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KENNEDY,NIXON IR MES
JAV lietuviai beveik 

visada orientavosi demo
kratų link. Nėra abejo
nės, kad dauguma lietu
vių i960 rinkimų metu, 
pasirinko Kennedį, o ne 
Niksoną. Tačiau kitų 
laisvojo pasaulio kraštų 
lietuviai, atrodo, simpa
tizavo Niksonui. Mat, tuo 
metu vis dar buvo žavi
masi JAV Kongreso de
klaracija, jog JAV nepri
pažįsta Lietuvos bei kitų 
Baltijos kraštų inkorpo
ravimo Sovietų Sąjungon.

AŠtuonerių metų John 
F o Kennedžio nužudymo 
sukaktis praėjo beveik 
nepastebimai Vašingtone. 
Senatprius Edward Ken
nedy nuvyko prie jo žu
vusių brolių grabų Ar
lington© kapinėse, kur 
dega amžjinoji liepsna, ir 
tuo būdu užskleidė antrą 
lapą istorijos. John Con
nally, aršusis naujasis 
valstybės i* lo sekreto
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rius, prisipažino, jog 
1971 m. lapkričio 22 d. 
buvęs labai užimtas, kad 
atsimintų, jog prieš aš
tuonerius metus jis va
žiavo kartu su preziden
tu Dalias mieste, kai jis 
tuo metu buvo Tekso gu
bernatorius. Liūdna su
kaktis, ar ne? Sic transit 
gloria mundi... Taip 
dingsta šios žemės gar
bė... Demokratas Con
nally, prezidento John- 
sono ištikimas tarnas ir 
bičiulis, staiga persi- 
krikštijjo respublikonu... 
Bet respublikonas Lind
say, New Yorko miesto 
burmistras, visai nese
nai perbėgo prie demo
kratų lovio. Ar negera 
kompensacija demokra
tams ? Lindsay tikisi bū
siąs išrinktas demokratų 
konvencijoje kandidatu į 
JAV prezidentus. Mat, 
kai Tedas Kennedis pri
teršė savo lizdą, jam 

gauti nominaciją mažą 
šansų.

Greitakojis perbėgėlis 
Connally pasišovė kapi
talistinės Amerikos nu
smukusius finansus pa
taisyti. Nors Niksono 
protekcionistinė preky
bos ir pinigų politika su
gadino santykius su Ja
ponija ir Kanada, nors ši 
politika kelia baimę, jog 
sukels globalinį prekybos 
karą, atrodo, kad Ame
rika kol kas pasirinks 
izoliacijos būklę.

Amerikai paskelbus 
prekybos ir mainų karą, 
uždedant 10% virštaksę 
importuotom prekėm, 
pradėjo rikiuotis kovon 
artimi ir tolimi Ameri
kos kaimynai. Kanada 
šiaušiasi, Japonija dar 
laukia kol bus atitraukta 
paskutinė JAV bazė.

Virštaksė paskatino 
Angliją stoti į Europos 
kontinento ekonominę 
bendruomenę. Ruošiasi 
pasekti Anglijos pavyz
džiu Norvegija, Danija 
ir, gal būt,Švedija. Prieš 
protekcionistinę Ameriką 
skubiai organizuojasi 
Europos frontas, susibū
ręs, į Ekonominę Bend
ruomenę, kurios gamy
bos pajėgingumas ir gy
ventojų skaičius yra di
delis. EEB turi 259 mi
lijonus gyventojų ir per 
metus išvysto 621 mili
jardo dol. gamybą. Sov. 
S-ga su 242 mil. gyv. 
gamina už 486 milijardus 
dol. O JAV su 205 mil. 
gyv. — 974 milijardus 
dol.

Kyla rimta abejonė ar 
Amerika galės atlaikyti 
frontą šioje galijotų ko
voje, kad galėtų toliau 
tęsti izolijonistinę politi
ką.

Manydamas, kad galės 
apriboti atominio karo 

galimybę/ Niksonas sten
giasi pralaužti izoliaci
nius varžtus, kurie 
gniaužia komunistinę Ki
niją. Tačiau jo kritikams 
atrodo, kad jis perdaug 
lėtai veikia užbaigti In- 
dokinijos džiugiių karą.

John F. Kennedy nu
tiesė dabartinės JAV už
sienių politikos pagrin
dus. Jis buvo kietai 
griežtas Kubos krizės 
metu, kas privertė 
Maskvą žengti atgal. Jis 
vedė derybas dėl atomi
nių ginklų gamybos ir jos 
kontrolės. Tačiau Nikso- 
nas savo užsimojimuose 
užsienių politikos srityje 
pasiekė žymiai didesnių 
rezultatų, negu Kennedy."

Bet vidaus reikaluose 
Kennedy ir Johnsonas at
siekė žymesnių rezulta
tų, negu Niksonas. Jis 
sekė savo pirmtakų nu
statytą programą, nepa
jėgdamas prasiveržti per 
’’white, middle-aged pub
lic opinion”.

Lietuvos laisvinimo 
veiksniai laisvajame pa
saulyje spekuliavo idėja, 
kad JAV neišvengiamai 
įsivels į karą su Sovietų 
Sąjunga. Atrodo, kad šia 
iliuzija tebegyvenama 
dar ir dabar. Nepajėgia
me, atrodo, suprasti 
JAV politinių žingsnių. 
Viską darome save ra
minti ir tikėtis, kad ka
pitalistinis pasaulis greit 
susigrums su proletari
niu pasauliu, o to pasė
koje Lietuva ir kiti pa
vergtieji kraštai atgaus 
laisvę...

Šitas galvojimas yra 
tikras opiumas, marihu
ana ar LSD. Kai kas ma
no, jog JAV pastangos 
atstatyti santykius su ko
munistine Kiniją, sukels 
galimybę neišvengiamo 
karo tarp Sovietų Sąjun
gos ir Kinijos. Toks gal
vojimas yra ' ne kas kita, 
kaip iliuzorinis mitas.

Tačiau yra mūsų tarpe

LAISVE' A

KLB Montrealio apy
linkės pirmininkė Silvija 
Piečaitienė, lapkričio 23- 
sios proga, tarė tokį žo- 
dį:

Laisvė yra kiekvieno 
žmogaus neginčijama tei
sė. Mums, gyvenantiems 
laisvame krašte, žodis 
bei sąvoka ’’laisvė” tapo 
kasdieniniu, savaime pri
imtinu reiškiniu. Taip, 
kad mes net dažnai už
mirštame, jog esame ta 
priveligijuota mažuma, 
kuri gali džiaugtis lais
ve.

Dabar mūsų tėvynėje 
likusiems mūsų broliams t 
laisvė yra tik graži sva
jonė, nepasiekiamas ide
alas, nenuperkamas liuk
susas.

Šiandieną, minint ka
riuomenės šventę, prisi
mename visus mūsų ko
votojus, kurie mums ir 
mūsų tėvynei buvo grąži
nę laisvę. Jie išėjo sa
vanoriškai, tėvynės mei
lės ir to universalaus 
laisvės troškimo vedini. 
Šiandieną mes jiems len
kiame galvas ir tariame 
tyliai ačiū, nes daugelis 
daugelis jų mums laisvę 
nupirko brangiausia kai
na — savo gyvybe.

Mūsų padėka savano
riams kovotojams ir mū
sų pažadas Lietuvoje 
esantiems tebūna nepa
liaujamas ryžtas kovoti, 
kad, laisvei išaušus, ga
lėtume tvirtai ir atvirai 
jiems pasakyti — mes 
irgi atlikome savo parei
gą- 

aiškiau galvojančių, kad 
dabartinės užsienių poli
tikos konsteliacijoje rei
kalinga mūsų veiksniams 
persiorientuoti, nustatant 
laisvinimo programos 
gaires ilgesniam laiko 
tarpui.

Dr. Stasys Daukša



DIENOS 
TEMOMIS

Tai ne vien tik lietuviška, bet aplamai 
šių laikų savybė — jaunimą skatinti, mylė
ti, glostyti, lepinti, jam pataikauti, bet ly
gia dalia, kone tuo pačiu atsikvėpimu tą 
patį jaunimą peikti, niekinti, į grynus 
nuostolius nurašyti, jį kritikuoti, ant jo 
burnoti ar paprasčiausiai ranka į jį numoti. 
Dar niekad, tur būt, jaunimas nesusilaukė 
tokio visuotino dėmesio ir niekąd jis, ma
tyt, dar neturėjo tokios konkrečios galios, 
tokios įtakos visai visuomenei. Ir tai vyks
ta globaliniu mastu: rytuose ir vakaruose, 
didelėse ir mažose tautose, ūkiškai atsili
kusiuose ir technologiškai pirmaujančiuose 
kraštuose.

Apie tai visose pasaulio kalbose jau pri
rašyta tūkstančiai romanų, susukta filmų, 
paruošta daug sociologinių, psichologinių, 
politinių studijų, o ateityje apie jaunimą, 
matyt, bus dar daugiau rašalo išlieta.

Lietuviškasis išeivijos jaunimas jaunimu 
yra šiandieną, šių dienų visuomenėse, va
dinasi, jį įtaigoja, formuoja ir savo ant
spaudą uždeda tas pats dvidešimtojo am
žiaus pabaigos gyvenimo būdas, jo savybės. 
Kita vertus, išeivijos jaunimas formuoja
mas ir specifinių sąlygų, išplaukiančių iš 
nepaneigiamo fakto, kad tautos diasporoje 
gimęs arba bent užaugęs jaunas žmogus 
gyvena ir vystosi nuolatinėje dviejų kultūrų 
įtampoje, jis neišvengiamai turi suderinti 
iš tėvų paveldėtąjį lietuviškumą su gyvena
mojo krašto, iš tikrųjų — savo gimtojo 
krašto kultūra, visuomeniniais santykiais 
ir tradicijomis.

Ne visuomet tai lengva suderinti. Ypač 
prisiminus, kad Vakarų visuomenės šian
dieną yra pabrėžtinai pluralistinės, o jau
nimas aplamai liberalus. Išeivijos jaunimo 
tėvai daugumoje juk yra konservatyvūs, 
kuriems visuomenė savaime turinti bū
ti vienalytė ir vieninga, kurie itin didelės 
pakantos nėra linkę rodyti visokiems disi
dentams, įvairių naujovių siūlytojams. Vy
resnioji ir senesnioji karta dažnai papras
čiausiai netiki, kad jaunesniųjų siūlomi 
nauji metodai, naujos idėjos kartais gali 
būti tinkamesnės besikeičiančiame šių die
nų pasaulyje, kuriame jaunimas gyvena, 
neapsunkintas praeities palikimo, galvoji
mo šablonų ar prejudicijų.
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Dažnas jaunuolis ne kartą iš tikrųjų pa
sijunta beveik šizofreninėje padėtyje. Lie
tuvių tarpe jis yra pakankamai konservaty
vus, ir tradicionalistas, jis ir absoliutus 
lietuvis, žodžiu, jis elgiasi ir kalba taip, 
kad įtiktų vyresniesiems, kad sužavėtų sa
vo tėvus, dėdes ir tetules. O bendramečių 
tarpe, patekęs amerikiečių ar kanadiečių 
sambūriu, tas pats jaunuolis kartais pasi
daro nebeatpažįstamas. Jam aplinkos ter
šimas, rasinės riaušės, pasaulinė taika,
Vietnamo karas pasidaro daug svarbesnės 
problemos, kaip tos nesiliaujančios kalbos 
apie Lietuvos laisvinimą. Dabartinė Vaka
rų literatūra jam daug įdomesnė ir reikš
mingesnė, negu lituanistinėje mokykloje 
išmoktas Maironio posmas ar Vaižganto 
paragrafas.

Tačiau neapsirikime: jaunimo dauguma 
iš tikrųjų yra lietuviška. Pasikeitusio 
pasaulio sąlygos, ištikimybė ir indentifi- 
kacija su gimtuoju kraštu ir jo kultūra, 
diasporos specifika, be abejo, palieka sa
vo neišdildomus pėdsakus, ir jaunimas 
šiandieną savo lietuviškumą išgyvena ki
taip kaip jų tėvai. Tas lietuviškumas kar
tais pasireiškia labai dramatiškai, pvz., 
kai praeitaisiais metais amerikiečiai so
vietams išdavė Simą Kudirką. Pirmoje ei
lėje juk pats jaunimas tada šoko protestuo
ti, demonstruoti ir viešai piktintis laisvės 
idealo išdavimu. Čia jaunimui nebebuvo 
tuščios kalbos, bet konkreti ir akivaizdi - 
laisvės kova ir užsiangažavimas.

Profesorius McLuhanas, matyt, neklydo, 
sakydamas, kad gutenbergiškosios kultūros 
laikotarpis pasibaigė, kad spausdintojo žo
džio erą pakeičia vaizdo ir įvaizdžio laikai. 
Nuo kūdikystės televizoriaus ekrano šešė
lyje augęs ir besivystęs jaunuolis šiandieną 
iš tiesų vis rečiau subręsta į gutenbergišką 
žmogų, kuris jaustų tikrą nuostabą ir pa
garbą rašytam žodžiui ir knygai.

Televizinės kultūros produktu, be abejo, 
yra ir lietuviškasis jaunimas. Tad gal ir be 
labai didelio reikalo nuogąstaujame dėl to 
jaunimo lietuviško neraštingumo. Šiandieną 

aplamai mažiau jaunuolių sugeba savo mln 
tis tvarkingai ir suprantamai išreikšti raš 
tu. Ne taip jau daug lietuvių jaunuolių Ir 
savo gimtojo krašto kalba yra ypatingai 
raštingi.

Tokios ’’meluhaniškos” mintys kartais 
kyla, kai stebi pačio jaunimo atliekamą ko
kį konkretų darbą. Štai, praeitaisiais me
tais būrelis Bostono lietuvių jaunuolių su
sibūrė į vadinamąjį ’’lietuvių jaunimo in
formacijos centrą’.’, kuriam iki šiol labai 
energingai, visokiausių idėjų kupinas, en-
tuziazmu kone trykštantis, laiko, darbo ir 
asmeniškų lėšų negailėdamas vadovauja 
Gintaras Karosas.

Tas ”info" centras išleido tris biuletenio 
numerius, kuriuos siuntinėjo visiems jau- 
nuoliams, kurių adresus tik surado, o šią 
vasarą suruošė jaunimo kelionę aplink 
šiaurinę Ameriką. Kelionė organizatoriui 
davė 900 dol. nuostolio, joje viso labo da
lyvavo 24 jaunuoliai (nors ne visi tuo pačiu 
metu), jos nauda ir laimėjimai, be abejo, 
nemaži, nors ir ne tokie jau įspūdingi, 
kaip organizatoriai teigė ir tebeteigia.

Dabar ”info” centras išleido jau nebe 
biuletenį, bet 24 psl. ofsetinį leidinį, pa
vadintą ’’The World Lithuanian Youth Ma- 
gazine” — ’’Lietuvių jaunimas”. Iš jo pus
lapių ir iš to leidinio redaktoriaus Gintaro 
Karoso pasisakymų išryškėja ir tie bruo
žai, kuriais šitas jaunimas jau aiškiai skl- 
riasi nuo vyresniųjų lietuvių.

Kaip šių dienų jaunimas aplamai, taip ir 
lietuviškasis jaučia ir mano, kad visuome
nės pareiga yra jį remti, jo darbus finan
suoti, jam padėti. Ir Bostono inf. centras 
daugiau kaip penkiems tūkstančiams lietu- 4 
vių jaunuolių visame pasaulyje savo leidinį 
siuntinėja nemokamai, renka jaunimo ad
resus, juos įprogramuoja į IBM kompiute
rio sistemą, kurią stengiasi išvystyti iki 
tokio laipsnio, kad kiekvienas išeivijos lie- 
tyvis, vyresnis kaip 15 m. amžiaus, būtų 
toje sistemoje užregistruotas ir įjungtas į 
bendrą informacijos srautą.

Tokių modernių ir, žinoma, išlaidžių 
moderniškų priemonių neturi jokia kita vi
suotinė lietuvių organizacija: nei Bendruo-
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IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

TVARKINGI LIETUVIAI 
m hillbiliai

Dar mokyklos metais 
skaitytas romanas ’’Ar
kansas© traperiai” paliko 
savaimingą prisiminimą 
apie šią Amerikos pietinę 
valstiją. Atsiradus pro
gai aplankyti Hot Springs 
karštąsias versmes, teko 
Iš arčiau pamatyti Ar
kansas valstiją. Šalia 
plačių, nusausintų pelkių, 
čia kažkaip nebesimatė 
tos romane aprašytos ro
mantikos. Gal kad nūdien 
nebebuvo buivolus gau
dančių traperių ir su in
dėnais kovojančių koubo-

Atvykus į Hot Springs, 
nieko arčiau nepažįstant, 
sunkiau su įsikūrimu, 
nes lietuviški nakvynės 
namai pavadinti takiais 
vardais, kaip Ina, Ar
thur’s Court, Birch Mo
tel. Tik dėka atsitiktinai 
sutiktos C. Minginienės 
pavyksta apsižiūrėti, su
sipažinti su tautiečiais, 
patirti apie tą garsųjį 
karštų šaltinių miestą.

Dr. Zenonas ir Lidija 
Minginai gyvena erdvia
me name, pušyne, Ha
miltono ežero pakrantėje. 

Daugiau jų nuosavybių 
yra pačiame mieste. Įdo
miausia, kad dr. Mingi- 
nas taip gerai išmokė 
savo žmoną lietuviškai, 
kad vos galima pastebėti 
jos akcentą.

Arčiau apžiūrint Šiau
lių didumo miestą, nuo
monė pamažu keičiasi. 
Nors vietovė yra National 
Park ribose, visur pa
stebima priežiūros stoka 
ir nerūpestingumas. Tik 
tiek, kad čia labai mažai 
negrų ir visai nėra hipių. 
Stebint pušynais apaugu
sią kalvotą gamtą, gėrin
tis azalijų ir magnolijų 
medžiais, girdint čiul
bančias lakštingalas, į 
akis metasi neprižiūrėti 
parko takai, nevalytos 
gatvės. Parkas teturi ke
letą takų su negausiais 
suolais, pora fontanų. 
Toli gražu nuo to įsivaiz
duoto Hot Springs Natio
nal Parko.

Lietuviškoms sody
boms ir mūsų verslinin
kams darant išimtį (mūsų 
žmonės darbštūs ir tvar
kingi), tą patį tenka pa
sakyti ir apie vietinių gy
ventojų privačias nuosa
vybes. Kaip vienas tau

tietis išsireiškė, ko dau
giau galima tikėtis iš hil— 
bilių. O viena čikagietė 
nusiskundė, kad dėl vi
suotino netvarkingumo 
parduos ianti namą ir 
grįšianti Chięagon.

Hot Springs mieste 
viskas perdėm suvers- 
linta. Garsiosios mine
ralinės vonios įrengtos 
eilėje mauzoliejus p te
menančiuose pastatuose, 
kurie negali prilygti Ka
nados vakaruose esan
čioms mineralinėms vo
nioms, sukoncentruotoms 
didžiuliuose maudymose 
baseinuose Banff, Jas
per , Fairmount Springs 
ar Radium Springs vie
tovėse.

Tiesa, Hot Springs 
mieste, keliose vietose 
prie trykštančio minera
linio šilto vandens fonta
no už atsigėrimą nerei
kia mokėti. Taip pat prie 
specialiai įrengtų čiapų 
galima veltui pripildyti 
savo indą karšto, tiesiog 
iš žemės gelmių trykš
tančio mineralinio van
dens. Klimatas čia toks 
geras, kad, nežiūrint 
spalio mėn. antrosios pu
sės, dienos temperatūra 

dar tebesilaiko prie 80 
laipsnių Fahrenheito, o, 
kaip vietiniai pasakoja, 
pereitose Kalėdose turė
ję 70 laipsnių.

S, Pranckūnas
NE VIEN 
PIRMININKAS

Korespondentas ”pr. 
p.”, NL lapkr. 10 d. ra
šydamas apie jūrų šaulių 
Neringos kuopos rudens 
balių, pabrėžia, kad tai 
buvo suruošta vien tiktai 
kuopos pirm. J. Zavio 
iniciatyva. Tai neatitinka 
tikrovei.

Minimas jūrų šaulių 
Neringos kuopos rudens 
balius buvo suruoštas 
anksčiau įvykusio valdy
bos posėdžio nutarimu, 
visų valdybos narių ir jų 
talkininkų dėka.

Dėl šaulių bendradar
biavimo su ukrainiečiais, 
irgi nieko oficialaus nė
ra. Jie vakaro metu bu
vo eiliniai svečiai, Įsigį- 
ję eilinius įėjimo bilie
tus.

Aldona Urbanavičienė 
Prierašas. A. Ur

bana vičienė yra Mont- 
realio jūrų šaulių Nerin
gos kuopos valdybos sek
retorė.

CITATOS
J. Pr. Draugo veda

mąjį spalio 26 d. šitaip

pradeda:

’’Lietuviai gydytojai 
kaskart garsiau ima kal
bėti, kad Chicagoje jau 
ir tarp lietuvių jaunimo 
kyla mada vartoti narko
tikus. Kelios tragiškos 
mūsų jaunų žmonių mir
tys dėl narkotikų supurtė 
ne vieną lietuvį. Ir tai 
vis buvo gerų šeimų, ge
rų tėvų vaikai, kurie bu
vo įtraukti į amerikietiš
ko jaunimo sūkurį, nu
gramzdinusį juos į juodą 
nebuitį. Vasarą Union 
Pier apylinkėse buvo 
areštuota net pora tuzinų 
jaunuolių dėl narkotikų, 
apie trečdalis iš jų lie
tuviai. Šitokių areštų jau 
buvo Chicagoje, Ciceroje 
ir kitur.

’’Tai vis tragiškieji 
signalai, primeną, ka<i 
šioje srityje reikalingas 
visų didesnis budrumas. 
Jei narkotikų eksperi
mentavimas keletą mū
siškių nuvedė į karstą, 
tai žymiai daugiau padaro 
gyvais lavonais, sužalo
tos dvasios ir valios 
žmonėmis. Narkotikai 
sudaro tokį vidinį spaudi
mą, kad žmogus, pritrū
kęs lėšų brangiai kainuo
jančioji! dozėm, nubloš
kiamas į vagiliavimą, net 
apiplėšimus ir kitus mo
ralinius dumblus”.

menė, nei Vilkas, nei didžiųjų laikraščių 
redakcijos. O šių dienų jaunam žmogui juk 
buvo savaime suprantama, kad tokiai idė
jai (iš tikrųjų labai net puikiai idėjai) įgy
vendinti reikia technologiškai patogiausių 
priemonių. Ir turime pabrėžti, kad Ginta
ro Karoso sumanumas įstengė pasiekti to, 
kad tas kompiuterizuotas adresynas ne taip 
jau daug lėšų pareikalauja —• iki šiol tam 
reikalui įsiskolinta berods vos 500 dole
rių.

Pats ’’Lietuvių jaunimo” turinys, matyt, 
laikytinas pavyzdžiu, kaip šių dienų jauni
mui paruoštini leidiniai. Nėra čia nei il
gų paklodinių straipsnių, nėra nesibaigian
čių kalbų apie laisvinimą, nėra pilstymo iš 
tuščio į kiaurą, bet yra daug trumpų ir 
įvairių žinučių, pranešimų, informacijų, 
gausu nuotraukų.

Tas to jaunimo tariamas, o gal ir tikras 
’’mcluhaniškumas” bene labiausiai pasi
reiškia tuo, kad leidinys paruoštas neraš
tingai. Tekstai mašinėle surašyti netvar
kingai, į puslap us suklijuoti, tur būt, at
sitiktinai, juose gausu kalbos, rašybos, 
stiliaus, žodyno, gramatikos, skirybos, 
na, ir paprasčiausio žioplumo klaidų. Įdo
miausia, o, gal būt, nuostabiausia, kad tas 
neraštingumas pastebimas ir tuose teks
tuose, kurie surašyti anglų kalba. Tad be- 
J?7l*Xll.8

ne didžiausiu nesusipratimu yra leidinyje 
sakinys, kad (cituojame paraidžiui) ’’kal
bos tikrino p. V. Kulbokas”. V. Kulbokas 
vis dėlto yra pakankamai gerai žinomas 
lietuvių kalbos mokovas, kad praleistų to
kias kalbines nesąmones, kokių pilna lei
dinyje.

Būkime teisingi. Tokia nuostabi nepa
garba spausdintam žodžiui (bet kokia kal
ba) iš tikrųjų nėra bostoniškio jaunimo mo
nopolis. Tai pastebėsime daugybėje Vaka- 
irų kraštų jaunimo leidinių, studentų laik
raščiuose, vadinamojoje ’’pogrindžio” 
spaudoje. Pastebėsime tai ir lietuviškaja
me jaunime, kai jis, sakysime, redakci
joms atsiunčia pranešimus. Dar prieš ke
letą metų tokį ant "špargalkių” suraizgytą 
kalbinį jovalą joks studentas redakcijoms 
siuntinėti nedrįstų. Savigarba neleistų. O 
dabar tai virsta kone visuotine mada...

O vis dėlto Gintaro Karoso vadovaujamo 
jaunimo inf. centro veikla pačiame jauni
me susilaukia beveik entuziastiško prita
rimo. Matyt, jie iš tikrųjų surado būdą, 
kaip į dabartinį jaunimą prabilti, kaip jį į- 
traukti lietuviškon visuomenėn. O tokio en
tuziazmo ir sumanumo juk nereikėtų leng
va ranka atmesti.

Betgi platūs užmojai, nemokamai tūks
tančiams siuntinėjamas leidinys, kompiu

terizuotas adresynas pareikalauja nemažų 
lėšų. Visiškai nenuostabu, kad inf. cent
ras jau spėjo įbristi į dviejų tūkstančių do
lerių skolą. Lėšų skolai išlyginti ir pra
dėtą darbą tęsti bostoniškiai, žinoma, tiki
si iš lietuvių visuomenės, atseit, vyres
niųjų. Ir tai, be abejo, suprantama.

Dabartiniam jaunimui būdinga, kad Gin
taras Karosas pats nerašo straipsnių mūsų 
spaudoje, pats tiesiogiai iš visuomenės tų 
lėšų neprašo, bet paprasčiausiai redakci
joms išsiuntinėjo bendraraštį, kuriame 
redaktorių labai įsakmiai prašo tų lėšų sa
vo rašiniais inf. centrui iš visuomenės pa
elgetauti. ..

Jaunimo kompiuterizuotas adresynas, 
jaunimui patrauklus leidinukas ir kiti lie
tuvių jaunimo informacijos centro atlieka
mi darbai iš tikiu jų juk yra pozityvūs ir 
net labai reikalingi. O tuos kelis tūkstan
čius mūsų visuomenė taip pat, tinkamu bū
du pakalbinta, matyt sudėtų. Gal teturėtų 
būti pastatyta šiokia tokia sąlyga, būtent, 
parodyti nors truputį pagarbos spausdin
tam žodžiui, nustoti susinti lietuvių kalbą 
ir V. Kulbokui iš tikrųjų leisti rūpestingai 
ištaisyti ’’Lietuvių jaunimo” kalbą. O ne 
pro šalį būtų, jei specialistai ištaisytų ir 
anglų, vokiečių ir kitomis kalbomis spaus
dinamus tekstus. REM

psl. 3



PANORAMA
SIMAS KUDIRKA 
GRASINAMAS

Griežto režimo bau
džiamojoje stovykloje ka
linamas Simas Kudirka 
atsisakė dalyvauti politi
nio švietimo paskaitose, 
kurios paprastai yra pri
valomos visiems sovietų 
kaliniams. Kalėjimo ad
ministracija SimuiKudir- 
kai atėmė teisę prisi
pirkti maisto baudžiamo
sios stovyklos parduotu
vėje. Yra žinoma, kad 
sovietų kalėjimuose 
maisto davinys yra toks 
menkas, kad teisė nusi
pirkti maisto parduotu
vėse yra būtina kalinių 
sveikatai, o kartais ir 
fiziškam išlikimui.

Baudžiamosios stovyk
los administracija Simą 
Kudirką įspėjo, kad Lie
tuvos respublikinėje 
spaudoje jis būsiąs apra
šytas kaip moralinis iš
krypėlis, jeigu ir ateityje 
stovykloje nesutiks pri
sipažinti kriminaliniu 
nusikaltėliu.

Šitos žinios apie 1O 
metų griežto režimo sto
vyklos bausme nuteistąjį 
Simą Kudirką išspaus
dintos nelegaliame disi
dentų So v. S-je leidžia
mame biuletenyje "Kro
nika". UPI žinių agentū
ra nurodo, kad Simas 
Kudirka kalinamas sto
vykloje, esančioje Mor
dovijos autonominėje so
vietų respublikoje.

NUTEISTI
DU KUNIGAI

Vakarų spaudos kores
pondentai Maskvoje gavo 
rašomąja mašinėle išra
šytą nelegalų pranešimą 
apie Lietuvos kunigų 
Juozo Zdebskio ir Pros
pero Bubnio likimą. AP 
žinių agentūros žiniomis, 
tie pranešimai buvo gauti 
iš paprastai gerai infor
muotų sovietų disidentų 
sluoksnių.

Pranešime sakoma, 
kad Prienų klebonas kun. 
Juozas Zdebskis buvo 
rugpiūčio 26 d. milicijos 
suimtas ir perduotas 
saugumui. Kalėjime jis 
buvęs taip sumuštas, kad 
jo neatpažino nė jo moti
na, gavusi leidimą jį ap
lankyti.

Kun. J. Zdebskis buvo 
teisiamas Kaune lapkri-

PAMINĖTAS
S. KUDIRKA

Sukakus vieneriems 
metams nuo Simo Kudir
kos išdavimo sovietams, 
specialus Bostono lietu
vių komitetas suruošė 
minėjimą.

Laivu buvo 
S. Kudirkos 
vietą jūroje, 
pirm. J. K.
vandenį nuleido ąžuolo 
lapų vainiką, kurį srovė 
nunešė į 
krantę.

Denyje 
JAV LB
A. Mažeika ir J. K. Va
liūnas .

Minėjimą stebėjo JAV 
spaudos, radijo ir tv 
atstovai.

nuplaukta į 
išdavimo 

kur Vliko 
Valiūnas į

Amerikos pa-

kalbas pasakė 
tarybos narys

čio 11 d.
Pagal sovietų įstaty

mus, kun. Zdebskis 
turėjo būti teisiamas sa
vo nuolatinėje gyvenamo
joje vietoje Prienuose. 
Tačiau įstaigos, matyt, 
norėjo išvengti erzinimo 
Prienų katalikų, kurie, 
surinkę 3.100 parašų, 
pasiuntė peticiją Krem
liaus aukštuomenei, tei
sindami savo kleboną.

Kun. Juozas Zdebskis 
buvo kaltinamas LTSR 
baudžiamojo kodekso 143 
paragrafu, kuriame kal
bama apie bažnyčios ir

Buvęs Kanados ministras pirmininkas ir Nobelio 
taikos premijos laureatas Lester B. Pearson kal
boje pareiškė, kad šiandieną pasaulinės taikos pa
siekti, atrodo, esą sunkiau, kaip prieš 25 metus. 
Liūdniausia, kad "vyriausybės ir žmonės taika vis 
mažiau rūpinasi". C P nuotr.
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PRASIDĖJUS KARUI TARP INDIJOS IR PAKISTANO
Pakistanas Indijai paskelbė karą, kuris, prez. Yahya Khan žodžiais, bus "le
miamas". Abeju šalių lėktuvai bombarduoja priešo miestus, o 24 Indijos divi
zijos susirėmė su 11 Pakistano divizijų. Indų daliniai įsiveržė į Vakarų Pakista
ną, kuriame siekia įkurti nepriklausomą Bengalijos valstybę. Indija yra pasi
rašiusi savitarpio pagalbos sutartį su Maskva, o Pakistanas su Pekingu, bet abi 
komunistinės imperijos pareiškė, kad karo Indijoje nerems. Nuotraukoje: indų 
kariai su karo grobiu — pakistaniečių tanku.

pa- 
bet 
kiti

to prašo tėvai. Į teismą 
liudininkais buvo 
kviesta 1O vaikų, 
dauguma tylėjo, o 
klausinėjami verkė.

Girkalnio klebonas kun.
Prosperas Bubnys buvo 
lapkričio 12 d. nuteistas 
Raseiniuose.

Partijos pareigūnai su- 

valstybės atskyrimą. 
Prokuroras teisme teigė, 
kad pagal tą paragrafą 
bažnyčia neturinti teisės 
kištis į vaikų švietimą, 
atseit, juos mokyti kate
kizmo.

Teismo metu kun. J. 
Zdebskis pareiškė, kad 
jo pareiga yra vaikus ka
tekizmo mokyti, ypač jei į žinoję, kad 30 vaikų lan

ko bažnyčią ir pasiruošė 
sutvirtinimo sakramen
tui. Vaikai buvę nuvesti į 
Raseinių gaisrininkų būs
tinę, ir jiems buvo pa
siūlyta pasirašyti kun. P. 
Bubnį kaltinančius pa
reiškimus. Kai kurie 
vaikai, tai išgirdę, su
sirgo — tvirtina sovietų 
pogrindžio šaltiniai.
PROFSĄJUNGŲ 
POLITIKA

Kvebeko darbo federa
cijos pirm. Louis Laber
ge pareiškė, kad profe
sinių sąjungų judėjimas 
neišvengiamai turi veltis 
į politinę veiklą, nes ko
lektyvinės derybos su 
atskirais darbdaviais ne
begali apsaugoti dirban
čiųjų interesų. Pasak
Leberge, geriausia ko- neteisėtas kainų didini- 
lektyvinė sutartis yra mas, pirkėjų apsvėrimas 
bereikšmė, jei vyriausy- ir apgaudinėjimas. Tebe- 
bės įstatymai pakeičia žydi spekuliavimas ir 
visą krašto ekonominę kyšininkavimas, Snieč- 
būklę, arba darbdavys kus savo pranešime pa-

sustabdo operacijas ir 
dirbančiuosius atleidžia. 
O todėl ir profesinių są
jungų judėjimas turi 
veikti politiškai ir pa
keisti dabartinę sistemą.

Kvebeko darbo federa
cijai priklauso profsą
jungos su 225 tūkstan
čiais narių. Federacija 
yra CLC — Kandos dar- 
viečių kongreso Kvebeko 
padalinys.

B

SNIEČKAUS 
AIMANOS

Įstatymų, viešosios 
tvarkos pažeidimų šių 
dienų Lietuvoje dar daug ♦ 
— pabrėžė partijos pir
masis sekretorius A. 
Sniečkus, pateikęs pra
nešimą Lietuvos kom. 
partijos m plenume.

Grobstymai, pasitaiko, 
Sniečkaus žodžiais, pir
miausia mėsos ir pieno, 
lengvosios maisto pra
monės įmonėse, žemės j 
ūkyje, statybos organi
zacijose, prekyboje.

Šalia grobstymų, Pre“ 
kyboje pastebimi Ir KM 
neigiami reiškiniai, &aip
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žymėjo, jog tas blogybes 
reikią ryžtingai išgyven
dinti o

Dar kita blogybė yra 
veltėdžiavimas, darbo 
vengimas. Sniečkus pri
pažino, kad per maža rū
pinamasi žmonėmis, ku
rie buvo atlikę bausmę. 
Vis dar opi eismo saugu- 

i mo problema ir čia pri
pažįstama, kad per daug 
lėtai gerinami Lietuvos 
keliai. Kovojama su gir
tuokliavimu, bet ir pri
pažįstama, kad per ma
žai. Dėl girtuokliavimo 
įvykdoma daug teisės pa
žeidimų.

r Sniečkus dejuoja , kad 
neretai siuntinėjami į 
daugelį institucijų skun
dai, kuriuose esanti juo
dinama tikrovė, piktava
liškai iškraipomi faktai, 
diskredituojami sąžiningi 
darbuotojai, demagogiš
kai šmeižiama įstaigų ir 
kadrų veikla.

Partiniai darbuotojai 
* paraginti susirūpinti tei

siniu auklėjimu, įstaty
mų propagavimu, paga
liau ir juridiniu išsilavi
nimu.

Sniečkus savo pareiš
kimuose negali nepaliesti 
vadinamosios buržuazi
nės propagandos. Jis vėl 

Kvebeko mieste pirmą kartą šiaurinėje Amerikoje 
buvo panaudotas naujas transporto būdas. 150 pėdų 
skersmens, 48 pėdų aukščio, 500 tonų svorio, 2, 5 
milijonų galionų talpinantis didžiulis tankas turėjo 
būti perkeltas į kitą vietą už pusės mylios. OIP 
nuotraukose matome, kaip įpurkštas kondensuotas 
oras tanką iškėlė pusantros pėdos, o traktorius ore 
Pakibusį tanką nutempė į naująją vietą.

dejuoja, kad toji buržua
zija, negailėdama lėšų ir 
jėgų, esą... mėgina pul
ti komunizmą, marksiz
mą - leninizmą... Bur
žuazijos propaganda, pa
gal Sniečkų, orientuojasi 
į atsilikusias nuotaikas, 
pirmiausia į nacionaliz
mą ir privačiasavinin- 
kiškas tendencijas, reli
ginius prietarus.

Taigi partija pripažįs
ta, kad Vakarų poveikis 
pavergtojo krašto gyven
tojams tebėra didelis, 
svarbus, komunistams 
rūpesčio teikiąs. Prie
šingu atveju nebūtų buvę 
šauksmo vis griežčiau 
kovoti prieš, Sniečkaus 
žodžiais, bet kokius ’’na
cionalistinių, šovinisti
nių, sionistinių nuotaikų 
pasireiškimus”. Užuo
mina apie sionistus ver
čia spėti, kad partija 
Lietuvoje nepatenkinta 
Lietuvos žydų reikalavi
mais bei protestais. Ki
taip nebūtų buvę žydų su
ėmimų ne tik Vilniuje, 
bet ir Kaune.

TRUMPAI
— Romoje vykstan

čiuose Vakarų finansų 
ministrų pasitarimuose 
JAV reikalavo didžiųjų

SOVIETINIS GYVENIMAS
KOMUNISTU. VALDOMOJE AMERIKOJE

Visiems tiems, kurie 
komunizmo nepažįsta, 
labai pravartu būtų pasi
skaityti kompetetingo ir 
oficialaus asmens J. Ed
gar Hooverio knygą 
"Masters of Deceit". J. 
E. Hooveris yra JAV fe
deralinio tyrimų biuro 
FBI direktorius, ir jis 
aiškina, kas atsitiktų, 
jiegu Ameriką užimtų 
raudonieji.

Komunistams perėmus 
valdžią, Ameriką valdytų 
gal tik 1O ar 20 žmonių. 
Tuo pačiu būtų įsteigta 
krašte vadinamoji "pro
letariato diktatūra", ku
rioj pagrindiniu viešpa
čiu pasidarytų komunistų 
partija.

JAV sostinė, pagal 
vieno komunisto teigimą, 
būtų perkelta iš Vašing
tono į kurį nors didesnį 
industrinį centrą, gali
mas daiktas, į Chicagą.

Europos valstybių pinigų 
vertę pakelti 11 nuoš., 
bet buvo priversta reika
lavimus atšaukti, kad ne- 
suardžius pasitarimų.

— Kanados min. pirm. 
P. E. Trudeau dar prieš 
Kalėdas vyks į JAV tar
tis su Niksonu dėl ekono
minių abiejų šalių santy
kių.

— JAV prez. Niksonas 
su žmona Pekinge lanky
sis vasario 21-25 dieno
mis.

— Kanada paskyrė pus
antro milijono dol. Pa
lestinos arabų pabėgėlių 
šalpai.

— Ontario prancūziš
kųjų kanadiečių s-gos 
veikėjai reikalauja dides
nio balso provincijos 
švietimo sistemoje. Už 
Kvebeko ribų gyvena 
daugiau kaip milijonas 
frankofonų kanadiečių.

— Sovietų ambasados 
Paryžiuje spaudos atta
che buvo pašalintas iš 
savo pareigų už tai, kad 
Paryžiaus spauda labai 
šaltai sutiko Prancūzijo
je viešėjusį Brežnevą.

Federalinė, o taip pat 
valstybių bei savivaldy
bių vyriausybės būtų pa
naikintos. Būtų įsteigti 
raudonieji sovietai-tary- 
bos. Sovietuose vyrautų 
ir pagrindinį balsą turėtų 
raudonieji. Miestų bur
mistrai, policijos virši
ninkai, dvasiškija ir kiti 
vadovaujantieji asmenys, 
nekalbant apie vyriausy
bės narius, būtų uždary
ti į kalėjimus, ištremti 
arba nužudyti.

Konstitucija ir visi 
Amerikos įstatymai būtų 
panaikinti. Kokios nors 
produktyvios nuosavybės 
savininkai būtų areštuoti 
ir uždaryti į kalėjimą, 
kaip "eksploatatoriai", 
arba ištremti į Sibiro 
priv. darbo stovyklą...

Žmonių privati nuosa
vybė būtų konfiskuota. Į 
konfiskavimo sąrašą įei
tų namai, prekyba, ban
kų depozitai ir kitokia 
nuosavybė. Viskas turėtų 
priklausyti "visiems"...

Tokia revoliucija pa
liestų Amerikoje kiek
vieną vyrą, moterį ir net 
vaiką. Pas raudonuosius 
ir vaikai, netgi naujagi
miai turi "teisę" būti 
tremiami į Sibiro taigas. 
Komunistai jokios inten- 
sijos neturi pertvarkyti 
"tik dalinai" Amerikos 
vyriausybę. Jie viską 
nori sugriauti, opoziciją 
išžudyti, sunaikinti ir 
viską "perstatyti iš nau
jo-

Amerika tuomet taptų 
Sovietų Sąjungos imperi
jos provincija. Receptas 
šitokiai akcijai? Tai 1917 
m. sovietų revoliucija, 
tik su modernesne so
vietų priešų ekstermina- 
cija.

Būtų likviduoti advo
katai, kaip nereikalin
giausias elementas 
krašte. Mat, teismuose 

i pas juos gynybos nėra.
Kaltas ar nekaltas, jeigu 
visagalė komunistų par
tija nutarė tave ištremti 
25 metams į Sibiro priv. 
darbo stovyklas —• ir bū
si ten ištremtas, nors ir 
20 advokatų save ginti 
galėtum pastatyti. Ko
munistų teismų sprendi
mai be apeliacijų. Tei
sybės nemėgink ieškoti, 
jos nerasi.

Visi geriausi pastatai, 
viešbučiai, klubai, plau
kimo baseinai ir visa ki
ta — būtų nusavinta ir 
naudojama "darbininkų" 
reikalams, kas iš tikrųjų 
reiškia — komunistų par
tijos "bosų" reikalams. 
Fabrikų, kasyklų ir kito
kių darboviečių darbinin
kams būtų pasakyta: "Jūs 
dirbate tiek ir tiek va
landų, gausite tokį atly
ginimą (kokį partija nu
statys). Apie bent kokius 
streikus nė negalvokite, 
nes atsidursite kur bal
tos meškos gyvena".

Darbininkų unijos būtų 
panaikintos. Būtų įsteig
tos vadinamosios profe
sinės sąjungos, kuriose 
pirmu smuiku groja ko
munistų partija, o dir
bantieji jokio balso netu
ri.

Laisvoji spauda būtų 
drastiškiausiai išnaikin
ta. Įsteigta griežta cen
zūra. Laisvas žodis iš 
žmonių lūpų pranyktų 
kaip nebuvęs. Kino teat
rai, radijas ir televizija 
atsidurtų komunistų ži
nioje, jų cenzūroje ir jų 
tarnyboje.

Pradžioje raudonieji 
bažnyčių dar neuždarytų,' 
bet apdėtų nepakeliamais 
mokesčiais. Bažnyčių 
turtai būtų sekvestruoti, 
religinės mokyklos ir ti
kybos pamokos mokyklo
se panaikintos.

Motinos būtų "išlais
vintos" nuo vaikų augini
mo, jų priežiūros ir, 
svarbiausia, auklėjimo. 
Vaikai atiduodami į spe
cialius darželius bolše
vikiškam auklėjimui ir 
indoktrinavimui.

Komunistai turi smul
kiausiai kontroliuoti, kur 
tu gyveni, ką tu dirbi, ką 
valgai, ką kalbi, su kuo 
draugauji ir 1.1.

Šitokia baisi padėtis 
atsitinka visur, kur tik 
komunistai koją įkelia, — 
rašo J. E. Hooveris.

Mes, lietuviai, tai la
bai gerai žinome, nes 
dauguma savo akimis tai 
matėme ir patyrėme. 
Labai gaila suraudonėju- 
sių mūsiškių, kurie ligi 
šiol dar tebegarbina rau
donąjį bolševizmo die
vaitį. Neatidarė jiems 
akių nė baisūs įvykiai 
Vengrijoj, Čekoslovaki
joj, nei kitos baisenybės, 
daromos pasaulyje.

Pr. AlŠėnas
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Iš Detroito rašo 
k!f. Nakas

Nors vis dar ’’saulė 
žeme ritinėjasi”, nes ru
duo šiltas, giedras, sau
sas kaip niekada, bet lai
kas daro savo. Kažkur 
kažkieno duotas signalas, 
ir medžių šaknys nebe
siunčia vitaminų į lieme
nį, šakas. Lapai krinta, 
krinta. Astrų ir rožių 
pumpurai išdžiūvo ir pa
rodo. Rytais ilgai rūkas 
tvyro ant dvokiančio 
miesto. Išstipo uodai ir 
musės.

Nerašysiu šį kartą 
apie valdžios, nei apie 
padugnių kriminalą. Pa
rašysiu verčiau apie po
ra lietuviškų ’’nusidavi
mų”.

Dar niekaip negaliu 
užmiršti lapkričio 7 d. 
Lietuvių namuose su
rengto rašytojų pagerbi
mo. Lietuvių kultūros 
klubo vadovybė panūdo 
parodyti lietuviškajam 
pasauliui, jog rašytojai 
dar nėra užmiršti. O 
metas tokiam pagerbimui 
pats tinkamiausias, nes 
1921-siais Lietuvos rašy
tojai susiorganizavo, nes 
1946-siais buvo Vokieti
joje įsteigta Lietuvių ra
šytojų draugija, kuri ir 
šiandien tebegyvuoja. Tik 
pamokime pirštu visuo
menei, tik priminkime, 
kad ir auksinė, ir sidab
rinė sukaktis, o salė vos 
besutalpins literatų ger
bėjus .

Ruošėsi kelius mėne

Gelgaudų (dabar Vytėnų) pilis. A. Riomerio graviūra

6 psl.

sius. Propagavo per ra
diją ir spaudą eilę savai
čių. Dalijo lapelius prie 
bažnyčių. Pasikvietė pir
mosios LRD valdybos 
pirmininką iš Bostono, 
pasikvietė dabartinį pir
mininką iš New Yorko, 
pasikvietė PLB vyr. val
dybos vicepirmininką iš 
Cleveland© ir JAV LB 
centro valdybos pirmi
ninką iš Philade lphijos.

Ak, atsiprašau, pa
maldoms atlaikyti buvo 
priprašytas vyskupas iš 
Chicagos ir, tikrai, jis 
atvyko, dalyvavo visur. 
Užsiprašė į garbės ko
mitetą diplomatus, kul
tūrinių bet profesinių or
ganizacijų vadovus ir, 
žinoma, gavo iš jų labai 
gražius sveikinimo laiš
kus. Sulipdė netgi trijų 
poetų ir vieno dramatur- 
go-baletristo pusvalan
džio ’’literatūros popie
tę”. Pagaliau, po pamal
dų, po akademijos, po 
kūrybos skaitymo suruo
šė balių.

Ir įvykdė. Viską, vis
ką, pagal darbotvarkę, 
pagal protokolą. Lietuvių 
kultūros klubas rašytojus 
tikrai pagerbė. Ir pager
bė juos suvažiavę pa
skaitininkai bei sveikini
mo kalbų sakytojai. Ir 
pagerbė neatvažiavę dip
lomatai bei visokių cent
ro valdybų pirmininkai 
gražiai sufrizuotais laiš
kais.

Tik viena mažytėlė 

smulkmena man neduoda 
ramybės ir niekaip ne
leidžia užmiršti ano di- 
delio-mažo sekmadienio. 
Ogi visuomenė numojo 
ranka ir į pagerbimo ak
tą neatėjo. Iš propagan
dai naudojamų dvidešim
ties tūkstančių, iš tik
rai lietuviškai dar pus
gyvių dviejų tūkstančių, 
į Lietuvių namus atkako 
apie šimtas dvidešimt 
žmonių (skaičius verčiu 
į žodžius, nes tokie 
skaičiai žeidžia akis ir 
širdį).

Manding, visuomenės 
laikysena išeivijos rašy
tojui akis jau visiškai 
atvėrė. Taigi, taigi: ko
kie knygų tiražai beiš- 
perkami, tiek skaitytojų 
kūrėją pagerbti beatei
na. ..

O kad žmonių mums 
netrūksta, tai įsitikino
me sekantį savaitgalį. 
Lapkričio 13 d. Mercy 
kolegijos vienoje iš bene 
dviejų jaukių salių buvo 
tradicinis Dainavos ba
lius. Dainavos — oas 
mus reiškia jaunimo 
stovyklos, tad skaityto
jas tenesumaišo su to 
paties vardo čikagiškių 
ansambliu.

Dainava jau labai gra
žiais rūmais apstatyta, 
pušimis ir kitais tauriais 
medžiais apsodinta, as
falto keliukais išraižyta, 
ežerėlio pakrantėse smė
liu išbarstyta, ketvirčio 
milojono skolas beveik 
išmokėjusi, pinigo buvo, 
yra ir bus reikalinga. Tai 
jos globos komitetas ir 
surengia kas rudenį po 
balių. O balius tas, ypač

KALBOS VARTOSENA
Svetur lietuvių kalba, 

galima sakyti, niekas ne
sidomi, išskyrus keletą 
specialistų. Po teisybės, 
kas ir ko čia domėsis? 
Vyresnieji, kai susitinka, 
lietuviškai dar susišneka, 
tegu jau ir pamaišydami į 
savo sakinius gyvenamojo 
krašto žodžių. Leidžiami 
laikraščiai, knygos vis 
dar lietuvių kalba. Tikra 
teisybė, kad nei laikraš
čiai nei knygos nebesirū
pina kalbos grynumu ir 
taisyklingumu. Laikraš
čiai gal ir nespėja apsi
švarinti, ir su tokia pa
dėtimi jau supratome, 
guosdamiesi, kad vis tiek 
maždaug suprantama 
(daug mažiau atleidimo 
gal turėtume jausti ir ro
dyti knygų autoriams, 
kuriems nėra reikalo 
skubėti).

Specialistų domėjimąsi 
kalbos dalykais supran
tame — jiems tai yra bū
tinybė. O ir gerai, kad 

jau mūsų ponioms ir pa
nelėms, tai kaip karei
viui poligonas. Čia iš
bandomi visi rūbai ir pa
puošalai, taigi visi apža- 
vėjimo ginklai, kad būtų 
jau aišku, kaip reikės 
Naujųjų Metų baliuje ’’ka
riauti”.

Nebuvo labai daug rek
lamos šitam baliui. Ne
bereikėjo. Girdėjau, kad 
radosi ir tokių, kurie jį 
boikotavo, jog trokšte 
troško, kad jis nepavyk
tų, turėtų nuostolių. Ale 
kur tau... Gal du, gal ir 
trys šimtai ten tilpo, ne
žinau tiksliai. Bet iki 
paskutinės kėdės buvo 
užsėsti stalai. Žibėjo 
deimantai ir perlai. Kve
pėjo minkai. Viena per 
kitą stiepėsi vis įman
tresnės šukuosenos. 
Blizgėjo vyrų atlapai.

Vaclovas Verikaitis, 
pianinu Jono Govėdo pa
lydimas atliko programą. 
Puikus, sodrus barito
nas. Laisva, aktoriška 
laikysena. Salės skliautai 
kilo nuo jo dainavimo.

O paskui konjakas ir 
škotiška. Rinktinis jau
tienos kepsnys. Vytauto 
Petrausko šokių orkes
tras, kuriam užplėšus, 
visi bent 27-rius metus 
pajaunėja. Va, tenai rei
kėjo ateiti rašytojams. 

domisi: kalba gi, kaip 
mėgdavome sakyti, yia 
viena tų sudėtinių dalių, 
kurios sudaro tautą.

Vienas tų žmonių sve
tur, kurie, dirbdami 
šiandien visiškai kitokį 
darbą, nemaža dar rašo 
ir kalbos dalykais, yra 
mūsų mokslininkas Pra
nas Skardžius, buvęs 
profesorius, kalbos daly
kų daktaras, Lietuvos 
pats labiausiai moksli
niais veikalais pasireiš
kęs kalbininkas nepri
klausomybės laikais.

Šiuo metu Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas 
Čikagoje Lietuvių Tauti
nio Akademinio Sambūrio 
lėšomis išleido dr. Pra
no Skardžiaus naują kny
gą, pavadintą Ankstyves
nė ir dabartinė lietuvių 
kalbos vartosena (kaina 3 
dol., studentams ir 
moksleiviams 2 dol.). į

Profesorius sakosi bu
vęs sumanęs parašyti

Tik neskaityti savo kūry
bos, tik valgyti, gerti Ir 
šokti. Tenai būtume mes 
juos pagerbę, tikrai.

Detroito Lietuvių or
ganizacijų centras (Dlo- 4 
cas) apsiėmė globoti Vil
ko seimą, čirdėjau gan
dų* j°g tokių išvykų iš 
New Yorko Vilkas ne
mėgsta ir ateity nežada. 
Bet, va, Detroito seimas 
bus gruodžio 4-5 dieno
mis. Spaudoje apie tat 
galima rasti tiek ir tiek.

Dloco vadovybei čia 
jau reikės pasitempti. 
Ar dėl paties seimo? Vi
sai ne. Kiek jau ten tų 
atstovų į seimus atva
žiuoja? Tik kelios de
šimtys, gal šimtas, gal 
truputį per šimtą, įskai
tant ir visus su atstovais 
vykstančius svečius.

Bet Dloco vadovybė 
pasišovė kaip reikia pa
sirodyti. Gruodžio 4 d. • 
vakare Lietuvių namuose 
Vilko garbei yra rengia
mas balius. Ten progra
mą atliks Stasio Sližio 
70 asmenų jaunimo cho
ras. Šokiams gros nese
niai minėtas V. Petraus
kas. Bus vaišės su ge
riausiais valgiais ir gė
rimais.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



vieną kitą žurnalistinį 
straipsnį apie šių laikų 
lietuvių bendrinės kalbos 
vartoseną, bet pastebė
jęs, kad tema per plati, 
reikės kelių ilgokų strai
psnių. Taip ir gimė ši 
knygelė, ypač kad pasise
kė surasti leidėją.

Knygą sudaro septyne
tas skyrių, kurių pirma
jame nagrinėjama bend
rinės kalbos vartosena, 
jos kriterijai ir normos. 
J. Jablonskis aptvarkė 
rašybą, iš veisė nemaža 
skolinių, pagerino žodžių 
darybą. K. Būga buvo 
lietuvių kalbos mokslo 
kūrėjas. Po jų kiti, kaip 
Kalbos draugijoje susibū- 
rusieji ir kiti, nustatinė
jo tolimesnes kalbos kul
tūros darbo gaires. Kaip 
prof. dr. Pr. Skardžius 
mums nurodo, tuo pat ke
ltu eina ir dabar kalbi
ninkai Lietuvoje.

Antrajame knygos sky
riuje profesorius mums 
išaiškina, kaip praktiškai 
anksčiau buvo dirbamas 
kalbos kultūros darbas 
Lietuvoje ir kaip jis da
bar vertinamas. Aktyvie
ji Lietuvių kalbos draugi
jos nariai ir Gimtosios 
kalbos bendradarbiai ėjo 
nuosaikiu keliu. Šalia jų 
reiškėsi ir perdedantieji 
grynintojai ir taisytojai, 
kurie, žinoma, didesnės 
įtakos neturėjo. Dabar 
Lietuvoje kai kurie kal
bos dalykais rašantieji 
bando bendromis frazė
mis smerkti "kalbos pu- 
ristus", bet rimti kalbi
ninkai eina tuo pačiu ke
liu, kaip rimti kalbinin
kai ėjo nepriklausomybės 
laikais.

Apie žymesnius dabar
tinius kalbinius polinkius 
Lietuvoje kalbama tre
čiajame knygos skyriuje. 
Bendrinė kalba, sako, iš 
esmės nėra pakitėjusi. 
Bet yra suaktyvėjusi ru
sų kalbos įtaka — daugy
bė įvairių naujų vertinių, 
tokių lietuviškų žodžių, 
kuriems rusų kalbos įta
koje duodama kita reikš
mė, kai kurių priesagų 
kitokia vartosena.

Tolimesni du skyriai 
yra skirti dviems opes
niems taisymams ir kri
tikai tų kalbininkų, kurie 
per liberaliai ima žiūrėti 
į netaisyklingumus ir 
juos teisinti. Pirmoji te
ma — veiksmažodinių
1971- XI 1.8 

daiktavardžių su priesaga 
— imas vartosena. Dau
gumas kalbininkų ir šiaip 
dažniau su kalbos ir raš
to dalykais susidurian
čių jų nepakenčia tokių 
sakinių, kaip ’ kurapkų 
kiaušinių dėjimas vyksta 
tik gegužės pabaigoje" ar 
"pas ūkininką V. Pau
lauską įvyko drąsus dvie
jų plėšikų apiplėšimas", 
nes jie sunkūs, griozdiš
ki, kartais tiesiog nesu
prantami ar d ’iprasmiai. 
Juose ne kartą reiškiasi 
ir svetimų kalbų įtaka. 
Kitas dalykas — prie
veiksmių su — iniai da
ryba ir vartosena (viso
kios esminiai pasikeitu
sios sąlygos, kapitaliniai 
atremontuotieji keliai, 
per rekordiniai trumpą 
laiką, tradiciniai griež
tai, vidutiniai tankus tra
kas). Kaip reikėtų tais 
atvejais išsireikšti, kaip 
būtų taisyklinga, sutiktų 
su kalbos dvasia ir jos 
raidos linkme, sutaria 
tie kalbininkai, kurie ne
priklausomoje Lietuvoje 
rūpinosi kalba, tarp jų ir 
prof. dr. P. Skardžius, 
tiek ir tie, kurie dabar 
Lietuvoje tuo domisi. La
biausiai iš tų visų išsi
skiria kalbininkas L. 
Dambriūnas, kuris rodo 
atlaidumo šios srities 
nukrypimams. Prof. P. 
Skardžiaus nuomone, tai 
yra bandymas įteisinti 
spaudos žmonių, publi
cistų, rašytojų ir rašti
ninkų kalbą, kai jie pra
deda nebe just i ar tiesiog 
nebežino tradicinių 
reikšmių ir darybos.

Šeštajame skyriuje su
pažindinama su bendrinės 
kalbos santykiais su liau
dine ir kalbiniais taisy
mais Lietuvoje. Paskuti
niajame skyriuje apžvel
giama rusų kalbos įtaka 
bendrinei lietusių kalbai.

Kas dažniau susiduria 
su savąja kalba, vpač su 
raštu, ši profesoriaus 
knygutė tikras atsigaivi
nimas.

Gale dar pridėtos ro
dyklės pavardžių, priesa
gų ir žodžių posakių. Va
dinas, užmiršęs, kas tai
syklingo, o kas ne ir kaip 
į ką reikėtų žiūrėti, gali 
ir vėl pasiimti, žvilgte- 
rėtį į rodyklę, susirasti 
atitinkamą žodį ir pasi
tikrinti. K. Abr.

( Europo s L ietuvi s)

Mūsų spauda antro šimtmečio angoj
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„LIETUVOS AIDAS” IR JO REDAKCIJOS DARBUOTOJAI

„Lietuvos Aidas” pradėjo eiti 1917 m. 
rugsėjo 6 d. Vilniuj. Jo atsiradimas vokie
čiu okupacijos metu turi ryšio su Lietu
sių konferencijos sušaukimu ir Lietuvos 
Tarybos sudarymu. Iki tol tebuvo vie
nintelis, pačios okupacinės valdžios laik
raštis „Dabartis”. Pirmojo „Lietuvos Ai
do” redaktorium ir leidėju buvo A. Sme
tona, dabartinis Respublikos Prezidentas. 
Redakcijos nariais i artimais bendra
darbiais po laikraščio antgalviu buvo pa
žymėti: M. Biržiška, P. Klimas, Dr. Stan
kevičius, agi*. A. Stulginskis, Dr. J. šaiv 
lys ir A. Žmuidzinavičius. Vėliau, jau 
1918 m. gale redakciją sudarė L. Norei
ka, kan. J. Tumas, kun. Dr. Zajančaus- 
kas, ūkio skyriaus redaktoriais buvo J. 
Tūbelis ir Pr. Tamošiūnas. Pradžioj „L. 
Aidas” ėjo du kartu i savaitę ketvirtadie
niais ir šeštadieniais. Nors ir su „Ob. 
Osto Pressestelle” pažymėjimu, bet tai 
jau buvo tikrai lietuviškos tautinės min
ties organas.
Tarybos laikais, ypač valstybės kūrimą 
pradėjus, „L. Aide” tilpo daug oficialiu 
pranešimu, įstatymu ir įvairiu oficialiu 
dokumentą. Kaip žinoma, numeri su va
sario 16 d. aktu vokiečiai konfiskavo. 
Prie „L. Aido” ėjo iliustruotas priedas 
„Liuosoji valanda”. Vilniaus periodas tę
sėsi iki 1918 m. gruodžio 31 d.

Antrasis „Lietuvos Aido” periodas, 
dabartinis, prasidėjo beveik po 10 metu 
— 1928 m. vasario 1 d., užsidarius nuola
tiniam vyriausybių oficiozui „Lietuvai” 
ir tuometiniam tautininku organui „Lie
tuviui”. Per penkerius su viršum gyva
vimo metus „Lietuvos Aidas” žymiai iš
augo, patobulėjo, vietoj normaliu 8 pus
lapiu dažnai išeina 12—10 puslapiu, net 
daugiau. Pirmuoju „Lietuvos Aldo” vy
riausiuoju redaktorium buvo V. Gustai
nis iki 1932 m. gruodžio. Dabar, vyr. re
daktorium yra L Jurkūnas - Šeinius.

V. Kemežys, užsienio 
skyriaus redaktorius.

S. Aleksandravičius, sek
retorius ir ats. redaktorius.

Dr. D. Cesevičius, ekono
minio skyr. redaktorius.

S. Povilavičius, recenzijų 
skyriaus redaktorius.

„Lietuvos Aido” korespondentai - reporteriai: I eilėj — 
V. Alseika, M. Ilgūnas, J. Levickas; II eilėj — D. Da- 

mašius ir J. Leonavičius.
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LEID/BOS 
ARUODUOS

LIETUVOS
STATUTAS

STATUTU UWWtWCO- , .. UU f

Nuo to laiko, kai impe
ratorius Justinionas ko
difikavo romėnų teisę, 
kodifikuotų teisynų Euro
poje beveik nebuvo iki 18 
amžiaus. Atskiri kraštai 
arba surašydavo papro
čių teisę, arba priimda
vo ir įteisindavo Justiono 
kodeksą.

Betgi jau 1529 metais 
Lietuvos didžiojoje kuni
gaikštijoje buvo išleistas 
ir įteisintas kodifikuotas 
teisynas, vadinamasis 
Lietuvos Statutas. Kaip 
Vakarų Europoje raštų 
ir knygų kalba buvo loty
nų, taip Rytų Europoje, 
taigi ir Lietuvoje valsty
binė, raštų ir teisės kal
ba buvo bažnytinė slavų. 
Ta kalba ir buvo surašy
tas Lietuvos Statutas, 
kurio iki 1588 m. viso 
labo išėjo trys pataisytos 
laidos.

Lietuvos Statutai yra 
labai įdomūs, svarbūs ir 
reikšmingi dokumentai 
ne tik Lietuvos istorijai, 
bet ir teisės istorijai ap
lamai tirti. Dabartiniai 
Lietuvos mokslininkai 
jau kurį laiką ruošia visų 
trijų Statuto laidų ano
tuotus vertimus į lietuvių 
kalbą, tačiau apie jų iš
leidimą pastaruoju metu, 
rodos, nebesigirdi. Tuo 
betgi dabar pasirūpino 
užsienių lietuviai, išlei
dę Lietuvos Statuto pir
mosios laidos originalų 
tekstą su lietuvišku ver
timu.

Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas jau 
yra užsirekomendavęs, 
kaip iš tikrųjų vertingų 
ir net puošnių knygų lei

8 psl. 

dykla. Ir šitą stambią, 
didelio formato, 262 psl. 
knygą fondas išleido pra
bangiai, labai skoningai, 
gerame popieriuje.

Įžanginiame straipsny
je dr. Aleksandras Fla
teris Lietuvos Statutą 
pristato skaitytojams, 
nurodydamas jo veikimo 
laikotarpį, apimtį ir 
reikšmę. Jis šią knygą 
ir redagavo.

Po to knygoje seka 
Statuto tekstas originalo 
kalba. O Statuto vertimą 
į lietuvių kalbą atliko ve
lionė istorikė dr. Jonė 
Beveikė, kuri maždaug 
visą savo gyvenimą pa
šventė Lietuvos Statutą 
nagrinėti, tirti ir versti. 
1965 m. Paryžiuje miru
sios J. Deveikės testa
mento vykdytojo dail. Zi- 
bunto Mikšio pastango
mis, Lietuvos Statuto 
1529 m. laidos vertimo 
rankraštis buvo išsaugo
tas, suredaguotas ir, 
štai, dabar išleistas.

Knygoje, be to, yra 
Statuto skyrių ir straips
nių sąrašas, techninių 
žodžių žodynas, biblio
grafija ir vardynas su 
rodyklėmis.

Šią ne tik prabangiai 
išleistą, bet ir akivaiz
džiai vertingą knygą, be 
abejo, dar dažnai aptars 
šios srities specialistai. 
Ji gaunama pas platinto
jus arba pas Mackaus 
knygų leidimo fondo ve
dėją G. Vėžį, 6349 So. 
Artesian Avenue, Chica
go, III. 60629, USA. 
Kaina 10 dolerių. za

JUOZAS TININ1S

NUSKANDINTAS

PASKUTINIOJI
KNYGA

Juozo Tininio ’’Nu
skandintas žiedas” pava-

dintas novelių rinkiniu, 
bet iš tikrųjų tat kolekci
ja trumpų, ultraroman- 
tiškų apysakėlių, kurios 
nebando nė pretenduoti į 
novelės žanrą.

Apsakymai pilni egzo
tiškų dekoracijų, dūsau
jančių žavių damų, įsi
mylėjusiųjų nesusiprati
mų ir taip panašiai. Ne
mažai ir fantastinio ele
mento (egiptietiška mu
mija keršija tiems, į ku
rių rankas ji patenka), 
atsitiktinumų ir nuosta
bių supuolimų (dvi sese
rys, du draugai, du prie
šai būtinai įsimyli tą patį 
žmogų) ir karikatūrų 
(ponių liguista meilė šu
niukams).

Fantastinis, romantiš
kas apsakymas turi savo 
paskirtį skaitytoją porai 
valandų nuvesti į pasaulį, 
kuriame ir linksmi ir 
liūdni dalykai egzistuoja 
kaip žaidimas, o įdo
mumas glūdi intrigos 
pinklėse. Deja, Tininio 
personažai yra perdaug 
panašūs vienas į kitą, 
kad skaitytojas norėtų 
kartu su jais žaisti. To
kiuose apsakymuose nie
kas neieško tikrų psicho
logiškai pagrįstų charak
terių, bet nors vienas 
ryškesnis bruožas yra 
reikalingas bent tam, kad 
atskirti geruosius nuo 
blogųjų, kaltuosius nuo 
nekaltųjų. O perskaitęs 
prisimeni edelveisius, 
prisimeni prancūzišką 
skrybėlaitę, bet ne žmo
nes.

Juozo Tininio stilius 
lengvas, sakinys trum
pas, dažnai spalvingas, 
nors spalvos ir perdėtai 
saldžios. Jaučiasi mo
mentais ir rašytojo pa
stabumas gyvenimo ma
žosioms ironijoms. Gai
la, kad Juozo Tininio 
tragiška mirtis prieš ke
letą mėnesių iš mūsų ra
šytojų tarpo ištraukė au
torių, kuris šiam pasta
bumui vėliau gal būtų ra
dęs stipresnę literatūri
nę formą.

Knyga 1971 m. išleista 
Nidos knygų klubo, 1 
Ladbroke Gardens, Lon
don Wil, Gt. Britain. Ji 
papuošta Nidos spaustu
vei neįprastu dailiu vir
šeliu, kurį piešė E. Ma
tukas. Kaina 3 dol. ig

ai gimanto skiltis
VYSKUPU SINODAS IR LIETUVA

vys- muotis

Netenka abejoti, kad 
lietuviškosios katalikiš
kosios visuomenės dau
guma nemažu susidomė
jimu ir įvairiais lūkes
čiais sekė nesenai pasi
baigusio vyskupų sinodo 
posėdžius Romoje. Mūsų 
tikintiesiems, šalia vi
siems bendrų žmogiškųjų 
problemų, atskirai rūpė
jo ir tyliosios bažnyčios 
reikalai, visuotinė padė*- 
tis. Todėl ir buvo seka
mi, nagrinėjami ir ko
mentuojami visi praneši
mai, oficialūs komunika
tai ir šiaip aprašymai, 
tiek pasirodę lietuviškoje 
spaudoje, tiek ir gyvena
mosios aplinkos žinių 
skleidimo kanaluose.

Grynai iš lietuviško 
taško žvelgiant, jokių 
ryškesnių akcentų mums 
rūpimų problemų sraute 
kaip ir nesusilaukta. 
Nors kai kas ir turėjo 
vilčių, kad viešumon, 
ryškiai ir aiškiai bus iš
kelta tikinčiųjų, tiek dva
siškių, tiek ir pasaulie
čių padėtis Lietuvoje. 
Tiesa, ukrainiečių 
kūpa i pabandė atkreipti 
dėmesį į nenormalią pa
dėtį anapus, bet jie, nors 
ir susilaukė viešosios 
opinijos dėmesio, jo ne
gavo pačiame sinode. 
Priežastys, tur būt, aiš
kios kiekvienam...

Nemažai pasaulio 
spaudos buvo prirašyta 
kunigų celibato klausimu. 
Daug kaš. tikėjosi oficia
laus gimimų kontrolės 
aprobavimo, išpažinties 
panaikinimo ir visokių 
kitų lengvatų ar bent pa
lengvinimų, neišskiriant 
ir santuokas naikinančių 
skyrybų pateisinimų. At
rodo,, kad visa likosi kaip 
buvę, nebent popiežius, 
atkreipęs dėmesį į vieną 
ar kitą vyskupų reko
mendaciją, ir ateity pa
skelbs savąją nuomonę

ISTORINĖ STUDIJA
Šviesos leidykla Kaun‘e 

išleido istoriko M. Jučo 
nedidelės apimties knygą 
’’Nuo Krėvės sutarties iki 
Liublino unijos". Knygo
je, be kitų šaltinių, pa
naudoti ir nepriklauso
mybės laikais išleisti A. 
Šapokos ir J. Matuso is
toriniai raštai. 

ar patvarkymą. Kiekvie
nu atveju, kažin ar gali
ma tikėtis principinių 
pakeitimų.

Vyskupų susirinkimo 
gerąja, teigiama puse 
reikėtų laikyti atvirą ir 
pakankamai platų gyven
tojų pasisakymą visais 
jautriais klausimais, ne
vengiant ir pačių aštriųjų 
ar kontraversinių prob
lemų.

Iš įvairių žemynų, 
valstybių ir tautų suva
žiavę vyskupai tikrai 
plačiai galėjo atstovauti 
tikinčiųjų sluoksniams ir 
leisti pajusti tas nuotai
kas ir jausmus, kurie, 
dėl įvairių priežasčių kai 
kur yra bendri visiems, 
o kai kur ir labai skir
tingi, daugiau būdingi 
vietinės aplinkos sąly
goms. Iki šiol visa rei
kiama informacija Vati
kaną pasiekdavo per po
piežiaus nuncijus, tuo 
tarpu, pradėjus šaukti 
vyskupų sinodus, suda
roma puiki proga bend^- 
rauti, informuoti ir for

ties iogiai, čia 
pat, katalikybės centre.

Prieš baigiant šį raši
nį, negalima nepaminėti 
fakto, kad sinodą n iš 
Lietuvos buvo išleistas 
vienas vyskupas, kuris 
aktyviai dalyvavo visuose 
suvažiavimo darbuose. 
Prisimenant, kad eilę 
pokario metų joks dva
siškis nebuvo gavęs lei
dimo išvykti Romon, tek
tų turėti viltį, kad tie 
ryšiai ne tik kad nebus 
kliudomi, bet, priešin
gai, plečiami ir taps re
guliariais ne vienam ku
riam vyskupui, bet vi
siems.

Šia proga, įdomus pa
stebėti Lietuvos vyskupų 
nusistatymas kunigų ce
libato reikalu — jų nuo
mone, šitas nuostatas 
turi būti nekeičiamas ir 
toliau pilnai vykdomas 
nusistovėjusių ir esamų 
reikalavimų ar tradicijų 
dvasioje. Ši nuomonė yra 
panaši ar ir labai artima 
kaimyninės Lenkijos 
episkopato pažiūrai. Iš 
to, žinoma, dar nederė
tų daryti išvadą, kad 
lietuvių ir lenkų vysku
pai turi artimesnius ry
šius.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



M.ČapkausKas

NAZARETO 
MALŪNAS

Nuo to laiko jis netekęs reikiamos repu
tacijos ir buvo spardomas nuo vieno darbo 
prie kito, nes darbdaviai sužinoję, kad jis 
žmonių vadinamas ’’farmazonu”, tuojau jį 
atleisdavo.

Jo pasigailėjo vietinis klebonas, kuris 
jau yra miręs. Jis kiekvieną suprasdavo ir 
kiekvienam padėdavo. Jam mirus, aš pirmą 
kartą gyvenime, verkiau.

Naujasis klebonas nelabai jo mėgstąs 
dėl to, kad Samtis kartais be diplomatijos 
kaip šuva, vampseli taip, kaip jis neprivalė
tų. Be to, jis nemėgsta, kad Samtis jį var
gina įvairiais teologiniais klausimais. Iš to
kių klausimų klebonas, matyt, susidarė nuo
monę, kad Samtis linkęs į ateizmą.

Nenorėdamas jo atleisti, naujasis kle
bonas pradėjo jam taikyti savotiškas sank
cijas. Reikia ar nereikia, jis liepia Samčiui 
plauti bažnyčios langus, liepia jam apžiūrėti 
stogo rinas ir bokštą, kad ten nebūtų palan
kių sąlygų varnoms susisukti lizdų. Nors ir 
be lizdų, bet varnos dažnai nutupia ant rinų 
ir savo kranksėjimu erzina kleboną, o ypač 
laike šventos Komunijos dalijimo. Tada su
sidaro įspūdis, jog varnos savo nemuzika
liais garsais lyg ir juokiasi iš tokių rimtų 
apeigų.

Samtis jau yra virš penkiasdešimties 
metų. Taigi tokiam senyvam žmogui gan pa
vojinga karstytis ant bažnyčios stogo be jo
kių apsaugos priemonių, o ypač paryčiais, 
kada stogo skarda yra rasota ir slidi.

Jo butas įrengtas malūno antrame aukš
te, kuris, kaip jau minėjau, visų pramintas 
’’Nazaretomalūnas”. Tai esąs tik paprastas 
sandėlys, bet ne malūnas, nes viename jo 
gale Zaretas laiko įvairius rakandus ir pa
dargus, kurių jis niekada nevartoja. Jis, 
tiesa, buvo statomas kaip malūnas, bet Za
retas per daug prisidarė skolų, ir iki šio 
laiko dar nesusitaupė užtektinai pinigų, kad 
galėtų nors upės užtvanką padoriai užbaigti.

Nors Samčiui iš Nazareto malūno yra 
tolokai atvykti darbam į kleboniją, bet kraus
tytis jis nenori, kadangi naktimis ten atlie
ka sargo pareigas ir už tai nemoka jokios 
nuomos. Naktinis sargas ten būtinai reika
lingas, nes miestelio padaužos jau keliskart 
kęsinosi tą pastatą padegti.

Monika, kuri Samčio bute gyvena, ne
santi nei jo žmona, nei jo duktė, nei jo gi
minaitė. Ji prašėsi tik laikinos pastogės, bet 
dabar apsibuvo ir kitur nenori keltis. Kar
tais ji sušelpia Samtį pinigais, o pinigai jam 
visada praverčia, ir jis niekada nesiteirauja 
iš kur ir kaip ji tuos pinigus gauna. Kurį lai
ką ji gyveno aštrioje policijos akių priežiū
roje. Daug kartų jos kambaryje buvo vyk - 
domos kratos, bet nieko įtartino nebuvo ras
ta. Naujieji policijos pareigūnai ja visiškai 
nesidomi, ir ji gyvena laisvai kaip vilkė.

Man buvo įdomu sužinoti koks iš tikrųjų 
yra Samčio įsitikinimas.

-Pas akyk man, Samti, jeigu ne paslap
tis, kaip tu vaikams Šventąjį Raštą aiškinai?

- Kokia čia gali būti paslaptis ? Aš jiems 
aiškinau taip, kaip aš tą raštą supratau. Sa
kiau, kad tą knygą reikia suprasti taip, kaip 
joje yra parašyta, o ne taip, kaip jos komen
tatoriai aiškina. Tą knygą rašė paprasti žmo
nės paprastiems žmonėms. Niekas tada jokių 
seminarijų nelankė ir teologijos nestudijavo.

Aš tylėjau, o Samtis kalbėjo toliau.

- Aš vaikams sakiau, kad ne viskas su 
Dievo žinia įvyksta. Jeigu be Jo žinios nie
kams nenukrinta joks plaukas nuo galvos, 
barzdos ar kitos vietos, tai labai malonu gir
dėti, bet su kieno žinia nukrinta milijonai 
galvų su visais plaukais frontuose ir koncen
tracijos stovyklose ?

- Yra parašyta, - įsiterpiau, — kad 
viskas, ką Dievas padarė, yra gera.

-Jeigu viskas, ką Jis padarė, yra gera, 
tai beprotystė, vėžys, sifilis ir kitos ligos 
yra labai geros ir naudingos. Niekas neturi 
teisės tas ligas gydyti ar nuo jų gydytis. 
Žmonės, kurie tai daro Dievo akyse atlieka 
didžiausį kriminalą. Jeigu visi būtų tikėję, 
kad viskas įvyksta su Dievo žinia, tai šian
dien net ir izoliuotų salų papuasai nebūtų nuo 
jo siųstų epidemijų išlikę.

- Bet kaip tavo filosofiją suprasti?
- Čia ne filosofija, bet paprasčiausia 

logika. Keistas reiškinys, bet žmogus logi
kos nemėgsta. Pasakyk jam, kad jis daly
vaus savo laidotuvėse, jis netikės. Pasakyk 
jam, kad jis kelsis iš numirusiųjų, jis tikės.

-Ar tu sakei vaikams, kad nėra Dievo?
-Kas, ar aš? Visada sakiau, kad Jis 

yra ne toks, koks Jis šventrašty atvaizduo
tas. Tas pasakas, kad Dievas vaikštinėjo 
žemėje, reikia atstumti abiem rankom.

- Tai tu nežiūri į Šventąjį Raštą, kaip į 
Dievo žodį?

v

- Si knyga negali būti Dievo žodis, nes 
daugely vietų yra tokių vulgarių ir nemoralių 
istorijų, jog net ausys kaista beskaitant: tie
siog apetito gadinimas. Toje knygoje pilna to
kių istorijų, kurios su Dievo egzistencijos 
įrodymu nieko bendro neturi. Joje pilna to
kių įsakymų, jog padorus žmogus sutiks grei
čiau mirti, negu juos vykdyti. Joje pilna to
kių aprašymų, kur logiką surasti būtų sun
kiau, negu naktį pamatyti vaivorykštę.

- Kas ir kur, pavyzdžiui ?
(BUS DAUGIAU)

A pantomimą 
PANTOMIMA

JUDITA VAIČIŪNAITĖ

I. BŪGNŲ KARALIUS
Man© būgnų karalius, rastas ant pilko grindinio, 
mano būgnų karalius (kaip laukiau jo, grįžtančio 
iš senų nujautimų, iš sapno protarpių), 
mano būgnų karalius — beprotnamy. 
Nerašytų šiaurietiškų pjesių rūkuos užgimęs, 
nuo bemiegių naktų, alkoholio garų užkimęs, 
mano būgnų karalius, viso pasaulio, išduotas, 
toks tikras ir geras — lyg būtų iš duonos. 
Šviesiaplaukis karalius, šviesiaplaukis karalius — 
jo plaukai kaip rugiai ir kaip saulė realūs. . . 
Mano būgnų karalius nuėjo nuo scenos — 
jis tyli palatoj prie baltintos sienos.

2. GOTIKA
Raudona. Violetinė. Žalia.

Žaislinis kaleidoskopas.
Vitražai 

gotikos katedrų prietemoj
dega po suodžiais 

mistiškai ir tragiškai.
Raudona. Violetinė. Žalia.

Triko aptrauktų figūrų šokis. 
Viduramžių margos mirgančios aikštės.

Madona.
Besijuokiantis džokeris. 

Viduramžių muges.
Išgėrę mūrininkai.

Misterijų kaukės.

Sugriuvę katedros.
Beprasme geometrija.

Spalvotų šukių kauges.

3. KVAZIMODO

Apkurtęs išsigimęs varpininkas.
Jis varpų širdies ištroško.

Ir prie juosmens jam žvanga 
surūdiję užmiesčio bažnyčios raktai.

Pačiam vidurnakty per audrų 
užkopia j siaurų kreivų bokštų 

ir skambina varpais.
Ir geležinei giesmei gaudžiant, šluosto prakaitų. . . 

Iš getų tyliai renkasi
sudegintos, sušaudytos madonos. 

Saitam rudens apyaušry
joms skambina prisikėlimo mišios. 

Užsidega šventoriuj nekaltųjų kraujas —
karštas ir raudonas. 

Ir varpininkas juokiasi,

iš meilės ir iš sielvarto pamišęs. . .
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Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

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

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3884.

DATOS - VARDAI - ĮVYKIAI

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***

TEL. 366-7281 
************ -kiti

• Atliekami mechaniniai darbai

• I Tores taisymas ir dažymas
e Dunlop padangos ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)
Savininkai: y. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

KELIAUJANTI
POETĖ

Neseniai antrąjį savo 
poezijos rinkinį išleidusi 
Jurgita Saulaitytė lankėsi 
pas savo brolį kun. Ant. 
Saulattį, ’kur is pastora
cinį darbą dirba Brazili
joje.

Poetė taip pat lankėsi 
Argentinoje ir Kolumbi
joje.

PREMIJA
LAIKRAŠTININKUI

ją už mokslo veikalą. Ir 
ši premija bus skiriama 
kasmet. Jos mecenatas 
taip pat yra kun. dr. J. 
Prauskis.

Liet. kat. mokslo aka
demija yra ypatingai su
sirūpinusi lituanistinių 
mokslo veikalų ruošimu 
ir leidimu. Vienas nau
jausių jos leidinių yra 
Lietuvos vyskupų relia- 
cijos iš 17-19 šimt., tuo 
pradedami leisti Lietu
vos istoriniai šaltiniai.

leidyba, daugiau 1O tūkst. 
teko tarnautojų atlygini
mams, Kudirkos, Bra
žinskų, Simokaičio rei
kalams Altą išleidusi 
apie 4,4 tūkst. dol., ki
tos išlaidos susidariu
sios raštinės, pašto, 
mokesčių, kelionių ir 
pan. reikalams.

Suvažiavimo metu Al
tos kasoje buvę beveik 
20 tūkst. dolerių.

AMERIKOS

! Uniueiial Cleaned & Valiok
! B. KIRSTUKAS t- .......-ifL... __Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 

drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky- 
mu.s, vyriikus paltus, kostiumus ir k ei“ 
Ms. Aukštos kokybės medžiagos.

B. KIRSTUKAS 
j 239 FOURTH AVENUE 
j (at Wellington St.) 

Tel. 769-2941

«B E L L A Z ZI-L A M Y INC 
IVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langių r«maI» Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. iidirbiniai Ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albane! Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

KELEIVIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILERASČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEdZtEI- 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

Metinė prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1971 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos pirm, 
prof. A. Liuima raštu iš 
Romos praneša, kad nuo 
šių metų pradedama 
skirti kasmetinė 500 
dol. premija lietuviui 
laikraštininkui. Šiemet 
jury komisija sudaryta 
New Yorke. Į ją įeina: 
kun. dr. Leonardas An- 
driekus, dr. Domas Ja
saitis, dr. Bronius Ra- 
dzivanas, prof. dr. Jo
kūbas Stukas ir dr. Vy
tautas Vygantas.

Kandidatus premijai 
gali siūlyti kas tik nori, 
pasitįsdamas motyvuotą 
raštą bet kuriam jury 
komisijos nariui. Siūly
mus galima siųsti iki 
gruodžio 31 d. Gautieji po 
Naujųjų Metų siūlymai 
nebus imami dėmesin. 
Šią žurnalistikos premi
ją Liet. kat. mokslo aka
demija skirs kasmet. Jos 
mecenatas — kun. dr. 
Juozas Prauskis.

Nuo 1972 m. Liet. kat. 
mokslo akademija pradės 
skirti 1.000 dol. premi-

IŠLEISTA 
MASKVOJE

Amerikoje gyvenančio 
lietuvio mokslininko M. 
Yčo knyga ”Biologinis 
kodas" (The Biological 
Code) yra išversta į rusų 
kalbą ir Mir leidyklos 
Maskvoje išleista.

Įžangoje dr. V. M. 
Rodionovas sako, kad 
knyga ilgai išsaugosianti 
savo mokslinį aktualumą.

ALTOS
finansai

Amerikos Liet. Tary
bos suvažiavime Chica- 
goje buvo paskelbta or
ganizacijos finansinė 
apyskaita. Pajamų, dau
giausia aukų, tiuo 1970 
m. birželio iki 1971 m. 
spalio buvo gauta beveik 
59 tūkst. dolerių.

Per tą patį laikotarpį 
susidarė daugiau kaip 68 
tūkst. dol. Altos išlaidų. 
18 tūkstančių buvo per
vesta Vilkui, apie 11,5 
tūkst. dol. pareikalavo 
Altos istorijos knygos

BALSAS
JAV radijo "Amerikos 

balso" programos lietu
vių kalba transliuojamos 
kiekvieną dieną tarp 
18,30 vai. iki 19 vai. ir 
tarp 20 vai. ir 20,30 
vai. Lietuvos laiku.

toronto
NEMOKAMI 
VERTIMAI

Ontario pilietybės mi
nisterijoje įvairūs rei
kalingi imigrantų doku
mentų vertimai atliekami 
nemokamai. Ministerijos 
įstaigos yra naujajame 
Ontario vyriausybės pas
tate, Bay ir Wellesley 
gatvėse, 3 aukšte. Ver
timų biuro telefonas: 
365-2891.

Tose pačiose patalpose 
dabar veikia ir pilietybės 
ministerijos informaci
jos skyrius, į kurį gali
ma kreiptis įvairiais iš
kylančiais klausimais. 
Informacijos sk. telefo
nas: 365-7825.

| Dr.J Prison, b. sc„ d. c.
Chiropraktikas

120 2 St. Joseph Blvd. East
Montreal (kampas de la Roche).
Tel.: 523-3525

Atdara: nuo 9 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 9 vai. vak. LAIDOTUVĖS DABARTINIAME LIETUVOS KAIME. Iš senosios sodybos Griš
kabūdžio apylinkėje velionio karstas sunkvežimyje išlydimas į kapines.
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K. MIKŠIO PAGERBTUVĖSE HAMILTONE KALBA KLB VICEPlRM. J. R. SIMANAVIČIUS

IŠKILMINGAS 
BANKETAS

K. Mikšio pagerbimo 
vakarienėm lapkričio 13 
d. Hillcrest restoranam 
dar gerokai prieš laiką 
pradėjo rinktis būriai 
svečių ir viešnių. Ponios 
pasipuošusios ilgom ir 
gražiom suknelėm bei 
madingom šukuosenom, 
o vyrai užsidėję kietus 
marškinius ir madingus 
kaklaryšius.

Viskas rodė, kad kaž
kas nepaprasto turės į- 
vykti. Žodžiu, svečių 
prigužėjo iš arti ir toli. 
Nekalbant apie kitas vie
toves, vien iš Chicagos 
atbildėjo net keturi auto
mobiliai: tai šio vakaro 
kaltininko jaunystės^ ar 
lagerio laikų draugai.

Pobūvį rengė vietos 
Liet. B-nės valdyba, to
dėl jos pirm. K. Mileris 
buvo vakaro vadovu ir 
šeimininku. Pradėdamas 
vakarienę, savo žodyje 
pažymėjo, kad žmonėse 
yra gražus paprotys po
būviais ar dovanomis at
sidėkoti už įvairius gra
žius darbus ar patarna
vimus. B-nės valdyba 
norinti visus atžymėti, 
kurie pasidarbavo lietu
vybės reikalui.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main S/reet East,
Darbo valandos:
pirmadieniais 10 —5 v. p.p.
antradieniais 10 — 5 v. p.p.
trečiadieniais 10 —5 v. p.p.
ketvirtadieniais 10 —5 v. p.p.
penktadieniais 10 >—7. v. vak.
šeštadieniais 9 —U v. p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

Nemokama gyvybės. ir asm. paskplų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas —virš $2,800.000

K. Mikšio nuopelnus 
mūsų kolonijai ir parapi
jai nušvietė prel. dr. J. 
Tadarauskas. KLB kraš
to v-bos vardu sveikino 
vicepirm. J. R. Simana
vičius iš Toronto. Pa
grindinį žodį tarė Aukuro 
vadovė E. Dauguvietytė- 
Kudabienė, kurios rate
liui priklauso ir Kazi
mieras. Ji pabrėžė, kad 
šių laikų liet, veikėjas 
turi būti pasišventėliu ir 
idealistu, nes daugumos 
dėmesys nukreiptas į 
naująjį idealą — materia
lizmą. L. Verbickaitė vi
sų hamiltoniečių vardu į- 
teikė dovaną — gražų 
odinį albumą, vaizduo
jantį liet, išeivio kelią 
nuo savo gimtosios sody
bos iki Hamiltono.

Išryškėjo, kad K. Mik
šys ilgus metus darbuo
jasi ne vien tik Bendruo
menėje, bet ir kitose or
ganizacijose, pvz., Ra
movėje, šaulių kuopoje, 
S LA kuopoje, Aukure, 
Liet. Namų b-vėje, buv. 
šalpos fondo skyriuje ir 
pirmajame parapijos ko
mitete. Taip pat paaiškė
jo, kad jis jau Lietuvoje 
nuo pat jaunystės pamėgo 
organ, veiklą, buvo ga
bus organizatorius ir va

tel. 544-7125
itiokame už:
depozitus T_.__ '__________ 5 %
šėrus ir sutaupąs_________ 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius____ _____ _____ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame:
asmenines paskolas iš___ 10%.
nekiln. turto paskolas iš 8% % 

dovas. Todėl daug kur 
buvo kviečiamas ir lau
kiamas darbuotojas bei 
linksmų plaučių jaunuo
lis.

Sugiedojus ’’Ilgiausių 
metų”, vaišių eigoje 
sveikino jo jaunystės 
draugas cbicagietis VI. 
Paliulionis. Hamiltono 
organizacijų vardu svei
kino G. Breichmanienė,
J. Petraitis, A. Patam
sis, J. Šarapnickas ir G. 
Palmeris-Paliliūnas.

Visi kalbėtojai pabrėžė
K. Mikšio veiklą ir pasi
džiaugė B-nės valdybos 
gražiu sumanymu atžy
mėti darbuotoją, kuris to 
yra nusipelnęs, tiek daug 
metų aukojęs energijos, 
laiko ir poilsio savo 
žmonių labui.

Pagaliau pats šio va
karo kaltininkas kiek su
jaudintas nuoširdžiai vi
siems padėkojo už jam 
parodytą dėmesį. Šis 
darbuotojas susilaukė 
tikrai pelnytos pagarbos, 
na, ir sidabrinės galvos. 
Pobūvis praėjo labai 
nuoširdžioje ir draugiš
koje dvasioje. Buvo di
dingas ir iškilmingas.

Zp.

KALĖDOS
Vysk. Valančiaus litu

anistinės mokyklos mo
kiniai Kalėdų atostogoms 
paleidžiami gruodžio 18 
d. Po atostogų pamokos 
pradedamos sausio 8 d.

Linkiu visiems moky
tojams, mokiniams ir jų 
tėveliams linksmų Kalė
dų švenčių ir laimingų N. 
Metų.

Šv. Kalėdų eglutė vi
siems vaikams nuo 4 m. 
amžiaus rengiama sek
madienį, gruodžio 19 d., 

4 vai. p. p., Jaunimo 
Centre. Kviečiami visi 
mokiniai, tėveliai ir sve
čiai gaustai dalyvauti. 
Eglutės metu visą pro
gramą atliks mokyklos 
mokiniai, dalyvaujant 
Kalėdų seneliui su dova
nėlėmis.

Tėvų žiniai praneša, 
kad šiais mokslo metais 
mokykloje dirba šie mo
kytojai: Liuda Stungevi- 
čienė — parengiamasis 
skyrius-darželis, Marija 
Kvedarienė — I sk., 
Kristina Gedrimaitė — n 
sk., Andrius Gutauskas
III, Kęstutis Šeštokas —
IV, Kristina Pareštytė —
V, Birutė Juozapavičie
nė — VI, Gertruda Rep- 
čienė — VII, Aleksas Mi
kalauskas — VIII, Anta
nina Mikšienė IX, Aldona 
Volungienė — X , tikyba - 
prel. dr. J. Tadarauskas 
ir kun. L. Januška.

Mokyklos išlaikymui 
mokesčio, $25 metams

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.

Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates)', 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniai,' 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. yakaro.

LIETUVIŲ

~ 480 RONCESVALLES AVĖ.,exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO

ĮSTAIGA

Baltic
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- DABA AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r MKM/vIM 
KREDITO KOOPERATYVE ..........................-.

MOKA 
5%% už depozitus 
6% už šėrus (numatomo) 
6% už taupymo s-tas 
6]/2% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep. 

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių.

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vaL Iki 3 vai. p. p., išskyrus 
• sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 mln, 
U 8 vai 80 mln. Šeštadieniais nuo 9 vat Ud 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

nuo šeimos, nors pusę 
jo prašau sumokėti prieš 
Kalėdas. Taipgi priima
mos ir piniginės aukos, 
nes vieno mokesčio ne
užtenka. Medžiotojų ir 
žuklautojų organizacijai 
už gautą $50 auką nuo
širdus ačiū.

Dar yra tėvų, kurie ir 
už praeitus metus gal 
pamiršo apsimokėti. 
Prašau atsilyginti.

J. Mikšys, 
mokyklos vedėjas

LATVIŲ
ŠVENTĖ

Latvių tautos 53 nepri
klausomybės metinės bu
vo švenčiamos lapkričio 
27 d. Sheraton viešbuty
je. Vietos Liet. Bend
ruomenei atstovavo stud. 
Kristina Stasiulytė, nu
vykusi kartu su savo tė
vu, B-nės v-bos nartu,

Kristina, gražiai nu
augusi jaunuolė, apsiren-

KELIAMA | 12 PSL.

IMA

8% už asm. paskolas

8!4% už mortgičius

1971. XI 1.8 psl. 11



hamilton
ATKELTA IŠ H PSL.

gusi taut, rūbais, mūsų 
kaimynus pasveikino 
anglų kalba. Už tai susi
laukė daug plojimų, Įdo
mu, kad šįmet pirmą 
kartą tokį minėjimą or
ganizavo latvių jaunimas.

US*530

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1972 METAIS

PRADEDANT NUO

Išvykimo datos: gegužės 18, 30, birželio 20, 29, 
liepos 13, 27, rugpiūčio 10, 24, 

, rugsėjo 7 d.
v

Lankoma Maskva, Vilnius, Druskininkai ir Kaunas.

REGISTRUOKITĖS DABAR’

Parūpiname dokumentus Jūsų giminėms iškviesti iš 
Lietuvos. Siunčiame siuntinius ir automobilius į 
Lietuv a. %

Anglų kalba rašykite:

ADRIA TRAVEL SERVICE 
4159 ST. LAWRENCE BLVD. 

MONTREAL 131. QUE. - CANADA 

TEL.: 844-5292 844-5662

KRENTA KAIP 
LAPAI...

Prieš keletą dienų bu
vo palaidotas vos pradė
jęs gyventi 15 metų amž. 
jaunuolis, o šį kartą 
mirtis pasiėmė vyresnės 
kartos tautietį Juozą 
Švabaitį (Švabauską), ku
ris buvo palaidotas lap
kričio 11 d. liet. Port 
Credit kapinėse.

Velionis Lietuvoje bu
vo karo aviacijos tarnau
toju — mechaniku, Ha
miltone dirbo vienoje ki
toje darbovietėje, vėliau 
perėjo į komerciją. Ku
rį laiką nuomavo auto 
mašinų remonto garažą 
bei gazolino stotį. Vėliau 
su partneriu nusipirko 
vasarvietę Port Elgin 
miestelyje. Dalininkui 
pasitraukus, liko vienas 
šeimininkauti. Šiam 
verslui pasidarius mažai 
pelningu, vėl grįžo į Ha
miltoną ir nusipirko na
mą. 1966 metais atvyko 
žmona iš Lietuvos. Abu 
pradėjo dirbti ir dėti 
skatiką prie skatiko. 
Planavo aplankyti šiltes
nius šio kontinento kraš
tus, pailsėti ir nerūpes
tingai užbaigti paskuti
niąsias šios žiemos die
nas.

Betgi mirtis planus nu
traukė anksčiau. Velionis 
buvo Liet. Namų akc. b- 
vės valdybos nariu. Pri
klausė ir kitiems sam
būriams. Buvo paslaugus 
savo patarimais ir dar
bais. Laidotuvėse daly
vavo gražus būrys hamil- 
toniečių.

Nuliūdusi paliko žmo-

Adomas, Windsore kitas 
brolis Feliksas.

Artimiesiems gili už
uojauta, o mirusiajam 
tebūna lengva Kanaaos 
žemelė. Zp.

st. Catharines
I

KALĖDŲ
EGLUTĖ

Bendruomenė ruošia 
vaikams Kalėdų eglutę 
gruodžio 19 d., 4 vai. p. 
p., tėvų pranciškonų pa
talpose, 75 Rolls A vė.

Vaikučiai gaus dovanė
les iš Kalėdų senio, o 
vaikučiai pasirodys pagal 
savo sugebėjimus.

Kviečiame visus tėve
lius su vaikučiais daly
vauti. Valdyba

montreal
KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS

Specialiai iš Chicagos 
atvykęs gen. M. Rėklai
tis savanorių-kūrėjų, ra- 
movėnų ir šaulių rengta
me kariuomenės minėji
me Montrealyje lapkričio 
27 d. paskaitos pačioje 
pradžioje priminė, kad 

čių, o todėl x negalėsiąs 
savo temos plačiau iš
vystyti, tad teiškelsiąs 
atskirus momentus.

Paskaitininkas gana 
išsamiai atpasakojo 1918— 
1920 metų Lietuvos ka
riuomenės dalinių kovas 
prieš bolševikus, lenkus 
ir bermontininkus, iškė
lė buvusius sunkumus, 
pasiektus laimėjimus. 
Jis ypač pabrėžė anais 
metais vyravusį idealiz
mą.

Antroje paskaitos da
lyje prelegantas džiaugė
si pasiektais išeivijos 
kultūriniais laimėjimais, 
bet smerkė nedarnią mū
sų politinių veiksnių 
veiklą, kai kelios orga
nizacijos tuo pačiu rei
kalu kreipiasi į tas pa
čias JAV įstaigas ir to
kiu būdu kompromituoja 
lietuvius.

Kalbėdamas apie tarp
tautinę padėtį, gen. M. 
Rėklaitis neparodė itin 
didelio optimizmo, ypač 
iškeldamas busimąją 
saugumo konferenciją, 
kurioje sovietai norį į- 
teisinti Rytų Europos da
bartines sienas.

Optimistiškas kalbėto
jas buvo tautinio išlikimo

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...

Nežiūrint to, kad prekių kainos nuolat kyla, mūsų 
kainos iki Šių metu galo pasilieka tos pačios.

Išnaudokite proga, pasiųsdami jau dabar dovanu 
siuntinuką savo artimiesiems i Lietuva. % * %

SIUNTINYS 1971 (3)
% jardo puikios vilnonės angliškos eilutei medžia

gos, 3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui medžiagos, 
1% jardo crimplene medžiagos suknelei, vyriškas arba 
moteriškas nertinis, vyriškos arba moteriškos nailono 
arba vilnonės kojinės, vilnonė gėlėta arba su ori;amen
ta! s skarelė, 20 geriausių angliškų cigarečių,! dėžė šoko
lado. Siuntinio kaina su muitu ir visoms persiuntimo iš
laidoms yra $ 100.
SIUNTINY^ 1971 (4)

Itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpal
tis, vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilrionė medžia
ga suknelei, medžiaga sijonui, vyriški išeiginiai nailono 
marškiniai,, bliuskutė, šilkinė gėlėta skarelė, kaklaraiš
tis, 1 dėžė šokolado. Siuntinio kaina su visomis išlaido
mis $90.

Taip pat galime pridėti prie šių arba kitų siuntinių be 
jokių papildomu persiuntimo išlaidų daiktus, kurių klijen- 
tas pageidauja. Šie yra labai vertingi ir reikalingi daly
kai: nailoninio kailio viršus apsiaustui $30, vilnones 
gėlėtos skarelės $5, vyriški arba moteriški nertiniai $ 12, 
arba $ 18, nailono marškiniai, nailono lietpalčiai 8 11,cri 
mplene medžiaga suknelei $9, ilgi vilnoniai Šaliai $ 10, 
komplektas moteriškų nailono apatinių 87, komplektas 
vyrišku Šiltų apatinių 8 12.50 ir kita.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734.

12 psl.

na Anelė, Lietuvoje sū- rengėjų buvo prašytas srityje. Išeivijoje di-
nus ir dukra bei brolis nekalbėti ilgiau 30 minu- džiausią mūsų jėga yra

Tūnos meškeriojimas atviroje jūroje vis labiau populiarėja Kanadoje. Pasaulio 
čempionas yra Glen Gibson iš River Bourgeois, Naujojoje Škotijoje. Jis pagavo 
1064, 5 svarų svorio tuną. Globe and Mail nuotraukoje matome North Lake uos
tą, Prince Edward saloje, kuriame yra 16 tūnos meškeriojimo laivų.
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tie šešeri tūkstančiai 
JAV ir Kanados univer
sitetus baigę jauni lietu
viai, o ir Lietuvoje tauta 
patriotiška, saugojanti 
savo tautinį palikimą, 
puoselėjanti savo kultū
rą.

Valandą užtrukusią 
paskaitą gen. M. Rekai- 
tis baigė Rasos Lukoše- 
vičiūtės žodžiais, ku
riuos ji tarė Chicagoje 
Gintaro ansamblio kon
certo metu: "Jauskime 
savo tėvynę širdyse"...

Zigmo Lapino vado
vaujamas, Montrealio lie
tuvių jaunimo ansamblis 
Gintaras išpildė dainų, 
liaudies muzikos ir šokių 
pynę, kurios metu Rasa 
Lukoševičiūtė berods 
pirmą kartą Montrealyje 
deklamavo "Legendą apie 
arą". Montrealiečiai ša
šo ansamblio gal jau yra 
truputį išlepinti, tačiau 
Gintaro griežikus, šokė
jus, dainininkes ir dek- 
lamatorę visuomet labai 
šiltai ir net entuziastiš
kai priima.

Po programos dalyviai 
buvo pavaišinti, vyko šo
kiai.
MONTREALIEČIAI 
IR KL FONDAS

Montrealyje gyvena 44 
Kanados Lietuvių Fondo 
nariai. Jie sudaro 1O% 
visų narių, o jų įnašai — 
5% kapitalo. Yra pasiža
dėjusių stoti nariais, bet 
tuo tarpu montrealiečiai, 
proporcingai kitoms liet, 
kolonijoms, vis atidėlio
ja ir atsilieka.

Paskutinieji įstoję na- 
rMs 1970 m. yra Jonas

Kardelis (jo atminimui), 
plokštelių leidykla Krivū
lė, . tėvai jėzuitai Mont
realyje, o 1971 metais 
Elzbieta Kardelienė.

Nario įnašas 1OO dol. 
Fondo kapitalas artėja 
prie 80.000 dol., tiks
las — pasiekti bent 
100.000 dol. kapitalą. 
Palūkanos skiriamos lie
tuvybės išlaikymui. 
Gruodžio 11 d. Toronte 
šaukiamas metinis narių 
susirinkimas. Fondo rei
kalu skambinti RI7-5846.

Iz. Mališka, 
KLF įgaliotinis

KURIAMA 
FEDERACIJA

Ukrainiečių iniciatyva 
steigiama Kvebeko etni
nių grupių federacija. 
Pirmajame pasitarime 
dalyvavo slovakų, ukrai
niečių, estų, vengrų, 
latvių, lietuvių, kiniečių, 
bulgarų ir lenkų atstovai. 
Atstovaujamos buvo ne 
etninės grupės kaip to
kios, bet atskiros etni
nės organizacijos. Tokiu 
būdu kai kurias tautybes 
pasitarime atstovavo iki 
penkių skirtingų organi
zacijų atstovai. Mont
realio lietuvius atstovavo 
KLB Montrealio ap. 
pirm. S. Piečaitienė.

Pasitarime nedalyvavo 
gausiausių Montrealio 
tautinių mažumų atsto
vai: italai, graikai, vo
kiečiai. Pasitarimą su
šaukusiųjų ukrainiečių 
atstovai nurodė, kad du
rys būsiančios paliktos 
atdaros visoms tauty
bėms federacijoje daly

vauti, o tokia organiza
cija esanti reikalinga 
tam, kad su valdžios 
sluoksniais galima būtų 
kalbėti vieningai.

Naujosios organizaci
jos statutai ruošiami.

KALĖDINĖ 
PROGRAMA

Montrealio lietuviškoji 
radijo valanda gruodžio 
25 d., tarp 3, 50 ir 4,30 
vai. p. p., transliuos 
specialią kalėdinę pro
gramą. Kalėdinį monta - 
žą su vaikais ruošia Pet
ras Adamonis.

Per CFMB stotį trans
liuojamą lietuvišką pro
gramą tvarko Liudas 
Stankevičius.
PAŠVENTINTA 
VĖLIAVA

Lapkričio 28 d. Mont
realio A V bažnyčioje t. 
L. Zaremba pašventino 
Montrealio ramovė nų
skyriaus vėliavą.

Krikšto tėvais buvo 
KLB Montrealio apylin
kės valdybos pirmininkė 
Silvija Piečaitienė, K. 
Keturkienė, gen. M. 
Rėklaitis ir V. Kačer- 
gius.
LATVIŲ 
ŠVENTĖJE

Latvijos nepriklauso
mybės šventė Montrealy
je buvo paminėta lapkri
čio 20 d. Koncertinę dalį 
atliko Montrealio latvių 
vyrų choras.

Lietuvių vardu latvius 
sveikino KLB Montrealio 
apylinkės valdybos pir
mininkė Silvija Piečai
tienė.

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

ONTARIO IR QUEBEKO.

M.Krauza
10167 48th Avenue, Montreal 477 

Tel. 665-2278

LaSalle Auto Specialist Reg’d.
7725 George Street • Įaiymas ir. do^mos 

LaSalle,Que. * Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos

TEL: snowblower
366 - 0500, 366 - 4203 Sav. G. Desrochers

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

• Atsitiktiniai ir kap it al ini ai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kt.
• Kiekvienas klientas gali laimėti “Snow-blower"
• Parduodamos “Scorpion“ firmos motorinės rogės
• Lengvai pasiekiama greitkeliu Nr. 40.

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

>-■..........— 1 "........ — " ..........-........................................-....... -............... ...............-1

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q .Tel.366-6237 
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
Įvairius patarimus, Įkainavimu s,be jokio atlyginimo. Darbos 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.
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montreal
LIET. STUDENTĘ 
ŽIEMOS STOVYKLA

Kaip ir kiekvienais 
metais, Montrealio lie
tuviai studentai šįmet 
ruošia žiemos slidinėji
mo stovyklą, į kurią lie
tuviškasis jaunimas su
važiuoja iš visos šiauri
nės Amerikos — Wor
cester io, Philadelphijos, 
Baltimorės, Chicagos, 
Vancouverio ir kt.

Susidomėjimas žiemos 
stovykla kiekvienais me
tais auga, dalyvių skai
čius didėja, o programa 
įvairėja.

ADVOKATAS

J.P. MILIER .B.A., B.C.L.
168 Notre Dame Street E. .Suite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.
ini mi— -1 imt-f ‘ • *.—- —- • < y **

NOTARAS -.r

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

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE & IŠGANAITIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
2*6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE S2S MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų 674-7038

ADVOKATAS

B.K« Schneider, BA, BCL

871-1224 
486.3361

DORCH ESTER TOWERS 
5.BB DORCHESTER BLVC^ W 

SUITE 16 IB

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja 

5330 L*Assomption Blvd. 

Montreal, 

Tel. 255.3536

Dr. A.O. Jaugelienė
Dantų gydytoja 

1410 Guy pirmos oulcSfos, 11-12 kambarys 
Teis 932- 6662; namM 737-9681.

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W.» Room 600 
Tel: 866 - 8235, namų4 88 - 8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C^ F.R.Č.S.(c).

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 93 1 -3275 
Suite 215, Montreal 109, Que.

Šįmet Montrealio lie
tuvių studentų sąjungos 
stovykla vyks netoli 
Montrealio esančiame St. 
Donat miestelyje, P. 
Garceau St. Mathieu 
viešbutyje. Dalyviai tris 
dienas galės nemokamai 
naudotis slidinėjimo į- 
renginiais. Vadinasi, 
slidinėtojai nebus išblaš
kyti ir laiką 
leisti drauge.

Rengėjai 
metu leis 
laikraštėlį, ; 
stengiamsi 
traukti visus stovyklau
tojus. Atvykus lems iš 
kitur rengėjai stengsis 
suorganizuoti transportą

galės visi

stovyklos 
kasdieninį 

į kurį bus 
aktyviai į-

Phone 
res. 

MONTREAL 128, QUE.

iš aerodromo į stovykla
vietę.

Žiemos stovykla prasi
dės gruodžio 28 d. susi
pažinimo vakaru. Kito
mis dienomis prieš pie
tus bus slidinėjama, į- 
vyks slidinėjimo konkur
sas. Gruodžio 29 d. bus 
paskaita ir bendras po
kalbis. Gruodžio 30 d. 
įvyks grožio konkursas, 
kur vyrai ir mergaitės 
rengs is kitos lyties dra
bužiais. Gruodžio 31 d. 
po pietų bus tradicinės 
futbolo rungtynės, o va
kare Naujųjų Metų sutiki
mas. Sausio 1 d. įvyks 
pokalbis apie busimąjį 
jaunimo kongresą, kurį 
praves čikagiečiai.

Montrealio studentai 
iš tiesų stengiasi žiemos 
stovyklą surengti kuo į- 
domiau, kad patraukus 
jaunimą ir įjungus jį lie- 
tuviškon veiklon. k

KLUBO 
VALDYBA

Gruodžio 5 d. DLK Vy
tauto klubo rinkimuose 
buvo išrinkta valdyba.

Klubo pirm. J. Skučas, 
vicepirm. K. Martinėnas, 
sekr. K. Gudžiūnas, ižd. 
J. Adakauskas, akcijų 
sekr. P. Petronis, paš. 
draugijos sekr. L. Gu
das. Direktoriai: P. Bo- 
tyrius, J. Kriščiokaitis, 
J. Petrauskas, B. Šal- 
čiūnas, J. Skinkis.

Rev. komisija: B. Ka
tilius, K. Baltuškevičius, 
S. Mekšriūnas.

VIEŠNAGĖ
IR ĮKURTUVĖS

NL skaitytoja Marija 
Sinienė dvi savaites vie
šėjo New Yorke pas duk
rą Reginą ir žentą Mi
chael Ayre.

Dr. Regina Ayre Co- 
lumbijos universitete 
dėsto vokiečių kalbą. Ka
lėdų metu R. ir M. Ayre 
švęs savo naujo vasarna
mio įkurtuves St. Eusta- 
ches saloje, Atilų salyne.

DARNI
VEIKLA

Montrealio lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos me
tinės vakarienės metu, 
lapkričio 20 d., įvyko 
turtingos loterijos dova
nų paskirstymas. Šešių 
dol. vertės bilietų kny
geles gavo ir išplatino 
kiekviena parapijos šei-

Kalėdos Kvebeko miškų ūkiui yra pelningos. Vien 
tik į Ameriką Kvebekas kiekvienais metais ekspor
tuoja beveik pusantro milijono eglaičių. Paprastai 
užtrunka 1O metų, kol kalėdinės eglaitės užauga, 
jos nuolatos apkarpomos, kad išaugtų grakščios 
formos, OIP nuotraukose: eglaičių plantacija Comp- 
tone, visiškai prie JAV sienos.

ma. Vertingiausia dova
na — stereo radijo pri
imtuvas — teko V. Mar
cinkui.

Šv. Kazimiero parapi
jiečiai gal ne visuomet 
labai uolūs bažnyčios 
lankytojai, bet savo pa
rapijai jie visuomet lieka 
ištikimi, į parapijos ren
ginius visuomet gausiai 
atsilanko. Ir paskutinysis 
renginys sutraukė dau

mirus

ANTANUI VILENIŠKIUI

staigiai mirus Bostone, jo žmonav 
Onutę Stankūnaitę - Vileniškienę,visas 
gimines ir artimuosius, gilaus liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. S. A.Ališauskai ir krikštasūnis

Rimantas,
B. M. Makauskai, 
Z. I. Tauteriai

Mūsų nario VLADO JUŠKOS mamytei

ir kartu liūdime

Sudburio Geležinio Vilko 
sporto klubas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ShIK' iT-';

giau dalyvių, negu ren
gėjai numatė. Teko pri
statyti daugiau stalų, o ir 
prityrusios šeimininkės 
turėjo pasistengti vėliau 
atvykusius pasotinti.

Turime pripažinti, kad 
tai yra savotiškas menas 
sugebėti pritraukti di
desnį skaičių neeislių 
montrealiečių. O tai pa
daryti iš tiesų sugeba Šv. 
Kaz. parapijos klebonas



KUN. DR. F. JUCEVIČIUS

kun. dr. F. Jucevičius. 
Jis labai konstruktyviai 
ir darniai bendradar
biauja su parapijos ko
mitetu. O komiteto sudė
tyje aktyviai dirba ir už 
reikalus atsakomybę jau
čia ne tik einamosios ka
dencijos nariai, bet ir 
prieš keliolika metų ko- 
mitetan išrinktieji para
pijiečiai. Klebonas suge
ba juos visus išlaikyti 
darnioje komiteto šeimo- 
Je.

Komitete iš tikrųjų nė
ra nei per senų, nei per 
jaunų. Parapijos gyveni
me dalyvauja visi: visų 
emigracijų, čia gimę ir 
augę lietuviai, netgi ne 
lietuviai ir ne katali
kai. .. Tolerantingasis 
klebonas visus įstengia 
įjungti į parapijos veiklą, 
visi joje randa pasitenki
nimo, visi tai įrodo savo 
darbais arba medžiagine 
parama. Komiteto nariai, 
o ypač pirmininkai para
pijos niekados neapvilia. 
Šiuo metu pirmininku yra 
Kazimieras Rašytinis.

Klebonu ,ir komitetu 
seka, žinoma, ir patys 
parapijiečiai. . Gausiai 
lankydami parapijos ren
ginius, jie ne tik susilau
kia malonumo sau pa
tiems, bet įprasmina ir 
klebono su komitetu dar
nią veiklą. pr. p.

LIETUVIŠKA
EGLUTĖ

Tradicinė Montrealio 
dailės muziejaus kalėdi
nių eglučių paroda "Noel 
71" buvo iškilmingai ati
daryta lapkričio 25 d. 
Lietuvių skaučių ir skau
tų papuoštoji eglaitė ir 
šįmet yra parodos paži
ba.

Parodos atidarymo va
karą vyko pyragų išpar
davimas, kur lietu
kams "atstovavo" puoš

nus ežys baravykų krū
voje. Pyragas buvo iš 
tikrųjų gražus ir traukė 
visų dėmesį.

Eglaičių paroda Mont
realio dailės muziejuje 
veikia iki gruodžio 8 d,

ii

PROF. L. BULOTIENĖ 
TELEVIZIJOJE

Al Stankės vedamoje 
televizijos programoje 
"Citoen du monde", kuri 
sekmadieniais, 4 vai. p. 
p., transliuojama per 
Montrealio lO-tą kanalą, 
gruodžio 5 d. dalyvavo 
prof. L, Bulotienė.

ATOSTOGAUJA 
FLORIDOJE

Kaip ir kiekvienais 
metais, eilė Montrealio 
lietuvių žiemos atostogas 
praleidžia Floridoje.

Prof. Jūratė ir prof. 
Charles Tanner ia i su 
vaikais Floridon vyksta 
automobiliu.

Kazimiera Petrulienė 
išskrido pas vyrą Joną 
Petrulį, kuris Bostone 
vadovauja savo statybos 
bendrovei. Petruliai kar
tu atostogom išskrido į 
Floridą.

Floridoje atostogas 
praleido ir A. Ladygienė.

LANKĖSI
NEW YORKE

Tarnybos reikalais 
New Yorke lankėsi Ed
mundas Petrulis.

KVEBEKO GYVULIAI - AUDINĖ
Audinė yra žebenkščių giminė, kuri gyvena visoje 

Kvebeko provincijoje. Audinės kailis yra rudas arba 
juodas, ji sveria iki dviejų svarų, patinėlis paprastai 
būna dvigubai didesnis už patelę. Audinės kailis (mink) 
yra labai vertinamas elegantiškų moterų. OIP nuo
traukoje matome audinę ir jos pėdsakus.

LIGON YS
Reddy Memorial ligo

ninėje dr. A. S, Popie- 
raičio priežiūroje gydosi 
S. Jespelskis.

Victoria ligoninėje 
serga Julius Milaknis, o 
žydų ligoninėje — A. 
Greibus.

Jau ilgesnį laiką serga 
M. Skudienė ir J. Vala- 
šinas.

VEDYBOS
Už Stasio Vaškio Chi- 

cagoje ištekėjo buvusi 
montrealietė Sofija Zem- 
lickienė.

Naujoji šeima gyvens 
New Yorke.

25 METŲ 
SUKAKTIS

Kazė ir Juozas Kriš- 
čtokaičiai atšventė 25 m. 
vedybinę sukaktį.

Lapkričio 27 d. Šv. 
Kazimiero par. salėje jų 
pagerbti susirinko gra
žus skaičius jų artimųjų 
ir pažįstamų. Visi svei
kino ir linkėjo laimės ir 
gražios ateities. Prisi
minimui įteikė vertingą 
dovaną, už kurią sukak- 
tininkai nuoširdžiai vi
siems svečiams padėko
jo.

K. ir J. Kriščiokaičiai 
nuo atvykimo į Kanadą 
gyvena Montrealyje ir 
yra gana gerai įsikūrę. 
Yra susipratę ^lietuviai. 
Retas atvejis, jei jų ne
pamatysi parengimuose.

Ypač Juozas, visuomet 
pilnas linksmo sąmojaus 
ir geros nuotaikos.

Užaugino 2 sūnus, ku
rie įsijungė į lietuvišką 
visuomenę. Jie buvo ir 
šių pagerbtuvių iniciato
rių tarpe, talkinant Lau
raičių šeimai ir kitiems.

Į pagerbimą buvo atvy
kusi iš Hamiltono Kriš- 
čiokaitienės sesuo V. 
Pauliukienė. Dalyvavo 
brolis Alfonsas Žukaus
kas ir puseserėA. Bul- 
kienė su šeimomis.

pr. p.

RENKASI
ONIETĖS

Sekmadienį, gruodžio 
12 d., A V parapijoje bus 
Šv. Onos draugijos susi
rinkimas.

APDOVANOTI 
ŠAULIAI

Išeivijoje veikiančios 
lietuvių šaulių sąjungos 
vadovybė savo medaliais 
apdovanojo tris Montrea
lio šaulių kuopos narius.

Kariuomenės minėjimo 
metu gen. M. Rėklaitis 
medalius prisegė S. 
Reutui, v. Sušinskui ir 
A. Mylei.

MIRUSIEJI
Lapkr. 27 d. Lietuvoje 

mirė J. Žakevičienės ir 
V. Valkos motina Julija 
Valkauskienė.

Bostone mirė Antanas 
Vileniškis.

LIGONINĖJE
Sveikatą pataisęs iš li

goninės grįžo NL skaity
tojas Juozas Paznokaitis.

OKTETAS
OTAVOJE

Kariuomenės šventės 
minėjime Otavoje pro
gramą atliko Montrealio 
A V parapijos oktetas, 
vad. M. Roch.

KRIKŠTYNOS
AV parapijoje buvo pa

krikštytas Dianos Staniu- 
lytės ir Roberto Simpson 
sūnus Mykolas Kristofas.

MOTERYSTĖS
KURSAI

Praeitą savaitę AV pa
rapijoje vyko vadinamieji 
moterystės kursai, ku
riuose paskaitas skaitė 
dr. A. Šidlauskaitė, dr. 
A. S. Popieraitis, J. 
Bernotas ir . t. L. Za
remba.

NESKLANDI
TARYBA

Praeitą savaitę buvu
siame Liaudies meno et
ninės tarybos (Ethnic 
Folk Art Council) posė
dyje Montrealyje išryš
kėjo organizacijoje esan
tieji nesklandumai ir ne
tvarka.

Pagal statutą, tarybos 
narių posėdžiai turėtų 
būti šaukiami kiekvieną 
mėnesį, tačiau tai ne
vykdoma, ir atskirų tau
tybių atstovai net nežino, 
kas tarybos vykdomųjų 
pareigūnų daroma arba ir 
nedaroma. Tai buvo iš
kelta posėdyje.

Taryba kiekvienais 
metais organizuoja tauty
bių paviljoną Montrealio 
pasaulinėje parodoje. 
Tam reikalui paprastai 
gaunamos tam tikros lė
šos iš Montrealio savi
valdybės arba kitų val
džios įstaigų. Visi tie 
reikalai netvarkingai 
tvarkomi ir administruo
jami. Pvz., lietuviai už 
1970 m. susidariusias 
tam tikras išlaidas čekį 
tegavo lapkričio mėnesį, 
nors jis buvo išrašytas, 
tik tarybos iždininko ne
išduodamas, jau birželio 
mėnesį.

Posėdyje buvusi tauty
bių paviljono kuratorė 
M. Dvorski pareiškė, kad 
jai nepatogu tokiu būdu 
dirbti ir ateityje tokių 
pareigų tebeeisianti. Ta
rybos pirmininku per
rinktas lenkas P. Marun- 
czak. Lietuvius taryboje 
atstovavo KLB Montrea
lio ap. pirm. S. Piečal- 
tienė.

SKAUTŲ 
KOMITETAS

Lapkričio 28 d. skautų 
tėvų susirinkime buvo iš
rinktas šitoks komitetas: 
pirm. J. Kibirkštis, 
sekr. J. Intas, ižd. V. 
Givis, R. Brikienė ir A. 
Rutkauskienė.

PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

A V parapijos narių su
sirinkimas įvyks 1972 m. 
sausio 16 d. Bus renka- 
ini du nauji parapijos na
riai.

SUTUOKTUVĖS
Gruodžio 3 d. Ed

mundas Kalakauskas su
situokė su Linda Brad
ley.
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KRONIKA
LAIKRAŠČIO
RAMSČIAI

12 dol. rėmėjo prenu
meratą apmokėjo NL bi
čiuliai Jonas Liorentas 
iš Chicagos ir Jurgis 
Astrauskas iš Toronto.

Aukomis savo laikraštį 
parėmė Vyt. Rasa ir E. 
R. po 10 dol., P. Kviet- 
kauskas 5 dol., Po Vait- 
kūnas, S. Zavackis, R. 
Simąniūkštis, V. Alsei
ka, V. Skaisgiris ir Pr. 
Keturka — po 2, 50 dol.

Visiems rėmėjams ir 
aukotojams — nuoširdus 
ačiū.

KALĖDINĖ
NEPRIKLAUSOMOJI

Specialus, padidintas 
Nepriklausomos Lietuvos 
šventinis numeris išeis

mis — ’’cock’s tail”. 
Terminas vis dėlto įsipi- 
lietino visame pasaulyje, 
jis išvirto tarptautiniu 
žodžiu ir paprastai į ki
tas kalbas nė neverčia
mas. Tad ir lietuviškai 
jau sakome ’’koktelis”, 
kai kalbame apie tarpu
savyje maišytus arba 
bent atskiestus alkoholi
nius gėrimus.

Lietuviškuosius kokte- 
lius priminė dabar Mont- 
realyje Les editions de 
l’homme leidyklos įdo
miai ir puošniai išleista 
koktelių receptų knyga. 
Ją sudarė žinomas tele
vizijos žiūrovų linksmin
tojas Jaques Normand. 
Knygoje du koktelių re
ceptai yra maždaug ’’lie
tuviški". DĖMESIO FOTOGRAFUOJAME... Foto aparatas šiandieną yra lygiai toks

Kalėdų savaitę — gruo
džio 22 d.

Kalėdiniam numeriui 
skirtoji medžiaga, skel
bimai, sveikinimai ir 
pranešimai redakciją tu
rėtų pasiekti kuo anks
čiau. Pageidaujame, kad 
rašiniai ir kalėdiniai 
sveikinimai būtų atsiųsti 
iki gruodžio 9 d. Skubūs 
ir neilgi pranešimai bei 
korespondencijos turi re
dakciją pasiekti ne vėliau 
gruodžio 16 d. Po to gau
toji medžiaga nebegalės 
būti išspausdinta kalėdi
niame NL numeryje.

Paskutinę šių metų sa
vaitę NL neišeis.

Pirmasis naujųjų metų 
NL numeris išeis 1972 
m. sausio 5 d.

LIETUVIŠKOS 
GAIDŽIO UODEGOS

Teorijų apie tai yra vi
sokių, bet niekas galų 
gale ir negebėjo tiksliai 
išaiškinti, kodėl ameri
kiečiai įvairias stipriųjų 
gėrimų mišraines pradė
jo vadinti gaidžio uodego-

Vienas receptas tiesiog 
ir pavadintas "Le Litua- 
nien", atseit, "lietuviš
kuoju”. Štai, jis: viena 
uncija Captain Morgan 
Black Label romo, pusę 
uncijos Triple Sec Le- 
roux likerio ir pusė un-

svarbus žurnalizmo įrankis, kaip ir plunksna. Viena taikli nuotrauka dažnai 
daug geriau ir akivaizdžiau papasakoja įvykį, negu tūkstantis žodžių. Tad neat
sitiktinai NL stengiasi spausdinti kuo daugiau nuotraukų. Skaitytojai ir bendra
darbiai čia gali būti labai paveikūs talkininkai, atsiųsdami redakcijai nuotrau
kas, vaizduojančias ne tik lietuvių veiklą ir oficialius įvykius, bet ir kasdieninį 
lietuvių gyvenimą, idant laikraščio iliustracijos atspindėtų lietuvių buitį. Siun
čiant nuotraukas pažymėtinos visų atvaizduotų asmenų pavardės ir vardai, kur 
ir kada nuotrauka daryta.

“Žaliuok, žalia giruže..."

cijos citrinos sulčių su
maišyti, pridėti ledų ir 
gerai suplakti.

Kitas koktelis pavadin
tas ’’Stankė special”.

’ Knygos autorius šitą kok- 
telį pavadino savo asme
niško bičiulio, žinomo 
televizijos žurnalisto, 
lietuvio Al. Stankės-Stan- 
kevičiaus garbei. O re
ceptas toks: ketvirtis un
cijos prancūziško vermu
to Noilly Prat, ketvirtis 
uncijos itališko vermuto 
G ran Torino, ketvirtis 
uncijos cherry brandy 
Leroux likerio, viena ir 
ketvirtis uncijos King 
Arthur džino, keletas la
šų angostūros esencijos. 
Suplakti su ledais ir į 
stiklus įdėti po apelsino 
riekę.

Abu kokteliai, žinoma, 
truputį egzotiški, o todėl 
sunku tikėtis, kad jie pa
sidarytų labai populiarūs.

Tačiau juk būtų labai įdo
mu, kad "lietuviškasis" 
koktelis iš tikrųjų išpo
puliarėtų, ir viso pasau
lio gėryklose ištrošku- 
sieji užsakinėtų "Litua- 
nien" arba "Lithuanian” 
arba . "den Litauischen” 
koktelį. Vis būtų šioks 
toks Lietuvos garsini
mas ...

LIAUDIES
ARTISTAI

Dainininkui Vaciui 
Daunorui ir pianistui G. 
Trinkūnui suteikti Lietu
vos liaudies artistų gar
bės vardai.

Prieš kelias savaites 
Vilniaus operos solistas 
Vacys Daunoras tarptau
tiniame vokalistų kon
kurse Prancūzijoje buvo 
pripažintas geriausiuoju 
bosu. Jam akompanavo 
G. Trinkūnas

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL. 727-3120 NamM 376-3781
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., LB.

Aqe n_t_p_r_į_Y_£.iJs_P—4-—

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Montrealio Lietuviu Kredito Unijų

G A ISR AS

TEL. Bus.: 722-3545
RES.: 256-5355

PETRAS ADAM O N 1 S
C. I. B.

AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBE IR GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE A3ENCY INC.
39ū7a Rosemont Blvd., Montreal. Oue.

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

MOKA Ut: DUODA PASKOLAS:

Einamąsias s-tas_________ 5.8% Asmenines ....................... 8.5%
Taupomąsias s-tas................ 6.0% Nekiln. turto ___ ______  8.75%
Term. tad. 1 metams____6.25%
Term. tad. 2 metams........ 6.75%

Čekių kredito ..........   9.6%

Duoda nemokamą gyvybės ap- Investacines .... nuo 9.0% iki 12%
draudą Iki $2,000 už taup. s-tos Nemok, gyvybės apdr. iki Ilt.OOė
sumas. už paskolos sumą.

.................................................... “Ji—
Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis -v-nuo 10, iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Ėosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai ir vakarais — pirmad.. trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. rugsėjo 15 d. 

ir per visus ilguosius savaitgaliu*.
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