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Kas svarbiausia?
Kanadoje ir Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse ne
galima nepastebėti, kad 
gruodžio mėnuo yra ypa
tingas o Krautuvėse, gat
vėse ir privačiuose na
muose pilna šviesų ir 
papuošalų o Nors papuo
šalai ir labai įvairūs, bet 
jie turi tam tikrą stilių 
ir tam tikrą reikšmę. 
Žmonės visur skuba, 
perka, ruošiasi.

Jeigu po šiuos kraštus 
važinėtų koks nors sve
timšalis, kuris niekada 
savo gyvenime nebūtų 
girdėjęs apie Kalėdų 
reikšmę, jis tuoj pat pa
stebėtų tą ypatingą gruo
džio mėnesio skirtingu
mą. Pabankykim įsivaiz
duoti, ką toks svetimša
lis, sakykim, iš Sinkian- 
go galvotų, nieko nežino
damas apie Kalėdas. 
Kaip jis sau įsivaizduotų 
Kalėdų prasmę, žiūrėda
mas vien tik to, ką mato 
aplinkoje.

Atrodo, galvotų mūsų 
sinkiangietis, kad labai 
senais laikais kaž kur tai 
šiaurėje bus gyvenęs 
koks tai labai turtingas 
ir labai geras senis. Jis, 
atrodo, buvęs labai dos
nus, ypač vaikams. Va
žinėdamas šiaurės brie
džiais, visiems vežioda
vo dovanų. Dabar čio
nykščiai žmonės jį prisi
mena. Atrodo, kad senis 
mėgęs eglutes. Nevisai 
aišku, kodėl kai kurie 
žmonės dar vaizduoja 
vieną neturtingą šeimą. 
Vienas vyras, viena mo
teris, matyti, jo žmona,

ir mažas vaikutis, pa
guldytas tartum gyvulių 
ėdžiose. Tai, tur būt, 
bus kokia nors šeima, 
kuri iš gerojo senio bus 
gavusi kokios nors pa
galbos. Vienu ar kitu at
veju, tai, tur būt, kas 
nors labai nereikšminga, 
kadangi dauguma žmonių 
jų visai neprisimena. 
Atrodo, kad to 'gerojo 
šiauriečio senuko minė
jimas turi užsibaigti 
gruodžio 25 d. Visos 
krautuvės tuoj pat paša
lina papuošalus. Ar ne
bus tik gruodžio 25—ji to 
senelio mirties diena? 
Tur būt, prasideda gedu
las.

Iki čia mūsų ’’sinkian
gietis”. Dabar mes.

Ar daug apsirikom, jei 
taip interpretavom iš 
Azijos gilumos keliautojo 
mintis? Kas gi iš tiesų 
yra svarbu?

Ne rogės turėtų at
kreipti dėmesį, bet 
ėdžios. Ne raguotų brie
džių grupė turėtų būti 
vaizduojama, bet Švento
ji Šeima. Ne apie senelį 
visi turėtų kalbėti, bet 
apie Vaikelį.

Senelis ("Santa, kilęs 
iš "Santa Claus", o tas iš 
"St. Claus", o tas vėl iš 
"Sanctus Nicolaus") yra 
tik Vaikelio tarnas. 
Jis buvo vyskupas, gyve
nęs dabartinėje Turkijoje 
4-me amžiuje. Dar ir 
dabar galima nesunkiai 
įžiūrėti vyskupiškus 
"Santos" drabužius, nors 
ir apkarpytus, padarytus 
"mini". Vaikelis gi yra
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Dievo Sūnus, Jėzus 
Kristus.

Taip jau būna gyveni
me, kad visi dalykai po 
kurio laiko sugenda. Rei
kia juos sureguliuoti, iš
valyti, pataisyti. Reikia 
sustyguoti smuiką, rei
kia išvalyti laikrodį, su
reguliuoti laivo ar lėktu
vo kryptį, apgenėti vais
medžius, pergrupuoti 
kariuomenės dalinius Ir 
t. t. Net ir Bažnyčia 
laiks nuo laiko vis refor
muoja savo liturgiją (ne 
tikėjimo tiesas), kad ap
sivalytų ,nuo nebūtinų, 
esmę nustelbiančių, ele
mentų.

Ir krikščioniškose Ka
lėdų tradicijose yra ne
krikščioniškų — neutralių 
elementų, kurie, jei ne
bus pašalinti ar sukore- 
guoti, gali tapti net anti- 
krikščion iškaiš.

Kas atrodytų netvarko- 
je?

Visų pirmiausia pats 
laikas. Gruodžio mėnuo 
yra adventas. Tai lauki
mo laikotarpis. Tai pasi
ruošimas, susitelkimas 
ir atgaila. Paruošti kelią 
ateinančiam, užgimstan- 
čiam Kristui. Visas 
džiaugsmas, iškilmės ir 
šventiškumas turi pasi
rodyti prasidedant pir
mąja Kalėdų diena, Kris
taus gimimo diena.

Visai nesmerkiame 
prekiautojų, kurie turi 
parduoti savo prekes, bet 
jų propaganda neturėtų 
trugdyti tikrajai Kalėdų 
ir advento prasmei. 
Pirklių papuošalai per 
anksti pradedami ir per 
greit nuimami. Čia ir 
yra iškrypimas. Pre
kiautojus seka artistai. 
Jų programos irgi ne lai
ku. Jos dabar daromos 
vis anksčiau ir anksčiau.

Gražu yra, kad vienas 
šventasis, vyskupas, 
daug gero padaręs žmo
nėms, yra taip gerbia
mas. Bet jei tas vysku
pas, kad ir šventasis, 
nustelbia patį Švenčiau
siąjį, jei tarnas užtemdo 
Valdovą, jei senelis ne
beleidžia matyti Vai
kelio, tai jau nebege
rai. Ne šv. Nikalojus čia 
kaltas. Kalti žmonės, 
kurie gal ir nenorėdami

Šią spalvotą medžio skulptūrą, pavadintą "Pieta", su
kūrė Jean-Baptiste Cote (1834-1907), kurio kūriniai 
priklauso Kvebeko kultūriniam palikimui. Skulptorius 
sukūrė daug figūrų ir indėnų galvų skulptūrų. "Pieta" 
yra dabar Saint- Pierre bažnyčioje Montmagny.

prie to privedė. Dauguma 
žmonių net nežino, kad 
"Kalėdų senelis" išsi
vystė iš šv. Nikalojaus.

Gauti dovanų yra geras 
dalykas. Kiekvienas 
žmogus nori apdovanoti 
savo mylimus asmenis ir 
taip pat nori gauti dova
nų. Tai natūralūs ir ge
ras žmogaus prigimties 
troškimas. Tačiau argi 
būtų logiška pamiršti vi
sų dovanų ir iškilmių 
priežastį? Ar būtų tei
singa nekreipti dėmesio į 
nuostabiausią Dievo do
vaną? Didžioji Dievo do
vana yra Jo paties Sūnus, 
Jėzus Kristus. O Jėzaus 
dovana yra Jo mokslas ir 
Jo Dvasia.

Visi žmonės nori būti 
laimingi. Visi normalūs 
žmonės nori mylėti ir 
būti mylimi. Dievas vi
sus myli. Taip myli, kad 
savo Viengimūsį Sūnų 
atidavė už mus, kad tik 
mes nepražūtume. Tik
roji žmogaus laimė yra 
pasiekti amžinąją tiesą 
amžinąjį gėrį. Jėzus atė
jo išmokyti mūsų kaip 
eiti prie tiesos ir gėrio. 
Jis mokė žodžiu ir visu 
savo gyvenimu. Jis pali
ko visas reikalingas 
priemones. Pagaliau Jė
zus atsiuntė savo Dvasią, 
kad naujai atgimę žmo
nės siektų Dievo gyvai ir 
dinamiškai.

Ne tas yra nelaimin
gas, kurs negauna kalė
dinių dovanų. Ne tas yra 
apgailėtinas, kurs per 
Kalėdas neturi eglutės ar 
žvakučių. Ką padės žmo
gui turėti didžiausią krū
vą kalėdinių pakietų ir 
gerai apkrautą stalą, jei 
jis neturės didžiosios do
vanos? Didžiausia nelai
mė yra prarasti Dievą. 1 
Labiausiai apgailėtinas 
žmogus yra tas, kurs 
nieko nežino apie Dievą, 
kurs Jo nesiekia, kurs 
neturi vilties.

Tikrai krikščioniškai 
Kalėdas švęs tas žmogus, 
kurs pats sąmoningai ži
nos apie nuostabią Dievo 
meilę ir dovaną žmo
nėms, kurs tai vertins, • 
tuo gyvens, tai prakti
kuos. Tikrasis krikščio
nis stengsis padaryti vis
ką, kad ir jo artimieji 
tai žinotų, suprastų ir 
siektų. Tikrasis krikš
čionis padarys taip pat 
viską, kad ir tolimesnieji 
žmonės išgirstų apie vie
nintelį Viešpatį, apie Jo . * * dovanas ir Jo meilę. Pa
galiau tikrasis krikščio
nis ieško būdų ir juos su
ras, pasidalinti su tokia 
daugybe vargšų, stoko
jančių ir nelaioiingųjų 
savomis gėrybėmis.

Nepaprasta Dievo mei
lė gali uždegti mus my- 

nepriklausoma li^tuv^



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

APIE LIETUVOS 
RESPUBLIKĄ

Apie trisdešimts vals
tybių pripaž|sta Lietuvos 
nepriklausomybę. Laikui 

Miegant tas skaičius gali 
sutnąžėti, bet tokios 
valstybės kaip Amerika 
laikosi pastovaus princi
po ir galimi drąsiai ti
kėti, kad Lietuvį pripa
žins iki to laiko, kada ji 
bus laisva, v

Šitie tarptautinės tei
sės faktai yra mūsų tau
tai ir mums patiems ne
paprastai svarbūs. Daug 
svarbesni negu kitas ap
sišvietęs lietuvis mano. 
Tuo remdamasi mūsų 
tauta gali kantriai laukti
ir kovoti. Svarba tik, kad 
mes patys tų tarptautinės 
teisės faktų nemėgintu- 
mėm paliesti, pakeisti, 
pertvarkyti. Turime at
siminti, kad to laukia 
mūsų žemės pavergėjas 
Rusija. Mūsų diplomati
ja tad tebūna mums ne
liečiama nei žodžiais, 
nei veiksmais.

Pirmutinis žingsnis į 
stipresnę vadavimo veik
lą yra bet kuria kaina at
statyti vieningumą. Iš
rauti visa tai, kas mus 
skirsto. Kiek mes turi
me mąstytojų, filosofų, 
mokslo žmonių, politikų 
ir net poetų, dirbančių 
tam, kad įrodyti, kiek 
mes, lietuviai, esame 
vienas nuo kito skirtingi. 
Nė vienas jų nepagalvoja, 
kad gal klysta. Nė vienas 
neprisimena, kad kadai
se mums moralizavo ir 
Justas Paleckis, tada dar 
neparsidavęs niekam, 
šviesus ir taurus lietu
vis, žymus žurnalistas ir 
veikėjas. Arba toks 
"tautos veteranas", kaip 
Liudas Gira. Arba tokia 
poetė, kaip Solomėja Ne
ris. Kas iš jų pamokymų 
išėjo?

Atsargus ir kuklūs tu
rėtų būti ir šių dienų 

lėti Dievą ir visus žmo
nes. Tai yra tikroji 
krikščionybė. Tai yra 
svarbiausias dalykas. 
Tuomet Kristaus gimimo 
šventimas nebus mums 

fe veltui.
Leonas Zaremba, S. J.
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mūsų intelektualinis eli
tas. Be jų siaurų filoso
fijų ta visuomenė būtų 
vieninga kaip plienas. 
Kaip visad kad buvo, ka
da reikėjo tautai eiti ko
von, Arba išlaikyti lietu
vybę.

Partijos, grupės buvo 
ir bus — čia nieko blogo 
nėra. Gerame parade tu
ri būti visokių spalvų ir 
uniformų, bet tai nereiš
kia, kad grupės turi su
sipešti dėl to, kieno ke
purė gražesnė ir svar
besnė mūsų tautai.

Tą dieną, kai vadovai 
supras, kad tarp lietuvių 
nėra skirtumų, galėsime 
pasakyti, kad esame nu

Noriu Jums priminti, kad mes

g

societe que

FRANQOIS CLOUTIER
MINISTRE DE L' IMMIGRATION DU QUEBEC ET 
DES AFFAIRES CULTURELLES

kurie 
kote čia įsikurti, 
vairiose gyvenimo 
padėjote formuoti 
beko visuomenę.
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de vivre au 
renoncer a 

nous

Jūs pasirinkote įsikurti Kvebe
ke, tačiau Jūs neišsižadėjote 
savo kilmės. Tikime, kad Jūs 
kartu su mumis aktyviai daly
vausite šitoje visuomenėje, ku
ri, nežiūrint tos sudėtingos ir 
neramios mūsų gyvenamos epo
chos, yra turtinga savo ekono
mine ir kultūrine ateitimi.

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
PROGA, MAN MALONU PA
SVEIKINTI VISUS LIETUVIŲ 
KILMĖS KVEBEKIEČIUS.

kaip ir Jūs — pasirin- 
Veikdami į- 
srityse, Jūs 
naująją Kve-

A L’OCCASION 
DU NOUVEL 
P LA IS IR D’OFFRIR MES
VOEUX A TOUS LES QUEBE
COIS D’ ORIGINE LITHUA- 
NIENNE.
Je tiens a vous dire combien 
nous reconnaissons V apport 
extremement precieuxde ceux 
qui, comm e vous, ant cho is i de 
venir vivre ici. Dans tous les 
domaines ou vous continues d’ 
oeuvrer, vous avez aide a fa- 
comier la nouvelle 
becoise.
Vous avez choisi 
Quebec. Et, sans 
votre originalite propre 
esperons vous voir participer 
de plus en plus, avec nous, a 
une societe qni, a travers les 
heurts et bouleversements de 
1’epo,que ou nous vivons, reste 
riche d’avenir tant sur le plan 
economique que sur le plan cul- 
turel.

ėję jau pusę kelio į tau
tos laisvę. Ir žinosime, 
laisvė anksčiau ar vėliau 
tikrai bus pasiekta, nes 
visa žmonija eina keliu, 
kuris vieną šviesią dieną 
panaikins atgyvenusius 
Rusijos tautų pavergimo 
laikus. S, Šetkus

CITATOS
NE VISKAS
YRA TOBULA

Draugo vedamojo auto
rius "b. kv.”, svarsty
damas tarptautinę padėtį, 
be kita ko, ir šitaip rašo:

"Kadangi Lietuva yra 
Europoje, tai ir mus pir

moje eilėje turi dominti 
Europos šalių laikysena 
Sovietų pavergtų tautų 
atžvilgiu. Reikia pagal
voti, ar ryšyje su tuo 
nereikėtų atidžiau per
svarstyti mūsų politinę 
akciją ir nustatyti tokią 
kryptį, kuri būtų šiuo 
metu tiksliausia. Konk
rečiau kalbant, gal tektų 
daugiau domėtis Europa, 
o taip pat pastudijuoti 
klausimą, kokią įtaką 
Lietuvos bylai galėtų tu
rėti mūsų priešo Sovietų 
Sąjungos santykiai su ko
munistine Kinija...

"Nauji politiniai pasi
keitimai iškelia ir klau
simą peržvelgti dabarti
nę mūsų aukštųjų ir že
mesniųjų politinių orga
nizacijų sudarymo būdą, 
struktūrą ir net persona
linę sudėtį.

"Negalima sakyti, kad 

viskas pas mus yra tobu
la, kai nieko pasaulyje 
nėra tobulo ir pastovaus. 
Tiesa, mūsų veiksniuose 
yra sutelkta daugybė 
šviesių protų, bet gal 
dar daugiau jų yra neiš
naudotų už veiksnių ribų. 
Taigi, gal būt, būtų tiks
lu peržiūrėti prieš dau
gelį metų ano laiko sąly
gomis sukurtus statutus 
ir pažiūrėti, ar jie dar 
tinka dinamiškai dabar
čiai. Į politinį laisvinimo 
darbą ne tiek partiniu, 
kiek profesiniu pagrindu 
reiktų įtraukti galimai 
daugiau jaunesnių spe
cialistų, politinių, so
cialinių, ekonominių ir 
jiems artimų mokslų 
daktarų, profesorių.

"Reiktų taip pat kri
tiškai įvertinti ir mūsų 
politinių organizacijų su

keliama i 4 psl.



PANORAMA
RUOŠIAMI 
LEIDINIAI

Prof. Br. Kasias pa
ruošė dokumentų rinkinį 
apie Sovietų Sąjungos ir 
nacių Vokietijos sąmoks
lą prieš Lietuvą ir kitas 
Europos valstybes. Vei
kalas sudaro apie 500 
psl. ir numatomas iš
leisti 1972 m.

Dokumentuotą studiją 
apie nacių ir Sovietų ge
nocidą Lietuvoje ruošia 
dr. Domas Jasaitis ir dr. 
Juozas Pajaujis. Pirmoji 
dalis apie 1940-41 metus 
jau paruošta. Antroji da
lis lies nacių genocidą, 
trečioji sovietų genocidą 
nuo 1944 m. iki dabar
ties. Knygą numatoma 
išleisti 1973 m.

Dr. Vanda Sruogienė 
paruošė studiją apie Lie
tuvos Steigiamąjį Seimą, 
kurią numatoma išleisti 
1972 m.

Visi veikalai ruošiami 
ir leidžiami Vliko pas
tangomis. Vliko valdyba 
su darbais susipažino, 
juos vertino, tarėsi su jų 
autoriais ir redaktoriais, 
— pareiškė Vliko valdy
bos vicepirm. J. Audė
nas.

NE TIK
DĖDĖ SAMAS...

Vliko valdybos vice
pirm. J. Audėnas savo 
pranešime, be kita ko, 
nurodė, jog yra manan
čių, kad tik nuo JAV po
litikos priklauso Lietuvos 
valstybinės laisvės atga
vimas. Spaudoje pasitai

ko priekaištų ir Vlikui, 
kad jis, esą, težiūrįs tik 
į Vašingtoną, lyg ir lauk
damas iš jo stebuklingo 
Dėdės Šamo lazdelės 
mosto. Vliko valdyba taip 
nemano, pareiškė J. Au
dėnas.

Vilkas rūpinasi megzti 
ryšius ne tik su įvairių 
kraštų vyriausybėmis, 
bet ir su žymesniais par
lamentarais, dvasiškiais, 
visuomenininkais ir 
spauda. Vliko pirminin
kas kasmet keliauja po 
daugelį kraštų ir juo to
liau, juo daugiau juose 
randa Lietuvos draugų, 
kuriuos įvairiomis pro
gomis supažindina su 
Lietuvos byla ir Vliko 
veikla. Vien tik šiemet 
dr. J. K. Valiūnas bent 
tris kartus keliavo po 
Europą, Aziją ir kartą po 
Afriką. Šios jo kelionės 
Vlikui nė kiek nekaštavo, 
o naudos atnešė labai 
daug.

Su pasitikėjimu J. Au
dėnas pabrėžė, kad Ame
rikoje Vlikas turi visišką 
laisvę veikti, ir jo pas
tangos šiame krašte labai 
gerai suprantamos.

AKCIJA
TELEFONAIS

Montrealio žydų bend
ruomenės antis ovietinė 
akcija tęsiama vis inten
syviau. Prie sovietų kon
sulato gruodžio mėnesį 
žydai demonstravo jau 
tris kartus, kino teatruo
se, kuriuose rodomas 
filmas apie Rusijos žy-

Spaudos stalas Vliko seimo metu Detroite. J. Gaižučio nuotraukoje sėdi iš kai 
rėš: Vladas Selenis, Eltos Informacijų redaktorius Vytautas Alseika, NL bend
radarbis. A If. Nakas, Antanas Grinius, NL bendradarbis Algimantas A Stašaitis, 
Stasys Garliauskas. Šalia mikrofono — Vacys Urbonas.

dus ’’Fidler on the Roof”, 
dalinami atsišaukimai, o 
gruodžio IO d, — tarp
tautinę žmogaus teisių 
dieną — žydų bendruo
menė pravedė akciją te
lefonais.

Kiekvienas žydas buvo 
raginamas telefonuoti 
sovietų pasiuntinybėms, 
konsulatams, A erof loto 
atstovybėms, sovietų lai
vininkystės bendrovės 
agentūroms Kanadoje, 
JAV, Pietų Amerikoje, o 
taip pat ir vizų išdavimo 
įstaigai Maskvoje.

Telefonuotojai daž
niausiai sovietų įstai
goms deklamuodavo so
vietų poeto Jevtušenkos 
antisemitizmą smerkian

čią poemą "Babi jar". 
Telefonuojantieji iš vie
šųjų telefonų paprastai 
"pamiršdavo" pakabinti 
telefono ragelį, tokiu bū
du sutrikdydami sovietų 
įstaigų telefoninius ry
šius.
VLIKO
FINANSAI

Tautos Fondas iš tik
rųjų yra Vliko iždas, o 
TF pirm. prel. J. Bal- 
kūną galėtume prilyginti 
Vliko finansų ministrui.

Iš jo pranešimo Vliko 
seimui Detroite paaiškė
jo, kad TF šiuos finansi
nius metus prieš vienuo
lika mėnesių pradėjo su 
24.480 dol. Altą pasta
raisiais metais įmokėjo 
15 tūkst. dol., Kanados 

TF atstovybė įmokėjo 
8100 dol., Australijos 
TF atstovybė 2200 dol., 
JAV lietuviai 4.300 dol., 
Bražinskų bylai gauta 
2. 200 dol., S. Kudirkos 
akcijai 300 dol. Tokiu 
būdu per 11 mėnesių TF 
užpajamavo 70.300 dol.

Išlaidos per tą laiko
tarpį siekė beveik 48 
tūkst. dolerių. Biuletenių 
leidybai buvo išleista 
apie 17.500 dol., radijo 
programoms apie 9. tūkst. 
dol., Bražinskų bylai 
apie 12.600 dol., S. Ku
dirkos reikalui apie 650 
dol.

Prel. J. Balkūnas pa-' 
brėžė, kad didelė Tautos 
Fondo talkininkė esanti 
Lietuvių Bendruomenė.

CITATOS
ATKELTA |5 3 PSL.

Trumpai
t M

P. E. TRUDEAU SVEIKINA OTAVON /ĮVYKUSĮ D. BRITANIJOS PREMJERĄ HEATH

važiavimus bei konferen
cijas. Atrodo, kad mes 
neretai savo organizaci
niams reikalams skiria
me žymiai daugiau laiko 
ir lėšų, kaip kovos už 
Lietuvos laisvę reikalų 
svarstymui ir jos vedi
mui.

"Klaidingų ėjimų gali
ma išvengti. Nereikia 
eikvoti jėgų ir kovai su 
savaisiais. Organizaci
nės, partinės ir asme
niškos ambicijos turi 
bent jau netrukdyti kovai 
dėl Lietuvos laisvės".

— Sudburio indėnų or
ganizacijos reikalauja, 
kad federalinė teisingu
mo ministerija atšauktų 
iš pareigų teisėją G. 
Collins, nes jis teisme 
indėnų tautą įžeidinėjęs. 
Taip pat reikalaujama, 
kad teisėjas indėnus vie
šai atsiprašytų.

— Praeitais metais 
Kanadoje buvo įvykdyta 
430 žmogžudysčių, 268 
pasikėsinimai nužudyti, 
1658 sužeidimai. Paly-

‘-v
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ginti su 1965 m., žmo
gžudysčių skaičius Kana
doje pakilo 53 nuoš.

— Sovietai Vakarų Vo
kietijoje įsteigė savo 
nuosavą "rytų-vakarų 
prekybos" banką. Po 
Londono ir Paryžiaus tai 
trečiasis sovietų bankas 
Vakaruose.

"S7" Vidutinės metinės 
pa ja hips, tenkančios vie
nam KaYiądos gyventojui 
šįmet sudaYo 3300 dol. 
Tai yra 1O nuoŠ; .daugiau 
kaip praeitaisiais me
tais.

dį — Tarptautinis laik
raščių magnatas K. R. 
Thomson nusipriko 32-rą 
Kanados dienraštį — Ca
pe Breton Post, vienin
telį Sydnėjaus, Naujojoje 
Škotijoje, dienraštį.

— Policija numalšino 
riaušes Kroatijos sosti
nėje Zagrebe, kurios ki-

— Montrealio burmist
ras Jean Drapeau pa
reiškė, kad po 1O metų 

F mieste nebeliks lūšnynų,

MENO STUDENTAS DABARTINIAME VILNIUJE

1971. XII. 22

o po penkerių metų žino
vai iš viso pasaulio lan
kys Montrealį pasimoky
ti, kaip lūšnynus reikia 
tvarkyti. Montrealyje 
lūšnynų vietoje nėra sta
tomi daugiaaukščiai gy
venamieji namai, bet se
nieji pastatai remontuo
jami ir moderninami.

— Nauju įstatymu Kve
beke pilnamečiais bus 
laikomi asmenys, sulau
kę 18 m. amžiaus, tačiau 
tik 21 m. amžiaus sulau
kusieji galės būti teismų 
tarėjais ir bendrovių di
rektoriais.

— Kanados vyriausybė 
uždraudė Vancouverio 
bendrovei sovietams 
parduoti miniatiūrinį po
vandeninį laivą, kuris 
gali nugrimsti iki šešių 
tūkstančių pėdų.

lo, kai Jugoslavijos pre
zidentas Tito iš pareigų 
pašalino Kroatijos sąjun
ginės respublikos vadus I 
už "nacionalizmą ir šovi
nizmą".

— 1O Europos Nato • 
valstybių didina savo gy
nybos biudžetus vienu 
milijardų dolerių.

— Ontario universitetų . 
prezidentai reikalauja, i 
kad provincijos vyriau
sybės garantuotų kana
diečių profesorių mini
mumą, idant būtų atsver
tas vis didėjantis dėsty- - 
tojų iš JAV skaičius.

— Nežiūrint JAV ir so
vietų nuomonių išsiskyri
mo dėl Indijos karo, pre
zidentas Niksonas dar 
kartą pabrėžė, kad gegu
žės mėnesį lankysis 
Maskvoje.

— Britanijos parla
mentas daugiau negu pa
dvigubino karališkosios 
šeimos pajamas, kurios 
dabar sudaro apie tris 
milijonus dol. Darbiečių 
atstovai padidinimui

ai gimanto skiltis
DĖL TU STUDIJŲ VILNIUJE

Mūsų laikraščiuose ir 
pokalbiuose madinga ir 
populiari tema — lietu
viškojo išeivijos jaunimo 
studijos Lietuvoje, konk
rečiau žvelgiant, Vil
niaus universitete. Va
žiuos ten kas ar ne, bet 
daug rašalo ir nemažiau 
žodžių liejama ta krypti
mi.

Greičiausiai, kad šis 
klausimas yra daugiau 
teorinis, nes dėl įvairių 
priežasčių net ir pačius 
geriausius norus ir to
kias pat viltis turint var
gu ar galima laukti bent 
kiek ryškesnio mūsų stu
dentijos antplūdžio Vil
niuje. Juk matome, kad 
ir Vasario 16 gimnazija 
nepatraukia bent kiek 
daugiau mokinių iš užjū
rio kraštų, nors atstu
mai, techniškos galimy
bės ir finansai 
lengviau galėtų būti 
sprendžiami, jei visa ly
gintume su mokslo me
tais Lietuvos universite
te.

Iš visų tų pokalbių apie

žymiai bus

priešinosi, princesę 
Margaretą pavadindami 
"brangiai išlaikoma mo
terimi". Finansų minist
ras A. Barber nurodė, 
kad karališkoji šeima 
valstybei kainuojanti pi
giau kaip Londono opera.

— Statistikos biuro ap
skaičiavimais, Kanados 
bendrovės šiais metais 
turės 8,3 milijardus do
lerių pelno. Praeitaisiais 
metais bendrovės gavo 
6, 7 milijardus dol. pel
no.

studijų galimybes anapus 
ryškėja vienas labai 
stiprus momentas, tai 
nuostabiai didelis nepa
sitikėjimas savuoju išei
vijos jaunimu. Kartais 
ryškiau, kartais blan
kiau, bet nevengiama pa
stebėti ir rūpintis ar net 
ir teigti, kad mūsų jau
nimas yra skystas, nesu
situpėjęs, neprincipin- 
gas, pasimetęs, nepasi
ruošęs ir atviras viso
kioms, greičiausia, nei
giamoms įtakoms. Tokie 
žodžiai, tiesa, nenaudo
jami, bet užuominos ar 
netiesioginės prielaidos 
leidžia daryti išvadą, kad 
taip ar bent panašiai gal
vojama.

Jei tai yra tiesa ar ar
ti jos, darosi aišku, ko
dėl dauguma balsų pasi
sakoma prieš studijas 
Vilniuje. Jaunimas ten 

paveiktas, indoktri- 
nuotas, svetima ideologi
ja užkrėstas. Todėl daug 
kas ties šia vieta ir stato 
galutinį tašką.

Bet lygia greta yra čia 
balsų, kurie teigia, kad 

ir šio kontinento akade
minės institucijos, visos 
eilės mokymo personalo 
narių dėka, yra persi- 
ėmusios marksistinėmis, 
kartais net ir anarchisti
nėmis tendencijomis, ku
rios negali neveikti ir 
lietuviškojo akademinio 
jaunimo. Tokie balsai 
užtat ir galvotų, kad ta 
prasme žvelgiant, kažin 
ar žymiai didesni pavojai 
grėstų išeivijos jaunuo
liams, studijuojant Vil
niaus universitete. Geri 
ar blogi Vakarų pasaulio 
ambasadoriai jie ten bū
tų, bet, esą, nederėtų 
jau iškart atmesti jų įta
kos ir savo kolegoms, 
pačios Lietuvos studen
tams. Išskyrus politinio 
pasiruošimo teoriją ir 
gal praktiką, _ studentai 
ten gerokai apkrauti stu
dijų darbu ir jų laisva
laikis, mūsiškai "good 
time", yra daugiau ribo
tas ir, tur būt, daugiau 
kultūrinio pobūdžio.

O jei išeivijos studio- 
zai išties yra pasimetę, 
ištįžę, neturį ar neverti
ną moralinių įsitikinimų, 
tad (į Vilnių ar ne) mums 
jau gerokai tektų susirū
pinti. Žodinio dėmesio 
čia jau nebe pakaktų, 
reikėtų konkrečios akci
jos, veiklos. Šeima, jau
nimo organizacijos, jų 
programos, vadovų pasi
ruošimas ir tinkamumas, 
tai, tur būt, tie kertiniai 
akmenys, nuo kurių tvir
tumo ir derėtų pradėti. 
Gal ir esama įvairių pa
vojų Vilniaus akademinė
je aplinkoje, bet kažin ar 
jų yra žymiai mažiau čia 
pat, aplink mus. Nepasi
ruošusiam jaunimui ir 
čia ir ten pavojai dideli. 
Tik ar tiesa, kad tas 
mūsų jaunimas jau toks 
minkštas ir suglebęs?
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VLIKO SEIMAS
Vyriausio Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto sei
mo sesija įvyko Detroite 
1971 m. gruodžio 4-5 die
nomis.

Gruodžio 4 d. vietinio 
seimui rengti komiteto 
pirm. Kazys Veikutis pa
kvietė Vliko pirm. dr. 
Juozą Kęstutį Valiūną 
seimą atidaryti. J. K. 
Valiūnas savo ruožtu pa
prašė prel. Joną Balkūną 
sukalbėti maldą, pagerbė 
žuvusius Vliko narius ir 
pasiūlė abiems dienoms 
darbo prezidiumą: pirm, 
dr. Adolfas Damušis, vi
cepirm. K. Veikutis, se
kretoriais Albertas Mi
siūnas ir Jonas Urbonas. 
Į mandatų komisiją pa
kviesti Juozas Pažemė- 
nas, Mečys Mackevičius 
ir dr. Vladas Šimaitis. Į 
nutarimų komisiją — dr. 
Kazys Šidlauskas, Jonas 
Daugėla, Teodoras Blins- 
trubas, dr. Česius Ku
ras, Bronius Bieliukas ir 
Jonas Skorubskas. Seimo 
dalyviai plojimu į visus 
postus pasiūlytuosius pa
tvirtino. Taip labai trum
pai ir sklandžiai seimas 
buvo pradėtas.

Laiko veltui negaiši
nant, iš keliolikos pri
siųstų sveikinimo laiškų 
tik vienas, vyskupo Vin
cento Brizgio, tebuvo 
perskaitytas. Žodžiu 
sveikino PLB atstovas 
dr. Henrikas Brazaitis, 
Altos vardu Teodoras 
Blinstrubas, Batuno var
du prel. J. Balkūnas, 
Šaulių sąjungos vardu 
Vincas Tamošiūnas, Stu
dentų s-gos Detroito sky
riaus vardu Robertas Se- 
lenis ir KLB bei Toronto 

Detroite įvykusio Vliko seimo prezidiumas. 
J. Gaižučio nuotraukoje iš kairės: sekretoriai J. 
Urbonas ir A. Misiūnas, vicepirm. K. Veikutis ir 
pirm. dr. A. Damušis.

6 p si.

jaunimu

jaunimą 
Gintaro 

Pirmoji darbo diena Karoso referatas, o tuoj

lietuvių vardu Jonas Si
manavičius.

Pirmame posėdyje 
pranešimus padarė Vliko 
valdybos vardu vicepirm. 
Juozas Audėnas, Tautos 
Fondo vardu prel. J. 
Balkūnas ir TF Kanados 
atstovybės pirmininkas 
Stasys Banelis. Iš jų il
giausiai kalbėjo J. Audė
nas ir prel. J. Balkūnas. 
Pirmasis nušvietė, kas 
šiais metais Vliko valdy
bos padaryta, kas daroma 
ir kas numatyta daryti 
sekančiais metais. Prel. 
J. Balkūnas smulkmeniš
kai išdėstė finansinę pa
dėtį, paminėdamas auko
jusius net 50 dolerių.

S. Banelis, nors kal
bėjo trumpai, bet jo skai
čiai buvo imponuojantys. 
Iš jo sužinojome, jog vos 
25 tūkstančius lietuviškų 
sielų turinčiam krašte 
per 11 mėnesių Vlikui bu
vo suaukota apie 11 tūks
tančių dolerių, taigi po 
tūkstantį kas mėnesį. S. 
Banelis kiek vėliau prel. 
J. Balkūnui įteikė du če-r 
kius, viso 10.000 dole
rių. Kanadiečių vardas 
buvo linksniuojamas abi 
dienas. Seimo pabaigoje 
dr. J. K. Valiūnas pa
skelbė, jog nuo šios die
nos S. Banelis yra kelia
mas centriniu Tautos 
Fondo vicepirmininku.

Tiek po šio, tiek ir po 
kitų dviejų posėdžių, dis
kusijos buvo labai gyvos 
ir, reikia pasidžiaugti, 
labai kultūringos.

Antrajame posėdyje 
pirmuoju kalbėjo cleve- 
landiškis Algirdas Kasu- 
laitis, tema 'Dabartinis 
lietuvių tautos pasiprie-

Dalis Vliko seimo dalyvių Detroite. J. Gaižučio nuotraukoje pirmoje eilėje sėdi 
iš kairės: jaunimo kongreso pirm. Romas Sakadolskis, dr. J. K. Valūnas, J. 
Audėnas, M; Mackevičius, prel. J. Balkūnas, kun. A. Stašys. Antroje eilėje 
iš kairės: A„ Kasulaitis, J. Valaitis ir kt. *

šinimas sovietinei oku
pacijai ir jo reikšmė 
Lietuvos suverenumui 
atstatyti”. Antruoju kal
bėtoju buvo dr. J. K. Va
liūnas, tema ’’Lietuvos 
laisvės byla dabartinėje 
tarptautinėje politikoje”. 
A. Kasulaitis, krikščio
nių demokratų vadovau
jantis veikėjas, dar gana 
jaunas (gimęs 1928 m.), 
aiškiai nusistatęs prieš 
kultūrmainiavimą su oku
puotu kraštu ir visada 
pasisakąs prieš visokį 
emigrantinį ištižimą, čia 
irgi kalbėjo griežtai ir 
kietai. Dr. J. K. Valiū
nas, darydamas dabarti
nės aukštosios politikos 
apžvalgą, ypatingai daug 
dėmesio skyrė dviem bu
simiem įvykiam. Tūi Eu
ropos saugumo konferen
cijai ir prez. Niksono ke
lionei į Maskvą. Jis ža
dėjo abiejų šitų progų ne
praleisti. Žadėjo ir visur 
kitur, kur tik nors koks 
plyšelis atsiras, veržtis 
su lietuviškom proble
mom. Žadėjo dėtis kad ir 
su velniu, bet kad Lietu
vos bylai pagelbėtų. Tas 
dėjimosi su velniu epizo
das, iššaukęs karštus tangų derinimas ir plėti— 
seimo dalyvių plojimus, mas”. Tai buvo viena iš 
regis, nėra visai origina-: įdomiausių šio seimo 
lūs, nes, jei neklystu, iš paskaitų. Ji užtruko apie 
mirusio prel. Mykolo 50 minučių. Sekė labai 
Krupavičiaus paeina. jauno ir su

Diskusijos po minimų skersai išilgai Ameriką 
abiejų referatų vėl užvi- važinėjančio, 

organizuojančio

buvo baigta spaudos kon
ferencija. Čia iš Vliko 
pusės dalyvavo dr. J. K. 
Valiūnas, J. Audėnas ir 
TF valdytojas Jurgis Va
laitis. Spaudos bei radijo 
atstovų buvo iš New Yor- 
ko, Toronto, vienas net 
iš Los Angeles ir būrys 
vietinių, rašančių ko ne į 
visus laikraščius. Valan
dą užtrukusiam pasikal
bėjime neproporcingai 
daug laiko buvo skirta K. 
Škirpos kontroversijai. 
Kiti klausimai buvo: apie 
darbų pasidalinimą tarp 
LB ir politinių veiksnių, 
radijo transliacijas 
Miincheno, apie Eltos 
formacijas ir kt.

Trečiasis posėdis, 
vykęs gruodžio 5 d., bu
vo suskaldytas į dvi da
lis. Pirmąją posėdžio 
pusę reikia laikyti jauni
mo problemų svarstybo- 
mis, o antrąją — rezo
liucijų formulavimo bei 
priėmimo skausmais.

Tiesa, pats didžiausias 
referatas buvo skaitytas 
nebejauno, visiems gerai 
žinomo profesoriaus dr. 
Jono Puzino. Tema — 
’’Lietuvos vadavimo pas-

iš 
in-

■

--------------------------------- -
■ .Wi 

po jo — antrojo pasaulio 
lietuvių jaunimo kongre- 
so rengimo k-to pirm. 1 
Romo Sakadolskio kele
tas minučių žodis.

G. Karosas ko ne pus- 
valandžio referate išdės
tė daugelį dalykų apie 
dabartinį mūsų jaunimą, 
apie jo problemas, apie 
jo gerąsias ir blogąsias 
savybes. Jis nesivaržy
damas pasakė ir ką jau
nimas apie senimą gal
voja, kas jaunimui seni
mo peršamų dalykų ne
praeina ir kodėl nepraei
na. Nurodė eilę 
receptų, patarė senimui 
gydytis ir jaunimą gydy
ti. R. Sakadolskis tik 
deklaravo, jog jaunimas 
antrojo kongreso metu 
elgsis patriotiškai ir 
prašė senųjų paramos.

Šių dviejų labai prolie- 
tuviškų, labai puikių jau
nuolių viešas pasirody
mas ir pakreipė visų dė
mesį jų pusėn. Gerokai 
primiršus daug ilgesnę, 
daug brandesnę dr. J. 
Puzino paskaitą, ko ne 
valandą buvo sakomos 
kalbelės jaunimo adresu. 
Radosi keletas griežtes- j 
nių bei švelnesnių kriti
kų, bet dauguma kalbėjo 
jaunimui pritardami ir 
siūlydami, jog būtų daro
ma viskas, kad jaunimą į 
savo pusę patraukus. Vė
liau, konferenciją užda
rydamas, pats Vliko pir
mininkas džiaugėsi jau- | 
nimu ir žadėjo paramą
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antrajam kongresui.
Rezoliucijos? Truko 

apie 75 minutes, kol jau 
paruoštas ir perskaitytas 
rezoliucijas keliolika 
kalbėtojų sukritikavo, čia 
pat jas kelis kartus per
rašyti privertė ir tik ta
da vos-ne-vos priėmė.

Kas ir kaip šiame sei
me Vliką atstovavo?

Vliką sudaro 15 politi
nei ar pusiau politinių 
grupių* Dvi iš jų, Lietu
vos ūkininkų partija ir 
Mažosios Lietuvos re
zistencinis sąjūdis atsto
vų neatsiuntė. Kitos 13 
grupių, iš 39 galimų^ at
siuntė 36 atstovus. Štai, 
kaip seimas buvo atsto
vaujamas: A. Damušis, 
Č. Kuras ir J. Urbonas
— Lietuvių fronto bičiu
lių sambūris; A. Misiū
nas, K. Veikutis ir V. 
Perminąs — Rytų Lietu
vos rez. sąjūdis; B. 
Brizgys, Tamulionis ir 
K. Šidlauskas — Krikš
čionių demokratų sąjun
ga; V. Tamošiūnas, P. 
Stanionis ir B. Bielukas
— Liet. rezistencinė 
santarvė: K. Karvelis, 
J. Daugėla ir M. Macke
vičius — Liet, valst. 
liaud. s-ga; J. K. Valiū
nas, B. Vitkus ir A. Sta- 
šys —■ Liet, ūkininkų s- 
ga; T. Blinstrubas, J. 
Gaižutis ir V. Šarka — 
Liet. taut, sąjūdis; A. 
Skirius, Z. Jurys ir J. 
Pažemėnas — Lietuvių 
vienybės sąjūdis; V. Mi- 
siulis ir A. Žiedas — 
Lietuvos atgimimo sąjū
dis; M. Naujokas, V. 
Pauža ir J. Preibys — 
Lietuvos laisvės kovotojų 
s-ga; V. Šimaitis, V. Či- 
žauskas ir V. Bublys — 
Lietuvių darbo federaci
ja; V. Petrulis ir B. Ba
le iš is — Lietuvių krikš
čionių darbo s-ga; J. Va
laitis ir J. Skorubskas — 
socialdemokratų partija.

Svečių iš detroitiečių 
tarpo, o taip pat ir iš ka- 
nadiško Windsoro bei to
limesnių apylinkių ne
trūko. Jų visada buvo 
mažiausia tiek pat, kiek 
ir delegatų, o kartais net 
beveik dvigubai daugiau. 
Kai kurie jų dalyvavo 
diskusijose. Vyravo se
nimas ir vidurinioji kar
ta. Didžiausią daugumą 
sudarė vyrai. Kaip ma
rine, nebuvo nė vienos 
Moters delegatės, o ir
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PRO BLAKSTIENAS
Džiugu spaudoje susi

durti su jaunu visuome
nininku, sugebančiu blai
viai, išmintingai pa
žvelgti į lietuvių išeivi
jos ateitį. Miela, kad jis 
nepataukauja tuščiam op
timizmui. Nepasiduoda 
"Untergang" slogai. Kas 
svarbiausia, ieško konk
rečių sprendimų.

Turiu minty Kęstutį K. 
Girnių ir jo straipsnį 
"Jaunimo kongresui besi
rengiant", atspausdintą 
Aidų žurnale. K. K. Gir
nius pabrėžia reikalą jau 
dabar aiškiai išryškinti 
artėjančio kongreso tiks- 

svečių tarpe tematėme 
tik kelias ponias. Trys 
ar keturios jaunos stu- 
dentukės su tautiniais 
drabužiais talkino gruo
džio 4 d. prie registra
cijos.

Spauda, kaip minėjau 
rašydamas apie spaudos 
konferenciją, buvo labai 
gausiai atstovaujama. Vi
są laiką prie spaudos 
stalo sėdėjo Vytautas Al
seika, Eltos Informacijų 
redaktorius. Visą laiką 
posėdžių eigą sekė Drau
go bendradarbis Vladas 
Selenis, A LB Radijo klu
bo pirm, ir radijo trans
liacijų direktorius Det
roite Vacys Urbonas, 
Dirvos bendradarbis An
tanas Grinius ir Nepri
klausomą Lietuvą bei Ke
leivį atstovavęs šių eilu
čių autorius. Didelę laiko 
dalį prie spaudos stalo 
praleido NL bendradarbis 
Algimantas A Stašaitis, 
Akiračių — dr. Leonas 
Sabaliūnas, radijo atsto
vas Stasys Garliauskas.

Mano žiniomis, buvo 
daug pastangų padėta 
amerikiečių spaudos bei 
televizijos atstovų prisi
kviesti. Nepavyko. Tie
sa, prieš seimą keletą 
eilučių apie būsimą įvykį 
parašė Detroit News 
dienraštis ir kiek dau
giau Michigan Catholic 
savaitraštis. Tai ir vis
kas. Po seimo — kapų 
tyla, tartum jo nebūta

Detroito lietuviai Vliko 
seimą sutiko šiltai. Ypa
tingai svečiams gerą įs
pūdį paliko jų garbei su
ruoštas balius-konc er
tas.

lūs. Pataria suaktualinti 
studijų dienų programą, 
daugiau koncentruotis į 
jaunimo vaidmens ateity
je svarstymą. "Visi ži
nome, kad reikia išlaiky
ti lietuvybę, bet tai lieka 
tik šūkiu, kol tas teigi
mas nėra sukonkretina
mas. Pavyzdžiui, vieni 
gali laikyti išeivijos už
daviniu tik Lietuvos iš
laisvinimo pastangas. 
Kiti — pratęsimą dainų ir 
šokių švenčių ar aplamai 
bendrų tautinių papročių. 
Treti — kultūrinio lygio 
išlaikymą ar gal net jo 
pakėlimą. Kiti — kad di
džiausios pastangos būtų 
padėtos įsiveržti į Ame
rikos politinį gyvenimą ir 
ten išjudinti Lietuvos 
klausimą. Yra, be abejo, 
ir kitų galimybių", rašo 
K. K. Girnius.

Jo nuomone, tik gerai 
pasiruošus ir gerai įsi
sąmoninus tikslus bus 
laimėta kongreso sėkmė. 
O idealiai pavykęs kong
resas sudarys jaunimui 
progą pagaliau konkre
čiau "įsijungti į visuome
ninį gyvenimą, pareikšti 
savo norus (pirma reikia 
juos žinoti) ir tapti svar
biu išeivijos veiksniu".

Tame pačiame Aidų 
numeryje A. Paškus, lo- 
goterapijos gerbėjas, re
cenzuoja kontroversinę 
F. Jucevičiaus knygą 
"Tauta tikrovės ir mito 
žaisme". Prisipažinsiu, 
kiekviėnu Antano Paškaus 
straipsniu (apie Freudą, 
Viktorą Franklį, etci) gė
rėjausi. Retas mūsų psi
chologijos ar sociologijos 
profesorius moka taip 
lengvai ir vaizdžiai, vie
tomis sąmojingai, dėstyti

Prieš seimą uždarant 
buvo iškeltas klausimas, 
kur sekantį seimą šaukti. 
Čia Cleveland iškis J. 
Daugėla seimą pakvietė į 
Clevelandą. Atstovai 
gausiu plojimu kvietimą 
priėmė. Buvo viešų siū
lymų, kad sekantis sei
mas būtų Kanadoje. Rei
kia manyti, kad kanadie
čiai Vliko seimą pas sa
ve turės už dvejų ar tre
jų metų. Alf. Nakas 

mintis. Rašymo iš A. 
Paškaus galėtų pasimo
kyti kai kurie išeivijos 
prozaikai, mėgstą pa
skraidyti metafizinėse 
aukštumose.

A. Paškus itin stiprus 
logikos ir sofistikos ba
ruose. Kirtis po kirčio 
jis bando sudoroti, paly
ginti, gležną, nors•jaus
mingai tvirtą F. Jucevi
čiaus protavimą. Vis 
dėlto kai kur psichologi
jos ekspertas persisten
gia, ypač ten, kur kabu
tėmis pašiepia F. Juce
vičiaus terminus ("moks
linis terminas").

Juk ir paties A. Paš
kaus spekuliacijas, 
griežtųjų mokslų akimis 
žiūrint, galima būtų pa
ženklinti klaustuku. Pa
vyzdžiui, jo "tapsmo" 
sąvokos apibūdinime, 
tarp kitko, sužinau, kad 
"tapsmas savyje slepia 
kažką praeinančio ir 
kažką pasiliekančio". Su 
tokiais "kažką” mokslo 
srityje toli nenuvažiuosi.

Iš tiesų, F. Jucevičiui 
nerūpėjo mokslinių tezių 
dėstymas. Savo knygoje 
jis paklojo drąsias, jau
dinančias mintis, kurios 
tampriai rišasi su da
barties pasaulio proble
momis .

Ginklais, teroru, mi
nių isterija nuolat žvan
gantį nacionalizmą nega
lima suvesti vien tik į 
"partinį absoliutizmą" ar 
nacių "zoologinį naciona
lizmą", kaip tai bando 
padaryti A. Paškus. Ši 
zoologija per dažnai kar
tojasi. Ir jos tikrąsias 
priežastis jau laikas 
mokslui griebti iš pa
grindų. Šių dienų nacio
nalizmas pasidarė skaudi 
žmonijos rykštė. Jos pa
raiškas matome Azijoje, 
Afrikoje, Pietų Ameriko
je, Airijoje ir tų pačių 
lietuvių išeivių tarpe, kai 
į žmogų, neišmokiusį sa
vo vaikų lietuvių kalbos, 
žiūrima lyg į kokį nusi
kaltėlį .

F. Jucevičius tautos 
sampratą įspraudžia į 
žymiai mažesnius rėmus. 
Tuo tarpu A. Paškus tau
tos akiratį išplečia iki 
idealios žmonijos sąvo
kos, nejučiom beveik 
pritardamas F. Jucevi
čiaus žmogaus universa
lumo minčiai.

Istorija ir gyvenimas 
rodo, kad neesminių ver-

LIETUVOJE

MUZIKOLOGŲ 
KONFERENCIJA

Vilniuje buvusioje Pa
baltijo muzikologų konfe
rencijoje dalyvavo muzi
kologai iš Talino, Rygos, 
Vilniaus, Kauno ir sve
čiai iš Maskvos, Lenin
grado, Kijevo ir Minsko.

Daugiausia pranešimų 
skaitė lietuviai muziko
logai: prof. J. Gaudri
mas, Vyt. Landsbergis, 
V. Muškė, O. Narbutie
nė, dr. J. Karklinis, 
kand. A. Ambrazas, 
prof. J. Čiurlionytė.

ČIURLIONIS
INTERVIZ ĮJOJĘ

Per intervizijos tv 
tinklą, kuris apjungia 
Sovietų Sąjungą ir komu
nistinius Rytų Europos 
kraštus, lapkričio 16 d. 
iš Vilniaus buvo trans
liuojamas M. K. Čiurlio
nio kūrinių koncertas.

Programą atliko A. 
Abariaus diriguojamas 
radiofono choras, pianis
tė A. Juozapėnaitė, sty
ginis kvartetas ir vargo
nininkas L. Digrys.
JOJIKŲ
VARŽYBOS

Šį rudenį Vilniuje, 
Vingio parke, vyko jojikų 
tarptautinės varžybos. 
Jos buvo surengtos aš
tuntą kartą ir, kaip į- 
prasta, jose dalyvavo tik 
komunistinės santvarkos 
kraštai. Laimėjo vienas 
rusas jojikas, prizas ati
teko Rytų Vokietijai. Da
lyvavo aštuonios koman
dos. Svečiai buvo iš Len
kijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos ir Rytų Vokie
tijos.

tybių idealizavimas (mū
sų dangus mėlynesnis už 
jūsų dangų), nors ir nau
dingas asmenybės tobulė
jimui, kai kada atneša 
daugiau žalos negu 
naudos. Sukurti St. Šal
kauskio ar J. Girniaus 
pagrindais prasmingą 
tautinį organizmą, kuris 
vadovautųsi moralės ir 
tolerancijos principais, 
mūsų pasaulyje kolkas 
neįmanoma. Pirma rei
kia surasti nužmogėjimo 
priežastis ir jas pašalin
ti. Tik po to galima bus 
kalbėti apie idealias tau
tas ar tobulas bendruo
menes .

PRANAS VISVYDAS
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TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 
KANADOJE SVEIKINA TAUTOS 
FONDO APYLINKIŲ ATSTOVUS, 
ĮGALIOTINIUS, AUKŲ RINKĖJUS, 
AUKOTOJUS IR L. B-NĖS 
APYLINKIŲ VALDYBAS, 
LINKĖDAMA NUOTAIKINGŲ BEI 
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ.

Sveikinimai visiems mieliems tautiečiams 

Šių Kalėdų ir Naujųjų.Metų švenčių 

proga

Tautos Fondo Įgaliotinis Montrealyįe 
Augustinas Kalvaitis

Montrealio Lietuviai !
Šv. Kalėdos tebūna Jums stipresnės vilties 

gimimo šventė, kad ištvertumėte lietuviškume.
Naujieji Metai teatneša naujo ryžto kiekvie

nam asmeniui ir organizacijoms lietuviškame 
darbe.

Šių Švenčių metu Jūs savo maldose ir min
tyse jungkitės su visais išsklaidytaisiais 
lietuviais j vieningų Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę ir su pavergtaisiais broliais 
Lietuvoje.

KLB Montrealio apylinkės 
valdyba

Džiaugsmo Sv. Kalėdoms ir Viešpaties 

palaimos 1 9 7 2 naujiems metams 
mieliems parapijiečiams ir 
visiems bičiuliams.

Aušros Vartų parapijos kunigai: 
Tėv. L. Zaremba,S.J.
Tėv. S. Kulbis, S.J.
Tėv. K. Raudeli ūnas,S. J. 
ir parapijos Komitetas

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga, 
stipriau suartėkime savo 
širdimis I

Didesniu jautrumu darbuokimės bendriems 
mūsų tautos idealams, siekiams ir 
troškimams I

Ištvermės ir sėkmės linki

KLB Toronto apylinkės
valdyba

Suspindėjusi didžiųjų Švenčių pagarbos 
meilės ir viens kito pilnesnio supratimo 
žvaigždė tegul pasiekia mūsų v isų 
Ši rdis !

Naujieji Metai tegul atgaivina visus 
lietuvius, tautos ir žmogaus laisvės 
kovai !

Toronto !etuviu Namai

I

L.V.S-gos Ramovės Montrealio skyrius 
su Šv. Kalėdoms ir Naujaisiais Metais 

sveikina narius, Sav anodus- kūrėjus, 
Šaulius ir visus lietuvius

V a I d y b a

KALĖDŲ PALAIMOS IR RAMYBĖS 

VISIEMS LINKI ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJA.

Kun. dr. F. Jucev ičius, 
parapijos Komitetas ir Taryba

Tautinės prigimties išlaikymas, lietuvių 
kultūros ugdymas ir kova už pavergtos Lie
tuvos laisvę tegul būna mūsų išeivijos jau
nimo ir vyresniųjų bendri tikslai ateinan
čiais 19 7 2 metais.

JAV Lietuvių Bendruomenė linki visiems 
geros valios lietuviams tyru Švenčių 
džiaugsmo ir geresnių
1 9 7 2-jų Metų.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Taryba ir Centro Valdyba

Sv. Kalėdų džiaugsmo, laimingų ir 
sėkmingų Naujųjų Metų visiems Žvejoto- 

jams ir Medžiotojams linki

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga, 

sveikiname narius ir visus lietuvius.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje 123 kuopa 
Montrealyje

v
Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų šviesoje už 

Lietuvos laisvę, žuvusiųjų brolių tėvynės 
meilės ugnis tebūna švyturiu visiems 
pasaulyje esantiems sesėms ir

Montrealio liet, žvej.ir medž. 
Nidos klubo v a I d y b a

broliams šauliams

LK Mindaugo šaulių kuopa

■■ ■ 1 ~

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Žiurkės
(F ei jetonas)

Nusibodo redaktoriui tarp popierių kaps
tytis. Raštų daug, nuomonių dar daugiau, 
sunku susigaudyti, ką mesti į šiukšlių dė
žę, su kuo pasirodyti prieš skaitytojus. 
Nutarė išvažiuoti poilsio. "Tepasikaria 
spaustuvininkas vienas”, ir išvažiavo.

Laiškanešys sušilęs prakaituoja, su pri
kimšta tarba rankraščius tik neša, neša. 
Kiekvieną dieną. Spaustuvininkas trina 
rankas iš džiaugsmo: korespondencijų kaip 
iš.gausybės rago. Užrakino vakare duris ir 
linkimas nulingavo namo. Patenkintas, kad 
į jo šaukąmą, jog nėra redaktoriaus, atsi
liepė tiek daug talkininkų.

Tuo tarpu redakcijoj iš olų išlindo kele
tas nusipenėjusių žiurkių. Uodegas kraipy- 
damos ir vikriai bėginėdamos. užsikarstė 
ant stalo. Surijusios maisto trupinius, ėmė 
vartyti rankraščius.

— Žiūrėk, žiūrėk, — sucypė viena, — 
štai, šitame rankraštyje Mark Twain cituo
jamas. Juk jis netrefnas. Redaktorius tik
riausiai jo nespausdintų.

■— Teisingai, — nedvejodama pritarė ki
ta. — Jis baisus žmogus. Naikino visą 
brudą tarp žmonių. Šaipėsi iš jų klaidų.

— Tai kas blogo, jei brudą naikina? — 
užklausė jauniausioji.

— Kvailute, kai brudo nebus, ką tu veik
si? Ar pamatus grauši? Padėk į šalį, — 
užkomandavo vyresnioji.

— O čia kažkas rašoma apie Oscar Wil
de, — įkišusi snukutį į rankraštį, šnibždė
jo jaunutė. Vyresnioji pašoko ant užpakali
nių kojikių ir suriko:

— Dėk ir tą į šalį. Jis nešvankėlis. Ka
lėjime sėdėjo. Ištvirkęs buvo.

— Bet mes, žiurkės, taip pat išdykauti 
mėgstame. Ir dar kaip... Ypač kai nieks 
nemato, — įsiterpė jaunoji.

— Tai mūs privilegija, — aiškino senė.
— Nesvarbu, ką jis darė, domėkimės 

tuo, ką jis rašė, — spyrėsi smalsioji žiur
kė.

— Šarap, — suklykė senoji ir, dantimis 
įsikabinusi, nutraukė rankraštį į stalo pa
kraštį.

— Aš vis dėlto norėčiau paskaityti. Gal 
apie seksą rašo, — nenusileido užsispyru
si jauna žiurkė.

— Nekišk nosies. Jis savo raštuose ty
čiojasi iš nusistovėjusios visuomenės san
tvarkos .

— Tai gal ir gerai. Kas nauja, tas gra
žu, — čiauškėjo užsispyrusio ji.

— Nežiūrėk į grožį, naudos dairykis. 
Kas nauja — mažai brudo. O kur nėra bru
do, nėra ir mums ko graužti. Supranti, 
neišmanėle?

— Ką su šituo daryti? — klausė viena, 
vartaliodama mažutį popiergalį. — Čia ra
šoma apie vardinės.

— Tas okei. Kur žmonės geria, valgo — 
daug trupinių. Iš to ir mums bus naudos.

— Štai, šitame rašoma, kad žmogus už
muštas, lavonas iš po automobilio ištrauk
tas.

— Ir tas geras. Žmonės mėgsta sensa
ciją. Mažiau žmonių — mums geriau.

— Čia kažkas rašoma apie Camus. Jo

redakcijoje
mintys cituojamos, — vos iškaitydama, 
plepėjo viena.

— Tas žmogus biauresnis už katiną. 
Mesk šalin, — nusprendė vyriausioji.

— Palauk, pirma paskaitykime. Aš gir
dėjau, kad jis Nobelio premiją gavo, — 
aiškino ilgai tylėjusi žiurkė.

— Jokių kompromisų, — šūktelėjo auto
ritetingai senoji. — Jis per didelis kriti
kas. Nihilizmu mintys dvokia. Po žmogaus 
egzistenciją knaisiojasi. Dievo būtimi abe
joja. Fui, mane šiurpas ima.

Ištraukė jauniausioji kitą lapą. Skaitė, 
uostinėjo ir tarė:

— Man rodos, šio reportažo autorius į- 
domiai rašo. Kalba apie policininką, ka- . 
riuomenę, girtuoklį.

— Nė neskaityk. Mesk lauk. Kariuome
nė, policija man primena katino akis. Iš 
baimės gali sutirpti. Tačiau parodyk, kas 
ten rašoma apie girtuoklį, — pareikalavo 
vyresnė.

Paėmė rankraštį, ilgai žiūrinėjo ir, sė
dyne vieną pusę prispaudus, kitą pusę nu
plėšė.

— Ką darai? — sušuko visos kartu.
— Never mind. Mano biznis. Nuplėšiau 

tai, ko negalima liesti. Neužkabink gink
luoto padaro. Nuo vieno šūvio gali apkurs
ti. Palikau dalį apie girtuoklį. Girtas ne
baisus. Kai užmiega, įsidrąsinus gali ir 
šlaunies mėsos paragauti.

Pagaliau pati senė žiurkė įknibo į rank-, 
raštį. Jame buvo ištraukų iš Nietzsches 
raštų. Ilgai žiūrėjo, akis įsmeigusi, uode
ga vinguliavo ir nepatenkintu balsu prašne
ko:

— Nesuprantu. Negirdėti žodžiai, keis
tos sąvokos. Filosofija minima.

— Kas ta filosofija? — teiravosi kita.
— Tikrai nežinau, — reiškė savo nuomo

nę jaunutė ilgauodegė. — Bet spėju, kad tai 
yra didelė, gili ir tamsi ola. Iš jos nė vie
na žiurkė negali išlįsti ir pamatyti dienos 
šviesos.

— Jei taip, velniai nematė. Tegul geriau 
tas rankraštis nematys dienos šviesos, — 
nusprendė senė.

Apspito žiurkės dar vieną laišką. Jame 
drąsi korespondentė reikalauja pinigų už 
nenutraukiamą darbą.

— Tai matai. Pinigų užsimanė. Idealiz
mo pritrūko, — juokėsi senė žiurkė.

— Paaiškink, meldžiamoji, ką reiškia 
idealizmas, —■ domėjosi jauniausia.

— Kai kam tai svaigulys galvoj, kuris 
miegot neduoda, dirbti verčia. Kitam — iš 
nailono pasiūta palapinė, kurios priedango
je visokios rūšies biznis klesti. Meks į 
šiukšlių dėžę, — įsakė vyriausia.

— Bet juk laikraštis darbas ne biznis, — 
tvirtai atkirto jaunutė.

— Ir aš taip manau. Kai kam, kai kur ir 
kai kada, — filosofavo senė.

Jau norėjo visos šokt nuo stalo, bet 
staiga pamatė dar vieną apdulkėjusį rank
raštį. Tuoj pat sužiuro. Paaiškėjo, kad 
rašoma apie kariuomenės biudžetą. Kriti
kuojama, kad buvęs per didelis, dėl jo nu
kentėjęs krašto ūkis.

KELIAMA Į 10 PSL.

PASIEKUSI APIE 3 MILIJONUS 
DOLERIU APYVARTĄ, SVEIKINA 
SAVO NARIUS IR VISUS MONT- 
REALIO LIETUVIUS $V. KALĖDŲ 

PROGA IR LINKI LAIMINGŲ IR 
TURTINGŲ 19 72 METŲ.

ŠVENTŲ KALĖDŲ SULAUKUS, 
SVEIKINA KLIJENTUS IR VISUS 
MONTREALIEČIUS.

NAUJŲJŲ METŲ PROGA LINKI 
GEROS SĖKMĖS KIEKVIENAM I

DĖKOJA UŽ PASITIKĖJIMĄ 

PAVEDANT APDRAUDAS 
ŠIAI AGENTŪRAI.

Petras Adomonis
Adomonis Insurance Agency Inc.

į

i

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

PROGA, SVEIKINAME VISUS
MŪSŲ DRAUGUS IR PAŽĮSTA- K %
MUS, TAIP PAT KLIJENTUS, 
LINKĖDAMI DAUG DŽIAUGSMO 
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Genite Site.

NL JAUNIESIEMS
SKYRELYJE BENDRADRBIAUJA MONTREALIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS MOKINIAI

VAL DAVID, QUE.

Linksmų švenčiu ir 
Laimingu Naujų Mėty

10 U SERVICE
STATION

7600 CHAMPLAIN BLVD., LASALLE. TEL. 366-3238
1405 SHEVCHENKO BLVD., LA SALLE. TEL. 365-8105
7881 BEWMAN BLVD., LASALLE. TEL. 366-1877

MANO kaimas
Mūsų kaimo namas yra trijų aukštų. Šį 

namą pastatė mano tėvelis ir diedukas. 
Pirmame aukšte yra mano ir sesutės kam
barys, virtuvė, prausykla ir salonas. Ant
rame aukšte yra tėvelių kambarys ir sve
čių miegamasis, o trečiame — tik vienas 
kambarys.

Prie namų yra ežeras. Diedukas ir tėve
lis pastatė lieptą ir burinį laivą. Tėvelis 
kartais mus mokina buriuoti.

Netoli yra Baltijos stovykla. Man kaime 
labai patinka. Laukiu vasaros, kad vėl ga
lėčiau ten važiuoti. Asta Kličiūtė,

IV skyrius

MANO ATOSTOGOS
Atostogom mes važiavom į Bostoną. Mes 

apsistojom pas ponus Povilaičius. Mes 
maudėmės vandenyne. Paplūdimy mes žai
dėme su sviediniu ir statėme smėlio pilis. 
Ten susipažinau ir naują draugą.

Vieną dieną mes važiavome į muziejų. 
Prekybos ir pramonės muziejuje matėm 
pelėdą, gyvatę, dygliakiautę ir daug kitokių 
daiktų. Man tokios atostogos labai patiko.

Gytis Niedvaras,
IV skyrius

NORĖČIAU TURĖTI ŠUNIUKĄ
Aš norėčiau turėti šuniuką, kuris viską 

darytų, ką aš sakyčiau. Aš jį labai mylė
čiau. Jis gulėtų ant mano pagalvės. Po 
mokyklos, kada aš pareičiau namo, jis at
bėgtų pas mane. Atneštų man žurnalą. Jis 
man beveik viską padarytų.

Tikrai, aš labai norėčiau turėti šuniuką.
Gintarė Jurkutė,

IV skyrius

RUDUO
Praėjo vasara ir atėjo ruduo. Reikia eiti 

į mokyklą. Man patinka ruduo, nes rudenį 
yra Halloween. Per Halloween aš apsiren
giu juokdariu. Man irgi patinka ruduo, nes 
prasideda sportai: futbolas ir ledo rutulys.

Tačiau rudenį ūkininkai turi daug darbų. 
Jie nuskina obuolius ir kriaušes. Nuima

Linksmy Kalėdų ir 
Laimingu Naujy Maty

Sandy s 

Pastry & Delicatessen
H. & J. Kienbacher 

CANADIAN AND IMPORTED CHEESES 
Our'Specialties: Cakes for all Occasions 

European Delicatessen, German Magazines

7697 CENTRALE St, Between 6-7 Ave.

366-4614

Bet, Seneli, aš tik lietuviškai kalbėsiu...”

10 psi.

IR JAPONAITĖS DOMISI KALĖDŲ SENELIU

kopūstus, išrauna burokus, morkas ir nu
kasa bulves. Rudenį ūkininkai pasėja žie
minius javus: rugius ir kviečius. Taip pat 
suaria žemę pavasariniams javams sėti. 
Vaismedžius reikia ūkininkams apsaugoti 
nuo žiemos šalčių ir vabalėlių.

Gytis Niedvaras,
IV skyrius

ŽIURKĖS REDAKCIJOJE
(ATKELTA IŠ 9 PSL.)

- — Netinka nė šitas, — griežtai tarė senė 
žiurkė. — Daugiau ūkiuose skurdo, dides
nė gerovė mums. Autorius nesupranta 
žiurkių reikalų.

Pagaliau visos nustriksėjo žemėn. Vy
riausia, ant stalo pasilikus, išcenzūruotus 
rašinius nužarstė nuo stalo. Visos sukibu
sios dantukais sukandžiojo, sukramtė ir 
cypdamos sulindo į olas.

Ateina rytą spaustuvininkas, pasirengęs 
rankraščius spausdinti. Patenkintas ir 
linksmas, kad turi apsčiai medžiagos. Ka
da dirsteli į stalą, iš baimės už galvos nu- 
sištvėrė: nėra rankraščių. Guli tik keletas 
nereikšmingų korespondencijų. Žiūri šen, 
žiūri ten— nėra. Pagaliau dirsteli į grin
dis. ’’Rupūžės žiurkės sutašė”, — pra
švokštė iš pykčio. Kaktą ir pakaušį išpylė 
šaltas prakaitis.

"Ką daryt?" — mąstė spaustuvininkas. 
Bet kiekvienas senas prityręs vilkas žino, 
kaip alkį nuramint. Atsisėdo kėdėje, 
svarstė valandėlę kitą. Atsiminė turįs 
spintoje lašelį karčiosios. Išmaukė vienu 
gurkšniu, pasiraitojo rankoves ir ėmė ieš
kot senuose laikraščiuose žinučių, naujie
nų, sveikatos patarimų, senų patarlių, dai
nuškų. Skubėjo, dirbo, prakaitavo be su
stojimo. Mašina dūsavo devyniais balsais. 
Pagaliau pabaigė. Liko dar tuščios vietos.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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M.CapkausKas

NAZARETO 
MALŪNAS

- Kodėl? Pamatyti kaip ji atrodo sušla
pus ?

- Ne. Pamatyti jos būdą. Jokioj padėty 
taip aiškiai nepastebėsi moters būdo, kada 
ji netikėtai tampa užklupta lietaus. Jeigu ji 
pyks, ji - pikta, jeigu ji verks - ji silpna, 
jeigu ji ‘vlės, ji - kantri.

- O kaip moteris turi tokiu atveju elg
tis ? Gal keiktis ?

- Ji turi jaustis, lyg jai saulė šviestų.
- Nejaugi, Lora, tu dabar taip jauties ?
- O kaip tu manai ?
Lora pažiūrėjo į mane plačiomis akimis. 

Tokios akys visada turi būti atviros ir tei
singos. Kas matė moterį, besišypsančią kaip 
Lora, kada jos skruostai buvo šlapi, tas turi 
teisę tvirtinti, kad tuo momentu moteris yra 
gražesnė už bet kokią šventąją. Tik Lora 
taip gali šypsotis, nes ji yra gražesnė už 
Rafaello madoną.

Neturėdamas prie savęs jokios nosinės, 
aš švarko skvernu nušluosčiau jos šlapią no
sį ir skruostus. Lora vėl nusišypsojo ir pri
glaudė savo šlapią galvą prie mano kairiojo 
peties.

Prieangy nebuvo kur atsisėsti ar atsi
remti, nes visos sienos buvo purvinos ir 
drėgnos. Lauke vis smarkiau lijo, vis dau
giau temo, o įsiutę žaibai blykčiojo iš visų 
pusių, lyg norėdami į skutus sudraskyti šė
mą debesų klodą.

Staiga man Lora davė nelauktą pasiūly
mą.

- Važiuojam, Grigaliau, į Ameriką...
-Į Ameriką? Ten ne važiuoti, bet plauk

ti reikia.
Lora juokėsi.
- Bet ar negera būtų gyventi Amerikoj? 

Juk čia, Europoje, niekada nebus gero gyve
nimo. Visada krizė, nedarbas, karai... Vi
sur diktatoriai ir cenzoriai... Visada virš 
tavo galvos virvė kabo...

- O Amerikoje, ar viskas leista?
- Ten visiška laisvė... Gerai ten būtų 

gyventi...
- Mano tėvas ten buvo, bet jam nepatiko 

ta laisvė.
— Tavo tėvas ten buvo? Ką jis pasakojo 

apie Ameriką?
— Aš ne viską atsimenu, bet jis sakyda

vo: "Ta šalis - ne man".
- Ką jis daugiau sakė ?

Prišoko prie stalo, nusitvėrė plunksnakotį 
ir atsisėdęs susikaupė. Fantazija išskėtė 
sparnus, ir spaustuvininkas savo nuosava 
kūryba užpildė visas tuštumas. Rašė viską, 
kas į galvą atėjo; piknikus, išgertuves, 
krikštynas, ligas ir t. t.

Pabaigęs darbą, čiupinėjosi pasmakrę 
patenkintas, kad prie gerų norų iš nieko 
vis dėlto galima šis tas padaryti. Jis dar 
labiau įsitikino, kad Dievas tikrai galėjo iš 
nieko pasaulį sukurti.

Kazimieras Baltruk on is
i 1971. XII. 22

NAUJIEJI METAI

Paskutiniai atodūsiai metų 
Lyg parudę lapeliai ant klevo, 
Tuoj bus sapnas žavus praeities. 
Nusineš su savim, kas gyveno, 
Nuolatos vartelius paklabeno 
Nukryžiuotojo, Meilės, Vilties.

Sužaliuos vėl nauji žmogui metai, 
Ir slapta kiekvienam bus nulemta v
Šoky kruvino valso žaisme
Kai kam juoktis ir žaisti lig soties, 
Alkanam skudurais šalty klotis, 
Kai bučiuos is džiaugsmai su kančia.

Kas suras savo sieloje luotą, 
Ant jo glaus jis ir vargšą, ir luošą 
Gal sutaps su būties slaptimi.
Jei sieloj nebebus žiburių, 
Neįžvelgs visatos jis gelmių — 
Užsibaigs jo buitis mirtimi.

K. Baltrukonis

- Sakė, kad Amerika ir skaistykla buvo 
atrastos tais pačiais metais.

- O ką daugiau?
- Sakė, kad ten žmonės bijo skaičiaus 

trylika. Trobos turi net trisdešimt ar ketu
riasdešimt aukštų, bet trylikto aukšto užsi - 
mušęs nerasi. •

. Lora susimąsčiusi tylėjo. Aš nutariau 
pakeisti temą.

- Sakyk, Lora, kur tu gyveni ?
- Matai ten pakalnėje sodą ir moterų 

vienuolyną ?
- Matau.
- ir dviaukštį namą sodo gale su bom

bos nulaižyta siena?
- Ir tą matau.
- Ten aš ir gyvenu, nes nuoma ten žy

miai pigesnė negu viešbuty. Tam name yra 
didelė biblioteka. Trys pilni kambariai. 
Knyga prie knygos, ir Šekspyro, ir Platono, 
ir Dideroto, ir...

- Ką? To paties Didro, kuriam patiko, 
kur žmonės gyveno be pareigų, be šliūbų, 
laisvai kaip šunys ?

- To paties.
- Ar nebūtų galimybių, Lora, apsilan

kyti pas tave? Į tą biblioteką?....
- Jokių.
- O jeigu ateičiau kaip mūrininkas, būk 

tai remontuoti subombarduotą sieną ?
- Tada tektų vartyti plytas, bet ne kny

gas.
- O nuo plytų ar negalima būtų pasiša

linti?
- Grigaleli... Šelmi tu. Taip negalima 

galvoti.
Ji švelniai patapšnojo delnu į mano au

sį, bet josios akys lyg ir džiaugėsi, lyg ir 
sakė: "Nebūk žioplas, ateik".

Smarkus lietus aprimo ir dangus pra
dėjo blaivytis.

- Turiu eiti, - pasakė Lora, - bet tu 
neik toliau. Aš pareisiu viena. Žinai, vie
nuolynas lieka vienuolynu... Ten jos neno
ri...

Aš stebėjau tolstančią Lorą ir prieky 
jos pasirodžiusią daugiaspalvę vaivorykštę. • 
Kokia dieviška būtų nuotrauka...

Joseph Bernotas

jKeta

■aanrifiKi

psl. H

Sveikinu visus Švenčių proga, linkiu giedrių 

5v. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų, o ypač 
linkiu visiems Montrealio lietuviams susibur
ti j didžiulę lietuviškojo radijo klausytojų 
šeimų, nes bendromis pastangomis išlaikysime 
gyvų lietuviškų žodį ne tik spaudoje, bet 
ir radijo bangomis!

ledu šventes teatneša tyro džiaugsme

es ir vi

/ta^onUc
dvetuŪĮ

J.P. Miller
ADVOKATAS

crimes sv.

proga.

DrJJtfališka



Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULlS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairOs medžio dirbiniai.

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

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***
T-EL. 366-7281 
************

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išorės taisymas ir dažymas
• Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: y, Su S in s kas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

UniueMal Cleaned & ZJailoiJ
‘ B. KIRSTUKAS

j 239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

! Tel. 769-2941

Valau ir taisau -’yriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky- 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel" 
nė s. Aukštos kokybės medžiagos.

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. Laurinaitis

BELLAZZI-LAMY INC
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popleris, cementas, 
B. P. išdirbiniai Ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

RAD IO 1410 MONTR EAL

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 V AL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albanel 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, EILERAŠČlŲ. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA^TEI- 

SINIU PATARIMU SKYRIŲ.
Metine prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1971 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

Dr. J Fr I so n, 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.

12 psl.

DATOS ♦ VARDAI ♦ ĮVYKIAI

SVEIKINIMŲ 
VIETOJE

Vietoje kalėdinių svei
kinimų 25 dol. NL pa
remti paskyrė A V cho
ristų grupė: J. ir A. Iš
ganą ičiai, Z. ir A. Ur
bonai, J. ir N. Vasi
liauskai, V. Kačergius ir 
A. Rusinas.

Vietoje sveikinimij NL 
parėmė Klemas Kiaušas 
5 dol.

J, ir O. Šeidžiai šven
tinių sveikinimų išlaidas 
skiria NL, o savo drau
gams skaitytojams linki 
linksmų švenčių.

Vietoje sveikinimų 
laiškais ir atvirukais J, 
Bersėnas iš Mt. Bryd- 
ges, Ont., penkiems lie
tuviškiems laikraščiams, 
jų tarpe ir NL, paskyrė 
po 10 dol. Ta proga svei
kina savo artimuosius, 
gimines, draugus, bičiu
lius ir visus pažįstamus, 
linkėdamas viso geriau
sio.

PADĖKA KR.
VALDYBAI

Naujoji KLB krašto 
valdyba nuoširdžiai dėko
ja buvusiai krašto val
dybai ir ypač buvusiam 
pirmininkui dr. S. Čepui 
už išimtinai sąžiningą ir 
sėkmingą darbą per pas
kutinius trejus metus.

JAUNIMO
KONGRESAS

Antrojo pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso pa
ruošiamieji darbai eina 
pirmyn. *

Kanadoje įvyks kongre
so stovykla skautų sto-

vyklavietėje Romuvoj 
prie Huntsville, Ont. 
Stovyklai ruošti komite
tas jau sudarytas. Dar 
galutinai neiuspręsta, 
kur įvyks studijų dienos 
ir kongreso uždarymas. 
Atrodo, kad bent vienas 
iš šių įvykių bus Kanado
je.

Artėja jaunimo kongre
so atstovų rinkimai, ku
rie turi būti atlikti iki 
1972 m. vasario 16 d. 
Jaunimo Sekcija numato 
išsiuntinėti aplinkraštį ir 
informacijas šiuo reika
lu. Finansų kėlimui grei
tu laiku bus sudaryta 
speciali komisija, kuri 
tikriausiai kreipsis para
mos į Bendruomenės 
apylinkes.

KULTŪROS 
KOMISIJA

KLB kultūros komisiją 
sudaro E. Dolcienė, N. 
Kulpavičienė, N. Liačie- 
nė, D. Gruodienė, A. 
Sungailienė, V. Petrulis, 
kun. S. Staškevičius ir 
kun. A. Žilinskas.

Komisija prašo apylin
kes tęsti platinimą pa
veikslų loterijos bilietų. 
Bilietų yra dvi serijos — 
dviejų spalvų. Kiekvienai 
serijai skirti skirtingų 
menininkų paveikslai, 
taip kad publika gali pa
sirinkti vieną ar kitą me
nininkų grupę. Geriausia, 
žinoma, yra pirkti abiejų 
serijų po bilietą.

Labai svarbu bilietų 
platinimą šiuo metu suin
tensyvinti, taip kad sau
sio mėn. pabaigoj jis, ga
lėtų būti užbaigtas, prieš

traukimą vasario 16 d.
Parduotų bilietų šakne

les ir pinigus prašoma 
siųsti D. Gruodienei, 63 
Suanylea Avė. E., To
ronto 18, Ont.

Kultūros komisija ir t 
KLB krašto valdyba reiš- jį 
kia gilią padėką buvusiai 
kultūros kom. pirm* dr. 
M„ Ramūnienei už1 jos ne
nuilstamą ir nuoširdų 
darbą. Dagiausiai savo 
pačios asmeniškomis 
pastangomis ji surinko 
tūkstančius lietuviškų 
knygų Kanados valstybi- 
nei bibliotekai Otavoje ir 
daugybę vertingų ekspo
natų lietuviškam skyriui 
Kanados muziejuje.

SENIAUSIAS 
LAIKRAŠTIS

Seniausias tautinės 
mažumos laikraštis, 68- 
sius metus leidžiamas 
ukrainiečių The Canadian 
Farmer pakeitė savo for
matą. Vietoje buvusio 
didelio formato aštuonių 
skilčių laikraščio, leidi
nys dabar bus patogaus 
dydžio, 16 psl., penkių 
skilčių modernios išvaiz
dos savaitraštis.

Winnipege leidžiamas 
The Canadian Farmer 
tuo pačiu dalį medžiagos 
pradės spausdinti anglų '♦ 
kalba.

PADĖKA
Šv. Juozapo ligoninė 

randasi Ontario ežero 
pakrantėje. Kai gruodis 
jau buvo daugiau negu į- 
pusėjęs ir vieniša žuvėd
ra atskleidė plačiai iš
skėtusi saulėje žėrinčius

MONTREALIO EXPO TEATRAS
Pasibaigus 1967 metų Expo parodai Montrealyje, Kvebeko kultūros departamen- 

tasperėmė Expo teatrą, kuriam vadovauja buvęs Montrealio konservatorijos di
rektorius Roland Leduc. Teatras yra perstatytas ir jame statomi baleto, dramos, 
muzikos veikalai. 3®’

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Lig. 8 uncijos f <5 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

US J530

&

Federalinė valdžia globoja senosios Kanados pionierių laikų statybos paminklus. 
Nuotraukoje matome seną bažnyčios pastatą Br. Kolumbijoje. Tradiciniam pio
nierių laikų suręstų rąstų pastatui suteiktas tam tikras iškilmingumas gonko- 
mis, bokšteliu, skliautiniais langais*

sparnus ties mano langu, 
tarytum stengdamasi į- 
žvelgti, ką daro ligonis, 
kuris taip pat vienišas, 
aš tuomet — gulėdamas 
lovoj — skaičiau gausius 
draugų ir draugių sveiki
nimus su linkėjimais 
džiugių Šv. Kalėdų ir 
laimingų N. Metųo Deja, 
šiemet negaliu tuo pačiu 
atsilyginti savo mieliems 
bičiuliams, todėl per 
spaudą visiems parašiu
siems ir aplankiusiems 
mane ligoninėj tariu la
bai nuoširdų ačiū.

Pranys Alšėnas

HERITAGE ONTARIO 
KONGRESAS

Ontario valdžia ruošia 
kongresą etninių mažumų 
kultūrų klausimams na
grinėti ir naujajai Kana
dos daugiakultūrinės 
bendruomenės politikai 
aptarti. Kongresas va
dinsis Heritage Ontario 
ir įvyks 1972 m. balan
džio 28, 29 ir 30 dieno
mis Ontario Science 
Centre, Toronte.

Krašto valdyba talkina
ma Toronto apylinkės 
valdybos, kartu su estų 
ir latvių atstovais tarėsi 
su ministru John Yarem- 
ko, ministro pavaduotoju 
R. W. Warren ir jų asi
stentais. Buvo diskutuota 
bendras kongreso forma
tas, patariamųjų komisi
jų sudarymas ir mūsų 
pageidavimai paramos iš 
provincinės valdžios 
švietimo ir kultūrinėse 
srityse.

Buvo įteikta raštiška 
apžvalga Lietuvių Bend

ruomenės veiklos šiose 
srityse, atkreipiant dė
mesį ir į finansinės pa
ramos reikalingumą.

• Vilniaus mieste kur
suoja 250 autobusų ir 189 
troleibusai. Per dieną 
jais pasinaudoja 497.000 
gyventojų.

toronto

EKSKURSIJOS Į LIETUVA 
1972 METAIS

pradedant nuo

Išvykimo datos: gegužės 18, 30, birželio 20, 29, 
liepos 13, 27, rugpjūčio 10, 24, 
rugsėjo 7 d.

Lankoma Maskva, Vilnius, Druskininkai ir Kaunas.

REGISTRUOKITĖS DABAR? |

Parūpiname dokumentus Jūsų giminėms iškviesti is 
Lietuvos. Siunčiame siuntinius ir automobilius i L
Lietuv a.%

Anglų kalba rašykite:

ADRIA TRAVEL SERVICE 
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL 131, QUE. - CANADA 

TEL.: 844-5292 844-5662

Leona C. Rudinskaitė, 
lasaiiečio Valerijono Ru- 
dinsko duktė, McGill 
universitete gavo daktaro 
laipsnį fizinės chemijos 
srityje. Dr. Lo C. Ru
dinskaitė dėsto chemiją 
kolegijoje ir dirba tiria
mąjį mokslinį darbą Mc 
Gili universitete.

— Vilniuje jau 25 me
tai veikia vadinamoj r 
aukštoji partinė mokykla, 
kurioje dėstoma rusų 
kalba. Mokykloje paruo
šiami partijos aukštieji 
pareigūnai Lietuvai, Lat
vijai, Estijai ir Kara
liaučiaus sričiai.

— Vilniaus Tiesa pla
čiai cituoja Draugo New 
Yorko korespondento Vy
tauto Alseikos straipsnį, 
kuriame iš JAV spaudos 
šaltinių rašoma, kad so
vietų žydai nepatenkinti 
gyvenimu Izraelyje.

DR. J. BALIO 
PASKAITA

Lietuvių kalba, tauto
saka, liaudies menu pir
mieji moksliškai domėtis 
pradėjo kitataučiai: Les- 
singas, Niemi, Herder is, 
Goethe. Vėliau atsirado 
ir lietuvių tautosakos ty
rinėtojų, pvz., kunigai 
Juška ir Sabaliauskas. 
Tačiau akademiškai pa
ruoštų specialistų lietu
vių teatsirado nepriklau
somojoje Lietuvoje.

Vienas pačių pirmųjų 
tokių mokslininkų-tauto
sakininkų buvo dr. Jonas 
Balys, studijavęs Lietu
vos ir Austrijos univer
sitetuose. Jo ir kitų rū
pesčiu buvo suorganizuo
tas tautosakos archyvas, 
kurio direktoriumi jis 
vėliau buvo.

Gerai, kad Toronto 
akademikų draugija, ku
riai vadovauja inž. Ston
kus, dr. Joną Balį pa
kvietė paskaitai, kurios 
klausėsi per 40 žmonių. 
Paskaitininką pristatė AI. 
Banelis.

Dr. J. Balys šiuo metu 
yra Vašingtono kongreso 
bibliotekos baltų skyriaus 
vedėjas. Tautosaka do
mėtis jis pradėjo dar bū
damas Panevėžio moky
tojų seminarijoje 1924-28 
metais, kada buvo senie-

KELIAMA 1 15 PSL.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS "TALKA”
830 Main Street East, tel. 5 44-7125

Darbo valandos:
pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10.' — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 i — 5 v.p.p.

'ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais •10 » — vak.
šeštadieniais . 9 -—12 v. p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

Mokame už: 
depozitus ______________ 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% %

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

Taupyk ir skolinkis
L
] PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU-; F) A DAMA
I SIAME TORONTO LIETUVIŲ fMICM/VlA'l

KREDITO KOOPERATYVE L—------------------------------ •
MOKA

514%'už depozitus
. 6% už serus (numatomo) 

6% už taupymo s-tas
» 616% už 1 m. term, dep. 

7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

Kapitalas virš keturių milijonų dplerįi^. -

į 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 S5.000.

£

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. Iki S vai. p. p., išskyrus
4 ^sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 mln.

Iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. Šeštadieniais uždaryta).

. BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723
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toronto
Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis ir 

ir Naujaisiais Metais

Lietuvių
Kredito Kooperatyvas 

"Parama" ,
1129 Dundas Street West (Lietuvių Namai)

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
NuoUrditei sveikina mielus klientus, draugus bei pakįstamus, 
linkėdamas sveikatos ir sėkmes sekančiais metais -

V. BAČĖNAS,
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont.

ATKELTA IŠ 13 PSL.

nų rinkimo draugijos pir
mininku. Jis visą gyve
nimą pašventė tyrinėda
mas lietuvių tautosaką. 
Apie tai yra parašęs dau
gybę straipsnių ir kele- 
rias knygas, turi ir ne
spausdintų tos srities 
rankraščių.

Toronto akademikams 
buvo įdomu ne tik paskai
tos klausytis, bet išgirsti 
į juostas įrašytų senų 
lietuviškų dainų. Daug 
jaunesniųjų pirmą kartą 
smulkiau išgirdo apie 
lietuvių tautosaką ir jos 
tyrinėjimą.

Klausytojai, be to, su
žinojo, kad tautosakos 
archyvas Vilniuje tebe
veikia, kas surinktasis 
folkloras saugomas, ruo
šiami nauji specialistai.

J. Karka

hamilton
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

visiems klijentams, draugams ir pažįstamiems 
linki

ALFA RADIO & TV
Savininkai E. A. ČIŽIKAI

Telefonas LE 1-6165 672 Lansdowne Ave.

AUKOS
T. FONDUI

Tautos Fondo Hamilto
no skyriaus valdybos 1971 
m. piniginio vajaus au
kotojai:

30 dol. — dr. A. Gai

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

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

408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave.

Telefonas LE 5-1944,

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

PRANO BARAUSKO
Draudimo ir nekilnojamo 
turto pardavimo įstaiga.

3828 Bloor St. .W. Islington, Ont.

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

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD.

137 Roncesvalles Ave. TeL 537-1442

2448 Danforth Ave. TeL OX. 94444

H psi.

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 19 7 1 metų linkime 

savo mieliems klientams, bičiuliams ir 

visiems pažįstamiems

BALTIC EXPORTING CO.
S. ir A. KALOZOS

480 Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINU VISUS KLIJEtyTUS, 
DRAUGUS IR PAŽfSTAMUS

AL GARBENS 
Real Estate

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

, I

lius, 25 dol. — Hamilto
no DLK Algirdo kp., 
Talka, Hamiltono Ramo
vės sk., A. Patamsis, 
20 dol. — medž. ir žūki. 
Giedraičio klubas, 15 dol. 
—r K. Mileris, Mažulai- 
tis, Rakauskas, 1O dol. 
— P. Leilionas, P. Sa
kalas, F. Rimkus, A. 
Pilipavičius, A. Dirsė, 
J. Mikšys, K. Gudinskas, 
prel. J. Tadarauskas, J. 
Stonkus, J. Miltenis, E. 
Lengnikas, A. Obcars- 
kis, dr. O, Valaitienė, 
B. Grajauskas, J. S vilas, 
A. Stasevičius, A. Ky
bartas, B. Venclovas, A. 
Prunskus, A. Liaukas, 
J. Valevičius, 6 dol. — 
P. Latauskas, A. Ker
šys, A. Vainauskas.

Po 5 dol. — P. Masys, 
J. Adomauskas, J. Sta
naitis, J. Norkus, A. Pi
lypą it is, K. Butkevičius, 
A. Keliačius, J. Didžba- 
lis, L. Borusas, P. Žu
lys, L, Palčiauskas, A. 
Matuliūnas, V. Kybartas, 
E. Sudikas, A. Mingėla, 
Lo Gutauskas, L. Skrip- 
kutė, S. Kačinskas, S. 
Pilipavičius, J. Bajorai
tis, L. Pliura, V. Mi- 
kuckas, Deksnys, V. Ka- 
žemėkas, V. Narkevi
čius, A. Tėvelis, J. Pet- 

raitis, Z. Laugalys, B. 
Steponavičius, V. čėsna, 
V. Sakas, P. Kažemėkas, 
A. Engelmanienė, A. Ka- 
maitis, V. Pilkauskas, 
V. Perkauskas, L. Vin- 
dašius, V o Keženaitis, J. 
Pleinys, J. Asmenavi- 
čius, G. Melnikas, A. 
Sukalt is, P. Kanopa, S. 
Šešėlgis, J. Budnikas, J. 
Mačiukas, A. Kerutytė,, 
J. Giedris, V. Leparš- 
kas, J. Gimžauskas, S. 
Burdinavičius, A. Petke
vičius, Vu Motiejūnas, 
Agurkis, G. Martišius, 
Z. Žilinskas, M. Juodis, 
S. Dalius, M. Jonikas, 
J. Steibys, P. Lukošius, 
V. Sasnauskas, E. Si
mas, M. Pike, P. Bra
sas, I. Varnas, A. Ci
bas, V o Kazlauskas, Bo
gus lauskas, A. Jankūnas, 
J. Bulionis, J. Astas, A. 
Žilinskas, B. Šopys, B. 
Vidugiris, A. Garkūnas,
J. Kšivickas, P. Breich- 
manas, A. Paukštis, M. 
Lazdutis, V. Januška, J. 
Tarvydas, V. Virbickas,
K. Norkus, Z. Gasiūnas, 
P. Gudinskas, A. Kra- 
kaitis, L. Smitas, V. 
Veckevičius, V. Rama
nauskas, A. Aisbergas.

Po 4 dol. — K . Butkus, 
V. Jokubauskas, P. Bul- 
kė, J. Liaugminas, A. 
Petraška, P. Vaitonis, 
E. Apanavičius, J. Ro- 
žanskas, po 3 dol. — J. 
Maksimavičius, V. Ke- 
žys, S. Stonius, V. Le- 
vinskas, O. Čeliauskas, 
D. Stukas, S. Senkus, J. 
Beniušis, J. Trečiokas, 
P. Grybas, J. Kazickas,
K. Šimaitis, St. Bakšys, 
V. Subatnikaitė, J. Pau
kštys, A. Giriūnas, P. 
Lesevičius, K. Meškaus
kas, J. Krištolaitis, P. 
Armonas, B. Pakalniš
kis, J. Štaras, J. Pyra
gius, A. Trumpickas, K. 
Bungarda, J. Stonkus, B. 
Orvydas, J. Vitas.

Po 2 dol. — A. Žulys, 
P. Vaitiekūnas, J. Ka- 
reckas, R. Bagdonas, J. 
Bubnys, A. Aušrotas, K. 
Mikšys, O. Mikšytė, J. 
Švabaitis, G. Chromans- 
kis, J. Mikalauskas, P. 
Gužas, V. Rusinavičius,
L. Kubilius, S. Vyšniaus
kas, A. Godelis, J. Saka
lauskas, A.Sarpalius, O. 
Stasiulis, P. Mikalaus
kas, J. Karaliūnas, K. 
Karaška, V. Jakimavi
čius, Jakfrnavičiūtė, J. 
Juozaitis, J. Murauskas,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



V. Sližys, Jo Leščius, 
A. Rževuckas, A, Bugai- 
liškis, F. Krivinskas, J. 
Mikutaitis, Ko Žukaus
kas, J. Mačiulaitis, V. 
Blauzdys, J. Petkūnas, 
A. Pauliukas, V. Bilevi- 
člus, P. Daugėla, Juze- 
vičius, D. Kochanka, M» 
Ragauskas, K. Rulys, F. 
Ankudavičius, P. Eis- 
mantas, J. Sadauskas, 

\ V. Liškaukas, P. Luka- 
vičius, P. Labuckas, V. 
Miškinis, K. Sinkevičius, 
P. BudVidįs, A. Š ilgai is, 
T. Mureikay^ R. Zubric- 
kas, I. TamaHūnas, A, 
Laugalys, S» Aleksa, A. 
Repčys, A. Kaušpėdą, V. 
Antanaitis, A, Kiesiūnas, 
S. Žioba, A o Gurgzdys, 
P. Bobinas, Sčiukienė, 
G. Banaitis, R. Rukšė
nas, S. Senkus, V. Lu
kas, P. Lukošius, Eidu- 
kaitienė, E. Milašienė, 
G., Reizgys, J. Dubaus
kas, P. Einskaitis, A. 
Matulič, Jo Petriūnas, 
G. Palmer, J. Stabingis, 
J. Bartkus, H. Rimkevi
čius, J. Butkevičius, J. 
Rudaitis, J. Raguckas, 
S. Urbanavičius, Z. 
Stankus, V« Gailėtis, V. 
Kairys, L, Meškauskas, 
A. Jankauskas, V. Sau
lis, P. Z ubas, M. Šniou- 
lis, Latauskienė, R. Po- 
vilauskas, V. Adamonis, 
R„ Pajarskas, J. Romi- 
kaitis, P. Vaitkus, J. 
Šimkus, V. Svilas, J. 
Naujokas, K. Jurgelis, 
P. Zabarauskas, K. Kve
daras, J. Budnikienė, A. 
Volungė, Klevas, R. Pet
rauskas, P. Šulys, A. 
Paustis, V. Barto ik?, s, 
A. Navickas, Tribinevi- 
čienė, A. Zugentis, V. 
Vaitkevičius, S. Šešėl- 
gis, A. Pusdešris, J. 
Stonkus, A. Petkūnas, A. 
Grajauskas, Z. Gedmi
nas, P. Juškevičius, J. 
Stungevičius, J. Kamai- 
tis, J. Buivydas, P. Kal
vaitis, J. Paškevičius, 
A. Kalmantavičius, Jo 
Berzinš, V. Babeckas, 
A. Tumaitis, Jo Blekai- 
tis, G. Breichmanas, J. 
Tolys, J. Telyčėnas, A. 
Juozapavičius, V. Viz
girda, S. Bikinas, D. 
Slavinskas, L, Bacevi
čius, J. Remezat, Gir
nius, E. Kudaba, Vo 
Morkūnas, A. Virbickas, 
A. Vinerskis, A. Mulio- 
lis, P. Ka rėčka s, F. Ur- 
baitis, B. Daugilis, V. 
Geležinis, Kalvaitis, V.

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

Aldona ir Pranas P aukštaičiai

^Linksmų
^Kalėdų jBhentių

^laimingų
^Naujųjų iJflrlcttx

BALTIC WOODWORK CO.
Sav. K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIULIS

547 Lafleur St:, Ville Lasalle_____________ DO 6—3884

Linksmy Kalėdy ir Laimingu Nai’ju Mety
FERNAND MICHAUD

HUILE A CHAUFFAGE • FUEL OIL
2 Cainions pour livraison rapide — 2 Trucks for speedy delivery

29 - 3e AVENUE LASALLE

365-0707

Linksmy švenčiu ir Laimingy Nauju Mėty
McCarty Market

ALUS. PORTERIS

7631 Central, Lasalle DO 6—6262

^Džiaugsmingų šv. tKafedu lit 
baimingų cAfaujųjų uUetų !

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

6396 BANNANTYNE, VERDUN, QUE. TEL. 767-6 183

Su Kalėdy šventėmis ir Naujais Metais
RIVERSIDE HARDWARE

Yvan Serre, prop. 
Rental & SERVICE et Location 

Agent SHERWIN WILLIAMS Agent

7584, RUE CENTRALE LASALLE

366-6060
[j&crng džiaugsmo ir [crimes sv. cdKaledtt 

ir <-7\!aujvt ^didėtų proga!

HIGHLAND AUTO BODY
INFRA RED PAINTING

611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

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

V. Susinskas, 389-0571 J. Zavys, 365-3252

ii'hij-nihu 

hm rup n i’J 
MIKE S - M. RUTKAUSKO 

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

« Le restaurant de distinction » 
Bar salon — Cocktail lounge 
Salle a manger — Dining-room 
Chinese food — Italian food 
Our specialty « Infra red steak »

jHaCotvia

8024 BLVD. CHAMPLAIN (NEXT TO MIRACLE MART)

. Linksmy švenčiu ir Laimingi] Nauju Metu
JETTE & FRERE LTEE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE — PLUMBING - HEATING 
Reparations de tous genres — Repairs of all kinds 

Vente - Installation - Location
Vendeur autorise de la CORPORATION DE GAZ NATUREL 

Estimations gratuites — Free Estimates
R. JETTE: Tel. 366-3239 H. JETTE: T61. 769-5300
140 - 2e AVENUE LASALLE

Linksmy Kalėdy ir Laimingy Naujy Mety

LASALLE AUTOMOBILE INC.
BRONX PARK GARAGE 

Reparations gėnėrales - General Repain
Chrysler - Dodge - Dart - Coronet - Charger - Challenger

7635, bout LASALLE ' LASALLE

Linksmy švenčiu ir Laimingy Naujy Mety
Marche FRED’S Market

Jean-Claude Schetagne, prop.
Epicier - Boucher licenciė — Butcher - Licensed Grocer 

Viandes de choix — Choice Meats 
COLD BEER BIERE FROIDE

7691 CENTRALE LASALLE

366-0021 366-0022

Su Kalėdomis ir Naujais Metais
A B.C.

■TIBI -WEMTOB
3891 Št. Lawrence Blvd. Montreal, P.Q.

Tek 844-9098
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Švenčių proga sveikinu visus savo 

prietelius ir pažįstamus

Aug. Kalvaitis

•
Linkime visiems giminėms ir pažįstamiems į
linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų
Naujųjų Metų

Aniceta ir Aleksas Mankai

Širdingiausi Kalėdų švenčiu sveikinimai ir 

Naujųjų Metų linkėjimai visiems draugams 
ir pažįstamiems

Stasys Reutas

Sveikinu visus draugus ir pažįstamus 
Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių 
proga

Petras Verykis

«.

Sveikiname visus mūsų artimuosius ir 
pažįstamus Švenčių proga, linkėdami 

laimės ir pasisekimų

Marija ir Stasys Morkūnai

Sveikiname draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 

proga
E. J. V i e ra i č i a i •

•

Hamilton
Nuoširdžiausi sveikinimai Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų Metu proga visiems musų 

artimiesiems ir pažįstamiems

Adelė ir Mamertas Vapsvai

Nuoširdžiausi sveikinimai ir geriausi linkėjimai 
giminėms, draugams ir pažįstamiems 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga

Su Kalėdomis ir Naujais Metais

Universal Cleaned & ZjailoU
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE
(at VVcI/ingfon St.)

Linksmy švenčiu ir Laimingy Nauju Mėty
BELLAZZI-LAMY INC.

LUMBER - BUILDING SUPPLIES - PLYWOOD 
ISOLATION - BOIS - MATERIAL'* DE CONSTRUCTION

Sable - Ciment > Blocs — Cement - Stone - Sand

7682. BOUL. CHAMPLAIN LASALLE

_______________ 366-6941___________

Linksmu švenčiy ir Laimingu Nauju Mėty
Sėme Florai to. ISSI Ltd.

FLORIST — GROWER — LANDSCAPER

t
Tel.: 365-0511 

300 - 1st AVE. LaSalle 28S - 2nd AVE.

Sveikiname su Kalėdomis ir 
Naujais Metais

Ivanauskas Construction Co- Lid.
Tel: 767- 7596 & 366-9998. 

854 Allard Ave. Verdun.

Su Kalėdomis ir Naujais Melais
ADAM'S lASAlie

RESTAURANT
♦ SPECIALTY: SMOKED MEAT *

Sav. J, Stankaitis ir O. yoroninkaitienė 
TEL. 365-8666.

7633 LASALLE BLVD. LASALLE

ATKELTA iŠ 15 PSL. 
Vitas, V. Vasiliauskas.

Po 1 dol. — R. Gied
raitis, B. Juodėlė, H. 
Pliskevičius, M. Trum- 
pickis, J. Adomaitis, E. 
Tirilis, P. Vizbaras, V. 
Triponas, A, Elvikis, K. 
Žilvitis, O. Laugalienė, 
P. Čečkauskas, Z. Čeč-X 
kauskas, E. Galinis,,S. 
Aponiūnas, Paškus.

Bražinskų reikalui au
kojo: 20 dol. P. Žulys, 
10 dol. St. Žvirblys, po 
5 dol. S. Žioba, A. Pet
kevičius, A. Vizgirda, 
F. Guja, P. Kažemėkas, 
A. Masimavičius, P. 
Vaitiekūnas, S. Rukšė
nas, G. Paukštis, R. 
Buividis, J. Kšivickaa, 
po 2 dol. St. R., J. Mi
kalauskas, J. M., S. 
Senkus, S. Kačinskas, K. 
Jurgelis, P. Lukavičius, 
Idol. —A. Lukas.

Tautos Fondo Hamilto
no sk. valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems au
kotojams ir rinkėjams už 
tokią gražią paramą mū
sų laisvės kovai, tikėda
ma, kad ir ateinančiais 
metais mūsų balsas ne
paliks tyruose šaukiančio 
ir visi mieli hamiltonie- 
čiai vėl parems mūsų 
bendras pastangas Lietu
vos nepriklausomybei at
statyti.

Valdyba užbaigdama 
1971 m. veiklą, linki vi
siems hamilton iečiams 
linksmų šv. Kalėdų ir 
viltingų 1972 m.

TF Atstovybės Kanadoje 
Hamiltono sk. valdyba

cakgary
MINĖJIMAS

Lapkričio 20 d. Calga- 
gario lietuviai Ęowness 
viešbutyje atšventė gra
žioje nuotaikoje Liet, ka
riuomenės šventę.

Minėjime dalyvavo apie 
180 žmonių. Buvo svečių 
iš Britų Kolumbijos ir iš 
Albertos tolimesnių vie
tovių.

Minėjimą atidarė 
Bendruomenės vicepir
mininkas Juozas Karpa. 
Pirmininkas A. Nevada 
savo kalboje paminėjo ir 
Calgario apylinkės dar 
gyvus ar neseniai miru
sius Lietuvos kariuome
nės karius.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



VASAROS ATOSTOGAS LEIDŽIANT. Gražų darželį 
prie savo namų, kurie yra Delhi, Ont., viešnioms 
V. Jocienei ir O. Adomonienei rodo C. Matelis. 
Algo Adomonio nuotr.

pasistengė ant stalų bent 
miniatūroje parodyti sa
vo tautos liaudies meną 
bei ateiti į didžiąją sceną 
su menine programėle.

Festivalį atidarė tary
bos pirmininkė P. Wal
den. Malonų sveikinimo 
žodį tarė Londono bur
mistras H.. McClure. Vi
są programą pravedė 
Gražina Petrauskienė, 
kuri panašiems dalykams 
yra nepamainoma spe
cialistė.

i

S

Jettė & Frėres
I 
1

ii
'J

Tlk Cascade
apmokate 
mėnesinę _ _ 
elektros saskaita.

o
Hydro - Quebec 

atstovas, 
kuris išnuomuoja 
ir įrengia karšto 
vandens šildymą.

I

1.75
par tunis 

month

40
Visi kiti vandentiekio ir šildytmF1 
taisymai ir nauji [rengimai. Taip 
pat gaziniu priemonių pardavimas 
ir įrengimas. Veltui įkainavimas.

2.25
por mois 

L per month 

L 60

Po gero užkandžio, ge
rai muzikai griežiant ir 
bufetui veikiant, žmonės 
paskendo linksmybėse.

Moterų pravesta lote
rija taip pat susilaukė 
pasisekimo o

Korespondentas

Sudburio lietuvius į NL 
skaitytojų eiles.

Jo Kručas

bndon, cnt.
ETNINIS
FESTIVALIS

Londono mieste gyvena

Programą pradėjo lat
vių kanklininkų grupė, 
atvykusi net iš St. Catha
rines. Korėjiečių pora 
pademonstravo oriento 
vedybinį šokį, o St. Ca
tharines ukrainiečių tau
tinių šokių grupė Dunaj 
vikriai kaip cirke pašoko 
porą spalvingų tautinių t 
šokių. '

Iš St. Catharines buvo 
ir rumunų tautinių šokių 
grupė, tačiau jų šokiai ir

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE ■ 366-0330

AUTOMOBILE INC.

366-7818

LAURENT DAIGNEAULT

7635 BOUL. LASALLE - LASALLE, QUE

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

Camions DODGE Trucks

Tel. 365-3364President

sudbury
LIŪDNA
ŽINIA

Vladas Juška gavo 
liūdną žinią iš Lietuvos, 
kad jo motina mirė. 
Mielam Vladui užuojauta.

KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS

Lietuvos kariuomenės 
šventės paminėjimas pa
vyko labai gerai, dalyva
vo ypatingai didelis skai
čius tautiečių ir svečių, 
kaip miesto burmistras 
su žmona J. Fabbro, Jo
ana Budnikienė iš Hamil
tono ir kt.

Minėjimą atidarė 
trumpu žodžiu LB valdy
bos pirm. Juozas Batai- 
tis. Paskaitą skaitė J. 
Kručas, o programą iš
pildė tautinių šokių grupė 
Ramunėlė, vadovaujama 
Silvijos Martinkutės.

Už puikią programą 
šokių grupės vadovei į- 
teikta gėlių puokštė, o 
akordionistui Antanui 
Gataučiui, viešai pa
reikštas lietuviškas ačiū. 
Loterijoje laimėjo V. 
Gudriūnas, M. Gudriū- 
nienė ir K. Tutinas.
SVEIKINIMAI

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga.širdingi, lie
tuviški linkėjimai Sudbu
rio lietuviams, NL skai
tytojams. Tegu sekantie
ji metai bus visiems lai
mingi. Kviečiu visus

gana daug etninių grupių. 
Kaip vienas etninių gru
pių apjungimo organų, 
jau nuo seniau veikia 
Folk Arts Council — 
liaudies meno taryba.

Lapkričio 28 d. Cen
tennial Hall viršutinėje 
ir žemutinėje salėje vyko 
Londono etninių grupių 
trečiasis liaudies meno, 
dainų, muzikos ir tauti
nių šokių festivalis, glo
bojamas liaudies meno 
tarybos. Festivalyje da
lyvavo kroatai, pietų ko
rėjiečiai, graikai, vokie
čiai, ukrainiečiai, ško
tai, Kanados indėnai, 
latviai, lietuviai, estai, 
filipiniečiai, rumunai, 
slovėnai, serbai, olan
dai, švedai, indai ir kt. 
Abejos salės buvo pilnos 
tikro tautų mišinio. 
Kiekviena tautinė grupė

tautiniai rūbai nebuvo to
kie ryškūs ir judrūs. 
Lietuvių studenčių Rasos 
kvartetas nuotaikingai 
padainavo ’’Jau ruduo 
ateina”. Lietuvių Balti
jos sambūrio taut, šokių 
grupė labai stilingai pa
šoko Dovanų šokį. Abu 
lietuvių vienetai iš Lon
dono, tuo tarpu kai kitos 
etninės grupės progra
mos atlikėjus kvietėsi iš 
kitur.

Daugiau profesionalės, 
o ne liaudies meno atli
kėjos, estės gimnastės iš 
Toronto atliko gražių 
plastinių kūno judesių ir 
derinių mankštą. Ši gim
nasčių mergaičių Kalev 
grupė plačiai žinoma ir 
Toronte. Trankus buvo 
trijų berniukų — serbų 
orkestrėlis.

KELIAMA į 18 PSL.

Po sėkmingų šaudymo rungtynių, kurias V. Gudriu - 
no vasarvietėje suruošė Sudburio Geležinio Vilko 
sporto klubas. Nuotraukoje iš kairės: G V klubo ka
sininkas P. Jutelis, taurę įteikia klubo pirm. St. 
Krivickas, geriausias jaunimo šaulys Remigijus 
Paulaitis, klubo sekr. M. Pranskūnas.

1971. XI 1.22

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

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M.RUTK AUSK AS)

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

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai 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 remodeliuoįu >
• Vasaros laike saugojimas

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

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.Tel.366-6237 
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

psl. 17



iondon, ont. montreal
ATKELTA is 17 PSL.

Užbaigai scenon išėjo 
Londono miesto vyrų 
chorelis ir darniai pagie
dojo net 4-rias kalėdines 
giesmes. Šis chorelis 
buvo lyg priešingybė vi
siems kitiems scenos da
lyviams. Anglų choristai 
visi jau senyvo amžiaus, 
tuo tarpu visi etninių 
grupių programos atlikė
jai buvo judrusis žaliuo
jantis jaunimėlis.

Pagrindinės salės pa
šaliais buvo tautinių gru
pių parodėlės. Visko po 
truputi ten buvo: mezgi
nių, audinių, rankdarbių,

drožinių, paveikslėlių ir 
kt. Girdėjau iš vieno žiū
rovo nuomonę — lietuvių 
parodėlė gražiausiai ir 
bene sumaniausiai su
dėstyta. Čia daug pasi
darbavo Ir. Daniliūnienė, 
J. Paulionycė ir kt.

Žemutinėje salėje buvo 
tikras bazaras. Įvairios 
taut, grupės čia rodė ir 
pardavinėjo savo tauti
nius kepsnius ir valgius. 
Lietuvės turėjo net du 
stalus.

Folk Arts Council pir
mininkė uždarydama fes
tivalį visiems padėkojo. 
Jos padėjėjams M. M. 
Chainauskams įteikė do
vanėlę. L. E-tas

18 psl.

J
ADVOKATAS

.P. Ml LLER, B.A., B.C.L.
168 Notre Dame Street E.JSuite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

t ' NOTARAS

. 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 & iSGANAITIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
2^6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų 674-7038

ADVOKATAS

B.K. Schneider, ba, bcl

DORCHESTER TOWERS Phone 87’’224
555 DORCHESTER BLVQi, W RES 486-3361

Suite 1616 MONTREAL 128, QUE.

Dr.V.Giriuniene
Dantų gydytoja

5330 L*A3Somption Blvd.
Montreal.

Tel. 255-3536

Dr. A.O. Jaugeliend
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas, 11-12 kambarys 
Tel: 932*6662; nam4 737-9681.

Dr.J«Mališka
Dantų gydytojas

1440 St CATHERINE Street W.. Room 600 
Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528.

Dr. A.S. Pop ie rai t is
BA., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.CV, F.R.€.S.(c).

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931-3275
Suite 215, Montreal 109, Que.

PER
RADIJĄ

Lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutės metu Šv. 
Kazimiero par. salėje 
vaidinimas ’’Meškiukas 
Ruduosiukas" yra užre- 
korduotas lietuviško ra
dijo pusvalandžio ved.L. 
Stankevičiaus ir Kalėdų I 
-mą dieną per radijo 
3.30 v. p. p. bus per
duotas per CFMB stotį.

A. P.

’ LANKĖSI
DIREKTORIUS

B. Beaudouin, St. Jac
ques mokyklos direkto
rius, kur patalpas nuo- 
muoja ir lituanistinė mo
kykla, atsilankė per Tėvų 
dieną pasižiūrėti lietu
viškos mokyklos dirbamo 
darbo. Jis ne kartą yra 
parodęs nuoširdų rūpestį 
ir reikalų supratimą 
bendras problemas 
sprendžiant. A. P.

GAUSŪS
SVEIKINTOJAI

70 metų amžiaus su
laukusį Kazimierą Janu- 
lionį pasveikinti į jo na
mus Knoltone atvyko 
gausus draugų būrys. Jų 
tarpe A. J. Kukeniai, E. 
Mastaviečienė, J. V. 
Gurkliai, D. J. Gražiai, 
M. Kinienė, M. Kringe- 
lis, žinoma, ir sukakti- 
ninko sūnus F. Janulio- 
nis.

Viešnios ir svečiai bu
vo maloniai pavaišinti.

LITAS
NEDIRBS

Kalėdų ir N. Metų sa
vaitgaliais abiejuose 
skyriuose Litas bus at
daras abu penktadienius 
iki 3 vai. p. p., bet už
darytas vakarais.

Be to, bus uždarytas 
abu sekmadienius ir pir
madienius .

DĖMESYS
MINĖJIMUI

KLB Montrealio apy
linkės valdybos posėdyje 
gruodžio 9 d. pagrindinis 
dėmesys buvo skirtas 
ateinančių metų Vasario 
16 minėjimui, kuris vyks 
montrealiečiams gerai 
pažįstamoje Plateau sa
lėje.

Be einamųjų reikalų,

-» ->? i-' -jo) , 'Mi* 4- jį j
Raudonoji lūšis užtinkama beveik vien tiktai Kvebe- X 
ko provincijoje, abejose Šv. Lauryno upės pakran
tėse. Angliškai raudonoji lūšis paprastai vadinama 
’’the bob cat”, o prancūziškai — ”le lynx roux”. Ši 
lūšių rūšis yra mažesnė už kanadiškąją arba Euro- 
je (ir Lietuvoje) užtinkamas lūšis, ji tesveria 10- 
20 svarų. Jos kailis yra rusvas, o uodega dryžuo
ta. Lūšys yra plėšrios. OIP nuotraukoje matome 
raudonąją lūšį ir jos pėdsakus.

posėdyje buvo išklausytas 
aštuonioliktajai Kanados 
lietuvių dienai ruošti ko
miteto pirmininko Algio 
Kličiaus pranešimas apie 
renginio ruošą ir plana
vimą.

Posėdžiui pirmininkavo 
Silvija Piečaitienė.

LANKĖSI
REDAKCIJOJE

Lasaliečio K. Speičio 
lydimas NL redakcijoje 
apsilankė Kostas Mila
šius, prieš kurį laiką iš
sikėlęs gyventi į Viktori
ją, Br. Kolumbijoje.

Klimatas ir aplinka 
Viktorijoje esanti puiki, 
bet jis iš tiesų jaučiąs 
pasiilgęs savo draugų ir 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

pažįstamų Montrealyje, x - 
kuriame tiek daug metų 
išgyveno. Todėl jis ypač 
džiaugėsi, kai tolimojoje 1 
Viktorijoje jį aplankė 
Montrealio bičiuliai — 
R. K. Speičiai, E. H. 
Spečiai, A. Vilimai, J. 
Dauderiai.

Reikalų sutvarkyti at
vykęs, Kostas Milašius 
su žmona Montrealyje 
pas M. B. Sneiderius 
viešėjo apie savaitę lai
ko. K. Milašius su žmo
na yra labai sujaudinti 
senų Montrealio draugų 
šiltu sutikimu, vaišingu
mu ir globa jų viešnagės 
metu. Jie labai nuošir
džiai dėkingi R. K. Spie
čiams, E. H. Speičiams,



Lietuvos kariuomenės šventės minėjime Montrealy- 
je pagrindinę kalbą pasakė specialiai iš Chicagos 
atvykęs gen. M. R^fc^ttis. A. Kalvaičio nuotr.

■^A. Vilimams, J. M. 
Leknickams, J. Kuprevi- 
čiams, P. Januškams, J. 
Mileriams, K. Ambra- 
zienei, K. A. Greibams, 
J. Dauderiams, o ne pas- 
kurinėje vietoje ir M. B. 
Sneideriams už tą paro
dytą lietuvišką vaišingu
mą ir širdingumą.

$
I SVEČIAI IŠ
( .JEW JERSEY

Praeitą savaitę Mont- 
realyje lankėsi veterina
rijos gydytojas St. Skri- 
pkus su dukterimi iš 
Ne v Jersey, JAV.

St. Skripkus kilęs iš 
Žagarės, savo profesijo
je dirbęs Pilviškiuose, 
Kalvarijoje, Kybartuose.

• KRIKŠTYNOS
Gruodžio 4 d. AV pa

rapijoje buvo pakrikštyta 
Lina Marija, Elviros Mi- 
kalajūnaites ir Heroldo 
Celtorių duktė.

DR. A. ŠIDLAUSKAITĖS 
PASKAITA

Moterų katalikių drau- 
^gijos Montrealio sky

riaus metinės šventės 
proga, dr. A. Šidlaus
kaitė iš Otavos AV par. 
salėje praeitą sekmadie
nį skaitė paskaitą peda
gogine tema.

Prelegentė papasakojo 
apie vaikų auklėjimą ne
priklausomoje Lietuvoje 
ir išeivijoje, nurodyda
ma į iškylančius auklėji
mo sunkumus.

LMKD metinės šventės 
dalyviai buvo pavaišinti 
užkandžiais.

kimo tikslas darinkti pa
rapijos k-tui narių. Nau
jais k-to nariais buvo iš
rinkti Antanas Šmitas, J. 
Staniulis ir L. Giriūnas. 
J. A Sipavičius — kandi
datu.

Kol buvo skaičiuojami 
balsai, klebonas kun. F. 
Jucevičius iškėlė suma
nymą organizuoti parapi
jos jaunimą ligonių ir se
nelių lankymui. Konkre
taus plano nepatiekė. 
Sveikinant kiekvieną kle
bono iniciatyvą jaunimo 
organizavime, tektų Šv. 
Kazimiero parapijoje ne
pamiršti ir mažesniųjų: 
mokyti katekizacijos, pa
ruošti pirmajai Komuni
jai ir kviesti lietuvį vys
kupą Sutvirtinmo sakra
mentui.

L. Cečkauskienė iškėlė 
reikalą sutvarkyti bažny
čioje garsiakalbius, nes 
nesigirdi pamokslai ir 
pranešimai, arba leisti 
parapijos biuletenį. Tuo 
nusiskundė daug kas. A. 
Sakalo žodžiais tariant,

Montrealio ramovėnų skyriaus naująją vėliavą pa
šventinus, pasirašomas aktas. A. Kalvaičio nuot
raukoje iš kairės: A. Kačergius, Aušros Vartų pa
rapijos klebonas tėv. Lo Zaremba, V. Keturkienė 
ir KLB Montrealio apylinkės pirmininkė Silvija 
Piečaitienė.

P. Adamonio nuomone 
dažant bažnyčią buvo iš
dažytos akustinės bažny
čios lubos, sugadinta

akustika ir dabar aidi bet 
koks garsas. Klebonas 
pažadėjo visą šį reikalą 
peržiūrėti. A. P.

Kanada gyvuoja,
kai dirbame 

drauge

GAUSUS
SUSIRINKIMAS

Šv. Kazimiero parapi- 
metinis susirinkimas 

8ru°džio 12 d. buvo gau
sus — vlso ng. Susirin-

Federalinė vyriausybė investuoja 498 mili
jonus dolerių į eilę įvairių projektų, kad sudarius 
daugiau darbu kanadiečiams. 5io pranešimo 
tikslas yra painforrruoti jus apie tuos projektus.

DIRBANT DRAUGE SU ASMENIU
Raginame Jus veikti savo iniciatyva arba 

per vietine valdžia, vietines organizacijas ir 
šalpos draugijas, kad suteikti idėjų musų vie
tinės iniciatyvos programai. Pv z., norėtumėt 
Įsteigti dieninės vaikų priežiūros namus savo 
mieste arba bet kokius kitus patarnavimus, 
kurie padarytų Jūsų vietove geresne vieta 
gyventi.

Taip pat yra apmokymo programa darbo 
vietoje, kuri veiktų per prekybos ir pramonės 
įstaigas, praplėsdama darbo galimybes be
darbiams.

Jeigu Jus turite bendra patyrimą, mes ga
lime Jums suteikti gilesni apmokymo per 
Kanados darbo jėgos apmokymo programą 
( Canada Manpower Training Program ).

DIRBANT DRAUGE SU VERSLO IR 
PRAMONĖS ĮMONĖMIS 

*
Darbdaviai yra atleidžiami nuo mokesčių 

arba gauna tiesioginę paramą, kad paskatinus 
priimti naujus darbininkus ir apmokyti juos 
per apmokymo programą darbo vietoje.
DIRBANT DRAUGE SU SAVIVALDYBĖMS

Aukščiau minėta vietinės iniciatyvos pro
grama padės Jums paremti bendruomenes projek
tus, kurie suteiks darbus Jūsų bendruomenės 

bedarbiams.

DIRBANT DRAUGE SU PROVINCIJOMS
Savivaldybių vietinės iniciatyvos programos 

bus artimai susirikusios su provincijomis, taip 
pat su federaline- provinci jų darbdavystės 
paskolų programa. Pagreitinsim nekilnojamo 
turto paskolų išdavimą, kad padėjus namų sta
tybai, studentų apgyvendinimui ir išmatų perdir
bimui per Kanados paskolų ir butų korporacijų 
(Canadian Mortgage and Housing Corporation).

Mes taip pat duosim paskolas daugiatiks- 
liams parodų ir prekybos pastatams.

DIRBANT DRAUGE SU FEDERACINIAIS 

PROJEKTAIS
Taip pat stengsimės sudaryti daugiau darbo 

galimybių prie federalinės valdžios įstaigų 
išlaikymo ir pagerinimo.

KUR VISKAS DIRBA DRAUGE
Darbas prasideda Kanados darbo jėgos 

centre (Canada Manpower Centre). Dėl patarimų 
ir paramo s bet kuri ai programai, k uri Jūsų manymu, 
yra naudinga Jums ir Jūsų bendruomenei, kreiptis 
i, vietinę Kanados darbo jėgos centrą. Kai 
kanadiečiai veikia bendrai, Kanada gyvuoja.

Kanada gyvuoja
!♦ Manpower 

and Immigration
Main-d’oeuvre 
et Immigration

Otto Lang. Minister Otto Lang. Ministre



KRONIKA
PREMIJA da. Pasitraukus redakto
DR. J. JAKŠTUI

Istorikui, NL bendra
darbiui dr. J. Jakštui už 
studiją ’’Mažosios Lietu
vos apgyvendinimas iki 
17-jo amžiaus pabaigos” 
paskirta 500 dol. premi
ja.

Premiją paskyrė Lie
tuvių katalikų mokslo 
akademijos Naujosios 
Anglijos židinys. Premi
jos mecenatas — Petras 
Kaladė.
PIRMININKO
ADRESAS

KLB Krašto valdybos 
oficialusis adresas yra: 
IOI1 College Street, To
ronto 4, Ont.

KLB Kr. valdybos pir
mininko Eug. Čuplinsko 
adresas: 62 Burnside
Dr., Toronto 4, Ont.

TALKININKAUJA
VIENYBĖ

SLA organą Tėvynę da

riams, Eltos biuleteniai 
arabų ir ispanų kalbomis 
nebeleidžiami. Tačiau 
Vilkas tikisi netrūkus at
naujinti ispaniškojo biu
letenio leidybą ir tariasi 
dėl biuletenio portugalų 
kalba.

L..

PAŠTO ŽENKLŲ 
VARŽYTINĖS

Chicagos liet, filate
listų draugijos biuleteny
je ’’Lietuva" skelbiamos 
lietuviškų pašto ženklų 
varžytinės, kurias tvar
ko E. Petrauskas. Iš
spausdintame varžytinė
se parduodamų pašto 
ženklų sąraše yra daug 
retų ženklų.

Filatelistų draugijos 
pirmininkas yra J. Žy- 
gas, 7234 So. Washte
naw Avenue, Chicago, 
Ill. 60629, USA.

B

Siaurinėje Amerikoje gyvena keletas laukinių žąsų rūšių. Sv. Lauryno paupiuo
se gyvena vadinamoji barnašinė žąsis, kurią angliškai vadina ’’barnacle”, o 
prancūziškai — "barnache". Šių žąsų plunksnos paprastai yra pilkos su baltom, 
kartais raudonom priemaišom. Barnašinės žąsys labai šeimyniškos: žąsinai su 
savo patelėmis kartu išgyvena visą savo amžių. Jos yra bailios ir gerai nujau
čia pavojų, todėl jas medžioti nėra labai lengva. Žiemai jos išskrenda į šiltuo
sius kraštus. OIP nuotr. ’W

bar renka ir spaudai pa
ruošia savo priemonėmis 
V ienybė. i

Prieš kurį laiką prie .< 
ofseto technikos perėjusi! 
Tėvynė buvo įsigijusi 
specialius šaltojo rinki
mo įrengimus, bet 
buvo pavogti.

Tel. Sus.: 722-3545
RES.: 256-5355 '

re

KETURI ŠIMTAI 
PERSPAUSDINIMŲ

1971 m. gegužės mėn. 
bėgyje lietuvių išeivių 
spauda iš Vliko leidžiamo 
Eltos Informacijų biule
tenio perspausdino apie 
pusketvirto šimto žinių ir 
straipsnių.

Iš kitomis kalbomis 
leidžiamų Eltos biulete
nių platesniu mastu per
spausdina tik italų spau-

i ’

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

GAHSRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBE IR GYVYBE 
?’r, I

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39D7a Rosemont Blvd.. Montreal. Que.

DRAUGUS IR KOLEGAS 
ŠIRDINGAI SVEIKINA 
ROMAS MAZILIAUSKAS

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

Albertas NORK E LIONAS, B.A. C.S.C., LB.
A g e n _t_ūj_ą__v_e j.Jk J_ą_£._

Komercinio, privataus turto, automobilių.
atsakomybės, gyvybės draudimas

DLK VYTAUTO KLUBAS RENGIA

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO

BALIU
• Gruodžio 31 d., 8 v ai.

2161 St. Catherine St. E.

Bus karšta vakarienė su gėrimais, Šokiai su 
geru orkestru ir kitos įdomybės.

Įėjimas $5, jaunimui $2,50.
Bilietus prašome įsigyti iŠ anksto.

Klubo v a I d y b a

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

1 971 m. g r u o d ž i o 31 d. AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
SALĖJE BUS

Naujųjų Metų Sutikimos
9 Speciali programa • Karšta vakariene • Šampanas

• Geras orkestras • Baras • Gera nuotaika

ADŽlA 8 vai. v ak. ĮĖJIMAS 5.00 dol., jaunimui 2,50 dol.

KVIEČIAME VISUS

Parapijos komitetas

MOKA Vi:

Einamąsias s-tas______ _ 5.0%
Taupomąsias s-tas_______ 6.0%
Term. ind. 1 metams___ 6.25%
Term. ind. 2 metams___ 6.75%
Duoda nemokamą gyvjbės ap- 
draudą iki $2,000 už taup. s-tos 
sumas.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines . ... 8.5%
Nekiln. turto .......... .... 8.75%

Čekių kredito --------- -----

Investacines nuo 9.0% jfcį . 

Nemok, gyvybės apdr. iki 
už paskolos sum*.

---------------------------- —■ ......—
Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis -r- nuo 10. iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštsdiebiua; | 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 0 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai ir vakarais — pirmad.. trečiadieniais ir penktad- BU0 7 .9 v.

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. 15
ir per visus ilguosius savaitgaliu*. ■'
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