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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

išvadas ir jiems nauda aiški. 
Kokia nauda iš to Vakarams, 
parodys ateitis (nors tie keli 
bilijonai dolerių prekybinių 
susitarimų kalba už save. . . 
Bet kas po to, ar už to?).

Kinija mokosi ar ir išmo
ko kaip gyventi ir dirbti di
delio tankumo masėje. To
kia gyvenimo situacija neiš
vengiamai artėja visur ir 
gal tai bus vienas Oriento 
įnašų. Kol kas - Kinija šyp
sosi.

Tai wane žmonės nusimi
nę ir krašte saugojama, kad 
nelšsiplėstų didesnio masto 
demonstracijos prieš ame- 

Kinijos vicep. Teng Hsiao-pingįkuris tikonus. Kol kas studen- 
reiškiasi aktyviai politikoje.išvykda- tų grupėms pasisekė apmė - 

tyti akmenimis, buteliais ir I 
kiaušiniais Amerikos amba
sados pastatą.

Neoficialiai galvojama,kad 
prez. Carte r’is Taiwanul pa
žadėjo apsaugą ir neliečia
mybę iš didžiosios 
nijos» pusės.

mas užsienin.

PRIARTĖJA ORIENTAS
Didžiausia paskutiniųjų 

dienų sensacija /nors kelią 
jai atsargiai pradėjo ruošti 
jau buv. prez. R. Nftton’as/ 
yra paskelbimas pilnų dlplo- < 
matinių santykių JAV-btų su 
Kom. Kinija, pradedant nuo 
1979 m.sausio 1 dienos.

Taiwan’© vyriausybė ofi
cialiai pasisakė, kad toks į- 
vykls ne tik rimtai pažeidęs 
teises Ir interesus Taiwan’o 
vyriausybės Ir gyventojų,bet 
sukeliąs neigiamas reakci
jas visame laisvame pasau
lyje-

Maskva < tylėjusi kelias 
dienas, paskelbė lakoniškai, 
be jokių komentarų šį Įvykį 
Lengva suprasti, kaip ši ži
nia nepatinka Kremliui: jo 
įtaka Azijoje sumažės, o gal 
Ir kitur... Carter* Is
painformavo iš anksto Sovie
tų ambasadorių prieš pas
kelbiant viešai. Jis taip pat 
pabrėžė, kad Taiwano inte
resai yra "atatinkamai ap
saugoti", nors jokio oficia r 
lauš rašto dėl to nebūsią.

Tuo pačiu metu apie šį 
įvykį pranešė ir R. Kinijos 
vadas Hua Kuo-Feng Peking 
o Didžiojoj Liaudies Halėj. 
Ambasadoriais bus pasl - 
keista nuo 1979 m. kovo 1 d .

Taiwanas su Amerika tu - 
rėš pasitenkinti kultūriniais 
ir prekybiniais ryšiais. Gy
nybos susitarimas veiks dar 
iki i979 m. pabaigos pagal 
buvisią sutartį.

Kanada oficialiai pripaži
no Kinijos komunistinį rėži
mą 1970 m.

Viena pirmųjų naudų iš 
diplomatinio santykiavimo 
su Kinija bus komercinė. 
Prekyba tarp Amerikos ir 
Kinijos sieks kelių bilijonų 
apyvartą. Komentuoti 
masto bendradarbiavimą 
ra sunku.

Kiniečių delegacijos 
Mao mirties atsijaunino 
vo atsinešimuose į kapitalis
tinius kraštus ii* "gaspado - 
riškai "apžiūrėjo techninius 
atsiekimus. Aky vai z du, kad 
pasidarė iš to atatinkamas

Raud. Ki-

tokio
y-

po 
sa-

Nicolae Ceausescu — Rumuni
jos valdytojas medžioklėje.

KANADA PREKIAUJA SU 
RUMUNIJA

Iš Ottawos pranel^ima , 
kad sutarta parduoti Rumu
nijai keturius branduolinius 
reaktorius, kurie pagaminti 
Kanadoje.

KULTO PINIGAI 
SOVIETAMS

Paskutinės patologų žinios 
rėdo, kad masinė savižudybė 
nebuvo tokia masinė- tik a- 
ple 200 nusižudė, kiti 700 bu
vo nužudyti daugiausia injek
cijomis.

Paaiškėjo taip pat, kad a - 
ple 7 mildol. sektos narii^ 
sunešto ir atiduoto turto bu
vo kulto vadų pervesti iš į- 
vairių bankų Sovietų konsu
lui Georgetown, Guyanoje.

DOSNUS ČEMPIONAS

Iš Maskvos pranešama , 
kad "savo iniciatyva" šach
matininkas Anatoly Karpov, 
laimėjęs sunkią trijų mėne
sių kovą (6-5) prieš pasi
traukusį iš Sov. Sąjungos 
Šachmatininką čempioną 
Koršnoi, savo laimikį 300. 
000 dol. atidavė SSSR Sporto 
Komitetui.

Linksmu Švenčiu ir 
laimingu -| Q 70 yy.pfTT I.W f W
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VALDYBA
atgal Į kraštą, toliau-Vaka
rų žinių šaltiniams, Ir tre
čioje vletoje-Išelvlams.Da - 
lyvlal sutaria,kad reikia Įs
teigti pastovią jungtinę ko
misiją radijo programų ap - 
žiūrai.

Du svečiai amerikiečiai 
žurnalistai - Peter Osnos , 
Washington Post užsienio 
žinių skyriaus vedėjas Ir E- 
mll Svejlls, buvęs UPI ko
respondentas Leningrade , 
skaitė paskaitas.Osnos, tre - 
jis metus Išbuvęs korespon
dentu Maskvoje, gerai pažįs
ta padėtį Sovletljoje Ir gana 
objektyviai ją vertina. Jo

metu
BALTŲ STUDIJŲ DIENOS 
PRIE WASHINGTONO

Baltų bendradarbiavimas 
paveikios politikos siekiant 
buvo pagrindinė Baltų Studi
jų Dienų tema š. m.spallo 7- 
8 d. d., Latvių Namuose, Wa
shington© priemiestyje, 
Rockville, MD.

Studijų Dienas ruošė Pa
saulinė Baltų Santalka, ku
rios centrinė būstinė yra 
New Yorke. Ją sudaro Pa
saulinė Estų Taryba, Pasau
linė Laisvųjų Latvių Fede
racija Ir Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Kopaltetas , 
kurio Iniciatyva prieš šeše
rius metus buvo įsteigta Ir 
pati Santalka.

ŠĮ reikšmingą Įvykį, ofi
cialiai pavadintą "Baltų In
formacijos Forumu", atidarė 
šiemetinis Santalkos pirmi- ___ ___o__ t______
nlnkas dr. Ilgvars Spllners . | ties klaidos Ir aptarti glau- 
Savo kalboje jis apžvelgė 
Santalkos veiklą ryšium su 
Helsinkio ir Belgrado Kon
ferencijomis , gerinant pasi
keitimą Informacija irtamp- 
rlnant baltų bendradarbiavi
mą. Jis pareiškė viltį,kad 
vis glaudėjantls baltų bend
radarbiavimas pavergtuose 
kraštuose nulems galutinę 
pergalę. Dr.Spllners ragino 
sulntensyvlntlpastangas, kad 
Pabaltijo klausimas Įeitų Į 
tarptautinės politikos dienot
varkę.

Studijų Dienų darbas vyko 
keturiose sekcijose:
A. Pasikeitimas Informaci
ja- Baltai užsienyje Ir Pa
baltijo kraštuose. Apžvelgti 
pasikeitimo žiniomis būdai 
Ir priemonės, radijo progra- ' s l Į Vakarus, plrmlaus lai 
mų kokybė. Voice of Amerl- būtų skiriama perdavimui

ca ir Radio Liberty darbuo
tojai pažadėjo daryti viską 
programoms patikslinti Ir 
pagerinti.
B. Žinių šaltiniai Vakaruo
se. Aptarti konkretūs būdai 
žinių šaltiniams pasiekti Ir 
užmegstl ryšius su kores
pondentais. Išsamiai svars
tytos galimybės Įsteigti pro
fesionalią Pabaltijo Žinių 
Tarnybą. r l
C. Tarptautinės politikos 
įtakojlmas /lobytng/. Sutarta 
ypatingo dėmesio skirti ar - 
Sėjančiai Madrido Konferen
cijai, kur tik Įmanoma, dirb
ti bendrai vystant spaudimą 
'^Vakįarų valstybių vyriausy
bes.
D. Tarptautiniai forumai.

. Kritiškai apžvelgtos prael-

dės nlo be ndradarblavlmo bū
dai. Išskirtinas dėmesys te
ko Batuno veiklai.

Sekcijoms vadovavo: dr. 
Uldls Blukls su kun.Kazi
mieru Pugevlčlum, Daiva 
Kezlene, Maldo Kari Ir Vija 
Šikšna.

Kalbant apie radijo prog
ramas, Išryškėjo JAV-blų 
vyriausybės nusistatymas 
atsižvelgti Į klausytojų Pa- 
baltyje pageidavimus. Daug 
svarbos skiriama Ir jų supa
žindinimui su vakarietiška 
politine demokratija bei so
vietų konstitucijos Ir įstaty
mų gvildenimui. Dalyviams 
buvo perduotas primygtinas 
pogrindžio spaudos leidėjų 
pageidavimas,kad jI, pateku-

JUOZAS AUDĖNAS 
AŠTUONIASDEŠIMTMETIS

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOMS RENGTI KOMITETAS, KURIOS VYKSTA ŠIŲ ŠVENČHJ.METU, 
SYDNEJUJE. Sėdi iii kairės: kun. P. Butkus, N. VaiČiurgyte, dr. B. Vingilis (pirmininkas), dr. G.. Ka 
Žakiene, B. StaŠionis; stovi: J. Zinkus, dr. V. KiŠonas, J. Dambrauskas, A. Jablonskienė, M. Zaka
ras, V. Simniskis, V. Kazokes, A. Reisgys ir B. Žalys.

Aštuoniasdešimt metų žmo
gaus amžiuje nėra jaunystė, 
bet sukaktuvininkui J. Audė
nui esant sausos, bet štipu
rios sudėties ir sveikatos 
žmogui, šis amžius per daug 
neslegia. Jis iki šiolei, vi
są savo amžių neieškojo po
ilsio bei atsipalaidavimo nuo 
vienokių ar kitokių eitų pa
reigų ir tas jį užgrūdino iki 
senatvės. Neminint jo nuel - 
tus kelius, jis ir šiuo laiku

nuomone, didžiausias pavo- yra Vyriausiojo'Lietuvos Iš- 
jus dabar gręsląs latvių tau
tinei egzistencijai. Svejlls , 
gimęs Ir užaugęs Latvijoje , 
parodė gilesnį tikrųjų so
vietų politikos supratimą Ir 
todėl kritiškai vertino kaįku
rtuos Vakarų politikos žy
gius.

Apie pabaltlečlų kultūri
nius santykius kalbėjo latvių 
dailininkas dr. Ralmonds 
Staprans Ir Gildą Karu.

Studijų Dienų pradžioje 
buvo padaryti apžvalginiai 
pranešimai. Lietuvių vardu 
kalbėjo VL[Ko pirm, dr. Kęs - 
tut Is Vai lū nas. P rogra mos 
komisijoj dalyvavo Jurgis 
Valaitis Ir Antanas Sabalis . 
Organizacinėje komisijoje 
gražiai reiškėsi Jolanta Ras - 
lavlčlūtė. 75 dalyvių tarpe 
buvo 20 lietuvių.

Studijų Dienose padarytos 
Išvados bus gairėmis bend
rai baltų politinei veiklai a- 
teltyje Jurgis Valaitis

laisvinimo vienas iš vicepir
mininkų. VLIK-o veikloje ir 
net nuo jo įsteigimo, jis yra 
įmynęs gilias pėdas, kurios 
liks amžinai.

J. Audėnas yra Lietuvos 
valstiečių liaudininkų centro 
komiteto narys nuo 1942 me
tų. Jis savo liberališka laiky
sena lietuvių visuomenės 
veikloje nemaža yra nuvei
kęs. Linkime jam ir toliau 
senatvei nepasiduoti Ir šią 
veiklos vagą gilyn varyti. NL

SPECIALUS PRANEŠIMAS
Iš Lietuvos atėjo prašy

mas padėti VIKTORUI PET
KUI. Jis skamba šitaip: 
" We must do everything to 
save this man. I m absolute
ly certain that Lithuanian 
Diaspora is doing not as 
much as it can do. The 
strugle for Viktoras Petkus 
must become massed, active 
and large -scaled. The ap
peals for his escape must be 
heard in every Catholic 
Church from St. Peter's to 
the small church in the vil - 
lage. From the University 
Departements, from the bos
ses of trade-unions to sena
tors. This is the only way to 
save Viktoras".
( V. Petkaus dabartinis ad- 
resas:600020 g. Vladimir 20 

JJčreždenije 0D-1ST-2 
Tačiau rašant iš užsienio 

geriau adresuoti šitaip:
Moskva P. J. 5110-0D

Lietuvių visuomenė nuo
širdžiai kviečiama kuo sku
biau ir kuo skaitlingiau ra
šyti laiškus,siųstitelegra - 
mas prezidentui, Cyrus Van
ce, Secretary of State, Po
piežiui Jonui Pauliui II, savo 
senatoriams ir kongresma- 
nams, savo diocezijų vysku
pams ir savo vietinei ame
rikiečių spaudai, keliant 
Viktoro Petkaus bylą ir pra
šant jam padėti. ELTA
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For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Svetiniai apmąstymai
Pasišventimas, pasiryži - pakeleivio tyliai pulsuojami 

mas ir pasiaukojimas, kietas maža širdis gražiausiai jaus- 
darbas, nusistatymas, kant- mlnglausiai visa tai supranta 
rybė, meilė — tai keli ryš- ir išgyvena.
kesnieji mūsų šio gyvenimo Paprastai mes linkę tikėti, 
bruožaiuJie teigiamai veikia kad asmenybė yra garsi, kada 
į visus, kurie šitokio dėsnio ji pasiekia aukšto sosto, už - 
laikosi ir šių žodžių tikrąją ima vadovaujančią vietą, pri- 
prasmę supranta,pripažįsta, klauso turtingųjų luomui,turi 

Net ir gana lakiai mūsų daug pavaldinių bei draugų.
vaizduotei kartais sunku su- Nepamirškime, kad visa 
vokti, aprėpti kiek toli gali- tai kartais pasiekiama suktu 
ma nukeliauti, pasiekti ir kiel neteisėtu, melagingu būdu, 
laimėti šių pagrindinių dory- tuščiais pažadais. Neva lai- 
bių besilaikant. mingi tokie jaučiasi, įkopę

Visos šios gerosios ir kil- tarytum į pačią aukščiausią 
nios dorybės, toli gražu, ne išsvajotos pilies viršūnę, net 
pas visus mėgsta lankytis, o nei nebandant suprasti, kad 
ypač, ilgėliau pabuvoti. Silp- ta pilis vien tik iš smėlio su- 
navaliams tas iš viso neįma- kurta.
noma.nes norint jas užlaiky- Ne visi gal pagalvojame ir 
ti, būtinai reikalinga nuola- tai, kad pačios didžiosios šio 
line savitvarda, savo įvai- gyvenimo vertybės visiems 
riaušių polinkių, bei pomė - mums vienodai prieinamos , 
gių griežta kontrolė, o tuo nes jos visuomet yra čia pat 
pačiu ir kiek galima didesnis šalia mūsų ir jas įsigyti nie- 
savęs pažinimas, net būtinas ko nekainuoja.
aukštesniųjų idealų siekime. Skubėdami savuoju gyveni- 

Daugelis, galbūt, su tuo ne- mo keliu, pilkosios kasdie- 
sutinkame, tačiau nemažai nybės gaubiami, dažnai mes 
visi girdime kitus diąkutuo- jų nepastebiine, arba pa'prh.s - 
jant, kad žmogui pačiam sa-čiausiai, laiko' i^šurdndame 
ve pažinti, tai"yra vienas iš apie tai pagalvoti.
pačių sunkiausių gyvenimo Artimo meilė, nuoširdu- 
pažinimų. Nesvarbu, ką mes mas, teisingumas, savęs iš- 
begalvotumėm apie tai, betgi sižadėjimas, pasiaukojimas, 
tai yra šventa,neužginčijamą tai ir yra tos didžiosios pe 
tiesa, daugelio išbandyta, iš- tik dorybės,bet ir neįkainuo- 
tirta ir visą gyvenimą mus jamos mums duotos vertybės 
lydinti. visiems vienodai paskirsty-

Daleiskime kad ir šitoks tos.
pavyzdys :pabandyk kada nors Gaila, bet didesnioji žmo- 
gerai susikaupęs* save neva nijos dalis, o taipogi ir mū- 
pallkti kur nors ties judria, sų dauguma, prabėgame pro 
pulsuojančia šio gyvenimo jas net jų nepastebėdami... 
kryžkele, na ir paėjus tru- A. Lukošius
pučiuką toliau, visiškai jau _____________________________

PANORAMA
G. V -

NEVISADA IR MEŠKAI ZIEMAVOJIMAS RAMUS...

kito šios žemės pakeleivio 
žvilgsniu bei samprotavimu 
kritiškai pažvelgti į save patį 
tenai stovintį.

Gal kai kas pasakys,kad tai 
.neįmanoma, tokie dalykai ne
sąmonė, toks pasiūlymas vi
sai neprotingas ir panašiai. *

Betgi jie klystų tai sakyda
mi. Yra galimybė net ir iš 
tolimos distancijos pažvelgti 
į save patį, tiktai reikia tam 
noro, sugebėjimo ir savęs 
užsimiršimo meno.

Mes laikydami save gud
riais dažnai nepastebime ir 
nesuprantame pačių įdomiau
sių ir svarbiausių šio gyveni
mo apraiškų, nejaučiame jų 
nepergyvename ir neįverti - 
name.

Daleiskim.net matomas ir 
žvaigždynais žėruojantis 
nuostabusis padangių skilau-' 
tas, daugeliui nieko nepasako. 
Tokie nejaučia nei gyvenimo 
skambesiu čia pat po kojomis 
linksmai čiurlenančio upokš
nio.

Vėl ir vėl besikartojantis, 
nuostabiam gyvenimui prisi
keliantis didysis šios žemės, 
jos plačiųjų laukų, miškų ir 
ošiančių vandenynų stebuklas 
tokiems irgi beveik nejaučia
mas, nesuvokiamas.

Tik artimai su gamta ir že
me suaugusio, susirišusio 
varguolio, menko šios žemės

2 psl.

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones laiškai, atgarsiai

AMŽINAI NEPATENKINTI
Būti kuomi nors nepaten

kintu yra individo laisva va
lia. Bet reikšti savo nepa
sitenkinimą viešai, spaudoje 
ir nepamatuotai bei nieku 
nepagrįstais išvedžiojimais, 
o tik neturint ką veikti, ar 
tai parodant savo mandra- 
pypkiavimą, - jau gaunasi 
inkriminacija paliestam as
meniui ar organizaciniam 
vienetui.

Kad ir prabėgomis, bet 
grįžkime kad ir į netolimą 
mūsų praeitį. Kitados turė
jome Lietuvoje Krikščionių 
Demokratų vyriausybę, bet 
dalis buvo nepatenkintų ir 
vis šaukė, kad ne visų dvarų 
žemė buvo valdžios nusavin
ta, kad bežemiams labai ma
ži sklypai skirti ir pan.

1926 m. prie valdžios vai
ro atėjo Valstiečių Liaudi
ninkų partija, bet tuojau pa
sireiškė opozicija- nepasi
tenkinimas ir valdžią per
ėmė Tautininkų partija.

Valdant tautininkams, ka
riuomenės kadrai buvo gan 
gerai apmokami, bet prade

Savu laiku Kruščiovas dau
žė klumpe į stalą sakydamas, 
kad jis tuojau suvirškins A- 
meriką, jei prez. Kennedy 
pasipriešins atominių ginklų 
įvežimui į Kubą.

Dabartiniu laiku Brežnevas 
tęsia panašų vaidinimą, gąs
dindamas Ameriką neutrono 
bombos turėjimu ir panašiai.

Castro irgi erzinasi, nes 
prisipažino pažeidęs Kruščic 
vo - Kenedžio susitarimą ne
leisti atominių ginklų įveži
mui į šį žemyną. Jis jau me
tai laiko turi MiG-23, kuris
gai! nešti atominius ginklus. 
Kad neva įsigerlnus prez. 
Carter, Castro prižadėjo iš
leisti iš Kubos apie 70. 000 
kubiečių kaip "žmoniškumo" 
įrodymą.

Jaudinimosi priežastys
Jei iki šiol buvo vedamas 

šaltas karas ir "detante" tarp 
rytų ir vakrų, tai nuo 1980 
m., manoma, jis vyks tarp 
rytų — rytų, t. y., Rusijos ir 
Kinijos.

Nors Amerika dar ilgai 
liks Rusijos didžiausiu var
žovu karinėje ir industrijos 
srityse, tačiau vakarai ga
lės lengviau atsidusti ir gal 
kai ką išgauti iš Rusijos. Šiuo 
laiku tai dar neįmanoma, kaip 
tai įrodė Amerikos parlamen 
tarų grupės lankymasis pas 
Kosyginą ir Brežnevą. At
rodo, kad meška dar nori 
ramiai miegoti, nors jau vi
si ženklai rodo, kad ji grei
tai pradės aktyvėti.

Pastebima, kad rusų dė
mesio kreipimas nuo vaka
rų į rytus yra tikrovė, nes 
kiniečiai pradėjo modernizuo
ti savo kariuomenę ir gal jau 
įsigijo atominę bombą?

o il,’ ■ !• > ■ uri ' ni ’
Kiniečiai lankosi užsienyje/)n

Paskutinį metą, daugiau 
nei per 28 metus nuo tėvo41 
llucijos, kiniečiai paslryžoi 
susirasti draugų, ypač tose ' 
vietose, kur rusams labiau
siai nepatinka. Tai nėra vien 
svečiavimosi progos.

Prez. Hua Kuo-Feng lan
kydamasis Rumunijoje ir Ju
goslavijoje, neatsižvelgiant 
į tai ką rusai sakys ar gal
vos, buvo tarsi įžengimas į 
jų "užpakalinį daržą". Tai 
yra dėmesio verti faktai.

dant keliais Šarvuočių Rink
tinės puskarininkiais ir 
baigiant Kariuomenės Stabo 
Viršininku, vyko nieku konk
rečiu nepagrįstas nepasiten
kinimas ir 1934 m. birželio 
mėn. buvo ryžtasi nepavy
kusiai avantiūrai.

1932-6 m. m. siautė pa - 
saulinė depresija. O ypač 
aštriai ji šasireiškė JAV ir 
Kanadoje. Pažįstamas bir
žietis A. Bružas ir dzūkas 
J. Savulionis Kanadoje, Al
bertos prov. pas švedą ūki
ninką dirbo už 5 dol. ir valgį 
per mėnesį, o daugumas ki
tų ir to neturėjo ir reikė
jo pasitenkinti lėkšte sriubos 1 
iš bendro šalpos katilo.

Toji minima depresija la
bai žiauriai palietė ir mūsų 
Lietuvą: eksportas beveik 
visai sustojo, žemės ūkio 
produktų kainos labai krito, 
o ypač javai buvo labai atpi
gę. To pasėkoje, atsirado 
labai daug nepatenkintų esa
ma padėtimi, o čia dar pri
sidėjo ir raudona- diversinė 
ranka.

Kai Suvalkijos ūkininkai 
vežė javus į turgų, tai kiti,

Tuo pat laiku kiti kiniečių 
delegatai lankėsi NATO kraš
tuose: Londone, Paryžiuje, 
Bonoje ir kitose vakarų Eu
ropos sostinėse. Jie ten ne- 
sisvečiavo, bet ieškojo kapi
talo, kad pagerinus Kinijos 
industriją, ir ginklų. Čia ir 
yra rusų erzinimosi didžiau
sios priežastys, nes jie tuo
jau pradėjo grąsinti Anglijai, 
kad ši neparduotų jokių gink
lų kiniečiams.

Bet kinai nesnaudžia ir ki
tose pasaulio dalyse. Kitur 
tik pasirodo rusai su savo sa
telitais kubiečiais ( kuriuos 
kinai vadina "mercenaries"), 
ten kitoje pusėje tuojau pa
sirodo kinai, siūlydami eko
nominę ir kariško apmokymo 
pagalbą, pvz. , Zaire ir Afri
kos rage.

Tačiau didžiausias sovietų 
nusivylimas, tai kinų-japonų 
rugpjūčio mėnesį istorinės 
taikos ir draugystės susita
rimo pasirašymas, kur tarp 
kitko pasmerkiama rusų am
bicija Azijoje.

Pavojingas Žaidimas.
Kaip ten bebūtų, bet rusai 

yra įsivėlę į labai pavojingą 
žaidimą pietryčių Azijoje, 
tarp Kambodijos ir Vietnamo 
Jeigu jie su vietnamiečiais 
bandytų veržtis į Kambodiją, 
tai kiničiai būtų priversti 
užimti šiaurinį Vietnamą. 
Rusai į tai galėtų atsakyti , 
tik puldami Kiniją iš šiaurės. 
Ir tai būtų karo pradžia tarp 
šių dviejų galiūnų.

Tačiau dar negalime grei
tu laiku tikėtis rusų kariuo
menės atitraukimo iš . rytų 
Europos, bet visi ženklai 
jau rodo, kad meška negali 
ramiai žiemoti ir erzinasi.

J. J. B.

reikšdami savo nepasitenki
nimą, pjaustė maišus ir 
barstė javus paplentėje; kai 
vieni vežė pieną į pienines, 
tai kiti, atidarę bitonus, lais
tė pagrabėmis. Vienu žod - 
žiu, kad nepasitenkinimas 
reiškėsi visais laikais ir 
visur.

O kaip gi yra mūsų lietu
viškoje išeivijoje ? Atrodo, 
kad čia visi turėtų būti pa
tenkinti. Čia gi uždarbiai, 
palyginti, neblogi ir pagal - 
pajams galima pakenčiamai 
pragyventi. Bet kur tau bus 
visi patenkinti. Mat, yra pa
sakyta, kad ne vien duona 
žmogus minta. Imkime kad 
ir tokį L. Berželį NLnr.37, 
arba I. Š. iš st. Catharines, 
NL nr. 40. Vienas kelia iš 
kapų mūsų buvusius prezi
dentus ir linksniuoja jų nu
sikaltimus. Žinoma, didžiau
sia kaltė yra metama' a. a. 
prezidentui A.Smetonai, kad 
jis kritišku momentu pabė
go pats ir paliko tautą savo 
likimui.

Bet ar tai pirmas toks at
vejis žmonijos istorijoje ? 
Praėjusio karo metu Olan-

ATEITIES GALIMYBES
f Lietuvoje buvusio žymaus teisininko Marijono Snapscio kalbos pa
baiga, kuri pasakyta per Lietuvos kariuomenes 60 m. sukakties minė- 
jima. Toronte)

Kai JAV prezidentas W,. 
Wilsonas paskelbė garsiuo
sius 14 punktų apie tautų ap
sisprendimo galimybę ir ati
darė duris į laisvę, jis suda
rė palankią tarptautinę at
mosferą išeinančiom į laisvę 
tautoms. Visa eilė šių dienų 
Chartų ir Deklaracijų, jei 
dabar negali būti realizuotos, 
tai dar nereiškia, kad pasi
keitus politinei konsteliaci
jai, nesuteiks didelių galimy
bių. Kai pavergėjų sostai su- 
skeldės, jie nepajėgs efek
tingai priešintis prieš pri - 
slėgtas Europos tautas ir jų 
laisvę. .. Darniai budėkime 
su jais.

Jau 20 amžiaus pradžioj 
Lietuva buvo įsąmoninta, kad 
pražūtinga yra ne vien rusų 
vergija, bet ir nemažiau pra
žūtingas yra mūsų aukštųjų 
luomų bei miestelėnų sulen- 
kėjimas. Tauta atsiribojo nuo 
sulenkėjusių ir stojo kovon 
prieš abu priešus. Ji iškovo
jo laisvę iš ruso, bet prara
do trečdalį teritorijos ir 
sostinę sulenkėjusiam lietu
viui ir Lenkijai.

Busimoji laisvės Europa 
tarp daugybės planų turi ir. 
lenkų inspiruojamą konfede
racinių rajonų planą. Mūsų 
budrumas čia būtinas, kad 
kartais "geru noru" nepati- 
kėtumėm senų pinklininkų 
rezginiu.

Didis partizanų kovų va
das Juozas Lukša savo testa
mente prašo: " Mes miršta
me, bet mirdami norime ži

dijos karalienė apsigyve - 
no Kanadoje, Norvegijos ka
ralius Anglijoje, o kur Ju
goslavijos, Albanijos kara
liai ir dauguma kitų. Rusi
jos caras Nikalojus nepasi
traukė savo laiku,o koks bu
vo jo likimas ?

Generolas Skučas, pik. 
Giedraitis, pik. Rusteika, 
Saugumo Dept. dir. Pamatai
tis ir dauguma kitų galėjo 
lengvai pasitraukti, bet ne - 
pasitraukė ir buvo žiauriai 
nukankinti.

Tiesa, Latvijos ir Estijos 
prezidentai nepasitraukė, 
bet buvo priversti pasirašyti 
gėdos įsijungimo į SSR aktus 
ir paskiau dingo be žinios.

O tūlas I. Š. iš St. Cathari
nes yra labai nepatenkintas 
mūsų Veiksniais,o ypač Vil
ku. Taip pat jam užkliūva 
ir kun. J. Prunskis, kad ža
dėtos knygos taip ilgai ne
parašo ir a. a. dr. D.Jasaičio 
knygos yra labai išsiilgęs . 
Bet tenka priminti, kad kun. 
J. Prunskio knyga jau seno
kai atiduota K. Morkūno 
spaustuvėn, Chicagoje, o dr. 
D. Jasaičio knygą jau baigia 
paruošti spaudai B. Beliukas 
ir S. Jasaitienė.

Šiek tiek pasižvalgius ir 
mums paaiškėja,kad jtie vi
sais nepatenkinti yra jau nu
tolę nuo lietuviškos veikios: 
nepriklauso jokioms liet, or

noti, kad yra pasaulyje žmo
nių, kurie nebijo nors gyvu 
žodžiu kovoti už pavergtą 
naikinamą Lietuvos laisvę".

Pastaruoju metu mūsų pa
vergtieji broliai ypatingai su
sirūpinę, kad jų skriaudos, 
kančios ir priešinimasis 
pavergėjui būtų kuo plačiau
siai žinomas laisvam pasau
liui ir kad to pasaulio , bent 
teisiųjų dalis, pavergėjo blo
gybes suprastų. Okai dides
nis skaičius apie tai žinos ir 
nedorėlį pasmerks, tuo di
desnės moralinės paramos 
bus galima tikėtis atėjus 
sprendžiamai vlandai.

Kiekvienas laisvojo pasau
lio tautietis privalo šį darbą 
dirbti, d ne vien tik tyla pri
tarti. Rūpinkimės, kad mūsų 
broliai nebūtų apvilti, ypač 
ten, kur iš mūsų tiek maža 
teprašo. Didžiuojamės atsi
mindami Martyno Yčo žo
džius, pasakytus derybų me
tu 1919 m. anglui bankininkui 
Fortingtomui, kad Lietuvos 
tuometinė padėtis tvirčiau- 
,sia, nes nepaisant to, kad 
keli mėnesiai nemokėtos al
gos karininkams ir tarnauto
jams, jie kantriai ir pasi
šventusiai toliau vyĮtdo savo 
pareigas, nes pasitiki savo 
valdžia, tiki geresne Lietu
vos ateitimi ir jaučia parei
gą savo Tautai .'

Napoleonas yra pareiškęs, 
kad kiekvienos karinės ope
racijos pasisekimą 3/4 nu
lemia moraliniai faktoriai ir 
tik 1/4 medžiaginiai. Tai

(Nukelta i 7osl.)

ganizacijoms, nedalyvauja 
tautinių švenčių minėjimuo
se, neduoda niekam jokios 
aukos, neperka lietuviškų 
knygų, o tūlas nors ir mažy
tę, bet mielą lietuvišką baž
nytėlę yra jau Iškeitęs į ko
kią tai "Kirchę".

Tie visi jųjų postringavi - 
mai - tai tik priedanga savo 
nevykusioms veiksmams.

J. Leterga, 
Hamilton, Ont.

oNL" MIELI BIČIULIAI I
Malonu jus informuoti,kad 

praeitą sekmadienį (17. 9. 78) 
buvau apdovanotas spaudos 
medaliumi už spaudoje dirba
mą darbą. Medalyje yra įra
šyti šie žodžiai — HIPOLITO 
JOSI DA COSTA-PATRIARCA 
DA IMPRIFNSA.

Kaip matote, vietiniai bra
zilai visuomet mane įvertino 
geriau kaip savieji lietuviai. 
Suglaustai tenka pasakyti, kad 
tik lietuviai nevertina mano 
dirbamą darbą ir net, tylėji
mu boikotuoja Lietuvos Išlais
vinimo dirbamą darbą. O tai, 
kad niekuomet nesulaukiau iš 
Veiksnių pritarimo ir net mo
ralinio paskatinimo. Atrody
tų, lyg jie dirbtų, kad Lietuva 
niekuomet neatgautų laisvės...

Meldutis Laupinaltis, 
Brazilija, 1978on. rugsėjo 18 d.
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Kurgi tas Idealinis
IDĖJOS, IDEALAI IR JU [GYVENDINIMAS - J. VALIŪNAS.Rojus ?

Nuosekliai apibudintos 
mintys arba idėjos, jei jas 
įgyvendinant siekiama tobu
lybės, vadiname idealais. Pa 
trauklus idealas, ypač jau
nimui, kartais gali tapti ap
gaulingas arba tiesiog iliu
zija, miražu...

Paskelbk kurią nors idėją, 
ko dailiausiais žodžiais ir 
vardan jos įgyvendinimo da
ryk bet kuriuos, kad ir žiau
riausius nusikaltimus. Ar 
tai logiška? Ar tai pagal 
gamtos įstatymus? Ne -tai 
prievartos įstatymas, nors 
ir pagražintas idėjomis.

Jei krikščionių tikyba 
skelbė idealus (artimo mei
lę), tai kodėl po krikšto 
laisvų lietuvių dauguma ta
po baudžiauninkais ir veik 
keturius šimtmečius turėjo 
tarnauti bajorams... už 
menkniekius, o šiųjų buvo 
dar ir niekinami, mušami, 
plakami. Kodėl krikščiony
bės skelbėjai toleravo bajo
rų sauvalę? Todėl dažnas 
kaimo žmogus vadindavo gy~ 
venimą ašarų pakalne. Kodėl 
taip žiauriai anuomet bu - 
vo spekuliuojama idealiu po
mirtiniu gyvenimu(kurio nie
kas patikrinti negali),jį ža
dant baudžiauninkams, ©ba

jorai ir dažnai dvasiškija 
labiau tikėjo ir naudojosi 
šios žemės "rojumi" ?Kodėl, 
iškreiptos krikščionybės 
sąvokos vardan buvo daromi 
nusikaltimai prieš gamtą, 
prieš dorą, prieš žmonišku
mą? Kodėl pirmykštė ti - 
kybos forma, laikui bėgant, 
tapo komplikuota iki visiško 
pakeitimo, iki jos neatpaži- 
nimo ?

Kodėl žmonijos istorija 
visa gausiai perpinta karais, 
baisiausiomis žudynėmis ir 
turto naikinimais ? Kaip su
derinti žmogaus išmintį ir 
skelbiamus idealus su jo ne
logiškais ir žiauriais veiks
mais ? Ar apgaulė, melas, 
neapykanta ir kerštas turi 
įsivyrauti pasaulyje ir at
nešti baimę, kančias ir nai
kinimą visko, kas nuo senų 
senovės laikoma vertybe ir 
dorybe ? Ar jau pasaulio ap
linka taip suteršta ir apnuo
dyta, kad gyvenimas tampa 
visai nebemielas, nežiūrint 
įmantriausių techniškų pato
bulinimų bei išradimų?

Krikščionys tiki, kad Kris
tus buvo Dievas. Reišk.a, 
žmoguje įsikūnijęs Dievas 
padarė jį idealiu ir jo moks
las* tapo idealiu? ne savanau-

Kur tie sustoję Laikrodžiai ?
(Žurnalas "Varpas"(15/77) leidžiamas L. V. L. 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 pasirinkdami persispausdino tik dalį pasisn- 
kymų, perspausdiname ištisai. NL.) - • . C

n&zi ,vj ■ ---h (tąsa iš praeito numerib)

Pas mus, kaip jau tur būt patyrėte, yra pesimistiškų balsų, kad išeivija iš 
viso nieko negalinti paditi tautai dil laisvis atgavimo ir dėlto mūsų 
visuomenini veikla turinti reikštis tik lietuvybės išlaikymu ir kultūriniais 
darbais.

Kokia būtų Jūsų nuomoni?
K. Jokubynas: |

Šiuolaikinis gyvenimas yra tiek sudėtingas, kad niekas negali 
pasakyti kokį rezultatą šiandien padėtos pastangos atneš po 20 ar 
net 10 metų. Jei yra tvirtas įsitikinimas, jog toji veikla gali būti 
naudinga, reikia ją tęsti. (

Lietuvybės išlaikymo klausimas tikrai labai svarbus, nes 
nyksta ji čia sparčiau negu ten?

Manau, kad visokia rimta veikla reikalinga: ir kultūrinė, 
ir politinė.

Dr. A. Štromas:
Dalinai atsakiau į šį klausimą, atsakydamas į pirmąjį. Savo 

lietuviškų studijų savaitės Anglijoje paskaitoje aš šį klausimą taip 
pat buvau palietęs. Kritikavau joje tuos žalingus, mano nuomone, 
krašto prioriteto koncepcijos elementus, kurie įteisina išeivijos 
politinį pasyvumą, ir stengiausi įrodyti, kad tik išeivija tegali (o 
todėl ir privalo) paruošti kraštui ne tiktai jo nepriklausomybinę 
programą, bet ir tautos poreikiams atitinkantį krašto politinės 
struktūros laisvės sąlygose veikiantį modelį.

Lietuvybės puoselėjimas ir lietuviškas darbas svetur aplamai, 
mano požiūriu, yra tik tiek dabarties sąlygose prasmingas, kiek jis 
tarnauja laisvėje gyvenančios ir todėl galinčios laisvai krašto labui 
veikti organiškos mūsų tautos dalies išsaugojimui užsienyje bent 
iki to laiko, kol Lietuva vėl bus laisva. Kitais žodžiais tariant, 
mūsų išeivijoje idėjinei-politinei veiklai turi priklausyti absoliutus 
prioritetas. Visos kitos veiklos sritys turi būti tai veiklai, 
subordinuotos. Jei būtume laisvo krašto emigrantai (kaip, 
pavyzdžiui, italai Amerikoje), šis klausimas gal stovėtų kitaip. 
Tačiau esame ne emigrantai, bet tremtiniai. Tokiais esame net ir 
tie, kurie savo gyvenimą svetur pradėjome kaip paprasti emigran
tai.

Bandymai atskirti kultūrinę mūsų išeivijos veiklą nuo jos 
politinės veiklos tam tikra prasme atspindi atskirų išeivių politinį 
nuovargį bei rezignaciją, jų pasidavimą bejėgės nostalgijos 
nuotaikom. Juk šnekėti gimtąja kalba, šokti tautinius šokius ar 
dainuoti lietuvių liaudies dainas galima ir dabartinėje Lietuvoje; 
sąlygos tam tenai netgi kur kas palankesnės negu svetur. Jei tik 
tuo apsiribotume, tai neišvengiamai turėtume pripažinti, kad ir 
dabartinė Lietuva yra tas mūsų išsvajotasis Eldoradas, tas visų 
mūsų dvasinių lobių pagrindinis šaltinis, o mes patys atsidūrėme 
už jos ribų ar tai per kokį nesusipratimą, ar per klaidą, nelaimę, 
tačiau bet kuriuo atveju be jokio tautiniai prasmingesnio tikslo. 
Štai kodėl nostalgija'logiškai veda į politinę rezignaciją ir todėl 
mūsų išeivijos egzistencijos sąlygose prilygsta tautinio sąmonin
gumo jausmo praradimui. Prilygsta ji jo praradimui dar ir todėl, 
kad nostalgijos jaiiinom kartom neįdiegsi, kiek nesistengtum. 
Kiekviena jauna karta siekia savo egzistencijos įprasminimo, kurį 
tautiniame sąmoningume ji pilnai gali surasti, tuo tarpu kai 
nostalgijoje—niekada.

Tat visos titaniškos pastangos lietuvybei svetur išsaugoti, 
visas su tuo susijęs didžiulis lietuviškas darbas svarbus ne tiek 
pats savaime, kiek kaipo solidus pagrindas tautiniam sąmoningu
mui auklėti, kaipo įrankis, kurio pagalba sugebėsime išauginti čia, 
išeivijoje, naujas kovotojų už Lietuvos laisvę kartas—kartas 
žmonių, kurie mokės sėkmingai tęsti išeivijos misiją, suteikiant 
kraštui dvasinio vadovavimo pradus, jį atstovaujant laisvame 
pasaulyje ir ruošiant Lietuvai nepriklausomybinės bei demokrati
nės politinės ateities pagrindus.
1 978. XH.2C

diškumo ieškojimo, bet mei
lės artimui,ypač nuskriaus
tiems pagalbos '| reikalin
giems , ugdymu. Žmogus, vis 
stengdamasis kitam pagel
bėti, pasidaro lyg dievybės 
spindulio apšviestas ir , su
prantama, jaučiasi gyvenimu 
patenkintas, net linksmas, ir 
jo pasaulėžiūra neabejotinai 
tampa optimistinė. Visa ne
laimė yra ta, kad daugumas 
tą Kristaus idealą tik lūpo
mis išpažįsta,© ne savo dar
bais įkūnija. Krikščionybė 
šiandien yra tokia,kad.Kris
tus, jei sugrįžtų, tikriausiai 
nebeatpažintų savo mokslo . 
Jei formos nugali turinį, tai, 
vykdant formalumis, nebe- 
paisoma turinio. Paprastas 
Kristaus mokslas išvirto į 
gilių teologijos studijų dis
cipliną, kuriai suprasti rei
kia net kelių ištisų metų 
mokslo. Apaštalai juk nesis- 
kirstė vyresniškumu, nedė-l 
vėjo brangių rūbų ir nebuvo 
anuomet krikščionybės skel
bėjų tarpe tituluotų bei tiek 
daug to mokslo aiškinimų 
(interpretacijų). Dar blogiau 
-krikščionybės idealas buvo 
suterštas prievarta? prie- 
vartingo platinimo priedan
goje vyko milžiniško masto

nusikaltimai: karai ir tautų 
žudymai.-’ Nebereikia di
desnės nesąmonės, kuomet 
mokinama idealo, o daroma 
viskas, kad tą idealą sunai
kinti, paneigti. Melas ir ap
gaulė įsivyrauja ten,kur ne - 
šama sugyvenimo ir idealios 
meilės vėliava.

Vardan nuskriaustųjų(pro- 
letarų) gerovės -bandomo 1- 
dealizuoti komunizmo- da - 
romi žiauriausi nusikaltimai 
prieš pagrindines Žmogaus 
Teises.

Įstatymai ir konstitucija 
gali būti idealūs, bet jei tie 
įstatymai nevykdomi, taigi 
faktinai yra melagingi. Tuo 
pačiu idealas yra absoliučiai 
suniekinamas, supurvinamaa 
Vardan melagingos komuniz
mo idėjos Sibiras tapo iš
klotas milijonų ištremtųjų 
žmonių kaulais.

Ar idealas yra svajonė? 
Ar svajonių reikia siekti ir 
ar jas galima Įgyvendinti ? 
Ar svajonė sutapatinama su 
gyvenimo tikslu ir ar ji pa - 
tampa pasaulėžiūros dalimi? 
Ar aktyvūs žmonės visi yra 
klastingi? Ar gal yra teisin
gų, nuoširdžių žmonių, bet 
gal jie neganėtinai yra akty- 

(Nukelta i 6 psl.)

Be šios dimensijos lituanistinė išeivijos veikla nustoja savo 
tikrosios ir pagrindinės prasmės, o skatindama nostalgines 1 
nuotaikas, dargi gali tapti pragaištinga. Kartoju: šiandieną 
nostalgija ir tautinis sąmoningumas yra ne tiktai skirtingos, bet ir 
griežtai viena kitai prieštaraujančios sąvokos. Taigi, tenka aiškiai 
apsispręsti ką renkamės: nostalgiją ir politinę rezignaciją, ar. 
tautinį sąmoningumą ir politinę kovą už laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvos ateitį.

T. Venclova:
Ir lietuvybę išlaikyti, ir kultūrinę veiklą plėsti yra būtina, jei 

išeivija nori ne šiaip sau vegetuoti, o atlikti rimtesnę istorinę 
misiją. Tačiau yra ir kitų būdų padėti Lietuvos žmonėms. Svarbu 
stebėti Lietuvos įvykius ir nedelsiant informuoti apie juos 
pasaulio viešąją nuomonę. Tatai, berods, gana sėkmingai daroma. 
Labai svarbu, kad į Lietuvą patektų išeivių knygos, laikraščiai ar 
bent jų iškarpos, kad lietuviai tėvynėje būtų informuoti apie 
čionykščius reikalus gyvu žodžiu (ir ne vien per radiją, kuris 
nevisada girdimas). Iš viso sveikintina bet kokia moralinė, taip pat 
ir materialinė parama. Gali turėti vertės ir „futūrologipiai" 
svarstymai apie Lietuvųs plėtotės alternatyvas.

V. Žilius: '
Kaip išeivija galėtų padėti tautai atgauti laisvę tiesiogine 

prasme,—nemanau, kad tai būtų šiandien ar net rytoj realu. Kaip 
anksčiau, taip ir dabar išeivija turi realias galimybes trukdyti ir 
pristabdyti tautos naikinimo procesą, apie ką ir esu užsiminęs, 
atsakydamas ankstesnįjį klausimą.

j
III

Ar pavergtos Lietuvos žmonių tarpe yra kokios ideologinės diferencijacijos 
žymės, iš kurių, laisvę atgavus, išsivystytų politinės partijos? Jei tokių žymių 
esama, koks yra jų pobūdis: ar tai yra užsilikusio ideologinio pasiskirstymo 
pėdsakai, ar visai naujos idėjos?

K. Jokubynas:
į šį klausimą atsakyčiau neigiamai. Nebent galima būtų 

paminėti ateistinę ir religinę kryptis. Partijų Lietuvoje nėra ir jei 
kada nors kas panašaus atsirastų—tikriausia bus naujų idėjų 
pasėkoje.
Dr. A. Štromas:

Tokios diferencijos požymių, žinoma, yra, nors kiek ryškiau 
juos nustatyti nelengva. Manatf, kad ideologinė diferenciacija 
Lietuvoje pagrindinai pasireiškia vienokiu ar kitokiu nacionalizmo 
laipsniu. Pastarasis gali artėti prie absoliuto (ir tada gauname 
savotišką lietuvišką ideologinį fašizmą), ar būti suderinamas ir su 
kitomis socialinio, humanitarinio ir panašaus pobūdžio vertybė
mis (per tai įgysime krikščioniškus, liaudininkiškus, liberalius, o 
kartais net ir socialistinius nacionalinės ideologijos aspektus).

Jei nekyla jokių abejonių dėl to, kad Lietuvoje negalėtų laisvai 
atsirasti nei viena politinė partija, kuri nestovėtų tautinės 
nepriklausomybės platformoje, tai kaip pasiskirstytų įvairios 
partijos, stovinčios tokioje platformoje, man vis nėra visiškai 
aišku. Aukščiau išdėstytas galimų nacionalinių ideologijų spektras 
yra daugiau aprioriniai-teoretinis ir todėl tik apytikris, nepagrįs
tas pakankamai giliu bei profesionaliai-eksperimentiniu šio 
klausimo tyrimu.

Tačiau manau, kad retas lietuvis asocijuoja šiandieną savo 
politines pažiūras su nepriklausomybės laikais egzistavusiomis 
politinėmis partijomis, šiandieninė Lietuvos politinė sąmonė yra 
pagrindinai dabartinių krašto gyvenimo sąlygų padarinys. Remia
si jinai ne tiek praeities prisiminimais (nors ir įų reikšmės 
nereikėtų nuvertinti), kiek dabartinės krašto padėties kritiniu 
vertinimu, pastangomis surasti priimtiną alternatyvą okupacini
am politiniam režimui. Tačiau daugeliu atvejų ir tie kritiniai 
vertinimai, ir alternatyvų poieŠkiai būna iššaukiami konkrečių

algimanto skiltis
VIEŠNAGĖ WASHINGTONE

PLONYBĖS '
Lapkričio mėn. antrosios 

pusės lietuviškasis pažmo- 
nys JAV sostinėje susidėjo 
iš trijų pagrindinių dalių: 
Liet.Bendruomenės VlII-los 
Tarybos trečiosios sesijos 
ir banketo .Empire salėje , 
Shoreham Americana vieš
buty, priėmimo Lietuvos pa
siuntinybėje Ir viešnagės 
Baltuose Rūmuose, prezi
dento žmonos R,Carter glo
boje. Apie tai jau buvo pla
tokai rašyta, tačiau likosi 
keletas Įspūdžių,kolkas dar 
niekur neminėtų.

Štai, kad Ir negausūs Wa- 
shlngtono Ir apylinkių lietu
viai,visu nuoširdumu Ir vai
šingumu stengėsi įvairiai 
padėti Iš Įvairių vietų suva
žiavusiems tautiečiams .Nie
ko nėra malonesnio, kai bū - 
nant toli nuo savo namų, galt 
jaustis kaip namuose. Čia Ir 
Išryškėja sostinės lietuvių 
prasmingas užsiangažavi
mas Ištiesti atvykus lems Iš 
kitur,tiek savo ranką, tiek Ir 
širdį. Dar Ir šiandien He
kast šiltas jausmas prisi
menant to sekmadienio va
karo viešnagę Virginijoje, 
mielų Ir Itin rūpestingų Sta - 
slo Ir Aldonos Bačkalčlų ar 
Elvyros Ir Jurgio Vadopallų 
sodybose. Jie gyvena gana 
tolokai nuo pačios sostinės 
centro ( bent 45 mln. vienon 
pusėn/.Labai gražioje miš - 
klngoje Ir kalvelėmis Iš
puoštoje Great Falls vieto
vėje, visai netoli nuo Poto
mac vardo upės. Tačiau ne
patingėjo atvykti Ir pasiimti 
savo svečius Ir gerokai po 
vldurnakčlc atgal parvežti.

Austrailečlo A.Laukaičio

ir plačiai pažintos. Jis dar 
vis įsipareigojęs t oi įmes - 
n lems publicistiniams tyri
nėjimams Ir aprašymams 
tos svarbios amerikiečių 
lietuvių Istorijos puslapiams.

Pusryčiavome Ir priešpie
čius valgėme su V.Rastenlu. 
Stebino jo žurnalistinė eru
dicija, nuostabi atmintis , 
pastabumas Ir nuolat beria
mi, ne visad saus 1,1 letuvlškat 
raštijai itin svarbūs faktai . 
Ir amžiumi, bet,svarbiausia 
sava ja patirtimi. Jis turėtų 
būti laikomas lietuviškosios 
žurnalistikos nevainikuotu 
dekanui

Advokatė Žibutė Brlnklenė 
kita proga,klek jos profesi
nė etika leido, pasakojo apie 
Bražinskų bylos procesą. 
Šiuo metu jiems vlenlntėlls 
kaltinimas tėra nelegalus |- 
važlavlmas Į Jungtines Vals
tybes. Algirdas Itin sėkmin
gai tęsia politinių moksli 
studijas universitete.

Turėdami bent klek laisvo 
laiko, prieš priėmimą Bal
tuosiuose Rūmuose, va Ik štl- 
nėjome prezidentūros parkų 
aplinkoje su LB Ir Lietuvių 
Fondo veikėju Vyt.Kutkuml, 
apžiūrinėdami Įvairius pa
minklus. Vienas toks, gana 
aukštoko obelisko vidury Ir 
cementinėmis kaskadomis- 
laiptais juostančiomis visą 
ansamblį, skirtas pirmos 
pėstininkų divizijos žuvu
sioms I-ojo Pas.Karo metu . 
Tų herojų vardal/šlmtal jų 
kritusių 191a m./lškaltlel - 
Įėję bronzinių lentų. Vos tik 
pradėjus skaityti pavardes , 
tuoj pat akys užkliuvo pa
žįstamai skambančius, kaip 

žodyną^ naudojant, Aldonos—Karvelis, Naujokaitis.Gal - 
paruošti valgiai buvo kara- la, laiko stoka neleido toliau 
llškl, o Jurgio sumaišytas 
karštas vynas, su visais tik 
jam žinomais slaptaisiais 
priedais,dar Ir šiandien ma
loniai kutena gomurį.

Malonu buvo sutikti Ir 
naujai Washingtone Įs (kūru
sį VI. Ramojų, Įsidarbinusį 
Amerikos Balso lietuviška-

leškotl lietuviškų vąrdų.Pa
čioje prezidentūroje, besi
kalbant su vienu slaptosios 
tarnybos agentu, jam paty
rus, kad čia visi svečiai lie
tuviai, jis pastebėjo, kad Ir 
jo motina buvusi lietuvių kil
mės, gimusi Pens ylvanl joje. 
Ji šiuo metu tarnaujanti Bal- 

jame skyriuje. Jo vaišinami tuose Rūmuose,bet nepasa- 
s(urbėme "dievų nektarą", kė kokiame skyriuje ar ko- 
dlskutuodaml lietuviškosios klas pareigas eina.
spaudos plonybes,Pensylva- Trijų dienų Išvyka baigėsi, 
nljos Ir [Ilinojaus lietuvių bet įspūdžiai , patirti JAV 
kalnakasių buvusį Ir dabar- sostinėje liks atminty kur 
tlnį gyvenimą. Vladui tos kas ilgesniam laikui Ir gi
te mos tokios ryškios.eilios lesnlems apmąstymams.

Nuotr. A. Ąstasalclo.
susidūrimų su tikrove ar net tik su kai kuriomis atskiromis jos 
pusėmis. Jiems nestinga emocinių motyvų, tačiau per dažnai 
trūksta racionaliai-analitinių pagrindų. Kaip tik todėl yra taip 
sunku surasti aiškias ribas politinei Lietuvos diferenciacijai jos 
nepriklausomybės platformos ribose. Dabartiniu metu ji dažniau 
pasireiškia tam tikrų niuansų, akcentų, o kartais ir specifinių 
interesų skirtumais,negu pasiskirstymu į aiškiai identifikuojamas 
politinių įsitikinimų grupes.

Tačiau, jei aiški politinių partijų struktūra egzistuotų 
išeivijoje, jei ji pakankamai tiksliai atspindėtų ne krašto praeitį, o 
dabartį ir jei apie ją krašto žmonės būtų pakankamai gerai 
informuoti, tai tas turėtų lemiamos reikšmės ir krašto politinei 
sąmonei vystyti, ir jo alternatyviai politinei (t.y. daugpartinei) 
struktūrai realiais pagrindais formuoti. Bet. tai vėl ta pati 
grįžtamojo ryšio (feedback) problema, kurios mūsų politinė 
išeiv.jz dar nėra patenkinamai išsprendusi.
T. Venclova:

Senojo pasiskirstymo likučiai derinasi su naujomis idėjomis. 
Lietuvoje yra stipri katalikiška srovė, kurios akivaizdus ženklas— 
LKB Kronika. Tautiškoji srovė šiandien beveik neatskiriama nuo 
katalikiškosios (kitomis sąlygomis jos greičiausiai diferencijuotų- 
si). Esti tam tikras sluoksnis „pažangių", „dubčekinių" ar bent 
padoresnių marksistų, bet jis nėra nei didelis, nei įtakingas ir, 
berods, mažėja.

• Lpsl.
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LIGENUOSE T U V I VI
VIEŠPATS IR ŠV. PETRAS

Vieną kartą mūsų Išganytojas pasiėmė savo vyriausią 
apaštalą ir išėjo pasivaikščioti per žmones. Jis norėjo pa
matyti, kaip žmonės sodžiuose ir kiemuose gyvena.

Ir užėjo jie į nakvynę prie vienos vargingos našlės. Ji 
turėjo porą kūdikių ir vieną karvutę, daugiau nieko kito ne
turėjo. Šiuodu įėjo į jos trobelę ir seko:

- Žmonele, priimk mudu į nakvynę, esam pavargusiu 
ir išalkusiu.

Moterėlė atsekė:
~ Aš judu priimčiau, bet ne ką teturiu valgyti duoti.

Šiuodu atsakė:
- Kad neturi, mudu ir neprašysim.

Moterėlė pamelžė savo karvutę, supylė pieną į katilėlį, 
norėjo kūdikiams vakarienę duoti. Kai tas pienas užvirė ir 
pradėjo bėgti, Išganytojas tarė:

- Kad tas varinis pilnas Ir pasiliktų.
Taip ir pasiliko pilnas, pavalgė visi penki žmonės ir 

dar daugiau pieno liko, negu buvo į katilėlį įkošus. Ryto 
metą pavalgiusiu pusrytį, juodu ir išėjo savo keliu.

Ėjo per visą dieną ir vakare juodu užėjo pas vieną ū- 
kininką prašytis į nakvynę. Ūkininkas juos priėmė, o nak
voti nuvedė į jaują, kur buvo javai sudžiauti. Ryto metą 
trečią valandą ūkininkas atsikėlė ir atėjo su visa šeimyna 
javų kulti. Jis pažadino ir tuos svečius, liepė padėti kulti. 
Petras turėjo rugių pėdus iš jaujos paduoti,© Viešpats klo
jo į klojimą. Ir suklojo visus jaujos javus į vieną klojimą. 
Tada Viešpats paklausė Petrą:

-Ar ląu visus pėdus padavei ?
Šis atsakė:

-Visus, daugiau nėra.
Viešpats tarė:

- Ei, dar ne visus, tris pėdus palikai pačiam jaujos 
kampe.
Petras nuėjo pažiūrėti, atradęs išmetė ir tuos.
Ūkininkas tarė: ,o o'r.jd •

-Imkim spragilus ir kulkim! ,
Viešpats sako:

-Palaukit, aš jus pamokysiu, kaip reikia kulti. 
Paėmė žvakelę, uždegė šiaudus ir kalbėjo:

- Čia turi eiti šiaudai, čia turi eiti pelai, o kluone 
pasilikti grūdai.

Taip viskas ir pasidarė, per vieną valandą iškūlė visą 
klojimą. Juodu vėl nuėjo gulti. Ryto metą ūkininkas pavai
šino svečius ir išleido.

Kitą rytą tas ūkininkas panorėjo pats viską taip pat da
ryti. Užkišo tris pėdus į jaujos kampą ir klausia berną:

-Ar visuss pėdus išmetei?
-Visus, - atsakė šis.
- Eik į kampą, aš manau, ten dar tris pėdus rasi.
Bernas nuėjęs atrado ir išmetė. Kai jau viskas buvo 

paruošta,ūkininkas ir uždegė savo klojimą. Taip sudegino 
visą jaują ir visus grūdus.

Ūkininkas dideliai perpyko ir dienai išaušus vijosi 
tuos savo svečius. Pamatęs juos, jis šaukė:

-Palaukit, aš judviem turiu ką pasakyti!
Ir metėsi tiesiog ant Viešpaties, norėdamas jį nutver- 

Viešpats pamatęs tokį smarkų užpuoliką, sušuko "tpruii’ 
tas žmogus pavirto į arklį. Viešpats pasiėmė tą arklį 
karčių ir vedėsi drauge. Nusivedė prie vieno vargšo

turi

ti. 
ir 
už 
žmogelio, kuriam vakarykščiai buvo arklys padvėsęs, įdavė
Viešpats tam žmogui arklį į rankas ir sako:

- Ark ir akėk, tik per galvą nedaužyk.
Tas žmogus ptr trejetą metų dirbo tuo arkliu ir buvo 

patenkintas. Trečiais metais įšoko tas arklys į daržą ir 
pradėjo kopūstų galvas griaužti. Ūkininkas pripuolė supy
kęs, kad rėžė tam arkliui per ausį, tai tas arklys ir vėl 
virto į žmogų.

at-

KARO

Ten, kur Mūša miela plaukia, kur Nevėžis raitosi, pra- duoną, 
pražydo mano jaunystės dienos. Ten išmokau savo gimto
sios kalbos, pamilau tą brangią kertelę žemės, iš 1 kurios 
teikiau pirmą kraujo lašą. Nepamiršiu iki mano širdis 
plaks tų žaliųjų laukų, tviskančių ežerų, čiulbančių viever
sėlių, margųjų gegučių, ir dar visokių grožybių. Kokie jie 
malonūs vaidenasi tie vaizdai kasdien. . .Malonūs ir arti -
mi. Viskas prieš akis stojasi, lyg šiandien būtume ten. . . . 
Tai mano močiutės nuopelnas kad tiek daug ji įdiegė tos 
meilės savam kraštui, mane mažą supdama, dainas per 
naktis išdainuodama, savo rūpestėlius rukuodama. . .Ak , 
kokios tos jaunystės dienos brangios, kokios brangios die
nos jūs buvote laisvoje tėvynėje. . .

Lietuva - tai žodis brangiausias. Už šį vardą tūkstan - 
čiai šio gintaro krašto sūnų ir dukterų kovojo, kovoja ir 
nenustos kovoję. . . Tikrai gyvybės gęsta pačioj jaunystėj ,
kraujas liejasi už šią bočių žemę iki šios dienos. Kada Daržinėje ilsėjosi trys vyrai. Kuizų sūnus Stasys, du 
mūsų žemėj nebebus tų baisių vargų - sušunkame ne vie-ijo draugai. Kažkaip letikėtai vienas iš jų pajuto Šlamesį ir 
nas. kalbas. Tuoj pažadino kitus ir čia pat pajuto svetimą grie-

Sėdžiu dabar kambarėlyje ir galvoju: kada gi tos grį- biančią ranką. Banditai jau užlipo ant sienos ir mėgino ty- 
žimo valandos ateis? Kada vėl mano širdy bus tikras kiai juos visus suimti. Bet kur tau! Vyrai šoko ir užvirė 
džiaugsmas, mintyse pinsis naujosidėjos nauji užsimojimai, baisios grumtynės. Vyrai ginkluoti nepabūgo ir nesumišo, 
darbai. . .Toli nuo gimtojo krašto, toli, bet tos kovos dva - stvėrės už savo ginklų, bet čia banditai ir ėmė leisti seri-
šia tokia arti, dėl kurios verta aukotis, nes mano broliai 
ja kasdien tėvynėje gyvena. Štai netolimos praeities 
vaizdas, kuris liks gyvas visad, nes mano akys regėjo, šir
dis pergyveno...

1944 metais, kai Ljetuvą apgaubė frontas, tarp dviejų 
plėšriųjų žvėrių ji tapo draskoma, deginama, kryžiuojama. 
Su žydinčiomis liepomis mūsų kraštą perplėšė per pusę . 
Mielasis Vilnius,Kaunas,panevėžys, Šauliai liko raudonųjų 
paglemžti, o Žemaitija ir dalis Suvalkijos rudojo rankose . 
Sunkus Akmuo tada slėgė‘Žemaitijos kampelį, kuriame vi
rė fronto pasirengimas, didžiausias bruzdėjimas. Šiame 
katile maišėsi tūkstančiai likimui atsidavę tautiečiai, pali
kę be namų, be duonos ir ramybės. Ties Kvėdarna, Pajū - 
riu, Švėkšna, Rietavu, vėliau prie Varnių, Skaudvilės, Ra - 
šeinių rausė jie prakaituodami savo prosenelių krauju ap
šlakstytą žemę, vyrai ir moterys. Jie kasė apkasus, mina
vo laukus, kelius, Kas juos vertė tai daryti ?Rudmarškinių 
šautuvų atgręžti vamzdžiai, buožės. Šio darbo negalėjo at
sisakyti nė vienas:ūkininkas, darbininkas, moksleivis, in
žinierius, policininkas ar kitas koks. Ilgos darbo valandos, 
blogas maistas nevieną padąrė paliegėliu. Į apkasų kasi - 
mo yietas kasdien važiavo naujų darbininkų, nes ; rudasis 
vokįetis^JJo^ėjo, kųd lietuviųįdarbu būtų padaryta užtvara 
nuo prieš^.^'ąt4iąu ,UetuYi^iįJoėgo iš tų darbų, nes . buvo 

( aišku, kad su tuščiais griov|aią,prięšp neatlaikysi,,}, o Visi 
priešinosi, bet juos gaudė ir vežė. Vienus į darbus, kitus į 
nežinią, trečius į Vokietiją surakintomis rankomis. Dalis 
tautiečių, kaip įmanydami , slapstėsi.

Netolimas frontas sudarė geras sąlygas veistis įvai - 
riems priešo siunčiamiems banditams. Jie ne vokiečius 
terorizavo, o nekaltus lietuvius, ramius gyventojus žudė , 
plėšė, kankino. Jų nemaža prileido ir desantų, bet jie ven
gė dienos šviesos, nes kariuomenės buvo daug. Patykoję , 
kur geresnės plėšimui sąlygos, puldavo juos netikėtai. Y- 
pač savo priešininkams. O tie baisiausi bolševikinių ban
ditų priešininkai buvo Lietuvos partizanai kurie tęsė ne - 
lygią kovą su okupantu. Tada jie jau buvo organizuoti, su
siskirstę į grupes, pasivadinę įvairiais vardais. Žiauri 
tragedija.

Žiauri tragedija įvyko vieną spalio mėnesio naktį, ne
dideliame Dyžų kaime. Jį sudarė vos kelios sodybos, išsi
draikiusios prie Akmenės upelio. Jo krantai apaugę krū - 
mokšniais. Ūkininkai gana gražiai sau gyveno ir kūrė a - 
teitį. Be didesnių tragedijų. Artėjo, tačiau, eilė pajusti ir 
šiam kaimui, kas yra karas, jo žiaurybės. ,

Banditų būrys užpuolė vidurnaktį ūkininko Bekaus so
dybą. Apsupę iškrėtė, atėmė geresnius daiktus. Pas šį ū- 
kininką buvo ir pabėgėlė, viena rusė, kuri viską banditams 
papasakojo, kas šiame kaime yra. Pranešė ji ir apieKui-’ 
zų šeimą, kad joje yra keli vyrai, kurie ginkluoti ir prik - 
lauso partizanams. Banditai subruzdo: pagrobtą turtą iš - 
gabeno į mišką. Bekaus šeimai įsakė niekur neišeiti, iš - 
siskubino užimti minėtą Kuizų sodybą.

Priėję prie sodybos gyvenamo namo, ėmė barbenti pirš

tais į lango stiklą. Kuizų šeima dar iŠ karto nenorėjo at- « 
si liepti, bet pastebėjus, kad pilnas kiemas ginkluotų vyrų, 
atsiliepė. Banditai ėmė reikalauti, kad leistų į vidų, [leido. 
Užsidega lempą ir nustemba: visiautomatus atsukę slenka 
į vidų- barzdoti, nuplyšę žmogžudžiai. Ėmė šeimininkauti 
po vidų. Keli pasiėmė seną motiną, vertė ją rodyti, kas yrt 
brangesnio namuose klausinėjo , kur sūnūs, kas šioje Šei - 
moję turi ginklų. Vertė sakyti tiesą, nes jei pameluos, ta - 
da tuoj nušaus. Kiti jų griebė viskį, kas pakliuvodašinius, 

drabužį, ką tik įmanė. Netikėtai indų sandėlyje ra
do krepšius su pagamintu maistu, parengtu kelionei. Ban - 
ditai grąsino motinai, kad ši pasakytų, kam ji juos * esanti 
paruošus? Motina žinojo, kad ji tiesos negali sakyti. Ji tuos 
krepšius buvo parengus savo sūnui, kuris turėjo išvykti ke
lionėn svarbiam uždaviniui atlikti, nes turėjo partizanų va
do įsakymą.

Motina kentėjo kamantinėjama iki išseko kantrybė ir 
baimė pasiekė kulminacinį tašką. Ji drebėjo visa pageltusi 
maldavo, kad nešautų. Banditai ėmė dar labiau rėkauti ir 
grasinti, atrakinę šautuvų užtaisus,atrėmė į jos krūtinę , 
spyrė sakyti tiesą. Ši neišlaiko ir pasako, kad tuos krep
šius ji rengė vyrams kelionei. Tada klausinėjo, kur tie Vy
rai yra. Pasako, kad kluone, daržinėj ant šieno ilsisi «. Ban
ditai sukruto, palikę sargybą viduj, išsinešdino daržinės 
link. , 

jumis šūvius. Vieni iš jų nusirito nuo šieno, kiti lipo aukš
tyn, kova neapsakoma. Kuizų sūnus, aštuoniolikametis su
šunka, geriau mirsiu, bet nepasiduosiu. . .Taip ir šoko į 
kulkų lietų. Banditai pajuto, kad jie nevienas žus, šaudyda
mi tiesiog į šieno kūgį, ėmė atsitraukti. Tuo momentu , 
kažkur iš tolo, kitame kaime suskambėjo šūviai, nes ten 
buvo partizanų būstinė. Užgirdę banditai spruko pakalnėn, 
palikdami daržinę.' Dar keli šūviai ir viskas nutilo. Par
tizanai vyrai labai liūdnoje padėtyje: Kuizų Stasys perver
tas penkiomis kulkomis ties kaklu ir krūtine, vienas vyras 
dejavo: O, Lietuva, Tėvyne mūsų. . . aš žūstu nekaltai. . . Te
gu. . . mano gyvybė. . . Jėzau. . . Jė. . . . Nutilo amžinai. Tre
čias vyras silpniau paliestas, nubėgo į gyvenamo namo 
kambarį. Motina ir kiti šeimos nariai suskubo gelbėti ne
laimingųjų. Širdys plyšo iš skausmo, gabenant ant j rankų 
jauną, vos pražydusį savo sūnų, vos gyvą. Draugas jau 
gulėjo nebegyvas. Ir jį, atnešę į savo kambarį, paguldė.

Nutilo viskas, bet lietuvio šeima, niekam nieko blogo 
nepadariusi, tą naktį pergyveno baisias kančias. Rytui tik 
išaušus, ši liūdna žinia pasiekė mūsų ausis. Nuvykau ap
lankyti mirštančio jauno lietuvio. Nuvykau ir pagarbą ati
duoti mirusiam. . .Kaip visų gaila. Kaip neapsakomai liūd
na. . . Ką turime daryti, kad tokie laikai ?. . . Žiūriu į jauno 
Stasio krūtinę: penki šūviai prie kaklo. .. . Pakėliau galvą. 
Jo akys liūdnos ir tokios jaunutės, lūpomis kažką sako.Ma*- 
torfiai, pagalbos šaukia. Ant kaklo, kaip visi katalikai lietu
viai, nešioja kryželius ir Stasys jį lygiai gerbė ir mylėjo . 
Mano nuostabumui kryžius per vidurį perskrostas, bet ne - 
sutrupėjęs. . . Žiūriu į kūną- ties ta vieta jokios kulkos, 'O 
tik smarkus įbrėžimas. Tuo momentu Stasys pažvelgė', 
jį ir kažką lūpomis vėl kalbėjo. . .Smarkiai sujudėjovisu 
kūnu. Iš- vienos skylės prasiveržė kraujas ir įsigėrė į ma
no drabužį. Kraujas to jauno Tėvynės sūnaus, kuris .buvo 
pasišventęs karžygiškoje dvasioje kovoti ir laimėti. Bet ne
tikėta nelaimė, po 38 valandų baisios kančios, privertė sus
toti jo širdį ir nukeliauti amžinybėn. . . ■ ' .

Tai vienas iš daugelio, daugelio faktų. Kur dar tada į- 
vykę baisūs žudymai ties Krievių kaimu, kur mūsų 'karių 
sunkvežimį apšaudė, nukankino eigulį ir dar kitus skaud - 
žiai palietė. . .

Frontas suiro, priešas ėmė veržtis, kartu ir baimės 
apimti tūkstančiai bėgo , su juo judėjo pirmyn į nežinią . 
Liepsnojo kaimai, zvimbė kulkos ,ore šaudėsi lėktuvai, kri
to bombos, vaitojo ir verkė motinos su vaikais. . .Tai neap
rašomos ir neapsakomos baisios fronto tragedijos. . .’ Tai 
kruvinos valandos Lietuvai. To gaisro pašvaistės dar ir 
šiandientebežibsi mūsų akyse, kurie visa tai matėme ir 
pergyvenome. Raudonasis slibinas siurbia lašą po lašo mū
sų tos mažos Lietuvėlės pasiaukojusių brolių kraują Ir nai
kina visa- Kada užteks tų aukų? Tų dejonių? Tų ašarų?. . . 
Daug peršautų kryžių mūsų žemelėje, daug jų gynėjų iš - 
niekintų, daug mūsų brolių ir sesių užgesusių be laiko vien 
dėl to, kad troško ku 1 tū r i n ga i , g r a ž i a i , ra-: 
miai sau gyventi...

Birutė V y t i e n ė
KIŠKIS

BĖGA KIŠKIS 
PER PUSNIS. 
TIK MATAI 
JO DVI AUSIS,

UODEGYTĖ 
TAIP BALTA, 
LYG IŠ SNIEGO 
IŠPEŠTA.

EIKŠ, KIŠKELI, 
PAS MANE, 
PAVAIŠINSIU 
AŠ TAVE:

DUOSIU MORKĄ 
TAU RAUDONĄ 
IR KOPŪSTO 
LAKŠTĄ PLONĄ.
4 psl. >

ŠALTIS

ŠALTA, BALTA, 
NFT ŠIURPU : 
ŽENGIA ŠALTIS 
TAKELIU.

GLOSTO MEDŽIŲ 
ŠAKELES, 
UŽKABINA 
ŽVAIGŽDELES.

KĄ PALIEČIA 
TIK PIRŠTU - 
VISKAS VIRSTA 
SIDABRU. . .

A. Tamošaitis MANO KRAŠTAS (detalė)
Didesnio masto šeimyninio pobūvio dalyviai II-jo Pasaulinio Karo metu pas ūkininką 
Igną Urbonavičių, 1943 m. birželio mėn. 7 d. Pasvalio vienkiem. Biržų apskritis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki:
4

Kalėdų

Kalėdų nakties varpams paskel
bus džiaugsmingą_Kristaus gimimo 
žinia. Pasaulio Lietuvių Berfdruo- 
menes valdyba sveikina visus ge
ros valios lietuvius plačiame pa
saulyje ir jungiasi su jais savo 

išmintimis bei troškimais.
Praėjusieji metai mūsų išeivijos 

gyvenimą nuskaidrino gaustomis 
Pasaulio Lietuvių Dienomis Toron
te. 1979 - ji metai praeis IV-tojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
greso ženkle, kai jaunimas, su
plauk ps i senutę Europą, ieškos 
aiškesnio ateities kelio savo tau
tinei priklausomybei išlaikyti. Tie 
metai mūsų tautai bus ypatingi ir 
Vilniaus LTniversiteo 400 metu 
įkūrimo sukaktimi'.

, ,*■ Tačiau didžiausios mūsų pa - 
v stangos turės būti kreipiamos į 

pavergtos tautos baisa, kuris pra
šo besąlyginės mūsų paramos ko
voje už savo laisvę^ tikėjimą ir 
pagrindines žmogaus teises." Te
padeda Aukščiausias mums šiame 
darbe.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

ŠVENTŲ. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ, proga, nuoširdžiai 
sveikiname visus Kanados lietuvius, Krašto Tarybos atsto
vus, Lietuvių Bendruomenės Apylinkių valdybas, brolius ir 
seseris pavergtoje Tėvynėje ir laisvame pasaulyje.

Linkime ištvermės ir ryžto kovoje ir darbuose už tėvy
nės Lietuvos laisve..

Krašto Valdyba

KANADOS
LIETUVIŲ
BENDRUOMENES

apylinkių valdybas, Tautos Fondo apyl inkių atstovybes 
bei įgaliotinius, lėšų telkimo talkininkus ir visus 
gausiomis aukomis remiančius pavergtos Tėvynės 
laisvinimo darbo KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai
sveikina - TAUTOS FONDO

ATSTOVYBE KANADOJE

o

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS linki gražiausių, 
prasmingiausių Kalėdų ir Naujų Metų švenčių 
pavergtiems mūsų broliams ir sesems 
Lietuvoje ir visiems lietuviams 

pasaulyje, kųŲe , ,,
ir-? iatv'/A vtiT9'4 it/nitiru* oisstS

5 ^rlslai^IIT,UI> r ________________________________

KRISTAUS GIMIMO IR NAUJŲJŲ METŲ proga, svei
kiname visų Kanados Šaulių kuopų pirmininkus ir valdy
bas, visus brolius ir seses šaulius linkėdami daug 
šventiško džiaugsimo ir laimės kituose metuose.

Vilniaus Šaulių Rinktinės Valdyba 
Kanadoje.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ šviesoje už Lietuvos 
laisvę, žuvusiųjų brolių tėvynės meilės ugnis tebūna 
švyturiu visiems pasaulyje esantiems sesems

♦ir broliams šauliams.
______ L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA

Šventines nuotaikos ir sėkmės 1979 metuose linkime Visiems 
ir visur. Ir taip pat dėkojame Visiems už sveikinimus —

Aldona ir Pr'anas P aukštaičiai

Vietoje įprastų blizgančiu kortelių Linkim čia 
Montrealyj, Švenčių nuotaikos giedrios bei spindu
lingos, Ir Naujųjų Metų — nuostabių !

■ Birutė, Henrikas ir Gintaras N a g i a i 
SV.’KALĖDŲIR N. METŲ proga linkime draugams 

ir pažįstamiem s geros sveikatos ir visokeriopos 
sėkmes. r- • n n •b. ir □. bijūnai

Nuoširdžiausiai sveikiname Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga visus musų

___________ Marija ir Stasys Morkūnai 
Sveikiname draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 

proga Pr. Juodkojis su seimą

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga 
sveikinimai ir linkėjimai visiems 

~ mano pažįstamiems.
t... R. S i m a n i ū k š t i s
£1__ ■' _ 'J ' ........  " ----------—

Širdingiausi Kalėdų švenčių sveikinimai ir 
Naujųjų Metu linkėjimai visiems draugams 
ir pažįstamiems Stasys Reutas

Švenčių proga sveikinu visus savo 
prietelius ir pažįstamus

____ Aug. Kalvaitis

VIETOJE1
ŠVENČIŲ SVEIKINIMŲ „NL” laikraščio 

ppramai aukojo: Marija ir Jonas Adomaičiai $10.—, 
čJurgis Bendikas su šeima $15. —ir Aušros Vartų pa 
rapijos choristai — A, ir H. Celtoriai, A. ir J. Išga - 
naičiai, J. ir A. Jankai, V. Kačergius, A. Rusinąs,) 
Z. ir A. Urbonai, N. ir J. Vasiliauskai po $5.—.

1978.XJI.20 
U !

KALĖDOS — 1978: Dabar, kai ružavi kalnų saulėtekiai žioruoja po senas, apšarmotas pušis, ateina 
laikas atsiminti vieniems kitus, švenčiant Išganytojo gimimą mūs’ų žemėje. Primindami vienas kitam, kad Jis gimė 
tvartely, vaikščiojo dulkėtais keliais, rinko visokius pakely sutiktus žmones, duodamas kiekvienam išganymo viltį. Jis 
yra su mumis dabar ir ligi pasaulio pabaigos, tai yra Kalėdoji

Džiaugsmo Žv. Kalėdoms ir Viefpaties 
palaimos 1978 naujiems metams, mie> 

• liems parapijiečiams ir visiems 
KALĖDŲ PALAIMOS IR RAMYBES |jetuviams| 

Aušros Vartų parapijos 
kunigai:

J. Kubilius,S. J.
J. Aranauskas^ S. J.
S. Kulbis, S.J. 
ir parapijos Komitetas

— visiems linki Šv. Kazimiero 
Parapij'a.

Kun. dr. p. Jucevičius, 
Komitetas ir Taryba

MONREALIO LIETUVIAI ! Sv. Kalėdos tebūna Jums stipres
nės vilties Kristaus gimimo šventė, kad ištvertume 
I ietuviškume.

Naujieji 1979 metai teatneša naujo ryžto kiekvienam asme
niui ir organizacijoms lietuviškame darbe.

Šių švenčių metu jungkites su visais išsklaidytaięlietuviais 
i, vieninga Pasaulio Lietuvių Bendruomene su pavergtais 
broliais ir sesems Lietuvoje.

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdyba

_TA®MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO NARIUS-NARES IR VISUS 
MONTREALIO LIETUVIUS ŠV. KALĖDŲ IR NAU 

METŲ PROGA.
“LITAS" linki visiems pakilioje dvasioje praleisti 

didžiąsias metų šventes ir 1979 metais sėkmingai 
įgyvendinti svarbiuosius savo lūkesčius.

SVEIKINAME SU SV. KALĖDOMS IR NAUJAIS 1979 METAIS 
VISUS LIETUVIUS MONTREALYJE IR APYLINKĖJE I

Telydi Jus nuotaikingas džiaugsmas ir linkime 
sulaukti atgimstančios Laisvės Lietuvai.

T.F.-Atstovybės Montrealio apyl. valdyba — 
H. Adomonis, D.N. Baltrukonis, G. Alinauskas.

“NIDOS" KLUBO VALDYBA sveikina visus narius ir 
lietuvių visuomenę ŠVENČIŲ proga.

Linki geriausio pasisekimo visiems, o ypač nariams 
1979 metais - žvejyboje ir medžioklėje.

Montrealio Žvejotojų ir Medžiotojų 
! klubo “Nida" Valdyba

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga, sveikiname visus draugus 
Ir^pažįšftftnu#;YaVp pat visus klijentus ir visuš lietuvius 
linkėdami daug1 džiaugsmo it laimės šventėse. ’

Ona ir Albertas Norkeliūnai, 
Montreal Enterprises Reg’d.

K
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\ProSai
NOTARAS JOSEPH BERNOTAS

PETRAS ADAMONIS 
Chartered Insurance BrokerDRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS linksmų 

ir laimingų Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
linkime —

Kaze ir Jonas Petruliai

išsilaikyme. V. ir L. Stankev i č i a i

ir laimia šv.

proga!

ADVOKATAS J.R. MILLER

Th M IJRadio - MontrealJO LIETUVIŠKA PROGRAMA 
ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINAME visus 
radijo klausytojus, klientus ir dėkojame

Jacques Couture

5 psi.

Minister of Immigration 
for Quebec

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENTĖSE, 
sveikiname visus gimines, draugus ir artimuosius 
bei visus pažįstamus —

J. ir E. M a r t i n a i č i a i

Gens du pays 
C'est votre tour 
De vous laisser 
Parler d'amour 

(Gilles Vianeault)

Aš, Imigracijos ministeris, linkiu visu kilmiųkvebekiečiams 
linksmu Kalėdų ir laimingu Naujųjų Metų.

Tegul 1979 metai jums suteikia progų pažinti ir dar daugiau 
pasidžiaugti mūsų gražiaja Quebec’o provincija.’

Tegul jums atsiranda daugiau progų bendrauti su kvebekie- 
ciais ir pasidalinti su jais teisingumo ir broliškuipo 
viltimis. -

Gouvernement du Quebec

Bernelis gimė Betlejuj \ .
Dėl to džiaugės Jeruzolimas • •

, v Priėinė kūną žmogystės
Žodis amžinos dievystės

< Jautis ir asilas pažino
Viešpatį DieVą amžiną. . .

Kalėdų giesmės aidėjo Lietuvoje virtuvėse, šeimy
nos kambariuose, po kiemus, tvartus, pakluones. Pės
ti per gruodusėjo žmonės į rarotas. Per Kūčias, susi
sėdus aplink stalą, motina ištardavo visų mintį — Dieve 
duok, kad kitas Kalėdas vėl būtume drauge visi,

Kalėdos reiškė šeimą, draugystę, suėjimus, pašne
kas, suartėjimą. Ir taip pasiliko iki dabar. Žemei suma
žėjus ir žmonėms išplitus po plačius kraštus, Kalėdos 
vis dar turi tą pačią ir šeimos prasmę. — Ramybė 
Žmonėms geros valios •

Kur mes bebūtumėme, esame visur žmogaus šei
mos. Niekur nesame vieni, nes yra Tas, kuris su mu
mis budi ir mus saugo. Tad šitie žodžiai tepasiekia vi
sus — gimines, bičiulius, pažįstamus kur jie bebūtų: 
Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų f Aguona

eiki Sulaukę

aimingų
visiems'.

Nuoširdžiai dėkojame
UŽ PASITIKĖJIMĄ MUMS JŪSŲ DRAUDIMŲ 

. 2 5 M E T Ų BĖGYJE

Tebūna mūsų darbas paskatinimu lietuviškam jaunimui 
eiti į savistovumų bė'f‘Icutiojeį 'bižhiė ttr profesijos 
srityje.

m progai

ADVOKATAS R.JĮ. įSGANAITIS

Dr. J. MALISKA
a a g tlxiattgamo i

Dr. Ą. S. POPIERAITIS

Visiems mano draugams ir pažįstamiems 
linkiu malonių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
laimingų NAUJŲ METŲ -

Viktorija DaugelaviČiene

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga sveikiname 
ramovenus, šaulius, gimines, pažįstamus ir 
draugus —

Ignas Petrauskas ir Antanina

VISIEMS LIETUVIAMS ŽVEJOTOJAMS, ypatingai 
“Nida" klubo nariams Iinksmų ir laimingų Sv 
Kalėdų ir Naujų Metu linki —

STURGEON LODGE 
Savininkai Yvette & Elvde David

ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINU visus savo draugus ir 
klijentus o iz • .tB r. Kirstukas

Lafleur Manufacturing Contractor,
19 12 Church Ave. Cote St. Paul, 
Montreal, P. Q.
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HAMILTONO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA” KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

. proga sveikina visus savo mielus narius ir linki 
• sėkmės, bei Dievo palaimos ateityje.

VALDYBA

palaima ir sėkmė 
telydi 1979 metais kiekvieną 
geros valios sesę ir brolį lietuvį! 
Naujo ryžto tėvynės laisvinimo

L

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga sveikiname 
seses ir brolius šaulius ir rėmėjus.

Linkime visiems daug sveikatos ir laimingų
1979 metų. _

Hamiltono D.L.K. Algirdo Saulių.
Kuopos V a I d y o a

darbe, vienybės ir broliškos 
tarpusavio meilės Toronto 
lietuvių tarpe linki -

K LB TORONTO
APYLINKĖS VALDYBA

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI 
SAVO NARIAMS IR VISIEMS r 
LIETUVIAMS LINKI .

Linksmų 
šv. KALĖDŲ 

ir laimingų
NAUJŲ METŲ < v

VIETOJE SIŲSTI ŠVENTINIUS ATVIRUKUS, KALĖDŲ 
PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAM SAVO ARTIMUOSIUS, 
GIMINES BIČIULIUS, DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS, LIN
KĖDAMI MALONIŲ ŠVFNČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJU. 
METŲ, KARTU AUKODAMI TAUTOS FONDUI:
30 dol. - A. F.' Rimkai, Z. O. Stasiuliai; 25 dol. - Z. Pr. 
Sakplpi, A. A. Patamsiai, T. Gr. Jasevičiai;.20 dol. — 
A.Kamaičiai, J. Liaugminas, M. V. Leparska'i, St. Kačins 
kas su mama, II. Kairienė, J. Gimžauskas, A. J. Asme- 
navičiai; 15 dol. - D. M. Jonikai, I.M. Repečkai, A. J. 
Dfksniai, L.K. Meškauskai; 10 dol. - P. Pleinys, U. . P. 
Gužai, I. Varnas, c . P. Braziai, L. K. Gudinskai, V. Sau
lis, M. A. Garkūnai, M. Juodis, P. Latauskas, O. Savic - 
kienė, •.. j. Mažulaičiai, St. J. Pyragiai, Br. Grajauskas 
ir mama, St. P. Kanopai, J. E. Bubniai, A. A. Erštikai- 
5iai, Pr. Grimas, Juozas Stonkus, E. Br. Milašiai, M. L. 
Borusai, G. VI. Stabingiai, A. J. Mikšiai, Flv. J. Bajo - 
raičiai, A. J. Gedrimai. A. ir J. Mačiuliai, Alf. ir A. Ky
bartai, Pranas,Ir. Zubai, Alg. G. Grajauskai, N. ir 8t. 
Senkai; 5 dol. - T. Pr. Fnskaičiai, St. A. Šukaičiai, J. 
Naujokai, St. Brasienė, John Barons, St. Pilipavičius , 
St. Kalvaitienė, M. K. Kvedarai.

Už aukas mūsų laisvės kovai nuošiedus AČIŪ. 
Tautos Fondo Hamiltono s k. Valdyba.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname St. Catharines 
ir už jos ribų lietuvius, linkėdami džiaugsmingų ir laimingų 
1979 metųvisiems. {Sveikiname visas veikiančias 
organizacijas ir jų_vadovųs. kurie tyliai ir . 
sąžiningai dirba tautini, darbų.

Telydi Jūsų darbus Tėvynės meilė ir visuomenės 
gerovė. Petrutė ir P. P o I g r i m a i

LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 
nuoširdžiai 
linkime 
mielierhs
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga - 
TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

 KREDITO KOOPERATYVAS t

/ony 5 ?Ito to StucL
. 2680 FRONTENAC ST.-AAONTREAL, P.O.

ang džiaugs

_________ ... T'tL.ifa-gVTt.

Kalėdų ir Naujiį Metųi.žveniių proga sveikinome.,.. 
i vi sus mūsų klijėntus !

1 7635 RUF. CENTRALE ST.. LASALLE. P.O

PHARMACIENSĮjnltsmy §VftnŽj|J PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

Kanados 
Lietuvių 

|) Fondas j 

5 IR VISĄ LIETUVIŲ
BENDRUOMENE, LINKĖDAMAS 
malonių šventų Kalėdų ir 
gražių bei taikingų

__________ naujų metų— KLF TARYBA_______  

Džiugių švenčių ir 
turtinau nauju metu 

linki visiems lietuviams
BALIO MASKELIŪNO 
apdraudos agentūra 

.......................... Tel. 251-4864
2405 Lak* Shofo Blvd. Wesf; Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6 

, / (.>»!"" ."T    L”. ■ >, ’ ~  J ,
Mieliems savo klientams ir bičiuliams linksmų 

Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki < 

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės —automobilių — komerciniai » 

įvairių draudos bendrovių atstovybė
366-9742
365-0505

1613 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Tel. 533-1121, namų' 822-8480

Marchė FRED’S Market
Epieier - Boucher liccnciė — Butcher - Licensed Grocer 

COLD BEHR ★ BIERE FROIDE

7691 CENTRALE 366-0021 366-0022 LASALLE

JETTE G FRERE LTEE
PLOMBERIE - CHAUFFAGE — PLUMBING - HEATING 

Reparations de tous genres — Repairs of all kinds

Free Estimates
H. JETTE: Tėl. 769-6300

LASALLE

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

V. BAČĖNAS, 
All Seasons Travel Agency 
1551 Bloor Street West, 
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Estimations Rratultes
R. JETTE: Tėl. 366-3239 
140 - 2e AVENUE

' LASAIXE AUTOMOBILE INC 
BRONX PARK GARAGE 

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

763S, boul. LASALLE 366-7818___  LASALLE

HIGHLAND AUTO BODY
611 LAFLEUR AVĖ., LrtSALLE Te/. 366 • 728 1 

Kalėdų ir Nauju Matu proga sveikiname visus mūsų 
klijėntus. Sov. V. Suiinskas i Son

automobile11 WESTMINSTER SOUTH
I At the end of Sherbrooke Sum West!

Pardavimo manageris Leonas Gureckas su 
šeima, švenčių proga sveikiname visus 
klijėntus, draugus, pažįstamus ir 
visus lietuvius*

489-5391

PADĖKA
Širdingai dėkoju Aušros

Vartų parapijos klebonui

metais, kuriame kontinente 
jūs bebūtumėte.

Julija Jukonienė

KURGI TAS IDEALINIS...
(Atkelta iš 3 psi,)

vūs ? Tie "aktyvieji”, prie- 
šingai.norti jų ir mažumėlė- 
jie savo beatodairine veikla 
užvaldo "ramiųjų”, pasyvių
jų mases. Ar reikia ieškoti 
kurios logikos jų veikloje, 
persisunkusioje sadistine 
neapykanta? Sauvalė admi
nistracijoje, tarpusavio vie
nas kitų nepasitikėjimas-ir 
nebėra vietos tokioje terori
zuotoje visuomenėje jokiam 
džiaugsmui, šypsniui, ar 
linksmam juokui. Drebėk už 
savo kailį ir laikyk prikąstą 
liežuvį.

Ai bereikia priminti žmo
gaus niekinimą, net žmogžu
dystę vardan idealo? Izrae
lio žydai vardan savo senos 
tėvynės meilės idealo,atėmė 
turtą ir išvarė apie3 mil.a- 
rabų. .. tiesiog į dykumas.

tau bus netik atleista kraujo 
praliejimo kaltė, bet, prie- 
šingai-įsigyji nuopelnų, kaip 
krikščionybės platintojas . 
Anglai be pasigailėjimo žu - 
dė Amerikos indėnus, kurie 
buvo apšaukti netikėliais , 
laukiniais ir palikti už įsta
tymo ribų. Nė kiek negeresni 
buvo ispanai, išžudę daug 
tūkstančių indėnų. Jei ka
riauta anuo metu vardan 
krikščionybės, tai ta jų 
krikščionybė neturėjo nieko 

j bendro su Kristaus skelbtais 
idealais.

Prisimena man pirmosios 
sovietų okupacijos metu su
dėtos dainelės du posmai:

"Aušra komunistinės ga
dynės teka,

Prašvis ir Stalino saulės 
spindulys".

Tuo tarpu tas spindulys 
jau išvirto ištisa saule, kuri 
"apšviečia" labai didelę pa
saulio dalį, ir tie spinduliai

Tėv. J. Kubiliui už lankymą 
manęs ligoninėje ir už dva
sinį patarnavimą. Taip pat 
dėkoju L. K. Mindaugo Kuo
pos p-kui Ignui Petrauskui ir 
sesėms ir broliams šau
liams už gausias dovanas.

Ta pačia proga sveikinu 
’visus Šv. Kalėdų proga, lin-1- 
kiu visokeriopos laimės 1979

o Visiems sudburiečiams ir 
laikraščio Nepriklausoma 
Lietuva skaitytojams- šv . 
Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga geriausi linkėjimai! Taip 
pat, - kvietimas į Nepriklau
soma Lietuva savaitraščio 
skaitytojų eiles.

J. Kručas

6 p si.

Vokiečiai, vardan arijų tau
tos "garbingumo", žudė žy
dus ir daugelio kitų . tautų 
žmones. Vokiečių vienuoliai 
- kryžuočiai, laiminami dva
sinės vadovybės,vardan ide
alios krikščionybės platini
mo, išžudė ištisą skaitlingą 
prūsų tautą. Lozungas anuo
met buvo: žudyk pagonį, iri

vis turi tendencijos pįėstis , 
priversdami visas kilnias 
idėjas bei idealus išsikelti į 
fantazijų pasaulį. Todėl ne 
pati skaisčiai graži idėja yra 
tikrai vertinga, bet jos tai
kymas ir vykdymas gyveni
mo kasdienybėje.

Tai kurgi tas Adomo ir 
Jievos idealinis rojus?

SVEIKINAME VISUS 
LIETUVIUS SU

Šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 
M etais

LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS

1573 BLOOR ST. W., Toronto Tel LE 2-8723..

JKKAlpDtf 
sveikinimai 
su geriausiais sėkmės 
ir laimės linkėjimais 
1979 metais visiems 
klientams, bendradarbiams 
ir tautiečiams — LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ

LITHO-ART LIMITED 
971 College St., Toronto, Ont. 
Tel. 533-4363

ją INSURANCE
Dresher-darauskas

1 W. G. D R E S H E R real estate • realtor
LINKSMU SVKALĖDŲ ir laimingų naujųjų 

linki visiems savo klientams, draugams 
pažįstamiems

Valteris Drešeris
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA 

įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446 
3830 BLOOR ST. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

metų 
bei
r. ■ u

LINKSMU SV KALĖDŲ
į r; sėkmingų... .v& t,

rdnę

linki mieliems bičiuliams —

North Sylva Co. Ltd. 
nariai ir bendradarbiai

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir
Naujų Metų
proga spaustuvė

TIME PRESS
82 QUEEN ELIZABETH BLVQ.. 
Tel. 252-4659

SVKALĖDŲ ir
proga

sveikinam visus klientus, drauaus ir pažįstamus
AL GARBENS REAL ESTATE 

1611 Bloor St. West • Toronto, Ontario 
Telefonas: LE 6-2738

Savo mieluosius klientus ir draugus 
šv. Kalėdų, ir Naujųjų 1979.Metų proga 

sveikinu linkėdamas sėkmės

JONAS V. MARGIS, Phm.B
"MARGIS DRUGS” ,

408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Pork Ave.,.s 
Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario

i +/A i V

c

Linkimu Šv. ĮCaledu Ir sėkmingų 1979 metų linkime savo 
mieliems klllentams, bičiuliams Ir visiems

* paUlstamlems.

BALTIC EXPORTING CO.
S. ir F. JANAVIČIAI |

482 Roncesvolles Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5

LIETUVIU BALDU KRAUTUVES
MOHAWK FURNITURE LTD. j 

savo mieliems klientams linki į

linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲ METŲ £

137 Roncesvolles Avė. Tel. 537-1442
2448 Danforth Ave. Tel- OX 9-4444

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



Choro sukaktis
SU GIESME IR MALDA GALINGESNĖ žasčlų keitėsi. Keitėsi taip ' 

pat Ir choristai. Vieni Iš
kardlnolo McGuigan dekretu; 
ji visiems laikams prijun
giama prie Toronto lietu -

* vlų pranciškonų vienuolyno. 
Ji yra išimta tš vietos vys
kupo jurisdikcijos. Turime 
tik susirūpinti, kad neprls- . 
tlgtų lietuvių vienuolių.

Parapijos Choras
Naujoje parapijoje bend

ram parapijiečių giedojimui 
vadovavo prof. Stepas Kairys 
su menkais vargonėliais .Nei 
Parkdale, net College "baž
nyčios "neturėjo yargonų. Ne
žiūrint to, choro Idėja perė
jo į praktišką stadiją. Prad
žioje choro formavimusi rū
pinosi senesnės kartos Imi
grantas Pranas Motiejūnas . 
Tam tikslui jis paaukojo 
daug laiko ir darbo. T ai bu - 
vo nuoširdus mūsų tautiečio 
įnašas į pradinį choro įstei
gimą.

Nuo 1954 m.pradžios dar 
nevisai tvirtą chorą perima 
jaunas muz. sol. dlrlgen - 
tas Vaclovas Verlkaltls. Jis 
Iki 1960 m. parapijos chorą

, Toronto Prisikėlimo Pa
rapijos Choro 25-lų metų 
sukaktis- tai ketvirtis šimt
mečio, tai gan Ilgas laikas 
ve įklos. T a me la Ikotarpy  je 
įvyko daug svarbių įvykių. 
Žmogus paliko savo pėdsa
kus mėnulyje, pas lekta inst - 
rumentals ir Venera.

Pasibaigus balsiam II-jam 
Pasauliniam Karui, Europoje 
dėl įvairių priežasčių ats l- 
rado milijonai benamių žmo
nių, kurie vėliau, prasidėjus 
e migracijai,pasiekė įvairius 
laisvus kraštus.

Krikščioniškojo pasaulio 
galva, tuometinis popiežius 
Pijus XII, suprasdamas tl - 
klnčlųjų sunkią padėtį, davė 
vyskupams parėdymą steigti 
tautines parapijas ten, kur 
susidaro didesnės Imigrantų 
kolonijos.

Po atlikimo įvairių sutar - 
člų Iš miško,kasyklų ir tar
naičių darbų, Toronte 1953 
metais buvo susirinkęs kelių 
tūkstančių lietuvių skaičius . 
Buvusi šv. Jono Krikštytojo 
Parapijos nedldelėbažnytėlė
nesutalpindavo visų tautiečių, savo gabumais išugdė į vl- 
T or onto lietuvių be ndruome- sapuslškal pajėgų vienetą, 
nė Ir dvasiški ja tuoml buvo Tuo laiku chore dalyvavo 50 
susirūpinusi.

Toronto kardinolas J.Mc 
Gutgan, pasikvietęs Iš JAV 
lietuvių Pranciškonų Ordino 
atstovus, pasiūlė jiems įs- 
telgtlToronte antrą lietuviš
ką parapiją. Lietuviai pran - 
clškonal, suprasdami reikalo 
svarbumą, pasiūlymą priėmė. 
Į Torontą atvykę pirmieji 
antrosios lietuviškos para
pijos naujakurla!1953 m. bu
vo dr. Tėv. Bernardinas 
Grauslys, O. F. M., Tėv. 
Petras Banlūnas, O. F. M. ir 
Tėv. Placidas Barius, O. F. 
M.Atvykę pranciškonai pra
dėjo sunkų pradinį darbą, 
steigiant naują parapiją.Ka
talikiškose bažnyčiose buvo 
neįmanoma gauti tinkamo 
laiko pamaldoms.

Laimingu sutapimu, naujai 
parapijai buvo gauta "baž
nyčia " Famous Players 
"Parkdale" kino salė Queen 
Ir T r Ule r kampiniame pas
tate.*

Pirmos naujos lietuvių 
prancIškonųPrlsįkėlimo pa
rapijos šv. Mišios buvo at - 
laikytos gegužės 31 dieną. 
Naujoje parapijoje Parkdale 
"maldos namuose" dalyvavo 
apie 1OOO tautiečių, kurie 
Mišias pradėjo su giesme 
” Pulkim ant kelių". Iš gie
dančių jautėsi,kad jiems rū
pi choro Idėja.

Pradžia, kuriant naują pa
rapiją Iš nieko, buvo nepap
rastai sunki. Visi nauji pa - 
rapljlečlal buvo "švieži " 
Imigrantai, patys besirūpiną 
savo ir giminių įsikūrimu. 
Sprendžiant įvairiausias ga
limybes, buvo apsispręsta 
pirkti sklypą Ir statyti baž
nyčią su sale Ir kavine. Baž
nyčia prasiėjo dygti prie Col
lege gt. Nr. 1015-1023.Pri
sikėlimo Parapija yra įs
teigta specialiu arkivyskupo

- 60 jaunų ir suaugusių as
menų. Choro vadovas nepasi
tenkino vien bažnyčios gle - 

■ dojlmu. Vaclovas paruošė 
chorui naują dainų repertua
rą Ir Išvedė chorą su kon
certais viešiems paslrody - 
mams.

Muz. V. Vertkalčlo nuo
pelnai chorui yra nepapras
tai vertingi Ir dideli.

V. Verlkalčlul pasitraukus, 
chorui vadovauti 1960 me
tais rudenį Prisikėlimo Pa
rapijos vadovybė,kad choras 
neiširtų, jam vadovauti Ir 
vargonautl paprašė gabų 
muz. kun. Bronių Jurkšą. Jis 
šėku.Ingai tęsė : Vertkalčlo 
tvirtai "ant kojų "pastatytą 
parapijos mišrų muzikinį 
sambūrį. Kun .Jurkšas di
delį dėmesį kreipė į jauni
mą. Jis atgaivino jaunučių 
valkų chorą, kuriam vienu 
laiku priklausė virš 1OO 
mergaičių Ir berniukų. Šis 
choras dėka kuri. Broniaus 
sugebėjimo Ir kantrumo, bu
vo Toronto lietuvių pasidid
žiavimas. Choras giedojo 
sekmadieniais per 1O vai. 
pamaldas. 1962 m. Jurkšo 
valkų choras buvo pastatęs 
muzikinį vaidinimą " Prie 
koplytėlės". Kelloltką Iš 
jaunučių choro vėliau perėjo 
į jaunimo, o dar vėliau į su
augusių chorus. Kun.Jurk - 
šas buvo suorganizavęs Ir 
jaunimo mišrų chorą, šis 
choras 1966-71 m. su puikiai 
paruoštu repertuaru gastro
liavo Montrealyje, Hamilto
ne, New Yorke, Rochesteryje. 
Detroite Ir kitose lietuvių 
kolonijose.

Su pranciškonų Prisikėli
mo Parapijos augimu Ir 
stiprėjimu, stiprėjo Ir bren
do parpapljos mišrus suau - 
gūsių choras. Choro vadovai 
dėl įvairių gyvenimiškų prle-

Stepas Varanka Kristina Strlmaltytė, tenorų 
seniūnas Vladas Melnykas Ir 
bosų seniūnas, sportininkas 
Jonas Nęšukaltls.

Pagal "Lithuanians In Ca
nada" žinias, Vaclovas Verl-

kellavo į kitą, nežinomą pa - kalttls yra baigęs Toronto U- 
saulį, kiti, HgU‘pakirsti, su j bos as-baritonas, muzikos

• mokytojas, Prisikėlimo pa
rapijos choro vadovas, valkų 

'• choro organizatorius, gast
roliavęs Kanadoje, JAV, dai
navęs radijo programose 
Songs of My People, dalyva
vęs Kanadoje operose Ir o - 
peretėse Tosca, The Magic 
Flute, Manon, 'Madame 
Butterfly, Ir kt. Dabartiniu 
laiku Verlkaltls mokytojauja 
Danforth Technical School 
Toronte. Čia tik maža dale
lė Išvardinta Vaclovo nu
veikto darbo. Jo kelionės su 
chorais į Romą Ir Pietų A- 
mertkąbuvo aprašytos spau
doje.

Prisikėlimo 
Choras š.m. 
paminėdamas 
25 m. sukaktį, surengė jubi
liejinį Koncertą. Programą 
atliko Parapijos Moterų 
Choras, Mišrus Parapijos 
Choras 
Choras. 
ramoje nenumatytas solis
tės Slavos Žlemelytės solo 
pasirodymas, padainuojant 
Karvelėlį.

Koncerte buvo Išpildyti 
sekantieji kūrlnlalK. V. Ba
naičio "Po aukštus kanlnus", 
J. Zdanlaus "Slūbau, llngau 
paukštelis", St. Gallevlčlaus 
" Oi, toli, toli ", harm.A . 

, Budrlūno " Išeik, tėveli, ža- 
i llan sodelio", A. Mikulskio , 
" Kur lygios lankos", 
D. Andriulio, "Ateisiu",T . 
Makačlno'Kur Nemunai jau
nų dienų", Ed. Balsio "Jū
reivių daina", T. Makačlno 

("Pypkės dūmai", V. V. "Aras" 
J. Žilevičiaus "Laisvės dal - 
na, žodž. J. Vanagaičio, muz . 
J. Gudavičiaus

širdgėla turėjo pasitraukti. 
Reikta didžiuotis, kad praė
jus ketvirčiui šimtmečio nuc 
choro įsįsteigimo, jame dar 
yra keletas Ištvermingų, 
dainos veteranų, kurie be 
pertraukos tame chore -da - 
lyvauja. Jie yra parapijos Ir 
mūsų bendruomenės pasidi
džiavimas.

Vienas Išdidesnių pasi
rodymų buvo 1967 m. Velykų 
religiniame koncerte Toron
te. Tada choras atliko Mlssa 
Solemnis, E.Tltel’lo "Ale - 
lluja", Haendel’lo Ir kitų 
kompozitorių veikalus.Cho
rui akomponavo CBC or
kestras, diriguojamas muz. 
I. Romanoff.

Parapijos choras,turėda
mas savo gausiame repertu
are pasaulietiškos muzikos 
veikalų važinėjo su gastro
lėmis po įvairias Kanados 
Ir JAV lietuvių kolonijas^

Pranciškonų Prisikėlimo 
Parapijos mišrus Choras 
1974 m. dalyvavo "Dainų 
Šventėje" Chicagoje Ir šiais 
1978 m.Penktosios Lietuvių 
Dainų Šventės pasirodyme. 
Iškilmingų Mišių progomis 
su Parapijos Choru dalyvau
ja Ir mūsų žinomi s blįstaI- 
Verlkaltls, Strimaitis, Žle- 
melytė, Simanavičius,Srlu - 
blšklenė ir kiti.

Nuo 1974 m. rudens Para- ' 
pljos Choro vadovavimą buvo 
perėmęs jaunas muzikas 
chorvedys Eugenijus Krikš
čiūnas. Jis savo gabumais 
sėkmingai Ir kruopščiai su 
choristais dirbo Ir telkė 
klausytojams pasitenkinimą. I 
Per 4 metus jaunas muzi
kas Eugenijus paliko savo

1 žaliuoja", B. Brazdztonlo
" Šiaurės Pašvaistė ", liau
dies daina "Augau aš pas tė
velį", chorui pritaikė L. A - 
barius.

Chorams dirigavo V.Ve- 
rlkaltls, akomponavo pamai
nomis jauni muzikai Eugeni
jus Krikščiūnas Ir Paulius 
Vytis, kuris studijuoja ar -

Parapijos 
gruodžio 2d. 
savo veiklos

Ir Toronto Vyrų
Priedu buvo prog-

jis vadovauja Parapijos jau
nimo chorui.

Šiuo metu Parapijos Cho
rui vadovauja jo steigėjas , 
subrendęs metais, gyvenimu, 
patirtimi, pilnas energijos , 
e ntuz laz mo muz įkas, s oi Is - 
tas, dirigentas Vaclovas Ve- 
rtkaltls. Choro vadovybę 
sudaro Prisikėlimo Parapi
jos kelbonas, Choro globėjas chltektūrą Ir privačiai mo- 
Tėv. Augustinas, Choro va - 
dovas Vaclovas Verlkaltls , 
Choro plrm.Petras Muraus
kas, sopranų seniūnė Ona kompetentingas reikšti savo 
Razausklenė, altų seniūnė viešą nuomonę. Iš nuslma-

kosi muzikos.
Apie meninę jubiliejinio

Koncerto reikšmę nesu

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

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTĮ.

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

susirenka kiekvieną tratfladlanj, NL redakcijas, patalpose (7722 
George Street, LaSallez Que.) 8 vol. vok. Susirinkime kalbama 
lletuvlikal. Jie atviri visiems, įsakantiems pagelbos. Atėjęs 
pas mus — nebusi vienas. Jei nori daugiau informacijų, 
skambink:

UmmiĮ G. 366-2548 (nomę) arba 489-5391 (darbo tol.), 
JommI S. 631- 6834. Henrikai N. 277-7868.
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askaita.

— Tu viską 
man 

gali
Mes čia 

turime

ATEITIES GALIMYBĖS. . .
(Atkelta iŠ 2 psl.) 

puikiai įrodė mūsų kariai sa
vanoriai. Tačiau, kai Vil
niaus įguloje — komendantū
roje'11918 m. pabaigoje tebu
vo turima tik 300 šautuvų ir 
1,500 šovinių, £ai operacijos 
arba lieka nevykdomos, ar
ba labai uždelsiamos,nes gi 
smilga meškos nenudursi.

Saugokimės, kad ir ateity
je neįklimptume panašiose 
apystovose. Jau šiandieną 
reikia žinoti ir kelius būdus 
ir asmenis tinkamiems 
sprendimams.

Žinome, kad anais laikais 
Amerikos lietuviai buvo su-

harm . nančlų apie muziką teko gir - 
dėti, kad publikai dainos pa
tiko. Buvo tokių, kurie pa
geidavo linksmesnių. Salė 
buvo pilna publikos. Bendrai 

,, Imant, Koncertas pilnai pa- 
’ vyko.

Po Koncerto,Prisikėlimo 
Parapijos salėje vyko šokiai 
velkė bufetas, baras Ir lote
rija^’ proga Choro Valdy
ba Išleido nedidelį leidinėlį 
su nuotraukom Ir koncerte 
IšpUdytom dainom su Choro 
globėjo Prisikėlimo Parapl- i 
jos kelbono Tėv. Augustino 
Simanavičiaus sveikinimu.

Iš tikrųjų, be choro Ir 
giesmių visos liturginės a- 
pelgos būtų monotoniškos Ir 
nuobodžios. Geri bažnytiniai 
chorai sukelia žmoguje ata
tinkamas nuotaikas, dažnai 
net ašaras Išspaudžia. Su 
giesme malda yra galinges
nė Ir širdis jaunesnė.

ony 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.

PORTRETĄ*! - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
TEL. 525-8971. SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. Laarinaitin ĮVAIRIOS PROGOS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
MIŠRUS CHORAS, vad. sol. V. 
Verikai</io po sukaktuvinio 
koncerto, sveikinamas kleb. 
kun. A. Simanavičiaus.

Nuotrauka St. Dabka’us.

organizavę karinį dalinį, ku
ris savanoriškai norėjo vyk
ti Lietuvon ir įsijungti į ko
vas už Lietuvos laisvę. De
ja, JAV valdžios nebuvo iš
leistas.

Kokios ginklo rūšies ar pa
skirties bei apimties JAV ar 
Kanados daliniai galėtų būti 
išleisti, kokį apginklavimą, 
aprūpinimą bei vadovus jie 
galėtų turėti — išsiaiškintina 
ne paskutinėmis dienomis ir 
ne paskubomis. Gal būt rei
kalinga bus pravesti kongre - 
suose atatinkamus — palan
kius įstatymus. Čia paverg
tųjų Tautų bendra darbia vi - 
mas tikrai galėtų būti efek
tingas.

Viena turime pripažinti, 
jei 1920 m. spalio mėn. 9 d. 
Vilniuje būtų buvęs JAV ar 
kitas Vakariečių karinis da
linys, Vilnius nebūtų lenkų 
okupuotas ir, greičiausiai , 
net nebūtų buvę tokio kėslo.

Kas dabar galėtų įvykti Vil
niuje, jei ten jokios savos ka
riuomenės 'hera, o tuo tarpu 
lenkai turi nepertollausiai.

Norėčiau prisiminti prela
to Mykolo Krupavičiaus skelb
tą 11-tą Dievo įsakymą: "My
lėsi savo tėvynę',' o priešin
gai — įvykdysi vieną iš di
džiųjų nuodėmių— Panašių 
mirtinų nuodėmių yra aps
čiai ir labai gaila, kad ūžtas 
dalinai neapdairumu, pradė
tas tėvų nuodėmes kenčia jų 
vaikai, o labiausiai — tauta. 
Nepajėgus ar daleiskime, ne
pasisekus išsaugoti jaunąją 
kartų identiškumo ir jiems 
jau antroje generacijoje et
niniai išnykstant ar suvys
iant, neužilgo nebus į ką be
kalbėti apie mūsų tautos lais
vę ir nepriklausomybę, nes 
vargu, ar daug jų besupras 
tai?.

Tad laikykimės stropiai 
11-jo įsakymo patys ir padė
kime broliui — sesei lietu - 
viams reikiamai jį vykdyti.

Visokeriopai pagelbėkime 
ir remkime kovojančius ir 
dirbančius tautos labui, kad 
jie nepervargtų, nenustotų 
vilties, kovingumo ir toliau 
tesėtų. Atsiminkime, kadjų 
jėgos ir skaičius, ypač esan
čių mūsų tarpe, žymiai ma
žėja. Ir nuoširdžiai pasaky
kime, ar ne jie kuria mūsų 
šių laikų istoriją*.

Jei tikėsime savo Tauta, 
jos ateitimi ir jos amžinu
mu, mūsų laisvės' kovotojų 
grandinė nenutruks. Jei bus 

■taip lemta — karta po kartos 
įsijungs kovon, iki laimingai 
valandai atėjus, laisvė bus 
atgauta ir apginta...

LIETUVIŠKA RADiJO 
PROGRAMA

RADlO' 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENL NUO 11,30 iki 1 2 vai. naktie*.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L.-Stonk.vjgiu., 1Q53 Albanai Cr.. Duvwnąy. *.0. TEL., 669-8Įjj| 636

PRENUMERATA $10.00 melam* ir $6.00 puMi mat*.

7 pst.
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

SIMM

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

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

Kapitalas — viri $12,000,000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.)... ....... 6%
santaupas ......................
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 9^4% 
pensijų fondas 9’i %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 11%
nekiln. turto pask. .......11 %

saultstmarie

dienraštis

VADINKIME TIKRAISIAIS 
VARDAIS

Kai kurie mūsų mažos 
lietuviškos salelės tautiečiai 
dar prisimena šią vasarą 
(VI. 29) Tėv. Žiburiuose bu
vusį straipsnį, kuriame šis 
korespondentas rašė apie 
pagalbą mažoms lietuvių 
bendruomenėms. Buvo rašo
ma, kad pranešama tautie
čiams apie įvykstančius, pa
vyzdžiui .Kariuomenės Šven
tės ar Motinos Dienos mi
nėjimus, o nuvykę į tokį, pa
rengimą, randame tiktai, pa
prastas vakaruškas, kur šo
kama ir geriama, bet nė’vie
nu žodžiu apie kariuomenę 
ar apie motinas neužsime
nama, Išvadoje, kurią per- 
sispaudino net
Draugas, rašomą, kad nėra 
ir nebus didelis patriotišku
mas, jeigu tautietis, nuvykęs 
į vadinamą minėjimą, ištuš
tins gintaro spalvos skysčių 
butelį ir porą kartų išeis 
šokti.. . Taip čia pas mus 
vėl atsitiko su vadinamuoju 
Kariuomenės Šventės minė
jimu, kurį LB apylinkės V-ba 
suruošė lenkų salėje, š. m. 
lapkričio 18 d.

Buvo galima gerai paval
gyti, išgerti ir pašokti, bet 
tautiečių dalyvavo daug ma
žiau už svetimtaučius, ir, 
aišku, apie Kariuomenę nė 
vienu žodžiu nebuvo užsi
minta. Keista ir nepateisi
nama, kad kai kurie perdaug 
plepūs tautiečiai jau paleido 
gandus, kad buvę Lietuvos 
karininkai šį minėjimą boi - 
kotavę?. Iš tikrųjų, jokio mi
nėjimo ir nebuvo .
MIRĖ KUN, LIONGINAS 
KEMĖŠIS

Š.m. lapkričio 12 d. mies
to General Hospital pasimi-

Tą visą veiksmą apibūdin
ti, manau, tiktų toks palygi
nimas: jeigu peiliu perplau - 
tum skruzdėlyną Ir jį gra
žiai perskiltum, tai pamaty
tum, kad jis pUnas skruzdė
lių Ir jos visos juda. Bet ką 
jos dirba Ir kokias pareigas 
atlieka, tai tik jos žino.Pa
našiai Ir šiuose Namuose : 
kurĮkambarĮ nepraversl-vls 
žmonės.Ir' vis kalba,kiti sa- 
vo kalbas net rankų mostais 
papUdo. Bet ką jie kalba ir 
aiškina- vlienl jie težino.

Į griuvus Į kambarį, kuria
me tylutėliai sukniubę ant 
stalų, kiti smakru rankomis 
parėmę, giliai Įsigalvoję, 
žiūri Į šachmatų flgūrasjsa- 
valme suprantama, kad tat 
šachmatų turnyras. Arba, 
daslkasus Į trečią aukštą, 
kur salėje vienas tampo ar
moniką, kitas šoka, -tai vėl 
aišku, kad tai šoklų repeti
cija. Pro vienas duris pas
tebėjau stalai apsėsti kor
tuotojų; na, tai čia bus pen - 
s In Inkai, - pagalvojau.

Pagaliau, leidžiuosi že
myn. Iš antro aukšto nosį 

patrauklus 
kvapas. Aš, lyg ta degloji, 
savo šnipą kraipydamas Ir 
trauklu to kvapo kryptimi. 
Daseku. PUna, ar bevelk pil
na salė, apsėdusių apvalius 
stalus Ir kerta Įvairius ska
numynus. Tai Ir aš susiran
du laisvą vietelę Ir laukiu . 
Tuoj prisistatė graži, lietu
viškai kalbanti mergytė su 
valgių Ir gėrimų sąrašais. 
Ak, kad taip numetus kur į 
šiukšlių dėžę kokĮ trisde
šimtį metų, pasižiūrėjęs Į 
ją pagalvojau. Pasirinkimas 
nemažas Ir kainos žemos . 
Pas Irlnkus valgius, už kelių 
minučių Ir ta pati mergytė 
atneša pUnas Lėkštes. Skanu’.

rė kun. L. Kemėšis. Toli
mesnėje praeityje yra gyve- užkliudė gana 
nęs ir kapelionavęs mūsų 
tautiečiams S. S.Marie, o 
paskutiniu laiku buvo St. 
Ambrose bažnyčios klebonu 
Thessalon'e. Užuojauta ve - 
lionies broliui kun. Laurynui 
Kemešiui, Delhi, Ont

LINKĖJIMAI IR
Švenčių ‘proga reikia pa

linkėti saviems tautiečiams 
geros nuotaikos, sočių ir 
drėgnų Kalėdų, o taip pat 
šviesesnių vilčių Naujiems, 
1979-siems Metams. Svar
biausia, nereikia skųstis ir 
dejuoti (no worry), nes dau
gelyje laisvojo
kraštų, nekalbant apie ko
munistinę vergiją, visokie užkandžiaujant žiūriu, kad 
reikalai yra dar blogesnėje 
padėtyje. Mes nemokame už 
puoduką kavos 2 su pų$ę do

pasaulio

rą st< i ko 3 Ocjol -Tokyo >rjį tai 
paskelbė, kad benzinas ir 
kurui alyva nepabrangs ligi 
liepos mėn. Tik gyvenk ir 
norėk.

Spėjama, kad dėl vis kren
tančios dolerio vertės su
minkštės ir plačiau savo 
mašneles atidarys bagotesni 
tautiečiai,kurių nemažai dar 
nėra Kanados Lietuvių Fondo 
nariais,o jų stambesnių au
kų laukia Tautos Fondas bei 
kitokios rinkliavos. Są
moningi tautiečiai, o ypač, 
neturį artimų viengungiai 
turėtų pasidaryti testamen
tus, nes geriau užrašyti pa
likimą saviems fondams, ne
gu duoti pasigrobti rusams, 
kurie prisisamdę advokatų 
visoje Š. Amerikoje visą lai
ką ir ieško nerūpestingų ir 
neprotingų tautiečių, kaip va
nagai dvėselienos.

Linksmų Švenčių.
Korespondentas

A. LUKOŠIUS

’ (Vieno svečio pasisakymai A. Lukošiaus vedaman skyriuje)
Gyve nant nuo T oronto dau

giau negu 1OO km. atstume , 
ne taip dažnai tenka LNa- 
muose lankytis. Bet lapkri
čio 12 d. Į energingųjų LN 
Vyrų Būrelio ruošlamąjso- 
11st ės A. Ste mpuž le n ės -Š ve - 
dlenės ir kompozitoriaus J. 
Švedo koncertą tai jau rel - 
kėjo važiuoti.

knyga rankoje ir šypsena 
veide su jaunu vyruku prie 
mano stalo atkulniuoja Kul - 
nys, - Sveikas svečias, ma
lonu, kad aplankot, būkit pa - 
žĮstaml- tai naujas LN p-kas 
Algis Senkus. -Sveiki, s vel
ki, malonu matyt naują pir
mininką, dar maloniau, kad 
jaunoji karta pavaduoja vy
resniuosius, tai Ir jų pradėti 
darbai neis niekais.

Dar po kelių žodžių pasi
rašau Svečių Knygoje Ir 
Senkus, Ir Vytautas Kulnys 
tomis pačiomis šypsenomis 
eina sveikint kitų svečių Ir 
gauti parašų.

Dėl to čia tiek daug prisi
renka, kad visi taip maloniai 
priimami.

Atsisveikinęs su malo
niais šeimininkais Ir apra
minęs alkį, daviau laisvę a - 
kims Ir ausims. Akys siekia 
toliau už ausis Ir matai visą 
salę. Va, nuo vieno stalo 
girdisi aiškinimas, kaip kur 
tal.net už North Bay, kokiam 
tai ežere "storženas" nu
traukęs "lalną". Bet tai bu
vusi ne jo kaltė, kad fabrikas 
per silpną padaręs. Nuo ki
to stalo Išgirstu grįžusio Iš 
nesėkmingos briedžių med
žioklės aiškinimą. Esą, ne 
dėl jo kaltės nepataikęs Į 
briedį, nes anas per anksti 
pasisukęs Į kairę. Kitais 
metais daugiau į kairę tai
kysiąs. " O jeigu briedis 
suksis į dešinę?"-paklausė 
jo bendras. - "Tai Ir vėl 
bus briedis kaltas, o ne aš" , 
atsakė. Dar Iš vieno kampo 
girdėjosi svarstybos, kaip

Į salę atvykau 4 valandas 
prieš koncertą, bet šis lau
kimas visai neprailgo. Vien 
tik stovėt koridoriuje Ir žiū
rėt, kiek žmonių Įeina Ir Iš
eina- tas jau sudaro Įdomu
mą. Visi jie eina, tur būt,su 
8 p s I.

koklals tai reikalais. Kiti 
pas Ispaudępažastln papkę ar 
portfelį, tai jau kaip Ir už
rašas, kad jis koks nors pa
reigūnas. Pas įtaiko, kad ei
damas pro šalį pasako labas, patogiau važiuoti Į Floridą: 
nes kur tai matytas. Kitas 
net stabteli Ir paspaudžia 
ranką: "seniai matytas,kaip 
laikaisi? Malonu susitikti, "• 
bet žvilgtelėjęs Į lalkrodĮ - 
"atsiprašau, skubu Į posėdį". 
Ir vis dėl to, kurgi jie visi 
eina? Kurį laiką pasižiūrė
jus Į skubančius .užėjo noras 
pavaikštinėti po visus aukš
tus Ir pasižiūrėti kas ten 
dedas t.

lėktuvu ar automobUlu.Gall- 
ma buvo ir daugiau panašių 
pokalbių Išgirsti, bet jų visų 
klausytis Ir juos aprašyt, 
manau, Lukošiaus darbas . 
Be to, pietautojai nuo stalų 
pradėjo keltis, o čia dar Iš
girdau: "Vilniečiai. renkasi 
trečiame aukšte". Aha, vil
niečiai. Jie jau ahtras mėnuo 
laikraščiuose minimi “Spalio 
9-los proga. Na, manau, pa -

seksiu paskui juos,tai Ir vėl 
Į trečią aukštą.

Praėjau tuo pačiu keliu , 
kaip ankščiau Irpro tuos pa
čius šokėjus, kurie vis dar 
tebegrojo Ir šoko. Ten bu
vo senos, papilkavusios dar
žinės durys, pro jas vilnie
čiai Ir suėjo Į mažą kamba
riuką. Ir aš ten įėjau Ir prl- 
s Igl'audž lau kampelyje. Ne - 
prašiau leidimo pasilikti, Ir 
jie man nieko nesakė,tai per 
visą jų pasikalbėjimą ten Ir 
pratūnojau. ‘ t

Jų pirmininkas pranešė, 
kad praeitą vasarą metinio 
suvažiavimo nebuvo dėl Lie
tuvių Dienų. Ta proga buvo 
sušauktas dviejų valandų pa
sikalbėjimas, kuriame daly
vavo tolimesnių svečių Iš 
Chlcagos Ir New Yorko, jų 
tarpe Ir vilniečių atstovas 
VLIKe. Sekančią vasarą vėl 
būsiąs normalia tvėrka A. Ir 
P.ČesnulIų buveinėje Paris , 
Ontario. Data dar nenusta
tyta.

Dėl Seinuose bazilikoje 
lietuvių kalbos panaikinimo 
prieš metus laiko VKLS-os 
Kanados Krašto V-bos buvo 
pas įlįstas skundas aukštie
siems Lenkijos dvasiškiams 
Vatikano sekretoriui Ir kelių 
aukštųjų lietuvių žiniai, Ita - 
lljoj, Vokietijoj Ir Kanadoj. 
Iš lietuvių gautas atstllepl- 
,mas, Iš kitų- ne...

Toliau ėjo pokalbiai apie 
praėjusią Spalio Devintąją. 
Buvo lyg Ir pasitenkinta,kad 
šiais metais ši diena buvu
si daugiau spaudoje minima, 
tai gal Ir ateityje reikėtų tuo 
pasitenkinti, be specialių 
salėse minėjimų. Kitas bal
sas buvo lyg Ir priešingas . 
Esą, gerai,kad spaudoje le
dai pralaužti, - tai reikėtų 
padėtį pilnai išnaudoti, bet 
tuo nepasitenkinti. Tik šis 
spaudoje truputį platesnis 
prisiminimas buvęs praves
tas daugumos pa^Ių vilnie
čių arba jų paprašytų asme
nų, O reikėtų, kad šią da
tą minėtų ne Vilniaus krašto 
lietuviai, bet visa lietuvių 
Išeivija.

Okupuoti VU niaus krašto 
lietuviai prieš karą plos die
nos minėti negalėjo, bet ją 
prisimindavo visa laisvoji 
Lietuva. Tai kodėl dabar šią 
datą buvę laisvieji lietuviai 
užmiršta?

Tik Vilniaus byla dar ne
baigta. Kad prolenklšklejt 
lietuviai kalba kitaip, tai e- 
santl tik lenkų klastingos po
litikos Išdava. Todėl tik per 
spaudą visą Išeiviją ta kryp- 
tlmbūtų galima nutelktl-kad 
ji laisvu noru savo sostinės 
neatsižadėtų; arba dar 
daugiau, kad vietoj Lietu - 
vai laisvės- nesusi
lauktų le nklškos oku
pacijos, vietoj ru - 
s l š k o s . Koks skirtumas ?

Vienas susirinkimo daly
vis griežtokai pareiškė, kad 
lietuvių prolenkų nėra. Tai 
ankstesnis kalbėtojas pusiau 
klausiamai vėl pradėjo aiš
kinti: O ką reiškia Spalio 9- 
toslos stūmimas užmarštin? 
Tai prolenkiška politika’. Ar 
neprlslmenat, kai prieš 20 
metųToronte minint 1955 m. 
Spalio 9-ąją pralotas Tulaba 
per kelis kartus primygtinai 
kartojo, kad nelieskite Vil
niaus Ir nepykdykite lenkų? 
Ar tai ne prolenkiška politi
ka ?

Vienoj kolonijoj praeito 
Vasario 16-ojo proga vienas 
Vilniaus krašto lietuvis ne
mažai nuo lenkų kentėjęs pei 
vieną Kanados laikraštį ap
šmeižtas- apšauktas proko- 
munlstu, o Į 16 Vasario mi
nėjimą garbės svečiu pak
viestas lenkas, arba toje pa
čioje kolonijoje prieš kelis 
metus lietuvių tarpe platini
mas vokų su lenkų tautiniais 
paveiksliukais Ir lenkiškais 1 įėjo Stempužtenė-Švedlenė, 
užrašais, argi čia nepro- violetine suknia,kuri laikėsi

Pirmutiniame ir didžiausiame ai mm m
TORONTO LIETUVIŲ PARA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

už 1 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už pensiją ir namą planų 
speciali taup. sąsk. 
už taupymo s-tas 
už čekią s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% jkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekiu 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 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

ir 532-1149 M6P 1A6

10% 
9 Va% 
9% 
9% 
8%. 
6%

IMA:

9?4% už asm. paskolas

9’/a % už mortgičius

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė, 
Visų rūšių Drauda, l.
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4864 -251-4025 -251-4824,
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V 1C6.

♦ Namą — Gyvybės
> JĮ * Automobilių
< <r VC * Komerciniai

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

V Bačėnas AU Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, kHloni?\ ’ bctkur pasaulyje skambintiTORONTO, ONTARIO ?

M6P 1A5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSĮDE MARKE*?

335 Roncesvalles Avė., L. , Z _ — _
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas » 

......... . ' i 1 ■ —..... —.......  ’ —

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DRESERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226*

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

lenkiška politika? Į tą temą 
atsiliepė dar Ir kitas,pri
mindamas Tėviškės Žibu - 
r lūs, kad juose iš Venezuelos 
A.Valslūnlenė nuolat rašan
ti lenkus giriančius straips
nius Ir primenanti,kad Len
kijos-Lietuvos unijos laikai 
buvę - žydėjimo laikai . 
/Kam?/. Dar kilnojosi ran
kos norinčių kalbėti, bet jau 
buvo 5 minutės Iki 3, tai pa
tyliukais Išslinkau į koncer
tą. Neužilgo koncerto sa
lėje pamačiau Ir posėdž lau- “ Ir tą medį kažkas purto, 
tojus.

tik ant vieno peties, Ir atsis
tojo šalia pianino. Paskui ją 
ėjo Švedas, apsirengęs juo
du kostiumu. Jis prie piani
no atsisėdo Ir žiūri Į soils - 
tę.Salėje tylutėlis laukimas. 
Solistė pasižiūrėjo įplanlstą 
Ir šis abiem rankom kad jau 
trenkė į pianiną, tai ten taip 
Ir pratrūko Įvairiausi balsai 
- lyg nuo buliaus baubimo Iki 
pelės cypimo. Vaizdavausi , 
kad medyje prikabinta šim
tai Įvairaus dydžio varpelių,

Koncertas. Atvažiavau 
specialiai dėl jo, bet apie jį 
nieko negailu pasakyti. Ga
liu pridėti, kad gražiai 
skambino Ir gražiai dainavo. 
Apie koncertus aprašymų 
esu nemažai skaitęs Ir net 
po kelis lapus apie vieną 
koncertą. Bet, matai, jie turi 
daug muz įkalintų terminų, 
kurių aš jokiu būdu negailu 
atsiminti. Žinoma, galėčiau 
jų prisirinkti Iš žodynų Ir 
enciklopedijų. Bet kita bėda, 
kaip Ir kur juos panaudoti?

Noriu tikėti, kad ne visi 
užsįgaus, jei pasakysiu savo 
būdu. O buvo taip:

Salė buvo jau pilna, apie 
400 žmonių, bet paskutinėje 
eilėje kraštinė kėdė dar tuš
čia, tai Ir užėmiau ją. 5 mln. 
po 3 vai.pasikėlė užuolaida ,

Vaizdiniam palyginimui, pri
lygtų Viktorijos dienos Išva
karėse Iš patrankos Iššauta 
raketa, paleidžiant šimtus 
Įvairiaspalvių žiburėlių, į 
kuriuos negali atsižiūrėti, Ir 
jie žibėdami trunka maždaug 
tiek, klek Švedo pritrenktas 
pianinas skambėjo. Po to jau 
patyliukais,pamaži, bet tada 
jau solistė pratrūko: tai sto
riau, tai plonai, tai lygiai, 
tai virpančiai Ir net sunku 
pasakyti kaip. Gal kaip 
lakštingala, o gal kaip vė- 
versys. Bet kam čia, paga
liau, galvą sukt-muztkal pa - 
sakys. Tik tiek, kad publi
ka labai plojo Ir daug kartų 
Iškvietė pakartoti.

Pasimaitinęs dvasiniu pe
nu, vėl grįžtu į savo kaimelį 
Ir galvoju: "Palaiminti To
ronto lietuviai, turėdami to - 
k lūs Namus- Lietuvybės 
Centrą. Ir kas būtų, jei vie - 
ną kartą jų netektų?" I. Š.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Įspūdžiai iš . pragaro
(Tąsa iš praeito numerio) (FLORIDA VASAROS METU — V. K.)

Taigi,per pačius karščius, 
aš išsitiesdavau ant matraco 
namuose, arba ką nors skai
tydavau ar rašydavau. Po 
pietų, apie 16 ar 17 vai. vėl 
žygiuodavau į pajūrį,tų pačių 
ceremonijų atlikti. Šiuo metu 
pajūry ne tik jaunimo, bet ir 
senimo mažoka — ilsisi ir 
ruošiasi vakarinei progra - 
mai.rJuk vakarai ir naktys 
sutverti specialiai mėnesie-

(oro pranešėjai skelbia, kad 
ten normalu) labai dažnai gir
disi perkūną trankantis. Vie
nas kitas debesėlis užsuka ir 
mūsų "pakrapinti", bet tik 
tropikiniai. Viskas vyksta pa
skubomis, kad net nepajunti 
to šilto lietučio, nes tuoj 
vėl saulė pasirodo. Visą bu
vimo laiką nė vienos dienos 
neteko būti be saulės. Tem
peratūra niekad nepakilo

storintume. Juk st. Pete. 
Beach vien iš turizmo tegy - 
vena. Nenuostabu, kad tenai 
patarnavimas viešbučiuose ir 
restoranuose tikrai puikus.

Rugpiūtis ėjo į galą, tad ir 
aš pradėjau galvoti apie kelią 
atgal. Mano šeimininkai davė 
pasiūlymą, nuvežti juos į New 
Yorką, pakeliui sustojant 
apžiūrėti Washingtoną ir Phi- 
ladelphiją. Mielai sutikau,

sąrą? Atsiliepiau: — gana 
gerai. Į klausimą, kodėl nė- 
sikraustau tenai nuolat! - 
niam apsigyvenimui, atsa - 
kiau:

1. Amerikoj nėra medicare 
(gydymo veltui) .Senesnio am
žiaus žmonėms dažniau ten
ka pasimatyti su daktarais ir 
anksčiau sunkiai uždirbtus 
pinigus koktu atiduoti dakta
rams, kada turi progos gydy-

PADĖKA
A^A PRANUI KETURKAI mirus, nuoširdžiausių 

padėka reiškiame visiems , kurie lankėsi musų 
— vyro ir tėvo laidotuvėse. Pareikšdami mums 
užuojautos žodžius palengvino mums skausmų.

Tėveliui J. Aranauskui už maldas koplyčio
je ir bažnyčioje, solistei Ginai čapkauskienei 
už graudingai sugiedotas giesmes mišių metu, 
seselei Teresei už vargonavimą pamaldose ir 
šauliams, veteranams už pagerbimų laidotuvė
se ir sargybos ėjimą laidotuvių koplyčioje; už 
suaukotas šv. mišias ir gėles ir taip pat gau
sias aukas Kanados Lietuvių Fondui, įamži
nant velionies atminima.

Pasiliekame amžinai dėkingi

noj pasvajoti, linksmai pasi
šokti, skaniai su kompanija 
pavalgyti ir smagiai pasikal
bėti. Savo programą baigda
vau apie 18 vai. su retai pa
sitaikančiais nukrypimais 
Juk reikėjo vieną kitą Pa‘ 
kvietimą vakarienei priimti, 
negalėjau visiškai užsidaręs 
gyventi. Sekmadieniais va
žiuodavau į bažnyčią pagie
doti, o po pamaldų — į lietu
vių klubą pietums ir pasižmo- antrą vai.) laiks nuo laiko 
nėjimui. Važiuodamas į Flo- gatvėmis pravažiuoja tam 
ridą, tegalvojau joje daugiau- tikros mašinos su purškalais, 
šia 3 savaites išbūti. Nežinau kurie ir "verčia iš klumpių " 
kodėl buvimo laiką pratęsiau .visus žmogaus kraujo siur-

aukščiau 93 F. ir nebuvo že- nes man anksčiau nebuvo pro- 
miau 88F. Naktimis pastoviai gos tų didmiesčių apžiūrėti, 
svyravo tarp 72 F. ir 75 F. Antra vertus, man buvo lyg 
Man būnant St. Petersburge ir garbė, "grynam" kanadie- 
neteko pastebėti jokio vabalo, čiui pabūti vadovu gryniem 
kuris mano kūną žalotų. Net amerikonam ir vedžioti po jų 
nė vieno uodo nemačiau. Ne- miestus.
iškentęs net klausiau ten gy - Daugiau negu savaitę laiko, 
venančių, kur gi yra dingę su sustojimais, teko važiuoti 
uodai ir kiti kraujo siurbikai? iki New York. Palikęs buv. 
Gavau atsakymą, kad laike 
mūsų skaniausio miego (apie

šeimininkus newyorkiečių 
lietuvių globoje, pasileidau 
Montrealio kryptimi, nes ten 
manęs laukė kai kurie darbe
liai.

Grįžęs buvau užklaustas,
kaip man patiko Florida va- gundai.

tis veltui.
2. Išgyvenus virš 30 metų 

kad ir nelabai įdomioj vieto
vėj (Montrealis gi nėra iš to
kių), labai sunku "atsiplėšti" 
nuo jos ir keltis kitur.

Taigi, pasilieku ir toliau 
gyventi Montrealyje, neatsi
žadėdamas laiks nuo laiko 
pagastroliuoti į kitas vieto
ves. Išvykčiau kitur tik tuo 
atveju, jeigu kokiam veniu- 
kųį arba asabai, turinčiai 
velniško apsukrumo, pavyk
tų "apdumti" man galvą ir 
netekčiau jėgų atsispirti pa-

V.K.

J urns'
Nuliūdusi žmona, 

sūnus ir sesuo

pusantros savaitės — atrodo bikus. Atseit, miesto savival- 
kad patiko. Visos dienos buvo dybė saugo mūsų gležnus kū- 
tinkamos pasivaikščiojimams nelius, norėdama, kad tik 
ir plaukimui.Rugpiūčio mėn. mes gyventume ir jų kišenes

TYLUS, RAMUS RYTMSTjS FtOŪlbOjf '*

KHCXMIKA —
K.L.K. MOTERŲ DRAUGIJOS METINE ŠVENTE

KLKMoterų D-josMontrealio kad Vakaruose turime tokius 
Skyrius sėkmingai dviem pa- menininkus kaip N. Lingerai- 
rodomis atžymėjo savo metines.

J^i^KEITH BUILDING MAINTENANCE

NAMŲ REMONTAS

Taisymas stogų įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tei. 363- 1620.

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

JUOZAS GRAŽYS 
Kailiu siuvėjas

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

(Storage)

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

šventę gruodžio 2-3 dienomis 
A. V. parapijos salėje.

Laike dviejų dienų veikė 
keramikės Dilkutės — Batraks 
iš Toronto ir Norberto Lin - 
geraičio — bostoniškio papuo
šalų parodos. Šeštadienį pa
rodas atidarė v-bos pirminin
kė D. Staškevičienė, kuri pa
sidžiaugė tokiais turtingais 
abiejų^mėilirilnkų darbais ir 
tokiiT'gMigiu "s'tifeirinkusiųjų' 
dalyVaVi'mu. Ir tikrai, šios pa: 
rodos buvo labai patrauklios 
savo kūriniais, kurių nema
žai įsigijo montrealiečiai , 
tiek ir iš toliau atvažiavusie
ji. Ypatingai akį traukė N. 
Lingertaičio papuošalai. Nie
kur neteko matyti tokių gra
žių išdirbinių sidabre. Žiū
rint į juos nenoromis pagal
voji, labai gaila, kad Lietuvos 
menininkai . gyvenantieji gin
taro krašte neturi jokių gali
mybių taip išradingai ir vaiz
dingai papuošti jį sidabru bei 
auksu. Ne tik tautos dalis , 
bet ir gintaras neša tremties 
naštą. . . Džiaugiamės todėl ,.

Nemažesni© dėmesio susi
laukė ir Birutės Dilkutės- 
Batraks keramikos darbai. 
Didžiuliai stalai puošėsi jos 
vazomis, lempomis, bokalais 
bei arbatos servizais, /o taip 
pat ir raštais išpuoštomis 
lėkštėmis- Žmonės skubėjo 
jų įsigyti vertingoms dova - 
rioms švenčių proga savo gi
minėms ar draugams*.

Sekmadienį kų’nj’j. Kubilais 
atnašavo šv.Mišias už gyvas 
ir mirusias D-jos nares . 
Prie altoriaus su vėliava 
stovėjo trys D-jos narės, 
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais.

Po pamaldų salėje vyko 
programėlė, kurios metu 
mūsų naujoji Seselė Teresė 
skaitė paskaitą, prieš taikun. 
J.Kubiliui tarus įžanginį žo
dį.

Paskaita buvo išklausyta 
su dideliu įdomumu tuo la
biau, kad ją skaitė dar mums 
mažai pažįstama ir neseniai 
iš Putnamo atkelta dirbti į 
Montreal} Seselė Teresė.

N. Lingertaitis su žmona ir Birute 
Dilkute- Batraks ir k t.

Po paskaitos sekė Valdy
bos surengtos vaišės, kurios 
metu buvo dar padraugauta 
ir artimiau susipažinta su 
menininkais.

Labai malonu pažymėti , 
kad mūsų- D-ją ir šį kartą 
parėanė. mūsų jaunų mehinin
ku 'pastangas puoselėti lie
tuvių ligudies meną, sureng
dama jų parodąMontrealyje.

Baigiant sėkmingus senus 
metus ir pradedant naujuo
sius 1979-ius, Valdyba linki 
visoms narėms laimingų 
švenčių ir linksmų Naujųjų
Metų. Tuo pačiu dėkoja vi
soms narėms už glaudų 
bendradarbiavimą ir viso
keriopą pagalbą Draugijas 
darbuose. N.-B.
• Praeitą sekmadienį įvykęs 
Aušros Vartų parapijos susi
rinkimas į parapijos komite
tą dąrinko A. Morkūną, vie
toje P. Drešerio. Dabartinį

Highland Auto Body
611 Lofleur Aye., LaSalle, — Tel. 366-7281

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Sufinskas <S Soti Tel. 364-5712.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas Ir darbo dtllkdjas jums gali būti stogdengys Guy 

'Richard',kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo atlieka sgilnlngel 
Ir prloln 
naujus — 364-1470 F

1978.XII. 20

komitetą sudaro — J. Zabie- 
liauskas, A. Jankus, P. Gir
džius, A. Danaitis, A. Augai- 
tienė ir A. Morkūnas.

Po susirinkimo išėję para
pijiečiai rado ant mašinų už
dėtus policijos po $10 tikėtus. 
Šias baudas, kąip teko girdė
ti kalbant nuskriaustuosius , 
teks sumokėti iš parapijai 
duodaipų aukų. Ar nevertėtų 
atkreipti dėmesį parapijos ko
mitetui ar klebonui, kad ne 
pirmas ir ne paskutinis kak
tas bus šitokiomis baudomis, 
kai atsidarė požeminė Metro 
stotis šalia bažnyčios. Juk 
jei buv. klebonui Tėvui Peč- 
kiui pavyko iš miesto valdžios 
išreikalauti parkelį prie baž- 
nyčios,(yietoje gyvenamų na
mų), tai atrodytų;,daug men - 
kesnis būtų reikalas miesto 
valdyboje, parapijiečių au
tomobilių parkavimu sekma
dieniais. prp.

® Dalė ir Edmundas Petru
liai, Kingston, Ont. , susilau
kė pirmagimio — dukrelės. 
Tėvai džiaugiasi dukrele, o 
seneliai ir močiutės — Kazė 
ir Jonas Petruliai, Onutė ir 
Vytautas Sabaliai — anūke.

• Montrealio Lituanistinės 
Mokyklos Eglutė gražiai pra
vesta buvo sekmadienį Šv. Ka-1 
zimiero parapijos salėje, (pla
čiau bus sekančiame numerį)

Po Švenčių pamokos pra- 
sidės sausio 13 d., 9 vai. ryto.

DĖMESIO .

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

G. A. Vaitas,
1521 Cesery Terrase, 
Jacksonville, Fla. 32211.

___ Tel. (904 4722. USA.

kelnėms- 
pristatant 
ir atsiimant

M. PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jette & Frėres
Viskas moderniems namams

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

Plumbing &’Heating kon traktorių n.

140-2« MVtMUE - 364-0330

365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

........ ‘7661-A CENTRAIS 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

9 psi.

9

9
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pynė vyrų Ir moterų parti
jas .kurios ritosi puikia har
monija klausytojų malonu
mui,o dalrilnlnkų smagumui.

Pagaliau koncertą užbai
giame Smetanos "Ko mes 
turim aimanuoti". Tai ope
rinis kūrinys Iš "Parduoto
sios nuotakos", skambėjo 
smagiai Ir trankiais akor
dais . '

Tekstas labai ątatlko mu
zikai, pUnas šelmiško sar
kazmo Ir satyros, kuomet 
"laiko vedusį žmonelė gele
žinėj savo valioj" -"žmonos 
ūky viešpatauja, vyrai 
šaukštus puodus piauja ", 

(Tąsa iš praeito numerio^ varanktškas partijas. Čia ’, arba vėl " vedusį jaunuolį 
Antrąją dalį perima vyrų forte fortissimo mainėsi į rūpesčiai užpuolė"...

choras. Užuolaidai atslvė-s plano pianissimo, Ir prle- 
rus, scenoje pasirodo išsIri- šlngal, kuomet bernelis 
klavusl Montrealyje balsiu- griežta 1 pareikalavo tėvelio 
glaustoji vyrija. Mme Roch 1 atiduoti bėrą žirgą, kurį 
vos pastebimais judesiais 
suplaka kiekvieną vyrą į 
reikiamą poziciją. Salėje 
publika laukia su ypatingu 
smalsumu, nes jų tarpe- Ir 
mūsų gražiosios choristės .

Pianinas nuskamba įžan
giniais akordais. Lyg plati 
upė, pamažu pasklinda me 
lancholijos, nostalgijos Ir 
heroizmo pilni dainos akor
dai "Lietuva brangi". Platūs 
Ir gilūs akordai liejosi jau
dinančiai, dramatiškai. Ne (Jrys atldalnuoja.. atskiras 
vienas klausytojas nurijo 11-’ partijas, užbaigdami viską 
gesto pilną ašarą...

"Jau žirgelis pabalnotas 
J. Dambrausko, suskamba 
visiškai kitaip. Harmonija 
žymiai aštresnė, pUna ko
vingumo Ir vyriško pas try- 
žlmo-... "Kad lietuvis bočių 
žemę,kol bus gyvas, gins"...

Užbaigiame J. Karoso har
monizuota daina "Augo kle - 
me klevelis". Tai įmantriai 
apipavidalinta daina, pUna 
naujoviškų varljantų, kur te
norai vietomis dainavo sa-

HL REIKALAI
Skaitytojams už kantrybęjVl- 
dais kitais reikalais prašo -r 
me kreiptis,nes administra
cija dirbs ištisą laiką.

Dėkojame už Šventinius 
Sveikinimus, kuriuos gavo

"kurią tik daina tegali duoti" 
JIS savo trumpą žodį užbai
gė.kviesdamas balsinguosius 
apylinkės tautiečius prisi
jungti prie šio puikios mu
zikės vedamo vfenlntėllo 
lietuviško choro Montrealy.

Manau, verta apie tai 
mums visiems rimtai susi
mąstyti. ..

’NERINGOS" JURU. ŠAULIU KUOPA RENGIA

NAUJUMETU
INFORMACIJA

Šis padidintas laikraščio 
nu neris yra paskutinis šiais 
metais. Spaustuvė, kurioje 
laikraštis spausdinamas, šven 
Čių metu 2 savaitei nedirbs
ir pirmąjį numerį bus gali- me specialiai ir su prenume- 
3ia atspausdinti antroje sa- ratos mokesčiu. Tad iki pa
vartėje po Naujų Metų- Tai simatymo su pirmuoju 1979
informuodami ir dėkodami metų numeriu. NL.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
DAINUOJA

1 (D.N.B.)

CHORAS

atiduoti bėrą žirgą, kurį 
mergelė nąndė paslėpti savo 
tėvo dvarely, idant sulaikius 
mylimąjį nuo lemtingo žy
gio. .. Čia vyručiai Itin pa - 
s įstengė parodyti ką galt ge
riausio.

Po trumpos pauzos sceno
je Išsirikiuoja vėl mišrus 
choras. Suskamba L.Aba
riaus harmonizuota liaudies 
daina- "Augau aš pas tėve
lį". ŠI daina yra puikiai api
pavidalinta. Vyrai ir mote- 

,rys atldalnuoja..

vieninga harmonija...
Toliau nuaidėjo sielvarto 

Ir kraupaus šauksmo pUnl 
St.Gallevlčlaus harmonizuo
ti P.Lemberto žodžiai-" Iš 
visų kraštų pasaulio", -pa
kartotinai reikalaujant "duo
kit laisvės, duokit saulės , 
leiskit grįžti į namus"...

Broniaus Janušo harmoni
zuota liaudies daina "Namo, 
broliukai" nuskambėjo pla
čiai Ir galingai.Čia kom - 
pozltorlus meistriškai su

t---------

Dr. E. Andrukaitis, mf.«.c.r. <«

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

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

Į
'r «UI .

kam Al- APARTMENT Al - 
ŽEMė-PASKOLOS

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8233. namų 488-8528

DR. V. GJR|0n1EN£
Dantų gydytoja

MONTREAL.

T«U. 255-3538

SUTIKIMASVARBUS PAKVIETIMAS
Malonūs skaitytojai, nese

niai tilpo šiame laikraštyje 
straipsnis apie rimtą išgė
rimo problemą. Jeigu norite 
daugiau apie tai sužinoti, ga
lite aplankyti Lietuvių A. A . 
grupės susirinkimą.

Susirinkimai vyksta kas 
trečiadienį, 8 v. v. NL re - 
dakcijos pusrūsyje.
NAUJAS KILIMAS IR LĖLĖ

Naują, didelį, dail. A. Ta
mošaičio suprojektuotą kili - 
mą išaudė Genutė M ont vi lie - 
nė.

Danutė Staškevičienė, pa
sižymėjusi savo darbo tau - 
tinėmis lėlėmis, Lėlių Kon - 
kurse laimėjo prizą už šo - 
kantį lietuvį-vyrišką lėliuką. 
Kontestą rengė Montreal 
Trust Kompanija.
o Mirė F. Obedauskas,su
laukęs apie 90 m.amžiaus. 
© Mykolo Grinkaus brolis 
Vincas mirė Norwood,Mass.

Brolio mirtis sutapo su 
Mykolo žmonos nelaime, ku
ri . krisdama nuo laiptų sun
kiai susižeidė. Vyras Vincas 
jos nelaime tapo išgązdintas, 
ir gavo širdies smūgį. Negrei
tai rasti kaimynų šioje nelai - 
mėje, buvo abu patalpinti ii - 
goninėje, kurioje jis mirė su
laukęs 93 m. ūmž. Šermenimis

Tenka konstatuoti, kad 
choristai pasistengė klausy
tojams perduoti savo geres
nius sugebėjimus. Užtat 
publika atatinkamai įvertino 
kiekvieną dainą palydėdami 
gausiais plojimais. Užbal-i 
gus, mūsų mieloji maestrė 
Madame Madeleine Roch su 
pianiste turėjo pakartotinai 
grįžti į sceną,kol nebuvo pa
kartota B. Smetanos nuotai
kingasis kūrinys "Ko 
turim aimanuoti".

Užbaigus, į sceną buvo į- 
nešta skulptoriaus Prano 
Baltuonlo specialiai chorui 
pagaminta kaulo skulptūra.

Choro vadovas Antanas 
Keblys perskaitė P. Baltuoj
ate prasmingus žodžius, 
" kad laisvės varpo dūžiai 
nuolat skambėtų jūsų choro 
balsuose"...

Toliau A.Keblys padėkojo 
visiems atsilankiusiems 
choro vardu,drauge Išreikš
damas nusivylimą,kad dau
gelis montrealIečių nepasl- ir palikimo tvarkymu teko rū- 
naudojo šia reta dovana, pintis broliui Mykolui.

mes

MONTRĖAU H2J 1K4 
I*. Q. CANADA

LEONAS GURECXAS 
Ssiss Monoger 

(Lietuvi* atstovas)' D.N. BALTRUKONIS 
4.L.S.
’ma Sylko Realties Ine.

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

DR. A. O. JAUGELIENfe 
Dantų gydytoja

B.A.. M.D., C.M.. M.Sc.. L.M.C.C.»’E.R.C.S.(C»

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

ADVOKATAS

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

366-9742

365-0505

. iSganaitis, BA, BCL

216 St. Paul W., Montreal, P-G-
Tel: 288-6316, namų -658-5513

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 P lac a Villa Halt, 
Mantraal, Quabac H 33 2E3 

Tal. (514)871.1430

ADVOKATAS

168 Notre Dame Street E.Juita 205. 
Tai: 866.2063; 866 2064

10 psi.

GM

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE
u PoNtiac dr Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR Į4AUJŲ AUTOMOBILIŲ t 
NE&ITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮTIKINKITE j 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
-Monogarėu

GM

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

š.m. gruodžio 31d. vakare.

VEIKS GERAS BUFETAS, BARAS, 
BUS STAIGMENOS !

Gros “Trimitas" orkestras !

— Įėjimas 5 dol. asmeniui.

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI !

Pradžia 8 vai. vak. —

Rengėjai

Nuoširdžiai AČIŪ visiems
• T.F. Atstovybei Montrealioauj<O|.ojarns jr iau|ę|ame 
A-kei papildomai dar gauta gjau atsiliepiant.
aukų: T.F. Apyl. Valdyba.

(tąsa iš 48 numerio)
KLBMontrealio A-kė - $ 250. LIETUVIŠKOS VALANDĖLĖS

— Liudo Stankevičiaus kalė - 
dinė radijo programa girdimą

V. Tamulevičius - 10 dol
I Vladas Žitkus - 10 d61. •, J.
Milaknis - 5 dol. , J. Gedmi- bus Kalėdų pirmąją dieną 10 - 
nas - 5 dol. 11 vai. ryto.

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

Skyrius

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

AKTYVAI — virš 15 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1-3 metų 93/a%
pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas 9%
deppzitų-čekių s-tas 6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 91^%
nekiln. turto 914%
investacines ..............................10%

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

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais —— iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidos. 
Nemokamos čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----  ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INCAMf UILUMNT . FU* Ml TU* f

MASD A V

KRAUTUVES

ĮVAIRIU.

BALDU

PER

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

3 

AUKŠTUS

TeL Bus,: 722-3545

Res.: 256-5355

Term. ind. 2 m.

MOKA UŽ: 
Einamosios s-tas .. 
Taupomosios s-tas 
Pensijų planas ....

PAR

Greitas ir tikslus patarnavimas!

1410 OUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q.
Tel. 932- 6662; namų 737-9681.

mui montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 469-5391

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

C. I. B.
AUTOMOBILIAI o ATSAKOMYBE o GYVYBB

INSURANCE AGENCY INC.
GAISRAS •

ADAMONIS

Agentūra

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

• Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėj^* baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE ir 4e AVENUE LASALLE 363-3887
I 7843 CBNTRALK 300-1282 (DKCORATION

DANPAR REALTIES CORR
3 10 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z2M9I

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JįA.V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų376-37«1

nuo 1945 m.

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

DUODA PASKOLA5:
—

6.0 % Asmenine* ............... 11 %
9 % Nekiln. turto ................ 10.5%
8.5 % Čekių kredito ................ 12.0%
9.5 % 
9.75%

Investacines nuo ........ 11.5%

10 % 1

apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
sumos. už paskolos sumų.

Duoda nemokamą gyvybė! 
dq iki $2,000 už taup. s-tOS

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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