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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

1978 SIUS lavi pasitraukimo, nors jis 
vienintelis, kuris pasiryžo 
ir daug padarė savo krašto 

Tarptautiniai' įvykiai, la-sumoderninimui. Nuo 1960m. 
blausiai įsirėžę 1978-jų me-jo valstybės gyventojų paja- 
tų istorijon, palietė įvairias mų vidurkis pakilo 4 kartus, 
sritis. Opozicija kilo iš fanatiško

Mirė du popiežiai: Paulius Religinio sparno, nepripažįs- 
Vl-is ir Jonas Paulius 1-is.tančio sumoderninimo. Kiti 
Kardinolai nustebino, išrinku nepatenkintieji absoliučia ša- 
lenką kardinolą Karol woj-cho galia ir protegavimu 
tyla popiežium. Pirmą karte, šeimos bei artimųjų, kursto- 
ne italą4-rių šimtmečių bė-mi Sovietų, prisijungė prie 
gyje, pirmą kartą istorijoje pirmosios grupės. Šachas su- 
lenkų tautybės popiežių. Jis tiko su eile koncesijų, nori 
pasižymi;?tuo, kad yra paty-pasilikti krašte, kad ir apri- 
ręs kovotojas prieš fašizmą bota galia. Kiti reikalauja jo 
ir tvirtas religijos gynėjas išvykimo, paliekant sūnų ka- 
prieš atšiaurų komunistinįraliaus pareigoms.
režimą. Wojtyla pasirinko Teroras Italijoje pasiekė 
Jono Pauliaus II-jo vardą. savo supurtantį begėdiškumą, 

Pasauliečių vyriausybės kuomet Raudonosios Brigą - 
irgi pergyveno keletą mirčių.dos teroristai pagrobė Aldo 
Mirė Jomo Kenyatta, Afrikos Moro, penkis kartus buvusį 
valstybės Kenya prezidentas Italijos premjeru. Jie nužu- 
Buvęs ožkų piemuo, anūkas dė penkis Moro saugus ir jį 
Afrikos raganiaus, skurdžios pagrobė. Du mėnesius išlai- 
šeimos vaikas, išaugintas kę, nužudė, prieš tai marinę 
baltųjų misionierių, kur iš- badu ir terorizavę.
moko skaityti. Vėliau tapo Sovietai irgi pakliuvo į di — 
revoliucionierium, teroristų džiąsias pasaulio laikraščių 
MauMau grupės vadu, ir bu-antraštes savo "teisingumu", 
vo nuteistas 7 metams kalė- apkaltinę nepagrįstai Žino
jimo. Kenya gavo nepriklau- gaus Teisių kovotojus: Ana- 
somybę 1963 m. ir jis buvo toly Ščaransky,nubaudę 13 m. 
išrinktas pirmuoju preziden - kalėjimo sunkiųjų darbų la- 
tu. Sustabdė genčių savitar-gėryje, Viktorą Petkų - pa- 
pio karus ir rūpinosi krašto kartotinai 15 m. ir Alexander 
gerove. Ginzburg - 8 m. Apie Petkų

Izraelio valstybė prarado buvo tik pradžioje didžibsios 
Goldą Meir, pirmą moterį spaudos ir radijo užsiminta, 
ministerę pirmininkę. Ji bu-Vėliau - rečiau, 
vo socialistinių įsitikinimų 
ir karšta zionistė. Ji daug 
prisidėjo prie Izraelio vals
tybės įkūrimo ir nepriklau
somumo. Dirbo taip pat am- jie buvę ČIA šnipai, labai pa- 
basadore, užsienio reikalų 
ministere. Jos populiarumas 
krito po Yom Kippur dienos 
1973 m. pravestų karo veiks
mų ir Darbo Partijai vos vos 
laimėjusiai po to rinkimus, tų satelito Cosmos 954 radio- 
Ji atsistatydino, sakydama 
kad našta jai yra per sunki.

Seni neramumai tęsėsi, 
nauji prisidėjo įvairiuose 
kraštuose.

Rodezijoje įtampa nesuma
žėjo ir metus trukęs gerilų 
vedamas karas pareikalavo 
virš 10. 000 aukų.

Irane didelės riaušės. Rei
kalaujama Šacho Rėza Pah-
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LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJOS
REZOLIUCIJA

1978 m. gruodžio 10 d.,lais- kraštus pas kitus savo
vasis pasaulis minėjo UNI- mos narius — žmonų pas sa- 
VERSALINĖS ŽMOGAUS TEI- vo vyrus, vaikų — pas tėvus; 
SIU DEKLARACIJOS i paskel
bimo 30 - ties metų sukaktį. 
Ta proga Lietuvių
Klubų Federacija paruošė.. 
specialią rezoliuciją, kurią 
išsiuntinėjo JAV preziden-

CANADA - MONTREAL - (E stabftshed 194 I)

;l

tui Jimmy Carter, Valstybės TODĖL, lietuvės mote- 
Sekretoriui Cyrus Vance, rys, įsikūrusios laisvo pa- 
Jungtinių Tautų Generaliniam šaulio kraštuose, nutarė: 
Sekretoriui Kurt Waldheim; vieningai ir sutartinai remti 

Sveikiname jus, žengiantį 1979 -tuosius JAV senatoriams ir kongres- pavergtos Lietuvos ir jos 
------------ žmonių pastangas išsilais

vinti iš Sovietų okupacijos ir 
atgauti laisvę ir nepriklauso
mybę, ir

BENDRUOMENYBĖS
LIETUVIAI I 

Metus.
Praėjusieji metai buvo reikšmingi Lietuvos valstybingu

mo atstatymo 60-tąja sukaktimi- Praėjusiais metais laisva
jame pasaulyje vis dažniau ir garsiau skambėjo balsai už 
žmogaus laisvę. Lietuviai Lietuvoje už jas kovojo, nežiū - 
rė darni sunkių sąlygų, nepalinkdami po okupanto jungu. Pa
garba jiems už tai ir sėkmės linkėjimai.

Bet linkėjimų maža. Šiandien laisvųjų lietuvių uždavinys 
yra užtikrinti, kad žmogaus teisių tarpe būtų įgyvendinama 
teisė visiems vykdyti laisvą tautų apsisprendimą.

Junkimės į bendrą darbą. Skleiskime žinią apie Lietu - 
vos nedalią. Išnaudokime kiekvieną pasitaikiusią progą ar 
galimybę Lietuvos bylai kelti. Ieškokime svetimųjų pagal - 
bos. Ruoškimės tįarptautinės politikos lūžiams su viltimi, 
kad per juos pagaliau nušvis Lietuvos laisvės rytas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

Sporto veteranas Bronius Keturakis įveda sportininkus į Maple 
Leaf Garden Toronte prieš Dainų Šventę, už jo eina čikagie - 
tis sporto darbuotojas J. Bagdonas. Nuotr. e. šulaicio.

tikriausia, 
kad nesiprašo leidžiamas e- 
migruoti į Izraelį. Vakarų 
Europos ir kita spauda, ypač 
išgalvotais kaltinimias, kad

sipiktino ir pavadino šiuos so
vietų veiksmus "teroristi
niais" ir "neo-stalinistiniais".

Daug kalbų, rūpesčių ir ko
mentarų buvo sukėlęs Sovie-

aktyviųjų dalių nukritimas į 
šiaurės vakarų sritį Kanado
je. Pasaulis pradėjo rūpintis 
galimu panašių " kritulių" 
dažnėjimu ir jų pavojais .

Shah Mohammed Reza Pahlavi

susilaukė
Carterio sukviestas

manams.
RE Z OLIU CIJ A pabrė žia:
KADANGI, 1978 m. gruo

džio 10 d. pasaulis minėjo 30 
-ties metų sukaktį nuo TARP-pra šo : 
TAUTINĖS ŽMOGAUS TEI
SIŲ DEKLARACIJOS paskel
bimo;

KADANGI, po to, karšioji 
deklaracija buvo pasirašyta, 
pasišventę žmonės ir ištisos 
tautos trijų dekadų laikotar
pyje nepaliaujamai kovojo, 
kad deklaracijoje išdėstytos 
30 - je pastraipų Žmogaus 
Teisės būtų įgyvendintos ir 
praktikuojamos;

KADANGI, Europos Sau
gumo ir Kooperavimo Konfe
rencijoje, Helsinkyje, daly
vavusių valstybių atstovų, jų 
tarpe ir Sovietų Sąjungos,pa
sirašytas susitarimų aktas 
suteikė daug vilčių, ypač 
Žmogaus Teisių atžvilgiu;

KADANGI, kai kurios vals
tybės, ypač Sovietų Sąjunga, 
netik nevykdo Helsinkio susi- 
iarifląų, priešingai, žiauriai 
persekioja visus, kurie drįs
ta kelti balsą prieš Žmogaus 
Teisiųniekinimąir pažeidimą 
Lietuvoje, Ukrainoje, Kau
kaze ir pačioje Rusijoje; tie 
kovotojai už Žmogaus Teises 
yra brutaliai persekiojami, 
teisiami, jiems primetami 
išgalvoti nusikaltimai, kurių pasiųsti vyskupui V. Briz- 
jie niekad nėra padarę, jie gi ui, Lietuvos Diplomatijos 
tremiami į sovietines kpn- Šeijui Min. S. Lozoraičiui, 
centracijos stovyklas, jų šei- Lietuvos Generaliniam Kon- 
mos tardomos, persekioja - šului A. Simučiui, Lietuvos 
moš; generalinei Konsule! J. Dauž-

KADANGI, išskirtų šeimų vardienei ir Konsului V. Če- 
nariams Sovietai neleidžia kanauskui, Lietuvos Atstovui 
išvykti į laisvojo pasaulio 

šei-

1. kad būtų daromi žygiai 
išskirtų šeimų sujungimo 
reikalu;

2. kad Universalinės Žmo
gaus Teisių Deklaracijos 
30-ties metų sukakties 
proga būtų reikalaujama 
amnestija visiems sąži
nės kaliniam už geleži
nės uždangos, kurių vie
nintelis " nusikaltimas " 
tas, kad jie myli 
kraštą ir rūpinasi, 
nebūtų pažeistos 
gaus Teisės;

3. kad JAV valdžią 
Jungtines Tautas ar ki
tas institucijas pasmerk
tų Sovietų kolonializmą 
Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, kad būtų tiria
ma Pabaltijo kraštų da
bartinė padėtis, ir reika
laujama laisvės ir ne-? 
priklausomybės Lietuvai 
Latvijai ir Estijai.

Rezoliuciją pasirašė: 
Margarita Samatienė, 

LMKF Pirmininkė 
Eugenija Samatienė 
LMKF Sekretorė.

Šios rezoliucijos nuorašai

Kulto žudynės, pareikala
vusios apie 915 žmonių aukų 
vyrų, moterų ir vaikų Guya
na valstybėje Afrikoje, sure- 
režisuotos jo vado iš San 
Francisco jim Jones, be pa
sipiktinimo ir siaubo, sukė
lė ir eilę klausimų: reika
lą patikrinti tokių kultų mo
ralę, ar tikriau sakant, mo
ralės išsigimimą, nepažei
džiant religijos laisvės prin
cipo; patikrinti ir peržiūrėti 
religinių kultų finansus (nes 
išviliojami pinigai kulto var
dan, dingsta įvairių valstybių 
bankuose...).

Mūsų fronte didžiausias į- 
vykis 1978 m., be abejonės, 
yra Pasaulio Lietuvių Dienos 
ir Dainų Šventė, įvykusi šią 
vasarą Kanadoje, Toronto 
mieste ir sutraukusi dešimt
tūkstantines minias iš visų 
pasaulio kampų. Ta proga į- 
vykęs PLS-mas ir naujosios 
PLB-ės Valdybos rinkimas. 
Tebūnie šie metai gausesni 

taikos, pozityvių idėjų ir jų 
įgyvendinimo žiniomis. Te
būnie prisimenamos Žmo
gaus Teisės daug giliau ir 
rimčiau visame pasaulyje, o 
ypač mūsų tėvynėje. Tegul ir 
mūsų pačių ryžtas nuolat pa
sisakyti (ne vien savo tarpe, 
bet ir pasauliui) ginant mūsų
terorizuojamus brolius ir Lietuvių Moterų Klubų Federacijos valdyba — iš kairės: M. Samatienė pirm. ,1. Banaitienė 
seseris, išsilieja plačiomisir v- Zaunienė-Leskaitienė garbės pirmininkės, V. Čečetienė sekretorė; stovi: E. Legec-

Washingtone, S.Bačkiui,VLIK 
Pirm. Dr.K. Valiūnui, ALT 
Pirm. Dr.K. Bobeliui, PLB 
Pirm. V. Kamantų! ir kt. 
organizacijų veikėjams.

Po kelias šios rezoliuėi-
KADANGI, aukščiausia ir 1 

pagrindinė visų Žmogaus Tei
sė - žmonių ir tautų laisvas jos kopijas pasiųsta LMKF 
apsisprendimas yra griežtai Klubam, kurie jas išsiunti- 
paneigta Lietuvoje nuo 1940 nėjo savo valstijų Senato- 
metų, ją okupavus Sovietam; riams ir Kongresmanams.Inf.

Medicinoje vis pranašauja
mi vėžio ligos stebuklingi 
vaistai neatsirado. Pirmą 
kartą, tačiau, atsitiko, kad 
dirbtinai apvaisinus, gema
las buvo grąžintas į motinos 
imdą ir gimė sveikas kūdi- 
s - mergaitė. Tai įvyko

dviejų gydytojų dėka Anglijo
je, kai jų pacientė negalėjo 
susilaukti kūdikio dėl užsi
blokavusių falopinių latakų.

Daug dėmesio ir deja, ne
baigto išrišimo 
prez.
Camp David pas itari mas tarp 
Sadat’o ir Begin’o sudaryti 
"Camp David Accords "tai
kai tarp Arabų kraštų ir Iz
raelio valstybės.

Sadat’as ir Begintas gavo
už tai Nobelio Taikos pre- * - . . . .. , „ . . . ... „ , . , _ , „
miją Bet nuo popieriaus srovėmis. Tai yra svarbiau- klene lzd” S. Skobeikiene visuomeniniams reikalams, E. Noakiene rev. kom. narė, S. Valiu- 
iki praktikos kelias dar neiš- alas. iei ne vienintelis, mu-Wenė vicepirm., E. Treimanienė sekr. , D. Kezienė pol. kalinių gelbėjimo reikalams, M. Kli- 
vestas Visų uždavinys. večkienė visuom. ryšiams, Z. Jurienė vai d. narė ir M. Noreikienė vicep. Nuotr.t.. ramoštUdla

1

1



U! Lietuvos iilaisvinimq! U! Utildmybę Kanadai !
Pour la liberation de la Lituanie 1 Loy aute au Canada !
For liberation of Lithuania 1 For loyalty to Canada!

leidėja; ml spaudos bendrovė.
Visuomeniniam* Reikalam* ▼lee»plrm.L.Girlnls*Narvalla,
U Apple Hill Rd., Bale D'Urfe, P.O. H9X 307

Second Class Mall Registration NO. 1952 Return postage guaranteed. 
Postage paid at Lochlno, P.O. Published by The Independent Lithuania 
Publishing Co. at 7722 George Street,'La Salle, P.O. Canada. MSP 1C4.

Metinė prenumerata Kanado|e —$12.00, visur kitur —$13.00. Rėmėjo 
prenumerata nuo $18.00. Atskiras numeris 35 et. Adreso pakeitimas 50 et.

P s. Bendradarbių ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo Ii ura, grizinami 
tik ii anksto susitarus. {JI skelbimu turinį redakcija arba 
Leidykla neatsano.

Redaktorius Pr. P aukštaitis
ADRESAS! 7722 George St. LaSalle, P. Q. H8P 1C4. T*1.(5 14) 366 - 6220.

Naujuosius metus 
pradedant...

Ir dabar, prisilaikydami 
nusistovėjusių tradicinių 
papročių, žvelgiame Į atlik
tuosius darbus praeitais me
tais ir Į viltingas ateities 
perspektyvas.

” Nepriklausoma Lietuva" 
nuoširdžiai gali didžiuotis , 
turėdama taip gražią šeimą 
skaitytojų, o dar daugiau,tu
rėdama taip gausų būrį laik
raščio rėmėjų, talkininkų, 
bendradarbių.Visiems jiems 
priklauso NL leidėjų nuošlr 
dl, gili, lietuviška padėka.

Suprantama, kad už atlik
tuos tas darbus, sk Irtąs las 
aukas, apart padėkos, niekas 
niekad neatsilygins.

Nors taip niekada Ir nebus, 
bet prllelsklme.kad ir netalp 
jau gausi Kanados lietuviš
koji visuomenė, dėl kurių 
nors aplinkybių nustotų pre
numeruoti, remti, aukoti sa- 
vąjal spaudai, nustotų do
mėtis Ir rūpintis tautinio iš
likimo būtinumu. Tada jau 
nebedaug betruktų Iki mūsų 
Išelvlškojl tautinė kultūra, 
Istorija, kalba liktų tik mu - 
zlejuose Ir praeities tyrinė
tojų užrašuose. Priešingai, 
kol lietuviškas spausdintas 
žodis lankys mūsų kiemus , 
mūsų šeimas, parapijas, or
ganizacijas , mokyklas, —tol 
mūsų kartų kartos žinos, di
džiuos Is Ir gerbs savo tau
tinę kilmęIr rūpinsis jos 
Išlaikymu.Čia Ir laikysime , 
kad tai yra svarbiausias at
lyginimas už mūsų darbus Ir 
sklrtąslas aukas.

Žinome, kad visose Kana
dos lietuviškose kolonijose 
NLturl darbščių Ir energin
gų rėmėjų, išskirtinai gra
žų,darbštų, gerai organizuo
tą būrį turi Toronto lietu
viai. Niekas nepatikėtų, jei 
kas Imtų tvirtinti, kad tik 
Toronte gyvena patriotai , 
darbui Ir aukai pasišventę 
lietuviai. Toks aiškinimas 
būtų netikslus. Visur gyve
na tie patys lietuviai,bet ne
vis ose kolonijose atsiranda 
žmonių, Kurte apart finansi
nės talkus dar skirtų tiek 
daug laiko Ir darou spaus - 
d Intam žodžiui išlaikyti.

Perkelkime Toronto N L 
rėmėjų būrelio darbščiau
sius žmones kiton kol o a įjoti, 
Ir matysime,kad vėl turime 
naują Torontą...

Moutreallečlų lietuviškoji 
koloftlja Iš seno pripratusi 
prie NL padėkų Ir sveikini
mų. Vietos rėmėjai žino, 
kad jau .ie kartų auu jų pagal
bos priklausė Laikraščio 
šviesesnių Ir tamsesnių 
prožfvalščlų likimas. Čia 
veikta keletas gražiai orga
nizuotų sambūrių. Visi jie 
Ištiesia pagalbos ranką laik
raščio leidimui,bet Žymiau
sią paramą laikraštis susi
laukta Iš lietuvių £ toans Inės 
B-vės LITAS, iš mbht re ai ie
čių tarpo reiikama laikraš- 
2 psl.

čtal leisti Bendrovės Vai - 
dyba. Nuo jos darbštumo, 
rūpesčių Ir sugebėjimų pri
klauso leidimu pasisekimas. 
Per eilę metų kai kurie 
Valdybos nariai, tarytum, 
nepakeičiami, dirba, sten
giasi, rūpinasi. Antrieji me
tai Į šį nelengvą Ir atsako- 
mlngą darbą buvo Išrinktas 
moutrealledams* gerai pa
žįstamas, stambesnių staty
bų koatraktorlus, senas NL 
rėmėjas, Jonas Petrulis.Jis 
netik rūpestingai pirminin
kauja NL B-vės Valdybai,bet 
kaip geras knygvedybos ži
novas Ir administracinių 
reikalų tvarkytojas, gerai 
aptvarkė užsilikusius laik
raščio finansinius Ir ekono
minius reikalus. Jis tikisi, 
B-vės V-bal pritariant Ir 
finansiniams reikalams pa
gerėjus, pertvarkyti Ir žy
miai praplėsti dabartines 
laikraščio patalpas.

Žvelgiant į prabėgusiųjų 
metų gražiai atliktuosius 
darbus, suprantama, kad tai 
nėra tik keletos žmonių nuo
pelnas. Nuopelnas priklauso 
visiems skaitytojams, ššri
ftiniams, rėmėjams, aukoto
jams. Išskirtinai žymią pa
ramą laikraštis susilaukė Iš 
lietuviškųjų finansinių bend
rovių: Hamiltonu TALKOS , 
TurOuto PARAMOS,Torontu 
Prisikėlimo Parapijos Koo
peratyvo, Montreal lo LITO . 
Savaime aišku, mes pataria
me NL skaitytojams kuopė- 
ruotl Ir remti aukščiau mi
nimas finansines įstaigas , 
Iš kurių nemažą paramą su
silaukia lietuviškieji kultū
riniai židiniai.

NL Bendrovės Valdyba, 
Redakcija Ir Admlulstracln 
ja, užbaigusi senuosius dar
bo metus, reiškia gilią pa - 
dėką visiems laikraščio ge
radariams. Ta pačia pro
ga visiems linki gražiausios 
sėkmės Ir laimingų la'/y-ųjų 
metų.

L.Glrluls-Norvalša 
NL B-vės Vlue P-kas 

Visuomeniniams Reikalams

LINKĖJIMAI 
“AKIRAČIAMS”

Iš Jūsų pačių pasisakymų 
atrodo, kad jaučiatės laimėję 
savo užsibrėžtus tikslus Ir 
atrodo,kad jau rengiatės ant 
laurų prlsnūstt. Tujl bend
radarbiavimo problema dar 
neišspręsta, nes tai priklau
so gryrtal nuo Maskvos už
mačių, bet atradome spreą- 
dlmą— Išeitį—bendrauti su 
savo broliu asmeniškai, oku
pantui negirdint. Kaip mums 
tą-b rangų bendravimą atlikti

PANORAMA
DIDĖJA SOVIETŲ PROBLEMOS

negalėjo tos sutarties su
kliudyti. Iš tikrųjų,stebėtis 
nėra ko? kinai ir japonai ga
lutinai įsitikino,kad sovietai 
niekada geruoju , negrąžins 
Kurilų salų Japonijai, o apie 
grąžinimą Kinijai carų lai
kais užimtų milžiniškų že
mės plotų nėra jokios kalbos 
Sovietai Iš savo pusės nieko 
negali grąžinti, nes čia Ir 
prasidėtų Rusijos Imperijos 
skaldymas,galintis pasibaig
ti netekimu net Sibiro. O ką 
bekalbėti dabar, kai JAV pra
dėjo diblomatinius ryšius su 
komunistine Kinija.. .

Bet kuriuo atveju, sovie
tams už nugaros auga tokia 
jėga, prieš kurią jie negalės 
nė Iš tolo atsUatkytl. Kinija 
yra neišsemiama žmonėmis 
Ir žemių turtų Ištekliais, Ja
ponija neišsemiama sumanu
mu, šiuo metu laikoma pa - 
čia pramontnglausla valsty
be visame pasaulyje. Kinijai 
trūksta technologijos, nau-

60 metų praėjo nuo revo
liucijos Ir sovietų paskelbto 
įstlklntmo.kad greitai visas 
pasaulis bus komunistinis , 
valdomas Maskvos. Tas 

*• greitai" gana ilgai užsitęsė 
Sovietai netik nevaldo viso 
pasaulio,bet dar toli nevaldo 
nė Europos. Nebuvo Išnau
dotas nė palankus pokarinis 
laikotarpis, atidaręs duris 
sovietams bevelk Į tikrą lai
mėjimą.

Tai įvyko todėl,kad paga
liau Išsisėmė Ir sovietų jė
gos. Prieš akis atsistojo su
griauto krašto atstatymas , 
praslmaltlnimas/vlsad buvęs 
didžiausia problema/. Pasi
rodė, kad sovietai nėra tiek 
jau neišsemiamai galingi, 
klek skelbė jų propaganda.

Nelaimei, tais laikais Ir 
laisvasis pasaulis buvo ge
rokai apgriuvęs. Subyrėjo 
Anglijos Imperija, pradėjo 
Irti Ir kitos kolonijos.Lai
mei, Amerika įsigijo atomi
nę bombą,kuri stabdė sovtetųjauslų ginklų Ir specialistų . 
perdrąstas bandymus Išnau- Visa tai dabar jau telkia 
dotl laisvo pasaulio negala- laisvasis pasaulis Ir dėl 
vlmus, nors tokių bandymų to sovietai gerokai nervinasi 
netrūko. Berlyno blokada tu- 
tėjo vokiečių sostinę atiduo
ti sovietams. Daug panašių 
dalykų grąslno laisviesiems, 
bet šiaip taip atsilaikyta.

Tada sovietai pradėjo pa
saulį "paimti" Iš kitos pusės. 
Pradėjo lįsti į arabų-žydų 
re įkalus,spraudėsi Į Afriką, 
Pietų Ameriką. Klek įsis
praudė, bet didelės naudos 
Iš to nėra Ir dabar. Iš men
kų Išteklių re tkla išlaikyti 
Kubą, Angolą, Abisiniją,pa
dėti jos Ir sovietų priešams. 
Reikia ginkluotis daug kai
nuojančiais ginklais, nes pa- _________ _
vojus pačiai Sovietų Rusijai, pležluml lenko paskyrimas bet prieš juos telkiasi 
netik nemažėja, bet didėja, sukelia naują patriotizmo, nepaiyg(namal didesnės jė-

_ t jų laikinas Išganymas
yra tas, kad Kinija tebėra 
palyginti silpna, bet ji eina 
stipryn su kiekviena diena. 
Tai veda sovietus į paniką, 
Ir jie stengiasi laikui už
bėgti už aklų. Reikia tikėtis, 
kad neužbėgs arba atbėgs Iki 
tokios vietos, Iš kurios ne
bebus kur sprukti.Klek laiko 
Iki to praeis, niekas negali 
žinoti, bet yra faktas,kad 
Ir sovietų problemos vis ei
na didyn. Kalbos apie pasau-

netlk nemažėja, bet didėja. 
Propagandos pažadas užimti 
visą pasaulį nebevilioja nė 
pačių sovietų ausų. Priešin
gai, sovietai jaučiasi vis la
biau apsupti Iš visų pusių. 
Plyšius užkamšyti pavedama 
diplomatams,kurie šiuo me
tu dirba karštligiškai, bet be 
jokių teigiamų pasekmių.Bu
vo visomis pastangomis, vi
sokiais politiniais vingiais 
skaldoma Vakarų Europa, bet 
ji atsilaikė, o dabar jau tvir
tai susijungė. Prancūzija , 
kurią dar neseniai Brežnev ’ 
as pavadino "amžinu Ir tra
diciniu Rusijos draugu",kuri 
laikėsi atokiai nuo visų Ir 
atokiai nuo NATO karinės 
sąjungos, dabar vėl jungiasi 
Ir gretinasi prie visų gyny
bos planų. Žinoma, šis reiš
kinys sovietams yra smūgis.

Dar didesnis smūgis atėjo
Iš Kinijos- Japonijos talkos 
Ir draugystės sutarties .pa
sirašytos spalio mėn. 23 d . 
Tokyo mieste. Žinovų nuo
mone, ta sutartis latkoma 
tokiu sovietų pralaimėjimu, 
kokio ji seniai nebuvo paty
rusį. Stebisi,kodėl sovietai 

kaip suartėti su Lietuvos Be abejo,turėjote sunkių, 
jaunimu tenai nuvykus lems — liūdnų Ir linksmų dienų, nes 
nepasakote. Dabar esan» į - aš pats girdėjau, kad pers -
zoltaotl.

Pas tantėte knygų į Vilnių , 
jos mūsų broliams tačiau 
neprieinamos, o čia atgaben
tos knygos— bolševikinis 
šlamštas jūsų pačių laisvai 
platinamas. Tad nelaužykite 
plunksnų, nes Tėvų žemė 
laukia Iš jūsų svarbesnių 
darbų: kai tik atėjo detantė, 
jos galt būti labai reikalin
gos.

Jie grąsIna Kiniją palaikan
čioms valstybėms, s tančla į 
sovietų— kinų pasienį dar 
daugiau kariuomenės. Negali 
siųsti visų reikiamų naujau
sių raketų, nes negali silp
ninti E v ropos linijos. Todėl 
sovietai spaudžia Varšuvos 
karinę sąjungą skirti dides
nes lėšas naujiems ginklams, galininkas- siekia tokiu ša - 
- bet štai, Rumunija viešai 
Ir drąsiai nuo to atsisako , 
sukeldami sovietams naują, 
netikėtą siaubą, rodantį, kad 
gali pradėti dantis rodyti Ir 
pavergtieji kraštai. Ypač bi
jomasi lenkų, kuriems po -

antlmaskollškumo bangą. Jį, 
su laiku, gali pavirsti tikra 
laisvės audra. Prie viso to , 
Amerika vis labiau ginkluo
jasi, vis šalčiau žiūri į so
vietų Isteriškus grąslnlmus. 
Nors žada neutroninės bom
bos negaminti, bet žada ga
minti jos dalis-komponentus. 
Sovietams tai yra pikta Iro
nija, nes jie žino, kad bomba 
Amerika gali pasigaminti Ir 
dar masiniai, o komponentų 
galimybėj dar moksliškai 
nėra nė Iš tolo Išsemtos. A- 
mertka neatsisako nuo toli
mesnių komponentų tyrimo , 
kas sovietus verčia griebtis 
gązdlnlmo politikos: sutelkė 
Kubai naujausius lėktuvus , 
galinčius nešti atominius už
taisus. Amerika į tai atsakė, 
pasiųsdama virš Kubos gar
siuosius šnipinėjimo lėktu
vus, kurie Iki šiol buvo už
drausti naudoti Ir kurie yra 
pajėgūs nustatyti, ar yra Ku
boje tokie atominiai užtaisai 
Iki šiol jų nerado, bet tai ne
reiškia, kad jie negali atsi
rasti, Įtempimas padidėjo 
tiek, kad geras būrys sena-

kaičius, berods, antrąjį 
"Akiračių" numerį, - vienas 
mano kaimynas sušuko:" Po 
velnių, daugiau "AKlračlų" 
neskaitysiu, ar nematai ku
riuo keliu jie eina?". Sakau, 
"Nepurkštauk,esi jankis,tad 
"wait and see". Aprimo.. .

Skaitytojai laukta Iš "Aki
račių daug platesnių ėjimų , 
ne tik kritikos savųjų veiks
nių, kurie kartais nenuosai
kūs. Turėtumėte daugiau

tortų nuvyko į Maskvą Ir su- lfo užėmimą seniai yra IB- 
s įtiko akis į akį su Brežnev’ nykus los. Jų vietą pradeda 
u Ir Kosygln’u. Jų paslkalbė- užimti klausimas, kaip atgi
jimas buvo audringas.

Brežnev’as pareikalavo 
greitai pasirašytos SALT- 
glnklų gamybos aprlbojlmo- 
sutartles , arba būsią Ame
rikai blogai. Šis grąslnlmas 
amerikiečių buvo ramiai at
mestas . Jie Iš savo pus ės 
nurodė, kad tokios sutarties 
Kongresas gali Ir nepriimti , 
kol sovietai nesustabdys to
kių veiksmų,kokius praveda 
Afrikos Angoloje, Abls Inljoje 
Ir bando pravesti kitur.

Amerikiečiai pradeda su
prasti, kam sovietams taip 
greitai reikalinga SALT su
tartis, o ji reikalinga sovietų 
senam triukui— apgaule t. A- 
mertka šia sutartimi susi
rištų rankas gaminti naujau
sius ginklus, o sovietai juos 
gamintų slapta, nes jie rei
kalingi prieš Kiniją. Sutar
ties šalininkai amerikiečiai 
įrodinėja, kad apgavimo ne
gali būti, nes Amerika turi 
satelitinę raketą, galinčią 
nustatyti, ar tokie ginklai Ru- 
sįjoję bus gaminami ar ne. 
Reikalas dar nėra baigtas . 
Tuo tarpu sovietai spaudžia 
Ir kitose vietose. Neseniai 
įkūrė Afganistane sovietinę 
valdžią, dabar to paties sie
kia Irane- pačioje jautriau
sioje laisvojo pasaulio vle - 
toje, kurios netekus,gerokai 
sušlubuotų co pasaulio gyny
ba. Ar sovietams šis pavo
jingas ėjimas pasiseks,pa
rodys artima ateitis.

Mėgina veikti jie Ir Viet
name. Vietnamas— sovietų

1 įninku padaryti Ir Kambo- 
dlją ir tuo Iš pietų pusės 
grąslntl Kinijai. Tuo būdu 
šiuo metu vyksta pasaulyje 
didelis Ir pavojingas jėgų 
sus Igrupavlmas. Sovietai 
blefuoja, gązdlna, kuo įmany- 

švystelėtl užsimojimuose , 
pasisakyti prieš mūsų pa - 
vergėją Ir jo darbus lietuvių 
tautai nalklntl.Prtartėjo lai
kas antroje dekadoje jūsų 
veiklos patrankas pasukti ki
ta kryptlml-tal būtų "Akira
čiu antroji fazė. Kėlimas 
dulkių tik tarp savųjų būtų 
pe r s lau r as "A k Ir a 5 lų"užs l- 
brėžlmas.

G fe rėk’as Iš Lenkijos at
vykęs Lietuvon, pirmiausia 
pasireiškė kaip lenkas. Suė
jo į kontaktą su vietos len
kais, stiprino juos dvasioje , 
kad liktų Ištikimi savo tautos 
valkais, o paskui tik pasima
tė su mūsų Maskvos ber
nais. O ką gi pasakė vargšas 
rusų tarnas Petras Griške
vičius, nuvykęs Lenkijon? 
Tenai vargšų lietuvių nema
tė Ir nesuteikė jiems vilčių, 
nei stiprybės. Ar tai yra 
bendravimas, kad savo: 
vargšų brolių nemato, nesu
sitinka Ir nepakalba?

Detantės laikai atidarė 
duris plates n lems veiks
mams Ir čia "Aklračlams" 
prasivėrė neapsakomai pla
tūs darbams laukai: pradėti 
dialogą su Kremliaus nusi
kaltėlių gauja-okupanto tar - 
nals Ir mūsų tautos niekšais. 
Jokio sutikimo mums nerei
kia Iš jų pusės tą dialogą 
vesti, nes jie Irgi nesiklausė 

latkytt prieš vis labiau drą
sinančius pavojus.

S.Šetkus

SMITHSONIAN INSTITUTUI 
REIKIA DARIAUS IR 
GIRĖNO NUOTRAUKĄ

Smithsonian Institutas su
tinka, greta kitų žymiausių 
pasaulio lakūnų, išstatyti pa
grindinius duomenis apie 
Lituanica. Dėl to jiems rei
kia Dariaus ir Girėno nuo
traukų, jei galima,prie lėk
tuvo Lituanica.

Nuotrauka siųsti Algirdui 
Gustaičiui į Los Angeles, Car 
lifbmia, kuris tą reikalą iš
rūpino, arba Lietuvos Atsto-, 
vybei į Washigton, D. C. 
Norintieji gali nuotraukas 
su duomenimis pasiųsti tie
siai Smithsonian Institutui 
adresu ; National Air and 
Space Museum, Smithsonian 
Institution, Washington, D. C. 
20560 , U. S. A.

/
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Rašytojas J. Balčiūnas - 
Švaistas mirė rugsėjo 21 d.

Įvairioje lietuvių spaudoje 
skelbiamos skirtingos rašy
tojo Juozo Balčiūno-Švaisto 
mirimo datos. Jis mirė 197% 
rugsėjo 21 d.

Alg. Gustaitis

Rimu KriHČiokuitis(Krisst) Lainič- 
jUsIigraižUtiles Lohtėstą. Hartforde, 
Conn. USA. Vietinis laikraštis ra
šė, kad Rimakonteste dalyvavo 16 
mergaičių tarpe ir gavusi pusę bal
sų iŠ 11000 balsuotoją. Laimėjimą 
nusvirusi jos išvaizda, sugebėji - 
mas atsakyti i klausimus bei kitos 
apraiškos.

Rima laimėjusi pirmą vietą kon
tekste gavo $500 stipendija ir ki
tas dovanas bei modeliavimo teise 
Worth’s moterišku drabužių maga
zinų Balionuose.

Rimu yra duktė dr. Rimo ir dr. 
Elzos Krisčiokaičių. Ji lankanti 
Conard High School, grojanti gi - 
tara, dainuojanti ir besimokinanti 
baletinio šokio. Mėgstanti žaisti 
tenisų ir bėgimą.

vežamų Sibiran, verkiančių 
valkų, kai jie buvo atskiria - 
ml nuo savo tėvų... Šio dia
logo tema nelšsenkantl-pla- 
tl, žinant šių dienų vergų Iš
naudojimą, prievartavimą Ir 
moralinį tautos pūdymą ru
sifikacijos replėse.

Šiam dialogui vesti kas 
dieną girdime šauksmus tė
vynainių, Ieškančių užtarimą 
kankinamų kalėjimuose, 11 - 
gonlnėse Ir Sibiro taigose.

Tos mūsų brolių vergų 
dejonės turėtų būti vanduo 
ant "Akiračių" malūno, kad 
jis nesustotų sukęsis. Atėjo 
laikas pasakyti "didžiajam 
broliui: "Kokie jūs draugai, 
kad engiate mūsų brolį ru
siškais bizūnais?".

Po tų Išsamių dialogų su 
Kremliaus kriminalistais Ir 
lietuvių tautos Išgamomis 
turėsite suruošti teismą,ku
rto sprendimas bus įrašytas 
mūsų tautos Istorijon.

Tas teismas nuplaus pur
vinus tų kriminalistų veidus 
Ir pastatys tarptautinės tei
sės šviesoje. Tai bus Nue- 
renbergo II-jo sprendimas.

Maldauju Dievo, kad ant
roje dekadoje jūs nepalūžtu- 
mėte Ir "Aklračlal"tą šven
tą prievolę lietuvių tautai 
atliktų.

Kazys Skaistis, 
Muskegan, Mlch., JAV.
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Šimtametis Dailininkas
Adomas Juozas Varnas 

dailininkas, visuomenės vei
kėjas sulaukė 100 metų am
žiaus sukaktį. Jis yra gimęs 
1879 m. sausio 1 d. Jonišky
je, Šiaulių apskrityje. Baigęs 
Mintaujos gimnaziją, įstojo 
Kauno kunigų seminarijon, 
bet po virš 3' metų pasirinko 
dailininko kelią. Tad jau apie 
80 metų, kai daile brenda 
per lietuviškąjį gyvenimą. 
Jo darbus mene būtų sunku 
išvardinti, nebent pasakyti, 
kad jis yra portretistas, sar- 
žistas, tapybinės kūrybos 
meistras. Taipgi, kad dail. 
A. Varnas yra pirmasis Lie
tuvos pašto ženklų ir pinigų 
projektuotojas ir Meno Kū
rėjų Draugijos organizato
rius - steigėjas. Jis sukūrė 
pirmąsias dekoracijas sta
tomiems veikalams tik susi
kūrus Lietuvos Teatrui ir bu
vo jo įkūrimo organizatorius. 
Jis įamžino portretuose žy
miausius Lietuvos vyrus,ku
rie kabojo mokyklose, įstai
gose, o ir dar papildė galeri
ją svetur atsidūręs. Jis buvo 
vienas iš geriausių šaržistų 
Lietuvoje, nes pajėgus buvo 
nepraleisti svarbesniuosius 
įvykius, kuriuos jis būdingai 
įamžindavo šaržuose, kurie 
spaudos buvo gaudomi visą 
ano meto laikotarpį.

Dail. A. Varnas nemenkai 
yra žinomas užsienyje, ypač 
kai II-jo pasaulinio karo metu 
atsidūrė Vokietijoje. Jis ran
kų nenuleido; jo sukurtais

mininkas, o taipgi beturįs 
ryšius su kitomis meno orga- mėtį.

Tautų Sąjungos atstovų posė- nizacijomis, kurios įvertin 
džiuose, kai dail. A. Varnas 
rinko medžiagą Vilniaus by
lai šaržais iliustruoti.

Šimtametis Dailininkas gy
vena Chicagoje virš 30 metų. 
Jis yra vienas iš steigėjų 
Čiurlionio Galerijos Chicago
je, su kuria beturįs artimus nybes ir bendrą likimą.

damos jo nuopelnus laiko jį 
garbės nariu.

Šio garbingo ilgo amžiaus 
sulaukti dail. A. Varnui pa
dėjo jo žmona Marija, kuri 
tapusi iškilia pedagoge, ge
rai suprato savo vyro slip -

Ji

, Kur tie sustoję Laikrodžiai ?
h,f t(Žurnalas "Varpas"(15/77) leidžiamas L; V. L. S. Varpininkų Filisterių Draugijos talpink šia antrašte 

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

(Tąsa iš praeitos laikraščio laidos)
Man asmeniškai artimiausia demokratinė linija, kuriai 

Rusijoje atstovauja Sacharovas ir jo draugai. Ji gera ir tuo, kad 
kitos pakraipos apie ją lengvai gali susiburti—Sacharovas randa 
modus vivendi su visais, išskyrus nebent „prieštvaninius" 
komunistus ir labai jau kraštutinius dešiniuosius. „Sacharoviečių" 
Lietuvoje pažįstu tik vieną kitą, bet tikiuosi, kad jų daugės. Tam 
tikrų politinių srovių turi ir Lietuvos mažumos (bent žydai ir iš 
dalies lenkai). Santykiai su tomis srovėmis—įdomus, bet atskiras 
klausimas.

V. Žilius:
Ideologinė diferenciacija atrodo taip:
1. Aktyvūs Lietuvos okupacijos šalininkai, t.y. marionetinis 

LTSR valdžios aparatas, KGB darbuotojai ir jų bendradarbiai, ši 
grupė sudaryta tik iš kompartijos narių, išskyrus kai kuriuos KGB 
„stukačius", kurie LKP gali jr nepriklausyti. Kompartija vadovau
jasi viešai neskelbiamu šūkiu: griebk kuo daugiau sau, jeigu šiame 
reikale gali padėti partinis bilietas. Ir griebiama kietai, tų 
nepartinių, sudarančių didžiąją Lietuvos gyventojų daiį, sąskaitom

2. Ta didžioji Lietuvos gyventojų dalis. Išoriniai ji greičiau 
okupacijai pasyvi. Tai diktuoja negailestingas išsilaikymo, išlikimo 
motyvas. Bet kad viduj slepiamas pasipriešinimas virstų aktyviu, 
kaip liudija keletas praeities įvykių,—užtenka tik kibirkšties.

3. Daug rezistuojančiai nusiteikusio jaunimo ir mažesnė 
dalis—viduriniosios kartos. Kai kurie jų sėkmingesnės arba 
nesėkmingos veiklos atgarsiai bei faktai žinomi ir čia.

Ar yra Lietuvoje Jūsų, minimo užsilikusio ideologinio 
pasiskirstymo pėdsakų,—nedrįsčiau teigti. Nei vidurinioji karta, 
nei jaunimas, kas sudaro šiandien Lietuvos gyventojų daugumą, 
neturėjo jokių realių galimybių ką nors tiksliau išsiaiškinti, 
sakysim, kad ir Vakaruose esančių pagrindinių politiriių partijų 
ideologinius skirtingumus ir pozicijas. Lietuviui tėvynėje, pasik- 
laususiam „Amerikos Balso" transliuojamų respublikonų ir 
demokratų partijų batalijos prezidentinių rinkimų metu atrodo 
greičiau vaikišku žaidimu (labai atsiprašau), negu skirtingai ir 
įtikinamai argumentuota politinė konkurencija. Kairysis liberalas, 
atrodo, būtų sutapatintas su komunistu, tik su tuo skirtumu, kad 
kairįjį liberalą skaitytų pavojingesnių, nes pastarasis, pasinaudo
damas tiesiogine žodžio „liberalas“ prasme, iš kairiojo, jeigu jam 
pasirodys naudingiau, gali pasidaryti dešiniuoju, tuo pačiu 
išduodamas buvusius bendrus.

Lietuvoje šiandien gerai pažįstama tik viena partija, būtent,— 
komunistų. Žinomi ten ir visi jos veidmainiškumo atspalviai. Jeigu 
ten būtų laisvai prieinama užsienio informacija, tai prancūzų arba 
italų skelbiami entuziastingi pranešimai apie Marshe ar Berlin- 
quef „naminio eurokomunizmo" žavumus lietuvį vargiai besu- 
graudintų, nes ir Stalino, ir Brežnevo konstitucijų punktai yra 
suformuluoti kur kas patraukliau, negu tų anksčiau minėtų 
lyderių pažadai. Lietuviui žinoma, kad su tų pažadų praktika 
vėliau būna kai kurių nesusipratimų, nes galutinėje išvadoje, 
nežiūrint kokiame krašte komunistai paimtų valdžią, jų pažadų 
vykdymu ir argumentacija, paprastai, užsiima Maskva. Argumen
tuojama nesudėtingai—kulkosvaidžiais ir tankais. Ir kas su tuo 
susidūrė (o susidūrė jau eilė kraštų), jokiu būdu nesiims neigti, 
kad tokia komunistinės idėjos interpretavimo forma būtų neefek
tyvi!

Atgavus Lietuvai laisvę (kuo aš asmeniškai, kaip minėjau, 
šiuo momentu dar neturiu realaus pagrindo tikėti), būtų gal 
naivoka manyti, kad ten pas savo „vyresniuosius brolius" 

1979. |.9
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siužetais ir tapytais aliejine ryšius iki dabar, nes jis yra visuomet buvo jo artimiausia turėti 
technika gėrėjosi prancūzų šios galerijos inkorporacijos padėjėja ir sveikatos globėja, svarbiose pareigose, labai kas fotografavimui. Galvojo- 
kariuomenės karininkų klubai krikšto tėvas ir garbės pir- O to, juo labiau reikės, įžen- prasmingai buvo įrodyta Wa - me laukė darysime nuotrau- 
ir kitos institucijos. Be to, 
virš 200 piešinių, darytų

gus Į antrąjį amžiaus šimt - shingtone, paskutiniajame kas, o einant vidun, sargybi- 
JAV Liet. Bendruomenės Ta- niąi’tikriausiai paims ir pa- 
irybos suvažiavime, kuris įvy- dės kur nors rūbinėje arlen- 
Jco Shoreham Americana pra- tynoje iki vizito galo. "Iššau- 
bangiam viešbuty. Čia oficia- džiau " išorėje beveik visą 
Ii kaina vienam asmeniui yra filmą, ką gi taupyti, jukvieš- 
64 dol., o dviem - 78 dol. nagės metu negalima turėti 
Lietuviai tačiau temokėjo nagės metu nebus galima tu- 
mažiau kaip pusę to : 30 dol. 
vienam ir 35 dol. dviese. 
"Paslaptis" tos tikrai dide - 
lės nuolaidos ne taip jau

Dail. A. Varnas nuo pat jau
nystės yra visuomenininkas . 
Jis spaudoje dalyvavęs ne 
vien tik savo meno srityje. 
Todėl jam sulaukusiam to
kios garbingos šimtmečio su
kakties; jol gerbėjų tarpan 
rikiuojasi ir laikraštis "Ne
priklausoma Lietuva", prp.

Dpil. A. Varnps priima Balzeko muziejaus (Balzekas Museum of Lithuanian Culture) 
garbės nprio’diplomą, paruoštą šplia sėdinčio dail. M. Šileikio, kurį įteikia Konstantinas 
Petrauskas (miręs praeitaisiais metais). Nuotrauka J. Kaspkaičio.

pabėgs ir visi lietuviai kagėbistai, esantys šiandien aktyvioje tos 
organizacijos tarnyboje. Reikia manyti, kad tie vakarykščiai savo 
tautos galvažudžiai pagreitintai pabandytų virsti karštais lietu
viais patriotais.

Iš pogrindžio išeitų šiandieninė (ar tai rytojaus) Lietuvos 
rezistencija.

Į Lietuvą, tur būt, grįžtų ir daugelis išeivijos tautinių- 
patriotinių bei kitokių organizacijų vadovų, narių ir atstovų. 
Grįžtų gal net ir dalis tokios išeivijos, kuri egzilyje ir mažiau 
domėjosi politine veikla.

Kokios ir kokiais keliais tuomet vystytųsi ar formuotųsi 
politinės partijos, nesu kompetetingas į tai atsakyti—tai būtų tik 
spėliojimai.

IV
Atviras ir bekompromisiais įvairiais prieinamais keliais Lietuvai laisvės 

siekimas neleidžia tinkamai suartėti išeiviams su pavergtos tautos įstaigomis bei 
įvairias kultūros sritis atstovaujančiais asmenimis.

Yra pas mus grupė publicistų, visuomenės veikėjų ir šiaip inteligentų, 
kurie tvirtina, kad jų su ironija vadinamas politikavimas kenkia lietuvybei 
išeivijoje ir mūsų tautai pavergtoje šalyje. Pagal juos, atsisakymas nuo 
organizuoto politinio darbo ir tam tikri kompromisai okupantams bei jų 
įsakymus vykdantiems lietuvių partiečiams mus daugiau suartintų su Lietuva.

Kokio, Jūsų nuomone, kelio norėtų iš mūsų pavergia Lietuva?

K. Jokubynas:
Nemanau, kad geriausias kelias suartėti su Lietuva būtų per 

valdžios įstaigas.
Atsisakyti savęs, daryti kaip jie—visais laikais, visų pavergėjų 

peršamas kelias. Joks žmogus, norįs išlaikyti savitumą, neturėtų 
su tuo sutikti.

Nerimta veikla, „politikavimas" gal ir kenkia išeivijai, bet 
nemanau, kad tai turėtų kokios įtakos tautai.
Dr. A. Štromas:

Su teiginiu, .išdėstytu šio klausimo pirmoje pastraipoje, aš 
griežtai nesutinku. Kelionė į Lietuką šiandieną nebereikalauja iš 
išeivio nei ištikimybės, nei riet lojalumo krašto okupacinei 
santvarkai priesaikos.

Atvykęs į Lietuvą išeivis yra oficialiai traktuojamas lygiai taip 
pat, kaip ir bet kuris kitas užsienietis turistas. Tik su juo valdžiai 
yra daugiau bėdų bei problemų. Faktiškai tai tarybų valdžia bijo 
išeivių bendravimo su kraštu ir ne be pagrindo (nors būtų gera, 
kad ji turėtų tai baimei daugiau pagrindų). Todėl ji tą bendravimą 
visaip varžo ir visaip jį riboja. Nematau, kodėl mums išeivijoje irgi 
reikėtų to bendravimo bijoti. Atvirkščiai, bendravimas su Lietuva 
(žinoma, jokiu būdu neatsisakant nei savo nusistatymų, nei 
principų, nei pažiūrų) yra mūsų interesuose ir, ačiū Dievui, jis 
bent trupučiuką pasidarė įmanomas. Vystyti jį ir plėsti visokiais 
mums prieinamais būdais,—štai kas, man atrodo, yra šiandieną 
svarbiausia.

Tegul jie ginasi, o mes pulkim. Ir ne mums jų reikia bijoti, o 
jiems mūsų, šviesa ir tiesa lydi mūsų kelius, o ne jų.

Su kai kurių išeivijos veikėjų raginimais atsisakyti nuo 
organizuoto politinio darbo ir pan. (taip kaip jie išdėstyti antrojo 
klausimo pastraipoje) aš nesutinku dar griežčiau. Jeigu eisime į 
kompromisus su okupantu ir okupacija, tai ne tik su kraštu 
nesusitarsime, bet ir iššauksime jo žmonių pasišlykštėjimą bei 
panieką. Kaįp konkrečiai elgtis atvykus į kraštą, tai jau yra 
kiekvieno atskiro žmogaus asmeninės drąsos ir asmeninio

algimanto skiltis
ETIKETO PAMOKA WASHINGTONE

Kad svarbu ir itin naudinga pūtusiose kišenėse -e lektronT- 
savuosius tautiečius his šviesos spindulio aparatu-

rėti aparatų.
Įėjimas buvo nurodytas per 

senąjį egzekutyvinį pastatą, 
šalimais Baltųjų Rūmų. Prie

komplikuota. Viešbutis pri- staliuko vidaus savisaugos 
klauso American Airlines pareigūnai patikrino kiekvie- 
bendrovei, kurios vienu vi- no (pagal turimą sąrašą) ta- 
ceprezidentu, kaip tik savo patybę ir.. . pamojo ranka ei - 
turimų (berods, 26) viešbučiųti toliau keltuvo pusėn. Čia 
reikalams,yra mūsiškis, daug vėl vienas kitas civilis ar 
kam pažįstamas dr. V. Vy- uniformuotas pareigūnas ir 
gantas. Vadinasi, tolimesni nei vienas nieko nesakė apie
čia aiškinimai, kaip ir nerei
kalingi. . .

Absoliutinė dauguma sosti- 
nėn atvykusių lietuvių, ne 
vien Tarybos nariai, bet ir 
kiti tautiečiai atvykę audien- 
cijon į Baltuosius Rūmus, tai
pogi buvo apsistoję minėtame 
viešbuty. Tuo būdu čia ir su
sidarė savotiškas lietuvių 
centras trijų dienų laikotar
py. Tad savaime suprantama, 
visi ryšiai, teisingiau jų cent
ras lietuviams ir buvo Shore
ham Americana patalposję. Į 
čia ir ateidavo pagrindiniai 
nurodymai ir instrukcijos bei 
visa kita informacija. Pav. , 
sekmadienio rytą, visi turė
jome lyg ir etiketo pamoką,

rankoje laikomą foto aparatą. 
Kągi.čia dar ne prezidentūra, 
aparatą paims kai eisime Į 
Baltuosius Rūmus, galvojome 
Tačiau ir žengiant pro pre
zidentūros duris, nors čia 
tikrai nemažai maišėsi slap
tosios tarnybos seklių, nie
kas neatkreipė dėmesio į foto 
aparatą, ar išpūstą kišenę. Ir 
priėmimų salėn atvykus po
niai Carter ir turint apara
te dar šešias ar septynias 
nuotraukas, jau teko klausti 
slaptosios tarnybos agento ir 
kito uniformuoto pareigūno - 
karininko, ar išties, galima 
čia fotografuoti. Tiedu, labai 
informaliai tepastebėję, jei 
turi aparatą, kodėl ne ?

Reiškia, visai netikėtai,

I

be pasiruošimo iš anksto, te
ko padaryti eilę nuotraukų su 
prezidento žmona. Po šito be
veik iškilmingo teiginio, da 
bar kaip ir tenka prisipažinti 
(jau be jokio iškilmingumb...) 
prie vieno,atsiprašant, apsi -' 
žioplinimo; Buvo taip. Ponia 
Carter, susipažinus ir kiek
vienam 256 lietuvių paspau
dusi ranką, viena ėjo prie ki
toje salės pusėje lengvas me 
lodijas rojaliu skambinusio 
master - seržanto, tikriau
siai jam padėkoti už gražią 
muzikinę palydą. Jis sėdėjo 
prie instrumento, o prezi
dento žmona, kiek ties juo 
pasilenkusi,kažką šnekučiavę
si. Nieko kito tą akimirką ap
linkui nebuvo, Prišokau atki - 
šęs savo aparatą ir paklau
siau ar galima nufotografuo
ti. Ji su šypsena linktelėjo 
galva ir pozavo. Paspaudžiau 
mygtuką, blykstelėjo elektro
ninė šviesa, vidiniai džiau
giausi puikiai pavykusia 
prezidentienės nuotrauka. 
Pro šalį tuo metu praėjo Bal
tųjų Rūmų fotografas, kuris 
pirštu rodė mano rankose 
laikomo aparato pusėn. Pa
sirodo, fotografavau nenuė- 
męs objektyvo vožtuvo.. . . 
Visa laimė, kad tik toji vie-

su nurodymais, kaip elgtis 
prezidentūroje. Atėjo Ms. 
Mary Brienzius - Williams 
rankose laikydama stamboką 
žaliais viršeliais knygą, ku
rioje ir buvo sužymėtos Bal - 
tųjų Rūmų etiketo plonybės. 
Moterims, "]5av. , buvo pra
nešta, kad jei dėvės pirštines, 
jos turi būti baltos spalvos, 
sveikinantis su ponia Carter 
dešinė pirštinė turi būti nu
mauta ir laikoma kairėje ran 
koje. Prezidento žmoną te- 
vadinti tik ponia Carter, o į 
prezidento vyriausią patarėją 
užsienio reikalams Zbigniew 
Brzezinski ir 1.1.

Čia tuoj iškilo fotografų 
klausimas. Buvo atsakyta, 
kad ten bus oficialūs Baltųjų 
Rūmų fotografai ir dviem as
menim iš lietuvių grupės ak
tyviau besireiškiantiems ir 
specialiems fotografams bus 
duotas leidimas: fotografuoti. 
Šiaip gi, niekam nebus leista 
(saugumo sumetimais) turėti 
foto aparatus.Ką gi,pasakyta 
- parašyta ir instrukcija vi
siškai aiški.

Audiencijos dieną, turint 
gerokai laiko prieš numatytą 
valandą, keletas pažįstamų 
tautiečių nutarėme pasivaikš
čioti prezidentūros rajone ir
padaryti keletą nuotraukų, na nuotrauka nepavyko. Visos 
Reiškia rankoje paprastas ne- kitos išėjo pakenčiamai ge
lėtai ginagas aparatas, gi išsi- ros.

JAV Prezidento vyr. patarėjas užsienio reikalams Z. Brzezinski (kairėje), 
prie mikrofono Aušra Zw, M. Chanin ir R.Cesonis.

© —» ——

apsisprendimo reikalas. Belgas Peipe ir Anglijos ukrainietis 
Klimčiukas nutarė, pavyzdžiui, kad atvykę į TSRS platins išeivių 
leidžiamą literatūrą ir abu užmokėjo už šį apsisprendimą savo 
laisve. Tačiau galima krašte vesti naudingą politini darbą netgi 
viešai tarybinių įstatymu nelaužant.

(Pabaiga sekančioje laikraščio laidoje.).
i PSl.
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Čia nėra galimybės išvar- dali- J- Račkaus atsiektus lai
dinį! visas dailininko paro- dėjimus meno srityje. Jokū- 
dag ryba - abstraktūs dailės dar

bai yra aukšto lygio, aukštos 
technikos. Jis piešia ne tik 

Reikia pažymėti, kad dail. ant drpbės ir popieriaus, bet 
( 16-17. XII. 1978 ) dail. Rač-J- Račkus nėra atitolęs nuo ir ant metalinių - aliumini- 
kaus tapybos kūrinių parodą' lietuvių visuomenės. Jis vi- nių specialiai paruoštų (Bel- 

sad atlieka pareigas, kai lie-gijoje) plokštelių. Šios sri
ties tapyba reikalauja iš dai
lininko didelio techniško pa - 
tyrimo.

Dail. R. Viesulas (profeso
rius Philadelphia universite
te), pats būdamas žymus dai
lininkas - grafikas, dail. J. 
Račkaus kūrybą aukštai įver
tino. Mes eiliniai žiūrovai 
lietuviai galime tik didžiuo
tis turėdami savo tarpe to-

DAILININKO 
JURGIO RAČKAUS 

PARODA

Prisikėlimo parapijos KLK 
Moterų Draugija suruošė

parapijos patalpose.
KLB p-kas J. R. Simana- tuvių organizacijos prašo pa- 

vičius pasakė atidarymo kai- galbos.ar bendradarbiavimo, 
bą, apibūdindamas dailininko Jis suruošia savo kūrinių pa- 
asmenį. Dail. J. R. gimęs 
192'7 m. Lietuvoje. Į Kanadą 
su tėvais atvyko tik kelių 
metų būdamas (1934m.). Dai
lininkas, tapytojas grafikas 
studijavo meną Wayne uni
versitete Detroite, Ontario 
College of Art Toronte, Me-kino susirinkusiems 
no Akademijoje Paryžiuje ir 
Andre f Hote Paryžiuje. Pir
mą parodą dail. J. Račkus 
Kanadoje suruošė Montrea - 
lyje "Agmes Lefort Galleri- 
joje".

1960 m. dail. J. Račkus 
suorganizavo "Clarkson Ar
tists” meno galeriją prie To
ronto, kur ir dabar joje kuria, 
atlieka darbus.

Kaip kanadietis dailininkas 
J. R. yra žinomas ne tik Ka
nadoje, JAV bet ir Europoje 
(Anglijoje, Prancūzijoje, Is
panijoje, Luxemburge, Mexi - 
koje). Dail. J. Račkus ten yra 
suruošęs ne tik savo kūrinių 
parodas, bet ir dalyvavęs gru
pinėse dailės parodose. Ži
noma, reikia pažymėti, kad 
dail. J. Račkus yra suruošęs 
parodas ir lietuvių visuome
nei kaip Kanadoje, taip ir 
JAV (Čikagoje ir kt.). Jo kū
rinių yra įsigijusios meno 
galerijos Kanadoje, Čiurlio
nio galerija Čikagoje,. Vic
toria ir Albert muziejus Lon
done ir kt.

rodas su kitais lietuviais dai
lininkais arba vienas, kaip ir 
šiuo atveju.

Per atidarymą po J. R. Si
manavičiaus kalbos apie dail. 
J. Račkaus kūrybą šnekėjo 
dail. R. Viesulas. Jis išaiš- 

apie

Jurgis Račkus -KALNAI IR BANGOS - litografija

f 1 kuva" - liuksusiniai išleista: širdumą bei moraliai švarią
LJy I kietais drobės viršeliais, ge- jaunuolio sielą. Pažymėtl- 

jl Ji II IkjM rame p°PierIuie-
Man buvo nauja sužinoti, 

jog solistas Algirdas Brazis 
kį žymų dailininką savo tar-buvo ’’linkuvis", o jo sepelis 
pe, nenutolusį nuo mūsų. Jonas Brazis buvo pagarsė- 

Per abi dienas buvo daug j?s giedorius net septyniose 
lankytojų. J. Karka, parapijose. Be to, rašytoja

Gabrielė Petkevičiūtė iš Jo- 
niškėlės poetas Dobilas-Lin- 
dė, Panevėžio gimnazijos di
rektorius, Br. Nainys, PLB 
valdybos pirmininkas, Dr. S. 
A. Bačkis, Lietuvos atstovas 
Washingtone, D. G, prof. Dr. 
Jonas Genys, Amerikos et
ninių grupių Konfederacijos 
pirm., poetas Kazys Binkis, 
Juozas Tysliava, advokatė 
Birutė Grigaitytė-Navickienė, 
žinomas žurnalistas partiza
nas Julijonas Butėnas, dail.

J • Na r ū n ė

LINKUVA ATSIMINIMUOSE
Pagaliau pabaigtas didelis 

darbas — išleista nauja kny
ga "Linkuva". Šios monogra
fijos energingas iniciatorius 
ir redaktorius,poetas Alfon
sas Tyruolis- Šešplaukis ry- Adomas Varnas iš Joniškio, 
žosi, kelis metus dirbo, ir rašyt. J. Grušas, solistė Da- 
nepaisant įvairių kliūčių ne-na Stankaitytė, komp; Bertu- 
sustojo, nenuleido rankų ir 
išleido knygą. Reikia svei- Petras Avižonis, M. D. 
kinti gerbiamą redaktorių žurn. Bronys Raila, arklvysk. 
už jo tvirtą pasiryžimą ir pui-Juozas Skvireckas, minist. 
kiai atliktą darbą. agr. Tonkūnas ir daug VDU

"Linkuvos" knyga daili, ne-profesorių bei kitų profesio- 
g^aža (333 psl.), įdomi ir į- nalų. JU visų čia neįmanoma 
vairi. Apsirikau, tikėdamasi, išvardinti; gerai, kad visi 
jog nedidelio miestelio ir jo 
apylinkių bei mokslo įstaigos 
aprašymas bus monotoniškas, 
nuobodus su negyvais statis
tiniais bei geografiniais įter
pimais. Bet taip nėra su Lin
kuvos ir jos gimnazijos atsi
minimais.

Knyga skaitoma, kaip be
letristinis kūrinys. Sumaniai aidi savo krašto ilgesiu, jau- 
paįvairintas atskirais straips nystės dienų gražiais atsi - 
niais ir įvairiais autoriais minimais. Didele meile pri- 
su daugybe ryškių, gerų ilius- simenami idealistai lietuviai 
traci jų. Knygos schema gerai mokytojai, kurie be prof esi- 
paruošta, suskirstyta net pen- nio pedagoginio datbo, buvo 
kiais skyriais, paskutinysis — mokiniams taip pat ir auklė- 
linkuvių kūrybos skyrius ! tojai, skiepydami tėvynės 
Knygos gale kruopščiai pa- meilę ir kietos pareigos jaus- 
ruošti keli žemėlapiai (Lin- mą. Ūkininkų vaikai, gimna- 
kuvos, artimesniųjų kaimų į zijos auklėtiniai,- atsinešė.su 
ir Lietuvos žemėlapis);"Lin—savim skaistų, iietuvišk^nuo— 
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lis, Dr. Petras Vileišis,M. D.f

kad visi 
knygoje liko už dokumentuoti- 

Malonu skaityti "Linkuvą", 
kai veikalas parašytas be 
priekaišto taisyklinga, gera 
lietuvių kalba ir atrodo, be 
korektūros klaidų. Sakiniai 
neperkrauti atsišakojimais, 
šalutinėmis frazėmis. Ats
kirų autorių straipsniai nu-

nas mokinių draugiškas san
tykiavimą su mokytojais už 
gimnazijos sienų, bet draus - 
mė ir griežtas išreikalavi- 
mas per pamokas gerai ži
noti jų dėstomą dalyką.

Perskaičius "Linkuvos" 
knygą, lieka šviesus, malo
nus įspūdis, pradedant tais 
idealistais ūkininkais, kurie 
ryžosi savo sunkiu darbu ir 
didele talka, deja, kukliais 
ištekliais pastatyti gimnazi-' 
jos.rūmus Linkuvoje.

-Mes dirbom,savo ranko
mis pastatėm savo vaikams 
gimnaziją - atsakė energin
gas ūkininkas atvykusiam iš 
Kauno Švietimo M-jos atsto
vui J. Masilioniui, pasiūliu
siam Linkuvos gimnaziją už
daryti ir jos vieton steigti 
Amatų mokyklą. Bet ūkinin
kai tvirtai ir energingai gy
nė savo gimnaziją, ir minis
terija daugiau nebekėlė to 
klausimo.

Penktajame skyriuje, kur 
tilpo linkuvių rašytojų iš
traukos iš poezijos ir prozos, 
poetas Alfonsas Tyruolis - 
Še š plauki s skiria savo eilė
raštį Linkuvai:

"Tu neliausi man šviesti 
Pirmo rytmečio saulė, 
Kai einu taką tiesti 
į tave per pasaulį.
Mokslo žingsniai pirmieji 
Grindiny tavo liko.. . ir 1.1. 
Taip pat Petro Rimkuno 

apysaka "Pirmoji diena",K. 
Jasiukaičio humoreska, Juo
zo Kruojaus eilėraščiai (dai
nuojami kaimuose) .ir kitų. 
Dėl vietos stokos tenka trum
pinti .

"Linkuvos" knyga išleista 
1978 m. Chicagoje. Išleido 
Linkuvos monografijai leisti 
komitetas. Redagavo dr. Al
fonsas Šešplaukis. Spaudė M. 
Mor kūno spaustuvė. Kąina
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DOROVES TEMOMIS

(Susipažinkime su rašytoja Jūra Baužyte — Apsakymas iš Vilniaus “Tiesos”)NL)

Sofa buvo sena ir pasiju
dinus girgždėdavo. Sis nu
sidėvėjęs baldas Arviui pa
tiko, kaip ir viskas ,,ho to
lyje", — kino aktorių, est
rados dainininkų portretai, 
beveik ištisai dengiantys sie
nas, iškleręs magnetofonas. 
Pasilikęs vienas, jis girdėda
vo, kaip sienose krebžda 

- kirvarpos, o ant stogo bur
kuoja balandžiai.

Užsikėlęs kojas ant sofos 
atlošo, vaikinas stengėsi iš
pusti vis įmantresnius dūmų 
kamuoliukus. Dar aštuonerių 
motų būdamas jis išmoko 
rūkyti.

Karta už malkinės kampo 
traukiantį durnų jį nučiupo 
tėvas ir drūčiai nudyžė dir
žu. Dar tų patj vakarą, atra
dęs pašalėj kopėčias, jis už- 
sirepcčkojo į sandėlio palė
pę. Jei kas. Ar,vis rasdavo 
čia prieglobstį. Vienas ir su 
draugais.

Jie susi linkdavo, kai lau
kymėje nusibosdavo spardy
ti kamuolį. Atsinešdavo *r 
pigaus vyno, kurį gerdavo 
užkrimsdami obuoliais arba 
visai be užkandos. Įšilę ir 
nuo to pasidarę .drąsesni, 
sliuogdavo kopėčiomis že
myn, išdrikusia eile traukda
vo į miesto pakrašty esanti 
sodą. Seni medžiai, krūmai 
čia vešėjo niekieno neprižiū
rimi. Pasislėpę jie tykodavo 
nuošalesnių vietelių mėgėjų, 
kurie neretai/ atspūdindavo 
sū buteliais kišenėse. Juos 
sutikdavo akmenimis. Jei ne
padėdavo, suguldydavo prie
šininkus ,,ant menčių" ir vėl 
pasitraukdavo j išeities po
zicijas.

Po pirmų muštynių Arvis 
jautėsi lyg nesavas. Užraki
no „hotel|", kelias dienas 
vengė draugų. Tačiau šitie 
jį susirado:

— Nevaizduok, kad buvai 
užsiėmęs, — pristojo vy
riausias jų, Gintas. — Pras- 
kydai, nekalbėk... Mimozai

Arvis tai raudo, tai balo. 
Bet, kai pasiūlė eiti kartu, 
nebesipriešino.

Vakarinė „mankšta" pama
žu tapo įpročiu. Patikdavo 
stebėti, kaip priešininkas su
nerimęs dairosi j šalis, trau- 
4 psl.

kiąsi atatupstas, ieškodamas 
užnugario, o kartais prašo 
pasigailėjimo.

Jie buvo skaitę detektyvi
nių romanų ir žinojo simbo
lių reikšmę. Penketas vaiki
nų kalbėdavo sutartiniais 
žodžiais, kurių prasmė buvo 
žinoma tik jiems vieniems. 
Vėluojantis j sueigų, galėjo 
tikėtis, jog netrukus gulės 
paslikas, bet sunku buvo iš 
anksto įspėti, ’š kurio kam
po ar krūmo iššokęs bičiulis 
pakiš koją. Šiaip jau drau
giškumą vienas kitam jie 
reikšdavo kumščiuodamiesi 
ar stipriai mušdami per petį.

j kiną jie eidavo būriu. 
Tose scenose, kur nuščiuvę 
žiūrovai labiausiai pergyven
davo dėl herojaus likimo, 
garsiai prunkšdavo, baksno
dami viens kitą alkūnėmis.

— Užteks seilėtis. . . — nu- 
tildydavo, jei kuris pasiskųs- 
davo bloga savijauta ar ne
malonumais.

Mėgstamiausia jų pokalbio 
tema buvo naktiniai žygiai.

Motina nieko ypatingo sū
naus elgesyje nepastebėjo. 
Tiesa,' jis pasidarė grubesnis, 
bet trimestre dvejetų nepar- 
sinešdavo. Mokydamasis de
vintoje klasėje sumanę sto
ti į technikumą, tad mokslu 
per daug nepersiėmė. Daž
niau apžvelgdavo veidrody
je plačius pečius, banguo
tus plaukus, besikalančius 
ūsus. Jau seniai garsėjo 
geriausiu šokėju. Padainuoti, 
pagroti buvo nekvailas. Už
tat pasisekimo netrūko.

Jam stuktelėjo penkiolika, 
bet jautėsi vyresnis. Geidė 
būti savarankiškas^ Tąsyk 
paprašė motinos leidimo įsi
rengti sandėlio pastogėje 
„hotel)". Toji sutiko. Tėvas 
buvo ilgam išvykęs tarnybos 
reikalais.

Arvis dažnokai ėmė pra
miegoti pamokas. Metė dai
navęs ansamblyje, grojęs. 
Tolydžio vis daugiau masi
no naktinės išvykos. Turėda
mas ,,hotel)", jis jautėsi pra
našesnis už bičiulius. Pas jį ■ 
rinkdavosi planuoti žygių, 
pašokti.

Gintas atėjo vėlokai. Iš 
švarko, kelnių kišenių išsi
traukė .tris dičkius butelius 
vyno. Gėrė godžiai, stiklinė
mis. vis siūlydamas Arviui.

Ne , gyvenimas, o dvo
kianti. skylė, — burbtelėjo.

— Kas atsitiko? - nesu
laukė paaiškinimo Arvis.

— Taigi tėvas užsiuto, 
kad nepareinu, liepė neš
dintis, ■— girkštelėjo danti
mis.

Jie vis daugiau svaigo. Iš
svirduliavo į blankiai ap
šviestą gatvę, Gią Gintas 
tarsi atsigavo. Žingsni vis 
spartino, kol abu atsidūrė 
Klaipėdos miesto aikštėje. 
Laikrodis ant kampo rodė be 
ketvirčio pusiaunaktį.

Buvo tylu.
Paskui pasigirdo moteriš

kų batukų kaukšėjimas. Jis 
artėjo.

— Korta mesta, — su
švokštė Gintas, tempdamas 
Arvį už švarko atlapų. — 
Sėsiu į katėjimą. . . tada ži
nos. kaip iš namų varyti. ..

Paleidęs draugą, jis puolė 
praeinančią moteriškę, bloš
kė ją į šalį. Arviui šmėkšte
lėjo: kažką reikia veikti. Pri
šokęs išplėšė rankinuką, ir 
abu nubėgo tamsesne šaluti
nės gatvės puse. Prie kavi
nės sustojo, iškratė rankinu
ką. Aštuoni rubliai ir šiaip 
mažmožiai.

Vyrukai užsisakė vyno ir 
keletą butelių alaus. Vėl iš
ėjo į gatvę. Arviui šlykščiai 
gėlė galvą.

Pro šalį ėjusį vyriškį pa
prašė užsirūkyti.

— Netu. .. — šis nespėjo 
atsakyti. ..

Arvis spardė auką su įnir
šiu.

Jie nebeprisiminė, kaip 
.grįžo namo. Bet portfelj. nu
segtą laikrodi parsinešė. Ki
tos dienos pavakary su
skaičiavo: keletas dvidešimt- 
penkrublinių ir kažkokie 
dokumentai, kuriuos suplė
šęs. Arvis pakišo pastogėn.

Po keleto dienų Gintas pa
kvietė jį į restoraną. Išpra
šyti iš jo prieš uždarant, už
puolė praeivį, paskui kitą.

. . . Arvis dar nebuvo pa
budęs. kai j kiemą įvažiavo 
mašina, pro duris iššoko du 
u n i formų oti vy r i šk i a i.

Po valandėlės vaikinas sė
dėjo priešais rašantį tardyto
ją ir galvojo, kaip jo neken
čia. Į klausimus atsakinėjo 
irzliai, su ironija. Jam pasa
kė, jog juodu su Gintu sun
kiai sužalojo kelis žmones, 
apipiešė juos. Arvis atrėžė:

— Cha! Pamatė du girtus 
ir jau su kežo. . .

Paskui pyktis atlėgo. Svar
biau buvo: kiek duos.

Teismo posėdyje išvydęs 
tėvą, jis staiga prisiminė, jog 
niekada nėra su juo kur nors 
išėjęs. Jis vis būdavo už
siėmęs. Kaimynai levui su
nešdavo išgverusius radijo 
aparatus, prašydavo pataisy- 

\ ti. Ir jis, atidirbęs kombina
te, knihinėdavosi iki išnaktų. 
Namą jau buvo pasistatęs. 
Dabar stengėsi automobiliui.

Arvis vengė jo. Būdamas 
nepatenkintas, tėvas rėkda
vo, žaibuodamas akimis, 
trankydavo kumščiu stalą. 
Vaikams kuo nusižengus, 
tuojau nusijuosdavo diržą.

Motina šalia jo atrodė su
gniužusi. susimetusi į pe
čius. Ji rūpindavosi. kad 
jiems laiku būtų paduota 
valgyti, kad išeitų švariai ir 
.tvarkingai apsirėdę.

Paskui jis išgirdo nuo
sprendį Gintui. Dar po kelių 
rainučių it kūjo dūžis su
skambėjo: „Arvydą Rama
nauską nuteisti pagal LTSR 
baudžiamojo kodekso ’ šim
tas keturiasdešimt trečiojo 
straipsnio antrąją dalį šeše- 
riems metams laisvės atėmi
mo sustiprinto režimo auk
lėjimo darbų kolonijoje...“

Skaičius „6" smigte įsmigo 
atfnintin. Sunku buvo ap
rėpti dienas, kurios tilps me
tų virtinėje. Jų atrodė be 
galo daug.

Kolonijoje buvo asfaltuo
tas kiemas, klasės mokymui
si ir darbui, kelių aukštų 
lovos miegamuosiuose. Ap
link stūksojo masyvi, akli
na tvora ir dar dvi, tankiai 
apraizgytos spygliuotomis 
vielomis. Už jų ošė žalesnį 
medžiai, išaušdavo vaiskes^ 
nis rytas.

Laikas suskirstytas vos ne 
minutėmis: rvtą — darbas 
gamykloje, valanda dvide
šimt pamokų mošai, paskui 
mokykla, užsiėmimai būre
liuose. _ Komanda keltis, ko
manda valgyti, komanda 
miegoti. Tave seka: kur eini, 
ką darai.

Arvis vėl mokėsi devinto
je klasėje. Prieš save, suo
luose, jis matydavo vienodai 
pilkas kolonijos auklėtinių 
uniformas, trumpai kirptus 
pakaušius.

Siek tiek jau pažinojo 
juos. Atėjus mokytojui, vai
kinai atsistodavo, susitikę 
auklėtojus sveikindavosi, 
dargi galvas nulenkdami, 
šypsodamiesi. O pasijutę vie
ni, mėgdavo pasakoti apie 
savo žygius, gardžiųodamie- 
si. su visomis smulkmenomis. 
Ypač patekę čia ne pirmąjį 
kartą. Jie laikė save labiau 
„patyrusiais", kuriems priva
lėjo paklūsti kiti. Arvį py
kino jų savimaiia.

Apmaudas smaugte smau
gė jį. Laisvėje, vienmečių 
tarpe, jo nuomone daug ką 
lemdavo. Ten jausdavosi 
protingas, stiprus, o čia kas?

Jį pradėjo erzinti šnibžde
siai ir vaikinų susibūrimai 
naktį, miegamajame. Susisu
kęs galvą į antklodę, stengė
si negirdėti jų, galvodavo 
apie paskutinį susitikimą su 
motina pasimatymų kamba
ryje. Suolus skyrė tik keli 
metrai, bet peržengti jų ne
buvo galima.

Ramanauskas Vis dažniau 
ėmė bendrauti su auklėtoju 
Stepu Madeika.’ Jam jis ga
lėjo reikšti savo nuomonę, 
ginčytis. Ne sykį išeidavo 
pralaimėtoju. Tačiau Arvis 
nejausdavo apmaudo. Auk
lėtojas ateidavo iš kito pa
saulio — iš anapus vartų. 
Buvo apsiskaitęs, daug gy
venime malęs.

Kartkartėmis kolonijoje 
būdavo ruošdami auklėti
nių koncertai. Stepas Ma- 
deika. kolonijos viršininkas 
Vytautas Jakucfevičius užkal
bino Arvį: gal turįs ką prog
ramai pasiūlyti. Sis prisipaži. 
no dainavęs ansamblyje, 
grojęs akordeonu. Auklėto
jas nusivedė jį pas klubo 
meno vadova.

— Galėsite dainuoti ne tik 
chore, bet ir vienas, — pa
tikrinęs balsą, pasakė šis.

Po poros savaičių Arvis 
pirmą kartą turėjo pasirody
ti kolonijos scenoje. Ėjo gan
das. jog būsią žiūrovų iš 
miesto. įtikinėjo save, jog 
tas jam nieko nereiškia. O 
koncerto dieną jau iš ryto 
ėmė drebėti ra n kosi

Arvis užtraukė dainą, ir 
pats nepažino ’savo balso. 
Tačiau, sutelkęs visas jėgas, 
baigė. Negrą iriai linktelėjęs, 
ketino sprukti j užkulisius, 
bet ant scenos užlipo vieš
nia iš komjaunimo miesto 
komiteto. Padėkojusi prisegė 
Arviui ženkliuką, pakštelėjo

į skruostą. Salės kampuose 
pasigirdo kikenimas.

Vėliau Ramanauskas sten
gėsi atsakytį į kolonijos auk
lėtinių pašaipas, taip pat šai
pydamasis iš to įvykio. Bet 
jau žinojo: meluoįa pats sau.

Kai kitą sykį, išklausęs 
programą, auklėtojas paspau
dė jam ranką, Arvį vėl per
liejo karšta srovė. „Na. ir di
delio čia daikto", — stūmė 
nuo savęs mint). Bet galvojo: 
jau labai seniai jo taip ne
sveikino. Namuose nebuvo 
Įprasta vienas kitam dėkoti, 
o bičiulių tarpe — nė to 
tiek. Galėjai susilaukti tiktai 
nešvankių patyčių. Tarėsi 
jau seniai atsikratęs „senti
mentų". Nūnai ilgai negalėjo 
atitokti. ..

Pradžioje jis ėmėsi mūri- ■ 
kos taip sau — kad prašė 
auklėtojas, kad valandėlėmis 
galėjo atitolti nuo tų vaiki
nų, kuriais bodėjosi. Tik ge
rokai vėliau Ramanauskas 
pajuto, jog grodamas nebe
galvoja apie medžius, ku
rie taip ryškiai žaliuoja už 
kolonijos sienų, apie dangų, 
žydresnį nei virš jo galvos. 
Nepastebi, kaip ant grindų, 
įspindus saulei, nutįsta gro
tų šešėliai. Jis pats pasiūlė 
suburti ir mokyti ansamblį. 
Jam leido. Dabar be persto
gės mąstydavo, kas bus, kai 
išeis iš čia. Net sapnuodavo 
esąs scenoje, apsuptas mi
nios žmonių. Atsibudęs maty
davo aplink pilkas unifor
mas.

Kolonijos vartai jam atsi
darė ankščiau. Už gerą el
gesį. Tarp keleto daiktųjnai- 
šelyie jis išsinešė brandos 
atestatą. Reikėjo dar dirbti 
statybose. Arvydas Rama
nauskas tuo nesibodėjo. Po
ilsio dienomis gales pamatyti 
motiną, seserį.

Dirbo atkakliai, su kažko
kiu nirtuliu. Geidė pajusti, 
kaip šiurkštus betono pavir
šius šveičia rankas, mintis.

Buvo statoma prie miško. 
Prieš darbą jis mėgdavo pa
bėgioti. Paskui išsitiesdavo 
aukštielninkas ir matydavo, 

i kaip pušų kamienais, tarsi 
stygomis, grodavo tai saulė, 
tai vėjas.

Prabėgo metai — vieneri, 
dveji. Arvydas Ramanaus
kas galutinai išėjo į laisvę. 
Bet jis pasiliko statybose. 
Kartais apeidavo visą nau
jąjį kvartalą. Šiurkšti, sustin
gusi masė, kūrią jis klojo, 
dabar gyva, skambanti nuo 
žmonių balsų. Arvydas ret

sykiais prisimindavo Gin
tą. Girdėjo — jis irgi lais
vėje. Bet nebuvo tikras, ar 
nori su juo susitikti.

Įtikinėjo save, jog muzika 
jam daugiau nieko nebe
reiškia., Po darbo sportavo, 
lankė kiną. Be- to. instrumen
tų neturėjo. Tyčia jų nepir
ko. Tik į koncertus nueida
vo. Paskui porą dienų vaikš
čiodavo be nuotaikos.

Labiausiai Arvydą sukrė
tė kauniškio choro pasirody
mas. Klodamas betoną, min
tyse kartojo ir kartojo gir
dėtas dainas. Kažkas jame 
brendo, plėtojosi. apėmė 
kiekvieną nervo skaidulą.

Parėjęs namo, susiieškojo 
dėžutę, kurioje nė sykio ne
paliestas gulėjo brandas ates
tatas. Du trejetai, visa kita 
— gerai ir labai gerai.

Rugpjūčio mėnesį išvažia
vo į Kauną. Prie muzikos 
technikumo kampo ilgai šu
kavosi, taisė šypseną. Bet, 
kol padavė dokumentus, ke
lis kartus išpylė prakaitas.

Paskui gavo pranešimą 
atvykti egzaminams. Juos 
prisiminus, ilgai dar imdavo 
drebulys. Ar priėmimo !.emi
sija žinojo jo praeitį, — li
ko paslaptis, kurios Arvy
das nenorėjo sužinoti,

Jis mokėsi technikume, 
..vakarais dirbo. Vėliau įstojo 

į konservatoriją. Baigė ją.

Butas jaukioje Kauno 
gatvelėje. Knygos, gaidos —• 
lentynose, ant stalo ir forte
pijono. Čia Arvydas Rama
nauskas (šiame pasakojime 
tai vienintelė pakeista pavar
dė) gyvena su šeima.

Lankausi -kelintą sykį, ir 
vis dar randame šnekos. Šei
mininkas iš stalčiaus išima 
mažytę dėžutę, kurioje guli 
įtenkliukas. komjaunimo ko
miteto darbuotojos dovano
tas pirmojo jo pasirodymo 
metu. Ir kolonijoje dažnai 
apsilanko. Rodos, turėtų 

■ vengti Jos kaip nelaimės, o 
jis — ne. Todėl, kad ten 
žmogiškos šilumos patyrė, 
draugiškumo. Tiesa, auklėto
jas Madeika dirba kitur, bet 
yra viršininkas Vytautas Ja- 
kucevičius, pavaduotojas 
auklėjamajam darbui Arvy
das Sveti lievičius.

Vis dar laukiu. Lyg ir ne
išgirdau svarbiausio. Kalba
mės apie dalykus, kurie Ar
vydą Ramanauską liečia tik 
iŠ dalies. Jis prasitaria:

— Dažnai ieškau patėlMnl- 
mo, regis, jau randu. Bet 
taip tik rodos. įsivaizduoki
te, kad kažkur žmogaus kū
ne Įstrigo kulka. Pagalvoji, 
ir vis jauti ją...

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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N U TUKIMAS — Bernardas Naujalis

... ... •
Tarp kitų daugelio svei

katai kenksmingų priežasčių 
gana didelė dalis atsakomy
bės tenka nūs Ipe nė j Imu l. 
Visų Šiaurės Amerikos su
augusių / prįskaitant Ir Ka
nadą / 25% yra "penimiai", 
didžiausi naikintojai maisto, 
kuris turėtų būti atiduoda
mas kitiems, alkaniems, bet 
ne jiems,tiems 25% nutukė- 
llams.

Kodėl, žmogus nusipeni? 
Todėl,kad jis yra pasileidęs 
valgyme, lygiai kaip yra pa
sileidęs gėrime ar kituose 
bloguose papročiuose. Net 
gyvuliai žino kada sustoti, 
bet kai kurie žmonės ne.

Skrandis turi nervų cent - 
ro pabaigą Ir tfe nervų ga
liukai praneša, kada žmo
gus alkanas, bet nepraneša , 
kodėl alkanas. Greičiausia , 
ne alkanumas, bet skrandis 
pripratęs būti Ištemptas , 
kaip statinė, todėl, kai tik 
truputį sublluška, tai Ir vėl 
rėkia: "Ištempk mane’."

Kita priežastis, skrandyje 
galiukai nervų nepasako 
žmogui,kas jam gerai bei 
sveika, o kas ne. Ko perdaug 
ko permažal.Kartais,žmo - 
gus, valgydamas visą laiką 
vienodą maistą, susikrauna 
atsargas tų medžiagų, kurias 
valgo, bet kūnas reikalauja 
dar kitų medžiagų, kurių ne
gauna, bet kūnui būtinai rei
kalingų. Aš manau, šiandie- 
nlnls žmogus žino, kad jam 
reikalinga tam tikras kiekis 
riebalų, tam tikras kiekis 
baltymų, tam tikras kiekis 
angliavandenių. Beto, juk nė 
vienas maistas nebus per
duotas Ir panaudotas sveika
tingumui kūno,; je Igu trūks „ 1 fetaus dangstymas Is, pale n- 
tam tikrų mlnei?allnlų daaus- dant po r.ėčlu. Vienas moks<-

llnlnkas net yra pasakęs,kad visą laiką čepsint- visada ką 
"buvę rūkoriai penisi todėl , 
kad berūkydami Išardo jų 
smegenyse centrą,kuris re
guliuoja norą valgyti’.’Gaila, 
kad tas mokslininkas nukal
bėjo ne į mokslišką pusę . 
Klek yra "penimių", kurie 
visai nėra rūkę. Tai kas jų 
tą centrą sugadino? Rūko
rius buvo pasileidęs rūkyme, 
o kada nustojo tai daryti,ta
da pas įleido valgyme. Norė
damas užkišti tą "kažin -ko 
trūkumą", kemša i maistą 
be saiko. Aš girdėjau daugu
mą sakant: " ach, nėra kas

Už valgykim". Taip

Ir niekas "- raminasi būsi
mas "penimis". " Uždėjau 
250 gramų per mėnesį,tai 
niekis". Deja, metuose yra 
12 mėnesių, o 250 gramų kas 
mėnuo- tai jau bus 4 kl- • 
logramal. Už 1O metų—bus 
40 kilogramų*. Dabar jau 
mūsų"penlmte"ar "penimė" 
Išsigandę. Gydytojai, šeimos 
nariai sako: "tu balsiai at
rodą l’.Numesk.svorį". Deja, 
"numest" nesiseka, nors Ir 
nori numesti ,kalp maišą 
bulvių nuo pečlų:ttk žlegt, Ir 
jau maišas ant žemės. Taip 
nelnasl. Norint numesti, rei
kia pakeisti viską Iš pagrin
dų Ir tada truks,galbūt, tiek 
pat metų,klek truko užde-: 
dant tuos kilogramus...

Kiti numeta greičiau. Ba
davimu: kada gauna Išpjauti 
tulžies pūslę, kada inkstai 
pavargsta, kada kepenyse 
akmenėlių prisirenka, kada 
širdies smūgį gauna. Tada 
tokie Išsigąsta, mat bi
jo mirti, o ta baimė yra di
desnė už norą valgyti. Be to, 
tokiu atveju jau j fe randasi 
ligoninėje, priversti laikytis 
dietos. Deja,toks svorio nu
metimas yra net Ikras. Kaip 
alkoholikas turi patraukimą 
grįžti atgal prie gėralo, taip 
" penimis " visą laiką sap
nuoja apie "lovį" Ir "tešlą". 
Tai reikia žinoti, Ir kada pa
juntama, jog bent klek svoris: 
auga, tuojau tvarkytis Iki jo 
nepr Is įauginta Iki užsldusl- 
nlmo.

Dar kiti teisinasi "rūkau, 
nes aš labai tunku,kai nus
toju". Nuo velnio ragų ant 
šėtono nagų patekančia tik 
savęs apgaudinėjimas. Nuo

nlam" nebūtų tiek daug vfe - 
tos.

nį sūnų vakare 7 vai., jis 
valgo Ir aš, jo pasiilgus , 
jam padedu.Kltas sūnus, vy-‘ 6/ Negerk nieko valgant, 
resnls, pareina 9 vai, vakaro 
Ir tam juk reikia padėti. Vy
ras pareina tarp 11-12 vai. 
vakaro, tai kaip dabar jis 
vienas valgys?Kokia aš bū - 
člau žmona,kad su vyru ne
buvus visą dieną namie, ne - 
pabendraučiau prie stalo?" 
Bendrauja , Ir pučiasi. Dar 
jauna moteris, o pilvas kaip 
balionas Išpūstas,kad pirštu 
negalėtum įspausti. Be to , 
sako: "kada susinervuoju,tai 
pusę kepaliuko duonos su
valgau".

Dar viena- vakare eida
ma gulti, stojasi ant svars- "avižų pieno": 2 valgomus 
tykllų ir /jos vyras girdi tą šaukštus avižų dribsnių 
patį kas vakarą/s varstykles /oath meals/, užplikyk puse 
prakeikia, kad jos tiek daug stiklinės verdančio vandens, 
svorio rodo. Savo taukus dadėk pusę šaukščiuko me- 
praketkla paskutiniais žod- daus, dapIlk kitą pusę stlklI- 
žlals. Ir garsiai, šeimynai nės pieno Ir gerk.Kas liks 
girdint,prisiekia,kad nuo ryt ant dugno Išplauk lauk , 
/ mat jos pUvas sotus, tai į prausyklą.
lengva prisiekti/ nevalgys Ir 
poryt tik truputį Ir taip pra
dės tvarkytis. Deja,tas vis 
būna ne nuo dabar, bet nuo 
ryt. Kaip girtuokliai- meta 
gerti "nuo ryt", kaip rūko
riai meta rūkyti nuo "pasku
tinio" pokello cigarečių pa- 
pabalgos, taip "penimiai " 
vis pradeda save tvarkyti 
nuo "ryt" dienos. Bet Iš jų 
niekas tuo keliu nesusitvar
ko. Taip Ir minėta asmenybė 
vos ryt rytui Išaušus,/vėl 
šeima girdi Ir mato/ šaldy
tuvo duris kllpt-klapt klabi - 
na. Tas vyksta kas kelios 
minutės, Ir ta moterėlė pa
miršo vakar vakaro pažadus 
Ir keiksmažodžius svarstyk
lėms Ir savo lašiniams. Kur 
§Jąl ,i4;eFV matys L > ją dūpomls

Jei nori gerti, tai gerk bent 
pusę valandos prieš valgį ar 
valandą po valgio.
7/ Saldainių, šokolado, balto 
cukraus,baltos duonos netu
ri būti visai namuose.Pirk - 
damas visada prisimink,kad 
tu perki maistą, ne nuodus . 
8/ Netingėk, kitų nesluntl- 
nėk,kad tau tarnautų. Geriau 
tų kitam patarnauk, o prieš 
miegą būtinai pasivaikščiok . 
Ir tai ne šliaužimu, bet geru, 
dideliu žingsniu eidamas.
9/ Neik miegoti alkanas . 
Prieš miegą gali pasidaryti

Lai žydi sveikata Ir jau
nystė

■ ■.*

JEI BUTU TIK 
SAPNAS !...

nors valgo
„,kų Ir vitaminų,

Mūsų maistas turi turėti 
/ dienos bėgyje/ visko po 
truputį Ir kartu būti turtin
gas kalkėmis, fosforu, gele - 
žlm, variu, s lera, vitaminais, 
K,A, B,C,D,E Ir daugybe 
kitų, kurie jau Ištirti, bet 
dauguma dar nežinomi. Ka
da valgome nenufabrlkuotą 
maistą, tai Ir nenorint, tų 
medžiagų gaunam. Tada kū
nas .turėdamas visko ko rei
kia, nerėks taip dažnai "val
gyti*.".

Daugumas "penimių" tei
sinasi, girdi, "mano liaukos
netvarkoj". Netiesa, kad veikti 
liaukos netvarkoj, nes kieno valgymas pasidaro ne Iš reF- 
thyroldlnė liauka sutrikusiai ikalo,bet kad 
tas jau žinoma nuo pat kūdl- 11", 
kystės dienų Ir toks : asmuo 
būna gydytojų sąraše.

Man viena moteris sakė - 
si, kad jos liaukos netvar
koj. Aš jos paprašiau paro
dyti albumą Ir Iš jo sužino
jau, kad ji Iki 35 metų am
žiaus buvo plonutė, fIgūrInga 
mergina, o pč> 40 m. pradė
jo "lipdyti".

Kaip tas "prlslllpdlmas 
atsitinka? Nemanyklm, kad 
tie "penimiai" nusipenėjo iš 
karto. Ne*. Jie lipdė svorį 
pamažu. "Tai kas čia kaip

"nėra kas vetk-

pateisinti savo 
klaidomis. "Aš 

ot

Kiti nori 
klaidas kitų 
dar ne taip jau balsiai 
ta/ar kita/, tai jau tikrai nu
tukusi". Ta "tas", "kitas " 
ar "kita" save mato pro rak
to skylutę, o kitą per "rada
rą". Savo klaidas dangstant 
kitų klaidomis jau mes pa- 

. pildom dvi klaidas. Savo pa- 
" atlaikydami,savlnamės kito, 

apkalbėjimais.
Dar viena "penlmukė" man 

sakėsi, kad " aš " nugaliu 
kitaip. Ag sulaukiu jaunes-

vis 
tai

**»»»**»*♦»**»*«♦**********♦*******♦»*«*»*♦»***««»*♦*♦*

JEIGU NORI NUSTOTI -

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES

7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., 8 VAL.VAKARO.

197S.1.9 (

JEIGU GERI IR GALI GLR1I - ** TAVO REIKALAS **

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo);
Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
Dainiui L. 768-96Q6: Donaldui D. 661-1733

KReA/I 
VE/dRoDž/M

D O 
(Pasakėčia)

Mieste šaligatviu smagiai kiusnojo, 
o kartais ir viaukšnojo 

žvalus šuniukas.
Ant kaklo buvo jam išmargintas diržiukas, 
į tą diržiuką įsegtas brangus sietukas.
Sietuką laikė rankoje puiki ponia.

Atbėgo priešais kitas šuo 
ir pasisveikino su šiuo: 
"A, sveikas, Vabaliuk ! Kone 
prabėgau pro tave: nepažinau.

Dabar tu visas apkūnus, o ve seniau 
buvai toks liesas".

— "Rudžiuk, anie laikai jau liekas", 
su išraiška atsakė draugas: 

"Dabar jau daug kas 
kitaip apvirto. Atsistojau 

ir aš ant savo kojų:
matai — kilmingą ponią štai vedžioju".

A. Giedrius

••
••

•

Naujų metų naktis, lyg nau- 
javedžių išvakarės. Po links
mo ir triukšmingo banketo, 
savų lietuvių - brolių ir sesių 
aplinkoje, sniego ir šalčio 
krašte, atsirandu jaunystės 
prisiminibiuosę. Mintys skra
joja laisvos tėvynės laukais . 
Ten, kur Nemunas banguoja 
plačia vaga, krantai žaliuo
ja puošniom pušim, ąžuolais 
ir beržais, o galvijai pievų 
lygumose, lyg būtų gėlės rū- 
'lų vainike. Jaunystės mintys ’ 
skrajoja laisvos tėvynes lau - 
kais, dalyvauju jaunatviškoj 
nuotaikoj - vakaruškos - jau
nimo sueiga. Bet neilgai į 
Pasigirsta sunkūs dundėjimai, 
Tėvynės vieškeliais plačiais, 
sudrums darni jausnystės nuo
taikingus jausmus. . Audringi 
miražai užgaubė gimtinėj 

miestus ir laukus. Atsirandu 
ir spygliuotų vielų užtvaron, 
o pro jas pavyksta praeiti 
man ir mano likimo broliams, 
paliekant gimtąją bakūžę -sa
manotą , kurioje aš gimiau.

Atsiradęs jau šiame krašte, 
kur laisvės žibintas šviečia 
kiekvienam ir žinau, kad ten 
gimtinės laukus mindžioja 
svetimi, įsibrovėliai. Širdis

DAINININKĖS PORTRETAS

SU KUO PALYGINTI JOS VEIDO LINIJAS ?
KUR SLYPI JOS SIELOS ESMINIS PIEŠINYS ?
KAS ATSAKYS? IŠPUOSELĖTŲ ŽODŽIŲ . DERINYS ?

AR TA TYRA GAIDA, NUVILNIJANTI

koncerto skliautais, sutviskanti 
DŽIAUGSMU, IŠBLĖSTANTI MĮSLINGU LIŪDESIU ? 

AR MUZIKOS ERDVESE GLUDI
ATSAKYMAS I ASMENYBES MĮSLE ? >,

O GAL PIEŠTUKAS, LAPO DYKUMA

KELIAUDAMAS, ATRAS TĄ QILUMINI TURTĄ ? 
DAILININKAS-RRAJJEDA PORTRETĄ NERAMI A- 

—.„JjLANKA, TARSI.. J..(^,P.IRMĄ SY-KL-KURTŲr-

PIEŠINIO TINKLAS NERIAS MUZIKOS VERSMEN, 
VEIDAS IŠLIEKA NEAPRĖPIAMA GIESME,

ALGIRDAS LANDSBERGIS 
Kennebunkport 
1978 m. rugpjūčio* 10

Kas daryti?
1/ Pajutus, kad svoris kyla 
tuojau pradėk tvarkyti savo 
maistą, kad būtų kuo mažiau 
krakmolinių, saldainių, kep - 
ttnlų, tarkuotlnlų, miltinių, 
rfeballnlo maisto tavo die - 
toje.
2/ Tegul būna daugiau žu
vies, silkės,kiaušinių /kiau
šiniai turi būti virti minkš
tai, bet ne ant lašinukų kep
ti/. Pupelių, žirnių, grikių, 
lęšiukų, avižų, kvlečlų/lr tai 
tas’ maistas turi būti neper
dirbtas fabriko/.
3/ Jeigu turi "ligą" 
ką ‘ nors krimsti,
nusipirk džiovintų vynuogių nerimsta krūtinėje iš pykčio 
Ir visą laiką po vieną įsidėk 
į burną Ir člulp Iki su
minkštės. Tada perkąs k Ir 
Iščiulpk syvus, o odelę gali 
Išmest.Tada kitą vynuogę 
gali imti. Nenaudok greičiau 
kaip vieną uogą per 15 minu
čių ar Ilgiau, nes Ir nuo jų 
nutuks l, je Igu be tvarkos ry
si.
4/ Turėk namuose morkų, 
salierų, salotų, Ir kada no
ras apima valgyti, užkišk tą 
alkį lapais Ir šakniavaisiais, 
o ne dešromis ar trašku- 
člals/bulvlų Ir kt."čipsais"/. 
5/ Sėdant prie stalo, pir
miau pavalgyk Saločių, bllū - 
delį sriubos, otada kibk prie 
stipresnio,kad tam"stlpres-

ir keršto. Atsibundu iš sapnų 
vizijos į realų Naujųjų Metų 
rytą.

Ariau laukus, ir apsėjau, 
jaunyste savo tau idėjau.i 
Kario mundurą dėvėjau, 
Tavo sargyboje budėjau.

Galingi priešai tau grūmojo 
Iš, Rytų. — Pietų ir vakaru. 
Jiems reikėjo Klaipėda 
Dar ir priedu — Palanga.

Musu jėgos buvo menkos 
Pasipriešint, — milionams. 
Berlynas - Varšuva ir Maskva. 
Mūsų tėvu žemei, didi našta.

<V.M.) 
Winnipeg, 1978.

(Eilėraštis įteiktas solistei Ginai Čaplcauskienei su jos portretu, 
tapytu dali, V.K. Jonyno).

Sol. Gina Čapkauskienė, akompanuojant Sauliui Cibui,koncerto metu 
Kultūros Židinyje Broolyn, N.V., Lietuviu Katalikių Moterų draugijos 
70 m. sukakties proga.

Sol. G. Capkauskienė duos 2 koncertus Floridoje. Vasario 1 d. so * 
listė turės rečitali Miami Lietuviu klube, kuri rengia vietos šauliai. 
Vasario 7 d, koncertą St. Petersburge drauge su vietiniu choru, diri
guojamu muz. P. Armono. Rengia Lietuviu klubas prisidedant Lietu
vių Bendruomenės apylinkei. Nuotr. L. Tamošaičio.

TEL. 525 - 8971.

on^ &
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS___________

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENĮ NUO 11,30 iki 1 2 vai. nokti

PROGRAMOS VEDĖJAS
t..-Stonkevi^iu,, 1053 Alban.I ęr.. Duvrnoy, P.O. TEL. 669-8834

PRENUMERATA $ 10.00 melon® ir ’’***

keleivis
6*36 EAST oTo A0WAY • SOUTH BOSTON. MASS.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

To u py k i r skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo JO iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., Sejtadieniais 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 posk. ...... 11 %

_Tąįentų_ jpąsj5 _
II -jį Kanados lietuvių talei 

tų pasirodymą Rengėjų komi 
tetas nutarė suruošti Hamil
tone 1979 m. kovo mėn. 24- 
25 d. d. A. V. Parapijos salė
je ir Jaunimo Centre. Baig
minės varžybos įvyks sek
madienį kovo 25 d. Jaunimo 
Centre 4 vai. p. p.

Kaip jau buvo pranešta, ta
lentų pasirodymas - varžybos 
bus šiose meno šakose: šokio 
žodžio ir vaidybos, muzikos. 
Tačiau paskutiniame rengėjų 
komiteto posėdyje į talentų

pasirodymą - varžybas nu
tarta įjungti ir dailės meną.

Rengėjų komitetas sveiki
na KLB Hamiltono apyl. val
dybos paskirtą narį K. Kal
vaitį. Jam pavesta sudaryti 
jury - teisėjų komisijos.

KLB - nes Kultūros k-ja 
kviečia šiam talentų pasiro
dymui jau iš anksto ruoštis. 
Ypatingai prašoma į tai at
kreipti dėmesį lituanistinių 
mokyklų vedėjus. Artimiau
siu metu bus paskelbta no
rinčių dalyvauti registracija.

KLB Kultūros K-ja.

METAMS BESIKEIČIANT.. z
Aname gražiame mūsų 

tautos prisikėlimo laikotar
pyje, dainavo lietuvis poetas: 
’’ Ir keitėsi metai tolumoje , 
tarytum pasaka graži, Vy
riausias žirgą jau balnojo, 
jauniausiam gulint dar lopšy.

Ką mes bedtrbtumėm, kuo 
beužsllmtumėm Ir beslslelo- 
tumėm, gerai ar blogai gy
venimo mums padiktuotas 
pareigas atllktumėm, nori - 
me mes to ar ne,ankščiau 
ar vėliau, visuomet ateina ir 
mus pakeičia nauja pamai
na.. .Ateina tie nauji., kar-: 
tais Ir nelabai mums žinomi 
ar girdėti Ir vfeal nejučio
mis perima mums patikėtas 
pareigas, arba net Ir mūsų 
pačių kadaise pasiimtąją 
naštą. Visose gyvenimo sri
tyse tat kuo tiksliausiai 
vyksta, tik mes, besivyda
mi skubantį gyvenimą daž
nai to nepastebime.

Kas jie tokie? Kaip atro
do? Kas jiems pavedė, įga - 
įlojo tai daryti? Argi Iš viso 
yra tokių, kurie sugebėtų 
mus pakeisti? Bene tiks
liausias į tai atsakymas gal 
tiktų toks: Pats gyvenimas 
savaime visa tai tvarko.Vls- 
kas klostosi palei jo slėpi
ningus, nevtsuomet mums 
suprantamus dėsnius...

Vieni Išeina, kiti įeina,nes 
suklekvlena Išauštančia dle-

teIšėjai,betgi Ir artistai,at
liekantys tai kas mums pa
vesta Ir patikėta.

Stebėdami scenon įžen - 
glančlus jaunuosius, turime 
Ir juos suprasti. Šaltesnis 
vėjas lengvai gali pakenkti 
jauniems želmenims.Nerei
kalaukime, kad jau Iš karto 
jie mus pasigavę pavedžiotų 
po dausų karalystes, magiš
kai mus nuteiktų, visus mūsų 
rūpesčius vargelius sutar- 
plntų.. .Vėliau, gal būt, jie Ir 
tai padarys, o dabar svar
biausiai—jiems reikalingas 
teisingas, nuoširdus jų sup
ratimas, įvertinimas, jų pas
tangų bei darbų nuoširdus 
parėmimas.

Dienoms, savaitėms, mė- 
neslams Ir metams besikei
čiant, šitoks visa ko keiti
mus Is vyksta nuolatos Ir ne- 
atlaldžlal.

Yra sakoma: ” Bus taip , 
kaip turi būti.Gyvenimas Ir 
toliau nesulaikomai eis sa
vąja vaga". Nieko kito čia 
mums Ir nelieka, kaip tik 
sutikti su tuo. Nereikia nė 
didelio Išminčiaus vis's tai 
suprasti...

Žengdami per Naujųjų Me
tų slenkstį, turime progos Ir 
daugiau apie visą tai pagal
voti, pasvarstyti, pamąstyti, 
nes tai Ir yra pati didžiau
sioji Ir pagrindinė šio mūsų 
gyvenimo mįslė.

MOKA: = IMA:
10% už 1 m. term, indėliu* = ,

9 ■ už 3 m. term, indėlius = 9 /4% ui asm- Paskd,«
9% už pensijų ir namų planų =
9% speciali taup. sųsk. = 9’/a% už mortgižius
,8.%> už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 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

■r 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

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

M8V 1C6.

* Namų — Gyvybės 
A * Automobilių
r <r VC * Komerciniai

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

HAMILTONO TAUTOS FONDO SKYRIAUS 1978m. 
piniginio vajaus aukotojų SĄRAŠAS.

264. 23 dol. - KLB Hamiltono ap. valdybos Vasario 16 
minėjimo likutis’, 50 dol. - Hamiltono Lietuvių Koopera
tyvas TALKA, 200 dol., - DLK Algirdo šaulių kp. Lietu
vių Namų A. B.", 100 dol. - KLB Hamiltono ap. Valdyba;
55 dol. - A. Patamsis; 50 dol. - J. G. Skaistys, Hamilto
no Medž. Žūki., klubas GIEDRAITIS, Br. Steponavičius , 
JJSteblys, P. Sakalas; 45 dol. - J. Asmenavičiua; 40 dol.
— O. Stasiulis, F. Rimkus,; 35 dol. -K. Gudiškas, P. 
Kanopa, A. Liaukus, J. Bajoraitis; 30 dol. -M.Repečka, 
V. Agurkis, J. Romikaitis, V. Leparskas, J. Liaugminas, 
B; Grajauskas, L. Skripkutė; 25 doL. -Prel. J. Tadaraus-

na reikalingi Ir nauji darbi- Reikšdami pagarbą vl- 
nlnkal. ..Be abejo, daugiau - slems tiems,kurie praeityje 
s lai mes pastebime viršūnė- mus vedė, linksmino Ir guo- 
se esančius,- tuos, kurie dė, mumyse ūpą Ir nuotaiką 
mums vadovauja, mūsų gy- kėlė, tuo pačiu supraskime , 
venlmo kelius grindžia, įvertinkime, o svarbiausiai 
mums Ir ateinančioms kar- tai neatstumklme Ir jauną- 
tpms gaires nustato. ją, jau ęlų laikų scenon įžen-

Ryšklūu už kitus pasteb I-, glančlą, mums padėti besi
me Ir įvairius mūsų šiol ruošiančią pamainą... 
sudėtingo gyvenimo kultūri
ninkus: muzikus , solistus, ra- "**** ■■ 1 ——— 
šytojus, poetus, mokytojus , iCFftl LIETUVIU NAMAI

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

TORONTO, ONTARIO 
M6P 1A5

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., OEfl
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokama* pristatymas •

kas, A.Kamaitis, P. Breichmanas, dr. V.Kvedaras, St. 
Pylipavičius, Lietuvių Pensininkų Klubas, St.Kačinskas, 
K. Mileris, A. Juozapavičius, Vikt. Stankevičius, E. Kai
rienė, G. Jasevičius; 20 dol. - J. Deksnys, A.Buinys, S. 
Rakštys, Br. Milašius, B. Vidugiris, A. Garkūnas, M. 
Juodis, I. Vegis, M. Jonikas, Pr. Jankus, P. Latauskas, 
J. Mažulaitis, J. Astas, A. Obcarskis, dr. O. Valaitienė , 
J. Pyragius, L. Gutauskas, I. Varnas, J. Pleinys, J. Bub- 
nys, A. Pylipaitis, P.Masys, K.Meškauskas, V. Lukas , 
A. Gedrimas; 15 dol. - A. Erštikaitis, V.Kairys, V. Sau
lis, V. Stabingis, L. Borusas, L. Baltakys, S. Šešėlgis, G. 
Martišius, P. Pleinys, J. Naujokas, P. Brasas, O. Savic
kienė; 14 dol. - P. Gužas; 12 dol. - A.Giriūnas, J. Tomke- 
vičius; 10 dol. - J. Raguckas, E. Giedraitienė, Br. Venc
lovas, Hamiltono Kat. Mot. D-ja, A.Mingėla, A. Judd, A. 
Petkevičius, E.Lengnikas, Mooshead Tavern, A. Stanevi
čius, P. Enskaitis, J.Kšivickis, A. Trumpickas, A.Gra -

scenos darbuotojus bei kitus 
j tems giminingus visų ge - 
rovei Ir labui pasiaukojan
čius asmenis. Neretai mes 
žavimės jų žodžiais, gėri - 
mės jų atliktais darbais , 
stebimės sugebėjimais, at
itekamo darbo ar veiksmo 
patrauklumu.

Visa tai būna pasiekta tik 
didelio pasiryžimo,pasiau
kojimo, ligų metų sun
kaus darbo, Ištvermės Ir 
kantrybės dėka.
7 Nuolatos mes matome, 
kaip jie, net su kaupu atida
vę viską, ką gero, gražaus

Viktoras Ignaitis iš Brad- 
fordo, Anglijos, padovanojo 
LN du gražius Lietuvos ku
nigaikščių portretus. LN val
dyba reiškia nuoširdžią pa
dėką.

Lietuvių Namų skaitykla 
perkelta iš posėdžių būstinės 
į barą "Lokys".

Lietuviškų audinių, plokš
telių, gintaro išdirbinių ir 
knygų galima įsigyti popie
čių metu kiekvieną sekma
dienį. Ten gaunama ir Simo 
Kudirkos knyga anglų kalbo
je. . . (Iš biuletenio)

r

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• |>taigo* tel. 233-3334 211-2661 231-6226*

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

turėjo, iškeliauja ton Amži
nosios Ramybės šalin,past - 
traukia Tyliųjų saulėleidžių 
žemėn. Scenon gi rikiuojasi 
naujoji pamaina, i_____
mums žinomi ar girdėti jau
ni žmonės. Čia štai ir yra 
visa paslaptis, tos nuolatos 
bevykstančlos gyvenimo 
dramos pats svarbiausias 
punktas. Šioje nuostabioje

jauskas, E. Boguslauskas, J.Svilas, V.Kazlauskas, B. 
Pakalniškis, J. Tarvydas, A.Muliuolis, A. Jankauskas, R. 
Matukaitis, M. Lazdutis, A. Šukaitis, G.Melnykas, A. Sta- 
sevičius, A. Tėvelis, J. Vengris, M.Pikė, P.Eismantas , 
P.Labuckas, K.Kvedaras, V. Perkauskas, P. Bosas, A. 
Kybartas, dr. A. Gailius, J. Leščius, A. Lukas, V. Sakas , 
S. Burdinavičius, L. Palčiauskas, Z. Žilinskas, T. Zaran- 
ka, A. Seniūnas, L. Pliūra, L. Ulbinas, Z. Pulianauskas , 
J. Gimžauskas, L.Mačikūnas, V.Kybartas, J. Dervai t is, J. 
Kažemėkas, E. Apanavičius, G. Paukštys, A. Prisigaus kas, 
V.Morkūnas, J. Didžballs, J.Krištolaitis, P. Valionis;
7 dol. - J.Mikšys, A. Paulius, P. Girnius; 6 dol. - A. Jan- dramoje visi mes esame ne 
kūnas, P. Lukošius; 5 dol. - J. Žemaitis, A. Jurgutis, P. vien tik žiūrovai, vertintojai,

• "Varpo" choras, vad. muz.
J. Govėdo, nors gausus, bet 
dabar paskelbė choristų ver- 

mažal bavimo vajų. Tilcimasi, kad 
įsirašys daugiau iš 4aunosios 
kartos, kurių, kaip žinome , 
Toronte yra nemažai.

Kodėl jauni žmonės turėtų 
palikti savo gerus balsus , 
pežinomybei, kuriais visi., 
galėtume žavėtis, jei jie dai
nuotų chore. J. K.

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

ieftadieniaii 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Jąnovižiai__ Į

rėčkas, Z. Stanaitis, P. Vaitiekūnas, J. Zurlys, D. Bal - 
sienė, J. Januškevičius, R. Bagdonas, J. Adomauskas, J. 
Stanius, P. Pranckevičius, Keliačius, J.Merkevičius, V

Kareckas, S. Senkus, J. Tolys, A. Bugailiškls, A. Vizgirda, 
K. Baronas, D. Jonikas, Z. Didžballs, F.Urbaitis, St. Da
lius, K. Norkus, J. Stonkus, E.Kudaba, J. Remesaitis, S. 
Bikinas, W. Bruzgis, F.Ciparis, K.Bungarda, S.Raupė - 
nas, A. Gudelis, L.Kūkalis, K. Žukauskas, B. Orvidas, V. 
Beniušis, P.Armonas, A. Virbickas, V. Sartininkas, A. 
Navickienė, P. Šeirys, K. Deksnys, J.Kriaučiūnas, T.Fal- 
kauskas, V. Bilevičius, J. Mačys, L. Paškus, B.Mačys, V. 
Bagdonas, V.Motijūnas, V. Svilas, K. Žilvytis, O. Kudž- 
mienė, H. Rimkevičius, J. Bartkus, D.Kriaučiūnas, J.Kly- 
pas, P. Baly ta, P. Žulys, A. Enskaitis, A.Tumaitis, Z. 
Gedminas, J.Kamaitis, P. Juškevičius, A. Bara dins kas , 
J. Stungevičius, P.Ročys, D. Slavinskas, A. Vinerskis, Vik. 
Vinerskis, W. Taučkėla, V.Matukaitis, R.Matukaitis, V.
Adamonis, J. Povllauskas, M. Šniuolis, D.Kochanka, J. Le- 
kutis, M. Stasevičius, K. Milašius, A. Budinlnkas, K. Jur-

Hamiltono lituanistinės mokyklos mokiniai Kalėdų Eglutėje išpildo B.
Pukeleviciutės vaizdelį *Dar2ovii^ gegužine". Nuotr. J.Miltenio.

gelis, K. Petrauskas, J.Kaminskas, V. Narkevičius, T. 
Kažemekienė, P. Lukavičlus, A. Petraitlenė, V.Liškaųakas 
J. Sadauskas, J. Visockis, V.Miškinis, Z. Stonkus, P. Za- 
barauakas, J. Kažemėkas, L.Klevas, A. Vi n da šiene, A.Ši- 
llnskis, K.Urbanavičius,F.Krivinskas, J. Žukauskas, Z.

Čečkauskas, P. Lukošius, V. Pilkauskas, J. Kazickas, K.
Kalvaitis, J. Stankus, A.Mikalauskas, J. Juozaitis, St.
Žvirblys, E. Simons, P.Budvidis, A. Šllgalis, V.Ikasala ,
V.Mikuckas, K.Rulys, S.Karalėnas, A. Joniką, J. Ka -

Merkevičius; 4 dol. - J. Butkevičius, K.Karaška, R. Gied
raitis, P. Volungė, A. Palčiauskas, V.Kvedaras, J. Pa- 
cepavičius;3 dol. - J.Kažukauskas, A.Sarpalius, B. Ju
revičius, F. Pajarskas, P. Zubas, A.Pusdešris, J. Devei
ki^, P. Siūlys, J.Jokubynas, J. Banevičius; 2 dol. - M. 
Gudinskas, J. Gedris, J. Riekus, A.Kaušpėdas, P. Vait
kus, A. Petrauskas, P. Vizbaras, G. Palmer, V.Jasinevi- 
čius, J. Rudaitis, Antanaitienė, C. Chromanskis, A. Gode
lis, J. Sakalauskas, K.Mikšys, O.Mikšytė, V. Rusinavi - 
čius, F. Enskaitis, P.Kovelis, J. Bučinskas, M.Petkevi - 
čienė, L. Meškauskas, S.Elvikis, J. Bilevičius, A. Kai - 
man ta vičius, J. Mačiulaitis, A.Blauzdys, K. Čeliauskas, 
J. Stanaitis, B. Juodelė, A. Maksimavičius, A. Aušrotas , 
A. Bilda, J. Grigaitis, M. Stakevičius, M. Trumpickas, J. 
Dragaitis, P.Rakauskas, V.Janušauskas; Idol. - M. T. 
Vainauskas, V. Beniušis.
35 dol.-V. Januška, 10 dol. - A. Gedrimas.

Nuoširdi padėka visiems parėmusiems mūsų laisvės 
kovą bei piniginio vajaus rinkėjams - J. Deveikiui, L. 
Borusai, J. Pakalniškiui, A. Trumpickui, H.Rimkeviči 
A.Muliuoliui F. Rimkui... — už paaukotą laiką šiai plnlgi - 
nei rinkliavai.

Tautos Fondo Hamiltono sk. Valdyba , 
A. Patamsis Pirmininkas 
St.Kanopienė Iždininkė.
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rinkta VLIKo valdyba.
S. Paulauskas

sudbu
AUKOS TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui aukojo: $250 
Petrėnas Petras: $50- Pode- 

Venskus

-L. J. a. a. J. Remeikio at
minimui; $ 20 - Braškys An
tanas, Rotkis Erikas, Remei- 
kis Kęstutis; $ 15 - Tutinas 
Kostas, Remeikis Gediminas, 
Račinskas Romas Dr., $ 10 -

VLIKO SEIMAS
VLIK-o Seimas įvyko gruo

džio mėn. 9-10 d. d. Čikago
je. Jį atidarė seimui rengti 
komiteto pirmininkas Pranas 
Povilaitis., Toliau kalbėjo 
VLIK-ko pirmininkas dr. K. 
Valiūnas. Maldą sukalbėjo 
J. E. Vyskupas V. Brizgys. 
Išrinkus seimo prezidiumą, 
buvo sudarytos 3 komisijos. 
Vliką sudarančios grupės į 
komisijas paskyrė po vieną 
atstovą.

Tomas Venclova kalbėjo 
apie Žmogaus Teisių padėtį 
Lietuvoje.

Paskui sekė sveikinimai. 
Žodžiu sveikino Lietuvos 
gen.; kons. J. Daužvardienė , 
savo ir diplomatinės tarny - 
bos vardu, PLB pirm. Vy
tautas Kamantas, BALE - o 
pirm.M-Rudienė, ALTos kun. pienė Saliomėja, 
Stašys, SLAE.Mikužiūtė.KLB Petras, Kibickas Jonas; $30 
pirm. Simanavičius, JAV LB 
Bronius Juodelis, Ramovėnų 
ir (R) LB-nės Andrius Juš
kevičius ir LŠST pirm. Ka
rolis Milkovaitis. Raštu svei
kino mūsų diplomatai: Lozo
raitis s., Balickas, Baltru--Sabas Antanas Kun. , Kulnis 
šaitis, Bačkis, Simutis, Če
kanauskas , Lozoraitis j., 
Žmuidžinas, Gerutis ir įvai
rios organizacijos.

VLIKo Tarybos pirmininko 
pranešimą paskaitė Žadeikis, Poderis Kęstutis, Jute lis Po- 
o valdybos pats pirm, dr. K. 
Valiūnas. Toliau vyko gyvos 
diskusijos ir paklausimai.

Po pietų pertraukos buvo 
Tautos Fondo pranešimai ir 
dr. Br. Nemicko paskaita — 
Žmogaus teisės ir Madrido 
konferencija.

Seimas nutarė rytojaus 
dieną, 
kviesti Tarybos posėdį.

Vakare buvo koncertas — 
vakarienė, kurios metu kai- Ferdinandas, 
bėjo dr. D. Krivickas ir dr. 
Olgvara Spilners, Pabaltie- 
čių Santalkos pirmininkas. 
Meninę programą atliko Lai
ma Rastenytė ir Darius La
pinskas. Salė buvo pilnutėlė.

Gruodžio 10 d. nuo 9 iki 12 
vai. vyko komisijų posėdžiai. 
Po jų kalbėjo šiemet bebai
gianti universitetą Ofelija 
Baršketytė jaunimo temomis- 
Toliau buvo skaitomos, dis- Martišius Juozas; $ 2 - Bu- 
kutuojamos ir priimamos re- tauskas Viktoras, Labuckas

Liudas, Kusinskis Aleksas, 
Juška Vladas, Mazaitis Pet
ras, Rimas Kazimieras, Ja- 
sinskas Jonas, Ragauskas I- 
zidorius, Gudriūnas Viktoras,

vilas, Stankus Justinas, Se- 
mogas Jonas dr., Ruksys An
drius; $ 5 - Bružas Valys, 
Gatautis Antanas, Stepšys 
Vaclovas, Danilevičius Ze
nonas, Baltutis Leonas, Bar
kauskas Albinas, Kručas Juo
zas, Šviežikas Kazimieras, 
Kriaučeliūnas Vladas, Liut-

pasibaigus seimui, kus Povilas, Ramonas Kos
tas, Kriaučeliūnas Jurgis,. 
Milčius Algis, Albrechtas 

Strakauskas
Antanas, Raškevieienė Aida, 
Slėnius Jurgis, Juozapavi
čius Antanas, Gustas Pranas, 
Semežys Petras, Petrėnas
Jonas, Grinius Vytautas, Gris- » Montrealio Lietuvių Studen- 
konienė Liucija, Lencas Sta- tų Sąjunga tarpšventėje turėjo 
sys, Staškus Juozas, Kri
vickas Stasys, Paulaitls Juo
zas, Staškevičius Albertas, 
Niekus Domas, Deveikis Vin
cas, Pranskus Jonas; $ 3 —

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

(Storage)

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

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave.,’La Salle. — Tel. 366-7281

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Navininkai V. Šulinskas & Soti Tel. 364-5712.
 i . -nuriiiii ' i--1---- _ —

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausio* patarėjas Ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

'Richard',kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngol
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kol namo stogas blogas orkai statote..

364-1470 g

Kazė BRAZDŽIONYTĖ

9: 00 - 9:30 vai. vakaro. 
9:00 - 9:30 vai. vakaro 
9;30 - 10:00 valo vakaro.
iš WOPA stoties 1490 AM

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

"LIETUVOS AIDAI"
Veda

zoliucijos ir seimo nutari
mai.

Bronius Bieliukas paskaitė 
šešių grupių pareiškimą, kad 
kviečiamame Tarybos posė
dyje jos nedalyvaus.

Dar kalbėjo VLIKo pirm, 
dr. K. Valiūnas. Seimas baig
tas Lietuvos Himnu.

Po seimo susirinkę 14 gru
pių vadovai (nedalyvavo Br. 
Blelluko grupė ) vieningai 
nutarė pasiūlyti Tarybai 
kviesti jos posėdį už mėnesio dį kenčiančiai priespaudą tė- ’Giedrės Rinkūnaitės-Paulio- 
Čikagoje, kuriame būtų iš- vynei, aukojant Tautos Fon

dui, širdingai dėkojame. AČIU; pramoginių dainelių, kurių 
Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba.

o Vlado Kriaučeliūno, Jur
gio Kriaučeliūno brolis- 
Bronius Kriaučeliūnas .buvęs 
atsakingas Teisingumo Mi - 
nisterijos tarnautojas, mirė 
Amerijoje. Beveik tuo pačiu 
laiku, sesuo Elena Montvi
lienė, buvusi Sibiro tremti
nė, mirė Lietuvoje. Bro
liams Vladui ir Jurgiui, jų 
šeimoms, artimiesiems, šir
dinga Sudburio lietuvių užuo
jauta.
o Krivickas Stasys, Antanas 
Juozapavičius ir Antanas 
Gatautis, išdirbę nustatytą 
nietų skaičių INCO darbo
vietėje ( imperijoje ) išėjo į 
pensiją. Sėkmės!

J. Kručas

Veikia : 
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Penktadieniais

Visos laidos 
banga*.

Adresas* 2646 West 71-st St.
Chicago,UI.60629. Tel.778-5374.

Zigmas, Jonikas i Klemas, 
Bružas Ignas, Rupkalvis And
rius j Nudgent Albinas; $ 1 — 
Kupris Martynas. Už ištiestą nė dalis. Toronto " Gintaro” 
pagalbos ranką, atvertą šir-

rapija suruošė parapijie
čiams vakarienę, kuri praėjo 
sklandžiai, nes buvo ir meni

mergaičių oktetas, vedamas

nienės, padainavo kelioliką

bndon, ont..
i - _ ■ . ' ■ -— — ■ -

Iš s _ Veiklos.
Neperseniai, kaip ir viso

se vietovėse, Londono lietu
vių Šiluvos Marijos vardo pa

tarpe buvo ir viena-kita liau
dies stilizuota dainelė. Publi
ka nuoširdžiai plojo ir savo 
daina vimujungėsi su gintarie- 
tėmis. Pagirtina, kad To
ronto jaunosios mergaitės, 
mėgdamos lietuvišką dainą, 
vyksta pasirodyti ir į kitas 
apylinkes. Malonu, kad vi
sam Toronto "Gintaro" an
sambliui dabar vadovauja 
buvę londoniškiai pp- Nausė
dai.

Juda kruta ir Londono lie
tuvių pensininkai. Jie kas mė
nesį pastoviai daro prasmin
gus susirinkimus, paįvairin
dami juos kultūrinėmis pa
skaitomis. Praeitą kartą tik
rai įdomią paskaitą su ilius
tracijomis skaitė mokyto
ja Gražina Petrauskienė apie 
M. K. Čiurlionį. Paskutiniu 
laiku pensininkai išklausė 
paskaitos apie lietuvių kalė
dinius papročius. Paskaitą 
skaitė saviškis, taigi pensi
ninkas. L. E -tas

MontrealKRONIKA" Gyvena juodu Rimo turėtuose
PRALEISTAS SVEIKINIMAS gražiuose namuose Dorvai.
"NERINGOS" Jūrų ' 'Šauliu • Alek. ir M. Augaičių sūnūs 

Kuopos Valdyba švenčių’ pro
ga sveikino visus šaulius-šau
les ir visus lietuvius, nežiū- 
rint kur jie begyventų. NL.

Juozas su žmona Kristina 
Ottawoje, susilaukė pirma
gimės dukters.
• Petras ir Elė Jurgučiai iš 
sikelia į London, Ont., tar
nybos reikalais.

Elė buvo veikli Montrealio tuviai: Barbora Jurgutienė, Memorial ligoninėje turėjo 
tradicinę Žiemos Stovyklą kai- skau^iu tarpe ir taip pat Va- Kazimieras Jasutis , Pr-Šup- akies operacija ir jau sveiks-
nuošė. Privažiavo jaunų žmo- 
nių apie 130 iš visur ir.net iš 
Chicagos. Ją užbaigė su Nau
jųjų Metų sutikimu viešbutyje 
prie St. Donat, P- Q.
• H. ir B. Nagių šeima šven
tėms, buvo išvykę pas artimuo- ninkė _ neleido 
sius į Chicago. Sūnus Ginta
ras sugrįžo ankščiau į stu - 
dentų Žiemos Stovyklą.
• Notarė Rūta Pocauskaitė 
susituokė su Rimu Ručinsku

vorykštės klubo narė. Ponų 
Čičinskų bute jai buvo su
ruoštas atsisveikinimo po
būvis. Susirinko draugės .iš 
arti ir toli. Aldona Čičins- 
kienė - labai vaišinga šeimi 

viešnioms 
per daug liūdėti. Visų susi
rinkusių atminimui Elei bu
vo įteikats žiedas ir pasiža
dėjimai aplankyti naujoje 
vietoje. "Vaiva"

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Viskas
Jettė & Frėres

MODERNIEMS NAMAMS
Visi kiti vandentiekio ir _ 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie- 
manių pardavimas ir jren- J

_----- L girnas. Atstovaujame - 1
Hydro - Quebec išnuoma- 
vimui karšto vandens tie- '

tL kimo. Veltui įkainavimas.
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing & "Heating kontrakloriu*.
________U0-Že AVtNŪt -

PADĖKA

Mirus mano broliui Vincui Norwood, Mass. USA. 
Nuoširdžią padėka reiškiame visiems, kurie prisidėjo 
savo dalyvavimu laidotuvių metu — koplyčioje, 

bažnyčioje ir kapinėse.

Taip pat dėkojame visiems, kurie suteikė man 
užuojautų asmeniškai, o ypač, L. K. Mindaugo 
ŠauliųKuopos Valdybai, kuri užjautė 

per spauda —

Mykolas G r i n k u s 
su šeima

Musu.kuopos nario š. Jono JurguČio žmonai 
BARBORAI JURGUTIENEI mirus, nuoširdžiu 
užuojautą reiškiame vyrui ir kitiems, 
artimiesiems —

L.K. Mindaugo Šaulių,Kuopa

Musu Kredito Unijos nariui 
A t A

CHARLES JASUČlUI
mirus, jo žmonai Konstancijai bei kitiems jo 
artimiesiems, nuoširdžią užuojauta^ 
reiškia -

Montrealio LietuviųKredito 
Unijos "Lito” Valdyba

Musų Kreditą Unijos nariui 
A t A

dimininkui linkonui
mirus, jo žmonai Elenai ir visiems kitiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos “Lito” Valdyba

Mūsų Kredito Unijos narei
x a t A

^MA-RIJAl OLŠAUSKIENEI mirus, 
oi, oi jes vyYui Mečislovui, dūktai Karki ir visiems 

kitiems artimiesiems nuoširdžių užuojauta 
reiškia —

Montrealio LietuviųKredito 
 Unijos “Lito" Valdyba

• Švenčių metu mirė šie lie- • Ona Šulmistrienė Reddy 
Memorial ligoninėje turėjo

levičius ir Marija Olšauskienė, (ta namuose.

PARDUODAM A
Miami Beach Kurorto, ne

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

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

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- 
prista temt 

ir atsiimant
M. PHILIPPE IŽZI —~

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

con, corner 5.ev.7661 A CENTRALE 
495-90e AVĖ

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

----------  — 7 6 6-2667.

306-7*1* VARDAVIMAS:
Chrysler • Monaco a charter a Dodge a Dart 

i Goon e Swinger a Special • Sedan • Trucks
7635 Boul. LaaaUe, La Salle, P.O. .--- ---------------------------------- 111 ■ "

y •lru^
TDAlCTtAULT^^^^^

l.aJSnuiji

Krrmr..iii’
Mechanizuotas ratų Ir kitų dalių reguliavimas. Harts (Body), taisymas ir 
dažymas nauj ome g or ale ir moderniom i s priemonėmis. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, pr'e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365-3364.
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NL REIKALAI
LAIKRAŠČIO RĘMĖJAI:

’’NL" laikraščiui paremti 
Švenčių proga su sveikini
mais gauta aukų:
$ 200.
LITAS Kredito Unija, Mont
real, TALKA, Kredito Koo
peratyvas, Hamilton, 
$ 100.
PRISIKĖLIMO Parapijos Ko
operatyvas - Toronto;
$ 50.
P. Kali kaus kas - Australia, 
Tautos Fondo Atstovybė -Ka-

nadoje, St.Misiulis - Edmon
ton;
$ 35.
Aušros Vartų Choristai,Mont
real, Pabaltijo Žygio už Žmo
gaus Teises Komitetas, USA; 
$ 25.
KLKMoterų Draugija, Mont
real, Vlado Putvio Šaulių 
Kuopa, Toronto, KLB Šalpos 
Fondas, Hamilton; 
$ 20.
Algirdo Šaulių Kuopa - 
milton;

SVARBUS PAKVIETIMAS
Malonūs skaitytojai, nese

damas ir Įvertindamas Ausros Vartų 
chorą ir jo dirigentes darbą, per A.V. 
choro metinį koncertą, įteikė savo 
skulptūrą "Dirigentė" padarytą iš 
briedžio kaulo. Už ją Choras nuo 
širdžiai dėkoja.

NL S pandos Balius
BALANDŽIO 21 d. - ATVELYKIO ŠEŠTADIENĮ, AUŠROS VARTŲ SALĖJE.

\ Laikraštis tik $7.00 -
\ 'pirmiesiems /
\ metams ! /

$ 15. '
Jurgis Bendikas - La Salle; 
$ 10.
V. Tamulevičius -Montreal, 
j. Adomaitis - La Salle;

Ha-

GENOVAITE MONTVILIENĖ PRIE NAUJO KILIMO - "JŪRATĖ IR KASTYTIS'

NL” laikraščio prenumera- 
as ( $ 20. ir daugiau) apai-

"NL" rėmėjai, siųsdami 
apsimokėjimus, atsiuntė ir 
nuoširdžius linkėjimus, kaip 
"NL",taip ir visam laikraš - 
čio štabui. AČIŪ visiems.

NL.

Atidarymo žodį tarė Mo
nika Jonynienė, užbaigiamąjį 
Tėvų Komiteto varduS. Bar
šauskas.

Taip, su mūsų vaikų pasi
rodymu šventine programa , 
tikrai pajutome, kad šventės
jau čia pat! Tegul jos būna 
dar ilgai švenčiamos mūsų 
Lituanistinės Mokyklos.

PO ŠVENČIU PAMOKOS 
VĖL PRASIDEDA SAUSIO 13 
d. , 9 vai. ryto.

Dr. E. Andrukaitis. F.R.C.P. <C)

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

MONTRĖAL H2J 1 K4 
P. Q. CANADA

Dr. J MaliŠk-a
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherinc Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, nunių 488-8528

DR. V. GIRlŪNlENfc 
Dantų gydytoja

5330 L'A»iom*tion Buvo. 

Montreal.

Tru. 255-353®

NAMAI-APARTMENT Al- 
ŽEMė-PASKOLOS

Ito

* «|,| me’ 
nimbi it

FOTO M.L.S.
SISTEMA

445 Jean Talon W, Suite 305,MtL
Tel: 273-9181 Rus.737-0844

D.N. BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P.Q.

Tel. 932- 6662; namų 73?- 968 1.

Dr. A.S. Popieraitis
R.A.. M.D.. O.M., M.Se.. k.M.C.C.,’E.R.€.S.<c'

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

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R, GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 0 9:30 p.m. 
Livrą i son grafaite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojanti s pristatymas 

7626. rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

R. J. Ižganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, b.a., b.c.l
Svita 627, 3 Place VilU M<rie, 
Montreal, Quebec H 38 2E3

Tel. (5 M) 871-1430

ADVOKATAS

J.P. MIUER.BA, B.C.L.
168 Notre Dome Street E. fui te 205. 

Tel: 866-2063; 866 2064

8 psl.

R. Andriekus, Australia, J. 
krištolaitis, Cleveland; V. 
Pužauskas, California; J. Vi
tas, Tillsonburg; A. Vapsie- 
lė, V. Skaisgirys, St. Mor
kūnas, P. Efertas, Z. Ba
rysas, Montreal; St. Šiliaus- 
kasjLachine; P. Kaziukonis, 
Woodstock; A. Paškevičius, 
V. Trečiokas, Ottawa; A. Pa
kalniškis, P. Lukošius, B. 
Kronas, St. Dalius, Hamil
ton; E. Szewczuk, J. Bitne- 
ris, La Salle; V. J. Bakunas, 
Pembrooke; V. Oželis, Que
bec; P. Polgrimas, St. Ca
tharines; M.Račys, H. Šiau
rys, M. Aukštaitė, Dagys, 
J. Daunys, Toronto; M. Zub- 
rickas, Oshawa; J. Jakaitis, VIII-IX skyriaus mokiniai. 
London ir J. Bersenas, Mt. 
Brydges-

MUSŲ MOKYKLA 
SURE*NGĖ EGLUTE

Montrealio Lituanistinė 
Mokykla rūpestingai ir gra
žiai paxu š tradicinę Kalėdų 
Eglutės programą š. m. 
gruodžio 17 d. šv. Kazimiero 
Parapijos salėje.

Programa buvo neilga, 
montažo formoje,pritaikyta 
mokinių pajėgumui ir nuo
taikoms .

Vaikai ypač nudžiugino, 
kad pasistengė balsiai kal
bėti, žodžiai buvo gerai iš
tarti.

Labai pagyvino ir visus
programos pasirodymus tin- niai tilpo šiame laikraštyje 
karnai sujungė Seselės Te - straipsnis apie rimtą išgė- 
resės išmokyti ir akordeonu rimo problemą. Jeigu norite 
palydimi vaikai, pagiedoję daugiau apie tai sužinoti, ga- 
naujų įdomių giesmelių. Bal- lite aplankyti Lietuvių A. A . 
sėliai skambėjo šviečiai ir grupės susirinkimą, 
išpildė muzikaliai. Susirinkimai vyksta kas

16 vaikų atliko vaidinimėlį, trečiadienį, 8 v. v- NL re - 
3 vaikai deklamavo po vieną 
eilėraštį, 6 snaigės šoko.

Giedojo visi maži ir VII-

dakcijos pusrūsyje.

Kalėdų Senelis apdovanojo 
mokinius dovanėlėmis. Pri - 
sirinko nemažas būrys sve
čių ir mažiukų, reikia tikė
tis, busimųjų mokinukų. . .

Dainas ir giesmes paruo
šė Seselė Teresė, programą 
J. Adamonienė, A. Baršaus
kienė, J. Adamonytė, režisa
vo J. Baltuonienė.
----------- ‘TtMren^nnennM

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac ėr Buick -k Astre
• NERIBOTAS pasirinkimas vartotu 

IR NAUJŲ automobiliu i
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J
PASINAUDOKITE I_______

PASIKALBĖKITE SU
fAanag.r*. 

lEO GUŽEKAS

LEONAS CURECKAS 
Sd«B Manager 

(Lietuvis atBtovos)

mw Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391_

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA

i H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
'Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos J^A.V. ir kt. Kanadosprovlncijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-3761

Agentūra veikia nuo 1945m.

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

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 9^4%
pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas ...................... 9%
depozitų-čekių s-tas....................6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines .............................9Vi%
nekiln. turto..........................9'A%
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 perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INCAMtUOUMtHT - HMMITWU

PAR D MAS

ĮVAIRIUV **

BALDU*>•
PER

KRAUTUVES

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE 4e AVtNUE 363-3887
_______  j TB43 CKHTRALK 300-1888 (DKCORATION) Į

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas ......................6.0 %
Taupomąsias s-tas .................9 %
Pensijų planas ........................8.5 %
Term. ind. 1 m. ..................... 9.5 %
Term. ind. 2 m....................... 9.75%
Term. ind. 3 m......................10 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turte ...........
Čekių kredito ..........
Investacines nuo ....

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumą.

11 % 
10.5% 
12.0% 
11-5%

iki $10.000

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarą 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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