
irgi įdėjo nuotrauką bei re
portažą, kuriame, tarp kita 
ko, pažymėta, jog JAV kon
sulato pareigūnas užrakinęs 
priekines duris penkias mi
nutes prieš demonstracijos 
pradžią. Iš tikrųjų tai buvo 
bailus pasielgimas, nes ren
gėjai generalinį konsulą buvo 
įspėję iš anksto ir prašė pri
imti memorandumą. Šis gi 
atsisakė, aiškindamas, jog 
laikas jam nepatogus.

"Daily Star" tik 25 eilutėm 
paminėjo šeštadienio įvykį, 
gal kiek tendencingai paste
bint, kad tarp balt iečių daly
vavę ir kraštutiniai dešinieji 
Edmund Burke Society nariai, 
kurie gi atvyko be kvietimo. 
Vis dėlto toj pat laidoj dien
raštis įdėjo ilgoką vedamąjį, 
visais atžvilgiais palankų 
mums. Štai, jo svarbesnės 
ištraukos:

"Nukrypimas nuo įprastos 
JAV ir kitų Vakarų kraštų 
praktikos negrąžinti bėglių iš 
totalistinių kraštų, amerikie
čių pareigūnų brutalus ir UŽ

RITĖTAS
sąryšy su Simo Kudirkos iš
davimu sovietams.

Čia spausdiname tos peti
cijos tekstą, po kuriuo ir NL 
skaitytojai kviečiami pasira
šyti ir pasiųsti nurodytu ad
resu.

. V

Toronto lietuviai demonstruoja dėl Simo Kudirkos išdavimo 
sovietams prie JAV generalinio konsulato Toronte.

kietėjęs elgesys yra tikrai 
sukrečiantis. Liūdna ironija 
yra faktas, kad auka buvo lie
tuvis. JAV niekad nepripaži
no Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių užgrobimo ar so
vietų galios legalumo lietu
viams. Bet, matyti, visa tai 
buvo ignoruota.

"Nors šis įvykis ir neteikia 
garbės Jungtinių Valstijų 
valdžiai, tai, kaip žaibo su- 
blyksėjimas tamsioje naktyje, 
apšviečia gyvenimą Sovietų 
Sąjungoje. Daug girdėjome 
apie "liberalizaciją" po Stali
no mirties, bet sovietų vals
tybė tebėra didžiulis kalėji
mas ir jo nelaimingi "pilie
čiai" — gimę po jungu ar jo 
užkrauti — tebėra žiauraus 
nubaudimo grėsmėje, jei jie 
mėgintų iš priespaudos iš
sprukti". a.
KADENCIJOS

KLB Krašto tarybos sesi
joje Otavoje buvo priimta su
gestija, kad apylinkių valdy
bos būtų renkamos bent 2^

metų kadencijai.
Patirtis parodo, kad vienų 

metų kadencija yra per trum
pa valdybai didesnius planus 
įgyvendinti bei pradėtus dar
bus atlikti.

SPAUDOS IR
knygos mėnuo

Būtų gera, kad visi lietu
viai būtų aplankyti namuose 
kviečiant juos įsigyti lietu
viškų knygų ar užsiprenume
ruoti lietuvišką laikraštį.

KLB Krašto valdyba 1971 m. 
sausio mėnesį skelbia lietu
viškos knygos ir spaudos mė
nesiu. Apylinkių valdybas, 
lietuviškų organizacijų vado
vybės prašomos atkreipti į 
šią svarbią išeivijos gyveni
mo šaką didelį dėmesį.

Lietuviškų parapijų klebo
nai prašomi pamoksluose iš
kelti lietuviško laikraščio ir 
knygos reikšmę išeivijos gy
venime. 

---------------- --------- ;------------- ------ '
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BERNARD K. SCHNEIDER. B. A., B.C.L.
ADVOKATAS

Phone 071.1224
RES. 406-3301

5, if -J Į

DORCHESTER TOWERS 
SOB DORCHESTER BLVQ..W 

SUITE 1616 
-MONTREAL 4 2 0, QUE.■ 

M. A. S. POP!ĖRAITIS
NAUJAS KABINETO ADRESAS:

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, 
Suite 215, Montreal 109, Que.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
SAVARANKIŠKAS AGENTAS

(■pįl P. ADAMONIS
''Mvrrarf0’ Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti QUEBEC’O ir ONTARIO provincijose 
3907 A Rosemont Blvd., Montreal 408, P.Q. Tel. 722-3545 

Sekr. M- Arlauskaite, tel. 722 - 3986.

I
I

LASALLE AUTOMOBILE INC.
BRONX PARK GARAGE 

Reparations gėnėrales - General Repairs
sler - Dodge - Dart - Coronet - Charger - Challenger

366-7818

i, bout LASALLE LASALLE

FERNAND MICHAUD
HUILE A CHAUFFAGE • FUEL OIL 

2 Camions pour livraison rapide — 2 Trucks for speedy delivery
29 - 3e AVENUE , LASALLE

365-0707

JETTE & FRERE LTEE
PLOMBERIE - CHAUFFAGE — PLUMBING - HEATING

Reparations de tous genres — Repairs of all kinds
Vente - Installation - Location

Vendeur autorisė de la CORPORATION DE GAZ NATUREL
Estimations Rratuites — Free Estimates

R. JETTE: Tėl. 366-3239 H. JETTE: Tėl. 769-5300
140 - 2e AVENUE LASALLE

SANDY’S PASTRY & DELICATESSEN
H. tc J. Kienbacher 

CANADIAN AND IMPORTED CHEESES 
Our Specialties: Cakes for all Occasions 

European Delicatessen, German Magazines

7697 CENTRALE St, Between 6 - 7 Ave. LASALLE

_______366-4614_________________

McCarty Market
ALUS, PORTERIS

7631 Centrale, LaSalle, P.Q. Tel. 366-6262

• THE SIMAS PETITION:
TO THE U. N. HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES

On November 23, 1970, Simas Kudirka, a Lithuanian sailor from the Soviet 
ship Sovetskaya Litva. sought political asylum on the U. S. Coast Guard vessel 
Vigilant, būt was refused asylum. He was beaten unconscious by Soviet sailors 
aboard the Vigilant, was forcibly returned to the Soviet vessel with Coast Guard 
assistance, and held incommunicado ever since.

We the undersigned petition the United Nations High commissioner for 
Refugees to investigate this matter in order to determine whether one or both of 
the governments of the United States of America or the Union of Soviet Socialist 
Republics abridged the rights of Simas Kudirka as defined by the following agree
ments: The United Nations Declaration of Human Rights, The Geneva Convention 
Relating to the Status of Refugees of 1951, or the 1967 Protocol to the U. N. 
Convention.

We further petition the Commissioner to determine the present condition 
of Simas Kudirka, to make recommendations to one or both of the governments 
involved to rectify any violation of his rights, to clarify the intentions of the law- 
abiding community of nations toward such incidents in the future, and to make 
public the results of this investigation.

NAME ADDRESS

1________________ ____________ ___ _____________________________________

2 .

3 _____________________________ ___ ____________________________________

4 ______ ' ________________________

5 ------------------------------------------ ------  ------------------------------------------------------

6 ___________________________ _ ____________________________________

7 _____________ ___ ___________ ___ ____________________________________

8 ______________ __ ____________ __ ______ _______________________________

9 ____________________________ ____ ____________________________________

10____________________________ __ _________________________________

Please send all petitions to: The Simas Committee
108 N. Roosevelt
Bloomington, Ihdiana 47401

R.J. IŠGANAITIS, ba. bcl 
ADVOKATAS BIEGA, BEAUREGARD, VALADE 6 IŠGANAITIS

INSURANCE EXCHANGE BUILDING

Tel: 842-1126, namų674-70 3 8 278 st. james st. west - suite szs 
MONTREAL t26.

Dr. E. ANDRUKAIT1S 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampus St. Andrd) 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA 1440 St. CATHERINE Street W. 1
Room 600

Dantų gydytojas Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528.

0R. A. 0 J A U G E L 1 E N Ė 
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11- 12 kambarys. ,

Tel. 932-6662; namų 737-9681.

Dr. V. GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

5330 L' Assumption Rlvd.
Tel. 255 - 3535/

ADVOKATAS Suite 205

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

NOTARAS $un Life Building

J- BERNOTAS, BA, b.c.l. s ,

KAILIU SIUVĖJAS

6396 Bonnonfyne Ave. Vert/un, Montreal

o Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
. Vasaros laike saugojimas

(Storage)'
Te/, 767-<i£L

2 psi. - NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 1970.XII. 23

■

B
f

1

oj.— —A,4^
o



IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

APIE DĖMĘ 
LAIKRAŠTYJE

Spauda besidominčiam 
skaitytojui, laikraštis palieka 
vienokį ar kitokį įspūdį. Įdo
mūs straipsniai, turiningi ve
damieji, nepavėlinta kronika 
ir geros iliustracijos laik
raštį daro patrauklų ir visuo
met laukiamą svečią. Arba 
trūkstant bendradarbių, ran- 
kiojant iš kitur straipsnius, 
nesugebant duoti vedamųjų, 
nereguliariai lankant, laik
raštis tampa nebeįdomus, jis 
praranda skaitytojo pasitikė
jimą. Tuo labiau, jeigu laik
raštyje pasitaiko skaitytojui 
neįdomių svaičiojimų arba 
užgaulingų be pagrindo ir be 
platesnio paaiškinimo net 
menininkus įgeliančių įtaigo- 
j imu.

Mūsų spauda,beveik išimti
nai apsiribojanti lietuviško 
gyvenimo išpiova, yra tapusi 
kasdienine būtinybe. Kiekvie
ną kartą paėmus savą laik
raštį, ten esąs turinys pain

DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

too scrvice station
7600 CHAMPLAIN Blvd. -1405 SHEVCHENKO Blvd. -7881 NEWMAN Blvd. 

Tel. 366 3238 Tel. 365 8105 Tel. 366-1877

LASALLE

Ivanauskas Construction Co- Ltd.
įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba

Tel: 767- 7596 & 366-9998.

854 Allard Ave. Verdun.

A.B.C.

GERIAUSIOS SĄLYGOS IR PATARNAVIMAS SIUNTINIU 

PASIUNTIMUI Į LIETUVĄ I 

3891 St. Lawrence Blvd. Montreal, P.Q, Tel. 844 -9098

ANTHONY LAURINAITIS

/ony 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

Tel. 525-8971

HIGHLAND AUTO BODY
INFRA RED PAINTING

611 LAFLEUR A VE., LaSALLE

TEL. 366-7281

Res. V. Susinskas, 389-0571

MIKE S - M. RUTKAUSKO

TEXACO SERVICE STATION’S
POINTE CLAIRE 
601 St. John Road 
Tel. 695-3883 

!
4

Tel. 769-2941

Uniue'tial Cleaned & Tjailoxs
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wullington St.)

formuoja skaitytoją, jis pra
plečia lietuviško gyvenimo 
akiratį. Pasigėrėjus ilius
tracijom, perbėgus kronikos 
žinutes, perskaičius straips
nius, savotišką malonumą at
nešęs laikraštis perlenkia
mas ir padedamas. Kai ku
rios vietos aptariamos ar net 
diskutuojamos su artimai
siais- Taip, kaip praeitin nu
bėganti savaitė su savo rū
pesčiais, asmeniniais išgy
venimais ir šviesesnėmis va
landėlėmis.

Visai kitoks įspūdis gavosi 
perskaičius NL Nr. 1226. 
Vietoj pasigėrėtino, akį ir 
mintį pradžiuginusio savait
raščio, du nemalonūs išsi
reiškimai tamsia dėme užlie
jo visą laikraštį. Tai buvo P. 
Albos pasisakymas apie Vy
tauto Remeikos dailę ir Jokū
bo Dagio skulptūros parodą. 
Ir Edvardo Šulaičio rėksmin
gas skundas, užsigavus jaut
riąją nuoskaudą.

Jeigu gerb. Alba savo žo-

J. Zavys, 365-3252

ILLE BIZARD
459 Cheerier St. 
Tel. 626-5175

We Call i Deliver 
Allans chercher et livrons 

džiaisturėjo nors kiek nuošir
dumo, jeigu jis jautėsi atvi
ras ir pakankamai autoretin- 
gas, kodėl jis nedrįso pasi
rašyti po savo neiginiais? Juk 
dažnąs akiplėša gali parašyti, 
kad komercija nepadeda dai
lininko vardui, arba apie sko
nio neturintį dievdirbį. Skai
tytojas dėl to reikalauja pla
tesnio paaiškinimo. Kitu at
veju tai yra paprastas, re
daktoriaus aprobuotas, tuš
čiažodžiavimas. Ypač skai
tytojas, matęs abi parodas, 
norėtų plačiau sužinoti, kas 
P. Albos teigimu, nepadeda 
Remeikos dailininko vardui. 
Arba kodėl Albai nepatiko 
spalvoti Dagio paveikslai? 
Įdomu, kokia būtų buvusi nei
ginių autoriaus nuomonė, jeigu 
Dagio paveikslai būtų buvę 
nespalvoti? Arba, jei skulp
torius, vietoj realizmo., būtų 
pasirodęs su vientisu moder
nizmu?

Nebuvo maloniau skaityti ir 
Ed. Šulaitį, gvildenantį žur
nalistų įstatus. Atrodo, kad 
įstatuose paminėtas priklau
somumas didžiojo brolio 
draugijai pataikė autoriui ant 
skaud'ž ia us ios nuospaudos
vietos. Visame, savo ilgame 
rašinyje Edvardas pakartoti
nai ir pasimėgaudamas links
niuoja komunizmą, kuris jam 
atrodo ir artimas, ir mielas, 
ir visiškai pateisintinas. Pri
siminus Šulaičio pereitos va
saros kelionę į Lietuvą, jo 
Vilniaus dainų šventės apra
šymą, taip ir peršasi klausi
mas, kodėl gerb. autorius 
nepasiliko ten vietoj savo po
mėgių linksniuoti.

Nors tiek gera, kad Bulai
tis išėjo į spaudą atviru vei
du, niekuo nesislėpdamas, 
pasirodydamas visu savo 
spalvingumu. Tuo tarpu Alba 
tai padaryti neišdrįso. Jis 
iškišo savąjį trigrašį tik pri
sidengęs redaktoriaus laiko
ma šluota. S, Pranckūnas

Prierašas. "Redaktoriaus 
laikoma šluota"? "Redakto
riaus aprobuotas"? Nejaugi? 
Redaktorius temano, kad re
cenzentas P. Alba yra kva
lifikuotas reikšti savo nuo
monę dailės klausimais. Ir 
randa reikalo priminti, kad 
kiekviename savaitraščio nu
meryje yra įrašyta: "Bendra
darbių ir korespondentų 
spausdinamos mintys nebūti
nai atitinka redakcijos ar lei
dėjų nuomonei". Red,

PERGROMULIUOTOS
atrajos

1970 m. lapkričio 20 d. 
"Dirvoje" kažkas, tepasira
šęs raide (n), savo straipsniu 
"Pranašystės apie iniciatyvos 
židinius" sugadina kone treč
dalį antrojo puslapio.

Žinome, kad Rasteniui, 
Railai ir kitiems "Dirvą" ap 
leidus, šis laikraštis atsidū
rė apverktinoje padėtyje. Už
jaučiame redaktorių Vytautą 
Gedgaudą. Tačiau nemanome, 
kad tuščius puslapius užpil
dyti "Dirva" turėtų spausdinti 
kvailystes ar šmeižtus,

Štai, pavyzdžiui iš minėto 
straipsnio "Dirvoje":

"Nepriklausomos Lietuvos" 
redaktorius R. E. Maziliaus
kas "Akiračiuose" stengiasi 
atspėti, kaip atrodys lietuviš
kos išeivijos idėjinis tūris 
netolimoje ateityje". ..."Kad 
ir atstovaudamas laikraštį, 
kurio varde simboliškai 
skamba " N ep r ikla usomyb ės" 
(sic) sąvoką, redaktorius jau 
dabar apvelka Nepriklauso
mybės (sic) sampratą įkapių 
rūbais". ..."Ir dabar pesi

mistinės Nepriklausomos 
Lietuvos redaktoriaus prana
šystės". ..

Šios citatos siūlo tik dvi 
išvadas: arba "Dirvą" reda
guoja neišmanėliai, arba ji 
sąmoningai skleidžia netiesą. 
Neišmanėliai, žinoma, nesu
sivoktų, kad Ė. E. Mazi
liauskas "Akiračių" kovo 
mėn. numeryje atstovavo tik
tai Maziliauską, o ne NL re
daktorių, kaip kad teigia 
"Dirva", nes anuo metu NL 
dar Henrikas Nagys redagavo. 
Šmeižė jai gi, suvoktų chro
nologinę paklaidą, bet sąmo
ningai užmirštų ją paminėti.

Ne kitokių išvadų prašosi 
ir sekančios to paties 
straipsnio "Dirvoje" citatos:

"Maziliausko nuomone rea
lybė nepalanki bet kurioms 
optimizmu atsiduodančiomis 
nuotaikomis". ... "Jo nuomo
ne, ateitis atmes "Lietuvos 
Nepriklausomybės sąvoką"... 
..."Tose pranašystėse apie 
išeivijos ateitį, Maziliauskas 
pramato išeivijos liekanų 
primityviai suprastą tautinės 
kultūros kompleksą"...

O Maziliauskas straipsnyje 
"Akiračiuose" rašė: "ateities 
prognozė gal turėtų nuskam
bėti liūdnai, bet vis dėlto op
timistiškai". ... "Joks politi
nis veiksnys išeivijoje iš tik
rųjų nebesijaus "vyriausiuo
ju", ir tokių veiksnių, gal būt, 
atsiras daugiau, su skirtin
gais profiliais, veiklos pobū
džiu ir net skelbiamais šū
kiais. Tačiau juos visus jungs 
viešai nedeklaruota, bet es
minė pagrindinių tikslų vie
nybė". ... "Gerokai sumažės 
koncertų, literatūros vakarų, 
vaidinimų ir panašių renginių 
skaičius, tačiau jų kokybė 
dažnai bus gana aukšta".

Ar nebūtų geriau, jei "Dir
va" persispausdintų tąjį Ma
ziliausko straipsnį ištisai ir 
neklaidintų skaitytojų savo 
interpretac ijomis ? Kažkaip 
norisi tikėtis, jog net ir 
"Dirvos" skaitytojų tarpe yra 
dar pakankamai subrendusių, 
kurių nebereikia penėti sa
vaip pergrumuliuotom atra- 
jom. Vacys Žižys

NERIMTOS 
PASTABOS

NL gruodžio 2 d, Ed. Šu- 
laitis savo pastabose perša 
mūsų jaunuoliams gerą progą 
išsimokslinti Lietuvos uni
versitetuose net labai palan
kiomis sąlygomis. Bet labai 
sunitu suprasti, ar Ed. Šulai- 
tis yra tikras neišmanėlis-

ADRESAS: 1465 De Scve Street

MONTREAL!© LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA už:

EINAMĄSIAS S- tas 5,0% 

ŠERUS (numatyta) 6.0% 

TAUPOMĄSIAS s • tas 6.5% 
TERM.IND. I metams 7.25% 
TERM. IN D. 2 “ 7.75%
TERM.IND.3 “ 8.00%

Nemokamas gyvybes draudimas 
iki $2,000 Seru sumos. 

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA " 7273120
6695 — 35th Avenue, M o n t r e a 1, 409. NAMU 376-3781

Albertas NORKELIŪN AS, b. a. C.S.C., l.B.
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kvailiukas, ar tik sensacijų 
žvejoto jas? Mokslas visuomet 
lieka mokslu, bet Ed. Šulai- 
čiui jau laikas būtų suprasti, 
kad okupanto "malonė" mums 
nėra priimtina nei miela.

Kai Vilniaus universiteto 
rektorius J. Kubilius kalba ir 
pasirašo po kvietimu užsienio 
studentams vykti į okupuotą 
Lietuvą studijoms, tai stebė
tis tuomi netenka, nes tokia 
komunistų partijos ir jos 
sekretoriaus valia.

Aišku savaime, jog prof. J. 
Kubilius nėra koks neišmanė
lis, kad nesuprastų, kad iš tų 
šiaudų nebus jokių grūdų. 
Studentai kaip studentai, gal 
ir atsirastų norinčių vykti, 
bet kur surasti taip moraliai 
kritusių tėvų, kurie, pagal 
kvietimo 6-tą punktą, eitų 
prašyti atestacijos pas "pa
žangiuosius"? Tur būt, ir 
pats Ed, Šulaitis neitų prašy
ti panašios atestacijos pas A. 
Bimbą,

Ir ką pasakytų JAV bei Ka
nados valdžios įstaigos, su
žinojusios, kad atestacijas 
pasirašo subversyvinės orga
nizacijos, o ne valdžios įs
taigos? Ed. Šulaitis, grei
čiausiai, visai neprisimena, 
kad daigumu mūsų po kokį 
tuziną autobiografijų Lietuvos 
okupantui jau esame prirašę 
1940-41 metais. Ir įdomu, 
kad atatinkamų formų auto
biografijoms reiktų prašyti iš 
Lietuvos okupanto ambasadų,

Ed, Šulaitis toliau dar po
stringauja, kad Altas ar Vil
kas gali peklom ir velniais 
atbaidyti jaunimą nuo kelio
nės į Lietuvos universitetus.

Reikia pabrėžti faktą, kad 
dauguma Vliko, o iš dalies ir 
Altos bei kitų už Lietuvos 
laisvę kovojančių institucijų 
žmonės dar nuo 1918 metų 
dirbo ir dirba sunkų rezis
tencinį darbą prieš įvairius 
Lietuvos okupantus, Tad jie 
ne tik kad gali, bet ir privalo 
tam tikrais atvejais lietuviš
ką išeiviją įspėti nuo netikrų 
pranašų.

Ed, Šulaitis, kiek mums 
yra žinoma, dar tik visai ne
seniai liovėsi valęs savo no
sytės skylutes liežuvio galiu
ku, Jis, kaip žymus autorite
tas, net nesidrovi prieš jojo 
nuomonę pasisakančius su
gretinti su A, Bimba ir pa
našiais "pažangiaisiais". Čia 
prisimena liaudies išmintis: 
kuo pats kvepia ir kitą tepa,

A. L-s

Montreal 205, Que.

TEL. 766- 5827.

DUODA PASKOLAS- 
(iškaitant nario gyvybės apdrauda 

iki $10,000 paskolos sumos) 
ASMENINES, čekių kredito ir nekiln, 
turto (rezidenc. nuosavybių) iš 9% 

INVFSTACINES pagal ju rusi nuo 
9.5% iki 12%.‘

•TERMINUI suėjus paskolos atnauji- 
'narnos iš tuo metu galiojančio palu * 

kanų procento.

CITATOS
"KERĖTOJAS"
IR "FOKUSININKAS"

"Naujienos" gruodžio 8 d, 
paskelbė vedamąjį apie Vliko 
seimą, kuriame ir taip rašo
ma.

"Be jau minėtų pranešėjų, 
Vliko Seiman buvo atvežti dar 
du programos plldytojal: vie
nas kerėtojas ir vienas foku
sininkas, Kerėtojas gerą pus
valandį aiškino seimo na
riams, kaip būtų gražu ir ge
ra, jeigu taip būtų. Nepatik
rintais faktais ir girslais jis 
supynė tokią gražią tremtyje 
esančių lietuvių troškimų py
nę, kad jam plojo net ir tie, 
kurie Lietuvos gyvenime tik
rovę geriau pažįsta, Kerėji
me darbam buvo įtrauktos ir 
autobuse sėdinčios ir įlipu
siam rusui sėdynės neužlei- 
džiančloB lietuviškos moterė
lės; ir Lietuvos laisvei dirbti 
norintis, bet lietuvių tautos 
kovų už laisvę studijuoti ne- 
siryžtąs jaunimas; ir aukštus 
mokslus baigę vyrai ir mote
rys, bet Lietuvos politikos 
klausimų svarstyti nenorin- 
tieji profesoriai ir moksli
ninkai. Tie kerėjantieji troš
kimai savo laiku buvo plati
nami privačiais laiškais, vė
liau multiplikuojami, o šian
dien jais jau bandoma suža
vėti ir kovą už lietuvių laisvę 
vedančius žmones. Troškimų 
pynė buvo gražiai sunarpliota. 
Gaila, kad tai buvo tiktai 
troškimai. Gyvenimo tikrovė 
yra kitokia,

"Bet svečius ir kerėtojo 
dausų pasaulin nukeltus -J is: 
politinių kovų veteranus 
gražiausiai nuteikė Chicagos 
Seiman atvežtas fokusininkas. 
Magišku rankos pamojimu jis 
ne tik nuo žemės paviršiaus 
nušlavė visas Vilką Ir Altą 
sudarančias organizacijas; 
bet jis pradėjo tuščiais žo
džiais cementuoti jokio užna- 
gario neturinčią draugiją, Sa
vo laiku tie patys fokusininkai 
buvo pasišovę atvesti į Vliko 
seimą 50 stiprių vyrų ir per
imti visus Vliko reikalus sn - 
vo kontrolėn. Amerikoje jė
gos vartoti jie nedrįso, bet 
Chicagon jie atsiuntė visuo
meninius reikalus tvarkyti 
pareigūną, kuris turėjo drą
sos seimui pasakoti, kaip 
reiktų vadovybėn pakviesti 
būtinai vadovauti norinčius 
vyrus..."

KASOS VALANDOS.' 1465 De Sevo St., sekma- 
dieriois nuo )0;30 iki 12:30 vol. Darbo dienomis • 
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NE TOKS JAU BLOGAS JAUNIMAS
Kad tarp dabartinio išeivijos lietuvių jaunimo ir vyresnių

jų yra susidaręs šioks ar toks terpeklts, tur būt, niekas ne
abejoja. Nesutariama gal tik dėl tų skirtybių pobūdžio ir es
mės. Antra vertus, pasigendame tikro ir nuoširdaus dialogo 
tarp vyresniųjų ir jaunesniųjų, pasigendame išsiaiškinimo 
ir išsikalbėjimo, pasigendame tų esminių skirtybių ir pa
grindinių bendrybių išryškinimo. Čia spausdinamas rašinys, 
gal būt, padės tokį dialogą pradėti.

Šitas rašinys yra santrauka paskaitos, kurią Vladas 
Gedmintas skaitė Nottinghame, Anglijoje, kaip tik vy
resnio ir senesnio amžiaus lietuviams. Be abejo, jis kalbėjo 
nuoširdžiai ir drąsiai. Drąsiai ta prasme, kad jis savo iš
vadas bendrino, taip sakant, pasirinktąją temą pristatė jau 
suvirškintą ir neišvengiamai perleistą per jo asmenišką 
prizmę. Būtų iš tikrųjų labai įdomu, o gal ir svarbu, kad 
tiek vyresnieji, tiek ir autoriaus bendraamžiai iškeltaisiais 
klausimais pasisakytų, kad iš tikrųjų gal išsivystytų dialo
gas.

Vladas Gedmintas yra jaunas Amerikos lietuvis, atitarna
vęs JAV kariuomenėje, atsargos kapitonas, kuris šiuo metu 
gyvena Belgijoje ir tarnauja First National City Bank of New 
York Briuselio skyriuje.

Normaliai, jei čia, Angli
joje, yra veikiama tokiose pat 
vėžėse, kaip ir Amerikoje, 
šitokiame minėjime ataidėtų 
didvyriški Lietuvos karžygių 
žygiai, būtų skaitomi visokį 
atkūrimo aktai, įsakymai ir 
pan.

Neneigiant to, nes tai labai 
reikalinga ir naudinga, norė
čiau nukreipti jūsų mintis į 
truputį kitokią plotmę. Į tai, 
kas, mano supratimu, šiomis 
dienomis yra labai, labai ak
tualu, kas liečia visas mūsų 
pastangas Lietuvos klausimu.

Norėčiau šiandieną padis
kutuoti šių dienų jaunimą. 
Kalbėsiu apie mūsų jaunimą 
Amerikoje.

Atsiminkime, kad kiekvie
nas iš mūsų sensta, kad vieni 
kėliau, kiti anksčiau turėsime 
užlę^-H tolimesnę kovą tam 
šių Utenu jaunimui. Turime 
atsiminti, kad tas jaunimas 
irgi suaugs ir pasidarys tuo 
"senu krienu, gyvenančiu 
praeityje". Atleiskite už ter
miną — bet panaudojau jį, ka
dangi jis yra labai populiarus 
šių dienų Amerikos jaunimo 
tarpe.

Kaip dauguma, tur būt, at
simename, didžiausias skai
čius tremtinių Amerikon at
vyko 1949 — 1950 metų bėgy
je. Suplaukė tūkstančių tūks
tančiai į daugybę JAV miestų. 
Jų tarpe buvo ir daug jauni
mo.

Šis organizacinio amžiaus 
jaunimas daugumoje buvo gi
męs Lietuvoje. Jis buvo per
gyvenęs pabėgimą, karą ir 
D P gyvenimą lageriuose Vo
kietijoje. Tai buvo pusiau su
brendęs ir jau galvojantis 
jaunimas.

Tas jaunimas, atsiradęs 
visiškai naujame krašte, ne
žinodamas kalbos, neturėda
mas nieko ant pečių, išskyrus 
kokį nors skarmalą, gautą iš 
Unnros, staiga pajuto, kad jo 
gyvenimas apsivertė aukštyn 
kojom.

Tokiose sąlygose buvo vi
siškai suprantama, kodėl jau
nimas tarp 1949 ir 1958 m. 
veržėsi į tokias lietuviškas 
organizacijas, kaip į skautų 
sąjungą, ateitininkiją, santa- 
riečius, tautininkus, šviesi- 
ninkus ir 1.1. Ten jis jautėsi 
tarpe savųjų, jautė draugiš

kumą ir rado vietą savo 
energiją išlieti.

Šis jaunimas buvo jau gal
vojančio amžiaus. Jis buvo 
matęs karą, jo žiaurumą. Jis 
buvo pergyvenęs labai sun
kius laikus. Kitaip sakant, jis 
buvo užsigrūdinęs. Jis buvo 
kietas. Jis jau turėjo savo 
nuomonę ir filosofiją,

Politinėje sferoje jis buvo 
labai užkietėjęs. Šių dienų 
pacifistų idealai mažai ką 
reiškia jaunuoliui, tėvą ar 
motiną praradusiam genocide. 
Jis norėjo kraujo. Akį už akį. 
Jo organizacinė veikla tai la
bai aiškiai parodė per sura
šytas konstitucijas. Manau, 
kad, beveik be išimties, ra
site konstitucijose aštrų nu
sistatymą prieš komunizmą.

Jei taip galima išsireikšti, 
šis jaunimas didele dauguma 
buvo "dešiniojo sparno" nuo
taikų. Patriotizmas buvo vie
nas iš aukščiausių jo idealų. 
Pasigailėk Dieve to, kuris 
bent truputį nukryps į kitą 
pusę.

Šis jaunimas buvo uždegtas 
idėja, kad Lietuvos išlaisvi
nimas bus už kelių metų. Da
linai kaltė šiai klaidai tenka 
jų tėvams, bet gal ir negali
ma nieko kaltinti, nes pasau
linė politika ir jėga mažai 
rūpinosi vienu lašu kibire.

Kartu su šiuo kietu nusis
tatymu politinėje plotmėje, 
šis jaunimas buvo beveik iš
semtas filosofinėje , sferoje. 
Jaunimas jautėsi visiškai be 
filosofinių pagrindų. Jo visa 
žmoniškumo filosofija buvo 
palaužta ir nutrenkta į dumb
lą. Krikščionių filosofija to
dėl, kad neįstengė išvengti 
Hitlerio genocido, komuniz
mo — už savąjį genocidą Ru
sijoje. Lietuvos užgrobimas 
parodė, kad demokratiškoji 
filosofija neišlaiko savųjų 
pažadų.

Jaunimas jautėsi pakrikęs, 

jis veržėsi į organizacijas, tr 
jis Šias organizacijas taip 
stipriai ideologiškai paveikė, 
net šiandieną tos pačios or
ganizacijos kankinasi savo 
viduje, nes anų laikų pagrin
dai yra nepakreipiami, nekal
bant apie pakeitimą.

Suglaudžiant, anų dienų 
jaunimas pasižymėjo: 1. La
bai tvirtu politiniu nusistaty
mu dešinėje pusėje; 2. Tvirtu 
ir be galo giliu patriotizmo 
jausmu; 3, Naujos arba ir 
senos filosofijos ieškojimu 
organizacijose; 4. Esminei 
stipria organizacine veikla; 5. 
Idealizmu atkurtose organi
zacijose.

Bet šie labai gražiai skam
bantys tų laikų jaunimo as
pektai turėjo ir savo vidinių 
problemų. Tos problemos, 
tos padarytos klaidos ir neiš
spręsti pagrindiniai principai 
labai žiauriai atsiliepė po 1O 
metų.

Maždaug nuo 1958 iki 1965 
m. lietuviškasis jaunimas 
pergyveno didžiulę krizę or
ganizaciniame ir asmeniška
me gyvenime. Ši krizė pavei
kė visas lietuvių kolonijas, 
visas organizacijas ir daugu
mą paskirų jaunuolių. Ji kilo, 
mano supratimu, dėl pagrin
dinių klaidų, padarytų pirmo
je stadijoje, būtent, tarp 1949 
ir 1957 metų. Kai kurios šios 
klaidos buvo neišvengiamos, 
kai kurios aštresnės savo re
zultate ir kai kurios net ne
buvo tuo laiku suvoktos.

Pirmiausia, pakreipdami 
savo organizacijas į labai 
aštrų dešiniųjų sparną, jie 
užkirto kelią ateities jauni
mui. Užkirto tam jaunimui, 
kuris jau nebejautė tų pačių 
jausmų, nebegalvojo tokioje 
pat plotmėje ir kuris nebuvo 
pergyvenęs tą patį pragarą, 
nesuprasdamas nė buvusiųjų 
nuotaikų.

Ši "klaida" gal ir nebuvo 
neišvengiama. Antraip gal 
nebūtų buvę to pagrindo orga
nizuotis. Betgi ji savo efektą 
turėjo. Kai kurios jaunimo
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organizacijos net palūžo dėl 
šios vienos klaidos. Turiu 
omenyje tautininkus.

Antroji klaida buvo patrio
tizmas, ir ji buvo bent dalinai 
išvengiama. Kad patriotiz
mas iš esmės yra teigiamas 
reiškinys, yra aišku. Kitaip 
mūsų sukurtos organizacijos 
liktų be vieno iš svarbiausių 
principų. Bet organizacijos 
taip aukštai iškėlė patriotiz
mą ir taip jo išreiškimo for
mą suvaržė, kad antros kar

tos jaunimas to jau jokiu būdu 
nebegalėjo priimti pilnutinai. 
Tuo labiau, kad tie patys or
ganizatoriai, tie šulai, kurie 
sukūrė organizacijas, nega
lėjo tam prieaugliui išaiškin
ti, kas tai yra patriotizmas.

Labai gerai prisimenu vie
no ateitininkų vadovo atsaky
mus. "Patriotizmas", sakė 
jis, "yra tėvynės~meilė"\ Kai 
paklausiau, kodėl turiu mylė
ti tėvynę, jis atsakė, "Kadan
gi esi lietuvis". Jis žinojo,

STEFANIJA RŪKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

LIGOTĄ IŠVARO MIŠKAN

Rytojaus dieną mane vėl šaukia raštinėn. Nueinu. 
Pirmininkas keikiasi ir varo mane miškan. Rodau pa
žymėjimą, kad nuo sunkių darbų esu atleista, bet tas 
pažymėjimas nieko nepadeda.

— Važiuok! šakas nuo medžių genėti yra lengvas 
darbas.

— Kas gi nusileidęs medį atiduos kitam šakas ge
nėti, — pasakau pirmininkui, bet jis nė negirdi.

Pavargau nuo tų nuolatinių ujimų, grasinimų ir 
kasnakt tampymų raštinėn. šeimininkas mane gąsdina 
ir pataria nesipriešinti. Apsisprendžiau važiuoti. Tu
riu sveikatos pažymėjimą, tai gal vėliau iš tos taigos 
išsipainiosiu.

Pastotys važiuoti į Podolsko miškų kirtimo sto
vyklą jau buvo pasiruošusios. Pasiėmiau dėžutę, susi
mėčiau savo skudurėlius, įsidėjau bulvinių galkučių ir 
išvažiavau.

Apsistojome tuose pačiuose barakuose. Gyvenimo 
stovykloje niekas nesirengė gerinti, nes buvo laikoma, 
kad čia viskas puikiai sutvarkyta ir stovykla pakan
kamai gerai administruojama.

Atradau daug pažįstamų darbininkų, kurie ir per
nai kirto mišką. Girdėjau ir pusbrolius Levinus, švil
paujančius tas pačias gražias melodijas. Mačiau kelius 
naujus lietuvių veidus. Jie visi buvo labai vieningi, są
žiningai dirbo, bet ambicingi ir neatlaidūs: ’’Neteisin
gai neužkabink!” Užkabinti nenusileidžia ir kaltininką 
pasiruošę vietoje sumalti. Rusai jų bijo ir šalinasi. 
Niekas jų neišdrįsta užkabinti ar nustumti. Jie buvo 
mūsų pasididžiavimas. Kai matai, kad lietuvis nesi
leidžia spardomas ir ujamas, tai krūtinėje maloniai 
šilta pasidaro.

Taiga ne visada buvo palanki žmonėms už jos 
kirtimą ir naikinimą. Tūkstančius metų ji buvo laisva. 
Niekas jos nekirto, nemindžiojo ir nedrumstė jos ra
mybės.

Miškų dievaičiai, užsirūstinę ant žmogaus už jo 
godumą, kartais jį smarkiai bausdavo. Į miško gilumą 
nuvesdavo drąsuolius, kurie tarėsi gerai pažįstą taigą, 
susukdavo jiems galvas ir paklaidindavo. Vieniems 
skirdavo lengvesnę bausmę — sušalti girių glūdumo
se; kitiems skirdavo sunkesnę bausmę — mirti badu. 
Ii- vienų ir kitų kaulelius apgrauždavo žvėreliai ir skruz
dėlės. Kartais ir labai žiaurią mirtį žmogui skirdavo. 
Vienam lietuviui tremtiniui paslydus, traktoriaus vel
kamos rogės nuplovė abi kojas. Atvežė rėkiantį j ba
raką ir čia pat jis tuojau mirė. Baisu žiūrėti į tokį 
šiurpų vaizdą. Labai gaila bendro likimo draugo. Jo 
tik siela grįš į savo gimtuosius namus ir tėvų žemę.
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Išeidamas į taigą, niekas nebuvo tikras, kad gy
vas grįš į stovyklą. Kas atspės, į kurią pusę miško 
dvasia pasuks griūvantį medį.

Vakarais barake prisiklausai šiurpių naujienų. Iš 
pirmo barako vienam darbininkui virsdamas medis nu
laužė koją, kitam stuburą sulaužė, trečiam šonkaulius 
sutriuškino, o ketvirtą medis kaip blyną nuplojo. Pa
našios istorijos kartojasi beveik kasdien.

Šakų genėti ir deginti man niekas nedavė, nes kas 
nusileidžia medį, tai šakas dorodamas šiek tiek pailsi.

Nuėjau dirbti prie statybos. Paupyje statydavo 
standartinius namukus. Pastatydavo namuką, sienas 
sunumeruodavo ir išardę tvarkingai sukraudavo ant 
upės kranto, o vasarą upėmis plukdydavo į miestus ir 
naujai kuriamas sodybas. Gavau kirvį ir pradėjau dar
bą. Ant rąsto šonų prasilupu žievę, nuodėguliu nujuo
dinu virvutę, ja išmušu tiesią liniją ir pradedu tašyti. 
Dirbu ir pakenčiamai tašau. Matau, kad čia niekas ne
persistengia, tai ir aš neskubu. Kirvis didelis ir atši
pęs, labai sunkina darbą. Kad taip turėčiau lengvą dai
lidės kirvuką, kokį turėjo tėvas Justinas Rūkas, tai 
būtų daug lengviau, nes tas jo kirvukas buvo aštrus, 
kaip skustuvas. Per visą dieną betąsydama labai pa
vargstu ir įskausta pusiaują.

Maisto kolchozas ir šiemet mums nedavė. Visi 
maitinosi savu maistu. Aš jaučiu, kad ilgai neišlaiky
siu ir krisiu.

Už poros savaičių atvažiavo mūsų kolchozo pirmi
ninkas savo darbininkų pažiūrėti. Pradėjau jam skųs
tis, kad niekas man šakų genėti neduoda ir dirbu prie 
namukų statybos — tašau rąstus. Mandagiai pasakiau, 
kad tas darbas labai sunkus, aš jo nedirbsiu ir važiuo
siu atgal į kaimą.

Daugybės žmonių akivaizdoje pirmininkas buvo 
kiek mandagesnis ir nesikeikė taip begėdiškai, kaip 
neraliuotas gyvulys.

— Gerai. Nuimsiu virėją Varką Laguniną miško 
darbams, o tu virsi.

Su pasitenkinimu sutikau tą pasiūlymą, nors tai 
buvo nemalonus darbas. Bendro katilo nebuvo, tai rei
kėjo paliktas bulves nuskusti ir ant geležinių krosnelių 
kiekvienam darbininkui atskirai išvirti. Labai sunku 
buvo prieiti prie krosnelių, nes daugelis taip virėsi. 
Bet ką darysi, čia vis dėlto geriau ir lengviau. Visą 
dieną būnu šiltame barake ir mažiau pavargstu.

Vidurdienį turiu laisvo laiko, kurį praleidžiu už
darbiaudama. Vienam sulopau suplyšusias kelnes ar 
švarką, kitam naujas kelnes iš maišo pasiuvu. Taip ir 
išmokau gerai pasiūti vyriškas kelnes. Ir tai atlikdavau 
be jokių iškarpų ir braižinių, sibiriškai — iš akies, tik 
juosmenį pamatuodavau. Už darbą gaudavau bulvių, 
duonos riekutę, o kartais nepakeičiamą Sibiro skanės
tą — pyragėlį su ievos uogomis.

Ievų Sibire pilnos taigos. PriuogaVę ievos uogų, 
jas sudžiovina, piestoje sugrūda, sumaišo su vandeniu 
ir padaro košytę. Tada paima duoninės tešlos, j vidurį 
prideda tos uogienės, padaro bandutę ir iškepa. Tai 
gaunasi "pyrožok s čeriomchoj” — pyragėlis su ieva. 
Tai skanumynas, kurį kaimiečiai tik šventėms pasi
gamina.

Vakare visiems išverdu bulves ir su vakariene lau

kiu pareinančių iš miško darbininkų. Visi būna pa
tenkinti, kad grįžus nereikia patiems virtis ir paruoš
tas bulves skaniai suvalgo. Tik visa bėda, kad ne visi 
turėjo druskos, o nesūdytos bulvės neskanios. Karo 
metu ir užsimušk, bet druskos negausi. Jei kas turėjo 
atsargų, tai tas atsargas ir trupino.

Aš įsitaisiau neblogai, bet labai gaila mūsų jau
nųjų tremtinėlių. štai Nijolė Jasiukaitytė, vos tik 
sulaukusi šešiolikos metų, jau dirba miške. Ji Lietu
voje baigusi septynias klases. Tėvynėje galėjo baigti 
gimnaziją ir būti savo kraštui reikalinga, o dabar to
kiai jaunutei reikia taip sunkiai mišką kirsti. Miške 
dirba ir Lionė Juodvalkytė su Aldute Lukoševičiūte. 
Šios truputį vyresnės už Nijolę, bet ir joms per sunkus 
ir pavojingas darbas miške. Be to, ir jos alkanos ir 
joms badas žiūri akysna. Ar išeis gyvos iš čia? Sun
kus darbas, šaltis ir nepritekliai palauš jų jauną orga
nizmą, jei ne šiandien, tai rytoj.

Šiemet darbo sąlygos dar sunkesnės, nes kasmet 
miškas nuo stovyklos bėga ir kelias j darbovietę vis 
ilgėja.

Sunku visiems tremtiniams. Vargas bujojo, silp
nino mūsų fizines jėgas, bet stiprino dvasią. Nors bu
vome ujami, bet darėmės atkaklesni, ryžtingesnį ir 
sielos kamputyje ruseno viltis, kad vis dėlto grįšime 
į namus.

Antrą žiemą miške praleidau gerai, šiaip taip pra- 
mitau ir nereikėjo šalčio kęsti, žinoma, buvo nelengva, 
bet Sibire apie lengvatas tremtiniai negalvojo.

Nors išbarė mane felčeris, bet pažymėjimą gerą 
parašė.

OBLIGACIJOS

Obligacijos tai valstybiniai paskolos raštai, ku
riuos visi sovietų piliečiai ’’laisvu” noru pasirašo. Vė
liau paskolos raštus reikia išpirkti arba atskaito iš 
algos ar uždarbio.

Vieną vakarą atbėgo pasiuntinė ir liepė man grei
čiausiai ateiti į raštinę.

Greit apsivelku ir einu. Eidama galvoju, kam jie 
dabar mane šaukia. Gal vėl išgrūs kur nors toli sun
kiems darbams.

Nueinu. Už stalo sėdi keturi vyrai: komendantas, 
enkavedistas, kolchozo pirmininkas ir raudonojo kam
pelio vedėjas ir kartu agitatorius. Trumpai paaiškina, 
kad dabar karo metas, valstybei reikia daug pinigų ir 
aš turiu pasirašyti keturių šimtų rublių sumai obliga
cijas. Jiems ramiai ir nesikarščiuodama pasakiau, kad 
aš visai neturiu pinigų duonai nusipirkti, o iš kur aš 
paimsiu tuos pinigus obligacijoms išpirkti. Neturiu ir 
jokio daiktelio parduoti. Jei būčiau savo krašte, ką 
nors parduočiau ir surinkčiau kiek pinigų, o dabar aš 
nieko neturiu ir nesirašysiu.

Kaip įdiegtas šoko komendantas, pradėjo ant ma
nęs rėkti ir kumščiu stalą daužyti. Išplūdo visokiais 
necenzūruotais žodžiais ir ant galo pridėjo:

— Ty litovskaja suka — tu lietuviška kale, kaip iš
drįsti nepasirašyti ir atsisakai paremti valstybę. Šito
kias reikia į kalėjimus sumesti, o ne kolchozuose laikyti.

Komendantas berėkdamas pavargo, jo pareigas 
paėmė antras, paskum trečias ir pagaliau raudonojo 

kampelio vedėjas.
Aš jiems vis tą patį kartoju, kad nieko neturiu, 

esu kaip stoviu ir nesirašysiu. Daugiau nieko nesakau, 
tik stoviu, tyliu, klausausi ir stebiu taip uolius sovie
tinius pareigūnus.

Visi išsirėkė, pavargo ir pradėjo mane ramiau 
įtikinėti, kad obligacijas turiu pasirašyti.

Prisimetusi neišmanėle, paklausiu:
— Laisvas pasirašymas ar prievarta?
Jie man atsako:
— Laisvas. Jokios prievartos nėra ir negali būti. 

Pas mus visi piliečiai yra sąmoningi ir supranta vals
tybinius reikalus.

— Tai kam mane verčiate pasirašyti, jei tas pasi
rašymas laisvas ir nėra prievartos?

Vėl pasiuto visi iš eilės ant manęs rėkti. Visi muša 
vienan taškan, kad aš sovietinės valstybės priešas, kad 
reikia mane sušaudyti ir į purvą suminti.

Raštinėje mane išlaikė iki vidurnakčio, bet aš ne
sutikau pasirašyti. Pagaliau paleido namo ir liepė iki 
ateinančio vakaro apsigalvoti.

Kitą vakarą vėl šaukia į raštinę. Tie patys keturi 
vyrai kaip žvėrys puola mane ir verčia pasirašyti obli
gacijas.

Giedu jiems tą pačią giesmę, kaip šaltagiedis:
— Neturiu pinigų ir nesirašysiu.
Vėl mane išlaiko iki vidurnakčio. Gąsdina, kaip 

tik išmano, įsiutę griežia dantimis. Jau maniau, kad 
mane į gabaliukus sudraskys.

— Ar pasirašysi? — dar paklausia.
— Neturiu pinigų ir nesirašysiu.
Visi pavargo ir vidurnaktį paleido namo, bet pa

sakė, kad rytoj mane veš i kalėjimą.
Kitą dieną jau ruošiausi kalėjiman. Apsivilkau 

geresniais apatiniais ir geriausia suknute. Į maišą su
sidėjau savo kunklelius, pasidariau bulvinių galkučių 
ir laukiu. Išlaukiau visą dieną — neveža.

Trečią vakarą vėl šaukia raštinėn. Nueinu. Už 
stalo sėdi tie patys vyrai — nė vienas velnias neišva
žiavo. Ir vėl daina prasideda iš pradžios. Rėkia, siunta, 
keikiasi ir verčia pasirašyti. Tai sena komunistų tak
tika, visu smarkumu pulti savo auką ir terorizuojant 
ją palaužti, šiandien namo jau nepaleidžia ir sako:

— Vešime kalėjiman, tai ten būsi sukalbamesnė 
ir pasirašysi.

Pabūgau. Per tris naktis palaužė jie mane ir obli
gacijas pasirašiau. Tam kartui iš kilpos išnirau. Gal 
tik pratęsiau ar atitolinau sunaikinimą. Vistiek jie 
savo padarys. Tik tam čia mus ir atitrėmė. Gerai, kad 
dar šiandien gyvenu, nors alkana ir žiaurioje nelais
vėje.

Pasaulinis karas tikrai atneš mums laisvę. Nepa
sirašius tuojau sutvarkytų. Parėmiau ’’laisvu” noru 
sovietinę imperiją keturiais šimtais rublių, kurių ne
turiu ir neturėsiu.

Taip jie prievartavo visus tremtinius. Vieni vals
tybinę paskolą lengva ranka pasirašė, kiti spyrėsi kaip 
ir aš, bet vistiek pasirašė.

Aš gyva, šiai dienai ir to pakanka.
Bus daugiau



kodėl lietuvis myli Lietuvą. 
Jis ten savo vaikystės dienas 
praleido, o aš vos gimęs iš 
jos išvažiavau.

Į tą klausimą vienas skautų 
vadovas atšovė: ’’Todėl, kad 
skautai turi būti patriotai”.

Prisidėjo prie klaidų ir ne
išsipildžiusi svajonė — iš
laisvinta Lietuva. Daug ką tas 
paskatino kaltinti savo vado
vus ir tėvus net ttesioge me
lagyste.

Tos klaidos bent dalinai 
buvo galima išvengti. Jeigu 
jie būtų aiškinę šį idealą ki
tokiu būdu, pavyzdžiui, ’’pat
riotizmas yra noras būti su 
savais, yra noras dirbti savai 
žemei, yra noras būti lais
vam sambūryje, laisvame 
savo krašte", tada, manau, 
kad gal būtų mažiau buvę gir
dėti komentarų, kaip, "o kas 
man ji, aš gimiau Vokietijo
je, augau Amerikoje, ką ji 
man davė?" Arba, "aš gimęs 
Amerikoje, aš jos nepažįstu, 

/ mano kalba bloga — kaip ga
liu būti patriotas?"

Trečioji klaida ir, gal būt, 
didžiausioji klaida buvo nepa- 
ruošimas prieauglio vadovau
ti. Pirmoje stadijoje Atlanto 
rajone skautų stovyklos pri
traukdavo tarp 325 ir 375
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stovyklautojų. Antroje stadi
joje šis skaičius nukrito iki 
120. Kai vienu laiku New 
Yorke ir Waterburyje veikė 
gyvos Ir stiprios skautų ir 
skaučių draugovės, per ant
rąjį laikotarpį beveik visiškai 
pranyko veikla. New Yorke iš 
skautų Vyčių d-vės liko tik 
du. Tokia pat padėtis vyravo 
ir kituose miestuose Ameri
koje.

Priežastys gana konkre
čios: 1. Tas veržimasis į or
ganizacijas, tas ieškojimas 
asmeniško gyvenimo ir tas 
bendras reikalas nepaliko be
veik' laiko prieauglį ar vado
vus ugdyti; 2. Suaugimas į 
universitetinį ir vedybinį am
žių labai praretino tą pirmu
tinį jaunimą, kuris būtų galė
jęs užkišti vadovų spragą; 3. 
Bendras atoslūgis organiza
cijose. Taip sakant, jausmas, 
kad organizacija atkurta, kad 
jau kito eilė, nes atlikom sa
vo dalį.

Būtinai reikia pažymėti, 
kad šitie visi pirminiai orga
nizacijų požymiai, kaip šovi
nizmas, patriotizmas, ideo
logijos bei filosofijos ieško
jimas ir 1.1., taip suvaržė 
organizacijas struktūriškai, 
kad antros kartos jaunimas 

nebegalėjo to pakelti. Jie pa
sidarė pasyvūs, tada įkrito į 
apatiją ir galop pradėjo dide
liais skaičiais trauktis iš or
ganizacijų.

Ne vienas prisimenate tas 
aršias kautynes tarp skautų 
ir ateitininkų Lietuvoje ir 
Vokietijoje. Apie priežastis 
šių peštynių Lietuvoje daug 
nežinau, bet jų kilmę į Vokie
tijos stovyklose galiu tik tokiu 
būdu pateisinti — gal žmonės 
neturėjo ką veikti. Tad ir at
kūrė tas pačias organizacijas.

Bet, kai visą šitą pervežė į 
Ameriką, man Šiurpas nukra
tė. Seniai esu nematęs šių ir 
kitų ideologinių organizacijų 
konstitucijų. Jei jos nebuvo 
pakeistos, ten maždaug taip 
įrašyta: "Šios koorporacijos 
(organizacijos) narys gali 
priklausyti tiktai vienai ideo
loginei organizacijai". Gal 
būt, tai buvo reikalinga anais 
laikais Lietuvoje, kur buvo 
daugybė jaunimo. Bet Ameri
koje ir Europoje toks reika
lavimas, mano supratimu, 
yra grynai pražūtis. Mūsų 
per maža, kad statyti tokius 
reikalavimus.

Be to, jaunuolis, vaikas 
priklauso organizacijai dėl 
to, kad jo draugai priklauso. 
Tik daug vėliau šis jaunuolis 
įsisąmonina ideologiją.

Šios organizacijos buvo 
suvaržytos ir kitokia linkme. 
Antros kartos jaunimas, no
rėdamas organizacijose ką 
nors pakeisti, atsimušdavo į 
sieną. Pavyzdžiui, skautai 
reikalavo daugiau beųdrų lau
žų su skautėmis. Atsakymas 
buvo vadinamoji "geležinė 
uždanga". Taip, buvo bendras 
la'užas, bet skautai sėdėjo 
vienoje pusėjo, o skautės — 
kitoje.

Vienas ateitininkų vadovas 
atsakė moksleiviui į klausi
mą, kodėl nėra daugiau fizi
nio lavinimo /eiklos organi
zacijoje: "Todėl nėra, nes 
mes auginame inteligentiją, 
katalikišką inteligentiją. Tam 
reikia eiti pas skautus, kurie 
po miškus bėginėja ir mazge
lius raišioja"...

Padarytos klaidos buvo la
bai rimtos ir labai žiauriai 
paveikė visas organizacijas. 
Bet jos, kaip matėme, nebu
vo mirtinos klaidos. Galima 
net daryti išvadą, kad dabar
tiniu metu organizacijos yra 
pastatytos ant stipresnių pa
grindų, kaip kad buvo anks
čiau. Aišku, negalima to pri
taikyti visoms, kai kurios be
veik pranyko.

Yra daugybė priežasčių, 
kodėl organizacijos išliko. 
Mano supratimu, pats pagrin
dinis svertas buvo tas pats 
priaugantis jaunimas. Mūsų 
laimei, šis jaunimas nespio- 
vė į viską, o veržėsi, kišosi 
ir po truputį laimėjo.

Kyla labai įdomus klausi
mas, kodėl jis visiškai nepa
sišalino iš lietuviškos bend
ruomenės? Manau, kad svar
biausia priežastis buvo ir yra 
tas pats patriotizmas, Be 
abejo, forma sušvelninta ir 
truputį platesnėje plotmėje 
išaiškinta ir suprasta, Šio
mis dienomis patriotizmas 
nebereiškia ankstyvaus grįži
mo į tėvynę, nebereiškia, 
kad žūt būt reikia imti kardą 
ar šautuvą ir eiti į miškus. 
Tokios mintys nebėra aktua
lios šių dienų jaunimui.

Kas yra aktualu šiomis 
dienomis, yra noras būti sa
vųjų tarpe. Yra noras dv- 
džiuotis ir sakyti — "o aš lie
tuvis" arba — "jo, aš ameri
konas, bet lietuvis".

Atsimenu, kai vienas ka
reivėlis (išėjęs į kariuomenę, 
būdamas 18 metų amžiaus 
prieš 3 metus) grįžo po dvie
jų metų į Maironio parką 
Wore esteryje (tai lietuvių 
klubas), pakėlė taurę ir pa-

Vienas žavingiausių 17-18 šimt. architektūros paminką šiaurinėje Amerikoje yra žemutinėje 
Kvebeko miesto dalyje esanti Karališkoji aikštė — Place Royal, kuri ypač išryškina Naujo
sios Prancūzijos istorinę epochą. Kvebeko kultūros reik, ministerija vykdo šito architektū
ros komplekso restoravimo darbus, kurie tęsis visą žiemą. Atstatymo darbininkai sienose 
dažnai randa pabūklų sviedinius, kurie įstrigo 1759 m. apšaudymo metu. Mūsų piešinys 
vaizduoja, kaip Notre-Dame-des-Victoires bažnyčia ir aplinkiniai namai atrodė 18 šimt.

OIPQ nuotr.

sakė: "Kaip aš laukiau šios 
dienos grįžti į savųjų tarpą". 
Prieš tai jis buvo atitrūkęs 
visiškai.

Buvo ir labai svarbus fizi
nis faktorius, kuris paveikė 
šį atgyjimą,

Priaugo daug daugiau jau
nimo. Kai pradžioje buvo IO- 
15 jaunuolių, dabar yra 30- 
40. Kodėl taip įvyko, neži
nau. Galbūt, tas atvažiavęs 
pirmasis jaunimas pasijuto 
drąsesnis turėti daugiau vai
kų — nežinau. Bet faktas yra, 
kad organizacijų eilės pasi
pildė.

Yra įdomu paminėti, kad 
tose pačiose rajonų stovyklo
se stovyklautojų skaičiai vėl 
viršyja 350. Worcestery, kur 
kasmet vyksta skautų sporto 
šventė, vietoj maždaug 1OO 
anksčiau dalyvavusių sporti
ninkų, jau pasidarė apie 300 
1966 metais Pasaulio jaunimo 
kongresas sutraukė net 2000 
jaunimo iš viso pasaulio. O 
1968 metais Amerikos V tau
tinėje stovykloje dalyvavo per 
1500 skautų.

Tas išaugimas privertė va
dovus išplėsti programas, 
pritaikyti visai naujus meto
dus ir priimti į savo eiles 
daugybę vadovų iš jaunųjų 
tarpo. O priėmimas jaunų 
vadovų turėjo ir turi labai di
delę įtaką. Ta įtaka yra gera.

Per pastaruosius trejetą 
metų esu nemažai aplakstę s 
Ameriką, nes namai buvo ry
tiniame pakraštyje, o univer
sitetas prie vakarinio pa
kraščio. Per tas keliones be
veik visur mačiau lyg naują 
atgijimą. Visur buvo girdima 
burzgėjimas, šnekta, juokas, 
net ir piktas riksmas. Visur 
buvo matyti gyva auganti idė
ja-

Kitaip sakant, jaunimas vėl 
sujudo organizacijų ribose. 
Aiškiai matyt, kad forma, 
metodai ir net ideologinė 
prasmė yra pasikeitusi. Bet 
tai yra natūralus dalykas, na
tūrali progresija. Mes nega
lime tikėtis, kad motivacija 
veikti būtų ta pati, kuri stūmė 
tą pionierių jaunimą,

Norėčiau dar nors trumpai 
apibūdinti šių dienų jaunuolį. 
Politika jis perdaug nesidomi, 
išskyrus tai, kas liečia jį as
meniškai. Daugumoje jis ne
pritaria žalingom demonstra
cijom prieš karą Vietname, 
universitetuose. Bet jo nuo
monė nėra tokia pat, kaip kad 
buvo pirmosios stadijos jau
nuolio, Jis jaučia reikalą būti 
Vietname, bet kartu ir nori, 
kad kuo greičiau karas baig
tųsi.

Į Lietuvos klausimą jis, 
man rodos, labai realistiškai 
žiūri. Žino, kad išsilaisvini
mui artimoje ateityje nėra 
galimybių. Bet labai didžiuo
jasi tokiais žygiais, kaip 
Bražinskų, nes tai iškėlė 
Lietuvos vardą į pasaulinę 
plotmę. Be to, tas jam pri
mena, kad tikrai yra toks 
kraštas, kad ten tikrai žmo
nės yra prislėgti, nes jaučia 
norą bėgti. Taip, pradeda ir 
toks klausimas kilti.

Jis labai didžiuojasi tuo, 
kad yra lietuvis. Ypač tas 
pastebima, kai jis išeina į 
kariuomenę. Prisiminkime tą 
lietuvį, kuris gavo leidimą 
ant savo malūnsparnio nupai
šyti Lietuvos Vytį. Arba tą 
lietuvį, kuris ant savo revol
verio makšties išdegino žo
džius: "Tad lietuvi neužmiršk 
Lietuvos". Ir pagaliau prisi
minkime tą lietuvį, kurio pa
vardė buvo tokia ilga, kad jo 
viršila jį iššaukė žodžiu "Al
phabet". Bet jis neatsiliepė, 
laukė, kol viršila jo pavardę 
galų gale ištarė. Jis paaiški
no: "Norėjau, kad visi žinotų, 
kad esu lietuvis".

Gyvenime toks jaunuolis 
liberalus. Jei anksčiau vado
vai stovyklose ieškodavo deg
tinės, dabar stebi jaunuolių 
akis ir uosto marihuanos 
kvapo. Ar marihuana blogiau 
už degtinę? Nežinau. Bet taip 
yra. Lytiniame gyvenime šių 
dienų jaunuolis taip pat lais
vesnis. Plaukai jo ilgi, bet 
protas nesumažėjęs,

Dalinai jis truputį prieina- 
mesnis, jis lengviau komuni- 
kuoja. Manau, su juo leng
viau pasikalbėti, palyginus su 
anų laikų jaunuoliu, Gal būt, 

Chicagos sanitarinio distrikto prezidentas J. Egan po Lietuviu, radijo 
forumo programos vaišinasi tarp M. Rudienės ir C. Rudytės.
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dėl to, kad jis jaučiasi lygus.
Jo noras organizuotis, įsi

jungti ir rimtai dirbti yra di
delis, Ir jis yra efektyvus — 
gal būt, dėl to, kad šių dienų 
jaunuolis yra savarankesnis.

Aplamai, dabartinis lietu
vių jaunimas išeivijoje nėra 
jau toks blogas. Jis nėra ati
trūkęs, priešingai, jis dar 
labiau yra įsijungęs į lietu
viškąjį gyvenimą. Tik ta jo 
įsijungimo forma yra pasi
keitusi, nebe ta pati, kokią 
prisimename, Ji laisvesnė, ji 
daugiau reikalauja, bet ma
nau, kad turės ir didesnės 
naudos atnešti.

Kas toliau? Nežinau. Tur 
būt, niekas nežino. Jau daug 
kas sakė, kad visas lietuvių 
organizacinis gyvenimas per 
10-15 metų išnyks. Aš taip 
nemanau. Priešingai, matau, 
kad jaunimas dabar gal dar 
daugiau veikia, Daug kas sa
kė, kad gal nė neapsimoka 
triūsti, vargti ir galvą kvar
šinti, nes vis vien nebus iš 
to naudos, Jaunimas, atrodo, 
tokių patarimų nepaklausė. 
Jis mato ir naudos ir pasi
tenkinimo.

Betgi manau, kad vyresnio 
amžiaus mūsų bendruomenės 
nariai galėtų dar daug padėti 
tą entuziazmą išlaikyti ir net 
padidinti.

Baigiu su amerikietiška 
patarle. Manau, kad ji labai 
čia tinka: "Give him as much 
rope as he desires, but pull 
it before he hangs himself" — 
"Duok jam tiek virvės, kiek 
tik jis nori, bet atitrauk ją, 
prieš jam pasikariant".

Tą patį ir mes turime pa
daryti.

Vladas Gedmintas



ai. gimarrto skiltis
TAIKOS IR MEILĖS ŠVENTĖ

Kalėdos — vieniems tai 
džiaugsmo ir taikos šventė, 
kitiems gal tik fikcija, kaip 
ir pats Kristus — vieniems 
jis Išganytojas, kitiems — 
mitas. Krikščioniškojo pa
saulio daugumai Kalėdos ir 
toliau lieka prisiminimu ir 
pagerbimu To, kuris buvo at
siųstas padėti žmonėms tapti 
vieni kitiems broliais, su
prasti ir skleisti, bene patį 
didžiausią jį ir, kiekvienam 
save krikščioniu laikančiam, 
privalomą įsakymą — mylėti 
savo artimą, kaip save patį.

Ir turime karus ir visas 
kitas nelaimes, netiek iš Kū
rėjo valios, kiek iš mūsų pa
čių elgesio ir ignoravimo, o 
gal ir nenoro suprasti to, re
gis, tokio paprasto žodžio — 
meilė — esmės.

Žmonija tą žodį interpreta
vo įvairiausiai, skirtingomis 
reikšmėmis, sąvokomis, bet 
taip ir nepanoro suprasti pa
čios esmės, Žmonės, gal ir 
visai sąmoningai, pamiršo, 
kad meilė eina kartu su įsi
pareigojimu, auka, bent dali
niu savęs išsižadėjimu. Mei
lė nėra vien tik žodis, raidi
nė sąvoka, bet ir kietas dar
bas, stiprios valios ir įsiti
kinimo ’ydimas.

Kalėdos turėtų nuims 
reikšti kartu ir meilės (tin
kamai suprastos) šventę. 
Krikščioniui geresnio pavyz
džio tai suprasti nereikia toli 
ieškoti. Jei mes tikime ir 
pripažįstame Kristų, kaip 
Dievą, matome, kad tik nuos
tabi, gal mums sunkiai su
prantama savo tvariniams 
meilė leido Dievui gimti 
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žmogiškąjame pavidale. Tai 
toks pavyzdys, kuris neturi 
jokio precendento visoje pa
saulio istorijos sampratoje.

Bet žmonija blaškosi, ne
rimsta ir ieško kelio išeiti iš , 
dabar siaučiančios krizės, 
bet, bent tol, kol žmogaus 
protas lengviau priims ir 
skleis neapykantą, o ne mei
lę, tol nebus nei taikos, nei 
ramybės.

Jei mums Kalėdos ir toliau 
reikš tik pertrauką nuo darbo, 
pramogavimą ir lėbavimą ir 
jei mes ir toliau nenorėsime 
pajusti tikrosios Kalėdų 
prasmės ir Kristaus sklei
džiamos meilės, mūsų šven
tinis džiaugsmas negali būti 
tikras ir nuoširdus.

Paprastai meilė tegali būti 
atsakoma ne abejingumu, 
arogacija, bet tik meile. Tai 
širdžių ir žmogiškosios sie
los kalba, dar vis girdima ir 
ateinąti iš Betliejaus pa
krantės. Ir po 2000 metų ši 
kalėdinė naujiena nėra nusto
jusi savo aktualumo, pras
mės ir šviežumo. Deja, ko
kia žmogiškoji ironija, kai 
bombų sprogimai ir šiandien 
drebina tas vietas, iš kurių 
pasauliui kaip tik ir atėjo ge
roji naujiena: taika ir ramybė 
visiems geros valios žmo
nėms. Kur stoka geros valios 
ir meilės, telieka tik ginklų 
kalba ir siaubas. Ir baimė.

Ir mūsų skaitytojai įprasti
nius sau sveikinimus juk ne
sunkiai ras čia išsakytose 
mintyse. Tebūna kalėdinė 
nuotaika mumyse ne vien tik 
šiandien, bet ir apskritus 
metus. To palinkėkime vieni 
kitiems.

KALBA
KAS PILNAS?

Viename laikraštyje skai
tėme: ’’Poetė Nataša Gorbo- 
nevskaja... buvo apšaukta 
nepilno proto ir uždaryta į 
psichiatrinę ligoninę". Tik ar 
protas galt būti pilnas, nepil
nas ar puspilnis? Ar protą 
galime lyg kokiu saiku atsei
kėti? O tas pats laikraštis 
kėliom eilutėm žemiau rašo: 
"Jis (Ivan Jachimovič)... irgi 
buvo teisiamas ir pripažintas 
nesveiko proto". Va, kur tei
sybė. Taip ir aną Gorbonevs- 
kają bolševikų teismas pripa
žino esančią nesveiko proto. 
Taip ir mūsų kaimo žmonės 
plačiai kalbėjo: žmogus svei
ko ar nesveiko proto, viso ar 
hevlso proto, šviesaus pro
to. ..

Girdėtas šitoks posakis: 
"Žmogus užaugęs, pilnam 
prote, o nesupranta, kas da
bai* per laikai". Jeigu tas 
žmogus galėjo būti pilnam 
prote, tai kitas galėjo būti 
pilnoje sąžinėje, pilnoje nuo- 
tkffiioje, pilnoje linksmybėje 
ir panašiai. Bet kur taip gir
dėta? Nežinau. Bet pasakoma: 
"Žmogus užaugęs, su protu 
(subrendęs) , taip (negerai) 
nepadarys". Arba: "Sveiko 
proto žmogus pats nekiš gal
vą į tvorą (pasismaugti)".

"Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyne" (Vilnius, 1954) 584 
psl. randame šitokių sakinių: 
"Sakinio prasmė nepilna, ne
aiški. Pilni metai kaip čia 
gyvenu. Jis. jau pilnas vyras 
(suaugęs)". Tame pat pusla
pyje yra ir: pilnametis, su
augęs, suėjęs į metus žmo
gus. O 790 psl. randame: 
Sveikas protas (pilnas, visas). 
Bet nėra žodyne pilnapročio, 
nors pilnas protas ir pripa
žįstamas.

Iš populiarios žmonių kal
bos žinome šitokius pasaky
mus: Pilna puodynė pieno. 
Pilnas maišas avižų. Pilni 
aruodai javų. Pilni tvartai 
gyvulių. Pilna galva rūpes
čių... Ir dar šitaip: Sakinio 
prasmė neaiški, neišryškinta 
(mokytojo pastaba). Visi, iš
tisi, apskriti metai kaip aš 
čia gyvenu. Jis jau suaugęs, 
subrendęs vyras. (Iš čia ir 
brandos atestatas (. Žilo 
plauko sveikas protas, nuo 
pagundų apšarvotas (Mairo
nis).

O tas pilnas vyras tai juk — 
apskritas, nutukęs vyras, ki
taip sakant, apkūnus. Bet 
moteriai, ypač mergaitei, 
Dieve gink, nepasakyk pilna 
kad negautum į žandą, nes 
pilna moteris suprantama ir 
nėščia.

Taigi dėl to pilno pritinka 
pagalvoti, kur tinka, kur ne- 
tfafca. A.G.Gs.

t>AIL. VYTAS REMEIKA NATIURMORTAS SU MANDOLINA (ALIEJUS)

DAIL. ELENA GAPUTYTĖ

chieagos dangum

SKULPTŪRA (BRONZA)

Konsulo sukaktis. Chieagos 
lietuviai sveikino Lietuvos 
gen. konsulą dr. P. Daužvar- 
dį, jam švenčiant 75 m. am
žiaus sukaktį lapkr. 16 d. Ne
sitikę jom, kad taip daug dir
bantis ir veikiantis konsulas 
susilaukė tokio didelio metų 
skaičiaus. Jis daug padeda 
lietuviams, ypač kai teismuo
se ginamos bylos dėl Lietu
voje esantiems giminėms 
priklausančio mirusiųjų turto. 
Visur jis atstovauja nepri
klausomąją Lietuvą, nes JAV 
nepripažįsta Lietuvos okupa
cijos. Ilgiausių metų jam.

Vertingas filmas. Lapkr. 
14 d. Carnegie teatre buvo 
rodoma švedo pagamintas fil
mas "A Baltic Tragedy". Fil
mas atvaizdavo, kaip po II 
pasaulinio karo buvo prievar
ta ištremiami Baltijos vals
tybių pabėgėliai į Sovietų Ru
siją. Baisūs vaizdai. Žiau
rios scenos, žiūrovams ne
įtikėtina, kad žmonės taip 
nenorėjo grįžti atgal. Tarp 
deportuotųjų buvo ir Lietuvos 
kariuomenės karių, kurie ati
teko rusams, vėliau buvo iš
siųsti į Sibirą, kiti Maskvoje 
viešai pakarti.

Lietuvių parapijos. Gaila, 
bet faktas, kad Chicagoje po 
keliokos metų visas lietuvių 
gyvenimas pasikeis. Jei da
bar, po 20 metų, jau daugelis 

išlakstė kitur, į kitus mies
tus, ir lietuviški centrai ati
tenka kitataučiams, kažin kas 
atsitiks su mūsų dabartiniais 
centrais. Lapk. 1 d. oficialiai 
uždaryta šv. Mykolo lietuvių 
parapija, nes ten tegyvena 
apie 80 šeimų, į pamaldas 
tesusirinko 45 tikintieji. Die
cezija perėmė tolimesnį baž
nyčios valdymą. Girdėti, kad 
šv. Jurgio parapija, Brigpor- 
te to paties susilauks, o šv. 
Kryžiaus Town of Lake irgi 
silpnėja, šv. Petro ir Povilo 
jau seniai juodųjų rajone, Vi
sų Šventųjų parapija Rose- 
lande jau pavojuje, nes juo
dieji baigia apsupti. Taigi 
tiek daug lietuviško turto nu
eina į nežinomas rankas, ku
rios nė dėkui nepasakys. Ar 
ilgai išliks ir Lietuvių Plaza, 
milijoninės vertės ligoninė, 
Marijos mokykla, Gimimo 
bažnyčia Marquette Parke?

Lietuvių fronto bičiuliai.
Chieagos LFB apygardoj pas
kutiniu metu pasireiškė di
desnė veikla. Ruošiamos pas
kaitos, kurios kelia visuome
nės susidomėjimą. Lapk. 21 
d. vyko JAV LFB vadovų su
važiavimas ir pobūvis. Chi
eagos apygardos valdybą su
daro: L. Prapuolenis, K. 
Girnius, V. Baleišytė, St. 
Daunys, Br. Liškus, K. Ra
čiūnas ir VI. Sinkus. O Altos 
pirmininku išrinktasis dr. K.

Bobelis irgi buvo kelis metus 
LFB apygardos pirmininku.

Mūsų muz ikaL C h i cago j e 
muzikos pasaulin ateina nau
joji karta. Tenka džiaugtis 
Masiulio iškilimu, Lampsai- 
tytė baigė Walpareise muzi- 
dos universitetą, Daug talen
to yra Marijos aukšt. mokyk
loj, kur seselė Bernarda 
auklėja ir mokina mergaites 
muzikos. Muzikai Jakubėnas, 
Motiekaitienė, Motiekaitis, 
Nakas ir kiti turi savo studi
jas. Balys Pakštas, ^Įtelmo- 
kas, A. Modesta vicms, A. 
Ramanauskas, Šniukšta ir ki
ti turi savo orkestrus.

Poetės sukaktis. Chicagoje 
yra daug poetų, tačiau vy
riausia, tur būt, yra gerbia
ma poetė J. Vaičiūnienė. Jai 
dabar sukako 75 m, amžiaus, 
tačiau ji dar darbšti. Šiais 
metais pasirodė net trys jos 
knygos: poezijos rinkinys 
"Rūpestis", "Tautinių šokių 
švenčių takais" ir "Nepri
klausomos Lietuvos mokyto
jas ir jo darbo aplinkybės". 
Ji yra buvusi mokytoja, vyr. 
skautininkė, visuomeninkė, 
jos eilių kūryba labai patrio
tinė. J. Vaičiūnienei linkime 
ilgiausių metų.

Naujas žurnalas. Išsisklei
dė pirmieji numeriai naujo 
kultūros ir politikos žurnalo 
"Naujoji viltis". Jį leidžia 
lietuvių studentų korp.. Neo 
Lithuania ir Leidėjų taryba. 
Tikime, kad jame atspindės 
mūsų jaunosios kartos gyve
nimas, nepasuks nei perdaug 
į dešinę, nei į kairę. 

»
Sveikinam šokėjus. Jauni

mo centro studentų ansamblis 
švenčia IO m. sukaktį. Jam 
vadovauja L, Braždienė. An
samblyje yra 35 šokėjai, ku
rie lapkr. 15 d. šoko LTV, 
spalio 30 d, Chieagos uni
versitete tautybių šventėj, 
sausio vidury pasirodys 9 ka
nale televizijoj, sausio 31 d, 
šoks Marijos aukš. mokykloj 
kartu su Hamiltono Givataru, 
Puiku, kad L. Braždienė su
geba taip gražiai jaunimą 
mokinti. Bal. Brazdžionis

AUKOS
Vilkas kreipėsi per spaudą 

į visus užsienio lietuvius, 
prašydamas aukų pabėgėlių 
Bražinskų bylai Turkijoje 
ginti.

KLB Kr. valdyba visas 
apylinkes kviečia į vajų akty
viai įsijungti, ir surinktas 
aukas persiųsti tiesiog Vitkui, 
29 West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019, USA.

r



JUDITA VAIČIŪNAITĖ

Skveras
1. Du įsimylėję nebyliai

I Pirštas, pridėtas prie lūpų. Pakimba
gatvėj tyla (daug lipšnesnė už mūsų). 
Pradeda du nebyliai pantomimą 
tuoj po lietaus, prie Kotrynos mūrų. 
Drėgnos gruoblėtos sienos. Ištrykšta 
kriaušių šviesa.

Krinta žiedlapiai.
Sveikas!

Patys švelniausi gestai ir išraiška.
Ir portale — nenuplaunamas veidas*

i
2. Senės

(Sesuo Maura, 
sesuo Marija, 
sesuo Marciana 

susėda prie surūdijusio fontano.) 
Apdaužyta liūto galva įsimontavo 
į aukštą akliną sieną. Spontaniškai

skraido klevų ir liepų sėklos.
Ir senės lyg statulos — tykios ir sėslios* 
(Baltam debesų šešėly ilsėkitės...)

Pro vieną langą žiūri saulė.
Pro kitą langą žiūri mėnuo.
Daiktai ir baldai — iš tokio mėlyno, 
ir šilto medžio...

Visam pasaulyje 
glamonių metas, šviesa užpustęs. ,« 
Visam pasauly mes jo ieškojome — 
pelių apgraužtuos graviūrų puslapiuos

namelis stovi ant vištos kojų 
mėnulio kryžgatvy iš saulės pusės, « •

PASIKALBĖJIMAS 
TRAUKINYJE

Vaikystės 
miestas
Tu vėl pritemdytas šešėliais
lyg agatas.
Gatavas
sapne tas tavo mirgantis apvirtęs 

atvaizdas,
su liūtimis sulietas, su pavasariu
(nuo tavo gatvių niekad nepavargsiu, 
nuo tavo žingsnių kūkčiodama juoksiuos), 
su žvirblių čiulbesiu senų namų

vijokliuos.. a

.. .Ir vėl alyvų atšvaitais dažysis 
kaskados tavo laiptų,

po žibintais žybsinčios.

Varpinė
Spindulys čia — lyg žvakė.

Ir skliautai — varnai. 
Rūdimis pro voratinklius žėri varpai, 
vaivoriniai variniai vėtrų varpai... 
..........................,..................... .... * ■ 
Bet nubrūžinti tavo ir mano vardai.

Skrybėlininke
Dovanosiu save kaip šypsnį, 
O paskui tu mane paišysi 
(sniego gniūžtėje, putoj, pūke) — 
skrybėlaitė iš balto pikė, 
ratilais besiliejantys bryliai 
(tik neleisk susiglausti tai brydei) — —«

Oš didžiulės baltos ramunės. 
Debesų šiaurinis ramumas,

*

Iš bedugnio šulinio 
dugno — 
tarsi šviesos kažkur viršūnėj —* 

birželis ir liepa — 
gimtadienio saulė. Lieptas

] erdvę, priskridusią paukščių. 
Aš pasieksiu tave. Paaugsiu...

Prieplaukų saulė
■i'. Gj ■

"į* Ji t: -G aėn ,£yi
govul'j* i

Išgerkim. Nes bangos —• iš ašarų.
Už lūžį — užšalusį, aštrų, 
už gelmę laukimo naktų, 
už juodo aksomo faktūrą, 
už prieplaukų saulės skridinį, 
už sniego archainį skrydį..,

Traukiniui sustojus Queen 
stotyje, neaukštas, storulis 
vyras, nešinas didžiulį, gerai 
įpokuotą paveikslą, vos įeina 
į vagoną. Su juo eina jaunes
nis vyras, kuris padeda pri
laikyti nepatogų pirkinį.

Jiems greta susėdus, pa
veikslą atsargiai šalia pasis
tačius, jaunesnysis vyras su
sidomi pirkiniu. Jis pasiklau
sia, kodėl bendrakeleivis 
vargsta. Pirkdamas galėjęs 
paprasčiausiai pasakyti, kad 
krautuvė pristatytų paveikslą 
tiesiog į namus. Pagaliau ko
dėl jis nesusidomėjęs kurio 
nors lietuvio dailininko kūri
niu. Juk mes turime tiek daug 
produktingų menininkų.

Įdomiu sutapimu, jis kaip 
tik buvęs pereitą šeštadienį 
skulptoriaus Dagio parodos 
atidaryme. Ten jis apžiūrė
jęs labai turtingą tapybos ir 
skulptūros parodą. Ten buvę 
galima patenkinti ir lepiausią 
skonį už, palyginti, prieina
mą kainą.

Paveikslo savininkas atsa
ko, norįs padaryti staigmeną 
žmonai. Šiandiena esanti jos 
gimimo diena. Ji parėjusi va
kare iš darbo, labai nustebs, 
pamačiusi ant sienos dovaną. 
Į antrą klausimą vyras atsa
ko, kad jis nemėgstąs mūsų 
menininkų modernaus meno. 
Apskritai jis niekuomet ne-

Simet sukako 1U metu nuo prof. K. Pakšto mirties. E. Šulaieio nuotraukoje 
K. Pakšto paminklo, Chicagos Sv. Kazimiero kapinėse šventina vysk. Bra
zys, taip pat jau paitraukęs iš gyvųjų tarpo.

Prisirišimas
.. .O kai įneš vaikystės oleandrą 
su rožinių žiedų didžiulėm kekėm, 
sugrįžk.

Jau muša dvyliktą.
O antr'ą 

kris įstriža šviesa...
Sugrįžk. Iškęsim.

Išsaugosim švelnumą, šventę, šilumą, 
medžioklinių šunų prisirišimą.,.

2.

Kerpės geliančiai geltonos.
Ant asfalto juda 

dar šalti šakų šešėliai.
Šaižiai ūžia jūra. 

Aušta.
Švilpauja kažkas — taip įžūliai ir 

šiurpiai. 
Subanguoja stalčių dugnuose apšiurę 

jūrlapiai,

(Lit. ir menas)

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

KREDITO KOOPERATYVE "TALKA"
MOKAME UŽ:

Depozitus 5%

21 Main Street East, Room 203, tel. 528 - 0511.

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p.

sferų s

Už vienų meru indėlius 

SKOLINAME:

6*4 %

Nemokamas pilnas Čekiu patarnavimas Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 9.30—8 v.p.p. Asmenines paskolas iš 10%

P arduodame " American Travelers“ čekius 
Užtikrintas indeliu saugumas

Šešt. 9—1 v.p.p. Nekiln. turto paskolas ii 9 %

Kapitalas virš $2,100,000.00 Liepos ir rugpiučio me nesiais sestadieniais uždaryta.

Taupyk ir skolinkis PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

mėgęs modernizmo. Juk bent 
ką vertinanti akis negali jame 
nieko pamatyti ir net kukliau
sias skonis negali būti paten
kintas.

Tuo labiau jam nepatiką 
Dagio darbai. Prieš pora me
tų jis irgi būvęs Dagio skulp
tūros parodoje ir iš ten iš
ėjęs labai nusivylęs. Jis tuo
met neradęs niėko tokio, kuo 
būtų galėjęs pasigėrėti/ kas 
būtų patraukę jo akį, kas būtų 
priimtina jo skoniui. Parodo
je tuomet buvę viskas taip 
grubiai, taip neapdailintai pa
tiekta, kad jis stebėjęsis, 
kaip žmogus galįs su tuo iš
eiti į viešumą.

Jaunesnysis vyras išklauso 
savo bendrakeleivio nuomo
nės .ir su juo sutinka. Jis net 
patvirtina, kad taip iš tikrųjų 
buvę tuomet pats buvęs pana
šios nuomonės apie Dagį ir 
jo skulptūrą. Bet pereitą 
šeštadienį, apžiūrėdamas pa
rodą, Dagio jis nebepažinęs. 
Nežiūrint to, kad skulptoriaus 
kūriniai dar nėra galutinai 
išsivadavę iš sunkiųjų formų, 
kad jie dar turi modernizmo 
apraiškų, juose buvę galima 
pastebėti ir visai naujų linijų, 
Kai kuriais atvejais jis net 
netikėdamas studijavęs atski
rus darbus. O kai kuriose 
moters formos kompozicijose 
jis atradęs net Dagio kūrybo
je lengvumo.

Jam buvę nepaprastai įdo
mu, kad per tokį trumpą lai
ką sunkioji skulptoriaus ran
ka persiformavo. Kai kuriais 
darbais Dagys taip vykusiai 
pasinešęs į grakščios formos

apipavidalimą, kad jam pri
siminęs jo mėgiamas meni
ninkas Baltuonis. Šalia nau
jos gyvybės ir veržlumo, Da
gys patiekė nemažai ir rea
lizmo. Realizmą tikrą, ap
čiuopiamą, pasigėrėjimą tei
kiantį, Tai buvo ypač ryšku 
ten, kur Dagys vaizdavo par
tizanus, Jūratę ir Kąstytį, 
(Vytautą prie Žalgirio, Basa
navičių, Maironio biustą, ar
toją su jaučiais.

Paroda buvusi gausi ne tik 
skulptūromis, bet ir tapyba. 
Paveiksluose dominavo ryš
kios, spalvos ir autoriaus idė
ja gausiems lankytojams at
nešė malonią staigmeną. 
Ypač didesnio dėmesio buvęs 
vertas jaunystės paveikslų 
ciklas, ne tik savo menišku 
išbaigimu, bet ir jautriu sen
timentu. Ar tai berniuko ke
lionė į malūną, ar žaidimas 
su sniegu, ar besimeilinąs 
kačiukas, ar pasijodinėjimas 
arkliu. Stebint kūrinių seriją 
ėmęs savotiškas nostalgijos 
jausmas. Tarsi grįžus prabė
gusiai vaikystei, kurią taip 
vykusiai pavaizdavo gabioji 
menininko ranka.

S. Pranckūnas 
RINKTINĖS 
POSĖDIS

Kanados šaulių rinktinės val
dybos posėdis įvyko Toronte 
lapkričio 21 d., dalyvaujant 
Pūtvio kuopos pirmininkui ir 
rinktinės valdybai, Montrealio 
kuopos pirm. I. Petrauskui , 
šaulei Strelienei, Hamiltono 
DLKA kuopos pirm. P. Kano
pai ir A. Povilauskui.

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

IMA
8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
:| ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIŪS 
•i pagal valdžios nustatvtą normą — 66% Įkainuoto turto, 
j VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
•t nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
■i draustos iki $5.000.
:• KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
■: sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
J iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 

rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
j; BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
;• Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

HIGHLAND AUTO BODY
L afl cur Ave. L A S A L L E T el. Buss. 366 - 7281

Lietuviams nuolaida.

Savininkai: y. Sušinskas 389-057 J ir J. Z avy s 365-3252

e Atliekami mechaniniai darbai

e Hares taisymas ir dažymas 

e Dunlop padangos ir baterijos

Lietuvos karininko uniformos manekenas Toronto šaulių parodoje.

Pirmininkaujant rinktinės 
pirm. St. Jokūbaičiui, svarsty
ti einamieji reikalai, susiję su 
šaulių veikla.

Nutarta Kanados rinktinės 
susivažiavimą daryti 1971 m. 
gegužės 22-23 d. Montrealyje , 
globojant Montrealio š. kuopai, 
kuri tuo pačiu laiku švęs 15 metų 
gyvavimo sukaktį. Kooptuota 
LKM šaulių kuo p. šaulė Stre- 
lienė į rinktinės valdybą mote
rų veiklai koordinuoti. Šaulys 
V. Keturakis patvirtintas rink
tinės šaudymo vadovu. pg 
KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

Kariuomenės šventė paminė
ta Toronte lapkričio 22 d. Lie
tuvių bažnyčiose buvo pamaldos 
su dienos reikšmei pritaikytais 
pamokslais. Pamaldose orga
nizuotai su vėliavomis dalyvavo 
ramovėnai iš St. Catharines , 
Hamiltono, Toronto šaulių kuo
pos, Toronto sav. kūrėjų sky
rius ir Toronto "Šatrijos" ir 
"Rambyno" skautų tuntai.

Prisikėlimo salėje, gausiai 
susirinkus Toronto visuomenei, 
iškilmingą minėjimą atidarė 
Putvio šaulių kuopos pirm. St. 
Jokūbaitis. Pagerbus minute 
žuvusiuosius už Tėvynę, invo- 
kaciją skaitė klebonas tėv. Pla
cidas, OFM. Plojant susirin
kusiems, sav. kūrėjai ir Vyčio 
kryžiaus kavalieriai, moterų 
šaulių buvo papuošti gėlėmis.

Programai vadovaujant stud. 
R. Sakalaitei, sveikinimo kal
bas pasakė Lietuvos gen. kons . 
dr. J. Žmuldzlnas ir LŠST 
centr. vald. pirm. V. Tamo
šiūnas.

Paskaitą apie Lietuvos ka
riuomenės dalyvavimą antram 
pasauliniame kare skaitė gen . 
štabo pik. J. Šepetys iš Detroi
to. Paskaitininkas perkėlė 
klausytojus į netolimą praeitį, 
nušviesdamas Lietuvos karių 
pastangas išsilaikyti iki karo 
pabaigos, bet dėl mums žinomų 
priežasčių tai nepasisekė, ir 
kariai turėjo sudėti daug dau
giau aukų, negu nepriklausomy
bės kovose, nes kovojo su daug 
stipresniais priešais.

Meninę dalį išpildė pianistė 
B. Ūsaitė iš Detroito, gražiai 
paskambinusi Beethoveno ir 
Čiurlionio kūrinių. J. Vizgir
daitė, akomp. V. Bliūdžiūtei,

(keliama į 8 p si)
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toronto
Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis ir 

ir Naujaisiais Metais

Lietuvių
Kredito Kooperatyvas 

"Parama"
1129 Dundas Street West (Lietuvių Namai)

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 

Nuoširdi/ ai sveikina mielus klientus, draugus bei patistamus, 
Iinkėdamas sveikatos ir sėkmės sekančiais metais •

V. BAČĖNAS,
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems klijentams, draugams ir pažįstamiems 
linki

ALFA RADIO & TV
Savininkai E. A. ČIŽIKAI

Telefonas LE 1-6165 672 Lansdowne Ave.

Mieliems klijentams, bičiuliams ir pažįstamiems 
linkiu džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų

Jonas V. Margis, Phm.B.
"MARGIS DRUGS"

408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave.

ai aiA;i Telefonas LE 5-1944,

HOI. j-iV-nji OOAaST .-Į, .... . .....

Savo mieliems klijentams linki linksmų Šv. Kalėdų
ir laimingų Naujų Metų

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD.

137 Roncesvalles Ave. TeL 537-1442 — 2448 Danforth Ave. TeL OX. 9-4444

(atkelta iš 7 psi.) 

padainavo. Programos atlikė
jos buvo skaučių apdovanotos 
gėlių puokštėmis. Pabaigai, 
Toronto skautų kanklių, birby
nių ir skudučių vienetas, vado
vaujamas G. Kalinausko ir Ž . 
Šilininkaitės, pagrojo šešias 
daineles, užbaigdami "Lietuva 
brangi". Uždaromąjį žodį tarė 
KLB Toronto apylinkės pirm. 
V. Skrinskas. Minėjimas baig
tas Tautos himnu.

Putvio šaulių kuopos sporto 
vadovo V. Keturakio rūpesčiu 
buvo suruošta kuopos ir indivi
dualiai laimėtų už šaudymą tro
fėjų parodėlė. Buvo įvairių 
sportinių ginklų ir Lietuvos ka
riuomenės karininko maneke
nas. Parodėle susidomėjimas, 
ypač jaunimo tarpe, buvo dide
lis. P. G
ŠAULIŲ
PARENGIMAS

Toronto VI. Pūtvio šauliij 
kuopos metinis parengimas 
lapkričio 21 d. Šv. Jono Kr. 
parapijos salėje pasisekė. Da
lyvavo daug svečių, jų tarpe 
buvo LŠST Centro vald. pirm. 
V. Tamošiūnas, gen. štab. pik. 
J. Šepetys, Montreal!© LKM 
šaulių kp. pirm. J. Petraus
kas, šaulė Strelienė, St. Catha
rines ramovėnai su pirm. J. 
Vyšniausku, Baltik Veteran 
Corps Toronto pirm, estas kp. 
M. Randle, R. Tralla, Toron
to latvių veteranų pirm. J. 
Zemblovskis, sav. kūrėjų To
ronto skyriaus pirm. V. Štrei- 
tas ir kiti.

Šaulės vaišino užkandžiais ir 
kavute dalyvius. Meninę pro
gramą išpildė viešnios iš De
troito. J. Vizbaraitė padaina
vo vakaro nuotaikai pritaikytų 
dainelių, akomp. p. Bliūdžiū- 
tei. Dauguma išbandė laimę 
turtingoje loterijoje, kurią pa
ruošė šauliai Z. P. Jonikiai ir 
vadovavo kuop. pirm. Norintie
ji pasišokti turėjo progos, prie 
geros estų kapelos muzikos.

Dėl pasisekusio parengimo 
kuopos valdyba yra dėkinga 
kuopos garbės šauliui kun. P. 
Ažubaliui už leidimą pasinau
doti sale, šaulėms Dambraus
kienei, Valiukienei, Benotie- 
nei, Jonikienei, Daugielieneiir 
Keturakienei už paruoštus už
kandžius ir kavutę. Šauliams 
Astrauskui, Bačėnui, Jonikiai, 
Bičiūnui, Gerdvainiul, Ketura
kių!, Vaškeliui, Meškauskui ir 
Gražuliui už atliktą darbą, pg.

Hamilton
Mieliems savo klientams ir bičiuliams linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

PRANO BARAUSKO
Draudimo ir nekilnojamo 
turto pardavimo įstaiga.

3828 Bloor St. W. Islington, Ont.

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 19 7 1 metų linkime 

savo mieliems klientams, bičiuliams ir 

visiems pažįstamiems

BALTIC EXPORTING CO.
S. ir A. KALŪZOS

480 Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

linki

OLD COUNTRY SHOP
355 Roncesvalles Ave., Toronto, Ont.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINU VISUS KLIJENTUS, 
DRAUGUS IR PAŽJSTAMUS

AL G A R B E N S 
Real Estate

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys. 
1611 BLOOR ST. W. TORONTO, ONT.

S LA
VALDYBA

Gruodžio 5 d. J. ir E. Bajo
raičių patalpose įvyko SLA 75 
kuopos metinis susirinkimas , 
kuriame SLA seimo atstovas J. 
Šarapnickas padarė pranešimą 
apie SLA organizacijos 2 metų 
veiklą, atskaitomybę ir atsakė 
į klausimus.

Buvo išrinkta nauja kuopos 
valdyba iš pirm. J. Šarapnic- 
ko, vicepirm. P. Daugino, fin. 
sekr. St. Pilipavičiaus, prof, 
sekr. J. Bajoraičio, ižd. Ant. 
Kaušpėdos ir iždo globėjų: Ig. 
Varno ir G. Melnyko.

Kuopa yra veikli ir materia
liai remia tautinę veiklą. Šiais 
metais 100 dol. paskyrė Kana
dos Lietuvių fondui, įstojo į 
Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelį su 12 dol. metiniu mo
kesčiu. Taip pat siunčia kas 
metai po 10 dol. Batunui.

Po susirinkimo kuopos glo
bėjai J. E. Bajoraičiai suruošė 
vaišes, užkurias atsisakė imti 
bet kokį atlyginimą. Vaišių me
tu J. Šarapnickas pasakė kalbą 
apie SLA reikšmę. Jis pabrėžė, 
kad SLA tebėra reikšmingas ir 
šiandien, bus reikšmingas atei
tyje, ne tik apdraudoje, bet ir 
tautinėje veikloje. Dar kalbėjo 

Ig. Varnas ir St. Pilipavičius.
Pagerbta buvo SLA kuopos 

darbščioji narė D. Dauginienė; 
jai už pasidarbavimą Susivieni
jimui kuopos nariai įteikė do
vaną: menišką odinį albumą, K. 
Budniko pagamintą.

Z. Pulianauskas, negalėda
mas dalyvauti susirinkime, at
siuntė sveikinimą raštu ir pa
reiškė: "Patyręs apie numato
mą pirkti dovaną mūsų kuopos 
narei D. Dauginienei ir aš jun- 
giuos su kukliu man skirtu įna
šu šiam reikalui. Aš, kaip bu
vęs kuopos vadovas,labai gerai 
prisimenu p. D. Dauginienės 
man duotą jos stiprią paramą, 
besidarbuojant kuopos naudai. 
Linkiu p. D. Dauginienei nepa
vargti besidarbuojant mūsų 
kuopos ir kartu mūsų tautos 
žmonėms".

Kuopos susirinkime kaipo 
svečias dalyvavo K. Vilbikaitis 

. iš St. Catherines, kuris apsi
džiaugė, kad SLA susirinkimas 
vyko labai draugiškoje nuotai
koje.

SLA narės, gabios moksle 
Rūta Bikinaitė ir Rita Ročytė 
persikėlė į suaugusiųjų skyrių. 
Džiugu, kad jaunimas stoja į 
SLA, nes ateityje bus kam va- 
vauti. Narys.

ORGANIZACIJŲ
SUSIRINKIMAS

Lapkričio pabaigoje B-nės 
valdyba buvo sukvietusi or
ganizacijų pirmininkų susi
rinkimą. Jame dalyvavo dau
gumos organizacijų atstovai. 
Gausus dalyvių skaičius rodo, 
kad domėjimąsis vietos lie
tuvių veikla dar pakankamas, 
Buvo plačiai išsikalbėta liet, 
veiklos temomis. Ypatingų 
nutarimų nepadaryta, jei ne
skaityti išreikštą norą tokius 
susibūrimus šaukti dažniau ir 
savo tarpe matyti KtB Kraš
to tarybos atstovus hamilto- 
niečius, kurių ateityje numa
toma net astuoni.

Gerai, kad pakalbėta kolo
niją liečiančiais klausimais , 
tačiau, šių eilučių autoriaus 
nuomone, gaila, kad nepasi
kalbėta jau seniai pribrendu
siu reikalu, būtent, kaip į- 
nešti daugiau draugiškumo ir 
nuoširdumo organizacijų tar
pam Nepaslaptis, kad to Ha
miltone jau seniai trūksta.

Gražių vaisių reiktų tikėtis 
pradėjus nuo parengimų. 
Pvz., sambūrio vienetas, 
rengdamas savo parengimą, 
svečiais pasikviečia visų or
ganizacijų vadovus, o Bend
ruomenės pirmininką, kaip 
būtinybę, rezervuodamas 
jiems pirmaujančias sėdimas 
vietas salėje. Dar daugiau, 
Sukaktin iuose parengimuose, 
vietos kolonijos sveikintojų 
eilėje pirmuoju turėtų eiti 
Bendruomenės pirmininkas, 
bet ne koks nors kitas atsto
vas.

Bendruomenės valdyba, su 
jos pirmininku priešakyje, 
yra visos kolonijos rinkta de
mokratiniu keliu, todėl ji yra 
mūsų įvairios veiklos koordi
natorė ir tvarkytoja, Jule mes 
patys davėme jai mandatą 
tai daryti. Todėl Bendruome
nės valdybai ar jos pirminin
kui turėtų būti parodytas rei
kiamas respektas ir paklus
numas, Taip turėtų būti da
roma tvarkos ir našesnio 
bendro darbo dėliai. Taip yra 
daroma kitur, taip turėtų būti 
ir pas mus. Todėl nelaukiant 
sekančio panašaus susirinki
mo, draugiškumo dvasioje ir 
artimesnio bendradarbiavimo 
link, reiktų pradėki eiti jai 
dabar. Zp.

• Latvių Nepriklausomybės 
šventės minėjime, lietuviams 
atstovavo KLB Hamiltono 
apyl. pirm. K. Mileris ir J. 
Krištolaitis,

• Hamiltono miesto savival
dybės kviestame tautybių po

sėdyje L. Bendruomenei ats
tovavo vald, sekr. O. Stasiu- 
lis.

• 1971 metų kaukių balių 
rengia vietos sporto klubas 
"Kovas".

• Vida Šopytė-Dent susilau
kė pirmojo naujagimio — duk
ters, Zp,

NAUJŲJŲ METU 
SUTIKIMAS

Naujųjų Metų sutikimą ruo
šia KLB Hamiltono apyl. val
dyba J. Centro salėje gruo
džio 31 d, Sutikimą norima 
suruošti nauju ir skirtingu 
būdu. Taip, kad atsilankiu
sieji būtų visi patenkinti ir 
visi šypsotųsi. Šios valdybos 
noras yra turėti labai gausų 
sus ibūrimą,

Tad ir būtų siūlytina vi
siems palikti ramybėje rū
sius ir visą vargą bei rūpestį, 
svečių belaukiant ar juos iš
leidžiant į namus.

Tik priėmimo šeimininkė 
gali suprasti, kiek vargo ir 
triūso reikia įdėti, belaukiant 
svečių didesnio būrio. Tad 
visą tą vargą ir rūpestį pali
kime rengėjams, ir visi būki
me jų svečiais, Naujųjų Metų 
išvakarėse, kur sutiksime 
senus pažįstamas bei draugus 
ar užmegsime naujas pažin
tis, Z p

vvelland
NAUJA
VALDYBA

Lapkričio 29 d, KLB Wel- 
lando apylinkės visuotinas 
narių susirinkimas išrinko 
naują valdybą: pirmininkas J. 
Paąžuolis, sekretorius M. 
Šalčiūnas, kasininkas A. Ži- 
naitis. Į revizijos komisiją 
išrinkti Jonas Staškevičius, 
Petras Šidlauskas ir Antanas 
Staškevičius. Apylinkės val
dybos adresas: IO Elizabeth 
E Str. Welland, Ont. Telef. 
732-4954 arba 834-4918.

Apylinkės nariai sparčiai 
mažėja, nes kasmet po keletą 
iškeliauja amžinį'bėn. Jauni
mas, baigęs vidurinį mokslą, 
išvažiuoja į didmiesčius stu
dijuoti ir baigęs studijas daž
niausiai ten pasilieka dirbti 
savo profesijose. Dėl to silp
nėja visuomeninė ir kultūrinė 

M-

veikla. Sunku išrinkti valdo- . 
muosius organus, neįmanoma 
suruošti minėjimus bei pa- , 
rengimus, nes susidaro fi
nansiniai nuostoliai dėl mažo . 
atsilankančiųjų skaičiaus,

Lengvas šaltukas, krintan
čios snaigės, išdekoruoti 
krautuvių langai žmones ruo
šia kalėdinių švenčių nuotai
kai. Naujoji valdyba linki 
apylinkės tautiečiams f
džiaugsmingų švenčių ir lai
mingų, sėkmingų Naujų — , 
1971 metų.'

brxton,ont.
skautai
minėjo r

Londono skautai atžymėjo ka-' 
riuomenės šventę organ) zuotal 
dalyvaudami mišiose lapkričio 
22 d. A. Švilpa kalbėjo šia pro
ga bažnyčioje. Jokio minėjimo. • 
nebuvo. ba

BALTIJA
UNIVERSITETE

Londono tautinių šokių ir dai- . 
nų ansamblis Baltija pasirodė 4 
Western Ontario universitete. . 
Kiekvienais metais universite
tas ruošia tarptautinę savaitę. 
Būna įvairūs pašnekesiai ir- 
diskusijos tarptautiniais reika
lais. Ši savaitė buvo užbaigta) 
šiupinio pobūdžio programa, j 
kurią yra įtraukiamos įvairios., 
tautybės.

Lietuviai šioje programoje | 
pasirodė pirmą kartą, nors jie 4 
turi vieną iš stipriausių grupių

" Iš praeities tavo sūnūs tėp|f 
stiprybę semia", sako mūsų 
himno žodžiai. Londono s tuden-ų£, 
tai neturi ko iš praeities pasi-4 
semti. Bet dabar jie sukruto,y į 
Jie smarkiai juda, ir tas judė~ 
jimas yra visų jaučiamas. Vi- f 
šokiausios sėkmės jiems.

Programa praėjo labai jau- J 
kiojeir šeiminlškoje dvasioje .,1 
Daug plota. Baltija sušoko 4 | 
šokius. Kadangi scena buvo j | 
maža, tai teko šokti mažiau su- . 
dėtingus šokius. Gaila, kad įl 
mūsų didieji ir gražieji vestu- • 
viniai šokiai, kaip "Rezginėlė" 9 
ir "Dovanų šokis" negalėjo būti g 
parodyti. Gal tai bus galima ki- 
tais metais padaryti, nes po | 
pasirodymo Baltija gavo kvie- 
tlmą kitais metais dalyvauti. 
Koncertas žada būti didžiausio- | 
je universiteto salėje.

Po programos buvo kavutė ir < 
mažos vaišės. Mūsų šokėjai .. 
gavo daug komplimentų už gra- ’
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žų pasirodymą. Londono laik
raštis "The London Free Press" 
Išspausdino 3 nuotraukas apie 
universiteto tarptautinę savai
tę. Dvejose yra mūsų Baltijos 
šokėjos. B. A.

montreal
lietuviškasis
Radijas
• Speciali kalėdinė lietuviškoji 
Montrealio radijo programa bus 
transliuojama gruodžio 25 d. 
nuo 3.30 iki 4. 30 vai. p. p.
į Programos vedėjas Liudas 
Stankevičius šią specialią 
tųansliaciją stengiasi paruošti 
iitn patraukliai ir įdomiai.

/f
parduotuvė
TEBEVEIKIA

Tragiškai žuvusio Juozo Lau
rinaičio palikimo reikalai galu
tinai bus nuspręsti teisme 1971 
m. pradžioje.

Velionio parduotuvę, kuri yra 
1918 Frontenac Str., Montrea- 
dyje, dabar tvarko ir veda ve
lionio sūnus Antanas Laurinai - 
tis.

MOTERŲ
ŠVENTĖ

KLK Moterų draugijos 
Montrealio skyriaus metinė 
šventė, įvykusi gruodžio 13 
d., praėjo su dideliu pasise
kimu.

’ Po Šv. Mišių ir tai.dienai 
pritaikinto tėvo Aranausko 
pamokslo, pirmininkė O. 
Čečkauskienė atidarė iškil
mingą posėdį, pakviesdama 
prie garbės prezidiumo stalo 
garbingą viešnią seselę Au
gustą iš Putnamo ir garbės 
nares. Tylos minate buvo pa
gerbtos skyriaus mirusios 
narės.

■ Po oficialios dalies sekė 
dr. Ilonos Gražytės paskaita

"Moderni moteris", Paskaitoj 
moters gyvenimas buvo pa
liestas keliais etapais ir gana 
ryškiai atvaizduotas šių laikų 
dvasioj. Paskaitos tekstas 
vėliau bus patiektas spaudai.

Šventė baigta vaišėmis. M.

ŽIEMOS
BALIUS

KLK Moterų d-jos Mont
realio skyriaus rengiamas 
žiemos balius įvyks 1971 m. 
sausio 16 d.

Labai įdomią programą at
liks montrealiečiams negir
dėta solistė On. Pluškonienė 
iš Philadelphijos ir mūsų 
mielas ir gerai žinomas poe
tas dr. H. Nagys. Tai bus 
dainos ir dailiojo žodžio py
nė.

Atitrūkime nuo dienos dar
bų bei rūpesčių ir pagyvenki
me dainos ir dailiojo žodžio 
atmosferoj. Lauksime visų 
ruošiamame žiemos baliuje.

Rengėjos
LIETUVIŠKIEJI
RENGINIAI

Čia skelbiamas sąrašas tų 
renginių, kuriuos rengėjai 
užregistravo pas KLB Mont
realio Seimelio prezidiumo 
sekretorių P. Adamonį, 
39O7A Rosemont Blvd., 
Montreal, tel. 722-3545.

Gruodžio 31. Naujųjų metų 
sutikimas Vytauto klube.

Gruodžio 31. Šv. Kaz. sa
lėje Parapijos komitetas ruo
šia Naujųjų Metų sutikimą.

Gruodžio 31. AV salėje 
Naujųjų Metų sutikimas. Ruo
šia A V choras.

Sausio 16. Katalikių moterų 
koncertas-balius AV salėje.

Sausio 23. Žvejų ir me
džiotojų klubo Nidos balius 
AV salėje.

Sausio 30. Šv. Kaz. salėje

M. įr J. VALASHIMAI

JUODKOJU SEIMĄ

VISUS GIMINES IR PRIETEL1US LIETUVOJE, KANADOJE, 
JAV IR KITUR SVEIKINA

SVEIKINU VISUS DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS IR 
LINKIU SVEIKATOS BEI LAIMES - 
PETRAS JOKUBKA

SVEIKINAME VISUS MŪSŲ PRIETELIUS 
IR PAŽĮSTAMUS-

V. ir L. STANKEVIČIAI

SVEIKINAME VISUS MUSU KLIJENTUS

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J.-5IAUCIULIS Daromos įvairios durys, langai, vlr-

tuves kabinetai ir kiti {vairus medžio
547 Lafleur Ave., U a Salle (650} P. Q, dirbiniai.

RADIO 1410 MONTREAL
LINKSMU ŠVENČIU IR LAIMINGU 1971 METU LINKI

LIETUVIŠKOJI RADIJO PROGRAMA

W. LAPENAI
General Construction Reg'd. 

89 Orchard Street LaSalle, Que.
*** *** ***

įvairi industrine, komercinis ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas, 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. Tek 266_- 6237.

BELLAZZILAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS 
7882 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 61eme Ave.. LaSalle

TEL. 366-6941

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 
Durys, langu rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popietis, cementas, 
B. P, išdirbini ai Ir visa kt.

LaSalle Auto Specialist Reį’i.
TEL: garažo 366-0500 

namų - 366 - 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.O.
(Priešais NL redakciją)

SAV. G. DESROCHERS.

Valome visokius drabužius, langų užuolai- 
ias, lovų užtiesalus, antklodes, kerpėtus, 

DRY CLEANER & DYERS CO. LTD. '°Pkos ,r vis<’ kH<' namM °pyvoka’ 
1205 Church Ave. Verdun, P.O. Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me

tu patirti, šiam darbe. Turinti naujai įrengtą 
moderniškiausia drobužių apsauga(storage) 
ir greita.patarnavlma.

Savininkai: A. Keršys, P. Petrulis, P. Keriulis, A. Greimus. ,

Windsor

Tel. 768-6679.

r*

parapijos kom. ruošia kun. 
dr. F. Jucevičiaus 10 metų 
parapijoje sukakties minėji
mą.

Vas. 6. AV salėje Mindau
go šaulių kp. balius.

Vas. 13. A V bažnyčios ir 
choro 20 m. sukakties iškil
mingas minėjimas.

Vas. 14. A V bažnyčioje iš
kilmingos dvidešimtmečio 
pamaldos.

Vas. 20. Šv. Kaz. salėje 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
spaudos balius.

Vas. 28. Vasario 16 minė
jimas Plateau salėje.

Kovo 13. Metinis Lito susi
rinkimas A V salėje.

Gegužės 8. A V salėje me
tinis choro koncertas.

Gegužės 15. Verdun High 
School salėje "Gintaro" kon
certas.

Gegužės 15. AV salėje Gin
taro ruošiamas jaunimo šokių 
vakaras.

Gegužės 22. AV salėje šau
lių suvažiavimas.
PRIIMAMAS
MOKESTIS

Kiekvieną sekmadienį AV 
parapijos salėje tuojau po pa
maldų KLB Montrealio Sei
melio prezidiumo iždininkas 
J. Šiaučiulis priiminėja soli
darumo mokestį už 1970 ir 
1971 metus.

Kas dar nesate apsimokėję, 
maloniai kviečiami tai pada
ryti.

VIETOJ
SVEIKINIMŲ

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
"Baltijos" stovyklai paaukojo 
M. Vapsva IO dol. ir Br. 
Staškevičius 5 dol.

Dr. P. Lukoševičius Balti
jos stovyklai paaukojo 20 dol. 
vietoj kalėdinių sveikinimų.

Ona Bieliūnaitė vietoj ka
lėdinių sveikinimų Bražinskų 
bylai paaukojo IO dol.

KNYGŲ
LENTYNA

P. Adamonio apdraudos įs
taigoje, 39O7A Rosemont 
Blvd., Montreal, yra įrengta 
knygų lentyna, kur patys pir
kėjai gali pasitarnauti. Ten 
galima gauti įvairių lietuviš
kų leidinių, plokštelių, pri
imami užsakymai.

Knygų lentyna priklauso AV 
kioskui. Ją tvarko Julytė 
Adamonytė.

delbi
GALIMA
PASIDŽIAUGTI

Šio krašto lietuviai turi dido
ką ir gražią bažnyčią, įsigytą 
naujųjų ateivių sudėtomis lėšo
mis. Per pamaldas pilna baž
nyčia žmonių, gieda choras ir 
gieda labai darniai.

Po pamaldų vieni važiuoja 
namo, bet dauguma eina į salę, 
kur jau jų laukia kava, sumuš
tiniai ir kiti lietuviškai paga
minti skanėstai bei pyragai. 
Kitas nepalaukia grąžos ir taip 
paremia visuomeninius reika
lus.

O tų reikalų daug. Vienas to
kių, štai, tuoj krenta į akis. 
Tai kelios spintos lietuviškų 
knygų. Visos gražiai ir tvar
kingai aplenktos. Knygyną tvar
kąs žymus šio krašto veikėjas 
V. Miceika. Knygyne dabar yra 
apie 500 knygų. Kai pasirodo 
lietuviška knyga, ji nuperkama 
ir padovanojama knygynui.

Po pamaldų knygos išduoda
mos skaitytojams. Čia pat bū
relis lietuvių šnekučiuojasi. 
Stalo gale susėdo, kokie aštuoni 
žmonės posėdžiauti, žodžiu, 
lietuviškas pasaulis gyvas, 
gražus, dvasioje turtingas.

Stipriai prasigyvenę visi. 
Gražūs tabako ūkiai, gražios 
apylinkės. Lietuviai tabako 
augintojai atgaivino šį kraštą, 
įtikino visus, kad čia galima 
ūkininkauti. Kor.

SKAUTŲ
KŪČIOS

Gruodžio 23 d., trečiadienį, 
6.30 vai., Montrealio skau
tai ir skautės ruošia savo 
Kūčias AV parapijos salėje.

SVEČIAS IŠ
CHICAGOS

Montrealyje praeitą savaitę 
lankėsi jėzuitas kun. Juozas 
Aranauskas, montrealiečiams 
pažįstamas iš savo veiklos 
AV parapijoje.

Šiuo metu kun. J. Aranaus
kas darbuojasi Jaunimo cent
re Chicagoje.

PARAPIJOS
SUSIRINKIMAS

Sausio 17 d, įvyks visuoti
nis Montrealio Aušros Vartų 
parapijos susirinkimas. Bus 
patiekta metinė darbų apžval
ga ir finansinė apyskaita. Be 
to, bus svarstomas parapijie
čių metinio mokesčio pakėli
mas iki IO dol. ir Lito pasiū
lymas pirkti du sklypus, 
esančius šalia klebonijos.

Metinis susirinkimas taip 
pat turės išrinkti du naujus 
parapijos komiteto narius.
BALTIJOS
LOTERIJA

Baltijos stovyklos valdyba 
stovyklos patobulinimui ren
gia mūsų menininkų suaukotą 
laimikių loteriją.

Visi prašomi ją paremti.

VIEŠNIA
Montrealyje viešėjo Lilija 

Milašiūtė iš Victorijos, B. C. 
Su ja kartu atgal išskrido S. 
ir A. Vilimai, kurie Britų 
Kolumbijoje praleis šventes.

Nauja literatūros plokštelė

— Kalėdų šventėms “Lietuvių 
Dienų” leidykla (4364 Sunset Blvd., 
Hollywood, Ca. 90029) išleido poe
zijos ir prozos plokštelę, kurioje sa
vo kūrinius skaito keturi populiarie
ji literatūros vakarų dalyviai: Pulgis 
Andriušis, Bernardas Brazdžionis, 
Antanas Gustaitis ir Stasys Santva
ras. Plokštelė pavadinta “Keturi au
toriai — poezija ir proza”.

Kartais nusiskundžiama, kad li
teratūrinės plokštelės esančios nuo
bodžios; šioje plokštelėje autoriai 
įvairus, visi skaito labai charakte
ringai ir imponuojančiai: And-iušis 
savo kaimo fragmentą skaito grau
džiai lyriškai, Brazdžionis — rimtai, 
iškilmingai, Santvaras — liūdnai 
patetiškai, Gustaitis — ironiškai, su 
šelmiška šypsena. Be to, (tarpai yra 
paįvairinti Juliaus Gaidelio origi
naliais (skambinimais.

Plokštelės aplanką puikiai paruo
šė pasižymėjęs grafikas, šios srities 
meistras dail. Alfonsas Docius.

Plokštelė ilgo grojimo, tinka Ste- 
lea ir Mono aparatams. Kaina $5.

širdinga padėka
Žiauri negailestinga liga mane ilgai kankino. Nebesitikėjau, kad 

liksiu gyvas, nes turėjau 7 operacijas. Dabar grįžau į namus ir galiu 
truputi vaikščioti; turiu būti patenkintas bent tuo.

Tariu širdinga ačiū draugams ir pažįstamiems, kurie mane lankė. Jusi^ 
lankymas man suteikė daug džiaugsmo, nebuvau vienas. Dėkoju ir ui 
dovanas, kurių tikrai nepamiršiu.

Ypač dėkoju klebonui t. L. Zarembai ui lankymu ir slaugei A. 
Pcukštaitienei, kuri mane visuomet pralinksmindavo.

Taip pat dėkoju E. Alexandravičiui, J. Arsauskui, L. Balai siui, B. S. 
Balčiūnui, J. Balsiui, S. A. Baršauskui, A. Bernotui, J. Brakniui, R. 
Brikiui, A. Cbodeckui, J. K. Gataučiui, K. J. Gelčiui, J. Graliui, A. 
Gromes, V. Hoffmann, J. M. Jurėnui, J. Jurėnui J. R- Jakštui, P. 
Jurkštui, T. E. Kazakevičiui, P. A. Keršuliui, P- Keturka:, W. Kuliešiui, 
J. Laurinaičiui, G. Machonui, D. D. McGivern, W. V. McGivern J. B. 
Malaiškai, H. Manstavičiui, J. J. ManstaviČiui, B. B. Manstavi iui, M. 
Martusevičiui, J. Meliauskui, P. Petroniui, P. Petruliui, V. Raguiiui, C. 
H. Radeckui, R. Simaniūkščiui, A. M. Sinji jonui, J. Skapinskui, J. Stuku: 
M. Šukiui, A. Tamasoniui, J. Urbonavičiui, P. B. Vitui, J. Zabielai, 
M. T. Zavadskui, K. Zekoniui, S. Balčiūnui, P. H. Vitui.

Taip pat dėkoju Reddy Memorial ligoninės gydytojams dr. R. Shulman, 
dr. A. Popieraičiui, dr. R. Bourne, Royal Victoria ligoninės gydytojams 
— vyr. chirurgui dr. Lloyd MacLean, dr. J. Meakins, dr. R. Southin, Pro 
testantu ligoninės - dr. Stillwell, dr. Mackenzie ir Mr. Miller.

JOHN MASKOLIŪNAS

KELEIVIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISING A, ŽODI SKELBDAMAS. JAU EINA 
66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ, IR IŠ KANADOS GYVENIMO. K! EKVI E- 
NAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGARSĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖ
JIMAI. YRA GRAŽIU APSAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M. ŠVEIKAUSKI ENĖ 
VEDA TEISINIU PATARIMU, SKYRIU.
Metine prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1971 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

Universal Cleaner* & Tjailor*
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.
239 FOURTH AVENUE 

(at Wellington ft.)

Valau ir taisau ••yriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky
mu?, vyriškus paltus, kostiumus ir kel
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

J.

LAURINAITIS JUOZAS Ie!
P Ė M E S l_0r Parduodu alų perkama kaina,

visų rūšių minkštų gėrimą po $2.00 už case, Varškę 5’/2 sv.už$2.10. 
Pigiausiomis kainomis šviežias ir rūkytas dešras ir kitus produktus. 
Atvykite patys į krautuvę - 1918 Frontenac St. ( P R IE PAT METRO)

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

6 01 St. John Road TEL. 695-3883
POINTE CLAIRE, QUE. ( M’ R^auzkaz )

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

arba Nr. 20. Atvažiavę neaasiriksitn I

ATLIEKAMI ĮVAIRŪS MŪRINIMO DARBAI IR VISOKERIOPI REMONTAI. 
CEMENTO, MEDŽIO DARBAI, GELEŽIES SUVIRINIMAS (WELDING). VYKSTU 

IR Į PROVINCIJĄ ONTARIO IR QUEBEKO,

M.Krauza
10167 48th Avenue, Montreal 477 

Tel. 665-2278

LAURENT DAIGNEAULT
President

• DEMON
• DART
• CORONET
» CHARGER
® DODGE
o CHRYSLER '
a CAMION DODGE

763B, BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC 

TĖL. 366-7818

Tel. 365- 3364

» Uorės taisymas 
1a dažymas

a ratu derinimas
o kiti remontai
Visu firmų automobiliams

De La Verendryo Blvd, ir Hebert kampas

1
f.

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius • Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai 

e Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimcy

_ • Apkainavima s nemokama s**^
140 - 2e AVENUE n # < A A

LASALLE JOO-"U33U
-PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
VAIRIOS PROGOS

to

T. Laurinaitis

'ony J

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
TEL. 525- 8971.

e A.B.C. Parcel service patarnauja gerbiamiems lietuviams klijentams jau 17 metų ir ryžtasi tai 
daryti dar daugelį metų ateityje.

e A.B.C. yra vienintelė bendrovė Montrealyje, kuri turi visus leidimus ir teisę pati išrinkti mokes
čius bei siųsti siuntinius tiesiai iš Montrealio.

e Mes turime pilna pasirinkimą įvairiausių medžiagų, tinkamų siuntoms, ir duodame dideles nuolai
das angliškoms medžiagoms (joms muitas yra tiktai $ 1.00 - vienas doleris - už jardų) 

už apsiaustus nuolaida iki
e Parduodame taip pat specialius pažymėjimus (certificates), už kuriuos galima pirkti f 

dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.
e Skubėkite mus aplankyti arba skambinkite mums, kad galėtumėte gauti visų informac 

tai, kų geriausia šiuo metu siųsti Lietuvon.

i0%
:es

ijo apie

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 1970. XII. 23-9 pzl.
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KRONIKA
LIETUVIŲ DIENA IR 
JAUNIMO KONGRESAS

17-ji Kanados Lietuvių die
na 1971 metais įvyks Padėkos 
dienos savaitgalį, St. Catha
rines mieste.

Numatomas sušaukti ir Ka
nados Jaunimo kongresas, 
kurio metmenys jau sudaryti 
ir artimiausiu metu bus ap
tarti su St. Catharinės apy
linkės valdyba. Jeigu bus pa
siektas susitarimas, Jaunimo 
kongresas įvyks tą pačią da
tą St. Catharinės mieste.

VAKARAS
BRADŪNO ŽENKLE

Gruodžio 5 d. LF bičiuliai 
Los Angeles suruošė litera
tūros vakarą, kuriame daly
vavo iš Chicagos atvykęs 
poetas Kazys Bradūnas, 
Bernd, Brazdžionis, Danutė 
Mitkienė, Elena Tumienė ir 
Pranas Visvydas.

Pr. Visvydas vakare pri
statė visuomenei naujausiąją 
Kazio Bradūno poezijos knygą 
"Donelaičio kapą".

Ta proga buvo parduota 
apie 50 egz, naujosios Bra
dūno knygos.

IŠTRAUKOS IŠ
TESTAMENTO

Vienam iš didžiųjų Lietu
vos valstybininkų, Lietuvos 
žemės reformos vykdytojui 
p r ei. Mykolui Krupavičiui 
mirus, buvo paskelbtos jo 
testamento ištraukos.

Tai f ką byloja tos ištraukos, 
bene ir bus pats geriausias 
nekrologas velioniui. Štai, 
jos:

"Laidotuvės turi būti kuk
lios... Nei pamoksle, nei 
kalbose mano asmenį neliesti. 
Kalbėtojai teprimena lietu
viškai išeivijai tuos idealus,

kuriems aš visą gyvenimą 
tarnavau ir skelbiau kiekvie
na proga: laisva, nepriklau
soma Lietuva, nenuilstama ir 
nenutraukiama kova dėl jos 
išlaisvinimo, rėmimas darbu 
ir finansais tų institucijų, ku
rios vadovauja tam išlaisvi
nimui -- Vliką ir Altą, išlai
kyti išeivijoje lietuvių kultūrą 
ir lietuvių kalbos meilę, iš
auklėti lietuvių jaunimą taip, 
kad sugebėtų ir norėtų tęsti 
kovą dėl Lietuvos laisvės ir 
lietuvybės išlaikymo lietuviš
koje išeivijoje. To nori ir 
reikalauja ne tik Tėvynė, bet 
ir Dievas... Mano akis ir 
krūtinę užpilti Lietuvos že
mele... Jei kas mano laido
tuvių proga skirtų kokią auką, 
prašau skirti Lietuvių Fondui 
ar LB Kultūros Fondui".
SOLIDARUMO
ĮNAŠAI

K.LB Kr. valdyba gavo so
lidarumo įnašą iš šių apylin
kių: Vancouver — 24, 50 dol., 
St. Catharines — 78 dol., Ed
monton — 40 dol., Montreal 
•- 120 dol., Winnipeg — 50 
dol., Welland - 32 dol., De
lhi — 70 dol., ir už dvejus 
metus iš Hamiltono 318,50 
dol.

KR. VALDYBA
DĖKOJA

KLB Kr. valdyba nuošir
džiai dėkoja 16-sios Kanados 
Lietuvių dienos rengimo ko
mitetui ir Londono apylinkės 
valdybai už taip gražiai pa
vykusią visų Kanados Lietu
vių šventę.

Pirmą kartą visą Kanados 
Lietuvių dienos programą iš
pildė lietuviškasis jaunimas, 
Kr. valdyba dėkoja jaunimui, 
išpildžiusiam programą, ir jų 
vadovams. Visos apylinkių

Laima Rastenytė ir Darius Lapinskai po sutuoktuvių, kurios 
įvyko Chicagoje lapkričio 28 d. Bostone ir Stuttgarte muzi
kos studijas baigęs Darius Lapinskas sėkmingai reiškiasi 
kaip dinamiškas ir kūrybingas kompozitorius, dirigentas ir 
režisorius, Laima Lapinskienė studijuoja prancūzų kalbą, 
filosofiją ir dramą.

d
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MONTREALIO LIETUVIAI!

ŠV. KALĖDOS TEBŪNA JUMS STIPRESNĖS VILTIES GIMIMO 
ŠVENTĖ, KAD IŠTVERTUMĖTE LIETUVIŠKUME.

NAUJIEJI METAI TEATNEŠA NAUJO RYŽTO KIEKVIENAM AS
MENIUI IR ORGANIZACIJOMS LIETUVIŠKAME DARBE.

SIU ŠVENČIŲ METU JŪS SAVO MALDOSE IR MINTYSE JUNG- 
KITES SU VISAIS IŠSKLAIDYTAISIAIS LIETUVIAIS į VIENINGĄ 
PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENE IR SU PAVERGTAISIAIS Į, 
BROLIAIS LIETUVOJE.

KLB MONTREALIO SEIMELIO PREZIDIUMAS

■ H

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS APYLINKIŲ VALDYBAS, TAUTOS 
FONDO APYLINKIŲ ATSTOVYBES BEl' ĮGALIOTINIUS, 
TAUTOS FONDO LĖŠŲ TELKIMO TALKININKUS IR VISUS ' 
GAUSIOMIS AUKOMIS REMIANČIUS PAVERGTOS TĖVYNĖS 
LAISVINIMO DARBĄ, KALĖDŲ ŠVENČIU IR NAUJUJU METŲ 
PROGA, NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA

TAUTOS FONDO
KRAŠTO ATSTOVYBĖ KANADOJE

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į

NAUJŲJŲ 1971 METŲ SUTIKIMO

BALIŲ
kuris įvyks gruodžio 31 d., ketvirtadienį, DLK Vytauto klube, 
2161 St. Catherine Street E., Montreal.

įėjimas 5 dol,

Bus geras orkestras, gausus baras su šaltais užkandžiais, 
9 vai. karšta vakarienė su šampanu.

Pradžia 8 vai. vakaro.

Bilietus prašome įsigyti iš anksto.
Skambinkite tek J. Skinkis 522-9606, 522-2353;

L. Gudas 482-6543 ir prie įėjimo.

Klubo valdyba

A. * A.

ALEKUI TAMASONIUI

staiga mirus, žmonai Julijai reiškiame gilia užuojauta 
ir kartu liūdime Janina ir Gediminas

Rukšėnai

valdybos raginamos remti vi
sus mūsų jaunimo meninius 
vienetus, nes jie yra mūsų 
pasididžiavimas ir mūsų 
ateitis.

Krašto tarybos sesija, įvy
kusi spalio 24-25 d. ’ Otavoje, 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
KLB Kr. valdyba dėkoja Ota
vos apylinkės valdybai ir vi
siems otaviečiams už malonų 
suvažiavimo priėmimą ir di
delį vaišingumą. Džiugino 
gausus Krašto tarybos narių 
dalyvavimas., o ypač dėkoja 
atstovams, atvykus lems iš 
Edmontono ir Calgary.

EKSPONATAI KILNOJAMAI 
PARODAI

KLB Kr. valdybos Kultūros 
komisijos pastangomis jau 
atrinkti ir paruošti ekspona
tai kilnojamąjai liaudies me
no parodėlei.

Apylinkių valdybos bei ki
tos lietuviškos organizacijos, 
norinčios surengti tokias pa
rodėles kitataučiams, gali 
kreiptis į KLB Krašto valdy
bą, ir eksponatai bus pasko
linti. Krašto valdybos adre
sas: 1O11 College St., Toron
to 4, Ontario.

ĮSTEIGTA
BENDRIJA

Lapkričio 28 d, Nottingha- 
me įvyko steigiamasis Angli
jos lietuvių katalikų bendrijos 
suvažiavimas. Jame dalyvavo 
Europos lietuvių vysk, A. 
Deksnys, Anglijos Sielovados 
kunigai, bažnytinių komitetų 
atstovai, be to, dalyvavo ste
bėtojais D. Britanijos Liet. 
Bendruomenės, LSS Anglijos 
rajono ateitininkų atstovai.

Suvažiavimas priėmė laiki
nus bendrijos įstatus ir suda
rė pirmąją bendrijos vadovy
bę iš visų bažnytinių komitetų 
pirmininkų,

DĖL PROF. J. KAZLAUSKO 
MIRTIES

"Tiesa" gruodžio 4 d. pa
skelbė "išrašą iš teismo me
dicininės Kpmisijinės eks
pertizės akto". To išrašo 
tekstas buvo toks:

"1970 m. spalio 8 d, Vil
niaus universiteto profeso

rius J. Kazlauskas, išėjęs 
apie 13 vai. iš Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos bibliote
kos, dingo. Ryšium su tuo 
prokuratūroje buvo iškelta 
baudžiamoji byla ir atliktas 
tardymus. Lapkričio 17 d, J. 
Kazlausko lavonas buvo ras
tas Neries upėje, Vingio par
ko rajone. Tardymas nustatė, 
kad Kazlauskas mirė nuo me
chaninės asfiksijos, p r {ger
damas vandenyje.

"Lavono tyrimo metu ne
rasta sužalojimų bei žymes
nių liguistų pakitimų, kurie 
būtų galėję sukelti Jono Kaz - 
laiško mirtį. Mirtis įvyko 
nuo mechaninės asfiksijos 
prigeriant vandenyje. Lavono 
pakitimai rodo, kad J. Kaz
lauskas mirė maždaug prieš 
6 savaites ir tiek pat laiko 
išbuvo vandenyje. Kūne ne
rasta sužalojimų, būdingų ko
vai ar savigynai. Lavono ty
rimo metu konstatuota prasi
dedanti aterosklerozė aortoje 
ir širdies vainikinėse arteri
jose (pirmo laipsnio pirmos 
stadijos), Kitų ligų nerasta. 
Lavono organuose nuodingų 
cheminių medžiagų nerasta".

Pasak "Tiesą", tą komisiją 
sudarė Lietuvos TSR Sveika
tos ministerijos vyr. teismo 
medicinos ekspertas A. Lau
žikas, profesoriai J, Ma rku
lis, J. Nainys, medicinos 
mokslų daktaras S, Pavilonis, 
docentas A, Žygas, Sveikatos 
apsaugos ministerijos IV val
dybos respublikinės ligoninės 
vyr. gydytojas V. Čepaitis, 
respublikinio teismo medici
ninės ekspertizės biuro labo
ratorijos vedėjas J. Gudavi
čius, teismo medicinos eks
pertas A , Eidukevičius.

DRAUGAMS
IR BIČIULIAMS 
linksmų švenčių 
ir
LAIMINGŲ
NAUJŲJŲ METŲ 
NUOŠIRDŽIAI
LINKI
Romas
Maz ii iauskas

KANADOS ŠAULIU RINKTINĖS IR JOS RIBOSE ESANČIOS 
TORONTO VL. PUTVIO, MONTREALIO LK MINDAUGO, DEHLIO 
DLK GEDIMINO IR HAMILTONO DLK ALGIRDO SAULIŲ KUOPŲ 
VALDYBOS SVEIKINA ŠAULIUS IR ŠAULES, DABARTINIUS IR 
BUVUSIUS, SU ŠV. KALĖDOMIS IR LINKI LAIMINGŲ 1971 METŲ.

KALĖDŲ PALAIMOS IR RAMYBES VISIEMS LINKI 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA.

Kun. dr. p' Jucevičius,
Parapijos komitetas ir taryba

DŽIAUGSMO ŠV. KALĖDOMS IR VIEŠPATIES PALAIMOS 1971 
NAUJIEMS METAMS MIELIEMS PARAPIJIEČIAMS IR VISIEMS 
BIČIULIAMS. AUŠROS VARTŲ, PARAPIJOS KUNIGAI:

Tėvas L. Zaremba, S.J.
Tėvas S. Kulbis, S.J, 
Tėvas K. Raudeliunas, S. J. 
ir parapijos Komitetas.

SVEIKINU VISUS MONTREALIEČIUS SU ŠVENTĖMIS 
IR LINKIU GEROS SVEIKATOS.
Tautos fondo įgaliotinis Montrealyje
AUGUSTINAS KALVAITIS

V. S-GOS RAMOVES MONTREALIO SKYRIUS SU ŠV. KALĖDOMIS IR 
NAUJAISIAIS METAIS SVEIKINA NARIUS, SAVANORIUS KŪRĖJUS, 
ŠAULIUS IR VISUS BIČIULIUS.

VALDYBA

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVIESOJE UŽ LIETUVOS LAISVf, 
ŽUVUSIŲJŲ BROLIŲ TĖVYNĖS MEILĖS UGNIS TEBŪNA ŠVYTU

RIU VISIEMS PASAULYJE ESANTIEMS SESĖMS IR BROLIAMS 

ŠAULIAMS Lietuvos Karaliaus Mindaugo Šauliu,
K u o p a.

ŠV. KALĖDŲ DŽIAUGSMO, LAIMINGŲ IR SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ 

METŲ VISIEMS ŽVEJOTOJAMS IR MEDŽIOTOJAMS LINKI 

“Nida*4 Montrealio Lietuvių Z^ejotoju,-Medžiotoj u, 
K I ubo Valdyba,

MIAMI LIETUVIU PILIEČIU K LUBAS S V EIK IN A VISUS LIETUVIUS 
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJUJU METU ŠVENČIU PROGA

% l l ‘

Direktoriai ir Valdyba
3 655 N.Wėst St. Miami, Florida

ŠVENČIU PROGA, SVEIKINAME NARIUS IR VISUS LIETUVIUS i

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
123 kuopa Montrealyje.

ŠVENTINĖS NUOTAIKOS IR SĖKMĖS NAUJUOSIUOSE 
METUOSE LINKIME VISIEMS ARTIMIESIEMS IR 
PAŽĮSTAMIEMS -

Aldona ir Pranas Paukstaičiai
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