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LIETUVIŠKOS NUOTAIKOS KALĖDŲ ŠVENTĖSE

ANTANAS TAMOŠAITIS BALTOSIOS KALĖDOS

NUOŠIRDŽIAI LINKIME

VISIEMS TĖVYNAINIAMS

VLIK O SUVAŽIAVIMAS 
CLEVELAND, OHIO 
NUTARIMAI
Seimas atkreipia lietu

viu visuomenės dėmesį į 
Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos svarba, džiau
giasi jos darbais, irpave- 
da V liko Vaidybai ir toHau 
dėti pastangų Lietuvos 
diplomatiniams postams 
išlaikyti, jiems stiprinti 
ir reikalui esant finansiš
kai remti.

-•-
VHko Seimas kviečia ir 

ragina visas jį sudaran
čias orgaiizacijas skleis
ti Lietuvos ^isvės kovos 
mintį jaunimo tarpe ir 
įtraukti jį į Lietuvos ’ais- 
vinimo darba. Seimas pa
veda VHko Tarybai ir Val
dybai ieškoti nauju ir pa
trauklesniu būdu VHkui 
stiprinti, ypatinga dėmesį 
kreipiant į jaunimo įjun
gimą į VHko veik1?.

-•-
Seimas primena ir ra

gina lietuvių išeivija san
tykių su pavergtąja tauta 
klausimu laikytis bendro 
veiksniu nusistatymo.

Seimas paveda VHko 
Vaidybai tirti sa’ygas ben
dram Ba^tų Informacijos 
Centrui įsteigti.

-•-
Seimas įpareigojaVHko 

Valdyba daryti žygiu, kad 
artimoje ateityje būtu pa
ruošta ir išleista Lietuvos 
etnografiniu sienų studija.



KAIP SVEIKINTI IR
ko linkėti

Senajam 'ietuviškame 
kaime buvo nerašytos ir 
itekieio neįtaigotos tra
dicijos, prisiartinus di
džioje pagarboje laiko
moms Kalėdų šventėms, 
parodyti visiems, o ypač 
artimiems gera širdį, at
leisti tiems,kas per visus 
metus k? nors tau negera 
padarė ir pačiam atsiminti 
kokias kam nors skriau
das esi padaręs. Kp besa
kysi, puikios tradicijos ir 
jeigu jos šiandien nebūtu 
pamirštamos,tai visai ne
būtu b’ogai.O kad šiandien 
reikalingas mums gera
širdiškumas, ga1 nevertė
tu nei ginču kelti.

Didysis Kudirka anuo
met ištarė, kad mūsų tar
pe tegu ” vienybė težydi n, 
tai dabar iš metu į metus 
kartojame kasdien apie tos 
kilnios vienybės reika’in- 
gump.O kad pasiilgstamai 
pageidaujamos tos vieny
bės vis dėl to musu tarpe 
maža, tai matome ’abai ir 
labai dažnai.

Jeigu bandytume į bai
gimu ju metu nuveiktus 
darbus atsigrįžti, taine- 
abejodair i turėtume prt- 
paž luti, kad Jaunimo Kon
gresas Chicagoje buvo tas 
patsai stambusis įvykis, 
kurs laiko dulktu ilgai ne 
bus užnešamas. Visi,kas 
rūpinasi skatinti tautinį 
akttngum?,! lakėjo jam di
džiausios sėkmės ir laukė 
gražiųjų jo padariniu. C 
arbuvo šis kongresas tik
rai sėkmingas ? Virš mūsų 
gaivu pakibo toks neaiš
kus klausimo ženk1 as.

Nuostabu, kad' šiaurės 
Amerikoje gyvenantieji 
šio kongreso dalyviai dau
giausia tyli, lyg jie netu
rėtu jokios aiškios savo 
nuomonės. Pasisako gi iš 
to1 iau atvykusieji,Europos 
Pietų Amerikos, Australi
jos jaunuo1 tai ir kritiška t 
atsiliepta Aai jaunas kon
greso dalyvis iš' Vene- 
cuaelos P. Krikščiūnas 
viešai spaudoje pareiškė: 
"Mes buvome tik k? atva
žiavę, nieko apie jokias 
organizacijas nežinojom.. 
ir iš pirmo susitikimo 
reikalaujama prie ko nors 
priklausyti... mus pastatė 
į defenzyvp ... Chicagoje 
aš nesupratau, kodėl pa
skaitose tiek mažažmo-
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aiu" .Reikia daryti aiškias 
išvadas, kad kurtais nors 
sroviniais ar siaurai par
tiniais sumetimais "akty
vistai " pasiryžo užmesti 
tinklą ir savo partijai su
gaudyti daugiau nekaltu 
žuvelių. Jaunuoliai pajutę 
pavoju patekti į jiems ne
žinom? įtatgojanč? atmos
fera ,pasišiaušė .Nuspren
dė, kad jiems reikaUnga 
"defenzyva". Siaurai sro
viniai e’ementai tuo syk 
nega'vojo apie vienybe,o 
rūpinos išplėsti savo rei
kalus. Tik, deja, gafa, kad 
šių dieną jaunuoliai nesu
pranta reikalo "kam nors 
priklausyti ". Jie išaugę 
savarankiai galvoti.

Tokiomis aplinkybėmis 
mažėja entuziazmas ver
tinant kilniais tikslais su
galvot? ir dideHu uo’umu 
vykdytą jaunimo suvaž ta
vim?, kuriam gali būti 
stokojo kaip tik jaunatviš
kųjų nuotaiku.

-•—
Atsiminkim dr.Jonp Ba

sanavičių. .. Čia neabejo
tinai daugeliui atsiras 
veide išdidi paniekos šyp
sena.Tuo jau bus stslradęs 
paneigimo šešėlis, kad, 
g trdi, pa judinamas " archy
vas ". O nereikėtu išsi
šokti, vertinant mūsų tau
tinio atgimimo laikotarpį. 
Pats Basanavičius pir
miausia, o greta jo tr visi 
kiti, kurie tuo metu greta 
dirbo, pasižymėjo pažiū
ru platumu ir kilniais po
linkiais suprastį kiekvie
ną, nors Ir skirtingai gal
vojantį ir gerbti kiekvie
no nuoširdžias pažiūras . 
Atveštinės partijos, kaip 
akivaizdžiai matome, il
gainiui netenka pirmykštės 
reikšmės. Tad Basanavi
čiaus povyza nėra nutolusi 
tr jo surastas be noro vi
sus domi įuot t keltas į lie
tuviu tautinę vtenybąnėra 
Ir šlaidten visai pasenęs. 
Jeigu mes vienas klt? 
sveikinsiu e, rodydam t 
taip reikalinga nuoširdu- 
m?, galima palinkėti šia 
tauria prasme tikros vie
nybės.

• SOVIETAI išsiuntė iš 
Maskvos 3 jaunus svetim
šalius už platinime lape
lių Raudojoje aikštėje.

Lapeliuos e buvo pr otes - 
tuojama prieš grubų el
gesį su opoziciniai; nusi
teikusiais inteligentais.

Ypatingai užstojamas 
buvo Bukovskis.

I N F L I A C I J

Pastovus f infliacijos 
plytimas, privertė Pran- 
euzij? ir Vak. Vokietija 
sumažinti kreditus, pakė
lus pasko’u nuošimčius. 
Prancūzijos valstybės 
bankas pakėlė nuošimčius 
iki 7,5. Tai patys didžiau
si nuošimčiai visoje Eu
ropoje. Prancūzijoje rū
pinamasi sumažinti val
gomų produktu kainas. 
Prancūzijoj užšaldytos 
bulvių kainos. Valdyta iš 
savo sandėliu paleido į 
rink? 70,000 tonu svies-* •

to. Bet ir visu pirmo rei
kalingumo prekių kainos 
Prancūzijoj nuo'atos kyla. 
Tik vienu metu bėgyje jos 
pakilo 8 nuošimčius. Pa
naši padėtis ir Vak. Vo
kietijoje.

• NET YORKOguberia- 
tortusRockerfeVeris vie
šoje kalboje pareiškė, jog 
nedera reikalauti iš žur
nalistu, kad jie išduotu 
savo informacijų šalti
nius. Jeigu bus persekio
jami informacijų davėjai, 
tai gaU ateiti toks 'atkas, 
kai spaudos žmonės nebe
galės gauti svarbiu infor
macijų ir visuome lė netu
rės galimumo sekti kas 
tikrumoje dedasi šalyje. 
RockerfeVeris nurodė,jog 
'aisva spauda ir nevaržo
ma informacija sudaro 
Amerikos gyvenimo pa
grindinius dėsnius. Bet 
šio gubernatoriaus min
tys nesutampa su dabar
tiniais teisingumo organu 
nusistatymais, kadangi 
tam tikrais atvejais iš 
žurnaHsto reikalaujama 
pasakyti iš kur jis gavo 
paskelbtas žinias.Jam at-: 
s įsakius tai padaryti, ke
liama teisme byla prieš jį.

• CHRU^FVAS, būda- 
mas valdžioje'959 metais 
stengėsi Albanijoje gauti 
sau karo bazes.Bet A'ba- 
nijos komunistu partija 
pasipriešino tr sovietir 
Rusija tu bazių negavo. 
Apie tai tik dabar paskel
bė Pekino telegramų agen
tūra.

Derybos tarp H. Kissin
ger lo t r LeDucTho dėl 
taikos pas įrašymo Vietna
me, ėjusios intensyviai vi
sa paskutinę savattę,atrod 
eina prie galo.

Taika būtu jau senai pa
sirašyta jeigu būtu galima

A EUROPOJE
susitarti dėl išvedimo iš 
Pietų Vietnamo >50, 000 
šiauries Vietnamo kariu. * 

Pietų Vietnamas pasi
žada tuojau pas įrašyti tai
kos sutartį, jeigu Šiauries 
Vietnamas duos paraše,' 
kad tuojau išveda savo ka
riuomenę iš Pietų Vietna
mo. Kitaip sutartis nebus 
pasirašyta, nes komunis
tams es? negalima pasi
tikėti.
• HELSINKYJE vykstan
tieji Europos saugumo 
konferencijai paruošia
mieji pasitarimai, Kalėdų 
švenčiu proga, nutraukti 
visam mėnesiui.

Ne visi 32-jų valstybių 
atstovai pritarė tokioms 
ilgoms atostogoms.

• KANARŲ. salose Santa 
Crus,Ispanų lėktuvas,kil
damas į aukštį užsidegė 
ir kritęs sudužo. Visi ke
leiviai 73 vyrai ir 75 mo
terys žuvo.

H. TRUMANAS SERGA 
Buvęs JAV Prezidentas

H. Trumanas sunkiai su
sirgo plaučių ir širdies 
negalavimais ir gult ligo
ninėje.

Paskutiniomis dienomis 
sveikata kiek gerėja.

• CHORVATŲ, konsu'as 
Toronte Būvaš pas Įskundė 
policijai,kad jiš ir jo šei
mos nartai gauna anant- 
minius laiškus, kuriuose 
grasinama juos nužudyti.

• ŠVEICARIJA atliktame 
referendume 75% pasisa- 
kė už bendradarbiavimą 
bendroje Europos rinkoje.

Nepriklausoma Lietuva
L ž Lietuvos i ši ai s vinim qj t! Ž ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aule au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Ų RŪMAI
Ma^aS V _ i IR 
WASHINGTONE V
JAV ir Sovietų pasira

šyta sutartis naujų pasiu
ntinybių rūmu statybos: 
Amerikos Maskvoje tr So
vietų Washingtone.

Svarstant statybos rei
kalus, atsirado labai ne
malonus nelegalių įrengt- 
mų-mikrofonu klaustmas- 
tikslu, sekti kas kalbama* 
pasiuntinybėje.

Nurodomas tarp kitko 
toks atvejus, jog Lenkijos 
pasiuntinybėje nukrito lu
bos ir tada paaiškėjo, jog 
buvo įrengti slapti mikro
fonai šnipinėjimo tikslais.

• AMERIKOS rašytojas 
Albert Maitz patyręs, kad 
Sovietų rašytojas A. Sol- 
ženteinąs sunktai verčia
si. Siūlo jam paimti vis? 
savo honorare už išvers
tas į rusų kalb? jo knygas 
tr išleistas Rusijoje. Jis 
spėja, kad pinigų bus apie 
31,300 rubHu, kuriuos, 
jeigu norės Solženictnas, 
pasidalins su kitais ra
šytojais, kurie išmesti iš 
Rašytojų draugijos ir pa
tekę į juodus ssrašus.

Rašytojas A.Ma'tz gal
voja, kad jam pačiam teks 
nuvažiuoti Maskvon, kad 
sutvarkyti šį reikaip.

• PEKINO užsienių rei
kalų ministerija paneigia 
pasirodžiusias spaudoje 
žinias, kad Komunistinės 
Kinijos ir Sovietų parube- 
žyje įvykę rimti susidū
rimai,kurtuose 5 kareiviai 
buvę užmušti, daug abie
juose pusėse sužeistų tr 
kad Sovietų kareiviai nu
sivarę pas save daug kinu 
aviu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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kalėdų šventėmis ir

NAUJAISIAIS -METAIS

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS KANADOS 
LIETUVIUS.

TELYDI JUS SVEIKATA^ T AIME 
IR VILTIS, KAD PRAAMŽIUOS GIMUSI 
LIETUVIŲ TAUTA TURI BŪTI IR 
BUS LAISVA.

Lietuvos Generalinis Konsulas 
ir .

* Halina Jonė Žmuidzinienė

«V> KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA
SVEIKINAME

Visus Kanados lietuvius,
Krašto Tarybos Atstovus,
Kanados Lietuviu Bendruomenės Apylinkių

Vaidybas,
Brolius ir Seseris pavergtoje Tėvynėje ir
Visus lietuvius laisvame pasaulyje,
Linkėdami ryžto ir ištvermės kovoje už Tėvynės

laisvę ir
Lietuviškumo liepsnos išsaugojimą išeivijoje.

Kanados Lietuviu Bendruomenės v
Krašto Valdyba

Į PAVERGTĄVLIK AS

Vilko Seimas prisimena 
visus už Tėvynės laisvę 
ir nepriklausomybę žuvu
sius,kurių kraujas pašven
tino Lietuvos žemę ir ku
rių kaulai ilsisi Sibiro le
dynuose. Jų gyvybės auka 
yra toji sėkla, iš kurios 
išaugs naujos lietuviško
sios kartos laisvės kovai 
ir lietuviškajam kūrybi
niam darbui dirbti.

Su giliausia pagarba, 
padėka ir susižavėjimu 
Vliko Seimas stebi ir se
ka savo brolių ir sesių 
kovą prieš komunistinio 
rusiškojo imperializmo 
terorą,kovą už laisvę, ne
priklausomybę ,lietuvišką- 
jąkultūrą ir religijos tei
ses. Pastarųjų metų įvy
kiai pavergtoje Tėvynėje, 
savo karžygiškurnu pri
lygstu patiems didiesiems 
tautos įvykiams istorijo
je, giliai palietė laisvųjų 
brolių protus ir širdis. 
Tėvynės meilės ir kovos 
liepsnose žuvę broliai gy
vens per amžius dėkingos 
ir gyvos tautos atminime.

Pavergtųjų brolių gyvy
bės aukos ir kančios aki - 
vaizdoje, Vliko Seimas:
1. Protestuoja prieš Lie
tuvos okupanto skleidžia
mą melą apie Lietuvos 
savanorišką įsijungimą į 
tariamą Sovietų Sąjungą.
2. Reikalauja greičiausio 
4 p si.

TAUTA v
pasitraukimo visų karinių 
ir kitokių okupacinių pa
jėgų iš okupuotos Lietu
vos, kad nepriklausoma 
Lietuvos valstybė galėtų 
vykdyti savo suverenumą.
3. Reikalauja visų kalinių 
ir tremtinių sugrąžinimo 
į Tėvynę ir atlyginimo vi
sų nuostolių,padarytų Val
stybei,tauta i ir piliečiams.
4. Kreipiasi į visas tarp
tautines institucijas, vy
riausybes ir kiekvieną 
laisvę mylintį žmogų, kad 
padėtų pavergtąja! lietu
vių tautai išsilaisvinti iš 
žiauriausios tarptautinio 
komunizmo ir rusiškojo 
imperializmo vergijos.

VLIKAS Į 
LIETUVIŠKĄJĄ 
IŠEIVIJĄ
Vliko Seimas kviečia 

visus laisvojo pasaulio 
lietuvius sujungti jėgas 
vieningam, ir suderintam 
darbui dėl Lietuvos lais
vės.

Laisvoji išeivija priva
lo atlikti jai skirtą misi
ją kovoje dėl tautos ir 
brolių laisvės.

Seimas kviečia visą iš
eiviją susiglaudinti Vliko 
vadovaujamoje politinėje 
kovoje dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės.
- Sutelktinis darbas yra 
mūsų stiprybė ir ragina 
visas institucijas bei or-

BRANGŪS

Kristaus gimimo ir 
Naujų Metų šventės savo 
prasme ir tradicijomis 
yra taip visų,kad norėtųsi 
jas ir švęsti visiems kar
tu. Šioje dvasioje bandau 
jus pasiekti nors šiais 
žodžiais.

Lietuviai jaučiamės ir 
toliau jauskimės viena 
šeima. Gyvenimą tačiau 
imkime realiai. Būdami 
sava bendruomene neuž
merkime akių prieš tikro
vę,kad esame dalis plačios 
visuomenės kiekvienas 
savo gyvenamam krašte. 
Tos visuomenės įtaka į 
mūsų jaunąją kartą dažnai 
yra galingesnė už mūsų 
bendruomenės įtaką. Toje 
visuomenėje pasitaiko net 
viešų tendencijų panei
giančių visokį net elemen
tariausią natūralų pado
rumą, net nekalto žmogaus 
teisę gyventi. Tų blogų 

ganizacijas siekti tarpu
savio susipratimo, veiklos 
derinimo ir darbų pasida
linimo.

Seimas sveikina visas 
individualines ir atskirų 
sambūrių pastangas lais
vinimo darbe ir apskritai 
lietuviškoje visuomeninėje

APIE KALĖDINIUS PAPROČIUS
Visame pasaulyjeKa’ė- 

dos švenčiamos džiugiai 
ir iškilmingai su daugybe 
tam metui taikomu spe-
cialiii apeigų - įvairiausių

M. K. Čiurlionis Iš ciklo “Pasaulio sukūrimas’

LIETUVIAI

tendencijų visokių pasėkų 
naštos didžiausia dalis 
tenka nekaltiems pado
riems žmonėms.Del dau
gelio priežasčių negalima 
į tai žiūrėti pasyviai.? mo- 
nijai reikia sąmoningų 
pastangų grąžinti į viešą 
ir privatų gyvenimą dau
giau krikščioniškos dva
sios ir krikščioniško turi
nio. Jeigu tai visų krikš
čionių uždavinys, tai ir 
šioje srityje lietuviai ne
likime antroje eilėje. Pa
tys sau ir kitiems tiek su
teiksime tikro džiaugsmo 
ir gėrio,kiek įvesime į gy
venimą Kristaus žodžių 
ir jo paliktų gyvenimo 
kelių.

Visiems linkiu Švenčių 
turiningų Kristaus šviesa 
ir palaima.

Nuoširdžiai su jumis, 
Vysk.Vincentas Brizgys

veikloje, jei jos netrukdo 
sutelktiniam ir koordinuo
tam darbui.

Seimas kviečia visus 
lietuvius kuo gausiausiai 
remti Tautos Fondą, ski
riant tam reikalui per me
tus bent vienos dienos už
darbį.

žaidimu:būrimu, pranaša
vimu, ateiteis spėjimų ir 
1.1, ir 1.1. Ypatingai iški1- 
mingai Kalėdos švenčia
mos tradicijų krašte-An

glį joj . Neturtinglausio ji 
šeima tenai tai dienai 
stengiasi turėti Kalėdų 
žpsį Ir liepsnojantį plum- 
pudinga. Kambario vidu
ry pakabinama amalo ša
kelė, kuriai priklauso 
svarbus vaidmuo. Pagal 
sena paprotį, o Anglijoj 
paprotys-įstatymas, kiek
viena mergina Kalėdų 
švenčiu metu, susitikusi 
po amalo šakele jaunuo’į, 
turi su juo bučiuotis. An
glijoj per Kalėdas suval
goma tonų tonas plum-pu
dingo ir milijonai žąsų. 
Tenai yra tam tikri’TCaiė- 
du žąsies ” klubai, kurių 
nariai rūpinasi plum-pu
dingu ir žąsimis ne tik vi
sus neturtėlius, bet ir ka
lėjimuose laikomus kali
nius.

Kalėdos ypač popu
liarios Norvegijoj ir Šve
dijoj. Ten, kaip seniau tr 
Lietuvoje vietomis būda
vo, veikia prietaras, jog 
tam ūkininkui,kuris Kalė
dų ryt? pirmas iš bažny
čios namo sugrįž, tais me
tais gerai seksis ūkinin- 
kauti:gyvuliai nesirgs, ge
rai užderės javai, gims 
sūnus,darbšti ir bus gera 
šeimyna ir 1.1... Todė1 
kiekvienas grįždamas iš 
bažnyčios,kelyje stengėsi 
užbėgti kitam už aklu, dėl 
ko įvyksta įvairiausiu nu- 
tikimųapverčiama užk1 lū- 
dytl vežimai, nulaužiama 
j ienos, sutraukiama pa
kinktai, išbarstoma daiktai 
ir pnš. Kalėdų diena žmo
nės turi būti geri, todėl 
sugrįžę, gyvulius pašerta, 
dvigubu pašaro daviniu 
palesina net ir laukinius 
paukštelius...

Ypatingai mistiškai Ka
lėdos švenčiama Reino 
krašte. Ten, Kūčių vakarę, 
visi / kas tik gail/išeina 
bažnyčion. Kartais namai 
lieka visai tušti.Iš bažny
čios grįžę, įžiebia eglu
tes, geria vyną, valgo ku- 
chena ir gieda: n Tannen
baum, O Tannenbaum”... 
Ispanijoj, kur oras šiltes
nis, Kalėdos švenčiamos 
dažniausia po atviru dan
gum i-šokama ir dainuoja
ma gatvėse. Pietų Italijo
je, Neapolyje, Kalėdoms 
labai rūpestingai ruošiasi 
iš anksto, o pati šventė 
virsta nępanrasta puota: 
žmones daug valgo, daug 
geria, žaidžia ir šoka- 
Hnksmlnasi. Po i švenčiu 
neretas suserga nuo per
sivalgymo ir persigėrimo.

Nukelta į 18 psL
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ALBANIJA 
N EPRIKLAUSOMYB 

Ypatingu Iškilmingumu 
Albanijos gO metu nepri
klausomybės paskelb im o 
sukaktuvės buvo paminė
tos Pekine. Ta proga su
rengtame priėmime daly
vavo diplomatinis korpu
sas ir komunistinės Kini
jos vyriausybės nariai. 
Gausiausia svečiu buvo iš 

komunistinio valstybių 
bloko .Č ekos1 ovakt jos ,Rytu 
Vokietijos, Lenkijos, Ven
grijos ir Mongo1 ijos diplo
matai, po to kai Albanijos 
ambasadorius pasakė 
griežta ka’bs prieš Mas
kvą, apleido šį priėmimą. 
Nenuostabu, nes kalbėto
jas Kremlių apibūdino, 
kaip ” imperialistu, reak
cionierių lizdą ".

Čia pat dalyvavęs Kini
jos užsienio reika’u mi
nisterija Chi-PenFen pa
brėžė, kad sočia1-imper
ializmas, kurs save vadi
na socializmu, atlieka 
aiškius imperialistinius 
nusikaltimus. Čia es?ys 
užmaskuotas imperializ
mas labiau dviveidis, negu 
atviras imperializmas.

MINĖJO 
9 

ES

MĖNULIO GRUNTAS

Apo”o 17 astronautai 
pirmu kartu istorijoje at
liko platu ir visokeriopa 
tyrinėjime mėnu’yje^Jie 
abu - Cernan ir Schmitt 
sugebėjo mėnulyje išbūti 
ištisas keturias dienas.Ju 
tyrinėjimai moks’ o pažan
gai turės nepaprastai di
delės reikšmės.

- O, čia aplinkui oran
žinis gruntas, - sušuko 
pirmas moksi įninkąs-geo- 
'ogas Schmitt patekęs į 
mėnulį. Šir žinia jis pra
nešė į žeipėje esančia 
kontroline stotį. Ta patį 
patvirtino ir šios ekspe-

Nauįas Australijos minister!s 
pirn-įninkąs G. Whittlam pra
dėjo nauja,politikq. Australi
ja būsianti savaranki ir už
megs ryšius su Pekinu.

60 METU 
SUKAKTUVES

Pekine reziduojantieji 
dlploiratai naujautė, kad 
komunistinio bloko atsto
vai apleis banktet?. Pana
šiai atsitikdavo ir anks
čiau. Bet šiuo sykiu toji 
demonstracija turinti ypa
tingos reikšmės. Nes tik 
prieš keletą savaičių Mas
kvos "Izviesttja" išspaus
dino didelį straipsnį, kur 
sakoma, jog metas baigti 
vienuo’iką metu užtrukusį 
šaltąjį karę tarp Sovietu 
Sąjungos ir Albanijos. Al
banijos spauda, užudt at
sakiusi į ’* Izvlestija »»

straipsnį iš esmės, apkal
tino Sovietų Rusija, kad ji 
suorganizavo prieš Alba
niją ” siaubinga po1 įtinę, 
ekonominę ir karinę b1©- 
kada". Dabartinius Krem
liaus vadus a’banai vadi
na 11 chruščevo tipo"revi- 
zionistais. Tuo pat metu 
pabrėžiama,kad komunis
tinės Kinijos ir A7banijos 
draugystė sutvirtėjo so
cialistinės kovos eigoje ir 
toji draugystė esanti tvir
ta ir nepajudinama.

ORANŽINIS
w .5< - ? v ' -i ' S.

dicijos vadas Cernan. ^i 
naujiena buvo patirta tuo 
metu, kai astronautai de
šimtį mylių keliavo savo 
vežimėliu mėnu’io pavir- 
žiuje.Net ir gilumoje mė
nulio gruntas buvo raudo
nas. Bet pats paviršius 
buvo pilkas; Pirmu kart 
ApoUo - ’7 atveš į žemę 
oranžines mėnuHo uo’ie
nas. Šios medžiagos tyri
nėjimai enabejotinai su
teiks daug ga1 imumu pa
tarti mėnulio masės sudė
tį, vulkaniniu jėgų veiki
me ir pagaliau mėnu’ic 
amžių. Ypatingai svarbu 
nustatyti, ar yra menulyje 
vandens.

Šioje nepaprasto įdomu
mo kelionėje du astronau
tai Cernan ir Schmitt tu
rėjo jaudinančius išgyve
nimus. Bet trečiasis as
tronautas Evans ’iko pa
grindiniame erdvėlaivyje 
atlikti nuobodžias parei
gas, suktis savo orbitoje 
aplink mėnulį ir laukti, 
kada jo draugai atėjus iai- 
kui prie jo prisijungs.Net 
ir spauda apie E vans p už
miršo, linksniuodama pir
muosius du ir neminėda
ma jo vardo.

NE V YORK TIMES įdė
jo šįvaizdp, nurodydamas, 
kad ta moteris,kurios var
das F!izabeth Marys, vi
same milžiniškame mies
te neturi namu. Jos narnai- 
atvira gatvė. Ji sulaukė 
vos c4 metų, jos p’aukai 
šviesūs, jos tapos tebėra 
rausvos, jos veidas, nors 
išvargintas, bet vis dar 
patrauklus.

Jos skruostais bėga 
ašaros. Ji skundžias, kad 
pasiilgo Brookiyno. Gal 
kas nors ją palaikytų silp
no proto,bet ji niekada ne
buvus psichiatrinėje ligo-

KAIP JAUČIASI 
ASTRONAUTAI 
MĖNULYJE
APOLLO 17 skridimas 

vyko labai sėkmingai,as
tronautai linksmi, kartais 
juokaudami su Hustone 
esančiais vadovais. Kai 
jie kietai miegodavo ir pa
tys nepabusdavo, Hustono 
vadovaujamoji stotis 
jiems pasiųsdavo populia
ria linksma dainelę ir 
juos išbudindavo iš miego.

U gruodžio E. Cernan 
ir geologas H. Schmitt nu
sileido ant mėnulio, o R. 
Evans 1 iko skraidyti ap
link mėnulį, turėdamas 
irgi moksi inius uždavinius 
ir laukdamas susijungimo 
su draugais,kada ateis lai
kas nusileisti į žemę.

Ė. Cernan ir H.Schmitt 
atsitrenkę į mėliu1} paste
bėjo,kad buvo sukelta dul
kių daug mažiau negu per
eitais kartais.

Pasiekę kojomis mėnulį, 
jie kalbėjo per Hustono 
stotį visam pasauliui, ir 
aiškino, kad ju žingsniai 

ninėje. "Aš, -sako ji, -ne- 
girtuok’iauju. O, kad aš 
galėčiau vėl grįžti į 
Brook’ynę ir turėti kam
barį, kuriame galėčia gy
venti su savo šuneliu".

Ji išvaryta iš kambario 
Brook1 yae, nes nega’ėjusi 
už jį mokėti nuomos. Da
bar ji galės patekti į Bo
wery prieglauda, kur ji 
ras dar 47 tokias pat ne
laimingas benames mote
ris. Ir tat Vyksta turtin- 
giausiame mieste, kurs 
kaip tik švenčia Kalėdas 
ir iškilmingai sutinka 
Naujuosius metus.

mėnulyje, ju pastatytoji 
Amerikos vėliava,kuris jie 
atsivežė į mėnulį jau 7-ta 
karta nuo Apollo n - to 
skridimo, skiriama:" Vi
siems tiems, kurie daug 
ir sunkiai dirbo, kad mes 
č ia laiminga i ats irastūmė, 
kad sėkmingai įvykdytumė 
duotus mums uždavinius 
tyrinėjant mėnulį ".

Iš mėnulio baisas labai 
gerai ir aiškiai girdimas. 
Televizijos ekranuose 
puikūs, ryškūs va iždai,kaip 
nekuomet anksčiau, rodo 
mėnulio vaizdus, išdėsty
tus aparatus tyr imam s, 
atlikti,matosi termometrai 
kuriais matuojama mėnu
lio šilimos energija ir 
mėnulio šiltosios srovės.

Astronautai džiaugda
miesi, pranešė Hustono 
stočiai, kad puikiai veikia 
grąžtai,kuriais jie gręžia 
mėnulio gruntą ir renka 
skeveldras į maišus. Tos 
skeveldros bus atgabentos 
į žeme moks7 in inkams pla
čiau iš t irt i koks gi yra mė
nulis.

• KETVIRTIS milijono 
kubiečių, nenorinčiu gy
venti F. Castro režimo 
valdomoj tėvynėj, pabėgo 
į Amerika. Ir vis dar yra 
naujų pabėgėlių.

• INDIA NA POLYJE buvo 
toks atsitikimas.Į dide’ę 
drabuž lu krautuvę įėjo 
penki banditai su revo1- 
veriais rankoje. Jie nu
ginklavo ten buvusį sar
gybine ir jau rengės krau
tuvę apiplėšti. Bet ’ygiai 
tuo pačiu metu įsiveržė 
kiti baiditai, irgi revol
veriais ginkluot i.Pradžio
je jie nustebę žiūrėjo viens 
į kita. Bet tuo metu kaž 
kas šovė. Prasidėjo pa
siutusi panika ir susišau
dymas . Visi išbėgtojo. Bet 
tuojau buvo iškviesta po
licija. Vienos bandos da
lyvius pavyko sugauti, o 
kiti vikriai pasislėpė.

KAIP PRIKLIJUOTI 
PA^TO ŽENKLĄ
Dr. Schaw New Yorke 

kreipėsi į administracija, 
prašydamas viešai pa
skelbti taisykles,kaip rei
kia klijuoti pašto ženklus 
prie voku. Jis įspėja vi
sus,kad pašto ženklus kli
juoti, liežuviu pa laižius,yra 
labai nehigieniška. Dabar, 
švenčiu metu, kaio tik la
bai daug klijuojama pašto 
ženklu. Lygiai nesveika 
vokus už k1 i juoti liežuviu. 
Daktaras nurodo, kad da
bartiniu metu pašto žen
klams ir vokams naudo
jami klijai turi daug pa
vojingu daliu. Labai leng
va tuo būdu pakenkti savo 
sveikatai
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SOVIETŲ KONCENTRACIJOS STOVYKLOSE
O. URBONAS ( Žiffr.Nr. 20 18,2025)

Dvi išvados gali būti padarytos iš auklėjimo 
sistemos lageryje. 1. Grynai inteligentiškas žodis 
“kultūra”, kuris iki sovietų valdžios įsitvirtini
mo, bendrai, mažai buvo žinomas Rusijos ma
sėms dabar yra žinomas kiekvienam kaliniui, ly
giai kaip yra žinomi žodžiai “planas”, “norma” 
ir “šimtas gramų”. Kultūros sąvoka lageryje pri
lygsta higienos sąvokai ir paprasto rusų žmogaus 
smegenyse jos atspindi kaip muilas, arba dantims 
šepetukas. Būti kultūringam, reiškia: praustis, 
būti Svariu ir nespiaudyti ant grindų. Sovietų 
valdžiai pasisekė žodį “kultūra” padaryti žinomu, 
tačiau tuo žodžiu platinamas erzatcas. Barake 
dažnai galima girdėti komendantą, kuris bjau
riausiais žodžiais kolioja kalinius už nekultūrin
gumą, pav. už tai, kad žmonės, grįžę po nežmo
niško darbo, atsigulė ant guolių nenusirengę. Jis 
nesupranta, kad be fizinio švarumo yra dar ir 
dvasinis švarumas, kuris irgi gali būti matuoja
mas nekultūringumu, kaip neiššluotos grindys, 
arba nešvarus guolis. Dar mažiau jis supranta, 
kad lagerio guoliai, ir švariai nuplautos kalinių 
rankos yra nesuderinami su kultūra. Kad iš ka
linių padarius kultūringus žmones, pirmiausia 
reikėtų juos iš lagerių išleisti. Sovietų valdžia 
daro kaip tik atvirkščiai: suvaro į lagerius milijo
nus žmonių, o paskui organizuoja jiems, visiškai 
nustojusiems žmoniškumo, “kultūros-auklėjimo” 
skyrius. Ji nepaneigia kultūros: tik perduoda ją 
į NKVD rankas ir taip ją paruošia, kad kiekvie
nas chamas ir budelis gali save laikyti jos atsto
vu ir instruktorium. 2. Už kultūrinės higienos ri
bų bet kuri kultūrinė vertybė, suimtipų masėje, 
liko visiškai sukompromituota ir joje pranyko 
bet kokia pagarba kultūrai. Lagerininką negali
ma išmokyti gerbti knygą, ar mokslišką mintį, 
arba muziką. Kaip tik atvirkščiai: visi šie daly
kai jam sudaro pančių dalį, kurie yra užmauti 
jam ant kaklo. Tai priešo ginklai.

“Štai tipingas vaizdelis”, rašo J. Margolinas 

(“Kelionė į Ze-Ka kraštą”, 256-257 psl.), “Ateinu 
į ambulatoriją į vakarinį priėmimą, su knyga, nes 
žinau, kad laukti teks man virš valandos. Tačiau 
žmogus su knyga rankose erzina aplinką. Žmo
gaus su knyga vaizdas erzina kitiems nervus . . . 
Nemalonūs žvilgsniai... Ir galų gale, vienas su
imtasis, visas aprištas bintais, neišlaiko ir krei
piasi į mane: “Klausyk, būk malonus, uždaryk 
tu tą knygą... negaliu žiūrėti, kaip tu į ją nosį 
įkišęs sėdi... ir ko jie vis su knygomis vaikš
čioja?. .. išmokslinti, išlavinti.” Tas žmogus jau
čia kokį tai ryšį tarp mano knygos ir savo nelai
mės. Neapykanta režimui, nerasdama jokio poli
tinio išsireiškimo, priėmė neapykantos formą in
teligentijai. Rusijos tamsioji masė nepažįsta ki
tokio inteligentiškumo, kitokios knygos, kitokio 
mokslo, kitokios ideologijos nekomunistinės, o ta 
jai taip įkyrėjo, kad savo neapykantą ji perneša 
į bet kokią ideologiją.”

Į lagerius suvežami politiniai kaliniai iš vi
sos sąjungos, “nepaprastai daug ukrainiečių ir pa- 
baltiečių — lietuvių, latvių ir estų. Negana to, 
kad juos atvežė į Rusiją — juos net pasimatant 
su giminėmis verčia kalbėtis rusiškai, kad pri
žiūrėtojas galėtų suprasti. Tačiau, savo tarpe tie 
kaliniai, žinoma, kalba sava kalba, dainuoja sa
vas dainas, paslapčiomis ruošia vakarus savus 
poetus ir rašytojus atminti” (A. Marčenko, “Ma
no parodymai”, 288 psl.).

Į lagerį, laikas nuo laiko, atvažiuoja įvairių 
respublikų “visuomenės atstovai”. Šie “atstovai”, 
žinoma, nežiūri kokiose sąlygose laikomi jų tau
tiečiai, neklausia savų tautiečių apie lagerio gy
venimą, jie net vengia pasikalbėti su kaliniais, 
bijodami apkaltinimo, kad kišasi į lagerio tvarką. 
Visus pasikalbėjimus jie veda vien tik lagerio ad
ministracijos ir kagėbisto akyvaizdoje (atsitinka, 
kad ir pats “atstovas” yra kagėbistas, ir dar net 
uniformoje). Jie, bendrai, nenori nieko žinoti 

apie lagerį, už tat jie pasakoja apie gyvenimą jų 
respublikoje, kaip visiems linksma ir laisva gy
venti. Kaliniai irgi nenori jų pasakojimų klausy
ti, nes iš kart mato, kuo jie kvepia.

Iš pradžių, į tokius “pasimatymus su tautie
čiais” mažai kas eidavo. Tada kalinius suvaryda
vo jėga, kaip ir į politpasikalbėjimus. Vėliau, 
drauge su tokiu “atstovu” lagerius pradėjo lan
kyti kokia nors artistų trupė, choras ir pan. Ta
da į klub-valgyklą susirinkdavo daugybė kali
nių, ir ne vien to “atstovo” tautiečių, bet ir kitų 
tautų kaliniai. Visi norėdavo pasižiūrėti ir pasi
klausyti dainų, eilių, šokių. Artistai pasirodyda
vo scenoje, paprastai, tautiniais rūbais. Kaliniai 
sutinka juos labai nuoširdžiai (ne taip, kaip kal
bėtojus), jiems dėkoja, įteikia gėles. *

Tai normali tvarka. Bet, kai kada, tokio su
sitikimo proga, pasireiškia kalinių protestas, ku
ris, kaip ir viskas lageryje, pasireiškia būdinga 
forma. Vieną tokį protestą aprašo A. Marčenko 
(“Mano parodymai”, 289-291 psl.):

“1965 metų vasarą pas mus, į lagerį, atva
žiavo visuomenės atstovai iš vienos Pabaltijo res
publikų. Po pasikalbėjimo buvo pažadėtas kon
certas. Klube susirinko labai daug žmonių. Iš 
pradžių, kaip paprastai, stojo kalbėti “atstovas”. 
Kai jis baigė kalbėti, iš salės pasipylė klausimai 
— tai, irgi, kaip paprastai. Atsakyti į klausimus 
“atstovas” negalėjo, nes kaliniai nesivaržo ir ne
bijo duoti tokius klausimus, apie kokius laisvėje 
ir nebekalbama. Diskusijas, paprastai, nutraukia 
karininkai:

“Draugai, nekreipkite dėmesio į provokuo
jančius klausimus, provokatorių pas mus čia pil
na”, ir kaliniams:

“Kai-kam, matomai, griežtasis režimas yra 
per sunkus! Tačiau, čia specas irgi netoli.”

Ir štai, į sceną keliasi jaunas pabaltietis, bu
vęs juridinio fakulteto studentas. Rankose jis lai
ko į popierį suvyniotą gėlių puokštę. Matyti, jis 
nori įteikti gėles savo tautiečiams. Tokio atsiti
kimo dar nebuvo. Gėlės būdavo įteikiamos artis
tams, bet lektoriui — niekuomet. Salėje visi nu
tilo. Jaunuolis kreipiasi į kalbėtoją:

Vaišvilkas
(Romano fragmentas) 

Premijuotas Vinco Krėvės premija.

JUOZAS KRAUKAUSKAS

— Gimiau būti vienuoliu.
— Nugi jau, nu! — nustemba Traidenis. — 

Sveikas gimei valdovo sūnum.
— Noriu išsilaisvinti, ištrūkti.
— Va tai tau.
— Jaugi nepakeliama.
— Lyg būtum kokioj nelaisvėj, — stebisi 

Traidenis.
— Taip, čia esu belaisvis.
— Nesapnuok. Esi Viešpatis. Už visus lais

vesnis.
— Noriu pasišalinti. Kaip ligotas žvėrelis, 

nuošalion tankmėn nulįsti.
— Savo gi valia persivertei. Esi gėrybėm 

pertekęs, o badauji. Pats save skriaudi, užuot 
atsileidęs diržą. Draudi sau, kas skanu ir svei
ka. Nesuprantu, kokia iš to nauda tavo dievui.

— Kad dar pagonis, tai ir nesupranti.
— Vieną dieną šveiti mėsą, o kitą — nė kąs

nelio. Bet žuvį — taip. Koks gi tavo dievui iš 
to gerumas ar šlovė?

— Gyvenimas duotas ne mėsai ryti.
— Jei būčiau katinas, kasdien mėsos ikva- 

liai prisipampčiau.
— Aš irgi ne katinas. Bet man, kaip ir ka

tinui, rūpi gyvenimas da-bar, šian-dien.
— Betgi kur kas svarbiau anapus. Čia tik 

trumpas dabar, o anapus be pabaigos. Ir didy
sis apaštalas Paulius buvo prisižadėjęs: “Nieka
dos nevalgysiu mėsos”.

— Susitikęs tą didžiūgį, kadugiu plakčiau 
ilgas kojas ir rėkčiau: “Liga laukan, sveikata 
vidun!”

6 psl.

— Apaštalas Paulius buvo neaukšto stoto. 
Jis didis savo dvasia. O tai tave, pagoni, reikėtų 
plakti ir rėkti “Liga laukan”.

— Rėk. Niekas gi nedrįs sudrausti. Plak sve
čią, dargi giminę.

— Būk ramus. Aš jaugi nieko neplaksiu.
Grįžtu vienuolynam

— Šikšnosparniu dūlėti, — nusišypso Trai
denis. — Ko tau čia stinga? Gi visko — per akis.

— Geidžiu sugrįžti saulėtekin.
— Kokian saulėtekin?
— Kristuje.
Traidenis kosteli: —.
— Vėl tas Kristus. Džiūsti, vysti dėl kaž

kokio tolimo Kristaus.
— Tolimo? Kristus man artimesnis negu tu. 

Ir negu Švąmas. Jis man artimesnis negu ma
no tėvas.

— Žmogui brangiausia — gyventi. O kas gi 
peni: Žemyna ar Kristus?

—... nukrečia šiurpulys.
— O kas gi šildo ir šviečia: Saulė ar Kris

tus?-.
— ... — ima trūkčioti dešinysis vokas. Kiek 

patylėjęs, nusišypso atlaidžiai: — Žinia, kol pa
gonis, viską kitaip matai. Betgi būti vienuoliu 
ir valdovu drauge ilgiau nebegaliu.

— Negali?! — Traidenis nusijuokia ir pa
kartoja: — Tu negali?

— Jau ne.
— Iš upės tėkmės — užutėkin. Iš vieškelio 

vėl šunkelin.
— Atvirkščiai. Nūnai esu šunkely. Pusė vie

nuolio, o pusė valdovo.
— Dvigalvis?
— Dvigalvis ir dviširdis.
— Tai kam kentėti. Nusimesk vienuolio gal

vą, ir būsi tik valdovas.
— Dvigalvis, chm, gerai sakai. Teisybė, kam 

gi kentėti su dviem galvom.
— Aišku.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



“Leiskite man, visų tautiečių vardu, įteikti 
jums gėles, kurios auga čionai, toli nuo mūsų 
tėvynės.”

Jis kalbėjo su akcentu, bet rusiškai, mato
mai, kad visi jį galėtų suprasti. Kol jis pasakė 
savo trumpą kalbą, salėje kilo didžiausias pasi
piktinimas. Iš visų pusių buvo šaukiama:

“Niekšas ... š—laižys ... stukačas ... pro- 
chvostas...”

Jaunuolis baigė savo kalbą ir perdavė gėles 

Lietuvių Sodybos vaizdas. Dabar jau šie namai įrengti ir apgyvendinti.

lektoriui. Tas paėmė gėles j rankas — ir tada jau
nuolis, staiga, nuplėšė nuo gėlių popierį — ir visi 
pamatė, kad puokštė buvo padaryta iš spygliuo
tos vielos. Pirmu momentu ir salėje ir scenoje visi 
sustingo atidarytomis burnomis, nesuprasdami 
kas atsitiko. Lektorius, nežinodamas ką daryti, 
stovėjo su “gėlėmis” rankose prie prezidiumo 
stalo. Pirmam nustebimui praėjus, salėje pakilo 
audra. Tokių katučių, tokios ovacijos, aš nei anks
čiau, nei vėliau, nesu girdėjęs. Ploio visi be išim

ties, net ir žinomi administracijos agentai ir SVP- 
ninkai (SVP=vidujinės tvarkos sekcija, atitinka 
vokiečių kacetų policijas, O.U.), dėvintys raikš
čiais ant rankovių.

Kagėbistas prie stalo atsipeikėjo. Jis pribėgo 
prie kalbėtojo ir griebė “gėles”. Bet ir jis neži
nojo, ką su jomis daryti — negi bėgs per salę 
laukan. Jis atsisėdo į savo vietą ir pasidėjo “gė
les” prieš save, po to, griebė nuo stalo ir pakišo 
po kojomis. Audra salėje tęsėsi.

Jaunuolis, kuris įteikė “gėles” nulipo nuo 
scenos ir ramiai ėjo pro minią. Prižiūrėtojai nu
skubėjo jį vytis, tačiau KVČ viršininkas ką tai 
pasakė karininkui, tas pasivijo prižiūrėtojus ir 
tie jaunuolį nelietė. Mes visi gerai supratome, 
kad tai ne ilgam, tik svečių akivaizdoje.

Kai salėje šiek tiek aprimo, į sceną išėjo dar 
vienas iš atvažiavusiųjų ir pradėjo kalbėti, kad 
tai buvęs provokacinis veiksmas, “kaip teisingai 
pasakė, štai, draugas kapitonas, bet mes žinome, 
kad dauguma čia esančiųjų teisingai supras įvykį 
ir savo draugą apkaltins.”

Kas tai iš salės sušuko: “Jūs matėte ir girdė
jote kaip reagavo dauguma. Nevaidinkite!”

Kalbėtojas nutilo ir administracija skubiai 
paskelbė koncerto pradžią.

Po koncerto artistam buvo įteiktos gėlės, da
bar jau tikros. Perduodant gėles ir kaliniai ir ar
tistai pasižiūrėjo vieni į kitus ir, suprasdami, 
nusišypsojo.

Vakare jaunuolį, kuris perdavė kalbėtojui 
“gėles”, suėmė ir patalpino į BUR (pagriežtinto 
režimo barakas).

Keletą dienų vėliau lagerio laikraštyje “Už 
puikų darbą” skaitėme: “.. . pasimatymas septin
tame lageryje su tautiečiais praėjo šiltoje, drau
giškoje nuotaikoje.”

Tai politinių kalinių protesto pavyzdys.

BUS DAUGIAU.
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— Dėl to gi ir nusimesiu žemvaldystę. Ir 
nedelsdamas vienuolynan.

— Nedelsdamas? O kas gi taip gena? — 
suklusta Traidenis.

— Esu išsižadėjęs turtų, žemių ir valdžios. 
Privalau daryti, ką pačiam Dievui prižadėjau.

— Užsižiūrėjęs aukštyn, nematai žemės po 
kojų. Per daug rūpiniesi, kas bus anapus. O 
paikai niekini,, kas čia reikalinga. Kas anapus 
— nepabėgs.

— Chm-mm!
— Kai rasim, tai ir žiūrėsim.
— Tai sugrįžęs ir liepk saviškiams pamesti 

visus darbus. Gana paikai lieti prakaitą. Kam va
sarą rūpintis kailiniais, malkom ar peniukšliu. 
Kai žiema ateis, tada ir pasirūpinsit. Chm.

— O katra puse daugiau rūpinos tavo tėvas?
— Jei prisikeltų, jau nebenorėtų būti val

dovu.
— Nušneki.
— Po to, ką pamatė ir dabar žino.
— Jis prašytųsi vienuolynan, — nusijuo

kia Traidenis.

— Taip, jis išvyktų su manim vienuolynan. 
Ir evangelija gi moko: “Žmogaus Sūnus atėjo 
ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti”.

— Tavo tėvas tik nusikvatotų dėl tokių žo
džių. Kas gimė būti valdovu, tas ir mirs valdovu.

Abu pabūna tylėdami.
— Klausyk, Traidenį. Priimk Rytų Bažny

čios krikštą.
— O kad aš gi nenoriu.
— Už tai tau perleisiu Lietuvą.
— Sapnuoji Perleisi ir užsidarysi. Nulįsi pa- 

čian paežin ir užsikąsi užkabory?
— Su dideliu džiaugsmu būčiau tavo krikš

to tėvu.
— Tai tau. Būtum tėvas,—nusišypsojo Trai

denis. O kodėlgi man būtinai krikštytis?
— Būtinai, taigi.
— Ale kodėl? — nusistebi Traidenis.

— Tik su tokia sąlyga perleisčiau.
— O kodėl tik su tokia?
— Lietuva dėl pagonybės plūsta kraujuje. 

Neatsimuša priešų.
— O ar ne krikščionys geria jos kraują?
Lyg neišgirdęs:
— Ją globos ir laimins Dievas, kai ji pri- <

ims Rytų Bažnyčios krikštą. Lietuvai reikia to
kio valdovo, kuris girdėtų ir suprastų laiko 
šauksmą.

— Tavo tėvas gi priėmė krikštą. Jis gi at
siliepė, anot tavęs, į laiko šauksmą.

— Ne iš Rytų Bažnyčios. Ne iš tos pusės. 
Anuomet kaip jį atkalbinėjau su dėde Feodoru. 
Nepaklausė. Ir vis tiek ne krikštas jam pakenkė, 
o teutonų piktadarybės. Jie, kaip ir totoriai, 
palieka antikristinius pėdsakus.

— Lietuviai laimingiau gyveno, kol nė apie 
katrą krikštą nebuvo girdėję. Kur kas laimin
giau.

— Be Dievo žmogaus gyvenimas tuščias.
— Nėra tokio lietuvio, kurs būtų be dievo. 

Tik kokio dievo?
— Jaugi prinokęs. metas Lietuvai apsivilk

ti pravoslavija. O valdovui reikia pirmiau už 
kitus, — nutyla ir laukia, klausiamai žiūrėda
mas,

Bet ir Traidenis tyli.
Klausimas tebekybo.
— Tai kaip?
— Kas kaip? - *
— Ar krikštysies?

— Kai girdžiu girią šlamščiant, žinau, die
vai ir senoliai arti. Iš jų manoji gyvata. Jie ir 
gyventi kasdien gelbsti. Žmogui visų pirmiausia 
reikia žemės po kojom. O į dangų — nebent tu
rėtumėm sparnus. Bet ir paukščiai, net tie, 
laikosi prie žemės. Kaipgi nutraukčiau virkščią 
tarp šerdies ir širdies?

Bus daugi au.
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JUOZAS KAROSAS APIE SAVE IR MUZ K . A

Girnas 1890 metais . Kompozitorius 
J. Karosas drąsiai sako Vilniuje 
paskelbtam pasikalbėjime, nepaisy- 
dams jeigu ir nepatiks kai kam jo 
žodžiai.

- " Tarnauti muzikos menui”pradėjaū dar 
vaikas .Mūsų gimtajame vienkiemy Sprogui- 
ty nuo1at skambėdavo dainos ir muzika .Ma
no tėvelis Jurgis mėgo smuikuoti, buvo la
bai geras giedorius. Ir aš, lankydamas mo
kyki? Utenoje, buvau giriamas dainininkas. 
VėHau Leliūnuose pastebėjo mane Juozas 
Gruodis ir pasikvietė talkininkauti jam 
vargonininkaujant. Ėmė mane mokyti.

Pirmojo pasaulinio karo metais Maskvoje, 
pradėjęs dainuoti Agrenevo-S’aviansko ka
peloje, gerai pažinau rusu ’iaudtes dainas, 
originalia chorine kūryba ir daug ko išmo
kau. Prisižiūrėjau ir prisiklausiau geru 
chorvedžių,kiek vien? diena koncertuodamas, 
pripratau prie scenos ir prie muzikinės 
drausmės, supratau, kaip organizuojami 
koncertai. Į Latvija nuvaykau ’921 m., suži
nojęs, kad prof. Jazepas VituoHs, pas kurį 
Peterburge buvo mokęsi mūsų kompozitoriai 
Jurgis Karnavičius, Juozas TaUat-Ke’pša, 
Stasys Rimkus, Rygoje suorganizavo kon
servatorija. Latvija ir Ryga ’abai pamilau. 
Mokiausi čia pas žymius ’atvių muzikus: 
vargonavimo mokė prof. P. Jozusas, kompo
zicijos jau minėtas prof. J.Vituoiis, instru
mentuotės kompozitorius Janis Medinis, di
rigavimo EmPis Kuperis (tuo metu jis buvo 
Latvijos Nacionalinės operos dirigentas, o 
paskui išvyko į Amerika, į Metropolitan© 
opera . Draugavome su latviais labai gra- 
žiai:su Rygos 1ietuviu”Šviesos”choru nekar
ta dalyvavau latviu Dainų šventėse.

- Kūrėjui, kad ir labai talentingam, ati
trūkti nuo visuomenės rizikinga.Menininko 
bendravimas su visuomene teikia abipusės 
naudos:propaguoja mena,oantra vertus, ska
tina patį menininką, teikia jam kūrybinių 
impulsu. Poetas, rašytojas,kompozitorius, 
atvykęs susitikti su žmonėmis, tegu neaps®- 
la ir nuo ’abai karšto sutikimo.Svarbiausia, 
kaip žiūrima į tavo kūrybp, o ne į tave.

Susitikimai kalų susltikimia, o atvirai 
šnekant, aš, apskritai, mėgstu bendrauti su 
žmonėmis, myliu juos. Atrodo, ir jie mane 
myli. Tik su žmonėmis ir tarp žmonių su
voki savo darbo prasme.

Liaudies me’odlju, liaudies dainų meniš
ki, Išplėsti apdorojimai, jeigu tik profesiona
liai ir išradingai padaryti,buvo'ir bus svei
kintini, mėgstami. Mūsų kompozitorių kūry
boje čia netrūksta daug gražių pavyzdžių 
nestokoja jų ir klasikų palikime. Ne mes pir
mieji ir ne paskutinieji remiamės folkloru, 
kurdami originalias kompozicijas .Tiktai tai 
neturėtų būti privalomas etalonas,pagal ku
rį vertiname muzik?.

Nuo senų senovės muzikos meno paskir
tis ir misija buvo nešti grožį ir pasigėrėji
me. Tikrasis muzikos menas tbks buvo,yra 
ir bus. Apmaudu, kad atsiranda žmonių,ku
rie nevertina to gaivinančio šaltinio, o linkę 
8 psl.
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tyčia jį drumsti, - sakydami, kad tai atitinka 
laiko dvasia. Jeigu jau mūsų epocha yra ne
rami ir drumsta, taip kaip tik muzika turė
tų įenšti į ja bent kiek harmonijos.Reikta, 
kad mūsų jaunimas pami’tų ir suprastų ge
ros musikos gro4į ir reikšme, jaustų, kad 
jos reikia. Ir man atrodo, kad čia reikalai 
nėra blogi. Tikrai daug yra jaunimo, kuris 
labai domisi įvairiais muzikos žanrais, do
misi atlikėjais.
■ Visiems lietuvių kompozitoriams-ju ta
lentui, meistriškumui, ieškojimams ir lai
mėjimams - jaučiu pagarb? ir turiu senti
mentu. Tiesa,yra kūrinių, kurie man, galima 
sakyti, mažiau prie širdies.. .Mūsų jau
niausiems patarčiau kurti muzika ne tik 
ateičiai, bet ir dabartiniam klausytojui pa
sidžiaugti. Todė1 linkiu jiems sėkmės pa
siekti meistriškumo, Surasti savita braiža.
- Kūrinių, kurie mane visiškai patenkintų, 

atrodo, dar neparašiau, bet mėgstu sonatą 
smuikui ir fortepijonui” Jūros ’egenda”. Pir
mąjį koncertą violončelei, kai kuriuos ro
mansus ir "Obelėlę” chorui, Trečiąją sona

ta fortepijonui, Sonata violončelei ir forte
pijonui ir dar vien? kitp.,...

Vis? savo muzikinę velk’a ’ alka u ’yglal 
svarbia, tik dažnai j? skriaudžiau dėl įvairiu 
kitu pareigu. Chorinė veik’a mane atvedė į 
profesionaliosios muzikos ke’i?, išugdė ma
nyje didelį dainos pomėgį. Kitados buvau 
bandęs studijuoti datnavimp ir miglotai sva
jojau apie dainininko tenoro karjera.Simfo
ninį dirigavime studijavau Latvijos konser
vatorijoje pas žymu dirigentą Emtlį Kuperį, 
o vėliau didele patirtį įgijau septynerius 
metus diriguodamas Kauno Radijo orkestrui.- 
Ir ši veikla tuomet buvo reikšminga. Labai 
mėgstu vargonavime.

- Klaipėdoje gyvenau 1937 - 39 metais ir 
antra kart? po karo - 1945-5^ metais. Nors 
abu kartus ėjau tas pačias pareigas - buvau 
muzikos mokyklos direktorius, bet spręsti 
teko labai skirtingas problemas. Pirmę kar
te atvykau į Kiaipėd?,kai čia iš kaimyninės 
Vokietijos ėmė smelktis fašizmas, vokiečių 
šovinizmas .Atmosfera buvo slogi, nors buvo 
ir doru vokiečių, o iš jų ir geru muzikantu . 
Su jais bendradarbiavome muzikos meno 
labui, derinome koncertine veiki?, tesėme 
tas tradicijas,kurias čia buvo įdiegęs Stasys 
Šimkus - muzikos mokyklos steigėjas.

Pokario metais Klaipėdos kultūros pro
blemos buvo beveik tokios pačios, kalo ir 
kitų Lietuvos miestu.

Klaipėdai tebeturiu daug šiltu jausmų, nes 
čia teko iš peteis pasidarbuoti. Šiam mies
tui, man rodos, būdingas visu kultūros dar
buotoju vieningumas, draugiškumas, didelis 
miesto dėmesys menui ir kultūrai. Ne kart? 
ir dabar tenka čia lankytis su autoriniais 
koncertais, ir visuomet esu labai gražiai su
tinkamas, supamas visuąmenės, vietos spau - 
dos, dėmesio.Malonu, kad Klaipėdos muziki
niam gyvenimui dabar vadovauja daug buvu
sių Klaipėdos muzikos mokyklos auklėtinių: 
nemaža ju baigė konėervatorij® ir toliau 
sėkmingai aria muzikinio gyvenimo dirvo
nus savo gimtajame mieste.Tas mane džiu
gina ir teikia pasididžiavimo. Kiek tik išga
lėsiu, visuomet dalyvausiu Klaipėdos miesto 
muzikiniame,kultūriniame gyvenime.

Į praeitį aš retai tegrįžtu. Mane domina, 
kaip visk? geriau padaryti šiandien. Jei no
rime suspėti su gyvenimo, reikia dairytis į 
visas puses, bet mažlaušia-atgal. Praeitis 
nepriklauso mums, ir ten jau nieko nebeiš- 
taisysime, o ateityje dar galima šį t? page
rinti.

Į klausim? apie optimizm? geriau atsakytu 
mano miela žmonelė EmPtja.Tai jos dideHs 
nuopelnas,kad išlaikė man jaunatve ir visos 
mūsų šeimos ger? nuotaikp. Gyvenini®, kaip 
ir kūryboje, svarbiausia sveikata, gera nuo
taika ir rami spŽinė.
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& Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki:

Montreal io 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- 

lyse jungkitės su visais išsklaidytaisiais 
lietuviais į vieningų Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę ir su pavergtaisiais broliais 
Lietuvoje.

KLB Montrealio apylinkės s 
valdyba

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga, 

sveikiname narius ir visus lietuvius.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje 123 kuopa 
Montrealyje

KALĖDŲ PALAIMOS IR RAMYBES 

VISIEMS LINKI ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJA.

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

ŠVENTU KALĖDŲ tyliųjų naktį 

užgimęs kūdikėlis lai palaimina mūsų 
ištvermę ir atneša šviesios vilties ir 
džiaugsmo naujaisiais metais mūsų 
sesėms ir broliams Šauliams ir 
visiems lietuviams išblaškytiems 
po platųjį pasaulį.

> L.K. Mindaugo Šaulių kuopa 
Montrealyįe

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

proga
Pr. Juodkojis su šeima

širdingiausi Kalėdų švenčių sveikinimai ir 

Naujųjų Metų linkėjimai visiems draugams 

ir pažįstamiems

Džiaugsmo Šv. Kalėdoms ir Viešpaties 

palaimos 1972 naujiems metams 

mieliems parapijiečiams ir< » 
visiems bičiuliams.

Aušros Vartų parapijos kunigai: 
Tėv. J. Kubilius, S.J. 
Tėv. J. Aranauskas S. J. 
Tėv. S. Kulbis, S. J. 

ir parapijos Komitetas

^linksmų 
ai ėdu J^Uenaų.

^laimingu 
jNaujųjų jMctų !

A. Rusinas, A. ir Z. Urbonai,
V. Kačergius, A. ir J. IŠganaičiai v

.. ,• Y ’j*'< • ■ - 
Sveikiname visus mūsų artimuosius ir 
pažįstamus Švenčių proga, linkėdami 

laimės ir pasisekimų

Marija ir Stasys Morkūnai

Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai giminėms, 
draugams ir pažistamiems šių Švenčių 

proga.
Vincas Skaisgirys

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga 
sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mano pažįstamiems.

R. Simaniūkštis

^Džiaugsmingų Sv. £Ka£ėdų- 
(aimingu (Naujųjų !

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

6396 BANNANTYNE, VERDUN, QUE. TEL. 767-6183

1972. XII. 20

Stasys Reutas

Sveikinu visus draugus ir pažįstamus 

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių 
proga

Širdingiausi Švenčių sveikinimai ir 

linkėjimai visiems mano draugams 
ir pažistamiems

Antanas Stašaitis

Petras Verykis

Švenčių proga sveikinu visus savo 

prietelius ir pažįstamus
• ■* ', ’ • ’ Ji.

Aug. Kalvaitis i

* Nuoširdžiausiai sveikiname Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga visus mūsų 
prietelius ir pažįstamus

Jono Šeidžio šeima

Sveikinu visus savo prietelius ir 
pažįstamus Kalėdų švenčių ir Naujų 
Metų proga.

Kazys Lukošius

atmes sv.

ir hproga!

highland auto body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

***

T E L. 366-7281 
***************

v. Susinsiąs. 389-0571 J. Zavys, 365-3252

Sveikiname visus pažįstamus su Sv.- 

Kalėdomis ir Naujaisiais Metais!

Ona ir Antanas Matuliai

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

547 Lafleur St:, Ville Lasalle DO 6—3884

psi.



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

jams ir Medžiotojams linki

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

immūn »mirai nip m

Joseph Bernotas
N 0 T A R A S

'J'tačėdu JvenMi
Ve Guntinu

Jiaujiųų jKetu

J.P.Miller
ADVOKATAS

Dr.J.Mališka

10 psl. . A

i$mų
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BA, BCL

Linksmų švenčių

M. A. $. POM sums

Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis

Lmksmy Kalėdų ir 
Laimingu Naujy Mėty

ir Naujaisiais Metais 

PHARMACIE

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

TEL. 525-8971.

MIKE S - M. RUTKAUSKO

TEXACO SERVICE SWIOJ’SROBERT GENDRON LPH. PROP,

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742

Nuoširdžiai sveikina savo narius- 
nores ir visus Montreal io lietuviu 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJU METU , 
proga. j
“ Litas“ linki visiems pakilioje 1 
dvasioje praleisti didžiąsias j| 
šventes ir per 1973 - sius metusi! 
sėkmingai įgyvendinti svarbiau^ 
sius savg£ lūkflfcįįius. J|

ADVOKATAS

R. J. Išganantis

£eo Surėžąs
KEATING FORD SALES LTD.

4475 BANNANTYNE AVE. - VERDUN, QUE. - TEL.: 769-8831

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



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.

PROGA, SVEIKINAME VISUS 
MŪSŲ DRAUGUS IR PAŽĮSTA

MUS, TAIP PAT KLIJENTUS, 
LINKĖDAMI DAUG DŽIAUGSMO 

IR LAIMĖS

Ona ir Albertas Norkeliunai 
Montreal Enterprises Reg’d

CfMb
Radio - Montreal

LIETUVIŠKA PROGRAMA 
ŠVENČIU PROGA SVEIKINAME visus 

radijo klausytojus, klientus ir dėkojame 
UŽ dėmes[ lietuviškos programos 
išsilaikyme.

V. ir L. Stankev i c i ai

Šventinės nuotaikos 
IR SĖKMES 197 3 
METUOSE LINKIME 

VISIEMS IR VISUR
Aldona 

i r
Pranas 

P aukštaičiai

I_______________

1972. XII. 20- •

linksmu švenčiu
Sveikiname su Kalėdomis ir 

Naujais Metais

(JONAS LINGAITIS)

VAL DAVID, QUE.

ADAM'S LAŠALU
RESTAURANT

* SPECIALTY: SMOKED MEAT * 
Sav. O. Voroninkaitiene ir A. Viskantas 

TEL. 365-8666
7633 LASALLE BLVD. LASALLE

LASALLE AUTOMOBILE INC. 
BRONX PARK GARAGE 

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

7635, bout LASALLE 366-7818 LASALLE

JETTE & FRERE LTEE
PLOMBERIE - CHAUFFAGE — PLUMBING - HEATING 

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

Vendeur autorise de la CORPORATION DE GAZ NATUREL
Estimations gratuites — Free Estimates

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

/fufonwt 
3\a(?ėda yfoenpūt

Sandy's

Pastry & Delicatessen
H. lt J. Kienbaeber 

CANADIAN AND IMPORTED CHEESES 
Our Specialties: Cakes for all Occasions 

European Delicatessen, German Magazines

7697 CENTRALE St., Between 6-7 Ave.

366-4614
--------- .—-----------------------------------------------

GERIAUSI LINKĖJIMAI ŠV. KALĖDŲ 

i r 

NAUJŲ METŲ PROGA

100 SERVICE 
STATION

LaSalle
7600 Champlain Blvd. — tel. 366-3238

1405 Shevchenko Blvd., — tel. 365-8105

7881 Newman Blvd., - tel. 366- 1877

BELLAZZI-LAMY INC.
LUMBER - BUILDING SUPPLIES - PLYWOOD 

ISOLATION - BOIS - MATERIAL'* DE CONSTRUCTION

Sable - Ciment - Blocs — Cement - Stone - Sand

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE

366-6941

RIVERSIDE HARDWARE
Yvan Serve, prop. 

Rental & SERVICE et Location 
Agent SHERWIN WILLIAMS Agent

7584, RUE CENTRALE LASALLE

366-6060

FERNAND MICHAUD
HUTLE A CHAUFFAGE • FUEL OIL 

2 Camions poor livraiaon rapide — 2 Tkneks for speedy delivery 
29 - 3e AVENUE LASALLE

365-0707

McCarty Market
ALUS. PORTERIS

7631 Central, Lasalle DO 6—6262

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

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

7691 CENTRALE __ LASALLE

366-0021 366-0022
________________ <______ ___

Sorter florai to. (SSI LU.
FLORIST — GROWER — LANDSCAPER

Tek 363-0511
300 - 1st AVE. LaSalle 285 - 2nd AVE.

lipsi.



Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis ir 

ir Naujaisiais Metais 

Lietuvių 

Kredito Kooperatyvas 
"Parama"

1129 Dundas Street West Toronto, Ontario

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR
NAUJŲ METŲ PROGA

Nuoširdžiai sveikina mielus klientus, draugus 
bei pažįstamus, linkėdamas 

sveikatos ir sėkmės 
sekančiais 

metais —

V. BAČĖNAS,
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont.

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.

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINU VISUS KLIJENTUS, 
DRAUGUS IR PAŽ|STAMUS

AL G A R B E N S 
Real Estate

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

c

DŽIUGIU KALĖDŲ ŠVENČIU IR SĖKMINGŲ 

NAUJŲJŲ METŲ MIELIEMS KLIENTAMS 
LINKI

OLD COUNTRY SHOP
DOVANU KRAUTUVĖ

355 Roncesvalles Avė., Toronto.

Suspindėjus! didžiųjų 
Švenčių pagarbos meilės 
ir viens kito pilnesnio su
pratimo žvaigždė tegul pa
siekia mūsų v isų širdis I

Naujieji Metai tegul atgai
vina visus lietuvius, tautos 
ir Žmogaus laisvės kovai I

Lietuvių Namų Valdyba

TORONTO LIETUVIU NAMAI• X.

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 1973 metų linkime 

savo mieliems klientams, bičiuliams ir 

visiems pažįstamiems 

BALTIC EXPORTING CO.
S. ir A. KALŪZOS

480 Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

visiems klijentams, draugams ir pažįstamiems

Hlinki . J
ALFA RADIO & TV

Savininkai E. A. ČIŽIKAI

Telefonas LE 1-6165 , 672 Lansdowne Ave.

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

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

408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave.

Telefonas LE 5-1944,

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 M444

12 psi.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



GEROS VALIOS SPAUDOS MECENATAI

JONAS PETRULIS

Tautinį aktingam? ’ietuvių tarpe palaiko 
mūsų laikraščiai,mūsų spauda. Tai supranta 
visi, bet tik retas konkrečiai įvertina spau
dos darbp. Jonas Petrulis yra pirmose ei
lėse tų, kurie stengiasi spaudai pagelėbti, 
nes žino apie materialinius sunkumus , kokius 
kokius musu laikraščiai išgyvena.

JONAS PETRULIS SAVO STATYBOS 
BENDROVĖS VARDU PAREIŠKĖ NORA 
IR YRA ’’ NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS n ŠIO-NUMERIO M E CE N AT A S JIS 
APMOKA ŠIO NUMERIO TECHNINES 
SPAUDOS IŠLAIDAS IR TUO SUTEIKIA 
GALIMUMĄ IŠLEISTI PLATESNĘ LAIDA.

Jonas Petrulis, jo žmona Kazimiera ir ju 
sūnus Edmundas populiarūs Montrea’yje. 
Jau ne karts Jonas Petru’is parėmė lietu
viškus reikalus. Prieš kiek laiko jis buvo 
D. L.K.Vytauto k’ubo Montrea’yje valdyboje 
ir kai buvo vykdomos šio k’ubo statybos, jis 
pagelbėjo užbaigdamas darbus,kurie kaštavo 

Iki 30,OCX) doleriu. Jis yra statybos spe
cialistas IrMontreaiyje jau pastatė visa eilę 
rezidenciniu aukštos kokybės namu.

Dabartiniu metu jis sėkmingai verčiasi 
jo įsteigtos bendrovės Broadway BuVders 
Inc. Contractor, So. Boston,Mass, stovėda
mas priešakyje. Nors jo pareigos jį verčia 
daug laiko praleisti JAV,bet jis neužmiršta 
Montreal to ir čia dažnai lankosi.

Jo žmona Kazimiera Petrulienė lygiai 
uo’t Montrealio visuomeniniuose darbuose. 
Ji yra netik aktyvi įvairių ’ietuvtu parengi
mu ir sumanymu dalyvė bei talkininkė,bet 
ir veikli organizatorė. Ji socialiai įsijungusi 
į įvairių sluoksniu darbus ir greitai randa 
bendra kalba,kaip suaugusiu, taip pat ir jau
nimo tarpe, jai vienodai artimi įvairūs mū
sų visuomenės asmenys, fr ji sklandžiai 
bendrauja su įvairiu įsitikinimų bet nuotai
kų asmenimis. Tarp kitko ji pastoviai vei-

EDMONDAS PETRULIS SU SAVO MAMA 
N L GEGUŽINĖJE.

KAZIMIERA PETRULIENĖ . 
kta Šv.Kazimiero parapijoj tr dalyvauja ten 
vykdomuos sumanymuos, neatsisakydama 
dalyvauti bowling žaidimuose.

Jono Petrulio sūnūs Edis šiuo metu turi 
atsakomingas pareigas elektrotechninėje 
kompanijoje. Jis yra aktyvus Montrea’to 
lietuviu Studentu sąjungos narys ir veikėjas. 
Jis irgi prlVauso Šv.Kazimiero,paraptjos 
jaunimo klubui. Tai nuoširdus jaunas vyras, 
kuriam nesvetimi lietuviu kultūrintai darbai. 
Jo tėvai, kartu ir lietuviškoji visuomenė ti
kisi jo asmenyje sulaukti lietuvišku organi
zacijų vadovaujančio darbuotojo.

-•-
Čia malonu buvo arčiau supažindinti pla

čiuosius lietuvių sluoksnius su šia pagarbos 
verta šeima. O svarbiausia tenka pareikšti 
Jonui Petruliui ir jo šeimaf’Nepr įklausomos 
Lietuvos " redakcijos vardu, kartu ir jo ’ei- 
dėjųbendrovės vardu gilia ir nuoširdžia pa
dėka ir savo gera valia suteikta pagalba mū
sų laikraščiui.Tikimės,kad jis neliks vienas 
o atsiras ir kitų jo gero darbo pasekėjų.

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA

PADĖKA
XVm-s los Kanados Lie

tuvių Dienos Montrealyje 
pasisekimas buvo dauge
lio Dienai ruošti asmenų 
tr organizacijų bendrų 
pasta igų tr glaudaus ben
dradarbiavimo vaisius.

Dienos meninei progra
mai sudaryti į talk? atėjo 
Montrealio Jaunimo An- 
samblis’Ginta ras",Aušros 
Vartų Parapijos Choras, 
Toronto Tautiniu šoklu 
Grupė "Gintaras”, Hamf- 
tono Mergaičių Choras 
" Aidas ”, Delhi Tautiniu 
Šoktu ir Dainų Ansamblis 
"Palanga ’’ tr Londono 
Kvartetas ”Rasa". Sporti
nėje programoje aktyviai 
dalyvavo Montrea1 lo"Tau

ras ”ir Toronto’’Aušros" 
Ir H VytiesHsporto klubai. 
MontreaUo daP intakai su
ruošė graži© savo kūrinių 
parodą. Lietuviu Studentu 
Sąjungos Montrea’io sky
rius suorganizavo šaunų 
jaunimo pobūvį.

Finansinę Dienos apy
skaitą labai pagerino Fe
deralinės Valdžios $2,500 
parama ir turtinga lote
rija, kuriai vertingus fan
tus padovanojo Montrealio 
lietuvių organizacijos ir 
pavieniai asmenys.

Dienos leidinys gražiai 
pasitarnavo savo informa
cija kaip apie dienos pro
gram?,taip tr apie jos iš- 
pildytojus. Jo išleidime 
su kaupu apmokėjo duos- 
nūs lietuviai prekybininkai 
profesionalai ir lietuvių 
organizacijos savo skel
bimais.

KLB Krašto Valdyba tr

'Montrealio apylinkės vai- • 
dyba labai palengvino Ko
miteto darbe nuoširdžiu 
savo bendradarbiavimu Ir 
visokeriopa pagalba.

beįmanoma čia sumi*- 
nėtl visu tų meno vienetų 
vadtjvu, kurte per visus 
metus ruošės i D ienos pro
gramai, visų tų montrea- 
liečių, kurie pasitarnavo 
nakvynėmis, visų tu kruopš
čių-darbininku ir darbi
ninkių,kurie paruošė sce
ne, aptarnavo barus, vir
tuvę ir 1.1., be kurių pa
galbos Diena niekada ne
būtų taip sklandžiai pra
ėjusi.

XVm-sios Kanados Lie
tuvių Dienos Komitetas, 
užbaigdamas savo darbe, 
nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurte prisidėjo 

prie Dienos suruošimo ir 
jos pasisekimo.

NVTII-sios Kanados Lie
tuvių Dienos Komitetas.

DAILININKO
MONOGRAFIJA
Je parašė ir suredega- 

vo Paulius Jurkus, išleido 
L. B. New Yorko Apygar
dos Vaižganto Ku’tūros 
Klubas.

Knyga išleista dailininko 
PO metu amžiaus ir kūry
bos 40 metu sukakčiai 
paminėti.

Pavaizduoti jo realisti
niai tapybai, išryškintas 
jo perėjimas į abstrakte.

Dai’įninkąs Ko’umbtjoj 
sėkmingai reiškėsi kera
mikos srityje ir skuiptū- 
toje. Knygoje įdėta ir tu 
meno šakį1 pavyzdžiu.

Viso knyga turi 80 pus
lapiu, iliustracijų 80.

Ji tinka jaunimui, tinka 

ir dovanom įvairiom pro
gom. Ji tinka kiekvienam 
lietuviui.

T.. B. Vaižganto Ku’tū
ros K’ubas.

• ŽIEMOS meto progra
ma praplėčtama ir be
darbiu skaičius turi suma
žėti .šia žieme bus išleis
ta darbams 320 mi’ijonų 
do’ertu.Bet ši suma ga’t- 
mas daiktas bus dar pa
didinta , nes yra pasili
kusios tam tikros lėšos 
kurios praeitais metais 
nebuvo išnaudotos. Apla
mai manoma šios žiemos 
programos apimtyje duoti 
darbo 140, OOO žmonių. 
Opozicija nurodinėjo, kad 
ši programa pavėluota tr 
didesnės reikšmės į dąr- 
bo rink? jau nebeturės. 
Atskirų provincijų admi
nistratoriai irgi nepaten
kinti, kad pervelai pa
skelbta.

1972. XII. 20 13 psl.



N L KONKURSAS JAUNIMUI
l. Užtrauksim naują.gies
mę broliai,
Kurią jaunimas tesupras.

2.Op,op kas ten, Nemunė
li,
Ar tu mane šauki?

—•—
3. Neveski vaikine, neves
ki pačios,
Neteksi vaikine, liuosybės 
saldžios.

4. Musės ir vabalai, uodai 
su kaimene blusų,mus jau 
vargint vėl pulkais visur 
susirinko ir ponus taip, 
kaip būrus, įgelt išsižiojo.

KONKURSO SĄLYGOS: c

Kas atspės visus autorius, gaus l prizą — gerų knygų rinkini. U oriza^ knygomis gaus, 
kas atspės bent 6 autorius — ir UI prizą gaus, atspeję bent 3 autorius. Dalyvaukime visi.

Atsakymus siųsti iki 1973 m. sausio 15 dienai.

AR BOKSAS NEKENKIA SVEIKATAI ?

Boksas mėgstama jau
nimo sporto šaka, ugdanti 
ne tik jėgą, bet ir stiprias 
kovines moralines valios 
savybes.

'r '

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., B.C.L.
168 Notre Dome Street E.,Suite 205.

Tel: 866*2063; 866-2064.

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

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

27,® ST. JAMES ST. WEST - SUITE 829 MONTREAL 12®.

Tel: 842-1126, namų 6 78 - 3660

Dr. V. Giriunienė
Dantų gydytoja

5330 L'Asscmption Blvd.

Montreal.

Tel. 255-3536

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866-8235. namų 488 - 8528.

Dr. A.S. Popieraitis
BA., M.D.. C.M., M.-Sc., L.M.C.C„ F.R.€.S.(c).

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

ČIA IŠTRAUKOS IŠ PLAČIAI 
ŽINOMŲ POETU KURY SOS. 

JAUNI SKAITYTOJAI KVIE
ČIAMI ATSPĖTI KOKIE AU
TORIAI ŠIUOS POSMUS PA

RAŠE. KAS NURODYS AU
TORIUS PAGAL ŽEMIAU 

DUOTAS SĄLYGAS GAUS 

DOVANU.*

5. Mano sieloj šiandien 
šventė.

-•-
6. Jei po tėviškės dangum 
dabar miegotum,
Oštų tau lopšinę kalnų 
ąžuolai.

Boksininkas turi būti 
gerai fiziškai pasiruošęs, 
todėl jisai treniruočių me
tu lavina greitį, staigumą, 
vikrumą, ištvermę ir jėgą.

7. Išsirikiavo senatvė už 
rašomo stalo ir taškosi 
rašalo jūromis.

-•-
8. Rudens Lietuvoje obuo
liai raudonuoja
Ir soduose krykštauja ru
denio žąsys.

9. Kriaušė krenta nuo me
džio
Ir užmuša giedantį žiogą.

-•-
10. Ožkos karklus plėšia, 
Vilkas paršą neša 
Dominikas nabagėlis 
Sau Čupriną peša.

Dalyvauti bokso rungtynė
se leidžiama tik sveikam, 
gerai fiziškai pasiruošu
siam ir pakankamai įsisa
vinusiam bokso techniką 
jaunuoliui.Boksas, kaip ir 
kitos sporto šakos,stipri
na širdies - kraujagyslių 
sistemą, raumenis, padi
dina atsparumą ligoms. 
Judamieji įgūdžiai kovos 
metu labai įvairūs,staigiai 
ir dažnai keičiasi jų in
tensyvumas, todėl boksi
ninkų nerviniai procesai 
būna paslankūs.

Kaip ir kitose sporto 
.šakose, taip ir bokse, iš
imtinais atvejais gali pa
sitaikyti traumų, fizinis 
krūvis gali nepalankiai 
veikti sportuojančiojo or
ganizmą. Paprasta i trau
mos bokse - varžybų nuo
statų ir taisyklių pažeidi
mo išdava. Pavyzdžiui, 
jaunuolis S., būdamas 16 
metų, turėjo kelis susiti
kimus su- pajėgiais suau
gusiais boksininkais ir 
treniruočių bei varžybų 
metu gaudavo stiprius 
smūgius į galvą. Po rung
tynių jis blogai jausdavo
si,būdavo apstulbęs,svaig
davo galva, sutrikdavo 
orientacija. Tie reiškiniai 
po 1 - 2 dienų praeidavo. 
Boksininko S. nervų sis
temos funkcija sutriko, j is 
pasidarė jautrus smū
giams ir turėjo pakeisti 
sporto šaką. Bokso taisy
klės griežtai draudžia pa
augliams kovoti su suau
gusiais. Rungtyniauti lei
džiama tik vienodai pasi
ruošus lems boksininkams,

G
pharmacie

agnon
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-9742 ■?7626 CENTRALE LASALLE

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

todėl nokautai palyginti 
būna reti. Po nokauto ne
leidžiama vienerius metus 
dalyvauti varžybose,o vien
kartinis nokautas boksi
ninko sveikatai žalos ne
daro.

Boksininkai dažnai mėg
sta numesti svorį,kad ga
lėtų dalyvauti varžybose 
žemesnėje svorio katego
rijoje. Tačiau tai pavojin
ga, nes tokiais atvejais 
dažnai pablogėja savijauta, 
sutrinka miegas, padidėja 
nervų sistemos jautrumas, 
be to, didesnis svorio nu
metimas boksininkui ma
ža naudos teduoda, nes jis 
susilpnėja fiziškai. Tokie 
boksininkai dažniau pati
ria traumas.

Boksininkams privalo
ma griežta medicinė kon
trolė, prieš kiekvienas 
Rungtynes jie privalo būti 
patikrinti ir neur©patolo
go. Boskininkas ir mažiau
sius nusiskundimus priva
lo pasakyti gydytojui.Da
bar dirba kvalifikuoti 
bokso treneriai, taip pat 
atliekama nuodugni medi
cininė kontrolė,todėl nėra 
pagrindo galvoti, kad bok
sas gali kenkti sveikatai.

Mes stebėjome eilę bu
vusių boksininkų,kurie il
gus metus treniravosi 
šioje sporto šakoje,tačiau 
savo sveikata jie nesi
skundžia, ir jų darbingu
mas ne blogesnis,kaip ki
tų sporto šakų veteranų.

Gyd. R. Ivaškevičius.

FILATELISTŲ, 
BIULETENIS 
” LIETUVA ” 

išspausdino Kardinolo Sa-^ 
more laišką šios draugijos 
pirmininkui, J. Žygiui, kur 
tarp kitko Kardinolas pri
sipažįsta laiške iš Vati
kano:

Nuoširdžiai dėkodamas 
už man rodomą prielan
kumą ne tiktai kaipo fila
telistui - numizmatikui / 
renku taip pat ir Lietuvos 
pašto ženklus bei pinigus/, 
bet ypatingai kaipo Jūsų 
Tautos prieteliui, turėju

Dantų gydytoja 
DR. Ą. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St., 1 a. 11 - 13 k.

Tel: 
932-6662; namų 737-9681

siam galimybę ją gerai 
pažinti begyvenant Jūsų 
Krašte 6 - rius metus, no
riu palinkėti geriausio pa
sisekimo ruošiant filate
listų pa rodą, ypač kad pui
kūs Lietuvos pašto ženklai 
vėl greitai grįžtų pratur
tinti pasaulinę filateliją.

NENAUDINGA
- Kokia nelaimė! Vaikas 

prarijo penkis centus ’.Rei
kia iškviesti gydytoja!

- Nėra prasmės. Jis iš
lups 10 doleriu, o išims 
tik penkis centus.

NENORMALUS
Į lavoninę atvežė neži

noma skenduo’į. Kažkoks 
pilietis paprašė jį parodyti

-Ne, tai ne aš, - pasa
kė pasižiūrėjęs ir pasi
šalino.

Šį epizodą sargas papa
sakojo lavoninės vedėjui.

- Kam jūs paleidote ta 
tipą? - sušuko vedėjas. - 
Reikėjo tuoj pat paskam
binti policijai.

- Nenormalus ?
-Aišku, ^mogus, kuris 

žiūri į skenduolį ir sako: 
"Tat ne aš."...

- Jis visiškai normalus!
- užginčijo sargas.

-Skenduo’is tikrai į jį 
nepanašus.

KUR PINIGAI?
Į butą įsibrovė vagis ir 

grasindamas jaunai mo
teriai peiliu, sušvokštė:

- Tučtuojau pasakykite, 
kur pinigai. O ne - aš jufe

-užmušiu.
- Jeigu pasakysiu,ar jūs 

manęs neliesite? - dre
bėdama paklausė moteris.

- NeHesiu.
- Prisiekite.
- Prisiekiu.
- Pinigai banke.

14 psL
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PREMJERAS TRUDEAU 
LONDONE
Jis turėjo piates.ilus 

pasikalbėjimus su Angli
jos ministeriu pirmininku 
Heatu, pietavo pas kara
lienę Eižbiet? ir derėjosi 
su kitais Anglijos politi
kais.

Svarbiausias k’ausimaą 
kuris abiem šalim rūpėjo, 
buvo ūkiniai reikalai. Ypa
tingai daug neaiškume su
sidarė po to, kai Angį i ja

REMJERAI - Anglijos Heath ir Kanados Trudeau.

JUOZAS GRAŽYS 
KAILIU SIUVĖJAS

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

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

įstojo į bendr? Europos 
rink?. Abi ša’ys prekybi
niuose santykiuose taikė 
didžiausio pa’aakumo 
principus, o dabar Angli
ja,būdama bendroje Euro- 
po valstybių rinkoje, bus 
priversta keisti savo tak
tika. Premjerui Trudeau 
buvo svarbu patirti kokie 
pasikeitimai galimi abiejų 
šaltu prekybiniuose san
tykiuos e.Kanada suintere
suota, kad Europos ben
drajai rinkai prikrausian
čios valstybės priimtu Ka
nados gaminius ir tuo bū-

P
du nesumažėtu jos ekspor
tas. šiuo požiūriu Ang’ija 
gali daug pagelbėti Kana
dai. Tam tikras skaičius 
Kanados piliečiu suintere
suoti gauti darb? Anglijo
je. Buvo svarbu patirti, ar 
tie galimumai naujose są
lygose nesumažės, nes 
Angį i j? įstodama į bendrą
ją rink? tuo žvilgsniu turi 
kai kuriuos įsipareigo
jimus kitu valstybių po
žiūriu.

Abu va’stybiu vadai ap

Musu Kredito Unijos nariui

STASIUI YESPELSKIUI
mirus, jo broliams, seserinis ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Montreal
Uni jos“!

Kredito 
b a

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972 m.

Artėjančių, K ai ėdu švenčiu proga siūlome tris specialiai parinktus 
siuntinius iš tokiu dalykų, kurie labiausiai yra reikalingi Lietuvoje 
ir bus tikrai naudingi Jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 197 2.

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas vy
riškas arba motcri škas nailoninis lietpaltis, vilnonė angį i ška vyri š - 
kai eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai specialios 
storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, puikus vyriški nailo
no marškiniai arba bliuskutc, 1 deže šokoladinių saldainių, 20 ang
liškų geriausios rūšies cigarečių — $ 1 2 5.00.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 197 2.
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių (arba vilnonių), gėlėta 
arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimplene me
džiagos moteriškai eilutei, gražus moteriškas megztukas, 3 jardai 
apsiaustui puikios vilnonės medžiagos, crimplene medžiaga sukne
lei - $ 1 15.00

MAISTO SIUNTINYS 197 2.
i-į sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geri ausiu baltų miltu, 2 sv. ry
žių, % sv. kvepiančių pipirų, % sv. lapelių, sv. geriausio Šokola
do, 1 dež. n e scale, l’/2 sv. razinkų, 1/2 sv.džiovintų maišytų v aisiu, 
1 sv. Šokolodiniu saldainiu — $3 5.00i v

Taip pat įdedame į šiuos ar kitus Jūsų rūbų užsakymus šiuos da
lykus, kurie yra labai naudingi ir v ertingi Lietuvoje. — Dirbtinio 
mink kailio paltui viršus $40,00, nailoninio kailio paltui viršus 
$25,00, vyriški arba moteri Ški nertiniai $ 15.00, vilnones s ore
lės $5.00, nailono lietpalčiai $ 12.00, nailono marškiniai $9.00, 

vilnones arba nailono kojinės $2.50.

Priimame užsakymus auto mašinų, motociklu, dviračių, televi

zijos aparatu, šaldytuv ų ir 1.1.
K iekvieno siuntinio pristatymas yra garantuotas.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras)

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

svarstė vis? eilę tarptau
tinės politikos reikalu, 
tame tarpe ir būsimos 
Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo konferen
cijos uždavinius.

Trudeau pareiškė, kad 
tuo atveju,kai bus pasira
šyta taika Vietname, Ka
nada esanti pasirengusi 
dalyvauti taikos vykdymo 
tarptautinėje kontrolėje 
dalyvauti.

Spaudos atstovams Tru
deau pareiškė, jog jis pa
kvietė Anglijos karaHenę 
F^-blet? Aitrpjp atvykti į 
Kanada tuo metu, kai čia 
vyks D id?Josios Britanijos 
como iwealthp ministeriu 
pirmininkų suvažiavimas 
ateinančiais metais.

• ONTARIO provincijoj 
gruodžio 4 d.įvyko kai ku
riose vietose savivaldybių 
rinkimai. Ypatingo dėme
sio sulaukė Toronto mayo- 
ro rinkimai. Kandidatavo 
7 knadidatai.Buvo išrink
tas David Crombie,3p me
tų miesto tarybos narys.
• KANADOS konservato
rių partija iš anksto ren
gtasi atakuoti Trudeau 
ministeriu kabinetp. Pir
mas jų žygis -pareikšti 
nepasittkėjim? vyriausy
bei. Bet tuo tarpu jie ne
sitiki gerų rezultatu, nes 
demokratinė partija kol 
kas nusistačiusi Trudeau 
vyriausybę palaikyti. Bet 
konservatoriai, turėdami 
tokį didelį skaičių savo 
atstovu,neabejotinai sieks 
didesnės įtakos. Konser
vatoriai pirmoje eilėje 
stengsis atlikti vyriausy
bės daromų išlaidų revi- 
zij?,o ypatingai jiems rū
pi ištirti bedarbiu padėtį.

Kaimynui, geram bičiuliui, 
jaunavedžiams —

— laikraštis 
geriausia dovana

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La SallerP.Q.Tel.366-6237 
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodama 
(vairius patarimus, įkainavimu s, be jokia atlyginimo. Darbas 
attinkamas sąžiningai ir prieinama kaina.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal ieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Regt.
Taisymas ir dažymas automobilių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos

7725 George Street 1 
La Salle,Que. *

TEL: 
366-0500,366-4203

snowblower ir taip pat motorinės, 
valtys. Sav. G. D e srochers

Jette & Frėres
VISKAS

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nau- 
j t (rengi m ai. G azinių
priemonių pardavimas Ir 
įrengimas. Atstovaujama 
Hydro- Quebec išnuoma
vimui karšto vandens 
tiekimą. Veltui įkaina
vimas.
Jette & Frere Ltėe

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

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

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE. QUE.

Mechanizuotomis priemonėmis įvairus ratu ir 
kitų dalių reguliavimas. Išorės taisymas ir 
dažymas. Kreiptis: De La Verendrye Blvd.

LAURENT DAIGNEAULT
President Tel. 355-3364

1972. XII. 20 15 psi.



M. Stank In ienė

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ Federacijos 
praėjės seimas, rado at
garsį lietuvių visuomenė
je.Ypatingai labai girtinas 
griežtas pasisakymas 
prieš vaiku siuntimą į pio
nierių stovykla okup. Lie
tuvon, studentu įspėjimas, 
kad jie. ten nevažiuotu, 
nors ir veltui gautu studi
jas .kataHkat nelankytu ko
munistu rengiamus ko- 
vertus ir Lt.Gruodžio 2 d. 
per Lietuviu Radijo Foru
ms, dr.Z.Danilevičius, A. 
Gaba’ienėlr A.VVušls iš
dėstė dar plačiau ALRKS- 
jos darbus,ypač parapijo
se ir kovoj prieš komu
nistinę įdėjs. ^urn.Vyt. 
Kasnlūnas buvo pakvies
tas įstoti į Federacija 
veikti,jis gražiai atHko šį 
pastka’bėjtms,tokiu žymių 
žurnalistų, anotdr. Dali- 

Studija - Maišyta media M5tankunienė

16 p si.

nevičtaus,mūsų organiza
cijos reikia.
MENUI VANDENYNAI nė
ra perplatus-taip-pareiš
kė AngUjos Lietuvių K’u- 
bo pirm. A. Lakas, gruo
džio mėn.2d. Čiurlionio 
Ga’erljoj atidarymas. An
glijos lietuvių p dailininkų 
paroda. DalUnlnkus svei
kino Chicagos dai\ d-jos 
atstovas M.Šileikis, kuris 
pažymėjo,kad nors Lietu
ve okupuota, tei laisvai 
lietuviai menininkai nega
li išryškinti savo kūrybi- 
biiiv idėjų, o tuo tarpu, 
išeivijoje 'ietuvis ilgėda
mas savo gimtinės, išgy
vendamas jos ne’aimes 
perduoda plačiai visuome
nei savo šie’os troškimus. 
Jis aiškino ir dailininku 
darbus:G.Grigą ra vtčlutės, 
Petro Bugal’iškio, M ag. 
Stankūnienės, Ant. Petri- 
konio ir Vinco Jokūbaičio. 
Kūrintai įvairūs, bet di
džiausi pasisiekima turė
jo Petras Būga P iškis, ku
rio visi paveikslai buvo 
Išparduoti atidarymo me
tu. Trys sesutės Drūtytės 
padainavo kelias lietuviš
kas dainas, pritariant 
akordionut. Jos sutiko pir- 
mp karte pasirodyti Lie
tuviu Televizijoj gruodžio 
17 d. Po trumpos progra
mos, vist svečiai, kurtu 
prisirinko pilna galerija, 
buvo k1 ubo va'dybos nartu 
gražiai pavaišinti.
SUSIRINKIMAI IR PA
SKAITAS gruodžio 3 d. 
Jvyko:Brighton Parko Me-

Antanas Petrikonis

tuvių namų sav. gausus 
susirinkimas, Chicagos 
i ietuviu’Kestučio^ašalpos 
klubo, Hol’ywood salėje, 
Lietuvos Sav-Kūrėju Chi
cago Savings banke, kur 
buvo svarstomi opus rei
kalai, Balio Pakšto salėje 
vyko Pirmyn Choro bal lūs , 
kur brangiu dovanu tarpe 
buvo dai7. Petrikonio, M. 
ŠPėlkio, p. Lietuvintnkie - 
nės keramikos gaminiai. 
Cicero ateitininkai turėjo 
pirm? paskaitė parapijos 
salėje su prof.dr.Norvilu, 
kuris aiškiai išdėstė”Tė- 
vu ir vaiku santykius iš
eivijoj”. Panašios paskai
tos vyks šeštadieniais va
karais iki Kalėdų. Vi1 niaus 
krašto Hetuviu skyriaus 
susirinkimas įvyko JC, 
kur buvo nutarta rengti 
tradicinė Kūčių vakarienė. 
MOKYKLŲ PROBLEMA 
jvra sunki Chicagoje. Jei 
nebūtu gauta 33 milijonai 

ANTANAS PETRIKONIS

doleriu iš rehabilitacijos 
fondu paskolos, gruodžio 
mėnesį būtu buvę dideli 
sunkumai. Chicagoje yra 
551 valstybinė mokykla, iš 
ju 142 lanko negrai, iš 73 
aukštesniųjų mokyklų 12 
užėmė negrai,negrų vaiku 
mokosi 5P, 9%, iš Lotynų 
Amerikos ateiviu vaiku 
skaičius irgi dangė j a.Gage 
Parke,kur vyko Pgas gin
čas dėl mokiniu negru at
kėlimo, nors dalinai lio
vėsi, tačiau tėvai ir tary- 
be, įsikyšus mėrui Daley, 
bando spręsti taikiu būdu. 
Lietuviškos parapinės 
mokyklos irgi turi sunku
mus, nes daug seselių pa
liko mokytoju vietas,tenka 
civiliu mokytojus samdy
ti, kuriom reikia mokėti 
reguliari? ’ag?. Pakeli 
mokesčiai parapinėse, o 
taip pat ir Marijos Aukšt. 
Mokykloj. Tikimasi gauti 
paramos iŠ miesto admi

nistracijos.
NAUJA LIETUVIŲ KAT . 
SUS-MO Chicagos apskri
ties valdyba buvo išrinkta.. 
lapkr.17 d.metiniame su- 
me pirm. Ant. Guibinsko, 
vicepirm. A. Povi’aitis, 
vicepirm. K. Bertužienė, 
adv. Pov. ^umbakis, sekr. 
ir kas įninku St. Juro. Dva
sios vadukun.C. Auglys, 
daktaru kvotėju dr. Z. Da
nilevičius.
metinis angluos lie
tuvių Klubo naru* susi
rinkimas gruodžio 17 d.
2 vai.L. Vyčių salėje 2455 
W.47 gatvė.Po pranešimų 
ir valdybos rinkimų, ben
dra kavutė.

Ang. T . K]ubas tvirtai 
laikosi ir daug aukoja.

BaL Brazdžionis.
aaaaaa

KO GREIČIAUSIAI 
BUS PRITRŪKTA? 
Poetas Bernardas Braz

džionis dėl to,ko lietuviš
koji spauda greičiausiai 
galės pritrūkti bendradar
bių, redaktorių ar leidėjų, 
taip pasakė:

- Visų vien odai,bet pir
miausia, manau, pritrūks 
redaktorių: tatai matome 
iš krizės, pas i re i skus ios 
Kanadoje ir Australijoje. 
Vien”iš idealizmo”redak- 
torių nebebus Išsimoksli
nę žurnalistai norės gauti 
tokias pat sąlygas, kaip ir 
kiti jų krašto žmonės, dir
bą kitose srityse.

KAUNO VALSTYBINIS 
CHORAS Į URALĄ
Į Uralą koncertuoti iš

vyko Kauno valstybinis 
choras.

Jis surengs 30 koncer- 
tų.Koncertuos Sverdlovską 
Čeliabtnske,Ufoje ir kitur. 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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SITK NEPASIEKIAMOS 
ŽVAIGŽDĖS arba 
" VYRAS IŠ LAMANČO" 
PasauHnės literatūros 

klasikas Cervantes de 
Saavedra Miguel4547 461V 
jaunystėje buvo Ispanijos 
kareiviu, vėliau kapitonu, 
buvo turku sužeistas, ju 
patintas į nelaisve.Spėja
ma, yra parašęs apie 25 
komedijas, bet težinomos 
dvt. Dėl neturto ir kitokiu 
nesėkmių toiko praleido 
Ispanijos ka1ėjimuose, kur, 
manoma, parašė’T1 inge- 
nestosohida’go Don Quix
ote de ’a Mancha", arba 
sutrumpintai trDon Kicho
tą", kuriam spausdinimui 
leidimęgavol6O4.LX.2O d. 
Antręjp T*Don Kichoto"dalį 
išleido 1615 m.

Tas didžiulis veika’as 
išverstas į pagrindines 
pasaulio kalbas, įskaiįyti- 
nai ir lietuvių ka’bę.

Pasinaudojant tTDon Ki- 
choto"pagrtndine mintimi, 
veikėjais, pastatytas ne 
vienas vertingas filmas. 
1972 metais United Artists 
filmų studija HoPywoodto 
paleido vardu"Man of La- 
Manchp " / Vyras iš La
ma nčo/. Parengė Arthur 
Hiller.

Pagal Cervantes kūrinį, 
ekranui pritaikė ir perdir
bo Dale Vassermai. Kaip 
muzikinis veika1 as New- 
York* e suvaidintas 1965 
lapkričio 22 d., sujaukęs 
aiškaus pasisekimo. Gavo 
atžymėjimu ir netrukus 
buvo išverstas į 22 ka'bas, 
vaidintas 45 valstybėse. 
Dainos " The Impossible 
Dream", "Dutoinea" ir kt. 
yra puikios.

Šiame filminiame ve įka
lė,įkurto specialu, dvigu
bais kvietimais, uždarę 
parodymą 1972 m. lapkri
čio pabaigoje buvo pa
kviestas ir vienas lietuvių 
spaudos atstovas. Pagrin
dines rotos turi Peter 
O1 Too1 e ir Sophia Loren. 
Gink’anešį Sancho Panza 
vaidina James Coco. Dau
gybė kitu artistu.

Vetka’as savotiškai pa

keistas. Atitrūkstamos 
see uos,kaip ir kitkas, turi 
eibes slėpiniu .Viskas žiū
rėtina iš literatūriniai 
filminės kertės. Ir pats 
veikalas, kaip jį parašė 
Cervantes, suprastinąs 
perkeline prasme. Apie 
tokius supratimus, turi
mas ar galimas mintis, 
kiekvienas inteligentas 
yra susidaręs savp nuo
monę. Ji gali būti labai 
skirtinga, nes"Don Kicho
tas " yra tam tikros žmo- - 
nijos dalies veidrodis, 
dalies žmonių ana'izės 
dalis, netgi nemažos bal
tos žmonijos da’is. Ga1 
kas kelintas žmogus turi 
Don Kichoto da1 e1 lu, bet ju 
nenori parodyti, ar jas 
slepia, ar jomis nenori 
didžiuotis. Katoant apie 
gerus žmones. NusikaUė- 
liams, kriminalistams 
donkichottškimo netaiky- 
čiaus, nes jie neturi kil
niųjų, žmogui būtinu, da
lelių.

Spalvuotas fi’mas pil
nas fantazijos, kaip ir de
koracijose, vaidinimuose.

Peter O’Tooto verčia 
žavėtis ir grožėtis jo pui
kiais įsijuntimais. Nepa
prastas švelnumas, arti
mas kvailumui,greta nuo
stabaus karžyglškumo, 
staigumo ir veržlumo .Čia 
jo užsispyrėliškas tikslo 
s lėkimas, čia lėtai švelnus 
žvilgsnis,tenai įsivaizduo
jamus milžinus ir nepa
siekiamo spindės iojsūke- 
liamo Dutoinea-jo moters 
idealas - artimas tikram 
kūriniu i,bet tr vėl staigiai 
atitolstantis.

Sophia Loren.vatzdavu- 
si Du1 cine?, ar tik ne per 
daug " išieškota". Prade
dant suknele, kurtos toks 
iškirpimas, kad žiūrovais 
laukta bent vienos jos krū
ties išsiveržusimo. Ji ne
turi būti gera moteris, 
moraline prasme,bet sun
kiame vaidmenyje neįsten
gė pasiekti Cervantiško 
lygmens.

Ginklanešys Sancho 
Panza, vykdytas riebulio

Pelei O’Toole - Don Quixote, Sophia Loren - Dulcineo

James Coco,turėjo papto- 
tinų gaba’Ujtlk nejučiomis 
pagalvodavau, ar jo žandai 
prtkamšyti kalakutienos 
padažo, a r taukuose virto
mis paršiuko šlaunutė- 
mis.Jortterię Don Kicho
tas, neturėdamas pinigų 
nakvynei, besiverčiantis 
daugiau aukomis, ar ga
lėjo taip iki ausų prlpo- 
kuoti savo gtnktonešį. Bet 
riebulio akys ir tie parau- 

■■■■■■■■■■■■ 
TRADICINĖ DAILĖS 
PARODA ČIURLIONIO 
GALERIJOJE.
Ir šiais metais vasario 

16-tos dienos proga Čiur
lionio Galerija ruošia tra
dicinę dailės parodę. Joje 
dalyvauti yra kviečiami 
visi laisvajame pasaulyje 
gyven? profesionalai lie
tuviai dailininkai.

Šios parodos metu įvyks 
ir naujųjų Gatortjos patal
pų iškilmingas atidarymas

Siam reikšmingam lie
tuviškojo meno įvykiui at
žymėti Lietuvių Fondas- 
paskyrė tūkstančio dole
rių premija geriausiam 
šioje parodoje meno kūri
niui. Jis bus atrinktas au
toritetingos jury komisi
jos ir skirtas lietuviu dai
lininkų telkiamų darbų 
fondan laisvai ir nepri
klausomai Lietuvai.

Yar numatomos ir kitos 
premijos šioje parodoje 
dalyvauja nč ių1 ietuviu dai
lininkų darbams.

Dailininkai, suintere - 
suott dalyvavimu šioje pa
rodoje, apie tai praneša 
iki J973 m. sausio mėn. IO 
d. Čiurlionio Galerijos 
direktorei datl. Vandai 
Ba’ukienei šiuo adresu: 

de žandai spindėjo totme, 
paklasnumu kiekvienam jo 
riterio norui.

Barzdaskutys/lJino Con- 
forti / dainavo ir ka’bėjo 
įtikinamu pak’usiumu jį 
naivėl iška i už s ipuotos iam, 
Don Kichotui.

Filmas tinka visai šei
mai.Atsimenantiems Cer
vantes kūrinį,bei gilesnės 
minties filmų mėgėjams 
■■■■■■■■■■■»- 
1836 West 93-rd St., 
Chicago, Illinois, *0*20. 
Tel: 239 - 4*83.
Siunčiama ne daugiau 2 
darbu, kurie pristatomi 
CiurHonio Galerijon: 
5*20 So. Ctoremont Avė., 
Chicago, U.Hnois, *063* 
ne vėliau 1973 m. sausio 
mėn. 20d., kitoje kūrinio 
pusėje pažymima dailinin
ko pavardė, kūrinio pava
dinimas, technika ir kai
nai jei parduodamas).Pa
geidaujama įdėti kūrintų 
juoda - balta nuotraukas, 
kurtos galėtų būti naudo
jamos parodos kataloge 
arba spaudoje.

Dalyvaujantieji parodo
je prisiunčia $3-registrą- 
cijos mokestį. ir A.Zokaitis "Mūzą ".

KELEIVIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ PAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU- ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA^TEI- 

SIN1U PATARIMU SKYRIŲ.
Metinė prenumerata tik $7.00

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

bus pagalvojimo, pasvars
tymo ir pasiginčljtmo.

Pasirinkta papildomai 
perkeltinė mintis veikalę 
daro ypatingai sunku fil
miniu požiūriu. Bet reikia 
pripažint i,kad jis padary
tas su malonumu žiūrėti. 
DideHu pastangų ir suge
bėjimu dėka.

Algirdas Gustaitis.

SKULPTŪROS " " " " 
KŪRINIAI PANEVĖŽYJE
Panevėžio miesto vado

vai prieš kurį laiką buvo 
pasiūlę skulptūromis pa
puošti jų miestą.

Praeitą vasarą grupė 
skulptorių dirbo Panevė
žyje, ir dabar dailininkų 
sąjungos vadovai buvo at
važiavę pasižiūrėti, kur 
tuos sukurtuosius darbus 
pastatyti mieste.

O sukūrė Panevėžiui 
papuoštt:R. A utinis (tėvas) 
ftDūdorių", R. Antinis (sū
nus) "Raitelį", K.Kislells, 
"Motinystę", G.Karalius, 
"Statybininkus", E. Palšy- 
tė"Vėtrungęn, N.Paliukai- 
tlenė "Motiną su kūdikiu"

1972. XII.20 17 psl.



hami
K.L.B. Hamiltono ap. 

valdyba, pradėjusi savo 
darbe prieš pat vasaros 
atostogas, tuoj pat sudarė 
veiklos plana, pastatyda
ma pirmon vieton Pasau
lio Lietuvių Jaunimo kon
greso reikalus ir finansi
nę jo params .Gražiu ben
dradarbiavimu su mons. 
J. Tadarausku, per trum
ps laika surinkta beveik 
1,400 do’. Siųsti visi au
kotoju ssrašai bei banke
lio Taikos čekis finansų 
k-jai Toronte dingo,tačiau 
pats čekis nebuvo iškeis
tas. Teko padaryti susi
rašinėjimo ir s-tu foto 
kopijas bei išrašyti nau
ja čekį, tad ir paskelbto j 
Kanados finansų k - jos 
apyskaitoj, Hamiltono ko
lonija nebuvo įtraukta.

Antras didesnis darbas- 
KLB krašto tarybos sesi
jos globa ir ta pačia pro
ga, surengtas MontreaUo 
AV parapijos okteto kon
certas .Dėka gražaus ben
dradarbiavimo su KLB 
krašto valdyba,sesija pra
ėjo darbingoj nuotaikoj, 
išrenkant joje 15 atstovu 
( lietuvis iš Hamiltono) į 
PLB-nės Kongrese Va
šingtone. Dėja, koncertas 
nesusilaukė didesnės Ha
milton iečių paramos ir

. KLB-nės HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA SEKMADIENI, 

gruodžio 31 d. Jaunimo Centre

RENGIA 1973 METŲ SUTIKIMĄ.

Su pilnu bufetu, šalta ir šilta vakariene, įėjimo dovanoms, 
konkursiniais šokiais ir kitoms staigmenoms. Bilietus po 
10 dol. prašome įsigyti iš anksto pas valdybos narius - L. 
Skripkute, K. Baronų, H. Švažo, A. Stanevičių, A. Stosiu, K. 
Mikšį ir sekmadieniais po pamaldų parapijos salėje.

PRADŽIA 7 vol. vakaro. - • - PABAIGA 1 vai ryto.

ap. valdybai atnešė nuostolį 
Be abejo, kada iš save 
mažos kasos, tenka pa
dengti susidariusias iš
laidas-nemalonus reiški
nys. Tačiau ap. vaidyba 
dar su didesne energija 
ėjo prie savo planu įgy
vendinimo, ypatingai at
kreipdama dėmesį į Lie
tuvos nepriklausomybės 
minėjimą. Sudaryta pro
grama, jau gauta Scot Park 
gimnazijos auditorija ir 
baigiama susitarti su pa
grindiniu kalbėtoju iš fe
deracinio parlamento.

Stovime prieš N.Metus. 
Ap. Vaidyba rugsėjo mėn. 
išsiuntinėjo hamiltonie- 
čiams laiškus, prašyda
ma atlikti savo tautinę pa
reiga, pasiunčiant solida
rumo įnaše už 1972-73 m. 
Nepalikime ’’senųjų” metu 
skolos, subalansuokime

Pirm. L.Skripkutė, vt- 
ceptrm. K.Baronas ir H. 
Švažas, sekr. A. Stanevi
čius, tžd.A. Stos lūs, jauni
mo atst. V. Gegytė, pareng. 
vad.K. Mikšys.

savo knygas, nurašydami 
iš savo pajamų maža, tik 
4 do’.suma mūsų ’ietuvtš- 
kai veiklai.

Šv.Kaiėdu proga ap. val
dyba sveikina visus ha- 
miltoniečius, visas musu 
kolonijos organizacijas, 
linkėdamaKrtstaus gimi
mo šventę atšvęsti lietu
višku papročiu ir nors 
mintimis t? tylų Kūčių va
kare nuskristi į musu pa- čiamos Palestinoje, Bet- 
yergte Lietuva.

KALĖDINIAI PAPROČIAI...

jėgų, laivyno ir visi’ kitu, 
ginklu rūšių ir tarnybų 
aukštuosius karininkus ir 
vaišina juos iškilmingais 
pietumis, kuriu metu iš
geriama nemaža ” taurųjų” 
gėrimėliu, pasakoma kal
bu ir 1.1.

Tik musu varganoje, 
okupuotoje Tėvynėje, štai, 
jau virš 30 metu Kalėdų 
švenčiu okupantas visai 
nei eldž ia švęsti. laurla 
priespauda, griežčiausio
mis bausmėmis stengia
masi atpratinti ’tetuvlus 
nuo amžiais buvusiu įsi
galėjusiu gražių papročiu, 
tradicijų .Ten dabar lietu
viu vaikučiai neturi įvai
riomis švieselėmis spin
dinčiu Kalėdiniu eglučių. 
7 iaurus ruskls - bolševi
kas ir iš jaunu šiedeltu 
išplėšė tos trumpos šven
čiu valandėlės džiaugsme,( Atkelta i Š 4 p si.)

Gal rimčiausiai fr Iškll- ’ malonume :už temdė jų ne- 
mingiausiai Kalėdos šven-

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA”

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais

830 Main St. East, tel. 544-7125

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

Mokame už:
depozitus 5^^
šėrus ir sutaupąs 6% %
už vienų metų terminuotus 
indėlius 7%
ir virš $10.0000 3 metams 7% %
Duodame:

Liepos ir rugpiuėio menesiais ir
prieš ilgus savaitgalius šešta
dieniais “TALKA* uždaryta.

asmenines paskolas iš 10%
nekilo. turto paskolas iš 8% %

Su viltimi žiūrime į 
1973 m. Ta proga, ap. vai
dyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems hami’toniečiams, 
visoms Kami1 tono orgaii- 
zacijoms, o ypač mops. J. 
Tadarauskui ir kun.L. Ja
nuškai už glaudu bendra
darbiavime lietuviškoj 
dirvoj, tikėdama, kad ir 
ateina itle ji metai bus na
šūs ir vaisingi mūsų ko
lonijos gyvenime.

Išlydėti senuosius me
tus ir sutikti 1973 m. ga
lėsime visi Jaunimo Cen
tre sekmadienį, gruodžio 
mėn. 31 d. Nė;ęa reikalo 
ruošti privačių subuvimų, 
nes ap. valdyba visiems 
svečiams paruoš šaltp ir 
šilta vakarienę su pilnu ir 
įvairiu bufetu, įėjimo do
vanom ir kt. staigmenom. 
Sutikime 1973 m. lietuviš
koj nuotaikoj, prie lietu
viškos muzikos, pasi
džiaugdami gražiais mū
sų kolonijos gyvenimo lai
mėjimais .Garsus išeivijoj 
Kami’tonas savo vienybe. 
Tad ir visi atvykime į N. 
Metu sutikima.Vaidyba iš 
anksto prašo įsigyti įėji
mo bilietus, kadangi jai 
būtina žinoti tikrp dalyvių 
skaičių vakarienės paruo
šimui. Bilietai po ’O doL 
įskaitant vakarienę, gau
nami pas valdybos narius.

atstumus

Amerikos
New Yor-

liejuje.Ten,kas met iš vi
so pasaulio kraštu, supiau - 
kia minios maldininku , 
daugelis kuriu pasiauko
dami, didelius 
eina basi.

Jungtinėse 
Valstijose,ypač
ke, Chicagoje, Vashingto- 
ne D. C., miesto aikštėse 
įžiebiamos įvairiaspalvė
mis šviesomis apšviestos 
milžinlškos/kartais iki 12 
mtr. aukščio/eg’utės, apie 
kurias spiečiasi minios. 
Ba’tuosiuose Rūmuose,

gal tradicija/įvairiausio
mis dovanėlėmis apdova
noja neturtinguosius vai
kus ir ju tėvus. Preziden
tas gi, sukviečia, oro pa-

kaltas jaunas sielas, vers
damas juos raudonuose 
kampeliuose garbinti gim
tosios šalies-savo tėvu ir 
brqiiu bei seserų būdellu- 
būdeilus: Leniną, Sta7Ina 
ir kitus. Bet kas turi pra
džią, turi ir pabaigė.T ikė - 
kime-atels galas ir mūsų 
Tėvynės būdelių viešpata
vimui mūsų krašte. Lie 
tuva atgaus laisve ir vė’, 
kaip mūsų bočiai ir pra
bočiai švęsime Kalėdas 
ir kitas mūsų bažnytines 
ir tautines - valstybines 
šventes....

O šiuo kart, visiems 
geros vai fos ’ ietuviams. 
Tėvynėje ir kituose kraš
tuose, besantiems, ’tuki
me Linksmu Kalėdų 
švenčiu....

KonstantinasPetrauskas

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
514% už depozitus 
6% už šėrus (numatomo) 
6% už taupymo s-tas 
6V4% už 1 m. term. dep. 
614% už 2 m. term. dep. 
7% už 3 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3.800.000. KLB-nės Hamiltono ap. 

vaMyba.

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI
ČIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vah iki 3 vaL p. p„ išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 - 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.

18 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KUN. ROMAS KASPONIS
V* UŠTAS LOS ANGELES
Los Angeles lietuviu 

parapijos vikaras kun. R. 
Kaspoiiis žuvo auto nelai
mėje. Tai įvyko tuojau po 
Vilniaus soHstės G. Kau
kaitės koncerto.Po koncer
to vykusioje vakarieiėje 
su so’istais iš V P niaus 
kun. R.Kasponis buvo ge

VIETOJE ŠVENTINIU SVEIKINIMU 
« \L u

• ALBERTAS JONELIS Fondui, kartu linkėdami 
su šeima sveikina visus visiem prietelim bičiu- 
pažįstamus,o vietoje šve i-liem ir pažįstamiem links- 
tinių kortelių skiria lOdol.mų švenčiu ir sėkmingu 
" Nepriklausomai Lietu- naujų 1973 metų, ir geriau- 
vai ". * stos sveikatos. 1O do1.

• A. ir F. PovPauskai iš 
Ąicaster, Ont. vietoje Ka
lėdinių ,sveikinimų aukoja 
8 do1. NL-va L

• DLK Vytauto Klubas 
Švenčių proga,sveikina vi
sus ’ietuvius ir skiria
5 dol.auka NL - vai.
• šv.Ka’ėdų ir Naujų Me
tų Proga vietoj sveikinimo 
kortelių aukojo Tautos 

FLORIDA KVIEČIA
Ir vėl baltas Floridos smėlis, okeano bangos ir palmės 

kviečia Jus praleisti atostogas lietuviškoj atmosferoj -

NORWYN APTS.,
1 26 Ocean Dr., 
MIAMI BEACH, Fla. 33139 USA.

• Norintieji praleisti atostogas erdvesnėse patalpose 
su plaukimo baseinu kviečiami į 9024 Collins Avė

Dėl informacijos nuomavimo reikalais rašykite: 
B. Sergautis 
1350 Lenox Ave., 
Miami Beach, Fla. 33139 USA. 
Telefonas vakarais 672-4903.

roje nuotaikoje. Bet grįž
damas namo lietingame 
ore turėjo auto katastrofp 
ir buvo sunkiai sužeistas. 
Nuvežus jį į T os Angeles 
medicinos centra paaiš
kėjo, kad kun. R.Kasponis 
jau negyvas. Kun.R.Kas
ponis gimė 1939 metais, į 
kunigus įšventintas 19^4 
metais.

J. Asmenavičial, p-lė L. 
Skripkutė, E. K. Gudinskai, 
A. A. Patamsiai.
5 do1. S. P. Ka’vaičiai, J. 
Mažulatetai. Už auka nuo
širdus ačtų.

Tautos Fondo Valdyba.

♦ Ka’ėdtntų sveikinimų 
vietoj, K. Vilčinskas per 
vietos įgaliotinį, paaukojo 
Lietuviu Fondui $5.00

L.F.Įga'iotinis

• ALDONA DVARIONAI
TĖ koncertavo gruodž to 
15 d. Mary’ando universi
teto sa'ėje, atHkdama M. 
Turlionio, V. Jakubėno ir 
B.Dvarionio kūrinius.

• Henrikas Kačinskas 
dalyvavo Chicago j e įvy
kusiame Balio Sruogos 
kūrybos vakare. Kartu su 
15 asmenų vietos ak t or i" 
grupe jis atliko Ištraukas 
iš B.Sruogos veika'u.

• VYSK. M OTIF JUS VA - 
T ANČIUS raštu pirmas 
tomas iš’eistas Vi1 aluje. 
Spaudai knyga paruošė B. 
Vanagienė, įvada parašė 
V. Vanagas, redegavo K. 
Korsakas.

• PUBLIJAU CORNELI- 
JAUS TACITO Romos is
toriko raštus į 1 ietuviu 
kalba išvertė D. D Vytė ir 
J. Mažu’ienė. Fnyga iš
leista VPniuje.
• KULTŪRINIAI trečia
dieniai lietuviu žurnalistu 
^engiami Chicagoje virto 
tradicija. Nesenai žurna
listai Gausėsi apie mo
derninį mena, dėstytojai 
buvo da i1 minkai D.A’ek- 
nienė ir Virkau.

• CALGARY mieste žy
miai padidėjo namų sta
tyba. Perna is metais buvo 
duota 8, K58 leidimai na
mams statyti, o šiemet 
jau statoma 9, 704 nauji 
namai.

toronto
• TORONTO bendruome
nės valdyba rengia ben
druomenės kūčtas Lietu
viu Namuose. Prašo iš 
anksto užsiregistruoti.

Ottawa
T IFTUVIIL KA TA LIKTI 

Moks1 o Akademijos ir Lie
tuvos Universiteto 50 me
tų jubiliejaus paminėjimas 
įvyks 1972 metų gruodžio 
mėnesio dien?, šešta
dienį 5 vai. po pietų, Otta- 
wos Universiteto Pedago
giniu Moks’ų FakuUete, 
1245 Ki’bom Avenue.
Ka’bės:

T. ietuvos Pas iu ntinybė s 
Vashingtone Patarėjas Dr. 
Stasys Bačkis 

ir
poetas Dr.Henrikas Nagys 
Iškilmių pabaigoje - vin 
d’honaeur.

židinio VaMyba.

• VASHINGTONF vei
kianti K.Donelaičio Utua- 
nistinė mokykis turi 40 
mokiniu. Jie mokosi še
šiuose skyriuose, pagal 
savo išsilavininr p Hetuviu 
ka’boje. Mokytojauja V. 
Gureckienė / vedėja /, A. 
Bačkaitienė, A.Dambriū- 
nas,R. Petrutienė,R. Pen- 
kunienė.J.VaičhPaitytė ir 
G. Vasaitienė.

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, H VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albane! Cr.. Duvemay, P.O. TEL. 669*8834

MHc Woodwork Co,
K. KIAUŠAS Ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti

ivairOs medžio dirbiniai.

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

BELLAZZI-LAMY INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:
Durys, langtf rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. {^dirbiniai ir visa kt.

76tt, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366*6941

Highland Auto Body 
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

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

e Atliekami mechaniniai darbai 

o I fores taisymas ir dažymas 

e Dunlop padangos ir baterijos 

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

• 11 t ttera tūrinis ru- 
duo-72" -tokiu vardu Vil
niuje kiekvieni metai rear 
giama V t1 niaus Pedago
ginio instituto studentu li
teratūrinis konkursas .šie
met teisėju komisijai pir
mininkavo poetas M.Mar-<- 
tynaitis.ši komisija matyt 
buvo reikli ir niekam ne
paskyrė pirmos premijos.

LIETUVIŠKA RADIJO 
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montreal
DAR KLAIDA praeitame 
numeryje, Kultūriniame 
puslapyje spaustuvės dar
bininkai / lietuviškai juk 
nemoka/ sukeitė paveiks
liukus, vietoje p. Mikuls
kienės su dainininke Gri
gą’ iūnaitė, įdėjo kanklių 
soliste. Skaitytojus ir 
ČturUonio kank’intakes 
atsiprašome.

• MONTREALIO senoji 
tradicija sutikti Naujuo
sius Metus LDK Vytauto 
klube tebėra gyva ir ren
gėju kvietimu neabejotinai 
pasinaudos daugelis as - 
menu, kas norės jaukioje 
nuotaikoje sutikti ’973 
metus.
• LIETUVIU RADIO pro
grama Montreal ta lietu
viams,kur lai vadovauja L. 
Stankevičius, švenč tu pro - 
ga bus Ka’ėdų dienp pir
madienį nuo 2 iki 3 va
landos.

"LITAS "bus uždarytas 
abiejuose skyriuose per 
Kalėdų ir Nauju M etų sa
vaitgalius sekmadienį, 
pirmadienį ir antradienį.

"LITO "ba’ansas 1972 
m. lapkričio 30 d. buvo 
$3, 7”, 4^0. Padidėjimas 
$688, 274 nuo praeitu me
tu tos pat datos.

P. Rudinskas
• GINA ČAPKAUSKIFNĖ 
DAINUOJA. Tokiu vardu 
išleista pirmoji plokštelė 
šios vis labiau populiarė
jančios solistės. Tai i’go 
grojimo plokštelė ir turi 
vias et’ę lietuvių visuo

menės mėgiamu dainų ir 
romansų. Pirmoje pusėje 
galima bus išgirsti A.Ka
činsko-Lakštingalėlė, K. 
V. Banaičio- Oi nėra nie
ku, B.Budriūno-^auksmas, 
V.Kuprevičiaus-T akštin- 
gatas giesmė, V .Jokubėno- 
Gėlės iš šieno/K.Binkio 
žodžiai/ ir kt. Antroje pu
sėje: A. C ampra -V t’ lojanti 
peteliškė, C. Saint-Saens- 
Lakštingala ir rožė, F. 
Greig - Sovelgs daina, J. 
Strauss-Mėylnasis Duno
jus ir kt. Tai ištisas tur
tingas koncertas.

• DAIL. VANDOS LAPI
NIENĖS meno darbu pa
roda gruodžio 9-10 Ro
chester, N. Y. praėjo sėk
mingai. Paroda buvo su
organizuota Lietuviu Fon
do vajaus proga ir su
laukė daug lankytoji’,ku
rie gėrėjosi jos meno dar
bais ir nupirko didele da’į 
išstatytu kuriniu.

• STASYS YESPETjSKIS 
72 m.amžiaus praeita sa
vaite mirė.ĮKanadp atvy-
ko- jaunas būdamas. Vis? 
laika turėjo gera darba, 
cemento fabrike ir net nuo 
pat pradžios uždarbį įves
ta vo į kompanijos šėrus. 
Buvo nevedęs ir turto pa
liko daug.Paskutiniaisiais 
metais buvo įsigyjęs nuo
savus namus Floridoje ir 
žiemas ten praleisdavo.Ir 
šia žiema, nors sveikata 
labai silpnėjo, buvo ten į 
Miami išvykęs ir ten mi
rė. Laidotuves vyko Mon- 
treaiyje iš Šv.Kazimiero 
bažnyčios.

Stasys Yespelskis buvo

DLK VYTAUTO KLUBAS RENGIA

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIŲ
gruodžio 31 d. 8 vol. 30 min. v ak aro, didžiojoje klubosaleje 

2861 2161 St. Catherine East, Montreal, P. Q.

Bus karsta vakariene su gėrimais, šokiai prie gero orkestro ir įžangos prizai. 
- 9 -

Prašome visus atvykti ir atsivesti savo draugus bei pažįstamus, 
kad drauge linksmai sutiktume Naujuosius Metus.

Kurie galite padovanokite loterijai fantų, būsime dėkingi.
Bilietus prašome įsigyti iš anksto pas valdybos narius.

Del informacijų skambinkite J. Skučui 722 - 6152 arba K. Martinėnui — 767-7319.

Maloniai kviečiame atsilankyti į
AUŠROS V A R T U CHORO RENGIAMĄ PARAPIJOS

naujųjų 1973 METyESUTIKIMA
- BUS GERA 18 PATIEKALU ŠALTA VAKARIENĖ

- ŠVEDIŠKAS STALAS

- GERAS UKRAINIEČIU ORKESTRAS

- NEMOKAMAI ŠAMPANAS

Bilietų kaina $6.00 asmeniui, kurie gaunami pas choristus. Prie įėjimo bilietai 
nebus pardavinėjami.

susipratęs ’ietuvis,o ypač 
NL - jis rūpinosi nuo pat 
laikraščio įsisteigimo 
dienos. v-

KUR BUS RAŠYTOJU 
DRAUGIJOS VALDYBA ?
Dabartinė Lietuvių ra

šytojų draugijos valdyba 
baigė trejų metų kadenci
ją-

Bet naujai valdybai iš
rinkti reikėtų, kad vienoje 
vietoje būtų bent būrelis 
narių.

Tai mezgamas ryšys su 
Chicaga, Los Angeles ir 
Vašingtonu su artimesnė

mis apylinkėmis.
DILGĖS IR LELIJOS
New Yorke leidžiamas 

Leonardo 7 itkevičiaus 
naujas eilėraščių rinkinys 
" Dilgės ir lelijos ". Bus 
apie 40 eilėraščių.

Rinkiniui įvadų yra pa
rašęs Liudas Dovydėnas.
• JURGIS GAIŽAUSKAS 
pasižymėjo Vi’niuje savo 
kompozicijomis kaimiš
koms kapeloms .Dabar su
laukės 50 metu amžiaus, 
buvo Vi’niaus f Harmonijoj 
pagerbtas jo kūrybai skir
tu vakaru. Jis taip pat yra 

parašęs opera vaikams- 
" Buratinas ".

KULTŪROS NAMAI 
PAJŪRALYJE
Šilalės rajono Pajūralio 

tarybiniame ūkyje pasta
tyti kultūros namai, kurių 
salė turi 2OC vietų.

NUOLATINĖ PARODA
M. K. Čiurlionio dailės 

muziejuje Kaune atidaryta 
nuolatinė taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės 
ekspozicija.

Išstatyta daugiau kaip 
300 keramikos, tekstilės, 
medžio skulptūros

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
L I E T U V AJ

Pakalbinkit užsisakyti 
NL-va artimuosius, arba, paga
liau, padov anokit geram bičiu
liui nors pusmetine NL prenu- 
ta.

Pinigus siuskit su šiuo ku
ponu:

Vardas pavardė .... .............

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

DRAUDIMO ACENTORA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 376-3787
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.

Agentūra veikia n tLę_Į9jj_^5k_

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

»

MOKA UŽ

146$ DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE 
T.l.fonos: 766 5827

___5.0 Asmenines __
---- turto ’ C KOLTerm. ind. 1 metams .1 6.5%

Term. ind. 2 metams_______ 7.0%
Term. ind. 3 metams, ’7.5%l
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-

DUOPA PASKOLAS

8.5% 
čekių kredito 9.0% 
Investacines____ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 

dą iki $2,000 už taųp. s tos sumas^už paskolos sumą.'Adresas: / gatvė ir N r./,..........

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

Valst. - prov..............

Pinigus siunčia: / pavardė ir 

adresas/...............................

Kooperoty vinė namų( iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrauda 

Kreiptis: Gil Constantini C.I.B., Quebec Credit Union League, 
17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St, pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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