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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

SADAT’AS NEVAŽIUOS į 
PREMIJOS ĮTEIKIMĄ?

Iš Cairo praneša,kad E- 
gypto prezidentas Sadat ne
vyks į Norvegiją gruodžio 1O 
d. Įtelklman 1978 m. Nobelio 
Talkos premijos, kurią jis 
laimėjo kartu su Izraelio 
premjeru Begln’u.

Vtenl tvirtina, kad jis ne- 
dilyvausląs ceremonijose 
todėl,kad yra labai užsiėmęs 
tebevykstančio mis talkos de
rybomis. Tačiau vienas 
Egypto valstybės tarnauto
jas pasakęs privačiai, kad 
Izraelio užsispyrusi laiky
sena dėl palestiniečių savi
valdos verčia Sadatą nevykti 
Į Oslo, nes Begin’as yra la
bai užsispyręs Ir nesukal
bamas Ir todėl Sadat’ul būtų 
labai sunku su juo kartu da
lyvauti ceremonijose.

Norvegijos laikraštyje pa- 
' s įsakoma, jog būtų didelis 

nemalonumas, tiesiog skan
dalas, jeigu premijos atsi
imti atvyktų tik vienas Be
gin’as.

tremti Iš Kanados Ir Que - 
bec’o už dalyvavimą James 
Cross, Britų Prekybos Ats- 

, tovo pagrobimą Ir kalinimą 
gyvenę Kuboje, vėliau Pary
žiuje, pareiškė norą grįžti Į 
Ouebec’ą Ir geriau būti čia 
teisiami, negu toliau gyventi 
s vetur.

Jie sakosi jaučiasi vieniši, 
pasiilgę savo tėvynės ,lr no
rį, kad abu jų valkai būtų au - 
ginami Ir auklėjami Ojuebe- 
c’e.

Jų tokie pareiškimai sukė
lė nemalonius prisiminimus 
teroristinių veiksmų 1970 m. 
šioje provincijoje.

Konservatoriai prlekalš - 
tau ja Trudeau Ir jo vyriau
sybei, kad jie "slepia Infor - 
macljas", kaip buvo tikrai 
susiderėta su teroristais Ir 
Kuba Ir dar 3 FLQ-lstals už 
Britų diplomato paleidimą. 
Trudeau visą laiką tvirtino , 
kad jeigu jie sugalvos grįžti, 
turės už savo nusikaltimą 
atsakyti teisme. Ir kad jokio 
specialaus susitarimo ne
buvo. Aišku, jiems grįžus , 

•jeigu naivi publika ar Ir jie 
'patys darys Iš savęs "hero
jus" ar "kankinius"- gerai 
nebus...

Reikia tikėtis, kad apžlū- 
rlnėję kitus kraštus, o ypač 
Kubą, jų akys praregėjo Ir

partiją, pavadintą UNION 
POPULAIRE, kuri sekan
čiuose federallnluose rinki
muose kvies kvebeklečlus 
separatistus balsuoti už ją . 
Tokiu būdu, tos partijos va
dų nuomone, būsią Kanados 
parlamente atstovaujami Ir 
kvebeklečlal separatistai

BENDRUOMENYBĖS
PABALTIEČIŲ ŽYGIO UŽ ŽMOGAUS TEISES VEIKLA 

Darbas laisvės baruose
nėra lengvas:jls niekada nė- prasmingą demonstraciją , 
ra buvęs Ir turbūt, niekad kuri Iš naujo uždegė žmo- 
nebus. Nuo ankstyvlųjų mū- gaus dvasią jungtis su patrlo-

Polltlkos ekspertai teigia , Sll tautos dienų lietuviai ži
no, kad laisvė yra labai 
brangus dalykas. Jos nete
kus, lietuviai visame pašau - 
lyje jau Ilgus metus kovoja , 
kad pasaulis mūsų neuž-

kad ši partija atlmslantl 
balsų Iš federalinės liberalų 
partijos Quebec’o provlncl - 
joje. PQ vadas Rene Leves
que įspėjo savosios partijos 
nartus nesusldėtl su Union 
Populalre, manoma, todėl, 
kad PQ nepradėtų subyrėti 
į įvairias frakcijas.

Saulinio masto, plačią Ir

RUMUNIJA LAIKOSI SAVO 
TEISIŲ

Rumunijos prezidentas 
Ceausescu komunistų parti
jos suslrlnklme,kurlame da
lyvavo apie 3000 narių, pa
reiškė, kad kiekvienas kraš
tas ” turi šventą teisę nūs- pamatė,kad Kanada yra pul- 
pręstl savo paskirtį be įsi
kišimo kitų valstybių Iš ša
lies".

Ceausescu, kuris dažnai 
kvesčlonavo Kremliaus po
litiką, taip pat pasiūlė neut - 
raitą zoną tarp sovietinio 
iloko Ir Vakarų jėgų Euro- 

—-poje.kur nebūtų jokios paša
linės kariuomenės Ir nebūtų 
daromi jokie kariniai ma
nevrai.

Vakarų diplomatai sako, 
kas užsiminimai apie tokią 
zoną buvo Rumunijos daromi 
ankščiau, bet neatrodė, kad 
būtų susilaukę pritarimo Iš 
Rytų ar Vakarų. Ceausescu 
nepasakė kokio dydžio ar kur 
tokia zona turėtų būti.

Būdamas labai atsargus 
nesukelti konfliktų su Sov. 
Sąjunga, Ceausescu pakar
tojo penktą kartą septynių 
dienų bėgyje, kad jis nepri
taria Sovietų reikalavimams 
padidinti Warsaros Pakto 
karinį biudžetą, nei kad būtų 
Integruota karo vadovybė , 
dominuojama Maskvos.

Rumunų Armija neklausys 
Įsakymų Iš užsienio, nei Ru
munija aukos ekonominį 
progresą ir gyvenimo stan
dartą nereikalingoms ginklų 
Išlaidoms, patvirtino prezi
dentas Ceausescu. Jis nepa
tinka Kremliui Ir už palai
kymą draugiškų ryšių su Ki
nija Ir pripažinimą Izraelio 
valstybės.
TERORISTAI
PASIILGO NAMŲ

Jacques Ir Louise Coss
ette- Trudel, FLQ - total, iš-

kus kraštas Ir Quebec'ul ja
me būti Ir kurti savo gyve
nimą- yra tikra privilegija.

SEPARATISTU PARTIJA 
FEDE RADINIUOSE 
RINKIMUOSE

Rad įkalus Is s epar at Is tų 
sparnas Qiebec’o provinci
joje, nepatenkintas paties 
Levesque perlėtu . siekimu 
nepriklausomybės, o taip pat 
Ir visom federalInėm parti
jom šioje provincijoje, Hull 
mieste įvykusiame suvažia
vime įsteigė naują politinę

MONTREAL IETIS LAIMĖJO 
LITERATŪROS PREMIJĄ

Montrealyje gimęs Walter 
Prevost, 22 m. .laimėjo Vo
cation Foundation ’premiją 
už savo apysaką Tristes 
Banlleues.

Būdamas 18 m., užaugęs 
Quebec’o mieste, Prevost 
Išvyko Į Paryžių Ir studijavo 
Sorbonos U-te.

Knygoje atpasakojama 
vtena diena prancūzų jauntk—* 
llų gyvenime, jų reakcija į 
aplinką.

Tristes 
ta per 3 
bedirbant 
įstaigoje, 
stočių.
LAIMINGAS BEDARBIS , 
IR KITI

Pointe Clalre mokytojas , 
32 m.amžiaus, be darbo jau 
metus laiko, laimėjo provin
cinėje loterijoje 1 mU. dole
rių, sakosi , niekada nesiti - 
kėjęs.

Britų Kolumbijoje, Vlcto 
rla mieste du šiukšlių Išve- 
žlotojal pirko kartu vieną 
bilietą Ir laimėjo 1OO. OOO 
dol. Jiedu Įsteigė privačią 
šiukšlių rinkimo kompaniją 
Ir dirba toliau, nes savo 
darbą mėgsta.

Paskutinėje loterijoje Lo
to Canada 12 asmenų laimėjo 
po 1 mil. dolerių, 8 po 1OO’ 
tūkstančių dol.

Banlleues parašy- 
mėneslūs, autoriui 
pašto sortlravlmo 
vienoje Paryžiaus

tais didvyriais žadinti pa
saulį Ir neleisti jam mūsų 
užmiršti.

PabaltIečių Žygio už Žmo
gaus Teises Lėšų Telkimo 
Komiteto nariai labai did- 

mlrštų, kad pasaulio sąžinė žluojašl turėję tą garbę da- 
nerlmtų, • kol okupantas tlyvautl šiame didžiai pasl- 
gnlaužla mūsų tautą Ir jos sekusiame Žygyje. Jų dar- 
šlrdį. bas pras įdėjo 1977 m. blrže-

1977m.rugsėjo mėn. 24 d. Ho mėnesio antroje pusėje , 
Šiaurės Amerikos kontinen
to jaunimas parodė pasauliui, člas demonstracijas; jų už- 
kad ne tik jis turi jėgos Ir davinys- sukelti $10.000 

'ryžto, bet jis moka Ir susi- /vėliau kiekis buvo klek pa - 
organizuoti, Ir sukelti pinigą, keltas/. Daugumai lietuvių 
Ir

vos trys mėnesiai prieš pa -

sutrauktl dalyvius I pa- išvažiavus atostogų, dr. Jo -

PABALTIEČIU ŽYGIO UŽ ŽMOGAUS TEISES 
LIETUVIU LĖŠŲ TELKIMO KOMITETO 
PIRMUTINĖ IR GALUTINĖ APYSKAITA

Surinkta:
Per organizacijas, laiškus, as men išk'is prašymus , 
skelbimus Ir kt. e — $21.065. 24
Likučiai gauti Iš Egzekutyvlnlo Komiteto 
/demonstracijos Išlaidos buvo mažesnės, negu 
planuota/

Gauta iš estų Ir latvių Komitetų
VISO SURINKTA:

1/

2/
buvo

2.665.37

$24.630.31
Išle Ista-Išdallnta: 
Išleis ta-
1/ Egzekutyvlilam Komitetui pasiųsta 
2/Inkorporavimo Išlaidos, leidimai 
3/Pačlo Žygio Išlaidos 
4/Parama miestams kelionėms į Žygį 
5/Skelblmų, spaudos ir pašto išlaidos 
6/Bendros admlnlstratyvlnės išlaidos 
7/Žygio leidinėlio išlaidos

VISO IŠLEISTA: $ 19. 143. 20

$ 7, 500.00 
05 
98 
OO 
03 
14 
OO

853.
1 .983.
3 .381.
4.304.

533 .
588 .

Išdalinta -
1/IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresul/1/2 liekanos/

$ 2. 743.55 
2/PasaulIo Lietuvių Jaunimo Sąjungai /1/3 liekanos/

- 1. 219. 36
3/a/ Saviems reikalams

b/ Lietuvos pasiuntinybės Washington's remonto reika
lams 609.68

3/Jungtlnlų Amerikos Valstybių Lietuvių Jaunimo Sąjun - 
gal /1/3 liekanos/ k _____ 914. 52

VISO IŠDALINTA: $ 5. 487. 11 
VISO IŠLEISTA IR IŠDALINTA: $ 24. 630. 31

nas Valaitis sušaukė posėdį, 
kuriame Komiteto nariai su
darė planą vajų pradėti Ir jį 
toliau tęsti. Čia detalės nė
ra tikrai svarbios, nes to
kiame darbe tik vaisiai 
skaičiuojami,- o juos sus
kaičiavome taip:

Ta pačia proga,PabaltIe
čių Žygio už Žmogaus Tei
ses Egzekutyvlnlo Komiteto 
Pirmininkas gerb. p.Vikto
ras Nakas prašė kartu Ir jį 
įtraukti jo Komiteto visuo
tinę apyskaitą, Ir šiuo toji 
apyskaita yra padaroma šio 
neišskiriama dalis .

Lietuvių Lėšų Telkimo 
Komitetas savo darbą baigia. 
Su šiuo baigimu labai dėko
jame visiems lietuviams , 
prisėdėjusiems savoflnansl- 
ne jėga prie šio žygio pasi
sekimo. Reikia paminėti Ir 
mūsų lietuviškąsias organi
zacijas- nes be jų, mes nie
kur nebūtume nuėję: bevelk 
42% surinktų aukų atėjo per 
organizacijas kaip VLIKą , 
ALTą, bet žymiausiai per 
Lietuvių Bendruomenę Ir jos 
padalinius: jos apygardas Ir 
apylinkes, kurių įnašas bu
vo 38% viso įnašo, /o 90% 
organizacijų įnašo/.

Dr. Jono Valaičio, dr.An
tano Razmos, Jono Taland- 
žlo, Ofelijos Baršketytės, 
Grasildos Relnyfcės Ir savo 
vardu nuoširdžiai dėkojame 
visiems už pagalbą, už para
mą, už šiltus žodžius.

Nors kelias Į Lietuvos 
laisvės aušrą nėra rūtomis 
Ir lelijomis klotas —

"... Ir šviesa, Ir tiesa , 
mūs’ žingsnius telydi..."

Juozas Ivanauskas, 
, Iždininkas

r

BALTIFČIŲ ŽYGIO UŽ ŽMOGAUS TEISES DEMONTRACIJOS WASHINGTONE, PRAEITŲ METŲ RUDENĮ.

KULTŪRINĖ PREMIJA 
ISTORIKUI
DR, JUOZUI JAKŠTUI .

Ohio Lietuvių Gydytojų D- 
ja jau paskyrė 22-ąją kas
metinę Kultūrinę Premiją : 
ji teko šiemet istorikui dr. 
Juozui JAKŠTUI.

J. Jakštas savo veikalais 
ir gausiais straipsniais pag
rindinį dėmesį kaupė į Vi
duramžius, kuriuose ypatin
gas dėmesys ir vaidmuo ten
ka ano meto išsiplėtusiai 
Lietuvos valstybei.

DIRVOS NOVELĖS 
PREMIJA- VYT.ALANTUI

1978 m. DIRVOS novelės 
konkurse dalyvavo 24 au
toriai. Vienbalsiai paskirta 
premija Verpeto slapyvar
džiu pasirašiusiam už nove
lę "Šachmatų partija su Gil
tine". Autorius- Vytautas 
Atantas.

VIKTORUI PETKUI P AG A BOS 
registruotus laiškus rašyti 
šiuo adresu:

Viktoras PETKUS 
00020 g Vladimir 20 
Učręždenije OD-1ST-2 
USSR

LAIKRA&TIS LAUKIA JŪSŲ I
ŠVENČIŲ PROGA geriau

sia dovana "Nepriklausoma 
Lietuva". Savaitraštis pir
miesiems metams $7. 00.

1

1



PANORAMA
U! Lietuvos iilaisvinimtį ! Ui ii tikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada !
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Lėšų sutelkimo 
reikalu

IV-jo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Kanados 
Finansų Komitetas pradėjo 
savo lėšų telkimo darbus 
1978 m. rugsėjo mėnesį.

Komitetas yra sudarytas 
Iš sekančių narių: Joana Ku- 
raltė - pirmininkė, Marius 
Rusinąs - vicepirmininkas , 
Algis Senkus - aukų telkimo 
reikalams vedėjas, Jeroni
mas Ruslnavlčlus - Iždinin
kas, Gražina (gnaltytė - ko
respondentė, Laima Unde - 
rlenė - administracijos sek
retorė Ir Paulius Kuras- 
KLJS pirmininkas Ir Infor
macijos vedėjas.

Kanados Finansų Komite
tas buvo sudarytas Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pastangomis Ir yra atsako- 
mlngas IV PLJK Finansų 
Komitetui surinkti $10.000' 
/JAV pinigais/. Iš viso, IV 
PLJK Finansų Komitetas yra 
atsako ml ngas sutelkti $90. 
'OOO. Šio komiteto pirmi
ninkas yra ar.Algis Paulius, 
Ir komitetas randasi Chlca- 

i goję.
Visos surinktos aukos Ka

nadoje bus skiriamos 1-Ka - 
nados atstovų į IV PLJK pa
ruošimui, II- paremti visą 
jaunimą vykstant Kongresą n 
Ir III - Kanados įnašui į 
bendrą IV PLJK iždą, pagal 
sutarimą su IV PLJK Finan
sų Komitetu Chlcagoje.

Šįmet kaip Ir ankščiau, 
daugumas pinigų bus renka

ma per Kanados Lietuvių B- 
ės apylinkes. Taip pat,Ko
mitetas prašys aukų iš įvai
rių finansinių įstaigų bei at
skirų asmenų. Vajus prasi
dėjo š.m. spalio 14 d. per 
Kanados Lietuvių B-ės Ta
rybos Suvažiavimą, Missi
ssauga. Tuo metu visi Fi
nansų Komiteto lėšų telkimo 
planai buvo išaiškinti apy
linkių pirmininkams ir Ta - 
rybos nariams.

Nors Finansų Komitetas 
telkia lėšas [V PLJ Kongre
sui Ir veikla Kanados Lietu
vių Bendruomenės apylinkių 
ribose,pats Komitetas buvo 
sudarytas Iš jaunimo. Taip 
pat planuojama vartoti klek 
galima daugiau jaunimo pas
tangų telkiant lėšas. Taigi, 
veikla įtrauks Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos Ta
rybos narius,IVPLJK Kana
dos jaunimo atstovus bei a- 
plms kitus Kanados jaunuo
lius. J

Aukas galima nurašyti nuo 
federallnlųpajamų mokesčių 
Ir reikia rašyti:

Kanados Lietuvių Bend
ruomenė - IV PLJK vardu. 
Kartu su klausimais bei pa
geidavimais aukas galima 
siųsti šiuo adresu:

[V PLJK Kanados Finansų 
Komitetas, 7PrentIce Court, 
Weston, Ont. M9P 1N2.

Paulius Kuras, 
Kanados Finansų Komitetas

LATVI JOS NE PRIKLAUSOM YBĖ S ŠVENTĖ 
Lietuviams, iš atmintinų 

datų, yra 1918 m. lapkričio 
18 diena-Latvijos Nepriklau
somybės deklaravimo data.

Latvių tautos istorija yra 
prasidėjusi kartu su Lietuvos 
istorija ir net glaudžiai susi
jusi, kad kartais atrodo bend
ra abiem. Ieškant skirtumų, 
jų visada atsiras, bet dažniau 
viršys bendrumai.

Latvių tautos nepriklauso
mybė neatėjo be kraujo pra
liejimo. Latviai, kaip ir lie
tuviai kovojo su bermontinin
kais ir net tarp savęs, žiau
riose kautynėse,kur susidur
davo su rusų komunistų dali
niais. Latviai daug daugiau, 
negu lietuviai, buvo tarpusa
vyje susiskaldę ir lietuvių 
sėkmingos kovos su bolševi
kais palengvino ir latviams. 
Bet Lietuvai kovojant su len
kais, iš latvių paslaugų nesu
laukta. Tokia jų neutrali pa
dėtis jiems palengvino grei-

sukaustytai fanatlnlų maho
metonų papročių?

Šachas, reikia manyti, su
pranta savo tautos atsiliki
mą, nes yra matęs Ir stebė
jęs kitų laisvų valstybių gy
venimą Ir kultūrinį Išslvys- 

Antra vertus, jis su -

na yra brangi visiems bal
tams. Ši šventė tegul įkvepia 
visiems visų trijų tautų mei-tlmą 
lę su visomis privilegijomis pranta Ir pavojų, kuris grę-
bei pareigomis naudotis ir sla jo valstybei Iš šiaurės 
gintis. prp. -Sovietų Sąjunga-, o neper

seniai Ir Iš rytų-komJKfga- 
nlstauas. Todėl jis perka 
modernius ginklus, ypač iš 
JAV-blų, kad tą pavojų jei 
nevisai pašalinus, tai bent 
sumažinus. Jis nori sukurti 
stiprią, kariniu atžvilgiu , 
valstybę irtam negaili mili
jardinių sumų. Tačiau jis

IRANAS IR BESIARTINANTI 
KATASTROFA

Iranas-seniau vadinamas 
Persija - yra didelis kraš
tas su dykumų plotais,kal
nais Ir daugeliu turtų, ypač 
pagarsėjęs žibalo versmė
mis. Šiandieną žibalas yra
gyvybinės reikšmės civili- susiduria su daugeliu kliu - 
zacljos palaikymui ir jos člų. Nėra pas jį gana karIš
vys tymu is I.

Iranas yra labai ats 11 Ikęs 
kultūroje, gyventojai daugu
ma neturtingi. Mahometonų 
tikyba, jei ji paraidžiui tai
koma gyvenime, yra priešin
ga dvidešimtojo amžiaus 
daugeliui technikos laimė
jimų bei kultūros apraiškų . 
Atrodytų, kad gaunamos mil- ginklų srityje, Ir jų Irane y- 

čiau atkurti neblogai pavelde- žlnlškos piniginės sumos už 
tą ūkį ir ta pažanga reiškėsi naftą turėtų būti klek galima 
per visą nepriklausomybės Intensyviai panaudotos dau- 
laikotrapį, kai tuo tarpu lie-gumos gyventojų gyvenimo 
tuviai vieni sprendė Vilniaus 
ir net Klaipėdos klausimus.

Nenorėdami šiomis užuo
minomis užgauti brolių tautą, 
bet visgi tai turėtų būti sig
nalas abiem tautoms mirties 
pavojaus grėsmėje.

Lapkričio 18 diena — Lat
vijos Nepriklausomybės die

klų, mokančių tuos moder
nius ginklus valdyti, nors jis 
Ir siunčia daug jaunimo į 
užsienius /ypač į JAV/,siek
ti visokiausio moderniško 
mokslo. Net jo sūnus moki
nasi Aviacijos Akademijoje, 
JAV-se. Šachui tenka kvies
ti todėl instruktorius,ypač ,

lygiui pakelti Ir pašalinti 
skurdą bei kultūrinį atsiliki
mą.

Iranas yra valdomas ša
cho, bet tai gal dar nėra pati 
didžio ji blogybė. Argi įmano
ma pritaikinti demokratiz
mą tauta įgyvenančiai praei
to šimtmečio gyvenimu Ir

ra Iš JAV net virš 40.000, 
Plaukia iš jo iždo mllžlnlš - 
kos sumos tiems moderniš
kiems ginklams, Ir tų sumų 
net nebeužtenka padengti 
gaunamomis už naftą paja
momis. Na, o kaip tuo pat 
laiku pakelti Irano tautos 
kultūrą, sumoderninti žemės 
ūkį Ir pilnai pravesti žemės . 
reformą, Išvystyti visoke
riopą pramonę, pašalinti 
miestų lūšnas , statant nau-

Latvijos Nepriklausomybės šventės minėjime pagerbiami žuvusieji kovose.

♦ i

/ ■

jovlškus gyventi pastatus Ir 
1.1.? Juk tai vis,., skubios 
problemos. Kaip sakoma, 
nors tu Ir persiplėšk, -trūks-* 
ta lėšų, trūksta patyrimo, 
trūksta patikimų / nes ava- 
naudžių/ valdininkų bei įvai
rių profesionalų savų žmo
nių. Pridurkime čia dar Ir 
mahometonų- šiltų sektos 
dvasiškių fanatizmą, jų prie
šiškumą bet kuriam moder
naus gyvenimo pasireiški
mui. Jei mūsų dvaslšklja, . 
ypač kun. Krupavičiaus as - 
menyje, kaip tik pirmavo, 
pravedant žemės reforma 
Lietuvoje po Pirmojo Pa
saulinio Karo, tai ten, Irane, 
šachui Išdalinus bežemiams 
dvasiškių valdomus žemės 
plotus / latifundljas/, sukėl0_^ 
jų didžiulį nepas Itenklnlni 
bei priešingumą.

Štai, Irano miestuose su
kurstyta minia pradėjo de j 
monstracljas, kurios Išvirtu 
į turto naikinimą bel’pastatų 
deginimą. Kaip nestebėtina , 
bet vadovauja toms riau
šėms dvasiškiai ir.. .komu
nistai’. Ypač tie pastarieji 
nori sukelti per visuotinus 
streikus Ir riaušes kuo di
desnį chaosą, kad "drumsta
me* vandeny daugiau žuvies 
pagautų"... (f'''

"Šalin šachas’." - štai jų 
lozungas, nes jis yra di
džiausia kliūtis jų siekiams. 
Ar ne panašiai įvyko Afgaj 
nlstane, ir ar nepaslskubtno 

'JAV-blų vyriausybė ten pri
pažinti komunistinę vyriau - 
sybę?’.

Pašalinus šachą ir įvedus 
"pilną"demokratiją,būtų le
galizuota komunistų partija , 
kuri netruktų pasikviesti 
"Instruktorių", o gal ir ka
riškių Iš gretimos Sovietų 
Sąjungos. T Ik pagalvokime , 
kas tuomet įvyktų: prie Per
sijos įlankos atsidurtų So
vietų Sąjungos taip svajotas 
" išėjimas į platųjį pasaulį". 
JI paimtų savo žinion ne tik 
didžiules Irano naftos vers
mes, bet Ir priartėtų prie 
Arabų pusiasalio. Vakarų 
Europos, o ypač Japonijos 
aprūpinimas naftos didele 
dalimi priklausytų nuo So
vietų Sąjungos malonės.Kai 
tos didelės riaušės vyko I- 
rano sostinėje, tai JAV-blų 
oficialūs sluogsnlal pareiš
kė, kad jie nieko negali pa
dėti "situacijai pakeisti"...

(Nukelta į 6 psl.)

gramą atsikuriančiai nepri
klausomai Lietuvai.

Taryba, išklausiusi visus 
pranešimus ir pasiūlymus ir

Imdami dėmesin tai, kad 
perspektyvinis nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimas yra 
ir visuomet bus labai svarbus
įvykis, kuriuo mūsų visuome-juos išdiskutavusi, priėmė 
nė giliai tiki ir labai domisi, tokio turinio nutarimą: TA - 
todėl esame nuomonės, kad RYBA, VYKDYDAMA SEIMO 
komunikate išdėstytas reika- REKOMENDACIJĄ, NUTARĖ 
las nepaseno ir nepasens. Jam SUDARYTI LIETUVOS STUDJ 
pasirodžius spaudoje, visuo
menė turės progos visapusiai

JŲ KOMISIJĄ. Ją sudaryti pa
vedė VALDYBAI.

DIDŽIAI GERBIAMOJI 
REDAKCIJA, 
Siunčiame Vyriausio Lie

tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Tarybos posėdžio, įvykusio 
1978 m. birželio mėn. 10 d. > 
komunikatą ir prašome teik
tis jį įdėti į Jūsų redaguo
jamą laikraštį.

Daug metų Tarybos posė
džių aprašymus ir nutarimus
ELTOS informacijų biulete-pasvarstyti ir pasisakyti. O 
niui paruošdavo VLIKO info r- jei pati tauta, atsikurdama 
macijų tvarkytojas. Šiemet valstybinę nepriklausomybę 
informacijų tvarkytojas B. 
Bieliukas pradėjo Tarybos 
nutarimų ELTOJE nebedėti. 
Toks Tarybos darbų ignora
vimas buvo iškeltas lapkričio 
11 d. įvykusiame Tarybos po
sėdyje.

Išvengimui panašių nesusi
pratimų, Taryba nutarė, kad 
jos posėdžių komunikatus 
ruošia rotacinis pirmininkas 
ir taip pat sekretorius. Pa
ruoštąjį 1978 m. birželio 10 d. 
Tarybos posėdžio komunika
tą, buvome nusiuntę ELTOS 
redaktoriui. Jis jį mums grą
žino su tokiu užrašu:," Bie- 
liukas sako, kad šiuo klausi
mu jau nueita toliau ir kad 
žinutė būsianti jau "pasenusi", komenduotą komisiją — 
todėl nebedėtina".
2 psl.

nenorės mūsų išeivių studi
jomis pasinaudoti, tai jos va
lia.

Reiškiame pagarbą 
L. Tamošaitis 
J. Audėnas 

Komunikaths P
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto Tarybos po
sėdyje, įvykusiame 1978 m. 
birželio 10 d. buvo išklausy
ta: Tarybos pirmininko L. 
Tamošaičio, Valdybos - dr. 
J. K. Valiūno, dr. B. Nemic- 
ko ir B. Bieliuko pranešimai, 
Tarybos nario St. Lūšio 1977h: 
VLIKO seimo vertinimas ir 
Tarybos nario J. Audėno pa
siūlymas sudaryti seimo re- 

ko- 
misiją, kuri imtų ruošti pro-

locaust" su jos visais komu- skaityti to didžiojo mūsų tau- tiksliau tas eitynes aprašė A 
nistiniaistalkininkais iršmei- tiečių susibūrimo įspūdžius, Lembergas "TŽ" Nr. 34, kur 
žėjais. Mūsų tautiečių pasi
sakymai, pataisymai ar atsi - 
kirtimai yra negailestingai 
apkarpomi, išcenzūruojami 
arba visai nespausdinami , 
ypač kada paliečiami žydų- 
komunistų nusikaltimai Lie
tuvoje ir kitur. Ryškus tam 
pavyzdys buvo su prof. A. 
Damušio straipsniu į Detroi
to " Free Press" ir daug at
vejų, kad net neįmanoma vi
sus išvardinti. Šie nesupran
tami žurnalistai ir žinių per
davimo tarnyba (news media) 
kaip pastebime, mielai bend
radarbiauja su komunistais, 
buvusių nacių ar "karo nusi-

ŽURNALISTŲ
NESUSIGAUDYMAS. . .

Apie 30 metų išgyvennę Šiau
rės Amerikoje dar vis stebi-- 

. mės šio visame pasaulyje 
laisvinusio kontinento žurna
listų nesusigaudymu, komu
nistinės sistemos nepažinimu, 
aklumu ar net kvailumu.

Nesibaigia spaudoje riks
mai dėl žmogaus teisių lau
žymo Pietų Afrikoje, Rodezi- 
joje ir Čilėje, o kada iške - 
llamas tikrai šlykštus žmo
gaus teisių išniekinimas So
vietų Sąjungoje,, tai nemažam 
skaičiui tų neprotingų žurna- gudrumo. . . Štai, 
lįstų yra jau kišimasis į so-Toronte Pasaulio Lietuvių Jeigu iš koncerte dalyvavusių 
vietijos vidaus reikalus ar Dienas ir visi, kurie dalyvavo 12-13. 000 tautiečių, eitynėse 
net grėsmė taikai.. . ir kurie apie tai tik spaudoj dalyvavo tik pora šimtinių,
• Arba paimkime tą garsiąją skaitė, sutiks, kad viskas pui- tai čia jau mūsų tautiečių ap- 
žydų propogandinęfilmą "Ho- kiai pavyko. Net nusibodo kiautimas ar išlepimas. Daug

kuriuos pamažu pradeda deng-jis pasako, kad ne visi ėj 
ti istorinės dulkės. Daug kas tvarkingai ;buvo tarpų po 3-6^—y 
nežino ar nenori prisipažinti, metrus ir kad kai kurie prie 
kadToronto PLD renginiuose kryžkelės einantieji išsmuk- 
pasitaikė ir juodų dėmelių- davo iš galvės ir kirsdavo 
nepasisekimų, kurių pats ryš-per sklypo kampą. ..Kai ku- 
kiausias buvo eitynės po di- rie ėjo šaligatviu".. . Man 
džiojo koncerto, kurios bai - pačiam teko šiose eitynėse 
gėsi vainikų padėjimu žuvu- dalyvauti ir mačiau, kad jų 
siema už laisvę, prie seno- netvarkingumu stebėjosi ly
gios Toronto rotušės. Deja , dintieji policininkai ir net 
kai kurie mūsiškiai rašeivos reikšmingai šypsojosi spal- 
šito apsijuokiančio nepasise- votį žmonės. Tačiau objekty- 
kimo ne tik nepastebėjo, bet 
net ir išgyrė. Štai "TŽ" Nr.
27, psl. 8, tūlas rašeiva ra
šė, kad "keletas šimtų gra
žiai

viausiai apie eitynes išsireiš
kė žinomas Toronto tautietis 
P. L. , kuris atvirai pasakė 
kad ėjome, kaip mongolų gąu-

išsirikiavę nužygiavo ja - palaidoje minioje.
kaltelių" medžioklėse irkrin- prie žuvusių paminklo". . .Ar
ta akin, kad tai vis "išrinkto 
sios tautos sūnūs . . Ką gali 
jiems padaryti, jeigu jų pri
sibijo net prezidentai, sena
toriai ir kitokie galiūnai ir 
kurie, buv. JAV Jungtinio 
Stabo v-ko generolo George 
BROWN žodžiais, valdo ban - 
kus ir žinių perdavimo agen
tūras (news media).

Kad nenuklydus tolyn į lan
kas, pereikime prie mūsiškių 
rašeivų ir jų aklumo ir ne - arba dar nebuvo pilnai atsi -

turėjome gavę po susipažinimo baliaus ? traukiu. Iždą perdaviau ir už 
jį nuo minėtos datos nesu 
atsakingas valdybos pirmi - 
ninkui Jonui Kuprioniui.

Juozas Kaributas 
Los Angeles, California.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Jurgis Gediminėnas 
Šiaurinis Ontario.ba vėl, "TŽ" Nr. 35, 3 psl. 

Ed. Daniliūnas rašė: "Maloni* 
staigmena; prie žuvusių už 
laisvę paminklo dalyvavo dau
giau žmonių, negu buvo gali
ma tikėtis - per kelis blokus 
nusitęsusi ketvertukų kolonai 
Ypač didelis nuopelnas ren- riusių tam tikrų organizaci- 
gėjų". . ..

Abu šie rašeivos, turbūt, 
patys tos nevykusios ar net 
sarmatlyvos eisenos nematė

VISUOMENĖS ŽINIAI, 
Pranešu, kad dėl susida-

niam darbui nepalankių ap
linkybių, iš Lietuvių Žurna
listų Centro valdybos iždi - 
ninko pareigų nuo 1978 metų 
lapkričio mėn. 16 d. aš pasi-
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LENKAS POPIEŽIUS 
IR MES ! RAŠO TADAS TOLIVARDAS

(Tąsa iš praeito numerio)
Sentimentaliai žiūrint,

jis priėjo Išvados pasirinkti neturėjo 
fantastinę rolę, neva, Joghl-' "įrodymui" 
los II-jo, t. y., padaryti save mas jo rasti bandė operuoti 
staiga labai populiariu Len
kijoje su planu prijungti

istorinių faktų
Ir negalėda-

K. Vojtyla - Popiežius John 
Paul II yra buvęs geras 
slidininkas — vienos 
išvykos metu 
Lenkijoje.

1 s
kraujo aukom. Iš esmės , mos gėdos dėmę/garblngd- 
lletuvlal niekados savo te- je/ lenkų tautos istorijoje 
topinių teisių į Vilnių atsi
sakyti negali, nes- atimti 
tautai sostinę yra , ! maž-| 
daug tas pats,kaip nuplauti 
Individui jo galvą, kai Lenki
jai Vilnius tėra tolimo už
kampio miestas. Ypač 
pabrėžtina, kad Vilnius 
tuval jau priklausė 
metų, o lenkams—t Ik 
pilnus 20 metų’. Iš viso, jų 
pretenzijos į Vilnių buvo at
siradusios ttk 20.. .amžiuje, 
neankščlau/192O m./. Net 
laike Lenkijos-Lietuvos uni
jos, per 350 metų, lenkai 
niekados nepretendavo gauti 
sau Vilnių’. Niekas Iš lenkų 
Istorikų nebando Ir nėra ka
da bandęs ginčyti, kad VU - 
nlų savo sostine padarė Lie
tuvos Didysis Kunigaikštis jos bei Europos žemėlapiuo- 
Gedįminąs 1323 m., o ne len
kai, Ir netrukus po to popie
žiui Jonui XXII kelis laiškus 
rašė kaip ttk Iš čla.Lenkljos 
karalius Kazimieras IIl/Dl - 
dysls/ vedė 1325 m.Gedimi
no dukterį, kai Vilnius buvo labai reikšminga ne tik lie
jau Lietuvos sostinė. VUnlus tuvių tautai, bet Ir jam pa
buvo, savaime suprantama, člam, nes greičiausiai,jo In- 
lletuvlškoje teritorijoje, nes.formacijos nepttnos, nesu- 
nė viena sostinė pasaulyje prantant Pilsudskio : asme - 
niekados nebuvo įsteigta už- ntškų/oportunlstlnlų/tnten - 
kariautoje priešo žemėje

Visi geografiniai vardai Ir lenkų tautos Istorijai vien 
dabar plačiai aplink Vilnių 
tebėra lietuviški. O Ir ant
roji lietuvių sostinė Trakai 
Irgi tebuvo vos 30 km. nuo - 
tolyje nuo Vilniaus. Pagal 
tarptaut.teisę,bandymas a - tyvlą žmoniškumo teisių po- 
neksuotl kitos tautos sosti
nę prilygsta agresijos Nr. 1 krislu aky Italų blurokra— 
aktui. To lenkai negali už- tams aplink jį, bet., atrodo, 
ginčyti ir neturėtų leisti pa- labai page r Intų tikinčiųjų pa
likti amžinai,kaip nelšdddo- dėtį Lietuvoje Ir kitur. .

kokia bus ateitis, įneš neži
nome. Lenkija visada bus 
stipriuoju partneriu Ir’’nus
kriausti" ją Lietuva neturi 
jėgų niekada nebandė Ir net 
negali bandyti Iš vteo.Ta
čiau, ar mes galime sau a- 
teltyje laukti geros valios Iš 
lenkų, bei Ignoruoti Pilsuds
kio klaidą 1920 m., norėju
sio įrodyti bet kurta kaina , 
kad "teisingas yra tas, kas- 
stiprus",/užmiršdamas tada 
ateities ruso, ar vokiečio 
" teisingumą"/. Mes dabar 
negalime būti akli Ir nema
tyti, kad, galbūt, nedaug laiko 
beturime, nes 21 amžius, 
greičiausiai, priklausys ttk 
geltona jai rase.su neišven
giamais pasikeitimais Azl-

dar
Lle- 
530 
ne-oportunIštintu motyvu/neva, 

noru vadovauti ttk psicho
loginėm nuotaikom Vilniaus 
gyventojų, kurių 1920 m. apie 
ple 55% buvo žydai, lygiai 
kaip Varšuvoje ar Krokuvoje/, pusavyje. Lygiai taip, 

nebuvo nė lašo pralieta per
500 metų/1386-192O m./ po bet kategoriškai nenorėjo tInės 
to, kai Jogaila ir Jadvyga unijos Ir vėl,kadangi plrmo- 
Lletuvą apkrikštijo/nors jau ji /Horodlės, Llubllno/unlja

.-c Ir 4 generacijas prieš tai 
Lietuva buvo turėjusi katali
ką karalių Mindaugą Ir būrį 
bajorų, pakrikštytų vokiečių 
Inte latyva/.

.»>■' Deja, nemaloniai ' lletu- 
vlų kraujas buvo lenkų pra-

, lietas 1920 m. per avantiūrą, noras valdyti abi tautas ttk—• 
kurią pilnai nusako tik vte-

- nas žodis PILSUDSKIS, mat, 
tai tebuvo ttk jo kaltė, o ne 
lenkų tautos. Pats PUsuds - 
kis, tačiau,buvo lietuvis/ Ir 
jis niekados to neslėpė/, Iš 
tėvo ir motinos pusės,Lletu-

vedė tik į progresyvų chao - 
są Ir vėliau visai pražudė 
ją/kartu Ir su pačia Lenkija/ 
Ypač su minėt Ina, kad Lenki
jos-Lietuvos unijoje labiau
siai anarchiškas anachro - 
nlzmas buvo lenkų magnatų

vienbalsiais nutarimais,vad. 
"liberum veto", kas, aišku , 
neišvengiamai vedė į katas
trofą ir—nuvedė’.

Lietuviams nenorint uni
jos pakartojimo, Pilsudskio

____  ___ projektas buvo Lietuvai a-
■ -Vos bajorų sąraše flguravu- „tlmtl sostinę Vilnių /ką jis 

šių su kelių šimtmečių pro
seniais. ; _____  , ______

k ambicijai Lietuva buvo per- 
maža ir jis jau anksti saupa-

’ s trinko Lenkiją, kurią valdy —z ijų nebuvo turėjęs, kaip ir 
tl.kalp lietuvis, jis, aišku, ne
galėjo turėti jokių pretenzi
jų, net mažiausių. Pagerinti 
šansus savo ateities karje
rai, jis tegalėjo atrasdamas 
kažkokias naujas amerlkas 
ar aukso kasyklas. Atrodo

- 2 _ ___ “ ■ 1920 m.padarė Ir valdėpo to
Pilsudskio , tačiau, mažne 20 metų/, nors Len - 

kljoje niekas net per 500 
metų prieš tat jokių preten-

bendral, niekas Iš lenkų ne- 
kvestlonavo fakto, kad Vil
nius jau yra buvęs Lie
tuvos sostine net per 
kelis šimtmečius .’

Pagaliau, nė pats
sudskls nedrįso ginčyti, nes

Pll-

a-
-■ Išeitų, mes turime prašyti 

lenką popiežių palaiminimo 
... / moralaus ginklo/ su Inten

cija, kad niekuomet ateityje Lietuvą naujos unijos ryšiu,
nebebūtų pralietas lenkų- Lietuva, žinoma, tada ar bet 
-lietuvių kraujas kovai tar - kada—nebūtų atsisakiusi ko- 

kaip operuoti ekonomiškai Ir ki
taip, pagal laisvą susitarimą, Daryti referendumą net sos-

prtklausomybel ap
spręsti Ir dargi be tarptauti
nės kontrolės, žinoma,tebu
vo machlavellškas teisingu
mo bei tarptautinės teisės 
laužymas, nežiūrint,kad ša-' 
llško/nesąžiningo/ pritari
mo Ir buvo šiek tiek rasta 
tarp Pilsudskio sąjungininkų 
užsienyje. Dideli tautų lyde
riai pramato ateitį 200-300 
metų pirmyn, ar mažiausiai 
1OO metų. Pilsudskio klaida 
1920 m. buvo aiški Ir labai 
didelė / niekas negali abejo
ti rezultatais/, nes, štai, 
dabar, Ir tai, jau mažne 40 
metų/ nuo 1939 m. /Vilnių 
Lietuva Ir vėl turi savo ran
kose, kaip sostinę, tačiau, 
labai garbingai Išlavi
ravusi be lašo lenkų kraujo 
praliejimo, net Ir turėdama 
aiškiai revanšo teisę.

Mes už tai galime sau 
drąsiai reikalauti didelio Is
torinio kredito, nors Ir ne 
tiek didelio, kaip už davimą 
Jogailos dinastijos ar už 
mūsų pagalbą lenkams prieš 
5 su puse šimtmečio /141O

m./.padedant sumušti kry
žiuočius Grlunvaldo- Žal - 
girlo pergale, kai lenkai bei 
lietuviai, kovodami atskirai, 
bevelk tikra, kad tą didįjį 
mūšį būtų pralošę vokiškam 
priešui.

Ar greit Lenkijoje atsiras 
ekstremistų Ir vėl, norinčių 
pralieti jūrą lietuvių kraujo, 
kad Vilnių pasiimtų Ir valdy
tų 20 metų, antrą kartą/ Ir 
po to, aišku, vėl prarastų/?

;Gal jie užmirš,kad lietuvių 
pusėje ne tik abu lemtln - 
gal didieji kaimynai / rusai 
bei vokiečiai/, bet Ir visi 
teisingumo bei teisėtumo į- 
rodymal. Galų gale, kas gi 
Iš to, jei Vilnius ateityje net 
daug kartų/ kas 20 metų/ 

■ pereitų tai į lietuvių, tai į 
lenkų rankas su didelėmis

se Ir su galimais naujais 
pavojais tiek lietuvių, tiek 
lenkų egzistencijai, vegeta
cijai, ar net Išlikimui?

Pert tekti šluos faktus po
piežiui Jonui Pauliui II būtų

cljų Ir machlavellzmo dėmės

per tai. Neskubėkime su 
Punsko skundais.

Ps. Spauda rašo, kad len
kas popiežius norįs pagerin
ti Vatikano tradicinę,korup-

lltlką, kas, be abejo, bus

Kur tie sustoję. Laikrodžiai ?
‘ (Žurnalas "Varpas"(15/77) leidžiamas L. V. L. S. VarpĮnJnkų Filisterįų.Draugijos-tąlpino šia antrašte 

pasitraukusių iš dabartinės Lietuvos keturių asmenų pasisakymus. Kai šis žurnalas nepasiekia visų 
mūsų skaitytojų, o juo, kai kurie lietuviški laikraščiai pasirinkdami persispausdino tik dalį pasisa
kymų, perspausdiname ištisai. NL.)

Per ilgą eilę metų dickutuojame išeivijoje klausimus, liečianči
us visuomeninio, politinio bei kultūrinio darbo kryptis. Jie visi 
daugiau ar mažiau susiję su dabartine Lietuvos padėtimi, kurią vis 
daugiau pradedame pažinti ne vien tik iš tenykštės spaudos, 
kontaktų su iš ten apsilankančiais turistais, penkiadienių ar 
privilegijuotų kelionių Lietuvon, bet ir iš tiesioginių liudininkų. 
Tokių, būtent, kurie stebėjo ir matė pavergtos Lietuvos gyvenimą 
platesniu žvilgsniu ir kurie patys buvo-rusinimui bei nužmogini
mui besipriešinančios tautos dalimi.

į kai kuriuos iš jų ir buvo kreiptasi, prašant pareikšti savo 
nuomonę j keturius mums rūpimus klausimus.

Atsakymus atsiuntė ir čia pasisako šie:
1. Kęstutis Jokubynas, dar būdamas nepilnamečiu veikęs 

Lietuvos pogrindyje, 17 metų praleidęs Sibiro koncentracijos
\_ z! stovyklose. Po ilgų trukdymų buvo iš Lietuvos išleistas pas brolį

Kanadoje, kur atvyko 1977 m. vasarą.
2. Aleksandras Štromas, intelektualas, teisės mokslų dakta-. 

ras, iš Lietuvos atvykęs prieš keletą metų. Dabar yra mokomojo 
personalo narys vienoje Anglijos kolegijoje.

3. Tomas Venclova, poetas, intelektualas, Lietuvos komiteto 
Helsinkio nutarimų vykdymui sekti narys, plačiai žinomas ir rusų 
disidentų tarpe. Atvyko iš Lietuvos su laikinu leidimu 1977 m. 
Kalifornijos universiteto pakviestas, čia netrukus sovietų konsu
lo buvo jam pranešta, kad iš jo atimta Sovietų Sąjungos pilietybė.

4. Vladislovas Žilius, gimęs 1939 m., baigęs Vilniaus dailės 
institutą, dailininkas. Nepakeldamas politinio prievartavimo 
kūryboje, quo T975 m. prašėsi su žmona leidimo išemigruoti į 
užsienį. Ryšium su tuo pateko į persekiojamųjų sąrašą. į Vakarus 
buvo išleistas 1976 m. pabaigoje. Gyvena ir kuria Niujorke.

Skaitytojas patirs, kad jų atsakymai ne visur vienodi, kaip, be 
abejonės, yra nevienodas ir pavergtos Lietuvos žmonių, iš kurių 
tarpo jie neseniai išsiskyrė, galvojimas. Tačiau pabrėžtina yra tai, 

‘ kad nei vienas iš jų nesiūlo išeivijai atsisakyti politinio darbo ir 
rūpintis tik lietuvybės išlaikymu bei tautinės kultūros puoselėji
mu.

Pareiškusiems savo mintis skaitytojų vardu nuoširdžiai 
dėkoju.

Redaktorius
— • —

Didžioji mūsų išeivijos dauguma su jos organizacijomis ir spauda čia per 
daugelį metų vis kai kurių febepuolama už ,.laikrodžio sustabdymų 1944 m.", 
už atsilikimų, sustagarėjimų ir konservatyvumų. Tokie priekaištai bei 
kaltinimai daugiausia kyla dėl požiūrio į pavergtų Lietuvų ir dėl santykiavimo 
su ja. Tariamai pažangų sąjūdį šia atstovauja besąlyginio bendravimo su 
pavergtu kraštu šalininkai, paremdami savo argumentus iš ten ateinančia 
spauda, lankytojais, o ypač pareiškimais tokių tautiečių, kurie specialiomis 
teisėmis keliavo po Lietuvų ir gavo pasireikšti ten su paskaitomis, dailės darbais 
ar susitikimais su vietiniais žymūnais.

Įdomu, kokį Jums įspūdį padarė, patekus į Vakarų pasaulį, lietuviškoji 
išeivija: jos tautinis sąmoningumas, pastangos atgauti mūsų tautai laisvf, 
kultūrinė veikla ir ideologinis pasiskirstymas?

Kęstutis Jokubynas:
Nešiimčiau išsamiau apibūdinti lietuviškos išeivijos—tam 

stinga patirties. Kiek suspėjau pamatyti, pastangų dedama 
nemažai ypač kultūrinėje plotmėje.
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Lietuvoje daug kas sielojasi dėl išeivijos ideologinio pasiskir
stymo ir, tur būt, dažniausiai iŠ to kylančios nesantaikos. Mūsų 
mažai tautai vis auga pavojus būti užgožtai didžiųjų, šio pavojaus 
akivaizdoje bet koks susiskaldymas atrodo tikrai žalingas. Aš ir 
dabar esu tokios nuomonės.

Dr. Aleksandras Štromas: ,
šis klausimas susideda iš dviejų dalių: 1) apie bendravimą su 

kraštu ir 2) apie įspūdį, kurį man padarė lietuviškoji išeivija, kai aš 
patekau-į Vakarus. Atsakau iš eilės:

1. Aš esu kuo tampresnio bendravimo su kraštu ryžtingas 
šalininkas. Mano nuomone, - jei išeivija nori atlikti bet kokį 
naudingą vaidmenį krašto gyvenime, ji turi gerai pažinti jo 
nuotaikas, problemas, egzistavimo būdą bei viltis ateičiai. Gi nešti 
kraštui savo patyrimą ir idėjas yra tiesioginė išeivijos pareiga. 
Kraštas turi žinoti, kaip jis atstovaujamas išeivijos, o išeivija; kad 
tinkamai atstovautų kraštui (ne tiek užsieniui, nors ir tai yra 
svarbu, kiek pačiam kraštui), turi jį irgi gerai pažinti. Kaip visa tai 
gali būti atsiekta be.tampraus bendravimo su kraštu, aš neįsivaiz
duoju.

Tik per bendravimą, per vienas kito pažinimą išeivija ir 
tautos kamienas krašte gali tapti tuo suderintu-vieningu naciona
liniu junginiu, kuris bendromis jėgomis (nors ir skirtingose 
rolėse) ruošia Lietuvos laisvės rytojų.

Žinoma, yra, deja, ir tokių išeivių, kurie lankydamiesi 
Lietuvoje priima už gryną pinigą tenykštę propagandą ir rašo 
liaupsinančius pareiškimus „Gimtajam Kraštui". Tai, kad išeivių 
tarpe atsiranda tokių neišmanėlių, mus krašte be galo stebindavo 
ir lihdnai nuteikdavo. Galvodavome, kad, nors tie' žmonės dar ir 
kalba lietuviškai, bet jau yra nustoję buvę mūsų lietuviškos 
visuomenės nariais, jau yra tapę grynais vakariečiais, kurių tarpe 
tiek gausu iliuzijų dėl tarybinio socializmo ir jo „įstabių 
laimėjimų, keliant liaudies gerovę". Tačiau manau, kad dėl tokių 
reiškinių, kai atvykęs į Lietuvą atskiras lietuvis-išeivis pradeda 
žavėtis tuo, kaip mes tarybinėje santvarkoje egzistuojame, kaltė 
tenka ne tiek bendravimo su kraštu fenomenui, kiek lietuviško 
politinio darbo išeivijoje trūkumams.

Nutautėjimas pasireiškia ne tik kalbos ir tradicijų užmiršimu, 
bet ir orientacijos krašto gyveninio sąlygose, jo vertybių sistemoje 
bei aspiracijų gairėse praradimu. Tautietis-išeivis, kad ir lietuviš
kai kalbąs, jei jis giria tarybinę santvarką, jei vidiniai susitaiko su 
okupacija, man yra absoliučiai tiek pat nutautėjęs, kiek ir tas, 
kurio pavardė dar lietuviška, bet kalba, tradicijos, mąstymo būdas 
ir interesai jau grynai svetimtautiški.

Taigi, smerkime ne bendravimą su kraštu, o save, savo 
politinio darbo su platesniais išeivijos sluoksniais trūkumus. 
Vienas iš tokių didžiausių trūkumų, tur būt, ir yra ta ilgą laiką 
politinėje išeivijoje vyravusi opozicija bendravimui su kraštu.

2. Mano įspūdžiai apie išeiviją yra, aplamai paėmus, labai geri. 
Daug buvo juose netikėto, džiuginančio, teikiančio naujų vilčių. 
Gyvenant krašte buvo labai sunku įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, 
lietuviškumas, meilė Lietuvai, susirūpinimas jos padėtimi ir 
reikalais, o, svarbiausia, nuoširdus noras veikti jos labui yra taip 
plačiai išeivijoje paplitę. Prisipažinsiu, galvojau, kad daug didesnis 
lietuvių-išeivių skaičius per praėjusius 30 su viršum metų 
vienokia ar kitokia prasme nutautėjo, prarado su Tėvyne gyvą 
dvasinį ryšį. Malonu buvo įsitikinti, kad klydau ir savo akimis 
pamačiau išeivijoje tokią skaitlingą bei įvairialypę, tokią gyvą 
lietuvišką visuomenę—visuomenę tiesiogine šio žodžio prasme, o

ne atskiras išsidriekusias po pasaulį emigrantų grupes. Ypač 
nustebino mane tas skaitlingumas, rodįs, kad didžiulė dauguma 

U t^fpo ir v.įjsą.i.dąr žalio jauninto,
laiko save pirmoje eilėje lįętuyiai^o^j^p ^kįpąskpi šalių, kUrfafe 
gyvena, yisuonjienės nariais. *' ' " ’

Žinoma, aš suprantu vyresniosios išeivijos kartos susirūpini
mą prieaugliu; suprantu, kad nutautėjimo problema, ypač 
jaunimo tarpe, yra išeivijoje gana aktuali. Tačiau, mano akimis 
žiūrint, atsiektieji šia prasme rezultatai stebėtinai geri. Jaunimo 
kongresai, Santaros-Šviesos aktyvi veikla, o ir neseniai pasibaigu
si studijų savaitė Anglijoje buvo man ryškiausiu šio teiginio 
įrodymu. *

Gal šiek tiek nuvylė mane politinė išeivijos veiklos pusė. 
Gyvendamas krašte galvojau, kad politinis išeivijos organizuotu
mas, lygiai kaip ir politinio jos darbo lyginamasis- svoris bei 
reikšmė yra kiek aukštesnio lygio, negu tas, kurį atvykęs į 
Vakarus pamačiau. Politinė išeivijos veikla man pasirodė per 
mažai sukoncentruota į kraštą ir jo problemas, į ryšių su kitų ‘ 
komunistinių kraštų išeivijomis sudarymą, o, iš kitos pusės,—per 
daug atitrūkusi nuo kitų paties lietuviško darbo (visuomeninio, 
kultūrinio ir pan.) barų.

Tačiau ir šioje (politinės veiklos) srityje aš matau išeivijoje 
labai daug pozityvaus. Visų pirma, pozityvus yra pats faktas, kad 
išeivijoje. visgi egzistuoja gana stipri politinė struktūra; tokiai 
struktūrai jau egzistuojant, susidaro tvirta bazė politiniam darbui 
toliau stiprinti, gerinti, modernizuoti ir reikiamai perorientuoti.

Antra, tai plačios išeivių visuomenės, ypač jos jaunimo, 
idealizmas, pasišventimas Lietuvai, kuris sukuria išeivijoje aukštą 
politinį potencialą; tam, kad pastarasis nedingtų, neliktų nepanau
dotas aktyviam politiniam veiksmui, reikia tik išmokti- jį pakanka
mai sukoncentruoti, reikiamai skatinti ir tiksliai nukreipti. Čia 
vėlgi labai daug priklauso nuo išeivijos politinės struktūros 
pastangų, nuo to kiek josios pasirinktos politinės veiklos kursas 
galės sumasfnti plačiąją išeivijos visuomenę, atitikti jos nuotai
koms bei tautinės misijos realizacijos poreikiams. Manau, kad 
politinės išeivijos veiklos sukoncentravimas į kraštą duotų šia 
prasme labai teigiamų rezultatų.

Trečia, tokie konkrečiai jau vykstančios politinės veiklos 
faktai, kaip, pavyzdžiui, jaunimo laisvės maršas į Vašingtoną arba 
„Sėjos" žurnalo redakcijos parodyta iniciatyva Lietuvos rieprik- 
lausomybinei programai išeivijoje ruošti, lyg ir nustato gaires, 
duoda kryptį tolimesniam efektyvaus išeivijos politinio darbo 
sėkmingam vystymui.

Dėl visų šių priežąsčių tikiu, kad mano tam tikras nusivyli
mas išeivijos politine organizacija bei veikla yra tik labai laikino 
pobūdžio reiškinys.
Temas Venclova:

šio klausimas iš dalies jau suponuoja atsakymą. Jeigu koks 
sąjūdis vadinamas „tariamai pažangiu", tai greičiausiai tikimasi, 
kad jis bus besąlygiškai pasmerktas. Tą praktiką pažįstu iš 
Lietuvos, ir man ji neatrodo konstruktyvi. Bet apie tai vėliau.

Apie išeiviją jau Lietuvoje šį tą žinojau—ir iŠ oficialiosios 
propagandos, kurią mes pratę „skaityti atvirkščiai", ir iš radijo bei * 
retkarčiais gaunamų išeiviškų knygų. įspūdis pamačius išeiviją 
savo akimis—geresnis, negu tikėjausi. Nemaniau, kad lietuvių 
kolonijos tokios didelės ir gyvos. Tautiškai ir jaunesnieji, rodos, 
pakankamai sąmoningi. Buvau girdėjęs apie išeivių kultūrinę 
veiklą, bet, kaip* dabar matau, žinojau tik apie kokį 20% tos 
veiklos. Atrodo, lietuvių bendruomenė daugeliu atžvilgių pralen
kia ne tik latvių ir estų, bet ir žymiai stambesnes lenkų ir rusų 
bendruomenes. Ko gero, išeivija pati nejunta savo galios ir įtakos 
tėvynei. O ta įtaka, nepaisant visų varžymų ir uždangų, tikrai 
nemaža.

Dėl ideologinio pasiskirstymo: jis yra sveikas ir būtinas 
daiktas, kol neišvirsta tuščiomis rietenomis, beprasmiais savitar
pio kaltinimais ir įtarinėjimais. O tokio pavojaus—ir, tur bqt, 
didelio pavojaus—esama. (Bus daugiau) O P SI •
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

JUOZAS KAPOČIUS
LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS LEIDĖJAS

tos mūsų intelektualinės, 
mokslinės, meninės,admi — 
nistracinės ir techninės pa
jėgos. Į "vykdomąjį štabą " 
patį ne skaitlingiausią, įsi - 
jungė ir Juozo Kapočiaus 
šeima.

Uždavinys buvo išleisti 
ne bet kokią enciklopediją. Ji 
turėjo prilygti Vakarų pa
saulio standartams ir ap
rėpti ne tik Lietuvai ir lie - 
tuviams svarbią medžiagą , 
bet sukaupti pagrindines ži
nias įvairiose srityse ii į- 
vairlų tautų bei valstybių.

Kad užteko bendradarbių, 
įrodo, kiek inteligentijos iš
sigelbėjo iš rudojo ir raudo
nojo teroro. Gal ši objekty - 
vi,išsami Lietuvių Enciklo
pedija bent dalimi įprasmins 
visų mūsų čia buvimą.

Olševskis pradėjo organi
zuoti redakcinį kolektyvą, 
bet dėl lėšų stokos ir dėl 
bendradarbių nesutarimo, 
nevykdyta. Dar porą bandy
mų pačioje Lietuvoje nepa - 
vyko. Galų gale 1931. m. 5 d. 
pasirašyta sutartis ir vyr. 
red. buvo prof. V. Biržiška .

Mūsiškė Lietuvių Encik
lopediją sudaro 36, gražiai 
įrišti tomai.

Kiekvienas tomas turėjo 
dažniausiai po kelioliką re
daktorių.

"Kai du stos- visados 
daugiau padarys"... o čia 
į šį darbą stojo šimtai dar
niam darbui pasiryžę žmo
nės. Bet - be to vieno-Juo - 
zo KAPOČIAUS - nieko ne
būtų išėję.

Š. m. gruodžio 3 d. Bosto • 
ne paminėta šio didžiulio 
darbo pabaigtuvės.

Alfabetiškai sutvarkytų, 
sistemingesnių enciklopedi
jų pradėjo rodytis tik XVII a. 
ir XVIII a. pradžioje. Pats 
pirmasis tos rūšies veikalas
yra italų pranciškono friaro Enciklopedijos, 
ir geografo V.M. Coronelli 
bendrinė alfabetinė Enciklo
pedija. Jos buvo išleista 7 
tomai, nors užsimota 45.

- Aš daug kur ir daug kuo 
rizikavau. Visur rizikavau, 
net pačiu savo gyvenimu. . . 
Didžiausia rizika buvo en
ciklopediją- jai užstačiau 
viską. Ačiū Dievui, kad lai
mingai išėjo, 'tai žodžiai 
žmogaus, kuris įvykdė iš - 
eivijos istorijoje negirdėtą, 
ne pakartotą ir vienintelį to
kio masto uždavinį- išleido 
Lietuvių Enciklopediją, pa - 
aukojęs tam tikslui 25 me
tus kieto, nėatlaidaūb darbo.

Enciklopedijos leidėjas 
Juozas Kapočius šiam dar
bui ryžosi neįmanomai sun
kiose sąlygose: bendradar - 
biai po viso pasaulio konti - 
nentus išsiskirstę, po įvai - 
riausius miestus. Taip pat 
išsiskirsčius ir mokslinė 
lituanistinė medžiaga. Vien 
tas vaizdas būtų atbaldęs 
pačius drąsiausius ir ga
biausius. Bet neatbaidė ir 
nepalatižė 'JUbzb'Kąpočiaus Ū kąj^’-buvo iškeltas darpfleš 

jo dėką^ buvb ,sunftobi’lizuo- I Paš’.'Kdrą'JAV. 1910 rnJ. AM. 
’-.i -f r' ™

Mūsų kaimynai latviai sa
vo enciklopedija buvo pradė
ję rūpintis jau XIX a pabai - 
goję. Nepriklausomybės lai
kais latviai buvo išleidę 21 
tomą(iki žodžio Tjepolo), vė
liau nebuvo leidžiama. Vė - 
liau, po karo, Švedijoje iš - 
leista 30 sąsiuvinių, skiria - 
mų tik latvis tikai.

Sumanymas leisti lietuviš- 1
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Praeities rūkams b e si a i da nt

. ji Pi'kalnių tautos išsiplėtimas
(Iš M.c, irnbutienės “The Bronze Age”, 22)

Prieš klek laiko matėme/NL, nr. 2b,p.5/,kad mūsiškės 
a is č lų kiltys,pagal "Russian Primary Cronlcle" Ir grai
kų geografinius pavadinimus, buvo vadinami visokiais var
dais.

‘ Minėjome/plg.Chas. L.Th.Plchel, "Samogttla'7, jog 
aisčiai senovėje, t. y.kelis tūkstančius metų prieš Kr.,gy
veno prie Tauro kalnų. Reikia priminti,kad šie kalnai 
/plg.Eratosteno 220 m.prieš Kr. navigacinį tuometinio 
"pasaulio" žemėlapį/ tęsėsi nuo Turkijos Iki Indijos,to - 
dėl Ir mūsų protėviai daugumos mokslininkų yra dar va - 
dlnaml Indo-europiečiai, t.y. Europos Indai,- In - 
dėnal.

Visos aisčių tautos /Žemaičiai,aukštalčlal-1 lėtu - 
vlal; jotvingiai, rusėnai, prūsėnal ir keltat/buvo tos pačios 
religijos- arijų, kalbėjo bendra kalba ir praktikavo tuos 
pačius papročius.

PILKALNIŲ. TAUTŲ IŠSIPLĖTIMAS /23OO - 2200 B.C./

Archeologiniai, antropologiniai, kalbiniai Irkt.duoM* 
menys liudija, kad mūsų protėviai atsčiai religiniais 
sumetimais ^pildavo mirus lems palaidoti p ve n t kai n lūs 
/supiltas kalnas, pit-grave, kurgan ,t.y.’,*kur gana vis -

Eidami nuosekliai atgal tais praeities Įsuptais /kaip 
juos gražiai pavadino B.Glrčys/, per 3000 - 4000 metų, 
nusekame mūsų tautų atsikėlimą iš Anatolijos /dabar - 
tlnės Turkijos/ J Europą ir Pabaltį nenutraukiama gran - 
dlml. (Žiūr. nuotrauką 1)
Pirmoji aisčių imper I ja/nuo 1930 m. pr.Kr./

Atsiminkime Ir vėl, jog mūsų protėviai buvo pravard - 
žiu o ja ml - vadinami visokiais vardais. Tai priklausė KAS 
Ir KAIP mus taip vadino tada, net Ir šiandienį getai/he- 
tai - hetltal/, trakai, dakal, rasėnal, prūsėnal, persai i 
Europos indai Ir 1.1. Iš dalies tai priklausė,kurios tautos

_ ar vietovės valdovai paimdavo vadovaujamą poziciją.
Čia trumpai paduodame mūsų senųjų karalių - valdo, • 

’ vų vardus nuo 1930 jn.prieš Kristų:
/U/ PE ČION IS, gimė apie 1930 pr.Kr. ,/U/PMUSTIS- 

trys genkartės be

Užtektų Juozui Kapočiui 
to vieno nuopleno- Lietuvių

Bet kaip ne
paminėti ir kitų jo užmojų?

Jis išleido V. Krėvės-
Mickevičiaus raštų 6 tomus 
Br. Kviklio Mūsų Lietuvos- 
4 tomus ir 15 kitų knygų, vi - 
so 61 leidinį pagal 1969 mži - 1920 pr.Kr^ANITAS - 1900 pr.Kr 
nias Papildomame LE tome), vardų /trūksta dokumentų’./, TAUTGAILA-1810 pr.Kr. /Uz

PA ŠERU MA - 1780 pr.Kr., *LABARNAS - 1750 m.pr.Kr. 
GUDU SAULIS -1720 pr.Kr., *PIMPIRAS - 1690 pr.Kr. , 
Ge MAR SAULIS- 1660 pr. Kr., MŽIDANTAS -1630 pr.Kr

AMUNAS -1600 pr.Kr. ,TOL UPĖNAS -1570 pr.Kr., *
ALUVAMAS - 1520 pr.Kr., RŽIDANTAS - 1500 pr.Kr.

Pastebėkite, kad žvaigždute M pažymėti vardai paduo
dami paraidžiui (plg. H. Theodor Bossert, Alt Anatolien) , 
visai nebandant juos atlietuvinti. Kiti labai mažai teištai- 
syti, tik interpretuojant klynraščio - mūsų pirmutinio 
rašto- skiemenų rašybą šių dienų abėcėlė.

Pabaigtuvių Vainikas-žo
džiais neišsakomas AČIŪ . 

b.

-y i

.fKi -

ki ui. GEMUVATOLIO ANTSPAUDAS (14 š.pr.Kr.) o .wwU 
(Žiūr. nuotrauką 2)

i- čjfcuu

■ /Gemuvatolio
(Iškasena iš Buyuk Kale. T.

Antspaudo įrašas (aplink)

antspaudas (14 šimtm. prieš Kr.)
Beran, Die hittitische Glyptik von Bogazkoy)

Štai naujausių archeologinių duomenų santrauka, paremta tūkstančiais po karo 
atliktų kasinėjimų, kurie be to patvirtina ir ankstesnius. Jų nebeginčija joks rimtas 
pasaulinis mokslininkas, ir jie netgi pripažįs’ami, kad ir nenoromis, rusų bei lenkų.

tačiau tų pagrindinės svarbos mūsų pioistorės žinių nerasime jokiame Lietuvos 
istorijos vadovėlyje. — jie vis dar tebesiren ia 1918 metų laidomis...

"Didžiojo kunigo (Ge)muva Tolio (Muvatalio) antspaudas, sūnaus (Ge) Mar 
Saulio. (Mursilio) karalių karaliaus, didvyrio, dievų numylėtinio: Saulės Dievo (Mit
ros) sūnaus. Perkūno, Serumos, Apsaugos Dievų."
Virš kairės Dievo rankos:

"Didysis dangaus Dievas Perkūnas" (Apsigaubęs tiara).
Po kaire Dievo ranka:

"Didžiojo Dievų Dievo Majestotas" (Sauluva — sparnuotoji saulė ir trijų aukurų 
simboliai).
Kairėje pusėje, grupės užpakalyje: (

"Karalių karalius (Ge) Muva Tolius".
Pastebėkite Pcikūho dešinės rankos judesį: jis apkabina, "globoja" karalių. 

Jo būdas laikyti krivulę mums neįprastas — “atbulai", — bet daugelio kitų atvaizdų 
paliudytas ir atidengia tos kreivos lazdos reikšmę: kunigai užkardavo besispiriančiai 
aukai tą kablį ant kaklo, atitempdami ją prie aukuro...

Todėl krivūlės apnešimas po liaudį visuotinės mobilizacijos atveju simboliškai 
reikšdavo, jog neatvykusioms reikės atsakyti kaklu. Musų karaliai mirties bausmę ' \ r 
kydavo tik dviem atvejais: bailius liepdavo paskandinti pelkėse, o išdavikus pakaM 
žmogžudžius gi. pagal kraujo keršto pareigą, turėdavo nubausti aukos giminės, irjigt 
to laiko kūnas negalėjo būti garbingai palaidotas, nes jo vėlė šauktųsi keršto ir gąsdintų 
žmones naktimis (Iš čia labai gausios vaiduoklių pasakos.)

Smulkesnių gi skriaudų ar ginčų atveju nukentėjęs nesibylinėjo: jis čia pat vietoje 
išlygindavo nuomonių skirtumą, išsitraukdamas kardą ir kviesdamas įžeidusį “Dievo 
teisman" — dvikovon.

Tuo paprastu ir labai efektingu būdu tvarkant įžūliuosius bei nevaleivas, išmo
kėme visą Europą neapsakomai rafinuoto mandagumo, kuriuo vėliau garsėjo ypač 
ispanai ir prancūzai. Tai mūsų kultūros, mūsų tauriųjų riterių vvčiu-gudų neabejotinas 
palikimas.

KRIVIU KRIVAITIS IR KARALIUS

(Bossert. Altanatolien p. 113. #507)
Reljefas iš Alaca Hoyok. Krivių-krivaitis Arnuvandas (be atlietuvinimo, taio kaip 

pas Bossertą). laikydamas krivulę “atvirkščiai", artinasi prie aukuro atnašavimui su 
karaliumi lautgaila (Tutehalija).

Yra taip pat antspaudų, rodančių “bičiulystės" apeigą: karaliui dovanojamas bičių 
p7’§2i)tCb<SSria,M ,U° Stfn,ausiu PaPr°eiu pas mus (pvz. Frankfort. CylinJeF'Seais,

• Yil,au’ P° Kr" Romos bažnyčiai perėmus valdžią palaipsniui Euro
poje iš mūsų Krivaičių, ta pati krivūlė, jau nešama kreive aukštyn, tapo vyskupų mirties 
galios simboliu. Jie tuo visai nesidrovėjo pasinaudoti: atminkime inkvizicijos ant 
laužo deginimo papročius.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Mokytojų suvažiavimas
'i T VirnoniaaL. Eimantas 

gubas klases tų pačių skyrių, tobulinti iš pereitų Aietųkur- 
Tai yra didžiausia Kanados -so. Tokie atvejai gal turėtų 
lietuvių mokykla. 4 Toronto panašumo Į beskyrinį darbą, 
mokyklos kasmet išleidžia Vedėjai siūlė, kad gal reikė-

Š. m. lapkričio mėn. 11 d. 
Hamiltone įvyko KLB Švie
timo Komisijos sušauktas 
mokytojų suvažiavimas. Ja
me dalyvavo mokytojai iš To- gražų metraštį knygos pavi- tų ckioti tam tikrus kreditus 
ronto, Hamiltono, Montrea - 
llo ir Londono, iš viso su 
svečiais per 40 asmenų.

Tiesa, mokytojai švietimo 
problemas pagvildenti susi
renka jau net trečią kartą. 
Pavasarį - kovo 26 d. moky
tojų suvažiavimas buvo To
ronte. Taip pat Toronte per 
Pasaulio Lietuvių Dienas bir
želio 27 - 30 dienomis, mo
kytojai turėjo sėkmingą kon
ferenciją. Konferencijoje da
lyvavo ir kitų šalių lietuviai 
mokytojai. Bet šis trečias 
suvažiavimas buvo kiek ki- 
toka. Jame nebuvo lietuvių 
kalba paskaitų, bet gal porą 
valandų " discipliną klasėje" 
nagrinėjo anglų pedagogas 
Mr. Ron Side.

Po įprastinių dalykų - mal
dos ir sveikinimų - suvažia
vimas pradėtas mokyklų ve - 
dėjų pranešimais. Londono 
mokykla šiais mokslo metais

dale. ir sumaniai - našiai dirban-
Hamiltono mokykla turi 85 tiems mokytojams. Mokyk- 

mokinius. Pernai buvo 76 mo-los turėtų ieškoti visų tų iš 
kiniai. Dirba 10 mokytojų . kurių galima laukti mokyklai

paramos ar pašalpos. Mont - mokos eigą, 
realio mokykla turėjo prakti- 
kantų, kurie stebėdavo ir pa
dėdavo nuolatiniam mokytojui

KReM
Toliau prelegentes pa dali- A/t / 1K I

no klausytojus į grupes, ku- W 1 f* I
rios tarpusavyje turėjo pana- ' 
grinėti ir iškelti savo pasta
bas pagal diagramoje įrašy- W 
tas šias klasės valdymo prob- 
lemas: ■ M

1. Mokinys svajoja, visai 
nekreipdamas dėmesio Į pa- J

Pusė jų - jaunosios kartos 
žmonės.Mokyklą gausiai re
mia bankelis "Talka", para
pija, bendr. apylinkės val
dyba ir medžiotojų draugija, klasėje. Kitais metais prak- 
Mokinių pajėgumas labai į- tikantai įsijungdavo Į nuola- 
vairus; yra stiprių ir labai: tinį darbą mokykloje. Tai 
silpnų. Iš tėvų . nugirstama, sektinas pavyzdys, 
pageidavimų, kad gerieji mo- Lietuviškai nekalbantiems 
kiniai nebūtų premijuojami, mokiniams vadovėlį jau pa

ruošė Antanas Rinkūnas. Va- problemoms pašalinti ir jo su 
dovėlis susideda iš trijų 'da- darytų grupių pastaboms ap
ijų ir turi darbo sąsiuvinius, tarti, prelegentas siūlė įvai- 
Kai vadovėlis bus atspaustas, 
mokyklos galės juo naudotis.

Vaikų darželiuose patarti-

2. Mokinys trukdo kitiems
mokiniams, A

3. Klasėje pasireiškia sto
ka mokinių kooperacijos,

3. Klasėje jaučiamas noras 
paneigti mokytojo autoritetą A 
ir iškyla mokinio elgesys A 
prieš kiekvieną autoritetą. ~

Šioms ir panašioms klasės w

rių sprendimų. Mokytojas 
laimės, jei mokinys įsitikins, 
kad jis netinkamai elgėsi . 
Tokį mokinį reikėtų pagirti . 
Bet prelegentas visgi pridė
jo, kad disciplinos problema

Mokymosi pažangai sustip
rinti numatoma įvesti aukšt. 
skyriuose dalykinę sistemą, 
o kituose skyriuose gal ir 
beskyrinį mokymą.

Po mokyklų pranešimų to
rontiškis mokytojas - vete - na dirbti pačiu natūraliausiu 
ranas A. Rinkūnas siūlė ne- metodu ir naudoti daug pa- 
vengti beskyrės sistemos ir vyzdinių mokymo priemonių, 
kitose mokyklose. Toronto Žemesniuose skyriuose rei-sunki, nes dabartiniais lai- 
mok. vedėjas V. Bireta pri ■ kėtų vartoti daug pratimų, kais daug kas nenori, kad 
dėjo, kad beskyrė sistema tiksliau sakant žaidimų, per mokiniai būtų discipllnuoja-

Jie kas sau širdies keliais ėjo, 
Bet likimas juos subloškė vėliai 
Kai šventų kalbos teisių gynėjais 
Jie šventon kovon pasikėlė.

Nijolė vedės Patricijų
Arūnas vedėsi Džimą: 
Jie rašės abu po peticija 
Prieš šimtą Pirmąjį Įstatymą.

N. McKwiethins.

DVI GENERACIJOS 
Kartu su Vargo Mokyklon kiusnojo 
Paskui kartu šoko Gintare.
Bet jaunystės audroms užaudrojus 
Jie "skyrium išmetė inkarus"

l
Nijolė apie princą svajojo, 
Kol tapo Mrs. Confetti.
Ji kasdien dabar tešlą kočioja 
Ir kasdien triskart verda spaghertti.

Arūną pagavo lyg valką
Brenda, raumeninga kaip meškinas 
Ji sveikoj drausmėj jį vis laiko 
Ir ant kelių sveikai jį nutešklna.

turi nuolatiniai besilankančių 
s mokinių tik 20. Pernai turė

ta 28 mokinius. Mokyklą šel- 
’ v pia Kanados Federalinė val

džia, o mokytojams atlyginti 
-g vietinė "Board of Education"

Į mėnesį duoda 100 dolerių. 
,’j Neapmokamas patalpas lon- 

doniškiai gauna Katalikų pra
džios mokykloje, o Board of 

, Education, žada apmokėti są
skaitas už įgytus vadovėlius 
ar mokslo priemones. Taigi, 
ateina Kanados Švietimo Or
ganų parama. Kaip būtų gera,

daugiau tinka lietuviškai ne
kalbantiems, ar mažai kal
bantiems. Kituose skyriuose 
ši sistema dar neįmanoma, 
nes juk visi mūsų turimi va 
dovėliai netinka beskyrei sis 
temai.

Apie lietuvių kalbos kursus 
- seminarus, už kurių bai
gimą Ontario Švietimo Mi
nisterija duoda kreditus, kal
bėjo seminaro vedėjas A.Rin
kūnas. Toronte šis lietuvių 
seminaras turi net 61 mokinį.

Antrasis darbotvarkės

kuriuos kalbai ir gramatikai 
mokinių dėmesys nukreipia
mas į jiems suprantamesnį 
ir patrauklesnį kelią. Prie 
rašinėlių leisti mokiniams 
kurti pasakas, kurios kaip 
liaudies kūryba, būtų bendras 
darbas. Per tai išmokstama 
rašybos ir gramatikos. ’ Mo
kiniai tokioje pamokoje da
lyvauja aktyviai, nes gali iš
reikšti save, savo sugebė
jimus.

mi. Daugelyje šių atvejų įta
kingai veikia pavyzdys. Dis
ciplinai kenkia ir tėvų elgse
na, kai jie verčia savo vai - 
kus eiti į bažnyčią, o patys 
ten visai nesilanko.

Švietimo komisija nuošir - 
džiai padėkojo prelegentui R. 
Side. Privačiai jis daug su 
kuo dalinosi mintimis ir į- 
spūdžiais. Buvo jam ir toks 
paklausimas :"Kaip a pi bū din - 
ti šio krašto mokinių veiks - 
mus, kai jie dažnokai, tur
būt mokyklos nekęsdami, van-

kad ateitų daugiau lietuvių punktas - suvažiavimo daly- Po pietų suvažiavimas tu- dališkai naikina jos turtą ar 
mokinių. vių pasidalinimas grupėmis, rėjų anglų .pedagogo Ron Side pastatus?". Prelegentas dėl

Pernai Londono mokyklą.. Atskirai sau rūpimus klausi - paskaitą, gąl geriau, pašne- tokių " veiksmų " reiškė tik 
lankė 4 Rodney apylinkės mo- mus nagrinėjo mokyklų ve- kes^fl8RglS*Jd»^Tema —fe3ąpgailestąvimą- Giliau įsigi-, 
kiniai, o šiemet du mokiniai dėjai, jaiinešiiių if’įkyresnių Pi yi Pačioje a lipti į šį reiškinį, atrodo su-

(S atvyksta iš Delhi apylinkės, skyrių mokytojai, lietuviškai pradžioje prelegentas pažy- sijusį su disciplinos stoka,
Kai minėtų apylinkių lietuviai nekalbančių skyrių mokytojai mėjo, kad gyvenime yra rei- nebuvo laiko, nes reikėjo ei-
šiemet baigs ūkio darbus, gal ir vaikų darželio mokytojai, kalinga tvarka, griežčiau sa-ti prie kitų darbotvarkės 
atsiųs ir daugiau savo vaikų Mokyklų vedėjai sutarė kant disciplina, iš kurios iš - punktų.
į Londono mokyklą. Tikrai leisti mokslo metų pabaigoje plaukia patvarkymai, nuosta- Per sumanymus ir slūly- 
vęrtas didelės padėkos ir pa- vieną bendrą visų lietuviškų tai, taisyklės. Tačiau visa tai mus išsiaiškinta, kad atei - 
gyrimo kun. Jonas Staškevi- mokyklų metraštį. Švietimo negali likti amžinai. Nuosta- nančios vasaros mokytojų 
čius, kuris šiemet pradėjo Komisija tą leidinį finansuo- tai ir visa kita, pagal laiko studijų savaitei Kanados Wa- 
dirbti kaip nuolatinis moky- tų. Vedėjai taip pat priėjo eigą ir dvasią dažnai reikalin sagos vasarvietė netinka. Mū- 
tojas. išvados, kad palikimas mo gi pakeitimų ir paaiškinimų, sų kaimynė Švietimo Taryba

Montrealio mokykla turi 51 kinių antriems metams mūsų Mokiniai taip pat nutuokia, turbūt ras tinkamesnę vietą, 
mokinį, 'o Toronto - 221 mo- sąlygose nenaudingas ir ne- kas teisinga ir tikra. Moky- Amerikoje mūsų Švietimo 
kinį. Toronte dirba net 25 praktiškas u Tie mokiniai, ku-tojams reikia būti apdairiems Komisijos prašyta, kad pa- 
mokytojai ir turi kelias dvi- rie buvo silpni, galėtų pasi-ir neprarasti klasės pasitikė- sirūpintų įsteigti vadovėlių

ir mokslo priemonių centrą 
Kanadoje, nes mums ne visa - 
da patogu vadovėliais apsirū
pinti Chicago je.

Darbingas suvažiavimas, 
užtrukęs visą dieną, baigtas 
Tautos Himnu. Po to sekė

jimo. Labai svarbu mokinius 
nuteikti taip, kad jie žinotų 
ir suprastų, kas atsitiktų, jei 
nuostatai ar tvarka liktų su
laužyta ar paneigta. Būna at
sitikimų, kad mokinys neži
no, kas iš tikro tada įvyktų.
Čia ir būtina mokytojo tam skani vakarienė, kurią parū - 
tikra pagalba, nes per tai at- pino vaišingi hamlltoniečiai. 
siranda ir abipusė koopera- Visi paliko dėkingi suvažia- 
cija. vimo dalyviams.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lit. mokyklos Tėvų komitetas, 
gražiai priėmęs Kanados lit. mokyklų mokytojų suvažiavimą 

xL. jau pradėjęs ruoštis mokyklos Kalėdų eglutei (rengiama gruo 
■r džio 17 d. , sekmadienį 4 vai. p. p. Jaunimo Centre.

J.Miltenionuotraukoje iš kairės sėdi: dKamaitienė.pirmi 
t. B.Mačys ir E.Ciparienė; stovi: sekr. A. Aušrotas, m-los ve J 
4 K. Mileris ir ižd. J. Sadauskas.

K JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
NUSTOTI GERTI - 

I M E

APVERSTŲ AKEČIŲ KERŠTAS
( Nusikaltime — nusikaltimas, taip reikėtų apibudinti iš Vil
niaus "Tiesos" aprašymą, kurį čia perspausdiname "Apvers
tų Akėčių Kerštas". Asmens nuosavybės pažeidimas, ne ko
munistiniuose kraštuose yra kiekvieno žmogaus respektuoja
mas ir jo pažeidimas teismu-baudžiamas. Kitados taip būda
vo ir Lietuvoje. Kai dabar Lietuvoje asmens nuosavybė atim
ta arba leidžiama pažeisti, kaip šio seno kalvio ganykla, tai 
‘oks krašto valdytojų savavališkumas yra nusikaltimas, kuris 
ir iššaukia tokius pat keistus nusikaltimus. NL.)

! — oOo —
čius. Trys automašinos vos Į 
spėjo vežti grūdus j sandėli. 
Vairuotojas Albinas Raniaš-

gyvenimą ir nori 
ATEIK PAS MUS. MES GAL
TAU PADĖTI.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuanian A.A. Group)

Susirenka kiekviena trečiadieni. NL redakcija* patalpose (7722 
George Street, LaSalle Que.) 8 vai. vok. Susirinkime kalbama 
lietuviškai Jie atviri visiems., ieškantiems pagelbos Atėjęs 
pas mus — nebusi vienas. Jei nori daugiau Informacijų, 
skambink:

L**«iw G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tol.), 
Jeeaui S. 631. 6834. Hanrikvl N. 277-7868.
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Vilkaviškio rajono S. Nė
ries kolūkio Kiršų brigadoje 
jKinki kombainai kirto kvie-

TEL. 525 - 8 971.

ony. 3
2880 FRONTENAC ST. - MONTREAL F.Q. 

portretą! - vedybos - krikštynos
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

_____ ĮVAIRIOS PROGOS

to

LIETUVlSKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI. NUO 11,30 iki 1 2 vai. nakties.

PROGRAMOS VEDĖJAS

kevičius su pilna kviečių au
tomašina irgi skubėjo. Bet 
kai pasuko pro kolūkio kal
vio sodybą, staiga pajuto lyg 
kas pagalį j ratus būtų įkišęs. 
Važiuoti toliau buvo neįma
note®, net iš trijų padangų 
vienu metu iššnypštė oras.

Iššokęs iš kabinos, A. Ra- 
maškevičius netikėjo savo 
akimis: ant pravažiuoto ruo
žo, užmaskuotos lapais, krū
mokšnių šakomis, gulėjo ap
verstos akėčios. Pasipiktinąs 
vairuotojas nubėgo į kviečių 
lauką, kur susirinkusiems 
specialistams pranešė apie 
nelaimę. Subėgo žmonės. 
Bet užmaskuotų akėčių jau 
nebesimatė.

..Stebuklai" dėjosi šalia 
kolūkio kalvio sodybos. Už- 

' išklaustas kalvis dievagojosi 
nieko, nežinąs, piktinosi kaž-„ 
kieno padarytu blogu darbu. 

" 'Tik''pagalvokit, nejaugi jis.
tikras kalvystės meistras, 
kuris nuo kolūkio įsi
kūrimo dienų remontuoja 
žemės ūkio padargus, prirei
kus padeda taisyti net ma
šinas, staiga pats ims gadinti 
techniką? Būtų didžiausia sa
vo profesijos išdavystė.

Deja, įkalčiai vedė Į kal
vio kiemą. Sunkiai žengė jo 
šeimininkas prie savo dar
žinės durų. Netrukus jis grį
žo nešinas akėčiomis, kurio
mis sugadino sunkvežimį. Vi
siems pritrūko žodžių.

Kalvis vis dar bandė lai- 
’ yhs išdidžiai, bet įrodytos 
kaltės suvokimas jau švelni
no toną. Ėmė atsiprašinėti, 
prižadėjo atlyginti nuosto
lius. Paskui vairuotojui A. 
Ramaškeyičiui padėjo mon
tuoti padangas. Dėl to įvykio 
darbymečio konvejeris per 
daug ilgai nesutriko. Žmonės 
dirbo toliau. Bet dažnam bu
vo apmaudu: kodėl taip pa
sielgė senas kolūkio kalvis?

Iš tiesų retas, negirdėtas 
atvejis. Nei pirmininkas 
Adomas Oriška, nei jo pa
vaduotojas Adolfas Valase- 
vičius iš savo ilgamečio pa
tyrimo nieko panašaus nepri
simena.

— Buvau išgėręs. Tądien 
kausčiau arklius, paskui su
simetėm. .. —• bandė teisin
tis įvykio kaltininkas. Girdi, 
pats nesuprantąs, kaip čia 
atsitiko.

Tačiau kalvis juk ge
rai suprato, ką jis daro, tik 
nepagalvojo. kad bus su
čiuptas, kad reikės rausti 
prieš kaimynus, reikės atsa
kyti.

Priežastis, pasirodo, labai 
paprasta. Jis negalėjo pa
kęsti, kam kolūkio mašinos 
suka keliuku per jo ganyklą, 
ir nutarė „pamokyti". Beje, 
vairuotojai nebuvo akiplė
šos, A. Ramaškevičius dargi 
pasiklausė sutiktą kalvį, ar 
galima tuo kraštu važiuoti. 
Tas neprieštaravo tr, kas 
blogiausia, nesulaikė vairuo
tojo nuo spąstų. Pyktis turė
jo savo logiką: kerštą. .. 
Laimė, kad padariniai nesun
kūs. O juk galėjo įvykti ir 
skaudi avarija.

Sunkus žodis: karšta*... 
Bet už ką? Pagailo ganykla* 
ruožo? Sutikim. Bet argi tai 
turėjo sukelti tokį pyktį, 
nesiskaitymą su jokiom prie
monėm? Staigus išpuolis ap
nuogino silpnybę: „mano" 
— aukščiau visko. Kolūkio 
satyrinis sienlaikraštis pa
vaizdavo prasižengusį kalvį, 
kuris nelaimė* ištiktam A. 
Ramaškevičiui replikuoja:

kelias tai mano, ką noriu, tą 
darau... Mano kelias... Iš 
kurios epochos atklydęs ai
das?

Dėl pravažiavimo žmogus 
galėjo pasiskųsti kolūkio va
dovams, išsiaiškinti — ar ma
ža dorų priemonių išspręsti 
nesusipratimus. Beje, auto
mašinos pravažiuoti pro jo 
sodybą turėjo visišką teisę. 
Pals kalvis pripažįsta, kad 
kolūkis ganykla jo neskriau
džia, turi jos netgi didesnį 
plotą negu priklauso. Kaip 
teigia piirafninka* A. Griika, 
pridėta ta dalis, kuri galėtų 
būti sugadinta.

Sunkus žmogus? Kolūkio 
vadovai seno kalvio šitaip 
necharakterizuoja. Dartre jis 
lyg ir be priekaištų. Bet ar 
visada įžvelgtam giliau? Kol
ūkio pirmininkas A. Griška 
ne pirmą kartą jo pažiūrose 
pastebi slaptą savanaudišku
mo kirminėlį. Ir ne tik jo.

Suprantama, tokie žmonės, 
dirlia, stengiasi, o, žiūrėk, 
asmeninį daržą brangina la
biau už viską. Ne paslaptis 
--- ne vieno sąmonėje gyvas 
privačiasavininkiškumo kir
minas, ir kur jis įsisuka, la
bai pavojingas. Tokie žmo
nės, be savo trolros, daržo, 
mažai kuo domisi, dėl nieko 
nesijaudina ir pareigas ko
lektyvui atlieka ne iš širdies, 
o formaliai. Pavasarį jie pir
mieji atakuoja vadovus: 
duokit jiems gerįausius skly
pus, geriausias ganyklas, pir
miausia suarkit ir apsėkit jų 
daržus. Pirmininkas susimąs
to: administracinėmis prie
monėmis vargu ką čia nu
veiksi. Privačiasavininkiškų 
nuotaikų vėzdu iš žmogaus 
neišmuši. Skiilx>tumas, ne
taktas gali pridaryti tik ža
los. Ar ne geriau, jei visa* 
Kotedyvas ims ge-imti egoo- 
tą, savanaudį, jei pasmerks 
jį kaimynai, darbo draugai?

Su senuoju kalviu buvo 
rimta kaitra kolūkio valdy
bos fiosėdyje, plačiai šis įvy
kis buvo komentuojamas pa
dalinių susirinkimuose. Tėvui 
priekaištavo ir abu sūnūs me
chanizatoriai: jis įžeidė visos 
šeimos garbę. Juk, kur bepa
sisuksi, girdisi pašaipos, 
smerkiantys atgarsiai. Bet 
kolūky sutikau žmonių, ku
rie samprotavo dar reikliau: 
kodėl tas kalvis, padaręs sun
kų išpuolį, išvengęs baudžia
mosios atsakomybės, atsipir
ko lengvu išgąsčiu? Juk jo 
nesvarstė net kolūkio drau
giškasis teismas. Kolūkio val
dyba apsiribojo tik svarsty
mu, viešai pasišaipė „Kom
jaunimo prožektorius", ir vis
kas. Manau, šie draugai irgi 
teisūs. Bet padaryta nuolai
da, nes kalvis atsiprašė, grą
žino sveikas padangas.

Ir vis dėlto apverstos akė
čios smarkiai atkeršijo pa
čiam prasižengusiam. Sąži
ningų. darbščių kolūkiečių 
akyse smuko jo autoritetas, 
susvyravo geras vardas. Kaip 
jis sakosi, padangos iš kiše
nės ištraukė apie du šimtu* 
rublių. Kalbuosi su žmogum, 
kone baigiančiu šeštą dešim
tį. o jis. nuleidęs galvą: ap
maudauja:

— Sunku. Kartais neuž
miegu. rūkau ir vis galvo
ju...

Atrodo, pats gerai supran
ta: beliko svarbiausias daly
kas — susigrąžinti gerą var
dą.

Xoon* MEŠKAUSKAS
-Tiesos" teoraap.
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A. LUKOŠIUS

9%

Hamilton toronto

9Vi%
9Va%

sTAUU

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės Ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $12,000,000.

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

Inž. Lado Giriūno nuotrauka iš PLD Toronte, kai po Dainų 
koncerto einama prie senosios rotušės padėti vainikų žuvu
sioms už laisvę.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosovuose namuose —

MOKAME UŽ: 
depozitui (P.C.A.) 
santaupos 9%
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 9J4%
pensijų fondas 9’i %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 11%

• Hamiltono ir apylinkės 
tautiečiai yra kviečiami jau 
dabar ruoštis būsimąjam Žūk- 
lautojų ir Medžiotojų klubo 
"Giedraitis" zuikių baliui, 
kuris įvyks 1979 m. sausio 
27 d. Hamiltone, J. Centre.

Meninę programos dalį su-

TALENTU PASIRODYMAS
KLB-nės krašto valdybos 

kultūros k-ja nutarė 1979 m. 
pavasarį surengti Hamiltone 
talentų pasirodymą. Tam tiks
lui sudarytas komitetas: kul
tūros k-jos pirm. M. Chai - 
nauskas, vicepirm. R. Bag
donienė ir A. Juozapavičius, tiko atlikti Toronto lietuvių 
ižd. J. Pleinys. Artimiausiu vyrų choras, vad. sol. V. 
meth KLB Hamiltono ap. vai-Verikaičio. Choras, kuris 
dyba paskirs savo atstovą. savo baisingumu neapvils jū-

Talentų pasirodyme galės sų, nes spėjo pagarsėti per 
dalyvauti mėgėjai:

1. Šokio meno (baletas, 
raiškos šokis, moderniškas 
ir pan.),

2. Muzikos ( vokalinė ir 
instrumentalinė),

3. Žodžio ir vaidybos ( de
klamacija, vaidyba ir pan.).

Kultūros K-ja prašo K LB 
ap. valdybas, lituanistinių 
'mokyklų vedėjus raginti jau
nesnės ir vyresnės kartos 
atstovus dalyvauti šiame ta
lentų paslrotįyme ir jam iš 
anksto ruoštis. Tiksli data 
ir smulki informacija bus 
pranešta po š.m. gruodžio 
mėn. 10 d. komiteto posėdžio. 

KLB Kultūros K-ja

gana trumpą laiką. Hamilto- 
iš-nas turės progos išgirsti vy

riškos ir lietuviškos dainos.
V-ba.

PANORAM A. . .
(Atkelta iš 2 psl.)

Tikėkimės, kad "įvedi - 
mas" mllltarlnlo rėžimo 
Irane, kurį paskelbė šaehks , 
apvaldys besivystančią cha
otišką padėtį, Ir riaušių kal
tininkai— sukėlėjai bus nu
bausti, nes streikuojantieji 
Ir chaosąkeltanttejt elemen
tai ne tiek kėlė ekonominius, 
klek politinius reikalavimus 
Ir buvo pasiryžę nuversti 
šacho valdžią. Jeigu jiems 
tai būtų pavykę, tai jokios 
garantijos nebūtų, kad Sov . 
Sąjunga per Irano komunistų 
partiją neįKeltų ten savo ko
ją Ir neuž valdytų žibalo
.versmių. Suprantama, kad 
Arabijos pusiasalio kaimy
nams, pirmoje eilėje Saudi 
Arabljal/kurlyra silpna ml- 
lltarlnlu atžvilgiu /gręstų 
neabejotinas pavojus. Šian
dieną yra visiems žinoma 
aksloma:kas užvaldytų did - 
ž lauš las žibalo vers mes, tas 
valdytų Ir pasaulį. Ar tai 
nebūtų laisva m pasauliui ka
tastrofinės perspektyvos, jei 
Irano riaušės nebūtų sustab
dytos Ir ten gyvenimas ne
būtų normalizuotas?

J. Valiūnas

Paieškojimas 
Lietuvos Generalinio Konsu
lato New Yorke paieškomi 
asmenys:
BE LE CKAS Antanas, Dr. gi - 
męs Sasnavoje,Marijampolės 
apsk. ČESNAKAVIČIUS Vla
das, į JAV-bes atvykęs 1949 
metais, gyvenęs Chazy, N. Y. 
CYVAS Petras,gimęs 1924m. 
gyvenęs , 10 Stratmore Rd. , 
Worcester, Mass. MICKE - 
VIČIUS Domininkas, senas a- 
teivis, gyveno Brooklyn, N. Y. 
Turėjo giminaitę JulęDauna- 
raitę. MUČINSKIENĖ - Ga- 
bartaitė, Adelė, vyro vardas 
Vladas. 1937 metais lankėsi 
Lietuvoje, Mozuriškių km. , 
Šakių apsk. Gyveno Brooklyn, 
N.Y. OBYTOZKA Teresė, 
gim. 1910m. Budvičių km. Pa- 
javonio vi., Vilkaviškio apsk., 
1960 m. gyveno New Yorke. 
PAPARTIS Algis, gimęs Vil
niuje, gyvenęs Vokietijoje 
Frankfurt amMainlrSchweinr 
furst ar Bambergo stovyklo - 
se. Jo žmona Emma Kollacai 
tė,. turėjo dukrą Ritą Mariją. 
PEČIULIONIS Zigmantas, gi
męs 1920m. Pilėnuose, Kau
no apsk. TAREILIŪTĖ Pranė, 
gyvenusi Philadelphia, Pa. 
TUMIENĖ Marija, 1949 me
tais atvykusi į JAV-bes, gyve
no Plattsburgh, N.Y.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti: Consulate General 
of Lithuania 
41 West 82-nd Street 
New York, N. Y. 10024.
€ psl

rus Dubysos vandenėlis,šitie 
viską gaubiantys Ir amžių 
giltą sėkmę šnarantys šven
tieji Ąžuolynai, čia nuolatos 
girdima, širdį verlantl.lakš-

PRAEITIS TEBEKALBA 
MUMS

Padavimai Ir Iš lūpų į lū
pas keliaujantys senų žmo - 
nlų prisiminimai mums sako: ttngalų giesmė Ir ta kanklių 
" Kairiajame Dubysos žem
upio krante, ties dabartine 
Ariogala, jau nuo seniausių 
laikų klestėjo įsikūrusi tvir
ta gyvenvietė, pastatyta ten 
pilis Ir pavadinta Sostapl- 
llu". "Tiktai gerokai vėliau, 
kraštui augant ir besiple
čiant į rytus, sostas buvo 
perkeltas į Vilnių IrTrakus". metas.

Sakoma,kad tenai tada, vi - 
sur aplinkui plačiai Ir didin
gai ošė Šventieji Ąžuolynai, 
o juose dienomis Ir naktimis 
negeso aukurų ugnys. Jas te
nai Ištikimai šventai saugoje 
skaistaveidės deivės Duby
sos dukros -va Idllutės.

SkIrmantas valdė tą kraš
tą Ir gandas skriejo toli pla
čia t po visą šalį apie jo duk
rą gražuolę Auksakasę.

Iš tolimiausių kraštų vi
sais keleliais Ir keliais be 
perstojo Sklrmunto pilies 
linkui keliavo raiteliai, dl- 
dlkųkunlgalkščlų sūnūs, šau
nūs berneliai, savo akimis 
pamatyti, laimužę pabandyti, 
gražuolės Auksakasės baltos 
rankelės paprašyti.

Prunkštė, žvengė, nerima
vo jų širmieji žlrgal-ak- 
menėllal po kojomis dundė
jo jiems artėjant prie Išsva
jotos pilies. Dar smarkiau glų sėkmę tartum seka... 
plakė nerimo širdys jaunų Mėnulio apšviestame Du- 
raltellų bernelių. Daugelisbysos slėnyje, baltojo rūko 
garsių Ir kilmingų kunl- pavidale, kažkas tenai lyg 
galkščlų -didikų sūnų regėjo svečiuojasi, pokyliauja. Tik- 
Dubysos kalne, ąžuolynuose rlauslal tai jie, įtenalsu- 
paskenduslą.beslputkuojančlągrįžę, dar Ir šiandieną gla- 
Sklrmunto pilį.

Tiktai deja - nei atkelia
vusiųjų puošnūs aprėdai, nei 
kilmingieji jų titulai, nei 
meilingi pažadai, - nepaver
gė, nesuvlllojo, nesužavėjo 
jaunosSklrmuntaltės širdies.upių Ir kalnelių pavadini

muose, žavėdami pro tenai 
Niekas jos nesugebėjo su- praeinantį pakeleivį.

žavėti pavergti daugiau, kaip Sklrmuntų, Kunigiškių, 
čia pat žemai po kojomis Karalglrlo, Tauruplo vle - 
linksmai čiurlenantis skald- tovės tebekalba mums dar

rauda nuostabi...
Čia štai, šitos šalies Ir 

šių žmonių amžinai rusenan
ti šventųjų aukurų ugnis , 
šviesiomis dūmų juostomis 
Iki pačio dangaus pakylantį 
jų auka,kaip balčiausios le
lijos žiedas, skaistus Perkū
no dievaitės Pirmūnės nuo -

Jauna Auksakasės širdužė 
jau nuo pat kūdikystės buvo 
tuo sužavėta, pavergta, Pra
amžiui pažadėta... Daug ką 
toje šalyje užklojo, užglostė 
ir nutildė pro šalį bes linkda
mi žilieji amžiai. Seniai jau 
Išblėso Ir aukurų ugnys. A - 
nei ženklo neliko Šventųjų 
Ąžuolynų. Praamžius pas 
s i ve pasišaukė senuosius 
vaidilas,kanklininkus, vaidi
lutes, O taipogi Ir sdvo suža
dėtinę tik jam vienam tar
nauti, jį mylėti prisiekusią 
Auksakasę. Nebešlama dau
giau ąžuolynai, Ir kanklių 
rauda jau ne ta. Mažiau, re
čiau jau Ir seneliai mums 
apie tai beužs įmena,papasa- 
koja...

T Iktal pro tenai praeinan
čiam pakeleiviui dar Ir šian
dieną kažkas lyg šnabžda au
syse, tų seniai nutilusių am-

monėja bučiuoja savo numy
lėtą Ir šventą Protėvių žemę.

Dar Ir šiandieną to krašto 
žmonės juos tebevadina tik - 
raistais vardais,kurie tebė
ra gyvi aplinkos gyvenviečių

PRENUMERATA $10.00 metam* Ir $6.00 pvwi motu

KELEIVIS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Ontario verslininkai ūkininkai mechanizuotai baigia eglučių piūtį, kurioms aptarnauja 
ne tik kanadiečius, bet prieš Kalėdas eksportuoja ir į kitas valstybes.

(Photos hy Ontario Ministry of A gri culture and Food)

Pirmutiniame ir didžiausiame mm na mm m ■ a «
TORONTO LIETUVIŲ PARZUvIZl
KREDITO KOOPERATYVE ---” 52”

IMA:MOKA:
už 3 m. term, indėlius
už 1 m. term, indėlius
už pensijų ir namų planą
speciali taup. sąsk.
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI viri 21 milijono dolerių

9^4% už asm. paskolas

9Vi% už mortgičius

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 va), ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė, 
Visų rūšių Drauda, 
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4864 -251-4025 -251-4824 
2403 Lake Shore Blvd. West, 
Suite 403, 
Toronto, Ontario 

M8V 1C6.

airsiBiAiBĘia
* Namų — Gyvybės

4 A# J* * Automobilių
< V C * Komerciniai '

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas AU Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, JXXVKku 

TORONTO, ONTARIO r O O OCO1
M6P iA5 tei. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PA.RKSIDE MARKET 
335 Roncesvalfes Are.
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu e Nemokamas pristatymas a

Telefonas 535*1258

senolių kalba,primena anuos 
didingus laikus...

Dubysa,Ktrkšnovė.Karall- 
na, Neglrva,— tai ta pati, 
dar Iš senųjų laikų ateinanti 
gražiausioji ir nuostabiau
sioji pačių dievaičių, vaidi
lučių mums Ir dar atelnan - 
čloms kartoms sukurtoji pa
saka, jų testamentas, paliki
mas nemarus...

USA! LIETUVIU NAMAI
Vytauto Trečioko ir Kazio 

Tamašausko meno darbų pa
roda praėjo labai sėkmingai. 
Susidomėjimas lietuviška 
meno kūryba visada yra dir 
delis,todėl nemažai atsilan
kė žiūrovų ir įsigijo jų dar
bus. Parodą suruošti talkino 
LN moterų būrelio vadovės.

Toronto Lietuvių Vyrų 
choras susilaukė pirmųjų au
kų uniformoms įsigyti.Auko
jo: M. Antanaitis $50, P. Žiu- 
rinskas $50, J. Barzevičius 
$25. Choro valdyba dėkoja ir 
praneša, kad aukas galima į- 
teikti pirm. J. Karasiejui ar
ba reikalų vedėjui T. Stanu- 
liui.

Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimas įvyko 
Lietuvių Namuose, lapkričio 
25 d. , šeštadienį. Paskaiti
ninkas M. Snapšys buvo at
važiavęs iš Detroito.

Naujųjų Metų sutikimas

Lietuvių Namuose ruošiamas 
gruodžio 31 d.

PARAMOS kapitalas vis auga I 
Š. m. spalio 31d. Paramos 

kooperatyvo kapitalas pasiekė 
$ 21, 439. 000. 00 ir narių 
skaičius peršoko 4, 500.

Parama moka 9 1 2% už 3 
metų ir 9 1 2% už 1 metų in
dėlius. Už asmenines pasko
las ima 9 3 4% ir už nekilno
jamo turto paskolas 9 12%.

Primenama taip pat ir 
H. O. S. P. taupytojams, kad 
norintieji gauti mokesčių pa
kvitavimus už 1978 m., in
dėlius turi įnešti iki š.m. 
gruodžio 31 d.

DĖMESIO ’.
Pradedame talpinti Park

side Meat Market krautuvės 
skelbimą, vedamą lietuvių. 
Krautuvėje parduodamas ir 
lietuviškai gaminti maiąto 
produktai —įvairių rūšių deš
ros, kumpiai, sūriai ir kito
kį gaminiai.

Jei ne visiems šio laikraš
čio skaitytojams buvo žino - 
ma ši lietuvių puikiai aptar - 
naujama krautuvė Toronte , 
tai prie pirmutinės progos 
— užeikite. Bet ir pravažiuo
jantieji, nors ir iš tolimiau
sių vietovių sustokite. Įeiti - 
kinsite patys ir kitiems pa
tarsite tokios progos nepra
leisti. NL.
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Įspūdžiai iš pragaro
(FLORIDA VASAROS 

‘ Kada viengungis gauna"am- Laukęs.Todėl ir dabar, kiek- 
žinąsias atostogas" - išeina vieną dieną po vaikštynių ne- 
į pensiją - ir nėra susirišęs Iškenčiu menuplaukęs i km. 
su nekilnojama nuosavybe, atstumą baseine. Baseine 
pradeda galvoti, kaip tas a - plaukyti nuobodoka, be to ir 
tostogas smagiau praleisti, vanduo chemikalais "užsūdy- 
Kiekvienas-iš jų eina skirtin- tas ". Bet smagu! Smagiau 
gaiš keliais - pagal savo pa- kada vasaros metu gaunu gry
ni ė gi mus ir įsitikinimus. Vie- nam ežero vandeny "papūš - 
nas randa malonumą niekad kuotl".

METU — V. K. ) 
"baigta, į pragarą - Floridą 
nuvažiuoti reikia".

Mintyse atšventęs vardl- 
nes(šv. Vincento - griešnykų 
patrono dieną ir sulaukęs šv. 
Magdelenos dienos (tą dieną 
Šunskų parapijoj būdavo didie 
ji atlaidai),anksti rytą pasi - 
leidau Floridos kryptimi. 
Montrealyje oras gražus ir

Motelio kieme teko pamaty
ti, kaip 2 senesnio amžiaus 
žmonės staiga sukrito ant 
žemės. Iš tikrųjų, patarna
vimas buvo tikrai žaibiškas 
ir geras. Tuoj pasirodė 
greitoji pagalba ir pradėjo 
savo darbą, panašų į televi
zijos "Emergency I"fllmoje 
matyta. Čia pasirodė Mari
nų sanitarai ir netoli esan-

Inžinieriui ALFONSUI DAUGE LAVIČIUI 
mirus, jo mielą žmoną Viktoriją, gimines ir 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi —

Alė ir Vytas Pakalniškiai

Ir niekur iš savo gyvenamo
jo rajono ar miesto neišvyk
ti :šiek tiek pavaikščioti, vie
ną kitą butelį alaus ar kito 
gėrimo išgerti, prie televi- 
zijos valandomis pasėdėti ir 
sutikęs pažįstamus daug ir 
daug paplepėti. Kitas jaučia 
malonumą ištisomis dieno - 
mis ežeruose bei upėse tū- 

! noti su meškere ir vilioti au
kas. Suvilioja vieną kitą žu
velę - labai smagu, neužsl- 

!kabino - irgi smagu, nes po 
meškerionės atsiranda, kaip 
tas priežodis sako: ‘'kablelių 
iki kelių!'

Aš priklausau prie grupės 
tų viengungių, kurie ne mėgs-

Smagia usia, kada gaunu pro* 
gos jūroj ar vandenyne - sū
riam vandeny paplaukyti. Šį 
didįjį malonumą turėjau gy
vendamas Klaipėdoje ir tie 
išgyvenimai man pasiliko at
minty visam laikui.

Montrealis randasi gana 
toli nuo "sūriųjų vandenų", 
bet metai iš metų, kiek są
lygos leidžia, mėgstu nuvež
ti savo kūną "pamirkyti sū
riam vandeny". Taigi, Ken- 
nebunckport, Cape Cod, New- 
York įvairios vietovės, New 
Jersey 4 pakraščiais ir Flo
ridos kai kurios vietovės man 
pažįstamos ir pamėgintos.

Florida žiemos laikotarpiu

gana vėsokas. Kadangi nesu
radau bendrakeleivio į tokią 
"neišmintingą" kelionę, pri
verstas t buvau važiuoti vie
nas.

Kad neimtų miegas įsijun
giau FM muziką "fortissimo^' 
ir visai nejutau, kad prie Bal- 
timorės esu patekęs į karštį 
(radio skelbė 39 C, gi Wa
shingtone dar karščiau. Pasi
darė man keista, kodėl aš to 
karščio nejuntu, nors vėsi
nimo (air condition) savo ma
šinoj neturiu. Pasirodo, kad 
atidaręs visus mašinos lan
gus ir kitas "skyles", galiu 
ir per karščius neprakaituo
ti. Manyje tik sukėlė šiek tiek

čios jų bazės.
Sekmadienį pravažiavau 

Virginia, North Carolina , 
South Carolina ir nebaigęs 
pervažiuoti Georgia valstiją 
sustojau nakvynei. Kelias 
labai neįdomus,nes eina per 
miškais paugusias ; pelkėtas 
vietas. Tarpais pamatai, 
man atrodo, skurdžius ta
bako ūkius ( su Ontario ū- 
kiais sulyginus-čia "ubagai') 
Šiuose rajonuose gyvena 28% 
- 30% negrų. Radio stotys 
visą laiką duoda klerkiančiu 
balsu( atrodo tik negras gali 
taip dainuoti) dainuojančius 
vyrus.' Meiiodija tai tikrai 
moderniškų šokių, bet labai

kartą s ava lt ėję. Dirba jaunių 
grupė, dainininkės, vyresnie
ji Ir muzikantai. Prledu-aš- 
tuonlos porės taip vadinamų 
"veteranų"— šokėjų Iš pir
mųjų Gintaro metų.

Šoklų parengimu Ir bend
rais Gintaro reikalais rūpi
nasi Rasa Lukoševlčlūtė. 
Andrius Lapinas pavaduoja 
Algį Lapiną,laikinai išvyku
sį tarnybos reikalais, llau- 
.dles Instrumentų orkestro 
paruošime.

Glntarlečlų Tėvų Komite
tas drauge su Ansamblio va
dovais Ir atstovais rado, kad 
programos paruošimas 
progresuoja patenkinamai. 
Naujoji programa Keturi 
Metų Laikai,atsirėmę daina, 
šoklu, žodžiu Ir muzika į Do-

išklausyta gausiai susirln - 
kusios publikos su dideliu 
dėmesiu. Paprastai, per pa
našius minėjimus, pas mus 
yra įprasta skaityti ilgas, 
nesibaigiančias paskaitas, 
kurių metu paskaitininkai 
nuklysta į praeities atsimi
nimus arba į savo asmeni
nius išgyvenimus. Tai būtų 
labai įdomu, jeigu viskas bū
tų perduota suglausčiau, bet 
kada pradedama kalbėti vi
sai ne į temą, o tik išreiš
kiant savo nuomones dėl 
vienos ar kitos lietuviškos 
veiklos, tada jau publikos 
nepriviliosi, nežiūrint kokia 
patriotiška šventė bebūtų 
minima.

Šis minėjimas buvo vienas 
iš gausiausių publikos at-

nelalčlo "Metus".
Klek blogiau su ūkio rei

kalais. Z. Lapinas tęsia Gln-

žvilgiu, nes visiems buvo į- 
domu išgirsti poetą Henriką 
Nagį. O kad visi gailėjosi

7>ta vienoj vietoj "tupėti" -no - 
’rl keliauti. Nemėgstu nei 
meškerioti (negaliu ilgai sė
dėti laively ir laukti iki apy-

1 kvailė žuvis užsikabins. Val
gyti žuvį - labai mėgatu. Ne
mėgstu sėdėti prie stiklo a- 
laus ar kito "macnaus" gėra 
lo, nes mano gyvenimui skir
tą "porciją" jau esu išgėręs.

Tačiau mėgstu važinėti, 
mėgstu vaikščioti ( iš - pri
gimties esu pėstininkas), o 
labiausiai mėgstu plaukyti. 
Plaukymą, mano laimei, dak
taras prižiūrįs mano širdį , 
labai rekomenduoja, esą ge
riausi man vaistai.

gimęs ant Sešupes kranto Ir 
plaukyti (šuniškai) bei mau-

laikoma beveik rojumi. Va
sarą, sakoma, žmogui iš 
šiaurės neįmanoma nė kojos 
įkelti - tikras pragaras. Ke
letą mėnesių pabuvojusiam 
žiemos sezono metu, man už
ėjo keistas noras nuvažiuoti 
į "' pragarą ". Kada tą savo 
sumanymą pareiškiau viešai
- iš visų žmonių gavau labai 
blogą nuomonę. Juk ten va
saros metu karščiau negu 
pragare, o tų vabalų visokių 
tiek daug, kad žmogų iš šiau
rės per vaiandą laiko iki 
kaulų "sugraužia". Kas gi 
gali atkalbėti užsispyrusį su
valkietį ? Kaip tas negras iš 
Kongo savo juodąja! lady kar- 
'f ą'pasakė'f^tjalgta, į šiaurės 
ašigalį mūdviem nuvykti rei-

rūpesčio, kas gi bus pavažia
vus dar 900 mylių į pietus.

Sustojau nakvynei "pra
šliaužęs" Washington did
miestį. Tą terminą pavar
tojau, nes pakliuvau į didelį 
mašinų susigrūdimą. Tuo 
metu kaip tik vyko Washing
ton© autobusų bei kitų vie
šojo susisiekimo tarnautojų 
streikas. Išvažiavau iš 
greitkelio nakvynės, pama
tęs man keistoką vietovardį 
"Anantlco Triangle". Čia pa
sirinkau motelį, kuris žadė
jo išskirtiną patarnavimą 
senesnio amžiaus žmonėms. 
Pamatęs gana gerą baseiną , 
labai nudžiugau, tačiau neil
gam,nes pamačiau, kad
maudymosi kelnaites už -

dažnai ištaria žodžius Jesus 
Christ—reiškia gieda. Kurį 
laiką stebėjausi, kodėl visą 
dieną ir visos stotys taip 
gieda. Tik vėliau atsiminiau, 
kad šių valstijų gyvento
jai yra "Carter'io religijos" 
ir labai pamaldūs.

Sustojęs nakvynės, užsi
maniau pasivaikščioti, bet 
greitai nusibodo, nes vietovė 
labai neįdomi.

Iš piktumo sumaniau iš
gerti alaus kokią bonkelę 
geram restorane. Paprašius 
alaus pamačiau, kad patar
nautoja į mane pažiūrėjo 
kaip į kokį "nekrikštą" ir 
priminė, kad Georgia valsti
joje alkoholiniai gėrimai 
sekmadieniais draudžiama

taro instrumentų surinkimą, 
kurie yra pasilikę pas ats
kirus narius. Tautinių kos
tiumų suderinimas tiek mer
gaitėms, telk berniukams , 
parūplnlmas priemonių,kaip 
klumpių, gėlių, juostų šokė
jams, prie esamų Išteklių ,' 
yra nemažas darbas. Tai 
paskatino pradėti vykdyti vi
suotino narių susirinkimo 
nutarimą apsįdėti mėnesiniu 
nario mokesčiu.

Atšventus savą jubiliejų Ir 
premjerą naujosios progra
mos .pagrindiniu Glntarlečlų 
Tėvų K-to rūpesčiu pasiliks 
sudarymas sąlygų Glnta- 
'rul pasirodyti už Montreallo,

tos paskaitos trumpumu, tai 
tik parodo, ko mes šiais lai
kais pasigendame: jau nebe 
savęs iškėlimo ir kritiško 
žvilgsnio kitiems,o ko nors 
naujesnio, gilesnio, aktuales
nio!

Po paskaitos A V parapijos 
Oktetas padainavo kelias 
dainas. Programos prane
šėja buvo Audronė Jonelytė. 
Prieš minėjimą, kaip ir 
kiekvienais metais, buvo 
renkamos aukos karo inva
lidams.

Pasibaigus programai, po 
vėliavų išnešimo, buvo pasi
vaišinta Neringos Jūrų Šau
lių Kuopos moterų paruoštu

dytis pradėjau 4-5^ metų su- kia . " Taip ir aš pasakiau: miršau, o čia nėra galimy-vartoti. Aš atsiprašiau uz 
’ bės gauti. Taigi ir man taip tokį, didelį netaktą pasitei-

jfil&UKEITH BUILDING MAINTENANCE

NAMU REMONTAS

Taisymas stogu įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 363-1620.

Apie darbų sąžiningą atlikimą, teiraukitės pas 
LeonąGurecką 366- 2548.

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remade1 iuoju
• Vasaros laiku saugojimas

(Storage)

6396 Bonnonlyne Ava. Verdun, Montreal Tel. 767-6183

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas A San tai. 389 -057 J.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darba atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

'Richard!, Kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo atlieka sgilnlngel
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo slogas blogas ar kai statote.

atsitiko, kaip tam smuikinin- sindamas, kad labai sunku 
kui, kuris eidamas į sceną pravažiuojančiam JAV žlno- 
pajuto smuiką namuose pa- ti visų 50 valstijų įstatymus 
miršęs. Lauke didelis karš- ir papročius.
tis, tad teko tik per kamba- Kitos dienos rytą dariau 
rio langą stebėti gyvenimą paskutinį ir gana trumpą 
lauke. Daugiausia man ma - "šuolį" ( vos 300 mylių) ir 
tėsi, kaip tyčia, baseinas ir apie 1O vai. atsidūriau St. 
jame "pūškuojant" gražias Petersburg centre.
ir ne taip gražias figūrėles . (Bus daugiau)

KRONIKA 31on-refl>
GINTARO ANSAMBLIO 53 glntarlečlal ruošiasi de- 
NAUJIENOS šimtmečio šventei 1979 m.

Žadėtu užsispyrimu, su-gegužio mėn.5d. Repetlcl- 
grįžę po vasaros atostogų, jos vyksta reguliariai,bent 

p IBI " 1 — ■ ■ ' * * - ■ *

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. HTN 1C9 e Tel. 255-4076

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Plumbing & Healing kontrakto, iv*.

14Q-2e AVEMUE - 366-03?0

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinią prie
monių pardavimas ir iren- 
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.
Jettė & Frėre Ltėe

gal Ir Kanados ribų.
, H--- - I |. , . , . ,-t į .

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

Lietuvos Kariuomenės 
šventė AV parapijoje buvo 
paminėta lapkričio 27 d. šv . 
Mišiomis už gyvus ir miru-

I-.M. maistu bei kava ir pyragais, 
Kariuomenės šventės min 

nėjimą šierppt. rengė NE*

sius karius. Jas atnašavo 
kun. J.Kubilius, pasakydamas 
tai šventei pritaikytą pa
mokslą. Su savo vėliavomis 
dalyvavo Neringos Jūrų Šau
lių Kuopa. KLK Moterų D-ja. 
Savanoriai- Kūrėjai, Ramo- 
vėnai ir LKMindaugo Šaulių 
Kuopa.

RINGOS Jūrų Šaulių Kuopa , 
padedant sudarytam Komi
tetui iš ramovėnų, karių sa
vanorių bei šaulių atstovų.

Nijolė Bagdžiūnienė

o Dali. R. Bukauskas šį ru
denį ypač buvo laimingas 
ir žvejyboje ir medžioklėje: 
pagavo lydeką virš 22 sva - 
rų ir nušovė briedį.

DĖMESIO .
Atostogaujantiems Floridoje 

išnuomuojamas kambarys pri- 
Po Mišių, parapijos salėje vatiškam name savaitei arba 

įvyko minėjimas, kuriame Rašyti: G. A. Vaitas,
pagrindinį žodį tarė poetas 1521 Cesery Terrace, 
dr. Henrikas Nagys. Jo pas- Jacksonville, Fla. 32211. 
kaita gana trumpa, tačiauTel* (9°4) 743-4722.

M PHILIPPE IZZI
Prop

SKAMBINKIT ■

kelnėms- 
pristatant 

ir atsiimant 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS 
co„/con.r5..v.766l A CCNTRALE 

495-90e AVĖ 
coin Z corner Baync 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

pl/t&'S

Mechanizuotos ratų ir kitų dalių reguliavimas. Korts (Body) taisymas rr 
Jaf v m as naui ame garaže «r moderniomi s prie manimi s. K re « p k it e s — 
De LoVerendrye, pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7psl.
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NL REIKALAI
DAR APIE SPAUDOS 
VAKARĄ TORONTE 

"Nepriklausomos Lie
tuvos" Spaudos Vakaro Ka
ralaite buvo išrinkta Vida 
Barakauskaitė. Ji nustebino 
vakaro svečius ne tik patrauk
lia išvaizda, bet ir savo 
gražia melodinga daina ir 
puikia laikysena.

V. Barakauskaitei atiteko 
ne tik tradicinė Karalaitės 
Karūna, bet ir gražūs mūsų 
Baltijos krantų gintariniai 
karoliai, paaukoti NL rėmė- ’ 
jo- torontiečio B. B.

Spaudos Vakaro Princesė
mis tapo talentingos mergi - 
nos: Aida Dovidaitytė- vie - 
na Vasaros Garsų daininin
kių ir Aldona Biskytė- to

ansamblio akordeonistė.
— • —

Karūnuojant naujai išrink
tą Spaudos Vakaro Karalai
tę įvyko neapsižiūrėjimas: 
buvusią Spaudos Vakaro Ka
ralaitę L. Delkutę rengėjai 
atsiprašo.

B. Jankauskienė, 
Vakarui Ruošti K-to narė

Spaudos Vakaro Toronte 
Loterijai vertingų ir gausių 
laimikių paaukojo visa eilė 
asmenų: P. Aukštaitis-Mo - 
how Furniture, S. Pace - 
vičienė, A.Kuolas, W. Dayer, 
dail. J.Dagys, p. Gataveckle- 
nė.V.Makuse, Pr. Ei dūkai - 
tis, S. Kuzmas, V. Dauginis,

B. Naujalis- Sveikatos Klini
ka, G. Adomaitieųė, O. Del- 
kus, V. Pranckevičlus, A. 
Melvidas, p. Revienė, p. Ci - 
cėnienė, J. Vaitkus, P.Kin- 
čienė, p. Andraitienė, G. A- 
domaitienė, p. Lisauskas, J. 
Maniuška, B. Strazdienė, 
Parkside Meat Store, Seme - 
kan Foods, J. Stanaitis, A. 
Lukošius, V. Bačėnas.red.
G. Urbonas,p Siminkevičie-^ 
nė- Petals Florist, LN Pen
sininkai. p. Margis-: Margio 
Vaistinė.

Spaudos Vakaro Karalaitei 
gintaro karolius- B. B. ir 
Laimės 
kauskai

Visiems dar kartą 
širdžiai dėkojame?

stalus- P. B. 
ir O. J. Delkai.

Jan-

nuo- 
NL.

SOLISČIŲ GINQS ČAPKAUSKIENĖS IR SLAVOS ŽIEMELYTĖS

KONCER TA S
ĮVYKS gruodžio mėn. 9 d. .ŠEŠTADIENĮ 7:30 vai. vak.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS S A L Ė J E , 1 4 6 5 DeSeve St.

Įėjimas 5 doleriai.
Po koncerto kavutė, pasikalbėjimai.

, Rengia AV Parapija ir PL Jaunimo Sąjungos
Montrealio Skyrius.

LIETUVIU STUDENTU 
STOVYKLA

Tradicinė Žiemos Stovyk
la organizuojama lietuvių 
studentų nuo gruodžio 27-

8 psl.

Sol. Slava Ziemelytė

I)r. E. Andrukaitis, M.o.. m.e.p. <«>

TĖL.: 522-7236 MONTRĖAL H2J IK4
832. BOUL. ST-JOSEPH E. P. Q. CANADA

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

— • —

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488 - 8528

NAMAI - AP ARTMENTAI* 
ŽEML-PASKOLOS

*    D. N. BALTRUKONIS
FOTO M.L.S.

sisttma Sylka Realties Ine.
445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl.
Tel: 273-9181 Rcs.737-0844

OR. V. G1R1ŪN1ENC 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L'Ajiomftion Buvo. 

Montreal,

Tfl. 255-3535

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL PQ.

Tel. 932- 6662; nomu 737- 968 1.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. L'.M., M.Se.. L.M.C.C .’E.R.C.S.IO

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIENS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open. 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

ADVOKATAS

sausio 1 d. St. Donat, Que.
Dėl informacijų skubiai 

kreiptis pas R. Kudžmai- 
tę, 5045 Bossuet, Montreal, 
Que, HIM 2M3, tel :(514) 256- 
4318 ar pas T. Murauską, 
6834 rue Pierre Gadois, 
Montreal, Que. .HIM 2X9, tel: 
(514) 259-8725. Įmokama 
$50.Kaina$93.
NAUJI METAI

Naujų Metų sutikimą AV 
Parapijos salėje

Greitas ir tikslus patarnavimas!

GMGM

muu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
—r——--

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 

Antradieniais 

Trečiadieniais 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Seštadienia'is 
Sekmadieniais 

Skyrius

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

rengia NERINGOS Jūrų Šau
lių Kuopa. Gros geras or
kestras, veiks valgių bufe
tas. Įėjimas tik 5 dol. asme
niui. Nepraleiskite progos 
linksmai palydėti senus me-f^ 
tus draugų tarpe.
© Šv. KAZIMIERO parapijos 
metinis parapijiečių susi- * 
rinkimas įvyks šį sekmadie
nį po pamaldų parapijos sa
lėje. Po pusirinkimo i bus

šiemet'duodami pietūs visiems da
lyviams. b ^7SKautai 

SKAUTU KŪČIOS ruošia- tėvai mielai kviečiami jose 
mos penktadienį, gruodžio 15 
d. 7 v. v. AV parapijoje.

Visi skautai, skautės ir

dalyvauti, palaikyti 
tradiciją.

mūsų

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

Sol. Gina Capkauskiene

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

PoittiM dr Buick ėr Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NESltlKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSU,FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE f

PASIKALBĖKITE SU
Manag«i4u

_______ ĮEO „ Įn Į....... -

LEONAS GUREOCAS 
So<«B Manager 

(Lietuvis ©t Movos)

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

AKTYVAI — virš 15 milijonų 
MOKA UŽ: 

term, indėlius 1-3 metų 9’/j%
pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas 81/2%
depozitų-čekių s-tas.................. 6%

10-3
10-3 

uždaryta
10-8
10-8
9- 1

9.30 - 1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 9Vi%
nekiln. turto......................... 9V4%
investacines 10%

DAVIMASPAR

ĮVAIRIU

BALDU

PER

3 

AUKŠTUS

Nemokoma visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
ahujhimw - hianituiu

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE.H4E 2AS, 
Telefonas: 766“5827

KRAUTUVES

366-9742

PHARMACISTS

365-0505

R. J. Išganaitis, ba, bcl
216 St. Paul W., Montreal, P-Q- 
Tel: 288*6316, namų *658*5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.Č.U
Suita 627, 3 Plac, V/ll, Maria, 

Montraal, Quebec H 38 2E3
Tai.(514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bju, b.c.u
168 Natri Dome Street E.fuita 205.

Tai: 866-2063. 866 2064

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Tel: Bus. 482-3460
Res. 366-7041

• Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukotos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE "4© AVENUE LAŠALU 363-3887
I 7043 CBNTRALB 300-1283 (DECORATION)

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAT QUEBEC. CANADA 
H3Z ?M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos J.A.V. ir kt. Kanados plovinei jose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3701

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarq nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLA3:
Einamąsias s-tas 6.0 % Asmenines 11 %
Taupomąsias s-tas 9 % Nekiln. turto 10.5%
Pensijų planas 8.5 % Čekių kredito 12.0 %
Term. ind. 1 m.
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.

9.5 % 
9.75% 
10 %

Investacines nuo 11.5%

Duoda nemokamų gyvybė* apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumq.

iki $10.000

Agentūra nuo 1945 m.

Albertas NOR KELIO N AS, B. A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

8
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