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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Generalinis Gubernatorius Jules Leger su žmona, 
kuris atsistatydino iš pareigų.

NETIKĖTAS PASKYRIMAS 
Kanados M In. P-kas Tru

deau nustebino kanadiečius , 
paskirdamas \GenerallnIu 
Gubernatorium ne anglą ar 

i kanadietį anglą, nei persi ė - 
musį britų kultūra; jis ne 
prancūzas ar kvebekletls; 
nėra Iš vidurini .Kamilos ? • 
nei kariškis ar diplomatas. 
Jis nėra- kas ypač įdomu - 
nel Hoeralas ar konserva
torius. Jis - buvo Manltooos 
premjeras, jaunas žmogus, 
42 m.amžiaus Ed.Schreler , 
Europos Imigrantų kilmės . 
JIS gerai kalba angliškai, 
prancūziškai Ir vokiškai.

Tai pirmą kartą Kanados 
Istorijoje toks paskyrimas.

Spekuliuojama, kad jo rolė 
bus labai svarbi akyvalzdoje 
politinių skaldymosi tarp 
prancūzų Ir anglų Kanados .

PRALAIMĖJO PASKUTINĮ 
y MŪŠĮ

Pagarsėjusi savo sąmoju- 
__/. ml, geležine valia Ir prak

tišku stiliumi, buv. Izraelio 
Min. Pirmininkė Goldą Melr 
80 m. amžiaus, dar guvi Ir 
besidominti valstybės rei
kalais, pralaldmėjo prieš 
senatvę Ir ligą. Ji sirgo 
kraujo vėžiu, apie ką žinojo 
ttl< jos gydytojai, 15 metų.

Goldą Melr, gimusi Kijeve, 
buvo mokytoja Amerikoje , 
dirbo, nusausintos pelkės kl- 
butze Palestinoj.Karšta zlo- 
nlstė prasimušė ; vyrlausy- 

, -bės postus Ir buvo Darbo 
s ' Minister ė, Užsienio Reikalų 

Minister ė, Generalinė Sek
retorė Darbo Partijoj Ir 
Izraelio M Inlsterė P Ir mlnln- 
kė nuo 1969-74 m. Tai buvo 
vienas Iš sunkiausių laiko
tarpių Izraelio valstybei. P o 
vad. Yom Klpur karo prieš 
arabus 1973 m. susilaukta 
sunkių konsekvencljų Ir Gol
dą Melr atsistatydino.

Savo testamente "močiutė 
Goldą", kaip ji malonybIntai 
buvo vadinama, praeitais 
metais buvo susitikusi su 
Sadat’u Jeruzalėje, jam at
vykus su talkos pas lūlymats . 
Tada jiedu juokavo Ir pasi
keitė dovanėlėmis. Ji pa
sakius, kad tikinti, jog talka 
įmanoma, tik ji vargu ar jos 
sulauksianti.

/Ijctuvos'X
/ nacionalinė \ 
I M. Mažvydo J 
\bibliot«k« /

Testamente griežtai pažy
mėjo, kad nenori jokių Iškil
mingų laidotuvių ne t pamink
lų ar dedikacijų jos vardu.

BEGIN’AS PASIĖMĖ 
NOBELIO PREMIJĄ

Sadat’as, pradėjęs talkos 
derybas su Izraeliu, neatvy
ko į Oslo , Norbeglją atsl - 
Imti Nobelio Talkos premi
jos,kuri jam priklauso kartu 

. suBegln’u. Jis atsiuntė sa
vo atstovą Marei, tuo paro
dydamas, kad talka dar ne
pasiekta.

Begin’as, stipraus saugu
mo apsuptas, atvyko asme
niškai atsiimti premijos.

ALŽYRO PREZIDENTAS 
SUNKIAI SERGA

Alžyro prezidentas Bou
medienne, 46 m., jau 9 die - 
nos be sąmonės. Jis kenčia 
nuo krešulio smegenyse.

KINIJA SUSKATO 
DEMOKRATĖTI

Plakatai, dar ne taip se
niai skelbę tik vieną tiesą , 
tik vieną neklystantį vadą 
ant Kinijos miestų sienų, 
dabar keičia savo išvaizdą. 
Atsirado tokių piešinių 
ir žodžių, kurie kaltina Mat 
Tse- Tungą už ginkluotą in
teligentų- intelektualų nai
kinimą ir priespaudą 1960 
m. ir kritikuoja dar vieną 
vyriausybės asmenį.

Demokratijos pasireiški
mas. kad ir tokiu būdu rodo, 
kad Hua vadovybe pasitiki - 
ma ir dabartinė vyriausybė 
yra tvirta.

AIŠKUS POPIEŽIAUS 
NUSISTATYMAS

Popiežius Jonas Paulius II 
aiškiai pabrėžė kalbxdamas 
Pontifikato Teisingumo ir 
Taikos Komisijai, kad R. Ka
talikų Bažnyčia nėra surišta 
su jokia politine sistema.Jis 
kreipėsi į valstybių vyriau - 
sybes, ragindamas, kad visi 
dirbtų dėl Žmogaus Teisių 
vykdymui ir religijos laisvei. 
Bet prieš tai jie turį nuga
lėti baimę, "kuri pasunkėja , 
reaguojant į smurtą ir rep
resijas. Kai kurios vyriau
sybės bijo laisvės". Yra la
bai svarbu sumažinti mirti - 
ną ginklavimosi grėsmę ir

vykdyti pareigą gelbstint iš 
vargo milijonus , siekiančius 
tinkamesnio žmogui pragy
venimo".
LASALLE SAVIVALDYBĖ 
IŠDRĮSO KOVOTI

LaSalle Savivaldybės Ta
rybos nariai John Campbell 
ir Guy Bouchard pasiry
žę aptvarkyti nuolatinį plū-' 
dimą pornografinių žurnalų 
i r knygų į vietini uš knygynus.

Tarybos susirinkime lap
kričio 14 d. Campbell nusis
kundė, kad šiek tiek įtakos 
pagal įstatymus, kovojant su 
porno literatūros viešu rek
lamavimu turi tik Morality 
SQuead. Visi tie žurnalai y- 
ra išdėlioti prieš vaikų ir 
paauglių akis, net jų akių 
aukštumoje lentynose smul
kių prekių parduotuvėse ir 
knygų krautuvėse. Yra fede
ralinis įstatymas, kuris ap - 
saugoja tik nuo kelių rūšių 
porno medžiagos.

Atsižvelgiant į gausybės 
gyventojų nusiskundimus , 
bus renkami parašai ir da
romas spaudimas, kad ši 
problema būtų tvarkoma. .

IDEALIZMAS IR ALGOS
Kiekvienas nori būti Įver - 

tintas. Atrodo, kad PQ vy
riausybei negalima prikišti 
Idealizmo ar darbštumo sto- 
ką.Turi ji Ir gerbėjų ar
pasekėjų. Gauna Ir geras ai - mūsų žemę Ir mūsų miestus 
gas. Mln. P-kas Levesque perima atėjūnai Iš kitų res- 
gauna daugiau negu kitų pro
vincijų ministerial Ir negu 
Kanados premjeras Trudeau.

Nežiūrint to-jls Ir jo ka - 
blnetas pasididino algas po 
porą tūkstančių Į metus.Sa - 
ko Infliacija juos varginanti, 
ir jau du metus negavę pa - 
kėlimo. Dėl to jokio refe
rendumo nebuvo...
AUTO PATAISYMU 
PRIEŽIŪRA

Ontario provincija ruošia 
labai svarbius tyrinėjimus 
automobilių taisymo Indust
rijoje, praneša Vartotojų Ir 
Prekybos Ryšių Mlnlsterls .
Ypač daug Ir vis dažnėjančių Petkaus suėmimą. Tą pačią 
skundų gavęs dėl trans misi-nakt^ buvo Paryta daug 
jų pataisymo. Jo rūpesčiu kratvi lr konfiskuota Įvairių 
bus įvesta taisytojų prležlū-dokumentli- Sekančią dieną

KGB pradėjo mane tardyti lr

BENDRUOMENYBĖS
LATVIU DISIDENTAS GINA 
VIKTORĄ PETKŲ

Latvių disidentas Viktors 
Kalnlnš emigravo į Vakarus 
birželio mėnesį. Atvykęs Į 
Bostoną vasarai baigiantis , 
jis Išsamiai pasisakė Pa
baltijo Ir Žmogaus Teisių 
sąjūdžio klausimais. Čia 
spausdiname ištrauką iš jo 
pranešimo spaudai:

" Petkus buvo neteisėtai 
nuteistas, nes jis nepažeidė 
jokių Įstatymų. Helsinkio 
grupė Lietuvoje nėra netei
sėta net Ir sovietiniu mastu. 
Aš sužinojau, kad jis buv< 
apkaltintas Estų-Latvlų-Lle - 
tuvių tautinio komiteto įstei
gimu. Bet Ir tai nėra netei
sėta pagal Įstatymus. Aš tai 
gerai žinau, nes aš drauge su 
Petkumi surašiau dokumen
tus. Tokio komiteto Įsteigi
mo Idėja buvo jau seniai dis
kutuojama. Tai pagrindinė 
priežastis, kodėl Helsinkio 
grupės nebuvo įsteigtos Lat
vijoje lr Estijoje-nes manė
me, kad mūsų Pabaltijo ko
mitetas pasirūpins tokiais 
reikalais, įskaitant Žmogaus 
Teisių pažeidimus . Mes no
rėjome tirti rusinimo meto
dus Pabaltijo šalyse- kaip

PLB Garbės Teismo pirmininkas dr. Juozas Sungalla ir 
dešinėje JAV LB Tarybos pirmininkas Raimundas Kudu- 

Nuotrauka Jono Kuprio.kis.

Visa jų "ardomoji veikla" 
yra ta, kad jie "tiesiai Ir 
drąsiai pasisakydavo prieš 
s istemlngąpagrindinių Žmo
gaus Teisių pažeidinėjimą". 
Sovietiniai politiniai teismai 
"niekuo Iš esmės nesiskiria

publikų; mūsų kalbos Ir kul
tūros pažetnlnlmą. Mes no
rėjome surinkti faktus Ir 
pristatyti juos savo tautle- permažal 
člams Pabaltijo šalyse Ir 
vakariečiams.

Tuo tikslu mes planavome 
Išleisti žurnalą vardu "Es- 
La-Ll". Mes buvome pasi
ruošę spaudos konferencl - 
jai, kurioje būtų dalyvavę 
Vakarų žurnalistai Maskvoje 
generolo Grigorenko bute, 
1977metų rugplūčlo mėnesio 
pradžioje. Bet rugplūčlo 23 
d. vakare man Iš Vilniaus 
telefonu pranešė apie Viktoro

- . naktį buvo padaryta daug 
rūpesčiu kratll lr konfiskuota įvairių

aš prisipažinau,kad kai ku
rie dokumentai buvo patai
syti mano ranka. Tardymų 
metu KGB mane perspėjo, 
kad, jei aš su jais nebendra
darbiausiu,tai pakenks mano 
emigracijos planams. Todėl 
197a m.balandžio mėnesį aš nuo vadinamų ’liaudies teis 
pareiškiau, jog aš neltudy - 
siu KGB teismuose.Aš taip 
pat parašiau laišką Lietuvos 
saugumui, kuriame aš pab
rėžiau, kad man būtų garbė 
būti teisiamam drauge su 
Petkumi, bet aš nelludyslu 
jo teisme. Ir tada aš pradė
jau savo bado streiką.

"Mano nuomone, Vakaruo
se apie Petkaus teismą buvo 

rašoma. Vakarų 
žurnallstaldomlsl tiktai įvy
kiais centre/t.y.Maskvoje/lr 
tai Iškreipia bendrą disiden
tų sąjūdžio vaizdą".

'~~m^,'ia.8isLtnėje*'
jle.talp pat nesivadovavo tei
sės, teisingumo Ir humaniš
kumo principais". Pareiški
me sakoma, kad teisme Ir 
per tardymus parodyta tei
siamųjų "drąsa Ir Ištvermė 
sutelkė sąjūdžio dalyviams 
jėgų Ir atkaklumo".

UKRAINOS HELSINKIO 
G RUP Ė PASME RKIA 
TE IŠMUŠ

Ukrainos Helsinkio Grupė 
neseniai Išleido pareiškimą 
dėl prieš kurį laiką įvyku
sių teismų Sovietų Sąjungoje. 
Jame sakoma, kad Maskva 
vėl "gėdingai politiniai susi
dorojo su Žmogaus Teisių 
Ir laisvių gynėjais:Orlov’u, 
Lukjanenko, Ginzburg’u, Šča- 
ransklu Ir Viktoru Petkumi".

• Dr. Bronius Nemickas, 
Vilko vicepirmininkas, 1978 
m. spalio 14 d. dalyvavo JAV 
Lietuvių B-nės New Jer - 
sey Pietinės Apylinkės me
tiniame susirinkime, kur, 
pabėręs Lietuvos laisvinimą 
liečiančių minčių, vadova
vo tuo klausimu vykusiems 
svarstymams. Spalio 15 d . 
jis tarėsi su Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos vei
kėjais.

o Jurgis Valaitis, Vilko vi
cepirmininkas, 1978 m.spa - 
lio 14 d. dalyvavo Toronte 
vykusiuose KLB-ės pasita - 
rimuose apie "Lietuvos lais
vinimą ir jo finansavimą " . 
Inž. V. J. Daniui iš Ottawos

Kanados lituanistinių mokyklų mokytojai lapkričio mėn. 11 d. Hamiltone turėjo sėkmin 
gą savo metinį suvažiavimą. Jame aptarė visus savo rūpimus klausimus ir išklausė 
sau naudingų metodikos paskaitų. Nuotrauka J. Miltenio.

pirmininkaujant, pranešimus 
padarė J. Valaitis, PLB p- 
kas V.Kamantas, JAV B-ės 
p-kas A. Gečys ir Kanados 
LB p-kas J. Simanavičius .

Vakare J. Valaitis dalyva
vo Kankinių Parapijos ir 
kun. P. Ažubalio 30 m. kle
bonavimo minėjime. Bū - 
damas Toronte z, J. Valaitis 
tarėsi ir su Tautos Fondo 
atstovybės Kanadoje nariais.

VIKTORUI PETKUI PAG A BOS 
registruotus laiškus rašyti 
šiuo adresu:

Viktoras PETKUS 
00020 g Vladimir 20 
Učreždenije OD-1ST-2 

’ USSR
•

LAIKRAŠTIS LAUKIA JŪSŲ 1
ŠVENČIŲ PROGA geriau

sia dovana "Nepriklausoma 
Lietuva". Savaitraštis pir
miesiems metams $7.00.

1

1

metus.Sa
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Paspartins nacių gaudymą
Šiuo metu Amerikoje lan

kosi, kaip žydų spauda jį va
dina, ’’pagarsėjęs nacių me
džiotojas" Simon Wiesenthal 
iš Vienos, Austrijoje,kur jis 
turi sudaręs specialų "nacių 
bendradarolų Ir karo nusi
kaltėlių" ieškojimo centrą. 
Jo agentai nuolat rausiasi 
Arolsene, V. Vokietijoje, kui 
sukauptos visos pokario me
tais Vokietijoje gyvenusių, 
bet vėliau Išemigravusių Į 
kitus kraštus, pabėgėlių by
los. Ir Čia lankosi jau ne 
pirmą kartą. Kodėl gi ne?

Gal i erta 
susipažinti ?

ArtėjantKalėdų šventėms, 
’ įvairiausios reklamos šau

kia pirkti visokiausius daly
kus, siūlo vykti į šiltesnes 
vasarvietes, salas, pajūrius. 
Žmogus nebesusigaudai kur 
ir kaip tą pinigą išleisti ge
riau.

Na, žinoma, laukia ir vie
tiniai malonumai. Jau dabar 
planuojame ką ir kiek teks 
privirti, prikepti, kiek ir ko
kių svečių prisikviesti, kaip 
išpuošti namus .kaip patiems 
pasipuošti.

Be abejo, atgaivos klau
simas taip pat opus. Kiek ir 
kokių brangių, ir ne taip 
jau brangių gėrimų prisi
pirkti, kad visų skoniui ir 
skilviui tiktų.

Apie šį paskutinį rūpestį 
ir norėtume šnektelėti.

Prieš keletą dienų 12-oji 
televizijos stotis perdavė 
trumpą, bet gana aiškų įspė
jimą: vaišinkite svečius, bet 
nenugirdykite jų be saiko. 
Įspėjo taip pat, atsižvelgti į 
tuos,kurie gal jau savo nor
mą yra išgėrę ir nebegali 
rungtyniauti su smarkiais 
gėrikais. Kad gal jų tarpe 
yra ir turinčių rimtesnių 
gėrimo problemų, taigi, visai 
nebegalinčių alkoholio nau
doti. Trumpai kalbant, įspė
jo mus neprisidėti prie eis
mo nelaimėse sužeistų ir 
užmuštų skaičiaus padidini
mo ir nepadaryti žmonių li
goniais be reikalo ir be lai
ko. Kanadoje kasmet ant ke
lių žūna apie 6. 000 žmonių . 
Apie 50% jų yra buvę išgė - 
rę vairuotojai.).

Vaišingumas yra vienas 
dalykas, žmogaus besaikis

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

Lietuvą, tai atrodo buvo di
delė staigmena net pačiai 
krašto vyriausybei. Ji neži
nojo, kur šokti. Kai nežinojo 
jo vyriausybė,tai nežinojo Ir 
tauta. Sekusi katastrofa vls- 
tlek nebuvo Išvengiama, bet 
galėjo būti mažesnė. ..

Politinės linijos stoka 
pasigavo mus Ir Išeivijoje . 
Atvyko Iš sovietinės Lietu - 
vos solistas V. Noreika dai
nuoti Pasaulinėje Parodoje - 
tai tš karto pasimetėme kuc 
ne visi. Vieni ragino eiti į 
jo koncertą, kiti ragino ne
keiti nė kojos. Nesutarė nė 
tie žymus veikėjai, kurie ga
lėjo geriau žinote, negu elll - 
nlal lietuviai. Iš to kilo gin
čai, užsltęsę gana Ilgai.

Prasidėjo važinėjimas Į 
pavergtą Lietuvą, o su tuo Ir 
skirtingos nuomonės, tebe
sančios ir dabar. Tiesa, pa
sirodė VLIKo nuomonė, bet 
ji pasirodė per vėlai. Nebe- 
sustabdė dviejų nuomonių

STOKA POLITINĖS 
LINIJOS

Yra faktas, kad lietuviško - 
je veikloje pasigendama vle- 
nlngesnės politinės linijos . 
Tenka stebėtis,kaip skirtin
gai veikla Ir kalba žymūs 
velkėj?!. Bene dar blogiau 
yra tai, kad atėjus tikram 
reikalui, jie nebeveikia, ne 
bekalba— bet tyli*. ŠĮ keistą 
reiškinį jau seniai yra pas
tebėjusi mūsų plačioji spau - 
da.

Ar galima neturėtllinijos, ( 
plano, kai be jo šiuose kraš
tuose negalima nė garažo 
statyti? Gyvenimas rodo,kad 
šiuose,pasaulyje pažangiau
siuose kraštuose nlč nieko 
nedaroma be gerai iš anksto 
apsvarstyto plano. Nlč nte - 
ko ’.Mes gi - ruošiamės ka
da nors atstatyti valstybę...

Neatrodo, kad planavimas 
būtų lietuvių kauluose. Kai 
1940 m. sovietai pajudėjo į| 
2 psl.

PANORAMA
ŠEŠIOLIKTAS LAIŠKAS IŠ AMERIKOS

Ir pasisvečiuoja, ir pinigėlio 
pas trenka...

Lapkričio 1O d. New Yor
ke, Dorai vlešoutyje jis buvo 
sukvietęs spaudos konferen
ciją. Komerencljoje dalyva-

nugirdymas- visai kitas rei
kalas. Nėra jokia paslaptis, 
kad ir mes, lietuviai, turime 
savo tarpe nemažą skaičių 
asmenų, visiškai nebegalin
čių jokio alkoholio gerti. Tai 
yra tokių, kuriems alkoholi
niai gėrimai yra tikri nuo
dai. Prieš pildami jiems 
stiklinę arba stikliuką, pa
galvokime gerai: ar pripiltu
me juos, jei žinotume, jog 
pilame nuodų?

O yra žmonių, kuriems 
linksma ir gera be lašelio 
degtinės. Nei jie liūdi dėl to, 
nei jie blogiau atšvenčia 
šventes.

Gal verta su tokiais susi
pažinti ? Yra tokia grupelė 
lietuvių, susirenkančių kas 
trečiadienį ( žiūr. jų skelbi
mą 5 psl.), kurie išmoko 
nebegerti ir gyventi be al
koholio. Jie rado kelią, kurio 
gal daugelis iš mūsų tebe
ieško. Jų susirinkimas at
viras visiem s.Kiek
vienas gali atsilankyti pas 
juos. Iš smalsumo gal, gal 
šiaip pasišnekučiuoti ir iš
gerti kavos puodą. Jokių 
mokesčių jie nerenka, nepa
mokslauja, nesimuša į krūti
nes, tiktai pasikalba tarpusa
vyje. Gal gi verta pas juos 
apsilankyti prieš Kalėdas ? 
Jie jau greitai švęs savo 4- 
jų metų sukaktį. Kitas tre
čiadienis bus jų 195-asis su
sirinkimas. Užsukite ir į 
šios lietuvių organizacijos 
susirinkimą. Susirinkimai 
yra vieši. Atviri kiekvienam 
lietuviui ir lietuvei. Gal gi 
ir verta susipažinti su jais ?

‘ NL

vo Ir pranešimus davė ir 
Kongreso atstovė Ellzaoetn 
Holtzman bei Imigracijos Ir 
Natūralizacijos įstaigos ats
tovas Martin Mendelsonn . 
Visi, kaip matome .tos paklos 
tautybės, taigi Ir gerai suta
ria.

Wiesenthal susirinku - 
stems pranešė, kad Vokie
tijoje vėlkė tam tikras nacių 
gaudymo Ir baudimo įstaty
mas, kuris, tačiau, baigia
si 1979 m. gruodžio 31 d. Ir 
Vakarų Vokietijos vyriausy
bė yra nusistačiusi šio įsta
tomo nebepratęstl., nes dau
giau tokių nusikaltėlių nebe
są. Pasakė Wiesenthal:"Jei 
jūs atleisite Ir užmiršite 
vieną kartą padarytą genoci
dą, jūs atversite duris kitam 
panašiam". Todėl jis ragino 
savo tautiečius siųsti V. Vo
kietijos kancleriui Helmut 
Schmidt tam tikrus, jo pa
ruoštus atvirukus, reikalau
jant, kad tas Įstatymas būtų 
pratęstas. Tų atvirukų jis 
Išleidęs pusę milijono Ir ti
kis l, kad taip užplūstas Vo
kietijos kancleris turės įs
tatymą pratęsti.

O Kongreso atstovė Holz- 
man nuo savęs dar prižadė
jo, kad jos tautiečiai darys 
snaudlmą Į prez, Carter’Į, 
kad Ir jis nuo savęs "spaus- 
tų"kanclerį Schmidt*ą dėl to 
Įstatymo pratęsimo./Varg
šas tas prezidentas Carter , 
kas tik jo nespaudžia.../. 
Čia pat ji pranešė, kad prez. 
Carter* Is praeitą savaitę pa
sirašė jau "seniai reikalingą" 
įstatymą, kad "nacių karo 
nustkaltėl.lal"galėtų būti de
portuojami. Dėl tokio įsta- 

įsitvirtinimo. Vieni Įsijungė 
į Lietuvos laisvinimu tikrą 
kovą, Į kovą prieš okupantą 
Ir jo samdinius, kiti į tai 
moja ranka. Gera jiems to
kia Lietuva, kokia ji yra, ge
ras okupantas Ir jo tarnai , 
Ir jie nuvykę Lietuvon turi 
"good time". Treti laviruo
ja tarp vienų Ir kitų,pasi
naudodami proga dar sykį 
pasimatyti su senstančiais 
artimaisiais. Neaiški linija 
visados duoda nesuslpratl - 
mo Ir nesuspratimo užuo - 
mazgų.

Žydų pradėta akcija prieš 
lietuvius Irgi neturi atsaky
mo. Ar turime kiekvienas 
atsakyti į kiekvieną kurio 
žydo kaltinimą,kaip kas mo
kame ar sugebame? Ar toks 
atsakymas turėtų būti vie
nas galutinis ir visų lietuvių 
vardu? Iš kitos pusės paė
mus, kaip atsakyti, nežinant 
ką atsakyti? Siūloma pradėti 
rašyti mokslinius veikalus , 

tymo pravedlmo ji kovojusi 
jau nuo 1975 m., nes Ameri
koje radę sau "prieglau
dą daugybė karo nusikaltė
lių", kurie dabar galėsią bū
ti deportuoti į Vokietiją nu
baudimui, žinoma, jeigu Vo
kietija sutiks juos nubausti 
už jų padarytus ar nepada
rytus "nusikaltimus".

Kartu ji Išvardino, kad jau 
pradėtos 12 deportacijų bylos 
prieš įvairių tautybių Iml- 
gra*itus, o apie kitus 200 
dar esanti renkama "nusi
kaltimus įrodanti medžiaga". 
Wiesenthal’Is gi nuo savęs 
dar pridūrė, kad, jo surink
tomis žiniomis,tokių "nacių 
karo nusikaltėlių" Ameriko
je esama per 2000 asmenų . 
Esą, Vokietijos pareiga Ir 
moralinė atsakomybė esanti 
tuos dabar naujai išalškln - 
tus "nusikaltėlius"nubausti.

Dar prlmlntlua, kad ta pa
ti "uo igresswomen" Eliza
beth Holz man rado jau Ir 
kitą " nusikaltėlių "katego
riją, gyvenančią Amerikoj. 
Praeitą savaitę ji su triukš
mu pranešė, kad Amerikoje 
gyvena vietnamietis, buvęs 
aukštas Pietų Vietnamo 
pareigūnas, kuris net viešai 
šaudęs paimtus Šiaurės 
Vietnamo belaisvius. Tas 
nusikaltimas buvęs net vie
no amerikiečio fotografo už
fiksuotas. Esą dabar renka
mos žinios Ir apie kitus to
kius nusikaltėlius.

Tačiau keista, kad ta 
uolioji nusikaltėlių gaudyto
ja niekada nepasidomėjo, 
klek tokių ar dar didesnių 
žiaurumų padarė siaurės 
Vietnamas ar sovietai 
jų užimtuose kraštuose. Da
rė Ir t e b e d a r o ’.

A. Beržinis
— 0 —

LIETUVIAI ŠIAURĖJE
Mes lietuviai esame išsi

blaškę po visą pasaulį :kur 
bekeliausi, visur lietuvį su
tiksi. Bet tolimoje Kanados.

ristų.
Susisiekimas su Yellow - 

knife vyksta 2 kartus per me

bet ar jie netu-ėjo būti se
niai parašyti? Nėra tikslių 
šaltinių, bet ar kas nors juos 
kada rinko?

Daugybė tokių Ir panašių 
svarbių reikalų buvo praei
tyje , yra dabar Ir dar daugiau 
bus atletyje. Jie nebuvo, nė
ra Ir nebus staigmena, jei 
kas nors apie toKius dalykus 
galvos tš anksto, numatys, 
kad tokie dalykai gali atsi
rasti, numatys jiems tinka
mus atsakymus.
( Turime visą eilę vlršūul- 
nlų organizacijų Ir galime jų 
dar daugiau turėti, bet jos 
nekuria vieningos politinės 
linijos, bent visiems bū
dingais svarbiausiais reika
lais. Esamos politinių rei

Šiaurėje kad . būtų lietuvių, 
mažai kas žino.

Alfredas Virkutis su šeima 
nuo 1975 metų perkeltas iš 
Calgary, atsakingoms parei
goms į Yellowknife Fire de- 
partmentą, yra nuolatinis 
"NL" laikraščio rėmėjas ir 
skaitytojas, kilmės iš Winni
peg©, priklausė šv. Kazimie
ro lietuvių parapijai. Atlikęs 
karinę tarnybą Calgary, pri
klausė vietos lietuvių tautinių 
šokių grupei, tarnavo Fire 
department©, iš kur ir buvo 
perkeltas su paaukštinimu ta r
nyboje. Čia vedė žmoną Ca-Virkučių vaikai: Angela,Kris- 
reel ir susilaukė šeimos. tina ir David, Lietuvos repre-

Jis savo laiške rašo: "Ma-zentanįantaj per vieną parodą 
no mamytė išmokė mane lię_gavę atžymėjimus. Mergaitės 
tuvlškai kalbėti ir skaityti, ^vėjo spalvotus rūbus su tau- 
tačiau gaila, neišmokė rašy-tinės vėiiavos spalvų priejuos-^
ti. Bet aš myliu lietuvių kai- temis.
bą ir didžiuojuosi esąs lietu
viu. nors čia daugiau lietuvių 
nėra, bet aš ir mažieji repre
zentuojame Lietuvą visomis 
progomis ir nepraleidžiame 
nė vieno etninių grupių pasi - 
rodymo."

Kartu duosiu žinių apie mū
sų gyvenamą vietovę.

NORTH WEST TERITORIJA 
turi apie 40.000 gyventojų. 
Yellowknife - apie 11. 000. Tu 
rime apsipirkimo centrus , 
bankus ir kt. korporacijas. 
Tačiau pragyvenimas labai 
brangus. Ypatingai trūksta 
šviežių daržovių. Dirbantie
ji gauna North living allow - 
ances. Žiemą labai šalta. 
Temperatūra krenta iki 40 
laipsnių šalčio Celsijaus, 
sausio mėn: — 28 C, balan
džio mėn: — 7 C., liepos: 16 C. 
Kada turime 24 valandų die
nos šviesą, vadinamės "Land 
of the midnight Sun". Esame 
275 mylios į pietus nuo arc
tic circle. Vasara labai 
trumpa.

Aukso kasimas — pagrindi
nė pramonė. Turime 2 kasyk
las. Be šios pramonės būtų 
labai sunkus gyvenimas.

Medžioklė ir žuvavimas 
yra labai populiarūs.Čia at
važiuoja daug šios rūšies tu- 

kalų komisijos tyli, netu
ri ryšio viena su kita, neturi ■ 
bendro ryšio. Bijo net pava
dinimo. Pageidauja vadintis 
"visuomeninių reikalų komi
sija" ar kuo nors panašaus . 
Bet. ko čia bijoti? Nėra to
kios valstybės, nėra svar- 
nesnės organizacijos, kuri 
neturėtų žmonių, nustatančių 
veiklos gaires*. Šis dalykas 
faktiškai yra tiek senas,klek 
pati žmonija* Tai— ne sovie
tų Išradimas. Sovietai tiktai 
moderniškais laikais bene 
pirmieji į šį reikalą pažiū
rėjo rimtai Ir nėra aoejonės, 
kad tai juos padarė galingais. 
Žinant,kad geriau viena bloga 
nuomonė, negu dešimt įvai
riai gerų, nesunku suprasti ,

tus oro keliu, nes žiemos 
metu keliai yra neįmanomi.f“*' 
Žmonės jaučiasi izoliuoti. 
Susisiekimas keliais iš Ed
monton McKenzie Highway — 
1524 km. iš Winnipeg© ~ - 
2867 km. , iš Toronto - 4965 
km.

Baigdamas šį aprašymą, 
linkiu tau Alfredai, ir Tavo 
šeimai ir toliau atstovauti . 
Lietuvą tolimoje šiaurėje. 
Kartu noriu pasakyti, kadl^“^ 
tėvų paveldėta tautinė dvasia, 
nors gimus ne Lietuvoje ir 
augus tarpe svetimų, išlikti 
susipratusiu lietuviu, tebūna 1 
gražus pavyzdys kitiems.

J. Petrulis

ARTĖJANČIŲ ŠVENČIŲ 
PROGA — LIETUVIŲ ' 
FONDUI .

Jau ilgesnį laikąOttawos a- 
pylinkėje dalis tautiečių prieš 
Kalėdų šventes paaukoja Lie
tuvių Fondui,dalį išlaidų, da
romų kalėdiniams sveikini - 
.marns. Šį gražų paprotį, šiais 
metais tęsėjo šie tautiečiai : 
P. J. Ivanauskai ir O. J.Leve- 
riai iš Campbell s Bay. , J. M. 
Marčiukaičiai iš Pembroke , 
B. V. Palilioniai iš Kingston , 
K. A. Paviloniai iš Richmond, 
o visi kiti iš Ottawos miesto; 
tai: P. Ancevičienė, A. J. Bui
vydai, L. P. Dauniai, J. A. Jur- 
kai, V. V. Kubiliai, A. J. Mor
kūnai, A. A. Paškevičial, L. V. 
Plečkaičiai, V. V. Radžiai, M. 
Ramūnienė, J. Rimšaitė, N. V. 
Trečiokai ir B.K. Vilčinskai.

Viso gauta $155.00. Šios 
aukos eina padidinti Bendrą
jį Ottawos lietuvių įnašą Lie
tuvių Fonde Nr. 23, kuris šiuo 
metu siekia $3700 sumą

L. F. Įgaliotinis visiems 
širdingai dėkoja, linkėdamas 
malonių švenčių,

L. F. Įgaliotinis

kodėl jie to pasiekė., Sovietų 
prievartos Ir s murto politi
ka, žinoma, niekam negali 
būti pa vyzd žiu. bet jų Ir tiks
lai nėra normalūs. Mes gi 
siekiame laisvės savo tautai. 
Tuo esmėje visi Ir gyvena
me. Išmintingos vieningos 
gairės būtų didelė pagalba 
eiliniam lietuviui,kuris to
kių gairių laukia seniai Ir 
nesulaukia.

Tai griauna pasitikėjimą 
mūsų viršūnėmis,kurios dar
vis mano, kad neveikia yra 

• geriausia veikla. Bent sau - 
glausta sėdėti aukštose kė
dėse Ir tuo vaizduoti labai 
svarbius tautos vadus.

Didžiausiuose suvažiavi
muose, svarbiausiose pas-’ 
kaltose, s Impozlumuose kal
bama apie viską, tik ne apie 
būdą surasti vlenlngesnę 
v lekios liniją*.

Visi sėdime išeivijos lai
ve Ir neva plaukia me Į laisvą 
Lietuvą, bet plaukiame be 
burių Ir be kompaso... Ne
plaukiame, o plūduriuojame , 
kur vėjas pučia, Kaip Ir kur 
tokiu būdu galima nuplaukti ? 
Ir kas butų, vėl užėjus ku
riai naujai audrai?
St. Catharines,Ont. S.Šetkus,

NEPR.KLAUSOMA LIETUVA
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Neparduokime savos
j? (Dr. Henriko Nagib kalba, pasakyta lapkričio

'■"■■"•26 d. Lietuvos kariuomenės šventės minėjime
• • • — Montrealyje.

Nesu buvęs kartų.Ginklo gyventi laisvai, Išpa- 
nlekad nenaudojau. Nenužu- žlntl laisvai savo tl- 
džlau nei žmogaus, nei žvė - k ė j imą , 
ries , nei paukščio. Todėl, su 
pagrindu klausiu savęs ko
dėl kalbu kariuomenės šven
tės proga. Tikriausiai,todėl, 
kad nemanau, jog karto pa - 
šaukimas yra žudyti. Karys 
gina kitus nuo mirties Ir 
pakelia ginklą tiktai tada, kai 
nebėra kitos Išeit les, kai te
lieka vienas pasirinkimas : 
žūti pačiam arba 
užpuolėją.

Nesu tos 
padermės, 
Jungtinėse
tybėse, o dabar, atėjus vald
žion separatistsmszPQ/ čia, 
tyčiojasi Iš pasaulinių karų 
veteranų, splaudo į juos Ir 
vadina Imperialistų mario
netėmis.

Tikiu, kaip minėjau, kad 
kario pareiga yra ginti 
savo kraštą. Ginti savos ša
lies laisvę, jos nepriklauso
mybę, jos teisę valdytis taip, 
kaip piliečių dauguma de
mokratiniu būdu nutaria.

Todėl, kai kadaise, šios 
pačios šventės proga jums 
kalbėjau apie poetą Ir karį , 
lyginau juodu tardamas,kad 
vienas jų kovoja žodžiu,kitas 
ginklu, siekdami to paties: 
teisės kalbėt l laisvai ,

vai - 
1 a Is - 

būti 
n e

bei dažnai snobiškus padar
gus ...

Tenka pagalvoti: ar už tai 
krito savanoriai,kariai, miš
ko broliai? Už hlpokrltus, 
kurie dėl pinigo keičia gles - 
mę? Už pseudo Intelektu alus, 
kuriems bevelk gėda pasu - 
sakyti, kad jie lietuviai? 
skęstančius piniguose, 
prabangoje Ir patogiai 
mlrštanęlus paaukoti
centą lietuviškai knygai, lie
tuviškai veiklai?

Jeigu mes palaidosime 
LIETUVĄ čia, Išeivijoje, ar 
lauks mūsų sava žemė? Bet 
kada? Jeigu mes nešauks l-

algimanto skiltis
VIEŠNAGĖ WASHINGTONE

nužudyti

keistos
kurie
A mer Ikos Vals -

pacifistų 
ankščiau

rinktis 
d y mos i formą 
vai. Kitaip tariant, 
sau žmonėmis, 
vergais .

Vergo yra niekinga eg- 
z Istenc Ijarprls įplakei Is, prl- 
sllalžėlls, atsisakąs savųjų, 
atslrlbojąs nuo savo gimti
nės bei genties, galų gale, 
prarandąs savigarbą Ir savo 
tapatybę.

Kai mūsų savanoriai krito 
už atsikuriančią Lietuvą,kai 
mūsų kariai krito už savo 
šalies laisvę, kai miško bro
liai krito, kad pasauliui pa
rodytų, jog lietuviai nenori 
būti raudonųjų barbarų pa
kalikai Ir Lietuva nėra so
vietinė respublika,- jie 
visi atsisakė vergo 
dalios.’ J le , tie, dažniau
siai paprasti, pllksermėglal 
kaimo Ir miestelių žmonės , 
žinojo tai, ko šiandien, deja, 
kai kurte mūsų tariami in
telektualai nesumeta: kas 
yra vergas laisva savo valia, 
- nėra vertas žmogaus var
do.

Šiandien verta tai prisi
mintu Verta Ir būtina nepa
miršti niekados. O pamirš
tame. O nepbeprls Imerfame. 
Ir tokių atsiranda mūsų tar- '.kias liuksusines

pe, kurie tyčiodamiesi Iš vi
sos Lietuvos Istorijos, sar
kastiškai vadindami mus ka
rališkos tautos palikuonimis, 
bando parduoti mums netik
rą pinigą, girdi, kaip galima 
kovoti už Lietuvos nepri
klausomybę Ir neparemti 
Cliebec o separatistų pastan
gų/-taigi suktus Ir įžūlus 
bandymus/suskaldytl Kanadą. me čla už įkalintuos lūs, nu- 
Tokie žmonės, atrodo, nesu- žudytuosius, žudomus Lletu- 
meta, kad ši provincija n ė- voje, sovietinėse vergų sto— 
ra pavergta šalis, Vyklose,komunlstlnluoseka- 
kad ji turi visas laisves,apie 
kurias mes nei carlstlnėj , 
nei sovietinėje vergijoje net 
svajoti nedrįsome Ir nedrįs
tame .Tokie patogiai pamirš
ta kovojusį Ir kovojantį lie
tu vį Ir p a r d u o d a už t Ikrą 
pinigą tai, ką savanoriai ir 
miško broliai atpirko savo 
krauju.

O, mes labai gerai žinome, 
kad daugelio taip vadinamųjų 
rezidencijų garažai bei Iš - 
vletės žymiai puošnesnės už 
mūsų redakcijų, archyvų ar 
šiaip suėjimo buvę Intų patal
pas „Kad bevelk jėga reikia 
Išplėšti pinigą už bendruo
menės mokestį, lietuvišką 
laikraštį, žurnalą ar knygą Iš 
daugelio, kurte lengva ranka tn<tal 
šimteriopai Ir tūkstanterlo - viena motina. Ir 
pal daugiau Išmeta už vlso-

Už
Ir 

pa- 
bent

lėjlmuose, kas šauks ?Sve- 
tlmlejI?Akmenys dykumose?

Ne, ne už tai mirė kovo
dami savanoriai,kariai, miš
ko broliai. Negalėjo mirti . 
Neturėjo mirti. Ir jeigu 
jie prisikeltų šiandien, jie 
nuplaktų daugelį, kaip pats 
Kristus nuplakė prekijus, 
prekiaujančius JO TĖVO na
muose.

Būti vertu pralieto kraujo^ 
nėra lengva, bet ' būtina, jei 
vadiniesi žmogum. Kiekvie
nas turime būti verti pra - 
lieto savo savųjų krau
jo. Išmokime mirti, nepar
davę nei savęs, nei savo že
mės .

Kiekvienam žmogui skirta 
____ I viena žemė. Kaip 

viena 
mirtis. Neišsižadėkime jos 

pramogas savęs.

Kur tie sustoję Laikrodžiai ?
(Žurnalas ”Varpas”(15/77) leidžiamas L. V S. Varpininkų Filisterių Draugijos talpino šia antrašte 
pasitraukusių iš dabartinės Lietuvos keturių asmenų pasisakymus. Kai šis žurnalas nepasiekia visų 
mūsų skaitytojų, o juo, kai kurie lietuviški laikraščiai pasirūkdami persispausdino tik dalį pasisa
kymų, perspausdiname ištisai. NL.)

■ ■ (tąsa iš praeito numerio)
Vladislovas Žilius:

Laiko inercijos pasekmėje nuo 1944 m. įvyko Lietuvos 
atžvilgiu eilei kraštų ir tam tikrai daliai žmonių Jūsų minimi 
„laikrodžio sustojimai" arba ir visiški jo dingimai, šiuo atveju, 
kalbant apie vakariečius—nelietuvius, pavyzdžiui, amerikiečiai 
šiandien komunistinę Rusiją ir jos okupuotas valstybes vadina 
vienu vardu—„Russia", šviesesnės (reikia manyti) politinės- 
geografinės orientacijos amerikietis, prispirtas, gali išsireikšti: 
taip, jis girdėjęs, kad Rusijoj yra ir „some Baltic States", šiuo 
atveju jau reiškia, sakysim, kad Rusija ir Lietuva, dvi kapiteliai 
skirtingos ir savarankiškos istoriniai, kultūriniai ir kalbiniai 
tautos ir valstybės, amerikiečio supratime tapatinamos jau kaip, 
pavyzdžiui, New York'o ir New Jersey valstijos! Ir dar, jei tie 
„russians", gyvendami tuose savo „steituose" vieni labiau linkę 
kalbėti lietuviškai, kiti—estiškai, treti—gruziniškai, o ketvirti— 
rusiškai, tai jau yra aišku—jų privatus reikalas. Atrodo, kad 
panašiai šis dalykas yra suprantamas ir Vakarų Europos' 
gyventojų tarpe.

f::me atvejuje Lietuvos cižvilgiu—jokių „laikrodžių" nebėra.
Kalbant apie mus pačius,—karo pasėkoje daliai tautos 

atsidūrus svetur, kitai daliai likus krašte,—matyt, pradėjo 
egzistuoti du „laikrodžiai", vis labiau kreipdami dvi laiko kreives 
tolyn vieną nuo kitos. Tai sąlygojo ir tebesąlygoja ne mūsų norai 
ir pastangos, bet objektyvūs dviejų pasaulių skirtingumai. 30 
metų laikotarpio pasikeitimų suma, palietusi dvasinį žmogaus 
gyvenimą (materialinį momentą skaitau antraeiliu), Lietuvoje yra 
didesnė, sunkesnė ir kemplikuotesnė, negu Vakaruose per tą patį 
laiką. Du tos pačios kartos lietuviai, vienas iš Lietuvos, kitas iš čia, 
kalbantys ta pačia kalba ir abu pripažįstantys savarankiškumo ir 
laisvės būtinumą Lietuvai yra du skirtingi lietuviai. Nuotolis per 
Atlantą, dalijantis Ameriką nuo Lietuvos, šiuo atveju yra, 
palyginti, trumpesnis, negu dviejų skirtingų pasaulių 3C-ties metų 
nuotolis, juos skiriantis. Neteikiu tam jokio tragedijos atspalvio, 
paminiu tik kaipo jau egzistuojantį sudėtingą faktą ir nemanau, 
kad tai galėtų ar turėtų būti* kliūtim tautos konsolidacijos ir 
bendro laisvės siekimo reikale.

Jeigu Jūsų klausime minimą „pažangų sąjūdi" už Lietuvos 
laisvę čia atstovauja grupė asmenų, savo vęiklcs argumentacija 
besisemiančių iš šiandieninės Lietuvos oficialiosios spaudos ar iš 
tautiečių pareiškimų, kurie specialiomis teisėmis keliavo po 
Lietuvą Ir susitiko ten su vietiniais žymūnais, (t.y. su partinio 
aparato darbuotojais, sekimui priskirtais kagėbistais, su socreahz- 
mui ištikimais kultūros darbuotojais ir pan.), tai čia reikalas gal 
yra gerokai primityvesnis, negu tie „pažangūs veikėjai" norėtų jį 
mistifikuoti.

Sovietijos spaudą, besir<Į>dinančią „pažangiausia pasaulio 
spauda", man teko paskaitinėti maždaug 30-ties metu laikotar
pyje. Ten laikas nuo laiko buvo minimi tie „pažangūs išeivijos 
veikėjai, ryškiais švyturiais bešviečiantys toj supuvusioj buržuazi
nių nacionalistų ir lietuvių liaudies priešų kirbelynėj". Ilgą laiką 
vis buvo minimas kažkoks „ištikimas Tarybų Lietuvos bičiulis 
Bimba" ir dar keletas pavardžių, kurių, jau nebeprisimenu, ir, be 
abejo, „pažangūs spaudos organai"—„Laisvė" ir „Vilnis". Bet 
paskutiniu laiku, matyt, tiems „pažangiems bičiuliams"* bei 
spaudos „organams" gerokai senstelėjus ir sumenkus jų įtakai 
išeivių tarpe, juos minėti pritilo.

šiandien Lietuvos KGB deda dideles pastangas susirasti sau 
naujus „pažangiečius" jau tarpe jaunesniosios išeivijos kartos ir 
su jų pagalba dezinformuoti bei skaldyti tą pačią, dar lietuvybės 
nepraradusią, jaunesniąją kartą. (Esu apie tai plačiau užsiminęs 
anksčiau ir šito pasėkoje susilaukiau gerokai irzlios reakcijos 
„Akiračių" puslapiuose. Gal turėčiau atsiprašyti, nes gi nežinojau, 
kada ir kur protarybinė yla gali „išlysti iš maišo"?)
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išeivijos tautinis sąmoningumas, pastangos atgauti mūsų 
tautai laisvę? Per taip trūniją laiką gana izoliuoto gyvenimo 
Manhatėn'e neturėjaupakanlcaJmai'galimybių plačiau pažinti šiuos 
reiškinius. Dar anksčiau, pakeliui į Ameriką, turėjau garbės 
svečiuotis Romos lietuvių kolonijoje. Tai buvo ir pirmieji mano 
įspūdžiai, gaut: iš pirmųjų susitikimų su lietuviais Vakaruose. 
Teko matyti darnaus būrio (daugiausia dvasiškių) gražų tautinį 
susibūrimą, patirti jų didelį svetingumą. Amerika sudėtinga, 
sudėtinga bei įvairi čia ir tautiečių-išeivių 'masė. Niujorkas, 
Čikaga, Los Angelės, Ročesteris, dar kitų miestų lietuvių 
kolonijos... Skamba lietuvių kalba senų ir jaunų lūpose, daugybė 
tautinių renginių. Daug padaryta tautiniame susitelkime.

Sėkmingiausios išeivijos tautinių organizacijų pastangos 
paremti tautiečių dvasią krašte buvo ir tebėra be abejo tos, kurių 
dėka pavyko (pavyksta) daugiau ar mažiau (priklausomai nuo 
galimybių) supažindinti pasauline opiniją su esama Lietuvos 
situacija. Nes tai buvo ir tebėra didele, nemalonia kliūtim rusų 
okupacinei mašinai paspartinti genocido procesą Lietuvoj.

Ideologinis išeivijos pasiskirstymas, atrodo, yra labai žymus. 
Visa eilė didelių ir mažų organizacijų, kurios, kiek galima spręsti 
iš spaudos, neretai laikosi skirtingų požiūrių vienu ir tuo pačiu 
pagrindiniu1—Lietuvos savarankiškumo atgavimo—klausimu. Ne
sutarimai,' berods, dažnai nėra esminiai, tik gal bereikalingai 
paaštrinami organizacijų atstovų asmeniškomis ambicijomis. 
(Lietuvoje šis faktas nėra žinomas, o jeigu būtų žinomas, tai jie iš 
ten nuoširdžiausiai linkėtų, kad tų nesutarimų būtų kuo mažiau, 
nes jais tik priešas džiaugiasi.) Prie ideologinių išeivijos lietuvių 
organizacijų nepriskaitau .komunistinių ar prokomunistinių 
grupių bei paskirų asmenų, užsiimančių dezinfcrmacine ar kitokia 
Lietuvos okupaciją remiančia veikla, nes šiandien, realiai egzistuo
jant mūsų tautos ir krašto sunaikinimo galimybei, jų veiklą 
reikia vertinti vienaprasmiškai—kaipo nusikalstamą. Kai kas gal 
pasakys,'kad komunistų skaitlingas frontas yra ir Amerikoj, ir visi 
jie yra „caca" draugai ir draugės. Gal ir taip, tik, deja, šiandieninės 
Amerikos ir Lietuvos situacijos šia prasme neturi jokių analogijų. 
Galingoj ir laisvoj Amerikoj komunistų partija nei šio krašto 
laisvei, nei piliečių saugumui jokios realios grėsmės šiandien dar 
nesudaro. Kol kas Amerikai negresia taip pat jokio svetimo krašto 
komunistinio režimo okupacija. Jeigu tų dviejų faktorių grėsmė 
pasidarytų reali, manau, amerikiečiai savų komunistų veiklą, 

' talkinančią krašto laisvės užgniaužimui ir tautos naikinimui, taip 
pat skaitytį nusikaltimu.

Pasakydamas porą žodžių apie kultūrinę išeivių veiklą, 
paminėsiu gal tik keletą pirmų įspūdžių, kurie, jeigu pasirodytų 
esą netikslūs, manau, bus pataisyti kieno nors atsiliepimu 
spaudoje, už ką būsiu dėkingas.

Išeivija turi įžymųjį Galdiką, įžymiuosius—Mackų ir Škėmą, 
turi Nagi ir dar keletą kitų... Turi taip pat Lapinską ir 
Stempužienę, turi vieną pačių didžiausių lietuvių menininkų— 
Petravičių, turi Košubą ir dar eilę menininkų, kurių talento ir 
kūrybos lygis prilygsta tarptautinei klasei. Aplamai, kultūros 
darbininkų būrys čia didelis ir pajėgus (veltui šnekėčiau, kaip tai 
svarbu mažai tautai), ir... visa tai palikta saviveiklai—„kaip Dievas 
duos". Gal būt tai diktuoja išeiviško gyvenimo specifika? Nežinau. 
Spaudoj skaičiau, kad sukurta pora ar net trejetas fondų politinei 
veikiai remti. Gal, sakau, žavu būtų, jei ir maža dalis iš tų fondų, 
kad ir retkarčiais, būtų skiriama muzikai, teatrų, rašytojų ir 
dailininkų darbo (ar renginio) paramai? Juk šiandien mažų tautų 
kultūrinis potencialas yra taip pat politika. Spaudoje taip pat 
retkarčiais užtinku žinias apie įteikiamas rašytojams bei meninin
kams privačių paaukojimų premijas, bet tai.kažkaip labiau panašu 
į kišenpinigių davimą skautui ledams nusipirkti (atsiprašau).

Tur būt negalima nejausti gilios pagarbos toms grupėms ar 
paskiriems asmenims, kurie kukliomis lėšomis ir laisvesniu nuo 
tarnybos laiku įstengia išleisti vieną kitą geros vertės knygą ar 
žurnalą, kas vis daugiau didina mūsų tautos kultūrinių vertybių 
sumą. (Bus daugiau)

Jungtinių Amerikos Vals
tybių Lietuvių Bendruomenė 
(pabrėžtina- Bendruomenė 
iš didžiosios raidės) vėl pa
demonstravo savo įtaką ir 
svorį amerikiniame gyveni
me, suorganizuodama masi
nį - 256 asmenų - lietuvių 
priėmimą Baltuose Rūmuose.

Kiekvienas dalyvis gavo 
telegramą iš prezidentūros , 
pasirašytą Anne Wexler, 
Assistant to the President, 
kurioje buvo pažymėta, kad 
"Jūs esate nuoširdžiai kvie
čiamas į Baltųjų Rūmų 
"briefing" ir priėmimą lap
kričio mėn. 20 d. Pašneke
sys bus pravestas Z.Brze- 
zinskio, prezidentinio pata
rėjo valstybės saugumo rei
kalams ir D. Rubenstein, pa
vaduotojo krašto vidaus rei- 
kalarąs. Po to seks priėmi
mas pas "The first Lady"

Toks .gerokai čia aptrum- 
pintas, buvo telegramos 
tekstas. Žinia, prieš tai, visi 
audiencijos dalyviai turėjo 
praeiti pro, taip vadinąmą , 
"security clearance", kuris 
užtruko nuo 10 iki 14 dienų . 
To reikalauja nustatytoji ir 
nuolat vykdoma Baltųjų Rū
mų svečių rutina. Ta "patį 
savaitgalį Bendruomenės 
darbuotojai sprendė savuo
sius reikalus sesijon suva
žiavę, bet bent tris kart dau
giau tautiečių atvyko Wa- 
shingtonan specialiai daly
vauti priėmime prezidentū
roje. Ir, nors Baltiesiems 
Rūmams galėjo atrodyti, kad 
lietuvių delegacijoje tebuvo 
vient tik vadovaujantieji as
menys, tikrumoje , tiek am
žiumi, lytimi, išsilavinimu , 
lietuviškoji grupė buvo itin 
plati. Nuo eilinio darbo 
žmogaus iki ->profesori:aus , 
nuo namų aplinkos šeiminin
kės iki valstybinės įstaigos 
ar privačios įmonės vado
vaujančios pareigūnės, nuo 
jauno studento iki pensininko. 
Praktiškai žvelgiant, dalyva
vo visų, bent kiek ryškesnių , 
lietuviškųjų organizacijų 
atstovai, tegu nors ir kaip 
privatūs asmenys. Žodžiu, 
sunku būtų bet kam prikai
šioti, kad ten nebuvo atsto
vaujami amerikiečių lietu
vių platieji sluogsniai ar in
teresai.

Jei kas nuolat skaito U.S. 
News & World Re)x>rt ir 
Newsweek magazinų žinias 
ir jų apžvalgas, tokių netu
rėjo nustebinti prezidentinio 
vyr. patarėjo užsienio poli
tikai Zb. Brzezinskio prane
šimas. Miela tik buvo iš
girsti jo palankumą bei sup
ratimą lietuviškųjų reikalų 
bei siekimų. Tačiau, tik dar 
kartą pasitvirtino kai kurių 
mūsiškių reveliacijos apie 
amerikinę užsienio politiką 
Rytinei Europos daliai, l>e- 
veik nuosekiai prisilaikant 
visiems žinomų principų, 
vienodai reiškiamų tiek res
publikonų, tiek ir demokratų 
administracijos laikotar,-

piais. i

Kito Baltųjų Rūmų parei
gūno Mike Chaning praneši
mas krašto vidaus reikalams 
iš šalies stebint,: susilaukė 
kur kas mažesnio mūsų visų 
dėmesio, dalinai gal ir dėl 
to, kad rūpėjo ir intrigavo 
tuoj pat numatytas pasimaty
mas su prezidento žmona 
Rosalynn V Carter.

Išorėje, palypėję keliais 
laiptais, visi buvome įleis
ti į Baltuosius Rūmus per 
centrines pastato dalis. Pa - 
lydint lengviems piano akor
dams, eilutėje stovėdami, 
laukėme susipažinimo su po
nia Carter. Čia jai asistavo 
pora marinų korpuso kari
ninkų, kurių vienas pristaty
davo viešnią ar svetį vardu 
ir pavarde ir iš kokios vie
tovės atvykęs. Stebėjomės 
to karininko tariamų lietu - 
viškų pavardžių ištarimu - 
beveik be klaidųPonia Cartel 
maloniai šypsojosi, kiekvie
nam tiesė ranką, pasikeitė 
vienu kitu komplimentiniu 
sakiniu.

Sekančiame kambaryje, 
teisingiau, salėje, vyko vai
šės : kava, arbata, pikantiški 
pyragaičiai ir kitokį saldu
mynai. Mandagūs ir skait
lingi patarnautojai vyrai,rū
pestingai vaišino besisve
čiuojančius ir besifotogra- 
fuojančius to priėmimo da
lyvius. Buvo proga pasikal
bėti, susipažinti su eile 
prezidentūros pareigūnų, 
civilių ir kariškių. Pasis
veikinusi su visais, vaišių 
salėn atėjo ir prezidentienė, 
kuriai buvo įteikta lietuvių 
vizito prisiminimui dovana . 
Qia ir vėl buvo daug foto
grafuojama ir filmuojama.

Ji mielai pozavo su visais 
kas tik norėjo. Buvo oficia
lūs fotografai,užteko ir mū
sų pačių, turinčių su savimi 
aparatus.

Užklausus vieną slapto
sios tarnybos agentą, paaiš
kėjo, kad pats preziden - 
tas Carter is buvo nuamtųs I 
informaliai, dešimčiai ar 
penkiolikai minučių įsimai
šyti ir pabendrauti su jo 
žmonos svečiais. Parodė ir 
per kurias duris.be atskiro 
pranešimo jis būtų įžengęs . 
Gaila, bet to savaitgalio įvy
kiai Guyanoje, kur buvo nu - 
žudytas Kongreso atstovas) 
ir jų interpretavimas, lėmė 
skubotį prezidento ir jo Ka - 
bineto sušaukimą posėdžiui .

Tuo metu, kai lietuviai 
viešėjo viename Baltųjų Rū
mų gale, kitame , kaip tik ir 
vyko minėtas posėdis.

Buvo proga plačiau pasi
žvalgyti per kelis preziden4- 
tūros aukštus, pasigėrėti ten 
sukauptais meno ir repre - 
zentaciniais turtais. Poniai 
Carter išvykus į savopriva-^ 
čius kambarius, lietuviai dar 
ilgokai svečiavosi Baltuose 
Rūmuose, globojami tikrai 
simpatingų prezidentūros 
tarnautojų.

Autoriaus nuotraukoje keletas dalyvių Baltuose Rūmuo
se Washingtone. Iš kairės: kun. V. Rimšelis, Aušra Zerr, 
dr. A. Razma, Mrs. R. Carter, dr. G. Baliukas, A. Vakselis.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS Mūsų paskutinis puslapis, p. U r balti s (iš "Kinlja-Azl- 
o kinams yra pirmasis. jos milžinas)

H. Žmuidzinienė MIŠKINIS nuotr. S. Dapkaus

ĮDOMI TAPYBOS KŪRINIU PARODA

NAUJA KNYGA
Dėl Įvairių sutrikimų spaustuvė

je ilgiau negu tikėtasi užtrukusi 
knyga apie Britanijos lietuvius pa
galiau Jau atspausdinta ir atiduota 
rišyklai. Jos pavadinimas: „Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjunga. 
Britanijos lietuviai 1947-1973“. Ne
trukus Ji bus išsiuntinėta užsisa
kiusiems.

Leidėjai ypač siūlo tuo stambiu 
(366 puslapių) didelio albumlnlo 
formato iliustruotu leidiniu pasido
mėti tiems lietuviams, kurie kadai
se yra gyvenę ir dirbę D. Britanijo
je ir dalyvavę tautinėje veikloje. 
Jiems tai būtų gražus gyvų praei
ties dienų prisiminimas apie save 
ir savo bičiulius, su kuriais buvo 
praleisti metai organizacijų vado
vybėse. vaidintojų būreliuose, tau
tinių šokių grupėse, choruose ir ki
tokiuose susibūrimuose. į —

Knygos kaina JAV ir Kanadoje 
15 dol., Vokietijoje 30 DM, D. Bri
tanijoje 7 sv. plius pašto ir pakavi- ’ 
mo išlaidos.

Užsakymus siųsti: „Nida“, 
2. Ladbroke Gardens, London, 
Wil 2PT, England.

AR TURI LIETUVIŠKĄ 
KALENDORIŲ, ?

Nidos Knygų Klubas be ki
tų leidinių simpatiškai užsi
angažavo ir savo kasdieną 
nuplėšiamu, sieniniu kalen
dorium. Šalia ant lapelio 
pažymėtų švenčių ir vardų 
kitoje pusėje randame visą 
krūvą-tikrai, 365 lapus- į - 
vairenybių :lietuvių tautos a - 
kos, lietuvių autorių ištrau - 
kėlės, žinelių iš botanikos , 
geografijos, istorijos savo ir 
kitų kraštų, juokų.

X
LIETUVAITĖS ŽODIS.
LE DEVOIR LAIKRAŠTYJE

Dali. Halinos Žmuidzinie- 
nės tapybos paveikslų paro
da Įvyko š. m. gruodžio mėn. 
2-3 d. d. Prisikėlimo Para7 
pijos Parodų Salėje. Ją or - 
ganizavo K. L. K. Moterų D- 
jos Centro Valdyba. Parodos 
atidarymas Įvyko šeštadienį, 
gruodžio 2 d., 4 v. p. p.

Atsilankiusius svečius su 
dailininke supažindino dr. O. 
Gustainienė, K. L. K. M. D - 
jos pirmininkė. Svečių tar - 

pe buvo ir JAV Toronte Gen. 
Konsulas Mr. Diggins su Po
nia, Ispanijos ir Islandijos 
Konsulai su Poniomis.

Dail. H. Žmuidzinienė yra 
baigusi Kauno Meno Mokyklą 
Ir gilinusi studijas Paryžiu
je ir kt.Meno Mokyklose Eu
ropoje.

Buvo išstatyta apie 50 pa
veikslų, kurių tarpe didelė 
dalis naujų kūrinių. Žiūro
vai gėrėjosi dailininkės me

niškai originaliai atliktais 
darbais, lietuviškais siuže
tais, mistine jų nuotaika.

Per abi dienas Į parodą at
silankė virš poros šimtų 
žiūrovų, kurie žavėjosi pro
fesionalės dailininkės pat
raukliais meniškais kūri - 
niais.

Prie parodos organizavi
mo daugiausia prisidėjo sa
vo darbu Irena Že maitai tie- 
nė. Dalis kūrinių buvo oar- 
duoti. J.Krk.

Iš vieno Kalendoriaus 
lapelio:
KINŲ PAPROČIAI

Įvairius gėralus kinai 
mėgsta karštus, sriubą valgo 
vaišių pabaigai. Mes- visiš
kai priešingai.

Kinų kompasas rodo ne 
šiaurės, bet pietų ašigalĮ.

Susituokę kinai žiedą mū
vi ant dešiniosios, o mes 
ant kairiosios rankos.

Jie, kaip ir žydai,rašo iš 
dešinės Į kairę, o mes prie
šingai.

Rasa Lukoševičiūtė į Le 
Devoir tllpusį Edward Ban- 
tey straipsnį, pavadintą "Et
niškos mažumos Quebec'e" 
reagavo laišku, taikydama į 
skaitytojų laiškų skyrių. Jos 
laiškas buvo atspausdintas 
Opinion Libre skyriuje 
gruodžio 2 d. (Čia norime 
atkreipti dėmesį, kad geras 
gimtosios kalbos mokėjimas 
jai nė kiek nesutrukdė gerai 
rašyti prancūziškai).

Primindama, kad patys 
prancūzai praeityje nepriim
davo savo tar pa n svetimtau
čių imigrantų, daugumą tuo 
nukreipė į angių pusę, ak
centuoja dabartį:

"Ne Vietnamo karas 60-jų 
laikotarpyje, Chili revoliuci
ja 70-jų pradžioje ar dabar
tinės blogybės ir kentėjimai 
Pietų Afrikoje suaktyvino 
etniškas mažumas Quebec'e. 
Jos visos gyvena kvebekie- 
čių gyvenimo realybe nuo I- 
jo Pasaulinio Karo ir net 
prieš tai (čia kalbu apie vi - 
sus Rytų ir Vidurinės Euro
pos kraštus). Lietuviai, uk - 
rainiečiai, čekai, vengrai , 
italai, vokiečiai, žydai... gy
vena Quebec e jau maždaug, 
75 metus. Jie išaugino 4 ar 
daugiau generacijų studentų, 
profesionalų, finansininkų, 
industrijos žmonių, darbi
ninkų, kurie Įsijungia į kas - 
dieninį gyvenimą ir formuo - 
ja specifinį autentišką Que - 
bec'o charakterį. Jeigu po to 
viso laikotarpio ir didelių 
pastangų dar išgirstam: 
"kaip yra, kad tu kalbi pran
cūziškai be akcento?", ar 
pagal Baltąją M. Laurin Kny
gą, įgaunama teisė x būti 
" kvebekiečiais piliečiais 
nuošaly", ar kad -vienintė - 
lis būdas atkreipti politikų 
dėmesį į save yra banketai 
arba etniškos religinės ce

remonijos- iš tikro, .verta 
savęs paklausti ar neturime 
teisės pasakyti, kad "iki 
kaklo šitokios kurtuazijos" .

Noriu pasakyti, kad pilnai 
sutinku su iškeltomis Ed
ward Bantey mintimis. No - 
rėčiau dar pridėti ir at - 
kreipti dėmesį dabartinės 
Quebec*© vyriausybės ir vi - 
suomenės, kuri eilę metų 
kovojo už tikrą gerbtiną kve- 
be kiečių identitetą, o ne tik 
bandė "atsiteisti" tautinėms 
mažumoms. Dabar yra tik
rai laikas pasirūpinti tikra 
integracija ir dalyvavimu 
Quebec’o piliečių įvairių 
kilmių politiniame, ekonomi
niame ir kultūriniame gyve
nime. Aš kalbu apie kvebe - 
kietį, kuris turi "persiversti 
per galvą", kad įrodytų, jog, 
jeigu jis yra aktyvus savo 
kilmės visuomenėje ir jeigu* 
stengiasi perduoti ir pasida
linti savo kita kultūra, negu ^ 
anglų ir prancūzų- jis taip 
pat turi politikų, profesiona
lų, ekonomistų, ryšių specia- 
lįstų, menininkų...

Tikrai negalima statyti 
Quebec ą " subrendusį " ir 
prancūzišką, kuris žinotų 
kaip pasinaudoti pluralist! - 
nės visuomenės pranašu
mais" - jeigu traktuosime 
etnines mažumas lyg "pack
age deal 20%. Negalėsime 
kalbėti kaip lygūs su lygiais. 
Jeigu paneigsime jų Įsipa
reigojimus savo kilmės vi
suomenei. Tikriau jiasiseks 
suformuoti tikrą autentišką 
Que bec'o charakterį, jei
gu priimsime stiprumą ir 
silpnybes, progresą, privi
legijas ir sunkumus kiekvie
nos grupės".

Autorė yra Montrealio U- 
te Socialinio Aptarnavimo 
Mokyklos studentė.
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GUDŲ (HETU.GOTHU) KARAS SU EGYPTIEČIAIS

Pradėkime mūsų rašytos istorijos nagrinėjimą nuo 
Egypto faraono SESOTRIO epizodo, palikdami š ve n t kal
nių (pilkalnių) nagrinėjimą vėlesniam paaiškinimui.

Šis faraonas didvyris, būdamas labai karingas, nu
galėjo nemaža tautų, taip kad dievams Osiris- Ra- Isis - 
Horus ir 1.1, laiminant, jis sugebėjo važinėti aukso ra - 
tuose įsikinkęs karalių ketvertuką.

Karalių kinkymo būtinumas kilo ne dėl faraono 
išdaigų pomėgio. Tais, žilinusiais senovės laikais, dar 
prieš raitelių Hiksų antpuolį, Egypte arkliai nebuvo žino - 
ml. Gi nuobodžiauti poros jaučių jungo vos velkamuose 
ratuose (kaip Bavarijoje .), - patys supraskite -, būtų bu
vus nesąmonė... Juk karaliai daug smagiau ir greičiau 
ristuke pabėgdavo, ypač juos protarpiais bizūnu truputį pa
raginus. ..

Malonusis SESOTRIS parodė ir kitų nekasdieniškų ini
ciatyvų: po kiekvienos tautos nukariavimo, jis pastatyda
vo sau paminklą (taip darė ir romėnų imperatoriai - turi
me Trojano stulpe 112 m. po Kr. dalį mūsų istorijos .)Dėl 
šio faraono apdairumo t u r i m e Egypto ieroglyfais 
išbrėžtą pirmąjį mūsų istorijos lapą.

Šis faraonas, užkariavęs pusę Mažosios Azijos, su - 
manė aplankyti ir Gintaro kelio kraštą. Pradžioje , 
jam neblogai sekėsi: mūsų bočiai gudai neteko 15.000 be 
laisvių, kuriuos jis perkeldino Mažojon Azijon ir veikiau
siai visa (dabartinė Ukraina) šalis tapo nusiaubta.

Tačiau mūsų ka r a 1 i a us UNDENAUŽIO kažkaip 
neviliojo perspektyva būti pakinkytam Į aukso ratus (sako
ma, kad rusai cfavę moterims traukti žagrę). Jis sušaukęs 
visuotinę žemių talką, pagal mūsų seniausią įstaty - 
mą, sudavė faraonui tokį smūgį, jog šis buvo priverstas 
šuoliais leistis namo. Tuo epizodas nesibaigia (plg. Jor - 
danes). Guckį VYTIS vijosi Sesotrį iki Nilo, pagal seniau
sią Vyties įstatymą. Ir tik galingos upės srovė sukliudžiu- 
< psl.

/
J. Benius

si mūsų raiteliams paimti faraono pilį, kurioje jis pasislė
pė.

VARINGIŲ TAUTOS EPAS

Naujomis akimis dabar bandykime peržvelgti mūsų 
pirmatakio VARINGIO (Bering-Varig-Varingis) epizodą . 
Tai yra Varingių tautos eponimas. Tai yra techniš - 
kas išsireiškimas,naudojamas proistorijos moksle,apibū
dinti senovės pa p r o tį, kuriuo tautos vardas suabs 
traktinamas. Gi senovėje abstrakčių sąvokų nebuvo,iš vis 
neturėta žodžių Tėvynei, Meilei, Vargui, Laimei ir 1.1, iš
reikšti.

Kai tik užeidavo kalba apie tuos abstraktus, jų vietoje 
automatiškai apsireikšdavo jų atatinkami simboliai: dievai 
ir deivės. Todėl, grubiai suklystume, kalbėdami . apie 
mūsų dievų daugybę (kaip tai daro dauguma šarlatanų , 
"mokslininkų"). Iš tikrųjų tebuvo tik vienas VISAGALIS 
SOTVARAS ir viena NEMIRTINGOJI BARMA - Visatos Gy
vybės kibirkštis. Jos Siela. Tie gi visi antriniai "dievai", 
pusdieviai, Močios, Šventos, Senuoliai, Gemaliai, Didvy 
rial, Šventieji ir 1.1. - tai tik anų laikų gramatlški . išsi
reiškimai a bs t ra kta m s , kuriuos visi tada taip 
ir suprato. Pav. ,jei kas sakė "Bacchus" (alkoholis) 
mane nugalėjo", tai niekas negalvojo, jog kalbantis buvo 
bandęs eiti rungtynių su tuo "dievu". Kiekvienas suprato , 
jog jis nesusilaikė gerdamas. .. ir pasigėrė.

Taigi, abstrakčių sąvokų senobėje nebuvo. Jos auto
matiškai virsdavo "dievais". "Dievai" vėl gi nebuvo ap
čiuopiamomis dvasiomis, - jie apsireikšdavo žmonėms 
žmogaus pavidalu. Tiek sužinoję, tapote senovės mitolo
gijos ir vardotyros mokovais.

Ką musm gali pasakyti senoviškiausias GUDŲ-BALTŲ 
padavimas - VARINGIO LEGENDA? Chronologiškai ji yra 
statoma dar prieš karą su Egypįu ir pateikia nemažą žinių 
pluoštą. Kodėl TROJOS imperija laikėsi neutraliai? Apie 

šią didžiausią anų laikų Vickiržemio jūros galybę nei vie
na iš kariaujančių šalių neužsimena, t. y. nei egyptiečiai , 
nei gudai (getai, gotai, het).

VARINGIO LEGENDA, kartojama per tūkstančius me
tų iš lūpų Į lūpas atžymi,tuo netenka abejoti, kažkokį labai 
svarbų perversmą mūsų G i nta r o kelio rėdoje. Tą 
"gudų tautos" kelionę iš Šiaurės pietuosna, užkariaujant 
dab. Ukrainoje gimerius (Trojos sąjungininkus), prieš
taraujančią archeologiniams duomenimis,atrodo,galėtume 
pateisinti tik politiniu, o ne etniniu vyksmu.

Atrodytų, jog VARINGIO asmuo simbolizuoja to pa
ties vardo tautos. Varingių (va r u 1 i ų , ge r u Ii ų) įsi- • 
galėjimą Šiaurės Europoje (dab. Danijos, Oderio, prūsijos- 
Pomeranijos, pabaltijo plote),su sostine VARULYNU (d . 
Berlynu),užimant Elbės(Lampeto, Liel-epetė) upės kelią . 
Tai paliudija mums ir archeologija. Ši tauta ne tik atsikra
tė pietiečių baldžios.bet juos pajungė, perimdama, kaip le
gendoje pabrėžiama.Ginta ro kelią savo žinion.

Šis'prileidimas nėra tik teoretinis.Kiek žinome iš vi
suotinės istorijos, dar tris kartus mūsų ilgiausios istorijos 
bėgyje tie patys VAR1NGIAI užviešpatavo nuo jūros iki jū- 's,- 
ros: VADA KARIO, Romos nugalėtojo, laikais; vėliau GAR- ' 
DAR1KĖS (Gardino rikės, valstybės) suklestėjimo gadynėje, 
ir pagaliau mūsų paskutiniojo VARINGIO - Didžiojo Kuni
gaikščio VYTAUTO amžiuje.

Matyt, kad naujas Gi n ta ro kelio valdantysis 
sluogsnis vis dėlto surado "modus vivendi" (sugyvenimo 
būdą) su Trojair net sudarė karinę sąjungą su Ja,nes kitas 
mūsų euponimas apie TOL-EIVĮ ir jo sūnų VAR-UPUOLĮ 
aiškiai byloja šiuos nusistačiusius prieš graikus (Trojos 
nugalėtojus 1179 m.pr.Kr.jir palaikančius varulius (Lie - 
lonės-Elbės kelio užkariautojus). Tas VAR-UPUOLIS yra 
autentiškas,nes paliudytas Homero ir graikų istorikų,ku - 
rie neapsiėjo nepasigyrę mūsų valdovo nukovimu.

VAR- UPUOLIO EPAS
Jo vardas yra tiesiog sensacingas: tai senoviškas Gin

taro kelio pietinės dalies DNIEPRO upės vardas... "VAR" 
tebebuvo vartojamas ir daug vėliau,Girdonio < (Jordanes) 
laikais hunų tarpe, kaip Dniepro vardas. O gi lotyniš
koji šios upės versija BORYSTHENES neatremiamai paliu
dija tą patį EISTENĮ. Įsisąmoninkime, jog Gintaro kelias 
mūsų kalboje yra ne kas kita kaip "EISMAS". "VARYMAS", 
(dinamiškas pradas).
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LIETUVA, GINTARO IR DIDVYRIU ŠALIS — LIETUVOS KARIUOMENĖS SUKAKTIS TORONTE

Didžioji lietuvių konferen- kvietė Lietuvos vyrus stoti 
cija 1917.9.18 - 22 dd., iš- savanoriais į atsikuriančios 
rinko 20 asmenų Tarybą su Lietuvos kariuomenę. Pir- 
pirmininku Antanu Smetona, mieji 11 Vyrų savanorių pri- 
Taryba veikė sumaniai, šie-sistatė Vilniuje spalio 16 d. 
kė nepriklausomybės ir vals- Vėliau savanorių atsirado 
tybės atgavimo, kuris buvo nemažas skaičius. Problema 
paskelbtas 1918.2.16 d. Vii-buvo tame, kad buvo trūku-* 
niuje. Tuo metu Santarvės’mas ginklų, aprangos ir 
valsybės-Anglija, Pran - maisto.
cūzija ir JAV - Tarybai jo- Lapkričio 23 dieną 1918 m. 
kių vilčių neteikė. Popaskel- Vilniuje buvo išleistas Nr 1
bimo nepriklausomybės, Ta
ryba pasivadino Valstybės 
Taryba, kuriai buvo daromi 
įvairūs sunkumai iš okupan
to pusės.

Valsybės Taryba jau anks
čiau buvo pradėjusi slaptai 
organizuoti pagrindus būsi
mai krašto kariuomenei. Bu
vo slaptai sudaryta Apsau
gos Komisija, kuri turėjo rū
pintis busimąja kariuomene.

Pirmiesiems laisvės tri
mito garsams nuaidėjus, jau
noje Lietuvoje kilo džiaugs
mo banga. Tarybos oficioze 
"Lietuva", vienu iš pirmųjų 
potvarkiu buvo, kad visi bu
vę svetimų armijų karininkai 
ir puskarininkai iki sausio 
16 dienos prisistatytų į Vil
nių ar Kauną.

Ministerių kabineto pirmi
ninkas atsišaukimu 1918.12. 29

PRAKTIŠKIAUSIOS KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Kalėdinis siuntinys (1978) 2:
— 3 metrai angliškos vilnonės medžiagos su įaudimu 
"All wool made in England";f ~ taip pat eilutei.stora 
crimplene medžiaga moteriškai eilutei arba paltui; — 
vilnonė medžiaga suknelei arba medžiaga vakarinei 
suknelei; — vyriškas arba moteriškas puikus acryle- 
no užsegamas megztinis; — 2 poros geriausių vyriškų 

;a,rba moteriškų kojinių; — 20 angliškų cigarečių; —20 
amerikoniškų cigarečių; — 1 svaras kavos pupelių; — 
Į svaras šokoladinių saldainių.

Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis
— $209. 00. Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus 
Įvairių prekių.Medžiagos dar galima dadėti 4 metrus, 
3 jardus minko kailio arba kąnors iš žemiau išvardin
tų praktiškesnių ir naud’ngesnių dalykų:

Jeans "Wrangler" arba "Levi Strauss". ... $ 44. 00 
Tų pačių firmų švarkeliai................................... 48. 00
Vyriškas arba moteriškas megztinis............. 33.00
Geresnis megztinis........... ......................... ........... 40.00
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės.................. 6. 5°
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės. . . 3.50
Tights (kelnaitės - kojinės).................. .. 5. 00
Crimplene medžiaga suknelei. . ................... 21. uO
Crimplene medžiaga moteriškai eilutei.......... 35.00
Vilnonė eilutei medž."All <wool made in England’55. 00 
Geresnė. ..........................................................................65. 00
Geresnė...................................................... ................... 80.00
Vyriški arba moteriški labai geri bateliai. . . 40. 00
Dirbtino minko kailis moteriškam paltui. ... 95. 00
Lietsargis tefėskopic..................................... 13. 00
Vilnonė gėlėta skarelė.........................................  . 12. 00
Nailoniniai marškiniai............................................ 13. 00
Geresni marškiniai................................................... 20. 00
Įvairūs kalkuliatoriai ir Stetoskopai siunčiami 
pagal susitarimą.

Kalėdinis maisto siuntinys, sudarytas iš leidžiamų 
siųsti produktų su visomis persiuntimo ir muito 
išlaidomis — $85- 00.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $33. 00 
persiuntimo išlaidoms.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavy
bes, persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis 
arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent. BRI, 4HB, England.
Tel. 01-460 2592.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT), TAVO IR TAVO ARTIMŲJU 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI.

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

»u»lranka kiekvieną trečiadieni. NL redakcijos patalpose (7722 

George Street, LaSalle. Que.) 8 vai. vak. Susirinkime kalbama 
lletuvlėkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagalbos Atėjęs 
posmus — nebusi vienas. Jei nori daugiau informacijų
skambink:

Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tol.), 
Km*I S. 631. 6834. Henrikui N. 277-7868.

1978 XII. 13 

Apsaugos Ministerijos įsaky
mas kariuomenei. Įsakymą 
pasirašė prof. A. Voldema
ras, apsaugos ministeris ir 
j. pulk. J. Kubilius, štabo 
viršininkas.

Tai buvo nepaprastai sun
kūs Lietuvos kariuomenės 
pirmieji žingsniai. Pirmoji 
Lietuvos kariuomenės auka 
buvo karininkas Antanas Juo
zapavičius, premjero prof. 
Voldemaro adjutantas. Jis 
žuvo nuo priešo kulkos 1919. 
IV. 1 d. Sakoma, kad lietuvių 
savanorių skaičius siekė 
5, 000.

Šiais metais, lapkričio 23 
dieną suėjo 60 metų nuo pri
sikėlusios iš ilgos vergijos 
Lietuvos kariuomenės susi
formavimo. Tai labai svarbi 
ir reikšminga istorinė šventė 
Prižadinta tėvynė buvo silp

na kaip kūdikis apsuptas ne
draugiškų kaimynų,kurie ne
norėjo leisti jam gyventi ir 
būti laisvam.

Toronte, Lietuvos atkūri
mo minėjimą rengė Vlado 
PUTVIO šaulių kuopa, vado
vaujama energingo Stasio 
Jokūbaičio. Minėjimas įvy
ko lapkričio 25 dieną, 7 vai. 
vak., Toronto Lietuvių Na
muose, didžiojoje salėje. Ofi-.
dalioji dalis:. Atidarymas, 
vėliavų įnešimas, invokacija, 
sveikinimai, paskaita, tautos 
himnas ir vėliavų išnešimas.. 
Meninė dalis—koncertas. Jį 
atliko estų orkestras "Esto
nia", diriguojamas muz. U. 
Kook, kuriam lietuviškų ka
riškų ir liaudies dainų pynę 
paruošė muz. A. Pralgus. 
Kariuomenės šventės garbės 
svečiai: dr. Jonas Zmuidzi- 
nas — Lietuvos Generalinis 
konsulas Kanadai, kun. Pet
ras Ažubalis — Lietuvos Kan
kinių parapijos klebonas, kun. 
dr. Pranas Gaida — "Tėviš
kės Žiburių" redaktorius, 
tėvas Kornelijus OFM. , Pri
sikėlimo parapijos atstovas, 
Brigita Paliulytė,-K LB To
ronto apyl. V-bos vlcę-pirm. 
ir sekretorė, Grybienė — To
ronto "Šatrijos" skaučių tun
to tuntininkė, A. Grinius- 
žurnalistas iš Detroito, J. 
Šarapnickas - karių "Ramo- 
vėnų" St. Catharines skyr. 
pirmininkas su vėliava, A. , 
Šetikas — P. Lukšio šaulių 
kuopos pirm, su vėliava, A. 
Rinkūnas—pedagogas, visuo
menininkas, Marijonas SnaįV- 
stys - paskaitininkas., diplo- Pirmininko žodis, kaip ma- 
muotaš teisininkas, šauliųsą*tome buvo trumpas.
jungos garbės teismo pirm.' , 
August Nomik, ėstų kairiui)'-1 
menės gen. Štabo kapitonas, 
karo veteranų atstovas Kana
doje, Edmunds Ozols-latvių 
kariuomenės ir "Daugavas"r 
vanagų atstovas.

Lietuvos kūrėjus savano
rius atstovavo darbštūs, ne- 
pavargstantiejibrangūs mums 
Alfonsas Zubrys, Stasys Da
nelis, Vladas Kazlauskas', 
Jonas Dūda, Antanas Jakima- 
čius, Antanas Pociūnas ir 
Liudas Vastokas. Pagerbiant 
juos išsirikiavusius prie vė
liavos šaulės prisegė vi
siems po gėlę.

Atidarymo žodis-
Toronto Vlado Putvio šau

lių kuopos pirm,. St. Jokūbai - 
tls atidarydamas minėjimą — 

TEL. 525-8971.

gesnes demonstracijas, dau- tonia" dalyvauja įvairiuose gas> ka.rių žurnalą "Karys", 
giau reikštis viešose vietose, festivaliuose ir parengimuo-remia finansiniai lietuviškas ‘

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS '

koncertą tarė:
" Kaip prieš 700 metų ka-

Kalba dr. Jonas Žmuidzinas, 
Lietuvos Gen. konsulas Kana
dai; dešinėje - Lietuvos kūrė
jai - savanoriai.

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 AlbonelCr., Duvernay, P. Q. TEL. 649-8834

riuomenė buvo Lietuvos ne
priklausomybės garantija, 
taip ir prieš 60 metų, kariuo
menė prisidėjo prie Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo. 
Mūsų tautos veteranai paskel
bė Nepriklausomybės Aktą, 
o savanoriai aukodami savo 
gyvybę, sudarė sąlygas tam 
įgyvendinti. Lietuvos kariuo
menės branduolys buvo mūsų 
savanoriai iš kurių greitai 
susiformavo Lietuvos kariuo
menės pulkai. Karys — kovo - 
tojas nuo 1918—1921 m. savo 
krauju apibrėžė Naujos Lie
tuvos valstybės sienas ir įgy
vendino Vasario 16—tos akto 
nutarimą.

Nuo Gardino iki Baltijos jū
ros, nuo Dauguvos ligi vokie
čių pasienio mūsų savanoriai 
partizanai ir šauliai savo 
krauju pašventino tėvynės 
Lietuvos žemę. Savo gyvybės 
aukomis suteikė garbingą var- 
dą Lietuvos kariui. Tą liudija 
ir skelbia mūsų didvyrių ka
pai ir paminklai pastatydinti 
ištikimų Lietuvos vaikų, kurie 
rodo, kad moka branginti savo 
didvyrius.

Šiandieną minėdami Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 
60 — tą sukaktį, pagerbdami 
savanorius — kūrėjus ir visus 
savo tautos laisvės kovotojus, 
nulenkdami galvas už žuvu
sius, pasiryžkime dėl lais
vės nesitraukti iš kovos lau
ko, veskime tą kovą iki lai - 
mėjimo: su mokslininko kny
ga, su dailininko paveikslu, 
su lietuvišku žodžiu ir daina, 
su tautiniu šokiu ir malda. "

Kitų atstovų tarti sveikini
mai.

Generalinis Konsulas J. 
Žmuidžinas, kaip visada, ne
vargindamas svečių, trumpai 
ir taikliai savo sveikinimus 
ir linkėjimus perduoda klau
sytojams. Konsulas, minėda - 
mas karius, savanorius -kū
rėjus, priminė ir 1944-1954 
metų partizanus, kurie buvo
tikri Lietuvos savanoriai-ka- mergaičių. Orkestro dirigen- Išblaškyti po visą žemės 
riai. Dr. Žmuidzinas palygi- tas yra muz. U. Kook. Šis rutulį, buvę kūrėjai-savano- 
no juos su senovės graikų orkestras susiformavo 1956 riai, šauliai ir kariškiai sų 
didvyriais. metais. Estijoje buvę orkes-pasididžiavimu ištvermingai

Estų atstovas kpt. Nomik frantai sudarė nedidelį muzi-tęsia įkvėptas jiems tėvynė- 
savo sveikinime iškėlė Lietu- kinį ansamblį, kuris greitu je tradicijas ir dirba laisvos 
vos kariuomenės narsumą, su- laiku išaugo į pilną orkestrą. Lietuvos gerovei. Liūdna tik, 
sipratimą ir jos/reikšmę Lie-nEatonia" orkestras yra vie- kad jų gretos su kiekvienais ’ 
tuvos gyvenime. nas iš didžiausių naujų atei- fnetais retėja, ypač savano-

Latvių atstovas Ozols siūlė vių orkestras visoje Šiaurės rių. Jie dalyvauja kiekviena- 
lietuviams imtis šiųdienųnau- Amerikoje. Su žymiais s^Ūs-^g tautiniame minėjime, de
jos taktikos; rengti triukšmin-tais ir chorais orkestras "Es- monstracijose, < leidžia kny-

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

KReA/l 
VE/ORoOZ/AI
Z KASDIENINY

Viename Londono dienraštyje til 
po šis skelbimas:

" Prašau grąžinti mano pabėgu - 
šią papūgą. Ją atpažinti labai lengva: 
kai jai pasakai " brangioji ", tai ji at
sako "nesuk man galvos".

gatvėje, prie pavergėjo am
basadų ir konsulatų. Daryti 
spaudimą atsakingiems vy
riausybės pareigūnams ir rei
kalauti pavergtai tautai lais
vės. Kandos latviai šešiasde
šimtmečio proga, »; lapkričio 
18 d. buvo surengę demonstra
ciją prie Sovietų Sąjungos am
basados Otavoje.

Dipl. teis. M. Šnapsčio pa
skaitos neturiu. Paskaita bu
vo labai aktuali ir kruopščiai 
paruošta. Paskaitoje buvo iš
keltos naujos idėjos ir siūly
mai joms vykdyti. Tikiu, kad 
paskaita bus paskelbta atski
rai spaudoje.

Po paskaitos,oficialioji da
lis buvo baigta, sugiedojus tau 
tos himną, pritariant "Esto
nia", estų orkestrui. Minė - 
jime dalyvavo 8 organizaci- ' 
jų vėliavos. Mūsų skautai vi
sada nepailstamai prisideda 
prie reikšmingesnių bendruo
menės minėjimų. Pagarba 
skautams. s

Kun. Petimi Ažubaliui per
skaičius pritaikytą minėjimui 
patriotišką invokaciją žuvu
sioms tautos didvyriams-kū
rėjams-savanoriams— ka
riams ir partizanams pagerb- gardžiuotis kugeliu, cepeli - 
ti, estų orkestras išpildė nais, balandėliais ir kitais
giesmę "Marija,Marija".Tai skanumynais. Buvo ir gausi 
buvo jautrus susikaupimo mo- fantais loterija.
mentas, prisimenant sudėtas Įvykęs Toronte karinome4
brangias kraujo aukas laisvę 
ginant.

Meninė dalis — koncertas.
Meninę minėjimo progra

mą atliko "Estonia" ; 30 as
menų orkestras. Orkestre 
dalyvauja ir keletas jaunų 

636

institucijas ir religines orga
nizacijas. Be savanorių, šau
lių ir kariškių, visa lietuviš
koji išeivijos bendruomenė 
būtų daug mažiau masi, veiks
minga ir kovinga.

Atsiranda šiandieną ne tik 
kritikų, bet ir smerkėjų, ku
rie Lietuvos kariuomenei da
ro tikriausiai bereikalingų 
priekaištų. Iš 60 m. laiko 
perspektyvos viskas matosi 
kitaip. Bet kai yra pavojus, 
padaryti protingus sprendi
mus nėra lengva. Kad buvo 
įvairių trūkumų, tai natūralu. 
Per 20 m. laikotarpį neįma
noma buvo viską paruošti iki 
idealaus taško. Juk per 20 
metų iš vaiko dar ir vyras 
neužauga.Reikėjo būti 21 me
tų amžiaus, kas skaitytų ta
ve suaugusiu. Reikėtų mažiau

Nuotr. S. Varankos.| kritikos, o daugiau darbo.

PRENUMERATA $10.00 melam* ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
SOUTH BOSTON. MASS.

sė. Orkestro dirigentas Uno 
Kook yra žymus estų muzi-' 
kas.

. .. Nusimanančiųjų apie 
muziką teigiami pasisakymai 
įrodo, kad "Estonia" orkest
ras puikiai Išpildė vakaro 

. programą, Atsilankę į minė
jimą tautiečiai ir svečiai bu
vo labai patenkinti. Tai ren
gėjų nuopelnas. Parinktų lie
tuviškų dainų ilgesingos, ka
riškos ir romantiškos melo
dijos sujaudino klausytojus 
ir nuskraidino ne vieną į ma
lonią jaunatvišką laisvą pra
eitį. Pasibaigus koncertui, 
padėkos žodį rengėjams, gar
bės svečiams ir atsilankiu 
siems į minėjimą tautiečiams 
tarė jauna Toronto LB apy
linkės atstovė Brigita Paliu
lytė .

Po puikaus koncerto vyko 
šokiai. Šokiams grojo geras 
5 asmenų "Estonia" orkestro 
vienetas, kuris savo puikia 
muzika linksmino šokančius 
svečius. Kaip dabar visur 
priimta, veikė ir "dievaičio 
Bacho" kampelis. Taip pat 
veikė ir lietuviškų valgių vir
tuvė. Kas norėjo, galėjo 

nės minėjimas buvo gerai pa
ruoštas. Dalyvaujančių skai
čius siekė iki 300 asmenų. 
Teko girdėti nusiskundimų 
dėl mūsų kariškių, kurių mi
nėjime labai mažai tesimatė, 
ypačiai buvusių kadro kari
ninkų.

5 PSi.

5

5



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose — f

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

Darbo volendos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., iežtadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir aim. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas šakių patarnavimas.

Kapitalas — »irš $12,000,000.

MOKAME UŽ: 
depozitus i P.C. A.) 
santaupas 
term, depozitus 1 
term, depozitus 3 
pensijų fondas

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 
nckiln. turto posk.

6%

m. 9*4% 
9’4%

11 % 
11 %

A. LUKOŠIUS
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
IMA:

Lietuvių Žurnalistų CV 
atsiuntė Lietuvos Aldų radi
jo programai paraginimą, 
.kad kokia laida būtų paskirta 
spaudai. Skaitytojų mažėja - 
suprantama, kad sunku. Ra
dijo tokia laida kainuotų 75 
dol., bet ar spauda patalpins 
ką nors apie radijo už tokią 
sumą?Kiti provincijos laik
raščiai taip, bet Chicagos nė 
vieno žodžio kartais neįdeda, 
nors norim pranešti, kada 
kas svarbesnio vyksta radi
jo bangomis.

Visi gyvuosime, jeigu vie
nas kitą remsime.

Bal. Brazdžionis
Viena člkagletė lankiusis 

okupuotoje L letuvoje, turėjo 
galimybių po ją pavažinėti . 
Ji pasakoja: ” Į Šiluvos at
laidus šiemet žmonių buvo 
suvažiavę tiek, klek Ir prieš 
40-50 metų. Buvo masės 
lengvųjų automobilių, pilni 
kiemai Ir visos gatvės už
kimštos. Seni ir jauni, dau
guma keliais, ėjo apie baž
nyčią, vieni viduje,kiti lau
ke. Atlaidai Šiluvoje prasi
dėjo- rugsėjo 8 d. Ir tęsėsi 3 
dienas.

Palangoje šiemet buvo 
virš 300. OOO registruotų 
vasarotojų, bet apie trečda-

lis atvykusiųjų į Palangą ne- 
s įregistruoja. Per šv. Roko 
ątlaldus žmonės netilpo nė 
bažnyčioje, - nė šventoriuje. 
Vilniuje Aušros Vartai visą 
laiką maldininkų laikomi . 
Gražiausiai Išsilaikiusi šv . 
Petro-Povllo bažnyčia. Prie 
Stelmužės tebėra bažnytėlė, 
kuri buvo pastatyta be gele
žinių vinių, Iš apvalių rąstų. 
Dabar ji Iš lauko apkalta 
lentomis. Iš tos bažnytėlės 
dabar padarytas muziejus . 
Ten yra surinkta Ir sudėta 
Iš buvusių apylinkės pakelė
se koplytėlių įvairūs kry
žiai, smuikeliai Ir kitokie 
liaudies Išdirbiniai. Tos 
bažnytėlės viduje visa ar- 
chltektūrd IštlįrpllfYėtą' Iš 
medžTb. Ayjl^sakyklą'’aplink 
labai 'čfau^ IŠ’d r8% In Čtų š vė n - 
tųjų.

Šeduvos malūnas pavers
tas restoranu Ir vadinamas 
Velnių Malūnu.

Kur komunistai Išvalgė 
jau 60 metų-Balta rus įjoję , 
žemės ūkis labai nugyventas. 
Ten žemė niekur nedrenuo
ta. Žmonių gyvenamosios 
patalpos daug blogesnės, ne
gu Lietuvoje. Nėra gėlių nei 
va Is medžių, kaip Lietuvoje,"

Ekskursantė

AITVARAS SKRIEJA
Anais gerais laikais lietu

viai dažnai sakydavo:Lalmę 
mums neša gerieji aitvarai". 
Taip porindavo gražiosios 
mūsų pasakos, padavimai, 
legendos. Mat, tokia yra ir 
lietuvių tauta: ne vien arto
ją, - rašytojų, poetų, dal - 
n įninku, bet Ir mintyto jų, Ir 
netgi aktorių tauta.

Lietuvis yra natūralus, 
tipingas, visas jo gyvenimas 
daugiau ar mažiau yra tik
roji kūryba,kurt neretai rl- 
šasl Ir su vatdyoa. Tai jo į- 
glmtas bruožas, oes nuo pat 
lopšio jį lydėjo, mokė, auklė
jo, jam režisavo ir suilerla- 
vo pro šalį sllnkdaml nera
mūs, audringi šimtmečiai.

Ne be reikalo Ir šioje 
margoje Toronto lietuvių ko
lonijoje, šalia visos eilės į- 
va Ir įaustų kitokių kultūrinių 
veiklos ratelių, jau visas de
šimtmetis, kaip įsikūręs 
gražiai reiškiasi, sau kelią 
ateltln- kartu Ir Istorijon , 
skinasi Ir lietuviškasis dra-

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

"LIETUVOS AIDAI"
Veda Kazė B RA ZDŽIONYTĖ

Veikia : 
Pirmaeile nia is 
A ntrailienia is 
Penkta die nia is

Visos laidos 
ba nj .i.

91 00 - 9:30 vai. vakaro. 
9:00 - 9:30 vai.vakaro 
9; 30 - 10:00 va L vakaro, 
iš WOPA stoties 1490 AM

Adresą-* )<■ West 7)-st St.
Chicago, 111. (aiG29. Tel, 778-537 ),

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
PAMINĖJIMAS

Niagaros Pusiasalio Ra- 
movėnat iškilmingai pami
nėjo St. Catharines mieste 
Lietuvos Kariuomenės 6Om. 
sukaktį lapkričio 11 d.

Minėjimą atidarė Ramo - 
vės pirm. J.Šarapnickas Ir 
paprašė atsistojimu pagerb
ti vėliavų įnešimą. Kanados 
Himną sugiedojus, Invokaclją 
sukalbėjo parap.klebonas T. 
Juvenalis Llauba OFM.Svei
kinimo žodį tarė vietos B-ės 
pirm. A.Šetlkas Ir Vl.Pūt- 
vlo šaulių kuopos pirm. St . 
Jokūbaitis Iš Toronto.

Po sveikinimų buvo pak
viesti į sceną Ramovės gar
bės nariai: A.Šukys Ir J . 
Radvilas, kuriems buvo į- 
telktl oficialūs įteisinimo 
aktai, už ką Ir kada pa
kelti į Garbės narius, Ir 
perrišti juostomis Lietuvos 
5 Psl

vėllavos spalvų.
Visas ceremonijas pra - 

vedė Ramovės sk. pirm.J. 
Šarapnickas, padedant Vlltcl 
Zubrlckaltel.

Po to sekė V. Zubo pas
kaita Ir meninė dalis.

Meninę dalį Išpildė Ro
chester’ To Lietuvių Bend
ruomenės Choras, vadovau-

jamas J. Adomaičio, akomp . 
muz.R.Oballul.Choras, kad 
Ir neskaitlingas-3O žmonių, 
programą atliko labai gerai, 
padainavo 11 dainų. Publika 
vis prašė pakartoti. Vado - 
varos buvo prisegta po gėlę , 
kalbama,lead chorą vėl pak
vies.

Užbaigus programą Tau 
tos Himnu, sekė linksmoji 
dalis, grojant Arūndl Šettkul 
su gars Ine plokštelių muzika.

Kas norėjo- velkė gėrimų 
baras, kas buvo alkanas ga
lėję gauti kas kam patiko . 

■ Svečių, pagal mažą lietuvių 
koloniją buvo daug, rengėjai 
numato Ir pelno.

Visų nuotaika buvo gera Ir 
svečiai linksminosi Iki pat 
pabaigos.

Sekančią dieną buvo atlai
kytos šv. Mišios Vienuolyno 
šventovėje už žuvusius ka
rius dėl Lietuvos laisvės , 
dalyvaujant organizacijoms 
su vėliavomis. Pamaldas 
laikė T. J.Llauba Ir tą die - 
ną visą pamokslą skyrė Lie 
tuvos Savanorio Ir Karlo 
garbei.Tokios mintys yra 
būtinos skelbti Ir paskaiti
ninkams, nes jokia tautą 
laisvės neturės, jei neturės 
kario.

Nauji ramozėnų garbės 
nariai A.Šukys Ir J. Radvi
las padėjo gyvų gėlių gražų 
vainiką ant kultūrinio pa
minklo Vienuolyno sodelyje , 
dalyvaujant organizacijoms 
su vėliavomis Ir visiems 
buvusiems pamaldose, pa
gerbiant Lietuvos karius.

Trumpą žodį tarė Ramo
vės pirm. J. Šarapnickas, pa
prašęs sugiedoti Tautos 
Himną.

Visiems darniai talklnln - 
kaujaąt, šventė buvo tinka - 
mal paminėta, svečiai vai
šingai priimti.

’ t
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mos būrelis,pasivadinęs tuo 
legendarlnlo Aitvaro vardu.

Neretai mes girdime kitus 
sakant, kad lietuvių tauta 
procentiniai lyginant su ki
tomis, žymiai daugiau už ki
tus turi rašytojų, poetų, bei 
kitokių menininkų. Tai tiesa, 
Ir tas aiškiai parodo mūsų 
tautos gyvastingumą Ir tuo 
pačiu jos meniškumą.

Dramos būrelis Aitvaras 
lietuvybės išlaikymo paruo
šė taipogi puikiai pasireiš
kia. Kasmet mums, Ir net 
svetimtaučiams patelkia 
bent po keletą gražių, įdomių 
lietuviškų kūrinių.

Štai jau 3 metai iš eilės 
jie dalyvauja šiame mieste 
Ontario provincijos prave
damame įvairių tautų Mul
ticultural Theatre Festival 
parengimuose, gana vykusiai 
jame pas (reikšdami Ir spe
cialių vertintojų neblogai į- 
vertlnaml. Savo mitriais ju
desiais, mimika, įsijautimu 
jie jau nekartą mus žavėjo , 
pavedžiojo šio meno įvai
riaspalvėmis šviesomis ap
šviestais labirintais, nukel
dami net svajonių, pasakų 
gražlojon karalystėn.

Kaip Ir kiti čia įsisteigę 
mūsų kultūriniai veiklos ra
teliai, altvarlečlal taipogi 
dirba savanoriškai, veltui Ir 
Iš pasišventimo. Niekas čia 
negauna anel menkiausio at
lyginimo, dažnai net Ir Iš 
savo kišenės prideda. Dir
bama Ir veikiama tėvynės 
meilei širdyse dar tebede
gant.

Šią grupę prieš 1O metų 
įsteigė Ir jai mepatlstąmaj 
vądoyau ja e nęrglųgą,J^ątįro 
mylėtoja Aldona^ Dąrgj^ęr 
Blškevtčlenė.Sunku suprasti 
Iš kur ši aktorė, rėžis orė , 
tikra teatro "pelė" šalia sa
vo tartiyuos LNamuose, šei
mos reikalų, suranda to lai
ko Ir turi tiek energijos, 
kantrybės, pas Iryžlmo šilam 
tremtyje nepelningam užsi
ėmimui- menui.

Ne iš kelmo spirti Ir kiti 
šiam sambūriui priklausan
tieji. Scenai paklius, visi jie 
žino savo vietą Ir "Iš ko gi 
tą duoną valgo". Tie .kurie 
matė vaidinant S. Ra manaus - 
ką, turbūt, daugelis sutiks, 
kad tai tikras profesionalas 
aktorius, galima sakyti mū - 
sų tremties teatro žvaigždė.

Puikiai savo rolėse, pa
sireiškia Ir E . Juknienė, L. 
Nakrošlenė, P. Šturmas, P. 
Draugelytė, .V. Stulkys, M. 
Dambarlenė, R.Kultavas, V. 
Kuprevlč lutė, R. t Sakalaltė 
Ir kiti.

Mums vyrės n lesiems .tur
būt, be Išimties yra malonu 
prisiminti toli praeityje pa
silikusi gimtojo kaimo mo
kyklėlėm vedusį nedidelį ta

škelį. Nevienas Iš mūsų tenai 
šalia rašto Ir įvairių kitų 
gyvenimo tiesų, taip pat 
pramokome Ir pirmųjų vai - 
dybos žingsnių. Tik Iš tenai 
prasidėjo Ir į visas keturias 
pasaulio šalis Išsišakojo Ir 
mus tolumon nuvedė didieji 
gyvenimo keliai.

Džiugu mums matyti mū
sų mieląjį Aitvarą kaskartą 
vis plačiau Ir drąsiau spar
nus beskleldžtantį, klald- 
žtuos tremties keliuos Išti
kimai mus lydintį, skaidraus 
džiaugsmo, paguodos bei su
raminimo mums kartais tel
kiantį.

Šia proga,
mūsų mieląjį Aitvarą, mes 
negalime pamiršti Ir pačios 
didžiosios dar Ir Iki šios 
dienos te be vyks ta n 5 los irtus 
Ir mūsų tėvų žemę aplman -

10% 
9 Vi % 
9fr 
9', 
8% 
6'4

MOKA:

už 1 m. term, indėlius .- , . .už 3 m. term, indėliu, f 9 4 ' “* asm‘ Po»k®'« 
už pensijų ir namų planų —
speciali taup. sųsk. E < už mortgičius t
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų noriu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomas 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 vai. ryto iki 1 
va), po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždarytą)

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

, ir 532-1149 M6F> 1X6 f

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė, >
Visų rusių Drauda, 
24' metų patirtis, i
Telefonai: Bus. 231-4864 -251-4025 — 25l-4$24> 
2405 Lake Shore Blvd. West, 
Suite 403,
Toronto, Ontario . >

M8V 1C6.

* Namų — Gyvybės
A AA (&AA SA JA AA * Automobilių
9 O rf <r V C * Komerciniai

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

I V. BaČėnSS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, kHi°nių rrikai.i.

. betkur pasaulyje skambintiTORONTO, ONTARIO J
M6P IA5 tel.

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesrollcs Avė., Telefonas 535-1258

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių draudė • VALTERIS DRFŠERIS
• įstaigos tel. 233 3334 231-2661 231-6226-

.3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

įvairus
SIUNTINIAI^

SIUNTINIAI Į BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ 
• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos, . 
e Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
DARBO VALANDAS: 9 v.r.   5 v.p.p. po 5 v.p.p. susitarus telefonu);' 

iei'radieniois 9 v.r.   4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098_ S- ir F. Janavičiai

člos dramos,kurioje mes vi
si be Išimties dalyvaujame, 
esame joje aktoriai...

LI nk ėda ml A lt va ru I gra - 
žios darbingos ateities, mes 
visi, drauge su jais, didžio
joje gyvenimo scenoje kelia
me sh'vo žvilgsnius į mėly
nąją erd/ę, Išsiilgę laukiame 
ar nepamatysime ten aukštai 
padangėje, mūsų Tėvynės 
linkui skrendančių Ir mums 
laimę par nešančių tų gferųių 
aitvarų.

per 25 metus tiek daug laiko 
paaukpjo dainai-parapijai.

Kas sekmadienį žavėjo - 
mės giesmėmis, dainomis. 
Tai didelis visų lietuvybės 
darljas, nekalbant jau apie. 
Dievo garbinimą. J.Ka.

UESM LIETUVIU NAMAI
■ - * ' —

Iš kaires: savanoris -kūrėjas ir dviejų vyčių kavalierius 
A. Šukys ir j. Radvilas, vidurį pirm. J. Šarapnickas.

0 25 metų Prisikėlirrto Pa
rapijos Choro sukaktuvinis 
vakaras gruodžio 2 d. savoje 
salėje praėjo su pasisekimu.

Programą atliko Parapi
jos Moterų ir Mišrus Cho
rai, Toronto Vyrų Vhoras j

prisimindami buvo gausi loterija, geras 
bufetas, neblogas orkestras.

Verti didelės pa dėkos ne 
tik Choro vedėjai V.Veri- 
kaitis, E. Krikščiūnas, bet ir 
visi solistai, choristai,kurie

LIETUVIU NAMU ŽINIOS
Gruodžio 24 d. , sekmadie

nį, Lietuvių Namuose rengia
mos Kūčios.

1979 m. vasario 24 d. įvyks 
šaunus Užgavėnių — Kaukių 
balius. LN Jaunimas, Mote
rys ir Vyrai jau pradėjo ruoš
tis šiam nuotaikingam vaka
rui. Paskutiniomis žiniomis 
vargiai pats kipšas galėtų tu
rėti šaunesnius planus. jJUž 
tai jie stropiai saugomMBus 
paskirtos turtingos prerijos 
už' pirmus tris gražiausius 
kostiumus. Taip rašoLNbįų- 
letenis, redaguojamas S. D^r- 
gio- ų

•tĖPRlKl.AUSOM'A LIETUVA
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Įspūdžiai iš pragaro
(Tąsa Iš praeito numerio)

Pirmiausia bėga u tekinas 
nusipirkti maudymosi apran
gos. Labai nustebau pamatęs, 
kad čia temperatūra vos 92 
laipsniai F. Išlipęs iš maši
nos labai susigėdau, pama
tęs, kad tik aš vienas besąs 
su ilgom kelnėm. Visi čia 
žmonės, be lyties ir amžiaus 
skirtumo, šiuo metu trum - 
pakelniai. Tikrai pasijutau 
labai nesmagiai — lygiai kaip 
žmogus atėjęs į nudistų mau
dynes su maudymosi kostiu 
mu. Aišku, kad tuoj "nusi- 
tėškiau " ir aš trumpas kel
nes ir čia pat krautuvėj pa
sidariau "trumpakelniu".

Mano busimieji šeiminin
kai nelaukė manęs taip anks
ti, bet sutiko labai nuošir
džiai. Po priverstinio pasi
stiprinimo", ristele" nuėjau 
į pajūrį, kuris mane labai 
maloniai nuteikė. Apsigyve
nau Vina Del Mar saloje (St. 
Pete Beach dalis). Ten gy- 
vėnvietės viena į kitą labai 
panašios. Taigi, kad nepa- 
kiystum,tenka naudotis ori
entyrais , kuriais pabūna pal

mės ir kitokia augmenija.

(FLORIDA VASAROS
Į jūrą tenka eiti 7—10 min. 

Iš šio rajono prie jūros ma
žai kas stvažiuoja su maši
nom. Praktika rodo, kad dak
tarams gana sėkmingai vyks
ta "smegenų perplovimas". 
Atsimenam puikiai, kai prieš 
dešimtį metų žmonės vieną 
bloką tingėdavo nueiti pėsti, 
o dabar jau keletą kilometrų 
žingsniuoja, "džiogina" arba 
dviračiu važiuoja. Į pajūrį 
nuėjau pačiam vidudienį, ka
da saulė beveik krito savo 
s pi dūliais į patį viršugalvį. 
Nustebau pamatęs tiek daug 
žmonių. Pagalvojau, kad dr. 
Adomavičius neiškęstų nepa
ėmęs lazdos, neišvaręs iš 
jūros ir smėlyje begulinčius 
Jis juk spaudoj rėkte rėkė, 
kad tarp 11 -15 valandų laiko
tarpy nevalia savo kūną išsta
tyti saulės spinduliams. Ge
riau apsižvalgęs pamačiau, 
kad tų "neklaužadų" dauguma 
yra jaunimas. Jie gi Adomavi
čiaus mažiausia klauso.

Iš praktikos žinom, kad 
daktarai labai bara rūkorius. 
Iš senesnio amžiaus žmonių 
vienas kitas paklauso dakta
ro ir pasikamavę, numeta rū
kymą. Jaunimas neklauso dak-

I • METU — V. K. ) 

tarų ir dar didesnis nuošim
tis įsijungia į "čiortažolės 
smalintojų" eiles. O čia taip 
maloniai kūną "bučiuoja "sau
lutė, gulint ant pripūsto "mat
raco", supant bangoms.

Greitai padariau išvadą, 
kad vasaros mėnesiais St. 
Pete Beach daugiausia tik 
jaunimas tesinaudoja. Senimo 
čia mažuma, bet ir tie ne
drįsta savo kūno saulėje kai
tinti — visi "mirksta" vande
ny, "užsimaukšlinę" kepuręs 
ir skrybėles arba drybso me
džių pavėsyje, kėdėse.

Kadangi aš čia atvykau su 
tiksiu paplaukyti sūriam van
deny ir pasimankštinti gry
name ore vaikščiojant, radau 
labai geras sąlygas. Savo die
notvarkę pradėdavau 6. 30 vai. 
Pirmas dienotvarkės punktas 
nuplaukti apie pusantro kilo
metro jūros pakraščiu ( į jū
ros gilumą nedrįsau plaukti 
dėl tų "nevidonų" ryklių). Iš
lipęs, smarkiu žingsniu eida
vau apie 4-5 km.

Pajūryje nejutau vienatvės, 
nors ir anksti rytą atsiras
davau prie vandens, bet tokių 
"bepročių" ne vieną sutikda

vau. Visi tie ankstyvieji"pauk 
šėlai", kurių daugumą sudarė 
senimas, labai draugiškai su
gyveno. Pro šalį prasieida
mi ar prasibėgdami meiliai 
prasišypsodavo bei "Good 
Morning" pasisakydavo. Jau 
9 valandą pusryčius valgai 
su geru apetitu. Po pusryčių 
tenka paskaityti rytinį laik
raštį "St.Petersburg Time", 
kurį jau 6 vai. į kiekvieną 
savininko sklypą išmėto vy
riokas, važinėdamas "tro- 
kiuku". Kad raselė nepagau
tų, laikraštis būna įdėtąs į 
plastikinį maišelį. Laikraštį 
'šėja"visas 7 dienas. Paskai
tęs kiek, iki pusryčiai jau 
gerokai apvirškinti, antrą 
kartą žygiuodavau į pajūrį. 
Vėl pusantro kl m. praplauki- 
mas, 5-6 klm.vaikštynės ir 
apie 13val. eidavau namo(bu - 
vau šiek tiek paklusnus dr. 
Adomavičiui). Pastebėjau, 
kad jaunimas tik apie 11 yaL 
pradėdavo rinktis savo pra
mogai: žaisti "skraidančiom 
lėkštėm", kaitintis saulėje, 
gulint ant smėlio ar ant 
matracų jūroj.

(bus daugiau)

KRONIKA Montreal

Prie Didžiojo Vandenyno Floridoje.

KEITH BUILDING MAINTENANCE
NAMU REMONTAS

Taisymas stogu įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 36 3- 1620.

Apie darbų sąžiningų atlikimo, teiraukitės pas 
L eonų Gurecką 366- 2548.

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)

SAVAITGALIAI BE 
POILSIO

Jei kas nors iš veikliojo 
Toronto lietuvių ir yra pra
sitaręs, kad "Montrealis ne
veiklus", tai toks pasaky
mas nebūtų tikęs paskuti
niam laikotarpiui.

Tik prasidėjus rudeniui ir 
sugrįžus į sales, kiekvieną 
savaitgalį kas nors vyko vie
noje ar kitoje-Aušros Vartų 
ar Šv. Kazimiero parapijų 
salėse.

Nepailsėjo Aušros Vartų 
apylinkės lankytojai ir pas
kutinius du savaitgalius. 3-4 
gruodžio savaitgalį Katalikių 
Moterų D-ja metinę šventę 
apvainikavo paroda, kurioje 
buvo išstatyti svečių N. Lin- 
gertaičio papuošalai ir B. 
Dilkutės-Batraks keramika. 
Atvykę buvo ir patys dailės 
autoriai. Parduota nemažai 
eksponatų. Publikos atsilan
kė geras būrys parodos ati
daryme šeštadienį ir dar 
daugiau sekmadienį pamal
dose ir išklausyti Seselės 
Teresės paskaitos.

Šį savaitgalį- šeštadienis 
praleistas koncerte, kurį at
liko solistės Gina Čapkaus- 
kienė ir Slava Žiemelytė . 
Montrealietišku mastu, kon
certas sutraukė nemažai 
publikos ir visi atsilankiu
sieji su įdomumu sekė so
lisčių programą. Ypač buvo 
įdomu prisiminti, kad abi 
solistės prieš virš 25 metus 
čia pat Montrealyje pradėjo 
mokytis dainuoti pas Lie - 
tuvos Operos solistę Elžbie
tą Kardelienę ir abiejų so - 
lisčių karjeros pirmuosius 
žingsnius teko girdėti mont- 
realiečiams.

Sekmadienį įvyko KLB 
Montrealio Apylinkės susi - 
rinkimas, į kurį ir vėl turė
jo sueiti didelė dalis tų pa - 
člų žmonių, dalyvavusių kon
certe. Tai ir atsilankiusiųjų 
nebuvo perdaug.

LB Montrealio Apylinkės 
Valdybos pirmininkas inž. 
Algis Kličius atidaręs susi
rinkimą, paprašė sudaryti 
susirinkimo prezidiumą. Su
sirinkimui pirmininkavo dr.

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

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU l50RĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savii.inkai V. Sutinskas & Son Tel. 364-5712.

A * A
ALFONSUI DAUGE LA VIČIUI 

mirus, giliame nuliūdime ir skausme jo mielą žmo
ną Viktoriją ir jo sesutę S. Ciplijauskienę, bei kitus 
artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

Valli ir Jonas Viliušiai

A.fA. PRANUI KETURKAI
mirus, jo žmonąi Vandai, sūnums Rimui ir Antanui, 
seseriai Viktorijai Daugelavičienei ir kitiems 
giminėms bei artimiesiems nuoširdžią
užuojautą reiškiame —

M. Juodis, S. Brasienė ir
, _ S. A. Šukaičiai,Hamilton, Ont. 

PADĖKA

Mirus mano mylimam vyrui 
a. a. PRANUI KAUŠAKIUI, 

nuoširdžią padėką reiškiu visiems, kurie man kuo 
nors padėjote mano skausmo valandose;

Pirmiausiai dėkoju Sv. Kazimiero parapijos kle
bonui kun. F. Jucevičiui už atšvęstas šv. mišias ir 
palydėjimą į kapines;

Visiems, kurie lankėtės šermenyse ir palydėjot 
į amžino poilsio vietą; už užprašytas mišias, gėles 
ir užuojautas. >

Dėkoju labai M. Šalčiūnienei už didelę pagelbą 
ir taip pat Mrs. Nancy Norris, Mrs. Helen Korila, 
Mrs. M. Laurinaitis, Mrs. Alice Yuška už paruoši
mą pietų ir visoms patarnautojoms prie stalų.

Dar kartą širdingas ačiū visiems .— 
Žmona Julija Kaušakienė

P. Lukoševičius, sekretorių-
vo Alma DreŠerienė. Buvo 
padarytas pranešimas iš 2- 
jų metų veiklos visų buvusių 
pareigūnų: A. Kličiaus, Ir. 
Lukoševičienės, J. Piečai - 
čio, H. Adomonio, G. Alinaus - 
ko, Br. Staškevičiaus, R. Lu- 
koševičiūtės, K. Toliušio. P. 
Adamonis

Iš įvairių pranešimų at
rodė, kad veikta gerai. Taip 
pat ir iždo- finansų stovis 
labai geras. Nemažai kalbė
ta apie veiklą praeityje, ma - 
žiausiai apie ateitį.Nei dar
bų, nei finansinės sąmatos 
reikalais niekas nekalbėjo.

Į Valdybą pusiau slaptu 
balsavimu išrinkti šie as- 
menys:A. Kličius, A. Jonelis, 
K. Toliušis, J. Šiaučiulis, B . 
Niedvaras, A. DreŠerienė, A. 
Ottienė, D. Lukoševičius, A . 
Jone lyte. prp.
PASIŽIŪRĖKIME 
EGLUTĖS

Mūsų Lituanistinė Mokyk
la savo tradicinei Kalėdų 
Eglutei repetuoja ir tikisi 
sulaukti ne tik tėvelių ir 
draugų, bet ir kitų mūsų ko

lonijos lietuvių, buvusių mo- k 
kinių ar mokytojų ir kitų.

Eglutė vyks Šv. Kazimiero » 
parapijos salėje, gruodžio 17 
d. , 3:30 p. p. • j
o J. Siaučiulis buvo išvykęs 
į Sudbury Lietuvos Kariuo - ’ 
menės Šventės minėjimą, 
kur buvo pakviestas skaityti 
paskaitą.

DĖ M ESIO .. ’

Atostogaujantiems Florido
je išnuomuojamas kambarys 
privatiškame name, savaitei 
arba ilgiau. Rašyti:

G. A. Va ita s ,, 
1521 Cesery Terrase, 
Jacksonville, Fla. 32211. 
Tel. (904 4722. USA. *

PARDU ODAM A
Miami Beach Kurorto, ne

toli jūros, savininkas sku - 
biai parduoda 12 apartmentų 
namą. Geros pajamos. Įmo
kėti reikalinga $40. 000. —

Rašyti: P. O Box 14494, 
North Palm Beach-Fla.33408 
Tel. (305) 626-2707.

M PHILIPPE IZZI
Prop

SKAMBINKIT •

rT kelnėms- 
S i jyi postą tani 

ir atsiimant
365-7146

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali but! stogdengys Guy 

'Richard** Kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo atlieka sgfiningoi 
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

364-1470 R

PAMINKLU GAMYBA
-MONUMENTS MANUFACTURER 

T0D0R0 & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

i' arda* v imas:
Chrysler • Monaco • Charger • Dodge • Dart 
Sfcort • Swinger • Special • Sedan a Trucks

MODERNIEMS NAMAMS 
Visi kiti vandentiekio ir _
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie- 
manių pardavimas ir iren- j į T?|
girnas. Atstovaujame — ]
Hydro - Quebec išnuoma- 
vimui karšto vandens tie- -
kimų. Veltui įkainavimas.

Jettė & Frėre Ltėe
Plumbing &’Heating kontraktorius.

14Q-2e AVENUE - 366-0330

NETTOYEURS CLEANERS 
„.t5..,.766bA CENTRAIS 

495-90e AVĖ
I j coin / corner Bayne 365-1143 

v 29 55 Allard Street, Ville Emard
-------------7 6 6-2 6 6 7.

7 psi.
De

Jette & Frėres
VISKAS

7

7
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NL REIKALAI
MIELI SKAITYTOJAI , 

artėja šventės ir baigiasi 
metai, ateina laikas ir prisi
minti Laikraščio prenume - 
ratos stovį. Dabartinė Ad
ministracija ypač darbš - 
čiai atkreipė dėmesį į atsi - 
likusias prenumeratas, ku. - 
rios dėl nepakankamo dir - 
bančiųjų skaičiaus adminis
tracijoje, buvo užleistos .

Po siųstų paraginimų, at
silikę bemaž visi apsimokė
jo.

Bet štai- laikas bėga ir 
čia pat nauji kiti metai, ku
riems prašome iš anksto at - 
siųsti. Kas dar nespėjo se - 
nas skolas sutvarkyti, tiki - 
mės, kad suspėsite dar šiais 
metais...

Laikraščiui paremti auko
jo: po 50 dol. -P. Genėtus, S . 
Stravinskas; 38 dol.-M.Ka

ruža, Lietuvos Skautų Sąjun
ga - 25 dol. .Toronto LN 
Vyrų Choras - 15 dol. ,po 13 
dol. - V. Filipavičius ir J. 
Martinaitis; 11 dol., -K.Mil
eris; po 10 dol., - V. Blažys 
ir P. Juodelis; po 8 dol.. - 
S. Steikūnas, Eug. Urbonaitė, 
P.Liaukevičius, Br. Mozūras, 
J. Kibirkštis; 5 dol. -K. Dul- 
kys.Mažiau 5 dol, :K. Bartys, 
Z. Danilevičius, V. Narkevi
čius, L. Abramonis, V. Ru
činskas, St. Pilipavičius, J. 
Jocas, S. Fredas. Ačiū’

• NL Spaudos Balius bus 
1979 m. balandžio mėn. 21 d ., 
Atvelykio šeštadienį, AV pa
rapijos salėje.

• Kas norite su šventė
mis pasveikinti savo draugus 
ar pažįstamus, - skambin
kite telefonu 366-6220. LN

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS 
D AI N U O J A

(D. N. B.)
Ilgokai trukęs gražus lap

kričio oras staiga sutriko. 
ŽiemaMontrealIn atvyko la
bai staiga - Ir kaip tyčla- 
supuolė su mūsų Choro me
tiniu koncertu, kuriam dau
guma choristų ruošėsi atsi
dėję.

Ne paslaptis, kad reikalai 
nėjo, kaip turėjo eiti. Atsi
rado tūlų nesklandumų, kurių 
manding, buvo galima Iš
vengti su trupučiu daugiau 
geros . valios Ir mažiau as
meniškų kapryzų Iš kai ku
rių choristų pusės.

Prisidėjo, be abejo, Ir ne
laimingas gerbiamo Choro 
vadovo Antano Keblia atsi
dūrimas ligoninėje 
nesant, — viskas tai 
i------------------------------

bavo, Įsigalėjo kažkokia a - 
pati ja. Tik dabar tikrai pa - 
aiškėjo, ką reiškia šio as
mens 
tlšku 
taipgi 
ryšių 
tamentas. 
priežasčių, 
nepas įrodė 
reikalingas 
paskutiniu momentu 'seniū
nas subruzdo patalpinti šia
me savaitraštyje šiokį tokį 
pranešimą, kuris daugumą 
montreal Iečių pasiekė jau po 
koncerto. Daugelis publikos 
su giliu apmaudu apgailėjo 
tokį nedovanotiną apslletdl- 

je. Jam mą Iš Choro vadovybės- vi
rži susiu- suomenę laiku Ir Iš anksto

nebuvimas tokiu krl- 
momentu. Sušlubavo 
lig šiol gerai veikęs 
su visuomene depar- 

Dėl nežinomų 
laikraščiuose 

taip svarbus Ir 
skelbimas. Tik

neinformuojant. Žmonės tik
rai labai Ir labai pagailesta
vo ne Išgirdę šio neeilinio 
koncerto. O klek tautiečių 
kitur atiduotų kažlnką, ke
liautų didžius nuotolius, kad 
apturėtų retą privilegiją Iš
vysti Ir Išgirsti bet kokį lie
tuviškos dainos Ir muzikos 
spektaklį’.

Išsivystė dar Ir kitokių 
neigiamybių mūsų sotlstl- 
kuotoj visuomenėj. Atrodo, 
lyg mūsų Montreallo lietu
viška visuomenė būtų susi
formavusi į keletą sluogsnlų: 
viršutinis-Intelektai, tollau- 
vldurlnis-tie, kurie jau "ne
kvaili tkuoja"į intelektinį, na, 
Ir žemesnysis- susidarąs Iš 
eilinių žmonelių.

Kaip taisyklė, tas viršu
tinis sluogsnls-"grletlnėlė’u 
(įvalrūs menininkai, akade
mikai, profesionalai Ir 1.1./ 
tiesiog vengia pasirodyti šio 
vidurinio sluogsnlo ruošia
muose parengimuose. Tenka 
pasikliauti, aišku, dviem li
kus lais sluogs nla Is, kur te 
yra uoliausi netik bažnyčios, 
bet Ir įvairių parengimų 
lankytojai. Tačiau, garbė 
tiems eiliniams žmonellamsl 
Jie, gal būt, yra patys Išti
kimiausi,, nuoširdžiausi Ir 
tikriausi lietuviai- nes tik 
tokie žmonės Išsaugojo lie
tuvišką kalbą Ir kultūrą.

Grįžkime dabar prie pačio 
koncerto.Po eilės,kaip ml - 
nėta visokiausių nesklandu
mų- lemiamoji diena atėjo . 
Lapkričio 25 d. vakare sku
bėjome, dovanomis Ir pyra
gais nešini, AV parapijos 
salėn. Apie 7:30 v. reikalai 
neatrodė perdaug džiaugs
mingi: stalai- tik dalinai už-

•> i

T. Laurinaičio nuotraukoje Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero parapijų chorai Lietuvių Die 
nos programoje Montrealyje, diriguojant muz. A. Ambrozalčiui.

Mūsų maestrė Mme Roch 
su pianiste D.St.Plerre- 
Martel Ir visi cnorlstal-vy- 
rlškl bei moteriški- puikiai 
Išslpuošę. Jaučiasi, tačiau, 
tam tikras nusivylimas ... 
Pagaliau, truputį užtęsus , 
apie 8 vai.programa prade
dama su mūsų choro tradi
cine "Kur giria žaliuoja " , 
nuskambėjusia pasigėrėtinai.

Tolimesnė programa buvo 
sudaryta Iš šią vasarą To
ronte Įvykusios VMos Dainų 
šventės repertuaro.

Sekė "Dainų dainelė", J. 
Naujalio - žodžiai Malronlo- 
sukurta dar pirmajai Dainų 
Šventei, Įvykusiai Lietuvoje 
1924 m.Toliau, "Po aukš - 
tus kalnus" - K. V. Banaičio 
harmonizuota liaudies daina, 
nuskambėjus plačiai Ir har

moningai, meistriškai vedant 
Mine M. Roch. "Slūbau.lln - 
gau, paukšteli"- J. Zdanlaus 
daina pareikalavo truputį 
daugiau techniškumo Iš bosų 
Ir tenorų pusės,kas nebuvo 
pilnai atlikta.

Pirmąją dalį užbaigėme 
prof. V. Jakubėno kompozi
cija "Nurimk, sesut", P. Vai
čiūno žodžiai.

(Bus daugiau)

o Mirė D. Linkonas, apie 80 
m. amžiaus. Paliko žmoną

1 Eleną. Velionis gyvas ir jau
nesnis būdamas nuoširdžiai 
sielodavosi laikraščio leidi
mu ir nemažai jam yra padė
jęs. Abu su žmona ateidavo 
kas savaitę laikraštį lanksty
ti, ka^NL buvo spausdinama 
savoje spaustuvėje..
o Sirgo ir gulėjo Reddy Me
morial ligoninėje Agota Po-< 
žerienė.

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

AKTYVAI — virš 15 milijonų

Dr. E. Andrukaitis, m.», m.c.r. <c>

TĖL.: 522-7236
832. BOUL. ST-JOSEPH E.

MONTRĖAL H2J IK4

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

_ o - į
1440 rue Ste-Catherine Quest 

Suite 600
Tel: 866-8235. namų 488 - 8528

NAMAI - AP ARTMEN TAI- 
ŽEMĖ-PASKOLOS

..... D.N. BALTRUKONIS 
0T0M.L.S. 
SISTFMA Sy,ko Ine.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl. 
Tel: 273-9181 R< s.737-0844

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

PoMbc ir Buick ★ Astre
• Neribotas pasirinkimas vartotu 

IR NAŲU AUTOMOBILIU I
• HESItIcŽTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSU NRMA NUOŠIRDŽIAI, 

ir su išimtimi jums, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE I

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 1-3 metų 0Yi°7o
= pensijų ir namų s-tas 9%
= taupomąsias s-tas 8Į/į%
E depozitų-čekių s-tas..................6%

| DUODA PASKOLAS:
E asmenines 91/2%
E nekiln. turto 91/4%
E investacines .............................10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydj 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 sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

dr. v. giriOnienc
Dantų gydytoja

— • — 

5330 L'Aiionatioh Blvd.

i Montreal.

T«s. 255-3535

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11 - 12 

MONTREAL P Q.
Tel. 932- 6662; nomų 737- 968 1.

PASIKALBĖKITE SU 
ManagM- 

LEO GUREKASmuu montreal west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 48&-5391 
—II....... r nu... ..

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Dr.A.S. Popieraitis
B. A., M.D.. C.M., M.Sc.. L.M.C.C.’E.R.C.S.fC'

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.________ _____ /

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PHARMACIENS PHARMACISTS
GAISRAS •

ADAMONIS

C. I. B.
AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

INSURANCE AGENCY INC.

MAS

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

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

8 psl.

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

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

J. BERNOTAS, BA, B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

Montreal, Quebec H 33 2E3
Tel.(5 14)871-1430

168 Notre Dome Street E.juite 205. 
Tel: 866-2063; 866-2064

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

DANPAR REALTIES CORP.

H
 310 VICTORIA AVĖNUE, SUITE 409 

MONTREAL, QUEBEC CANADA 
H3Z ?M9

VINCAS PIEČAITISNekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos J.A.V. ir kt. Kanados provincijose

BALDU

D A VPAR

ĮVAIRIU

LEFEBVRE & ROBERT
AAUUAUAIfNr - HI»HITWU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAUE 7 4e AVENUE LASALLE 363-3887 
Į 7043 CRNTRALE 300-1202 (DECORATION) j

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409
tel.727-3120 Namu376-J781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L.l 0 N AS , B.A. C.S.C., I.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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 vasarą nuo 
gegužes 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 PASKOLAS:
Einamąsias s*tas 6.0 % Asmenine* 11 %
Taupomąsias s-tas 9 % Nekiln. turto 10.5%
Pensijų planas 8.5 f/o 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 nemokamą gyvybės opdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumos.

Hemok. gyvybės apdr. 
už paskolos sumg.

iki $10.000

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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