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SAVAITINIU IVYKIU BENDRUOMENYBĖS ■
tiek tarptautinės padėties čiams už gausias aukas ,įga-

lai -
Kaip 
Le-

nalų" po jo vyriausybės 
mėjlmo, tvirtino jis'./ 
žinoma, tai netiesa/, 
vescęue užtikrino Louis lan-
nos gubernatorluEdwln Ed
wards, kad po "yes" re - 
ferendumo dauguma ang - 
llškal kalbančių liks provin
cijoje Ir jis karštai tikįs 
” by God",kad jie pasiliks , 
nes juk jie esą dalis Que
bec’© šeimos t

Viešėjęs 4 dienas, Le- 
veso,ue lankė Louis lannos 
mokyklas prancūzų kalba. 
Visur buvo šiltai sutiktas, Ir 
jam buvo padėkota už Que
bec’o duodamą jiems: kultū
rinę pagalbą. Visai neseniai 
dar šioje valstijoje buvo 
draudžiama kalbėti valkams 
prancūziškai mokyklose Ir 
žaidžiant kieme...CAMBODIA NEATSILAIKĖ

Vietnamiečių invazija, 
'“■stlgUDta Sovietų,pasibaigė 
Cambodijos pralaimėjimu.

Kinija apkaltino Vietnamą 
Tautų Saugumo Taryboje , 
diskutuojantCambodijos. vie
tą Jungtinėse Tauto^iT*

Pradžioje Sovietų amba
sadorius O.TrojanovskI už
protestavo bet kokias disku
sijas tuo reikalu, pareIšk- s,
kad tai "grynai vidaus rei
kalas" / nors originalesnę 
frazę būtų sugalvoję s/. Tel - 
s Ino, sakydamas,kad Khmer 
Rouge vyriausybė, vadovau
jama premjero Pol Pot tu
rėjo būti nuversta todėl,kad 
vedė"žlaurlą nuotykingą po
litiką". / Praktika parodė , 
kad dėl įvairių žiaurumų So
vietą l s au ko nkur e ne įjos ne
daug turi/.

Kinijos 
Chen Chu 
Vietnamas
apimties mastu 
agres lją"prleš Cambodlją , 
sukeldama grėsmę talkai 
pietryčių Azijoje Ir visame 
pasaulyje.

Rėžimas Cambodijos vals - 
tybėje buvo žiaurus, neatsi
žvelgiant į Žmogaus Teises 
bet jis buvo legalus.

požiūriu, Ir mūsų Išteklių llnančlas VLEKĄ atlikti savo 
ribotumą, siekiant tokių mū- uždavinius. Visuomenė pra
šų visuomeninių santykių, 
kad būtų sudarytos sąlygos 
kuo plačiausiai visuomeninei 
konsolidacijai. Tai darytina 
nepažeidžiant atskirų orga
nizacijų prigimties,bet kar
tu telkiant pirmenybę bend
riems mūsų siekimams Ir 
tikslams.

VLIKO Seimas mano, kad 
našesniam Ir darnesniam 
darbui atlikti reikalingos 
veiksnių konferencijos, ku
rios apsiribotų tik kelių 
konkrečių klausimų svarsty
mai. Seimas taip pat mano, 
kad vienas Iš svarbiausių 
klausimų yra profesionaliais 
pagrindais suorganizuoto Ir 
visų veiksnių finansuojamo 
Informacijų centro įkūrimas, mini Visuotinės Žmogaus

VLIKO Seimas džiaugiasi 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos atstovės dalyvavi
mu, kviečia sekančiame Sei
me dalyvauti kitų jaunimo 
organizacijų atstovus Ir lau
kia gausesnio jaunimo daly
vavimo VLIKO seimuose Ir 
veikloje.

Seimas Jausdamas VLIKO 
atsakomybę už Lietuvių

soma dar labiau remti Tau
tos Fondą aukomis Ir pall- •• 
klmals, nes Lietuvos laisvi
nimo darbai didėja.

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO

SEIMO NUTARIMAS
LIETUVOS 11jų ir reikiamos medžiagos 

KOMITETO apie Žmogaus Teisių laužy- 
s 1978 m. ni4 Ir persekiojimus sovietų 

: Lietuvoje; b 
veikti Valstybės Departa - 
mentą Ir Kongresą, ypač 
senatorius Ir Rūmų atstovus, 
Europos Saugumo Ir Bendra
darbiavimo Komisijos na
rius, kurie įeis į JAV dele
gaciją Madrido konferenci
joje.

Stiprinti bendradarolavl- 
mą su Tarptautine Juristų 
Komisija, Europos Žmogaus 
Teisių Ir Tautų Apsispren
dimo Organizacija Ir UNES
CO, prašant jų paYamos mū
ši} kovoje su Lietuvos oku
pantu dėl mindžiojimo pa- 

, grindinių Žmogaus eisiu 
Lietuvoje.

Siūlo VLIKO Valdybai su
šaukti Lietuvos laisvinimo 
veiksnių konferencija tęsti 
White Plains konferencijos 
svarstymus .

Paskatintllalsvuose kraš
tuose gyvenančius lietuvius 

•“Ymtts prie ruonių įtaigoti per pradėtos Lietuvių "gyveni tiek tarptautinės
rinkimų procesą Ir suslžl - 
nojlmo priemones tų valsty
bių vyriausybes, kur los tel - 
kla Sovietams finansinę, 
technologinę Ir politinę pa
ramą, kad ją nutrauktų, nes 
ji stiprina sovietinį Impe
rializmą, siekiantį užvaldy
ti visą laisvąjį pasaulį.

Prašyti Lietuvių Bendruo
menę sustiprinti lituanisti
nėse mokyklose visuomeni
nio mokslo dėstymą, yp ač , 
supažindinant mūsų jaunimą 
su okupuotos Lietuvos da
bartine padėtimi Ir su Lietu
vos laisvinimo organizacija. 

Paskatinti mūsų jaunimą 
per jo organozacljas giliau 
susipažinti su Lietuvos lais
vinimo klausimais Ir dėtis 
prie laisvinimo darbo.

Atsižvelgiant į laiko tek- bėms bei įgaliotiniams 
mės nešamus pasikeitimus , 
tiek lietuvių visuomenėje ,

VYRIAUSIO 
IŠLAISVINIMO 
SEIMAS, įvyk, 
gruodžio 9 Ir 1O d.Chicago- okupuotoje 
je, n ut a r ė :

Išsiaiškinti su kitais lais
vinimo veiksniais Helsinkio 
Balgmentnlo Akto reikšmę 
Lietuvos Ir kitų Pabaltijo 
valstybių laisvinimui, sie
kiant suvienodinti politiką Ir 
taktiką Lietuvos laisvinimo 
darbe, ypač ruošiantis Mad
rido konferencijai.

Pasirūpinti, kad ne tik rA 
V, bet Ir Atlanto Sutarties 
valstybėse, ypač Kanadoje , 
Didžiojoje Britanijoje, P ran- 
cūzįjoję,Vakarų Vokietijoje , 
Italijoje Ir Šveicarijoje veik
tų pajėgūs politiniai vienetai.

Jungtinėse Valstybėse: 
a/ tęsti bendradarbiavimą 
su kongresine Europos Sau
gumo Ir Bendradarbiavimo 
Komis lja, telkiant jai suges-

PRIMINIMAS APIE PADĖTĮ 
LIETUVOS

Visuotinės Žmogaus Teisių 
Deklaracijos trisdešimtųjų 
metinių proga, Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos "setas 
nlinlstrasStasyš~ Lozorattis 
pasiuntė f aštąrJūhgti mų Tau - ' 
tų generalinės asamblėjos 
pirmininkui, primindamas 
dabartinę neteisėtą Lietuvos 
padėtį. Ministras Lozoraitis 
rašte pažymi, jog tuo metu, 
kai civilizuotasis pasaulis

Teisių Deklaracijos 30 metų

Bakhtiar

Kai kurios mokyklos tu
rėtų būti nugriautos Ir nauji 
narnai pastatyti jų vieton.

Derybos vyksta, kaip pap
rastai, dėl kalnų. Mokyklų 
vietos yra gerai Integruotos 

bendrą miesto struktūrą Ir 
svarbiems soclall-

lams projektams būtų Idea- 
.Gal vieną kartą šis ar - 

mentas laimės prieš ko - 
mersantus?

siįkaktįj toš*~TJelčIaracljos 
nuostatai tebėra pažeidžiami 
Lietuvoje, kuriai Sovietų Są
junga akivaizdžia agresija 
yra primetusi karinę okupa
ciją. Lietuvoje yra panaikin
tos visos Visuotinės Žmogaus 
Teisių Deklaracijos garan
tuojamos laisvės, kurios es- 
minai > svarbios tiek tautos

ambasadorlus 
atsakė į tai, kad 
papildė "plačios 

ginkluotą

BEGIN’AS VĖL KVIEČIA
DERYBOMS
Begin’as ragina visus vėl 

tęsti Vld.Rytų talkos pokal
bius nedelsiant, o Sadat'as 
ragina JAV neatsitraukti nuo 
šių derybų, nors Ir kitos pa
saulio problemos yra paašt
rėjusios.

IRANO SACHAS 
APSISPRENDĖ ?

Irano premjeras Bakhtiar 
Ir šachas sutarė, kad Valdo
masis Komitetas Iš 9 as me
lų perims valdžią Iš šacho 
Ir ruošis šacho Išvykimui Iš 
Irano. Bakhtiar bus kariuo
menės vadas. Temonstra- 
torlal gatvėse aprimo, ban
kai, krautuvės,prekybos įs
taigos Ir susisiekimas pra
deda grįžti į normalią veik
lą.

FENOMENALUS 
SPORTININKAS

Vienas svarbiausių kana- 
dietiškų sporto įvyklų-paš- 
llūžų maratonas- Canadian 
Ski Marathon- tradiciniai 
prasidės vasario mėnesį. 
Tradiciniai jame dalyvauti 
ruošiasi Ir pats vyriausias , 
v Isa me pasaulyje pagarsėjęs 
sportininkas Herman Johan- 
ansen, pravadlntas Jack 
Rabbit. Praeitą savaitę jis 
Išbandė savo pašliūžas dvie
jų dienų 1OO mylių marato
nui nuo Lachute Iki Hull. Jis 
negali labai toli nušlluožtl, 
bet tradiciniai jau daugelį 
metų jis yra pirmasis tarpe 
tūkstančių pradmėje. Jis da
bar yra - 103 Ir 1/2 metų 
amžiaus. Neįtikėtina- bet

VAIRUOTOJAI - 
SUSIRŪPINKITE

Quebec’o automobilių vai
ruotojai- kaip Ir be statisti
kos davinių buvo kalbama- 
yra blogiausi visame Indust
riniame Vakari} pasaulyje , 
sako paskutlnleljl transporto
ministerijos daviniai. Ypač , tai tikras faktas, Iki par - 
auto nelaimių dažnumu pas E- nal metų jis pajėgė gyventi 
žymi 16-24 m. amžiaus vai - vienas 
ruotojų grupė.

Bendrūomenės darbą, dabar 
Ir ateityje, kviečia lietuvių 
visuomenę Bendruomenės 
veikloje aktyviai dalyvauti, o 
JAV Bendruomenę sudaryti 
palankesnes sąlygas visų pa
žiūrų lietuviams jausti, kad 
ji visiems sava, laiduojant ji] 
neginčijamą ir proporcingą 
atstovavimą.

VLIKO Seimas skatina 
mūsų visuomenę, ypatingai 
akademikus, aktyviai minėti 
Vilniaus Universiteto 400 
metų sukaktį.

VLIKO Seimas labai ver
tina Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikų leidimą įvai
riomis kalbomis.

Seimas dėkoja Tautos 
Fondo vadovybei, atstovy-

Ir
visiems aukotojams, ypač 
kanadiečiams Ir australle-

bendruomenės egzistencijai. 
Sovietų įvestoje policinėje 
santvarkoje nėra minties, 
sąžinės, politinių įsitikinimų, 
spaudos laisvės. Bažnyčios 
negali laisvai vykdyti ; savo 
misiją. Tokiu būdu, pažymi 
savo rašte Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos Šefas, So
vietų Sąjunga pažeidžia savo 
prisiimtus tarptautinius įsi
pareigojimus ir lietuvių tau
tos valią susigrąžinti suve
reninių teisių vykdymą, at
statant savo nepriklausomą 
valsybę. Ministras Lozorai
tis reiškia viltį, kad ateity
je Jungtinių Tautų Organiza
cija sugebės priversti savo 
narius gerbti Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos 
nuostatus ir atitaisyti tarp
tautinius nusikaltimus, kurių 
ryškus pavyzdys yrą Lietu
vos okupacija.

RENĖ LEVESQUE 
LUOISIANNA 
VALSTIJOJE
Quebec’o mln.p-kas Rene 

Leveso>ue pilnas pasltlkėjl - 
mo,tvirtina,kad jeigu jo vy - 
rlausybė pasieks Quebec' oi 
provincijoj suverenumo , 
angliškai kalbantys pritaps 
prie tos situacijos Ir pasi
liks Quebec’e. "Nutrupėjo 
srovelė nervingų profeslo-

Jo protas aiškus ,tik 
. jo klausa susilpnėjusi Ir ne
be toks tvirtas ant kojų. 
Jis skundžiasi, kad repo r te - 
riai jį vargina.

Gimęs Oslo, Norvegijoje , 
Montreallo miestas nori 1875 m., nuo 1907 m. .gyve - 

nupirkti 13 Ištuštėjusių mo- na Montrealyje Ir apyllnkė- 
kyklų Ir įrengti jose plgluo- se. Jis įrengė pirmąjį Š.A- 
stus butus Ir visuomenės mertkoje skl kaltuvą Lau
re Ikalams patalpas. rantldu kalnuose.

PRAKTIŠKA 
IŠEITIS

prie Audros vartų, šventoves. 
Nuotrauka Aug. Kalvaičio.
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Ui Lietuvos išlaisvinimą ! Ui HtUdmyb^ Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAI NL SPAUDOS BENDROVĖ,
Visuomeniniams Reikalams vlee-plem.L.Girfnls-Norvallo,
II Apple Hill Rd., Bale D’Urfe, P.O, H9X 307

Second Class Mall Registration NO. W52 Return postage guaranteed. 
Postage paid at Lachlne, P.O. Published by The Independent Lithuania 
Publishing Co. at 7722 George Street,'La Salle, P.O. Canada. H8P 1C4.

■■ ■ 1 I ~ ■
Metinė prenumerata Konodoįe — $12.00, visur kitur —$13.00. R4m4(o 
prenumerata nuo $18.00. Atskiras numeris 35 et. Adreso pakeitimas 50 et.

P s. B endradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik iŠ anksto susitarus. UI skelbimu turinį redakcija arba 
Leidykla neatsano.

Redaktorius Pr.Paukštaltls
ADRESAS: 7722 George St. LaSalle, P.O. H8P 1C4. Tel.(5 14) 366-6220.

SHULIU niDR5
Globo|o L. Š.S. T. Vllnious Šaulių Rinktinė Kanadoje - 1500 De Seve Avė., M o n t r e a t, P. 0,

garbėtroškų, kurie prilenda 
prie vadovybės, o net ir su
rinktų pinigų pasidalinimas...

Taipgi, kelių delegacijų 
lankymasis Baltuose Rūmuo-

vardu - irgi kompromitacija, 
lietuviškųjų Organizacijų, 
stoka vienybės, sutarimo.. .

Amerikos lietuviai dar ne
subrendę politinėje veikloje, 
nemoka partijos reikalus 
— dominavimą palikti Il-je

TVIRTESNIU ŽINGSNIU. . .
1979 metai Lietuvių Šau

lių Sąjungai yra jubiliejiniai: 
60 metų nuo jos įsteigimo 
nepriklausomoje Lietuvoje 
ir 25 metai nuo jos atkūri
mo tremtyje.

K tek v le na s ukakt Is turi 
savo praeitį, dabartį Ir atei
tį.

Lietuvos šaulio-kovotojo 
už savo gimtojo krašto lais
vę bei jos Interesus sąvoka 
Ir vardas yra sena, kaip ir 
pati lietuvių tauta.

Ryškiausiai išsikristali - 
zavo Lietuvos neprlklauso- 
myoės kovų metate, dar te- 
beslaučlant Pirmojo Pasau
linio Karo okupantams bei 
įvairių teroristų gaujoms . 
Apsigynimui nuo jų Įvairiose 
Lietuvos vietovėse 
drąsūs ginkluotų 
vienetai.

1919 metai' yra

atslrado 
asmenų

lusto raudonojo teroro teko 
pasirinkti nelengvą tremties 
dalią.Kilnios Idėjos, tačiau, 
nemiršta Ir nežūsta kovų, 
audrose, jos nepaskandina - 
mos vandenynų bangose,ne-

jo visų bendra vakarienė, 
įkurtą paruošė šaulės-J.La- 
bucklenė, B. Stanklenė,A. 
Albrecht lene. Vėliau vyko 
linksmi šokiai. Dalyvavo 
daug svečių Iš kitų lietu - 
vlų kolonijų, Saulių Rinkti
nės ir Kuopų atstovai: J. 
Š iauČ tat Is, A. Myl ė, A. Ž ta
kas Iš Montreallo. J.Kr.

Verčiant naują lapą
NAUJI 1979 METAI, NAUJI 
DAR BAI-K ana do j e lietuvybės 
išlaikymas eis ir toliau tie
sia vaga.

Kanados lietuviai didžiuo
jasi, kad 1978 m. vasarą taip se - kalbėti lietuvių tautos 
puikiai pavyko P. L. Dienos. 
Tiek daug lietuvių suvažiavo 
iš viso pasaulio į Torontą. 
.Tai tautinės gyvybės reiški
nys. Lietuvių tautos jėgų pa
demonstravimas.

Kas atvyko į Torontą, ver
tas didelės tautinės pagarbos, eilėje, o Lietuvių Tautos in- 
Garbingi ir tie visi lietuviai, interesus laikyti I-je eilėje, 
kurie prisidėjo prie PLD or
ganizavimo, nors neturėjo riškai 
sąlygU atvykti. O tokių buvo pasimetė vienybės reikšmės 
daug. Žinoma, buvo ir orga
nizacinių trūkumų, bet vien 
tik žodis "DAUG" visus ne
sklandumus išlygino.

Lietuvybės darbai nesibai- lis lietuvybei. Tik tiek džiu
gia. Lietuvių tautos proble
mos padiktuoja ir darbus, 
kaip laisvajame pasaulyje, 
taip ir pavergtoje tėvynėje.

Visų vienas tikslas — lais
vė ir lietuvybės išlaikomas.

Šiems tikslams siekti rei
kia ir rikiuoti darbo jėgas pa- viską išlygina.. . Bet kas įš 
gal laiko sąlygas ir galimy - 
bes. Šių tikslų siekiant, dir - 
bant reikia būti vieningiems! 
ko iki dabar trūksta JAV 
veiksnių viršūnėms.

Susiskaldymą s 
nesutarimasį pasitraukimas 
iš aktyvios veiklos ir jėgų 
panaudojimas kovai prieš 
savus,Visa tai kenkia lietu
vybės kovai, lygiai kaip ir 
okupanto darbai, silpninant, 
naikinant lietuvybę.

Veiksniai VLIK Aš, ALTAS ninkai. . .Įdomu, kiek jų - re- 
ir L. B-nė 
sugyvena, 
viešos ir 
posėdžiai.
biama, kad jau susitarta... 
Ir vėl pasigirsta, kad ne, 
arba nevisai, iširo...

Masės viešoji opinija ne jų 
naudai. Daugelis nutaria, kad 
reikia neberemti tų veiksnių, poje. Tai pasaulio lietuvių 
bet ir vėl, pasigaili bendrų 
tautos interesų, vėl aukoja, 
remia , net dantis sukandę.

Daugelio nuomonė, kad tai 
esanti "partijų" kova už do
minavimą vadovavime ir

Gaila, kad mokyti, net ka
drą usmingai auklėti,

kovoje už laisvę. Nebesu - 
prantamas noras - vadovauti 
ir tiek . Dabartis ir istorija 
juos pasmerks. Tai nuosto-

L tetuvos 
Šaulių Sąjungos įsįsteigimo 
metai,kada pagal Vlado Put- 
vio ideologiją ouvo apjungti 
jau tuo meru gana aktyvūs 
įvairus partizanų junginiai į 
vienalytę ginkluotą Šaulių 
Sąjungą.

Per Lietuvos nepriklau
somybės kovų (r 22-jus lais
vo gyvenimo metus ši orga
nizacija tapo viena iš vetk-

liausiu, pusiau kovinė, ne- 
1 pamainoma Lietuvos kariuo
menės talkininkė, visuomet 
akylai budėjusi tautos sar
gyboje .

Palyginus per trumpą
laisvojo gyvenimo laikotarpį, surakinamos vergovės gran- 
į savo gretas šauliai sutrau- dluėmls. Tokia yra Ir L tetu
le ė tūkstančius patriotinio vos Šaulių Sąjunga:pavergto- 
jaunimo, kur lame savanoriš
kai degė gilt tėvynės meilė, 
pasiryžimas, draus mė Ir pa
siaukojimas. Tai vaizdžiai 

1 byloja 1941,1944-54 . metų 
herojiški rezistenciniai 
veiksmai ir jų sudėtos krau
jo aukos už sa vo g imtąją že 
mę Ir jos laisvę.

Ne be pagrindo raudonie
siems okupantams, užgniau
žus Lietuvos Neprlklauto- 
mybę,pirmuoju taikiniu buvo Ir Išnešta per sunkų trem

ties kelią, vardan žuvusiųjų 
brolių ir sesių, jų šventam 
atminimui, kad išsaugojus 
lietuvio širdžiai brangią iri 
mielą Lietuvos Šaulių Sąjun
gos Idėją, 1954 metais lais
vame pasaulyje vėl laisvai 
suplevėsavo.

Šiandieną Šaulių Sąjunga 
J.A.V-se,Kanadoje ir Aust
ralijoje vėl apjungia kelis 
tūkstančius patriotiniai gal -

Ltetuvos Šaulių Sąjungos (r 
jos nartų likvidavimas.

Nežiūrint skaudaus likimo 
tr aukų, Lietuvos Šaulių Są
jungos idėja liko gyva pa
vergtoje tautoje, tremtyje 
ir išeivijoje.

Praeities statistikos Ir 
atlikti daroal, kurie tebėra 
ryškūs mūsų atmintyje,te
lieka istorikams paminėti.

Likimas lėmė, 
Pasaulinio Karo

gu, kad jaunoji karta ten ne- 
įsivėlusi ir juokiasi ir senių 
nesutarimo. Tie juoęli taškai 
buvo matomi ir per VLIKO 
praeitų metų gruodžio mėnesį 
suvažiavimą Čikagoje.

Lietuviai sako, kad grabas

to ? Geriau,' kad vienybė tarp 
JAV (gal tik Čikagos ?) lietu
vių jau dabar klestėtų.

Tikėkime, kad Kanados lie 
, nepakanta, tuviai ir toliau gausiai aukos 

Tautos Fondui. Nesinorėtų 
sakyti:"susitvarkykite, arba 
mes nustosime aukoti". Ži
noma, gal ir tas Čikagos 
"laisvės kovotojų" nesustab
dytų. Jų daugumas jau 80 me
tų sulaukę ir vyresni pens i -

nelabai draugiška, formininkų grupė surinko 
Daug metų vyksta 
slaptos derybos,
Kartais paskel-

Tautos Fondui ?...
Kanados lietuviai, nekreip

iame dėmesio į amerikonų 
"donkichotiškas " varžybas ir 
dirbkime kaip iki šiol. Pir
miausia paremkime PLJS-, 
gos IV-jo Kongreso suvažia
vimą 1979 m. vasarą Euro-

jaunimo suvažiavimas. Jis 
turėtų vykti ir praeiti su di
deliu pasisekimu. Jaunimas 
mūsų ateitis •

J. Kelmaš
J. Bataicio nuotraukose is viršaus: Vilniaus Šauliu Rinktines vėliava atnešama 
šventinimo apeigoms ir apačioje — atnešamas vėliavos koto viršūnėlę.

je tėvynėje, kovoje su gau- 
s tomis okupanto ordomis 
geso herojiškos kovos gais
rai, kada aut suniekintų Ir 
kraujais nudažytų šaulių vė
liavų mirties agonijose ge
so laisvės kovotojų akys Ir 
jų kūnai barbarų išniekinti , 
turgaviečių aikštėse Šaukėsi 
pasaulio teisingumo Ir lais
vės tautai.

Šaulių vėliava, Išsaugota

Saulių veikla trumpai 
L. K .Mindaugo Šaulių Kuo

pa:
Visuotinis metinis Kuo- 

sus Ir lūkimas nu mato - 
šaukti kovo 4 d., AuŠ- 

Vartų parapijos salėje . 
pat kovo 24 d. yra ren-

pos 
mas 
ros 
Ten
glama šaulių literatūrinė po
pietė - vakarienė, į kurią 
kviečiami visi šauliai Ir 
svečiai.

Praeitais metais Iš Kuo
pos narių sąstato Išsiskyrė- 
mirė Petras Rzevuckas Ir 
Pranas Keturka.

Nuo seno Kuopos šaulys S. 
Reutas artimųjų tarpe at
šventė savo gimtadienį.

Buvo susirgusi aktyvi Kuo
pos šaulė, Vilniaus Šaulių 
Rinktinės Valdybos narėj. 
Jukonienė. Po sėkmingos o- 
peracljos sveiksta namuose. 
Linkime greitai sustiprėti Ir 
vėl aktyviai įsijungti į šaulių 
darbą.

kad 11-ojo 
audroje, vojančlų lietuvių,kurie savo 

kaip Ir daugėliau!, taip (r L . kultūrine-tautine veikla Ue - 
Š.Sąjungai nuo kraštą užgu- tuvlškos Išeivijos gyvenime 

užima gana relkšmtfigą vle - 
tą.

Minint šias dvi svarbias 
sukaktis, kiekvienas šaulys- 
šaulė,kiekvienas dalinys,at
minimui mūsų žuvusiųjų 
brolių Ir sesių privalo su- 
dar didesniu ryžtu, su dides
niu pasiaukojimu dirbti mū
sų' pavergtos tėvynės Lietu
vos labui.

D. L. K. Algirdo Šaulių 
Kuopa Hamiltone:

Lapkričio 26 d. Jaunimo 
Centre surengė Iškilų Lietu
vos Kariuomenės šventės 
minėjimą. Paskaitą skaitė 
L.Š.S.T. pirmininkas K. 
Mllkovaitls, meninę progra
mą atliko Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos Choras Ir 
J. Jokūbynaltės tautinių šo
klų gi-uoė Iš "Gyvataro". 
Viską organizavo Ir sėkmin
gai pravedė Kuopos p-kas P. 
Kanopa.

J. Staugiu’is

IŠ SUDBURY, ONTARIO
"Maironio"Kuopos Šauliai 

Ir šaulės surengė Lietuvos 
kariuomenės Ir kovotojų pa
minėjimą. Minėjimu! vado
vavo Kuopos p-kas 
Staškus.

L. S. S. Vilniaus
Rinktinės Kanadoje
Juozas Š lauč lul Is Ilges n ėję , 
gerai kondensuotoje paskai
toje peržvelgė dabartinius

Juozas

Šaulių 
p-kas

( o ne lenkų) rankose, nepa
sveikinti lenkų dėl popiežiaus 
išrinkimo, logiškai atrodo, 
mes neturėtume. Toks mūsų 
apsileidimas, be abejo, pa
tarnautų tik įrodymu, kad te
besame vis dar lyg kumečių-LENKAS POPIEŽIUS IR MUSU Pavykti- Argi jis nėra daug-prabėgo. Dr. Aleksandras

Štromas, anot jo paties, la- mužikų lygio tauta, niekaip 
bai geras marksistas, dabar 
prašo tą patį laikrodį pa
sukti 300 - 400 metų atgal į 
viduramžius ( link šv. karvių 
garbinimo), net be mažiausio 
sąžinės graužimo, ar ne keis
ta? O kai dėl popiežiaus luo
mo ( neužmirštant, kad Pau
lius VI irgi pasirašė "nekal
tą" Helsinkio aktą ), argi jis 
nėra aukštesnis, garbingestr’ 

ningai paklausti. Didysis lie- nis už karalių ir prezidentų
mundMuskie atvejis),© atei- tuvis Kazys Pakštas buvo juk 
ty, aišku, tai gali ir vėl pa- liepęs pasukti tautos laikro- 
sikartoti ( pav., prof. Zbig- dį - 100 metų pirmyn, bet 
nlevo Brzezinskio atveju) ir- jau pusė šimtmečio veltui 
2 psl.

SVEIKINIMAI LENKAMS pranašesnis savo amate
Istorija neretai būna pilna už Henrį Kisingerį, Vietna - 

siurprizų, keistenybių! Štai, mo "nuosmukio" ir Helsin- 
turime lenką popiežių nelauk- kio vergų pardavimo čempi- 
tai< nepramatytai. Kai kas oną? 
net gali klausti, ar ilgai dar 
teks laukti, kad pav., ir JAV proga lenkus, ar ne ? Lauki- 
turės prezidentą lenką ?.Tai nei ar primityviai tautai, be 
anaiptol, nėra išskaityta iš 
sapnų knygelės ( visai lauki
nės vaižduotės šuolis), nes 
jau yra buvę bandymų , to
kį kandidatą rasti ( pav. Ed-

Ar mes sveikintume tokia

abejo, net nebūtų tokių prob
lemų, bet — mums?... Ar 
mes mokame eiti su laiko 
dvasia, turėtume save sąži-

karjeras ?
Dėl to, kai Vilnius, per 19 

metų lenkų - lietuvių nesan
taikos objektas.Jau yra mūsų

nepajėgianti išsikrapštyti į 
viršų.

Tačiau sveikinimai oficia
liai, sausai, banaliai ir pa
vėluotai, kažin, ar beduotų 
labai daug gęro. Greičiausiai 
beveik jau ir liktų nepaste
bėti.

Betgi, ar mes negalėtume 
pav., pridėdami padidintą do
zę kurtuazijos, pataisyti pa
dėtį rafinuotai ( ir visai ne- 
smerktinai), „ palinkėdami 
lenkams turėti ir antrą (se
gantį)’popiežių lenką, neva

(Nukelta 18 psl.)

Klaipėdos Jūrų Šaulių 
Kuopa:

Leidžia leidinį "Lietuva 
bolševikų okupacijoje", re - 
daguoja Juozas Prunskls . 
Leidinyje bus žmonių atsi
minimai Ir liudijimai bet 
sąrasas apie 2000 nužudytų 
lietuvių-Gaus lai iliustruota.

Kuopa iš sa vo Iždo įvai
riems kultūriniams reika
lams praeitais metais paau
kojo 761 dol.

Vytauto Didžiojo Rinktinė 
kultūriniams reikalams pas- 

okupacljos varžtus tėvynėje 550 dol. J.Š .
Lietuvoje Ir ką mes dėl to--------—------------
darome, gyvendami latevuo- bE PROUD OF YOUR 
se Vakarų kraštuose. Rink- ( HERITAGE 
tlnės p-kas Šaulių Žvaigž
dės medalį už organizacinę 
veiklą Įteikė Jadvygai La- 
bueklenel Ir Garbės Pažy
mėjimą už veiklą Antanui 
Gataučiul.

Šventės proga į minėjimą 
atskrido "Volungė" net Iš 
Toronto Ir savo geru dainų 
koncertu linksmino Ir tauti
niai nuteikė visus dalyviu? . 
Nors mažas vienetas,t Ik de
šimt gražių, jaunų lietuvai
čių, bet muzikės 
Skrinskaltės—' Viskontlenės 
dėka, gerai apvaldytas, ma
lonūs balsai,tiksli Intonaci
ja su maloniu švelniu sąs - 
kamblu Ir gryna lietuviška 
tarsena. Pulkus repertuaras. 3. Find out about Lithuanian 
Pulki akomponlatorė-SllvIja 
Frelmantenė. Galla tik, kad 
vietos pianinas nebuvo Iš 
gerųjų. Dėl to tenka atsi
prašyti. Pasibaigus koncer
tui, vadovė D. Vlskontfenė ir 
dainininkės, akomponlatorė, 
buvo pagerbtos gėlėmis Ir 
nenutrūkstančiais plojimais.

L.B. Valdybos p-kul A . 
Kuslnsklul padėkojus už taip 
gražų koncertą, "Volungė" 
dainininkėms Ir šauliams 
už minėjimo surengimą, tau
tinės Ir šaulių vėliavos buvo 
Išneštos Iš salės. Prasldė -

If you can’t understand 
Lithuanian or speak it, do 
not be afraid to call yourself 
Lithuanian. No matter what 
you may do to hide this fact 
you are Lithuanian, you have 
been born of Lithuanian pa
rentage. You cannot shun this 
aside. Many acquaintances 
of mine are asked what is 
their Nationality and they re
ply that they are Lithuanian 
as if they were ashamed of

Dalios it. There are steps you can 
take to prevent this.
1. Find out about Lithuania 
in books, encyclopedias, etc.
2. Find out about your fa
mily.

youth groups. These groups 
usually are many, with a 
wide assortment of different 
activities (scouting, dancing, 
singing and other organiza
tions).

Remember, Lithuania is 
an illegally ocupied country 
and we, as Lithuanians must 
fight the communist rulers. 
We must keep them out of 
Canada so that we do not be
come enslaved like our bro
thers in Lithuania. If we 
mount enough pressure, we 
may gain progress. But the

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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NETEKUS GER
Nontrealio

nusojo trijų visuomenės dar- 
be pasireiškusių tautiečių, 
kulių ilgai bus pasigendama:

- R. Simaniukštis; po $ 25 - Augaitis, K. Ratavičius, P. 
J. Dapkus, L. K. Mindaugo Laureckienė, G. E. Rugienis, 
Šaulių Kuopa ; po $ 20 - Ig. F. ir B. Šopys, J.. Jurkuvie- 
Pe t r aus kas; po $ 10 - Pr. Bū- naš, M. .Grincevičius, V. ir 
kauskas, J. Piečaitis, L. Jur- J.Iganaitis; po $ 15 - M. Jo-

. Petrai- nikas; po $ 10 - L. Degonghe, 
nas Keturka ir Alfonsas tytė, V. Kačergius, J. Ado- 
Daugelavičius.’K. L. Fondas maitis, V. Piešinienė, G.
nuoširdžiai užjaučia'pasiliku- Čapkauskienė, A.Čreenham, Obelienis, D. Žiogas, D.Šiur- 
sias šeimas i r Montrealio vi
suomenę . Jų darbų bei sie
kių įvertinimą matome iš vi
sos vietinės bendruomenės- 
jų aukose įamžinant visus 
Lietuvių Fonde.

V. Z. Kudžmai išėjus nebe
grįžtamai, draugai savo nuo
širdumą, ir įvertinimą parodė Brothers, J. Gedminas, J- duikis, C. Vandebushe, P. ir 
savo šukomis — $ 1100. Pri- **“* ~
sidėjo: $ 70 - Bulotų šeima; 
$ 50 - O. Šeštokienė; po $ 30- 
A. Knystautas, I. Maziliaus- 
kienė,JA. Daugelavičius,Kred. 
Union "Litas”, 
Wellcome Co 
J. Adomonis, A. Rugienius,
J. Tanner, L. Rugienius, Pr. 
Bernotas, V. Rugienius, E. 
Kudžmaitė, Pliuškonių šeima, 
V. Anelauskas, I. Mališka, 
C. Sodo; po $ 20 - M. Meš
kauskas, Piešinų šeima, J. 
Adomaitis, A. Banaitis, A. 
Gaurys, V. Kačergius, O. Vi- 
leniškienė, Jurkowski šeima, 
M.JDonahue, Rudinskų šeima) 
po $ 15 - E. Urbonaitė, P. A- 
damonis,!. Žalys, A. Rudytė , 
St. Siliauškas; po $ 10 - J. 
Žitkus, O. Čečkauskienė, T G. Gedvilą, W. Gentemann, 
Čipkienė, V.Jakonis, L. Ur
bonas, Jungmeisteriai ir A- 
boud, A. Gražys, Z. Lapinas,
K. Andriuškevičius, J. Sku
čas, V. Piečaitis, P. Latvai-

H LIETUVIU iwubmw, u. riecuug
Bendruomenė *^ai ^^au^as z* Kudžma, Pra- gutis, jT.Čipkus, A.

H. Kairienė, L. Kairys, B.
Stonkus* J. Stradomskis, Z.

funre is in our hands. As 
th youth of today,ye will be 
oiler soon and must put pres
sure on the Soviets. We are 
niny. If all of <us young peo- 
pe unite with the young and 
on of other nationalities, we 
v 11 have a very strong voi- 
c ,that will make the Soviets 
lave. But as I said before, 

all starts when we realize 
e values of our nationality 

ad be very proud of it, be- 
uuse that way we contribute 
great deal to our country 

’ birth, Canada.
Antanas M. Žiūkas

>s. Antanas Žiūkas yra jau- 
ausias L.K.Mindaugo šau- 

jų kuopos valdybos narys 
lunimo reikalams. Jis gy- 
ai reiškiasi šaulių veikloje, 
o pavyzdžiu galėtų ir dau - 
ęiau Montrealio jaunimo pa
sekti. J. Š.

i

<

BALTŲ KARIŲ DAINA
Trys vėliavos aukštyn kyla, 
Jau rikiuojasi kariai,
Vilnių, Taliną (r Rygą
Išvaduos baltų pulkai.

Genėta rikio dvasia bunda, 
Ji ves vėl baltų pulkus ,
Baltijos krantai jau dunda, tis, A.Kličius, J. Piečaitis, 

\ ’ Didi kova tenai bus. ~ ~~ ■
V/Iūsų miškai, pelkės klam-

• plos,
<Ilūs Baltijos krantai, 
lavergėjo Ir žudiko 
Jus ten amžini kapai.
Vėl skambės ten linksmos 

dainos,
Llnaplauklal vėl žygiuos, 
Mėlynakės baltų dukros, 
Gėlėmis juos ten papuoš! 

m'-iri*į} fc’f'd 
M.Kizis

•f;

E. Urbaitė, L. Urbonas, A.
Baršauskas, J. Grybaitis, A MKucinas 
Jonelis, M. Juodviršis, V. 
Kerbelis; po $ 6 - Br. Staš
kevičius; po $ 5 - K.* Vadi- 
šius, V. Barauskas, N. Bag- 
džiūnienė* E. Navikėnienė;

na, J. Jocas, J. Jauneiką , 
M. ir J.Rimkai 

A., Rudokas, E. Razokas, J 
Veraitis; po $ 5 - V. Aušro
tas, V. Dirsė, S. Jakubic- 
kas, V. Galeckas, V. Trei
gys* M. Stankaitienė, P. Žil- 

$ 4. - A. Žiūkas; po $ 2 - B. vytis, B. Gudinskas, O. Se-

Mališka, H. Martin, P. Paukš- Z. Sakalas, J. Mačiulis, V. 
taitis.

Daugelavičius Alfonsas, 
kadro karininkas, nors ir ne
užbaigęs savo kovos, paliko 
kardą ir uždavinį jaunajai

Vindašius.

XIX laidos karininkų suva
žiavimas, įvykęs praeitą ru
denį Toronte, gražiai’atžy
mėjo tą įvykį, sutelkdami į- 
našą į K. L. Fondą. Daugu -

itin daug dėmesio kreipti 
grynai lokalinės reikšmės Ir 
svarbos pareigūnams ar jų 
įstaigoms. Audiencijos, 
proklamacijos, paslmatymaį 
nūstfotografavlmal Ir pan . 
atributai tap o bevelk neats
kiriama bendrosios veiklos 
dalimi. Esmėje,gal Ir nėra 
bloga santykiauti, palaikyti 
ryšius su vietinės aplinkos 
rinktais Ir paskirtais pąrel- 
gųųals,tačiau, jų įtaka, vertė 
Ir svoriu Išskyrus tą vieti
nę, galima sakyti, Izoliuotą

algimanto skiltis
' c I N I X A --S

Smagu aus lai/Ir širdžiai/ 
■cat kas nors tave žodžiais 
paglosto; pagiria, malonu 
kartkartėmis Ir pačiam sa - 
ve Iškelti / nors (r ne visai 
kuklu.. ./.pagirti, tačiau šis 
rašinys bus Iš klek kitokios, 
"operos". Čia jau nebus ko
kia ten pigi panegirika, bet, 
priešingai- savęs apsikalti
nimas... cinizmu. Po, to , 
tegu jau skaitytojai sveria, 
svarsto Ir sprendžia gali -
mos teisybės vardūJTad.po aplinką, yra Ir nežymi, men- 

ka ar net Ir visiškai ne
reikšminga. Dažnai, net la
bai dažnai lokalinė spauda, 
vietinės radio ar TV stotys, 
pašykštl vietos ar dėmesio 
tokių ar. kitokių mūsų dele
gacijų vizitams Iškelti ar 
Išvis paminėti. Vietos bur-

Burroughs
po $ 25 — < kartai tesėti jo kovos tikslą- 

Laisvos Tėvynės, ir išskubė
jo susitikti draugus dar prieš mas jų, žinoma, buvo iš kai- 
jį išėjusius. Jo artimieji bei 
draugai sudėjo jo atminimui 
$ 500. Aukojo: $ 100. - Ke- 
turkų šeima; $ 50 - jJ. Kęs- 
gailienė; $40 - V. Pavilanis;
$ 30 - R. Simaniukštis; po 
$ 25 - M. Juodviršis, iz. 
Mališka, L. Jurgutis, J. Dap
kus; po $ 20 - P. Gerhardas, 
L. Urbonas, J. Kibirkštis, V. 
Kerbelis; $ 15 - G. Kudžmie- 
nė; po $ 10 - P. Lukoševičius, Viktoro Štreito. Liūdime vi

si, nes jis prisidėjo iškovoti 796- Au8ustinavJc,enės, 
mūsų Tėvynei laisvę. Jo at- 
nimui draugai iš USA, o 
taip pat ir Jurkevičiai, Agur- * ArfA*. namauanaa, oiaajo
kiai ir P. Gulbinskas pagerbė 23. KLB Ottavos apylinkė 
savo aukomis. Visiems nuo- 111. Dr. Stonkus, Stasys 
širdus AČIŪ. Visi žinomę- 
lietuviai gerbia savo Tautos 
išlaisvintojus !

myninės USA. Prisidėjo: A. 
Atutis, J. Demikis, J- Gra- 
dinskas, S. Grigaliūnas, T. 
Jurcys, K. Malinauskas, P. 
Lanys, P. Raudys, J. Račys, 
H.Stepaitis, V. Tervydis, J. 
Valevičius ir K. Zatorskis. 
Kariška pagarba visiems.

Toronte netekome vieno 
mūsų garbingo savanorio

Eug. Urbonaitė, V. Kačer
gius, J. Adomaitis, J. Zabie- 
liauskas, B.Staškevičius; po 
$ 5.- J. Jurėnas.

Delhi apylinkė neteko jau
nos ir mielos kaimynės Ele
nos Augustinavičienės. Jos 
apylinkės draugai, o taip pat 
ir iš Amerikos, jos staigų 
atsiskyrimą savo aukomis į- 
rašė- į K. L;.Fondą, kaip vieną 
iš gražiausių pietų Ontario
gėlių. Aukomis prisidėjo :' 789. Kudžmos, Vytauto, 
a, x „ Zenono atmin.$ 100 - Sv. Kazimiero para
pijos choras; po $ 25- A. ir 
A. Juciai, Tillsonburgo Ūki-

R. Verbyla, Br. Niedvaras,
N. Akstinienė, P. Drešęris,
T. Stankūnaitė, Br. Staške
vičius; po $ 5 - O. Žilins - 
kaitė, J. Bedard, J. Verbyla,
S. Šmitas.

Keturkos Prano atminimui 
įamžinti K. L. Fonde aukojo:
po $ 100 - A. Daugelavičius
R. Keturka; po $ 50 - D. Lu
koševičius; po $ 40 -NEDCO n.ink,U Klubas, J. Rukšėnienė; 
PARE St. bendradarbiai; $30 po $ 20 - Norkų šeima, P.

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:
786. Bieliauskaitė, Elena L.
787. XIX laidos karininkai
788. Girdzijauskas, Izidorius

$100
155
100

790. Gaputytė, Monika
791. Keturkos, Prano atmin.
792. Mirskio, Antano 

testamentinis palikimas
'193. Lietuvių Tautodailės

Institutas

1100
100
600

500

100

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

(Tąsa iš praeitos laikrascjo laidos)
Pavyzdžiui, jei bendraudami su žmonėmis Lietuvoje, nesiep- 

sne savo pažiūrų, pasakosime apie savo politinę bei kultūrinę 
ūkią ir jos tikslus, tai vien tuo atliksime kraštui labai gerą darbą, 
pant Lietuvoje (ar susitinkant iš ten tautiečius užsienyje), 

iekąda nereikia vengti idėjinio bei politinio pobūdžio pokalbių, 
et kalbant su oficialiy_instįtųcijų atstovais reikia įrodinėti_sa va, 

iesą, o, svarbiausia, jokiu būdu jiems nepataikauti. Bet kurio 
endravimo atveju yra labai svarbu informuoti ir patiems semtis 
uo daugiau informacijų. Ko jau ko, bet žmonių, norinčių 

pasiinformupti pas „svečius iš anapus", o taip pat ir juos 
painformuoti apie savo gyvenimą Lietuvoje nestinga. Kiekvienas 
tautietis „iš anapus" yra žmonių krašte laukiamas ir mėgiamas 
svečias; jis jiems lyg savotiškas laisvės gurkšnis. Susitikti su juo 
nori kiekvienas ir renkasi į tokius susitikimus masiškai; juokais 
sakoma,—kaip „į. Stalino laidotuves". Per tokius susitikimus ir 
turi būti nustatytas tas taip gyvybingai reikalingas nuolatinis 
informacinis ryšys tarp tautos kamieno krašte ir išeivijos.

Taigi, aš pirmoje eilėje esu už visokeriopą politinio darbo 
išeivijoje vystymą, o todėl ir už visokeriopus išeivijos ryšius su 
kraštu. Pagal mane vienas seka iš kito ir, dar daugiau—vienas be 
kito neįmanoma.

būt, ne taip lengva. Kiek žinau, „į aną pusę" perbėgo labai nedaug 
asmenų, ir tai tokių, kurie čia atrodė gana kovingi. Taigi esu už 
keliones į Lietuvą, bet prieš neigiamus reiškinius, su tuo 
susijusius; tuos reiškinius būtina minimalizuoti, ir tai tikriausiai 
nėra labai sunku.

Lietuvos žmonės, kuriems* leidžiama laikinai pasisvečiuoti 
užsienyje, be abejo, atrenkami ir filtruojami. Jie turi pasižadėti 
„deramai elgtis", kiti (nors gal nė visi) sugrįžę ir ataskaitas rašo. 
Atvykstančių tarpe daug neabejotinų „režirtiininkų", bet—esu 
tikras—yra ir visiškai padorių žmonių. Manau, vienus nuo kitų 
gana lengva atskirti (bent mes,.augę Lietuvoje, „ręžimininką" iš 
tolo matome...). Bendrauti su. padoriais svečiais, man rodos, 
pridera ir abiem pusėm naudinga.

T. Venclova:
Apie išeivijos politinę veiklą nesu pakankamai informuotas. Ji 

turi senas tradicijas, ir ką tik atvykęs žmogus (be to, nelaikąs 
politikos savo profesija) visų jos bruožų negali perprasti. Bet, kaip 
jau sakiau, krinta j akis dideli ir nelabai sveiki išeivijos politikų 
nesutarimai. Lietuvai jie negali duoti jokios naudos.

Klalisimas apie kompromisus, kiek suprantu, daugiausia liečia 
kelionei į Lietuvą ir Lietuvos žmonių lankymąsi šičia. Be abejo, 
šiandieniniai JJetuvos valdovai nieko nedaro, iš; ko nesitikėtų 
na u d os—-atseit, tikisi jos ir iš a ps i la n kančių išeivių, ir iš j ų vaikų 
pionierių stovyklose, iš įvairių Tursųjetc. Tikjnan dažnai atrodo, 
kad jie žymiai daugiau galvoja apie materialinę, valiutinę naudą- 
rjegu yie politinę. Iš turistų TSRS tikrai neblogai pelnosi. Kitas 
klausimas—kas laimi summa summarum. Man atrodo, kad dabar 
daugiau laimi tauta. Žymaus išeivio profesoriaus paskaita, 
dailinilnko vizitas, šiaip gyvas žodis apie išeiviją, kuri gali 
neoficialiai tarti kiekvienas, neišskiriant vaikų, turi labai didelę 
reikšmę tautos savimonei ir savijautai. Nesilankydamas Lietuvoje, 

. rimtos įfakos tautai tikrai nepadarysi, gal ir pačios Lietuvos 
deramai nesuprasi. Žinoma, lankymasis siejasi su labai nesmagiais* 
dalykais—griežta ar kokčiai „draugiška" priežiūra, neapgalvotais 
ar iškraipytais išeivių pasisakymais „Gimtajame krašte" ir kitur, 
kartais tr su tikrais moraliniais kompromisais. Bet kiek man tuo 
tarpu teko matyti, beveik visi išeiviai, pabuvę Lietuvoje, lieka 
tokiė pat lietuviai, kaip ir buvę; gal net sąmoningesni. įiųriku 
manytu kad_Lietuvos pareigūnai ką nors „atverstų į sa_yo
tikėjimai"—jie ir patys dažniausiai jokio „tikėjimo" neEeturi, ir 
faktai nekalba jų naudai. Papirkti normalų Vakarų žmogų irgi, tur

V. Žilius:
Nemanau, kad rezultatas būtų pozityvus, jeigu išeiviai 

bandytų su pavergtos tautos įstaigomis bei įvairias kultūros sritis 
atstovaujančiais asmenimis suartėti, darydami kompromisus ar 
stengdamiesi tam suteikti neoficialumo pobūdį. Nesėkmę sąlygoja 
visos Soviėtijos pavaldžių Maskvai įstaigų nesavarankiškumo 
faktas bei okupacinio režimo .specifika. Kiekvieno aukštesnio 
Lietuvos valdininko bet koks veiksmas išeivių atžvilgiu yra 
kontroliuojamas iš „centro". Gi Maskvos interesuose visų jos 
okupuotų kraštų išeivių veikla, yra tik kliūtis, kurią reikia 
pašalirtti. Tam tikslui jau eilę metų okupuotose „respublikose" 
veikia specialūs skyriai prie KGB, vadinami tai „Draugystės su 
užsienio šalimis komitetais", tai „Tėviškėmis". Keliomis kalbomis 
platinama pasaulyje gausi „Gintaro" žurnalo klaidinanti literatūrą 
apie Lietuvą. Iki šiol tos jų pastangos gal ir nebuvo perdaug 
sėkmingos, bet nerimta būtų manyti, kad. tokius didelius pinigus 
jie švaistytų visai veltui... Pasiekti, kad išeivija nutiltų „politikavu
si" yra vienas jų švenčiausių norų. Gi kompromisai iuiu kalba 
reiškia klausyti jų nurodymų.

Jūsų minimiems publicistams, visuomenės veikėjams ir tiems 
inteligentams, yra, matyti, neblogai žinoma, kad „nepolitikuojan
tis" išeivis (arba greičiau politikuojantis atvirkščia kryptimi) 
gauna Lietuvoje iš kontrolę vykdančių asmenų šiokių tokių 
asmeninių privilegijų (bet ne tiek didelių, kad galėtų „suartėti" su 
Lietuva). Už tas didesnes ar mažesnes malones iš jo (ar iš jų) yra 
pageidaujama tolimesnio tylėjimo, o kartais, kiek man yra žinoma, 
pateikiami prašymai išpildymui ir gerokai kitokio pobūdžio 
dalykų, negu, sakysim, atsiųsti amerikonišką meškerę OVIR-o 
viršininkui.

Atsakydamas į paskutinį šio klausimo punktą, manau, jog 
Lietuva iš išeivijos pageidauja, k^d ir pastaroji būtų su ja prieš 
okupaciją, o ne priešingai.

Dėkoju.Jums, gerb. redaktoriau, už pateiktus klausimus ir už 
man suteiktą galimybę pareikšti savo atviėą žodį Jūsų žurnale, 
žodį, kurio niekdda nebūčiau galėjęs pasakyti „pačioje demokratiš
kiausioje pasaulio šalyje", turinčioje „pačią pažangiausią pasaulio 
spaudą". (Tokie terminai akcentuojami TSRS konstitucijoje...).

tokio iškilmingai, pusiau 
tragiškai skambančių prolo
go, keliame uždangą * 

Jau per eilę paskutinių 
metų vis kildavo abejonės 
mūsų kai kurių pastangų 
tikslumu, kartais Itin daug 
energijos Ir veiksmo sūdė , 
jus pusiau abejotinos vertės mistral,miestų tarybos, aps- 
ttkslul pasiekti.Amerikiečių kričių komislonlerlal ar pa
lietu vlų tarpe dar vis madln- našaus rango pareigūnai, ką 

paprotys, tradicija ar gį» mielai priima, Išklauso, 
reikalas" nusišypso, paspaudžia ranką, 

papozuoja prieš foto aparato 
objektyvą, patikrina, kad žl—• 
no,supranta lietuvių aspira
cijas, nepagaili šiltų žodžių 
lietuvių kilmės gyventojams- 
plllečlams Ir pa žada/visuo
met pažada’./ visu kuo Ir vi
sada padėti.,

Gi mūsų delegacijų susta-. 
tymai ar sudarymai jau nuo 
seniau saistomi įdomių tra
dicijoj ar nerašytų taisyklių. 
Šis reikalas nėra jau toks 
paprastas ar nekomplikuotas. 
Priešingai, kai kur tas pa
siekia gana aštrias dimensi
jas. Pav., kodėl į delegacl - 
jos sudėtį buvo įtrauktas tas 
ar ta, o kodėl ne šis ar šita? 
Kodėl šioks ar kitoks pina 
jau antrą ar -ečląkartą, o 
toks ar kitokį-, dar nė karto' 
nėra buvęs? Gal tas krikde
mas, o tas socialdemokra
tas, ąję neduok Dle,frontįnln-

galima buvo pamiršti liaudi
ninkus ar tautininkus?Žod
žiu, girdisi atvejai,kada de
legacijų skyrimai Ir narių 
koptavlmal darosi, tiesiog , 
drastiškai skaudūs,daug gin
čų Ii’ erzelio sukellantlejl 
vietos tautiečių gyvenime.O 
visa nąuda, jei drįstame bent 
klek plačiau pasvarstyti,be
velk mlnlmallnės reikšmės , 
be ryškesnio akcento lietu
viškuosius reikalus prlsta - 
tant lokalinei aplinkai. Tad 
Ir tenka skeptiškai/ bevelk 
su cinizmo pa nušalu/žvelg - 
tl į čia keliamus atvejus,ti
kint, kad bendriesiems tiks - 
įams kurkas dauglau'relkš - 
mlngl būtų pasimatymai ne 
tiek su miestų, valstijų pa
rų Igū na Is, klek su federali
nės valdžios/administraci
jos ar įstatymus leidžiančių 
Institucijų/ atstovais, InstI- 
tucljpmls. Jų žodis, reikš
mė Ir svoris kur kas yra 
ryškesnis,, su jų nuomone ar 
pareiškimais daugiau skaito
mas I,pas Imatymal, pokalbiai 
ar audiencijos dažniau pas - 
teblmos viešosios opinijos 
formavimo1 forumų. Tiesa , 

draugijos premijos komisiją. neg:1^1 Ignoruoti įlūdno fakto, 
Californijojė, nuo šiol auto- Ir • WaShlngtonan slun- 
riai bei leidėjai prašomi 1978 člamų delegacijų sudaryme 
m. literatūrinių knygų po 5 f dėl atstovavimo primato/ 
egz. siųsti premijos komisi- ’ vyksta ambicingi paslpešto- 
jai šiuo adresu : Bernardas 
Brazdžionis, 1106 Lime Place, 
Vista, Ca 29083. Pagal LRD 
valdybos posėdžio (š. m. ge
gužės 13 d.) nutarimą, pava
sarį paskelbtą spaudoje, pre
mijai knygos turi būti gautos 
iki 1979 m. sausio 31 d. ( ne 
iki 1978 m. gruodžio 31 d. , 
kaip klaidingai spaudoje buvo 
paskelbta šį rudenį). Premi
ja bus pašiurta iki ateinančių 
1979 metų kovo 10 d.

Kun. Leonardas An driekus 
LRD Pirmininkas

gas 
tiesiog " būtinas

600

500
100

560
100

Elenos atmin.
797. Zaldokas, Stepas
ĮNAŠU PAPILDYMAI:

22. Naikauskas, Stasys

794. Zatorskiai, Edvardas 
Sofija

795. Antanaitis, Matas

135. Sinkevičius, Vincas 
153. Kantautas, Adomas 
175. Daugėlavičiaus, 

Alfonso atmin.'
229. Dr. Naikauskienė, D. 

*289. Dr. Suima, V.
318. Juškauskas, Antanas 
396. Streito, Viktoro atmin, 
609. Ivanauskai, J. ir E.
DALINIAI ĮNAŠAI:

Paulionienės, Teresės 
atmin.
Selenio, Vlado atmin.

iki 
, 3800 

140 
1000 
2200

1000
400

1000
400
190
125

25
25

Fon’do vadbVybė sv'eiklna kasVąr dar kitoks.'. .Ką’lpgl 
visus naiijus narius bei savo 
įnašus papildžiusius narius. 
Ypatinga padėka Ottawos apy
linkei ir jos įgaliotiniui inž. 
A. Paškevičiui. Tai viena iš 
mažųjų mūsų KLB apylinkių, 
tačiau kolkas neatrodo, kad 
kas galėtų ją pasivyti savo į- 
našais ?

K. L.Fondas prašo visus 
savo narius, kurie dar nėra 
davę savo nuotraukų bei pa
grindinių gyvenimo žinių, at
siųsti nuotraukas bei žinias, 
nes Fondo vadovybė yra nu
tarusi išleisti $ 200. 000 su
kaupimo proga, jos narių at
liktus darbus - informacinę 
knygą. Būtų malonu visus 
narius joje pamatyti. Tai 
prašoma padaryti neatidėlio
jant. Visas žinias siųsti 
K. L. Fondo sekretoriui: 
28 The Palisades, Toronto, 
Ont. ,. M6S 2W8.

K. Lukošius 
Valdybos sekretorius.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ,
DRAUGIJOS PREMIJA

Sudarius Liet.' Rašytojų

Californijojė, nuo šiol* auto -

m. literatūrinių knygų po 5

jlmal tarp ALTos Ir Liet < 
Bendruomenės, kurie - spė- 
llojame-atitinkamų amerl- • 
kinių žinybų tarpe Iššaukia 
Ir nuostabą lp šypseną,ta
čiau, renkantis tarp dviejų 
blogybių, visada pravartu 
rinktis bent klek geresnę.

Pagrindinį dėmesį sukon
centravus ne antrinės, bet 
pirminės reikšmės lietu
viškajai reprezentacijai, ra
si Ir konfliktai tarp mūsų 
pačių veiksnių gal bent klek 
švelnės.

3 'Psi

3

3
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pastebėjo tik da- 
laikais, bet šios 
netaiko Lietuvos

šios knygos reikšmę ir įdo
mumą:
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JAUNIEJI ŪKININKAI LAISVOJE LIETUVOJE

Bal. Brazdžionis

LIETUVOS REFORMATU 
RAŠTIJA, Jokūbas Kregždė . 
Istorinė Apžvalga. Devenių 
Kultūrinio Fondo Leidinys 
nr. 4, Chicago 1978.

Viršelis dail. inz. Herma
no Pavilionio.

Įvado žodis, parašytas
Viktoro Karoso, nušviečia

"Mūsų lietuviškoje rašti
joje reformacijos įnašas į 
lietuvių tautos kultūros sta
tybą arba visai nutylimas, 
arba tepaliečiamas su pir
mųjų lietuvių kalba protes
tantiškų knygų pasirodymu. 
Tačiau ir šiuo atveju refor 
macijai nepriduodama dides
nės reikšmės, nes, anot li
tuanistų, tai buvęs istorinis 
atsitiktinumas, kad pirmoji 
lietuviška knyga tapo iš
spausdinta Karaliaučiuje.

Žvelgiant lituanistų požiū
riu, visai nesvarbu ar lietu
viška raštija buvo pradėta 
protestantų ar katalikų, nes 
ji galėjusi iškilti ir senosios 
religijos gadynėje, kaip tai 
būta antikiniame pasaulyje.

Dominuojant Lietuvoje ka
talikybei, visą laiką sąmo
ningai slopinta Lietuvos re
formacijos didinga praeitis , 
drauge nuvertinant ir refor
matų įnašą kovoje už savo 
tautos nepriklausomybę ,, 
laisvę ir pažangą.

Nenuostabu,kad net išleis
toje išeivijoje Lietuvių En - 
ciklopedijoje, literatūrinėse 
apžvalgose, ypatingai istori- 

■ niuose veikaluose bei moks
lo ir kultūros žurnaluose, 
vengiama giliau pažvelgti į 
reforamcijos kultūrinį pali
kimą.

Lietuvos reformacija iš 
dalies paliečiama L. K. M. A. 
leidiniuose ir katalikiškoje 
spaudoje tik sąryšy su kata-^ 
likų Bažnyčios pergale prieš 
reformaciją, kuri vaizduoja
ma neigiamoje šviesoje.

Iki šiol lituanistai, rink
dami visą medžiagą liečian -

r'. ■''’WIR.r wwffiw

Neseniai perskaičiau Lietuvių Agronomų Sąjungos užsa
kytą Vyt. Alanto romaną iš Lietuvos ūkininkų gyvenimo 
LIFPKALNIO SODYBA.

Joje vaizduojamas gyvenimas iš besikuriančios Lie - 
tuvos laikotarpio, ūkininkų tarpe. Romanas traukia skaity
toją savo intrjga, aprašant kovą už būvį ir jaunuolių prisi - 
rišimą prie ž<mės ūkio.

Didelės problemos tada slėgė artoją, kai reikėjo iš 
kaimų išeiti į vienkiemius. Kartu kėlė ir džiaugsmą gy - 
venti individualiai. Šiame romane minimi ir Jaunieji Ūki
ninkai, jų steigimas ir organizavimas į ratelius. Kadangi 
teko gyventi tame sūkuryje, noriu pasidalinti savo atsimi - 
nimais apie JUR savo apylinkėje, kur teko veikti apie 1O m. 
kelius metus ir vadovauti.

Apie ūkininkų švietimą Jaunųjų Ūkininkų Ratelių pa - 
galba rašė dr. J. Dauparas:

Lietuvos kaimo profesiniame švietime JUR užima žy
mią vietą. Jų darbas platus ir įvairus. Lietuvos žemesn 
Žemėą Ūkio' mokyklos ir Žiemos Žemės Ūkio mokyklos 
palyginti visai nedaug tesutalpindavo kaimo jaunimo. Jų 
tinklas buvo plečiamas,'bet tiek pristeigti šių mokyklų, kad 
jos galėtų sutalpinti visą kaimo jaunimą, anuo metu buvo 
negalima: jų išlaikymas palyginti brangiai kainavo valsty
bei, trūko tinkamų Žemės Ūkio Mokykloms patalpų, jų lan
kymas buvo nepigus. Todėl Lietuvoje visą laiką buvo ieš
koma tinkamo ir visiems prieinamo būdo profesiniam kai
mo jaunimo švietimui ir auklėjimui. Jis turėjo apimti ma- 

. sės. Žl mės Ūkio klasės siekė to, bet, kaip matėme, nepri
gijo.

1929 m. rugsėjo 5 d. Žemės Ūkio Rūmų švietimo ko 
misija nutarė Lietuvoje įsteigti Jaunųjų Ūkininkų Ratelius. 
Buvo paruoštos JUSąjungos taisyklės, kurias Žemės Ūkio 
ministras patvirtino 1930 m. pavasarį. Pagal šias taisyk - 

, les, JUSąjunga kaimuose turi savo skyrius- JU Ratelius.
Ratelių nariais galėjo būti berniukai ir mergaitės nuo 10 - 
20 metų amžiaus kaimo jaunimas. Atskiri rateliai ir ra
telių skyriai bei nariai turėjo užsiimti žemės ūkio garny - 
ba, t. y. auginti vištas, paršelius, daržoves, javus ir 1.1. Jų 
šūkis buvo: "Gamyba ir pelnas". Iš šūkio jnatyti, kad norė
ta siekti praktiškumo ir medžiaginės naudos. Pradžioje , 
bandymui buvo numatyta įsteigti kiekvienoje apskrityje po 
2 JŪ ratelius. 1930 m. Lietuvoje buvo įsteigta tik 10 JŪ ra
telių. Darbas JŪR pasisekė. Kaimas JUR sutiko išskėsto
mis rankomis ir atviromis širdimis. Tas paskatino Že - 
4 psl.
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vių tautos gyveni mąįa ar ki
ta kryptimi.

Lituanistai iki Ši 
lietuvių raštiją 

čią Lietuvos istoriją, kultū - skirstė į religinę ir 
rą,lietuvių kalbą, kaupė krū- lietinę. Religinei 
von kiekvieną mažiausią lie- nebuvo priduodama į daug 
tuviško rašto nuotrupą, kad reikšmės, nes, pasakiitua- 

 

sudarius lietuvių tautos są- nistinių ideologų, paįaro- 

 

monėjimo vaizdą. Pastarai- ji tarnavo žmonių sielį pa 
siais metais lituanistai, ste- ruošimui pomirtiniam 
bedami okupuotoje Lietuvoje nimui. Tik sovietiškoj 
vykstantį rusifikacijos irjtuviška raštija dėjusi 
sovietizacijos procesą, pa- rindus tautos kultūrai i 
stebėjo, kad lietuviškas raš- vilizacijai išsivystyti, 
tas yra panaudojamas lietu
vių tautinės sąmonės ir 
drauge lietuvių savitos kul - 
tūros ir jos individualumui 
sunaikinti.Pasirodo, kad ne kiekvieną laikė lietuviškumą. Lieti 
lietuvišką knygą ar raštą, iš- bės išlaikymas Lietuvos 
vydusį viešumą, galima lai- torijoje buvęs ZI 
kyti įnašu į lietuvių tautos veiksniu ir pagal šį kr it ri- 
kultūrinį lobyną. Šį reiškinį lituanistai svėrė kiekgi 
lituanistai 
bartiniais 
tiesos jie 
praeičiai.

ginė raštija tik tiek užs 
navo pagarbos ir dėnįsio 
lietuvių tautoje, kad < vė 
pradžią lietuviškai rašjai 
ir vėliau per bažnyčias la-

y-

lemiaiu

e-
nos religijos reikšmę lieĮi - 
vių tautos kultūriniame 
venime-

y

Šios knygos 
kruopščiai surinkęs Lieti 

: reformatų raštijos atsto1 
įjungdamas ir rašiusius ri- 
lietuvių kalba, atliko dyiguą 
patarnavimą: įrodė, kadr- 
formatai sugebėjo prie su- 
kiausių sąlygų neišleis, 
plunksnos iš rankų ir skeli 
ti lietuvių tautai naujas idi 
jas, kuriomis buvo tiesiams; 
kelias į Vakarų demokrati 
nio pasaulio ateitį.

Šiuo savo darbu autorių • 
i prikėlė iš tylos glūdumo 
savo tautos švietėjus, 
gerbdamas jų užpelnytą jr/- 
siminimą ir drauge sugerti- 
jonuodamas mintį, - tyria 
kryptimi reikalinga įž
velgti į lietuvių tautos isto
rinį palikimą.'

Knyga patiekia ir visąeilę 
įdomių nuotraukų, ypač ei - 
kėjų portretų. b.

Panašius reiškinius lietu
vių tauta pergyveno vykstant 
kietoms kovoms tarp refor
macijos ir kontrareformaci- 
jos stovyklų, kuomet lietuvių 
kalba leidžiami raštai siekė 
sunaikinti lietuvių tautoje jos 
tautinį ir valstybinį sąmo - 
ningumą, pajungiant ją lenkų 
imperializmui. Panašus 
reiškinys pasireiškė ir Ma
žojoje Lietuvoje, kur iškilęs 
vokiškas nacionalizmas pa - 
jungė protestantiškas bažny
čias savo tikslams, panaudo
damas lietuvių kalbą.

Ši mokslinė tiesa pradė
jusi atsiskleisti lituanis - 
tams, privers juos iš pag
rindų peržiūrėti visą lietu
višką raštiją, sukaupiant vi
są dėmesį į skelbiamas idė
jas, įtaigojimus ir autorių 
tendencijas pakreipti lietu-

autores
'S

mės Ūkio Rūmus Jaunųjų Ūkininkų Sąjungą plėsti po visą Per darbą ir mokslą į Tėvynės gerovę. Kaip matome,tau- 
kraštą. Kitais metais JUR buvo įsteigta daug daugiau. Dar- jame šūkyje įdėta daugiau idealizmo:jis geriau atatikocai- 
bas nuolat plito ir augo, buvo įgyta daugiau patyrimo JUR 
darbe. Pirmosios JUR taisyklės nebetiko: reikėjo jas pa - 
pildyti ir koreguoti. 1933 m. pabaigoje buvo paruoštos nau
jos JUR steigti ir tvarkyti taisyklės ir JUR narių gami - 
niams vertinti ir premijuoti taisyklės,kurias Žemės Ūkio 
ministras patvirtino 1933 m. gruodžio 6-7 d. Šios taisyk - 
lės veikė iki 1936 m. Tų mėtų kovo 28 d. (Vyr. Žinių nr. 528 
išėjo JŪR Sąjungos įstatymas. Pagal jį, JŪR Sąjunga tvar
kėsi iki pirmosios rusų-bolševikų okupacijos (1940). Ji bu
vo savarankiška kaimo jaunimo profesinė organizacija. Jos 
vyriausias globėjas buvo Lietuvos Respublikos preziden - 
tas. JUR Sąjunga veikė kontakte su Žemės Ūkio Rūmais . 
JŪR Sąjungai išlaikyti lėšos buvo skiriamos iš • valstybės 
iždo per Žemės Ūkio Rūmų sąmatą. -JŪR Sąjungos vyriau
sią vadovą skyrė ir atleido Respublikos prezidentas. Savo 
vidaus gyvenimui tvarkyti JŪR Sąjunga turėjo statutą ir 
taisykles.

Pagal tą statytą, JUR tikslas toks: žadinti jaunimo tar
pe meilę žt mės ūkiui, mokyti jį žemės ūkio mokslo pag 
rindus taikyti praktikoje, auklėti jaunimo darbštumą, tvar
kingumą, taupumą, veiklumą ir kooperatinį bendradarbiavi
mą, bendrai lavinti jį ir šviesti profesiškai ir pilietiškai , 
organizuoti dorais papročiais pagrįstas sveikas pramogas 
ir sportą. JŪR nariais galėjo būti berniukai ir mergaitės 
nuo 12-20 m. amžiaus. Viename ratelyje turėjo būti ne ma
žiau kaip 10 narių. Ratelis nuo ratelio ne arčiau 5 km. Ra
telyje galėjo būti tikrieji nariai ir rėmėjai. Rėmėjais bu
vo priimami vyresni negu 20 m., kurie sutiko mokėti ra - 
telio visumos susirinkime nustatytą mokestį. Ratelių stei
gimas ir priežiūra buvo JŪR Sąjungos Globos Tarybos ži
nioje. Darbas buvo vykdomas per JUR Sąjungos ir Žemės 
Ūkio Rūmų tarnautojus- žemės ūkio specialistus.

Kiekvienas tikrasis JŪR narys, laikydamasis taisyklių 
ir nustatytos programos, kasmet turėjo pasirinkti vasaros 
ir žiemos gamybinius darbus, būtent: vasarą iš augalinin
kystės, gyvulininkystės, o žiemą- namų ūkio darbus- Pasi
rinktąjį darbą turėjo atlikti savarankiškai ir sąmoningai.

Kiekvienas JŪR turėjo savo vadovą. Jį skirdavo JUR 
Sąjungos Globos Taryba. Juo dažniausiai būdavo parenka
mas pradžios mokyklos mokytojas arba veiklesnis geres
nis ūkininkas. JŪR vadovas vadovavo visiems ratelio dar
bams- Be to,o prie kitkvieno ratelio sudaroma būdavo 3- 
5 asmenų Ratelio Globos Taryba. Ji padėdavo vadovui 
dirbti ir palaikyti kontaktą su ratelių narių tėvais- Be 
minėtų organų, kiekvienas ratelis iš savo tarpo rinkdavo 3 
narių ratelio valdybą. Valdyba padėdavo vadovui dirbti ir 
atstovaudavo narius prieš vadovą ir Ratelio Globos Tary - 
boję .

Lietuvos JUR nariai turėjo savo ženkl-elį (žalias tri
lapis dobilas baltame fone), vėliavą (žalia ir balta spalva 
su viršutiniame kampe maža tautine vėliavėle) ir Jaunųjų 
Ūkininkų himną. Senasis JŪR šūkis buvo pakeistas nauju:

mo jaunimo dvasią.

JŪR ir jų narių skaičius
Per trumpą laiką Lietuvos JUR Sąjunga smarkiai iš

augo. Jos augimo eigą ir kiek joje buvo narių, kuris %>mer- 
gaičių ir berniukų, ir kiek tenka narių vienam rateliuirodo 
lentelė nr. 27.

Iš lentelės nr. 27 matome, kad JUR ir tikrųjų nrių 
skaičius nuolat ir smarkiai augo. Mergaičių skaičius rte - 
liuose maže snis n gu berniukų. Viddtiniškai kiekvięnmc 
ratelyje buvo apu 27 nariai. Atskiruose rateliuose nrių 
skaičius nuoJO iki 150. Į JUR Sąjungą kasmet įstodavo A 
5. 000 naujų narių. . \

Vidutinis JŪR narių amžius reguliariai nebuvo skai l 
čiuojamps- Iš kelių atskirų apskaičiavimų paaiškėjo, kai 
JŪR narių vidutinis amžius buvo 14—15 metų.

Jaunųjų ūkininkų gamybiniai darbai

Jaunųjų ūkininkų veikime savarankiški ūkiški 
darbai užėmė pačią svarbiausią vietą. Pagal Lie-A 
tuvos klimatą jie skirstomi į vasaros sezono ir žiemos se
zono darbus. Vasaros gamybos darbai daug svarbesni už 
žiemos. Todėl normaliai vasaros gamyboje turėjo dalyvau
ti visi jaunieji ūkininkai. Vasaros gamybos tiksiąs suteiki 
ti JUR nariams pačių pagrindinių žemės ūkio mokslo žinių, 
išmokyti įgytąsias ūkines žinias taikyti praktikoje ir iš - 
mokti ūkio darbų technikos. Tam tikslui pasiekti kiekvie
nas jaunasis ūkininkas, savo tėvų arba globėjų ūkyje gauda
vo sklypelį žemės ir, laikydamasis nustatytos darbų prpg- 
ramos, augino daržoves. šakniavaisius, javus, linus, uogi- 
nius augalus, gėles, paukščius, gyvulius ir darė bandy
mus. Taijigdė ūkinę sąmonę, savarnklškumą ir darbštumą. 
Pagal gamybos rūšį ratelio nariai dalijosi Į grupes*. Atski
rai gamybinei grupei sudaryti jaunieji ūkininkai būdavo pa
renkami vienodesnio amžiaus ir patyrimo.

Metai

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
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JŪR 

skaičius
Tikrųjų narių skaičius Narių 

rėmėjų 
skaičius

Vidutinis 

narių skaičius 
viename JŪR

Berniukų ir' 
margaičių

%
bern. merg.

10 247 49.4 50.6 Žjl.7
113 2,089 62.2 37.8 59 lį.5
327 7,490 58.7 41.3 146 219
478 12,979 57.3 42.7 223 2*2
607 16,820 56.9 43.1 284 27P
700 19,687 56.8 43.2 433 284
769 21,903 57.1 42.9 — 284

• 921 27,299 57.1 42.9 354 .. 29.8Į
1,090 35,806 — — 7“

( bus daugiau ) .
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Tautu Santykiai
J. Valiūnas

Šiais, kaip Ir visais lai
kais, tautų santykiai nebuvo 
pagrįsti sentimentu. Tai pa
liudija nenutrūkstama virti
ne bes Itęs lą tautų be I vals - 
tyblų tarpusavio karai. Se
niau tautos buvo labiau vie
nalytės, bet vėliau į vienos 
tautos tarpą įsiterpdavo kitų 
tautų nariai Ir kur tu šian
dien rastum valstybę ar ku
rtos tautos teritoriją vien 
jos narių apgyventą?

Prieš I-ąjį Pas. Karą lie
tuvių tauta buvo perdėm kai
miečių tauta. Kad Ir lietuvių 
kilmės- mūsų dvarininkai 
didelėje daugumoje save lai
kė lenkų tautos nariais ir po 
II Pas. Karo repatrlavo į 
Lenkiją. Rusų valdininkai po 
I Pas.Karo, aišku, nebegrįžo 
į Lietuvą, bet rusai kolonis 
tai, kad Ir neskaitlingi, liko 
kaimuose.

Po II Pas.Karo rusų pri
gužėjo gan daug, ypač Vil
niun Ir Klalpėdon.

Žydai, nuo Vytauto laikų 
parkviest i, įsitaisė perdėm 
miestuose Ir miesteliuose 
nebeto, kad jų’ buvo Ir daž
nam kaime. Bet jau 20 - 
o jo amžiaus pradžioje jų 
kaimuose mažai kur beliko , 
o po I-ojo Pas.Karo Ir pas
kutiniai jų likučiai persikėlė 
į miestelius.

Žydų tauta- tai pirki iv Ir 
Inteligentų tauta. Per savo 
rabinus Ir dėka rašytų pap
ročių talmude jie Išlatkėper 
amžius savitumą Ir turėjo 
tokią sklandžią bendruomenę, 
kad jų tauta lyg sudarydavo 
savotišką valstybę svetimo - 
je valstybėje. Jų skaičius 
gana didelis /13% Lietuvos 
gyventojų / sumažėjo per II 
Pasaulinį Karą. Iki šiol ne- 

» nustojama .analizuotP tų ap
gailėtinų žudynių. Ieškant, 
praėjus virš 37 metams, kai 
t in inkų. x

įdomios šiuo klausimu 
diskus įjos įvyko 25-tame 
Santaros-Šviesos suvažiavi
me, kurio aprašymą randa
me Akiračių nr. 9, spalio m . 
1978 m. Ten pasisakė keli 
asmenys,jų tarpe T. Venclo
va, dr. A. Štromas ir V. Ras - 
tenls. Jų nuomonės labai į- 
domtal nušviečia lietuvių Ir 
žydų santykių tragiką.

T. Venclova dar seniau tuo 
tuo klausimu yra parašęs 
straipsnį į rusų Samizdat’ą, 
kurio vertimą Akiračiai tal
pino nr. 1-1977 m. Te a jis ra
šo: Aš myliu žydų tautą R' 
Ir todėl jis Ir žmoną pasi
rinko Iš tos jo mylimos tau
tos. Jo duktė, kaip jis rašo , 
taipogi esanti žydė. Jis tvir
tina, kad žydus žudė lietuviai 
Ir daro Iš vadą,kad "kiekvie
na papildyta nuodėmė apsun
kina visos tautos Ir kiekvie
no jos nario sąžinę". Dr.A . 
Štormas, nors pats žydas , 
nesutinka sutokla kolektyvi
nės atsakomybės samprata , 
sakydamas, kad jei vienas 
čigonas pavogė: arklį, tai juk 
negalima apvaginti visus čl-

Lietuvių tautą, tiek daug 
per tuos pasaulinius karus 
nukentėjusią tik jau yra ne- 

V. Rastenis taipogi tvirti- logiška ir, žinoma, nežmo-
na, kad Sovietinio saugumo/ nlška kaltinti bet kurios Lle- 
žydų šaudymo kiekvienas tuvos tautinės mažumo nal- 
kaltlnlmas nebūtinai turi bū
ti atmetamas."Mes savo ar
gumentų šioj/žydų šaudymo, 
J. V. / byloj nesugebėjome 
čia viešai nušviesti ne todėl, 
kad čionykštė spauda bei te
levizija ž ydų/daugumoje, J. 
V./ valdoma", bet kad "ne
same tinkamai pasiruošę 
pripažinti Ir pasakyti visą 
mums apie tai žinomą tiesą". 
Atsieit, mes slėptam "tiesą" 
apie žydų šaudymą. Tvirti
nimas gana originalus’.

gonvy. T.Venclovos tvirti - 
ntme glūdi sofizmas kad vi
sa tauta atsako už kiekvieno 
jos nario kriminalinį nusi
kaltimą.

Plačiau tame Akiračio nr.
9 aprašyta V.Rastenlo nuo
monė. Jis sako,kad esą ne
galima kaltinti visų žydų 
vien dėl to, kad jų dalis įsi
jungė į komunistus per I-ąją 
Sovietų Sąjungos Lietuvos 
okupaciją 1940 m. Čia pa
mirštamas faktas, kad žydų 
turtuoliai ne visi buvo ko - 
munlstų persekiojami ir. ap
šaukiami "buržujais", kaip 
tai buvo daroma su pasitu
rinčiais lietuviais. Fabriko 
savininkas AĮperov tolus 
Kaune tapo komunistų suda
ryto Lietuvos mlnlsterlų ka
bineto nariu, o du lietuviai 
Galvanauskas IrKrėvė -Mic
kevičius, Irgi to kabineto na
riai, buvo vedę žydes.Tas 
žydų palankumas komunis
tams pasireiškė ne tik di
desniuose miestuose, bet 
visur perdėm Ir mažuose 
miesteliuose, kur žydų jau
nimas jungėsi į komjaunuo
lius. Tie faktai nė klek ne
pateisina Lietuvos žydų ma
sinto naikinimo , įvykdyto vo
kiečių administracijos parė
dymu. Apie žydų asimiliaci
ją, kurią Rastenis mini, ne
galėjo būti kalbos vien dėlto, 
kad, kaip minėta, jie sudarė 
uždarą bendruomenę su savo 
tautine tikyba Ir rašytiniu , 
tikybiniu gyvenimišku kodek
su -talmudu. Be to,Lietuvos 
valstybė sutfelkė jiems pilną 
kultūrinę autonomiją Ir žy
dai vyravo Lietuvos ekono
miniame gyvenime prekybo
je Ir pramonėje. Prieš So
vietų Invaziją, žydų dauguma 
mokėjo tam tikrus mokes- kaip* direktoriai,bet dar trys tetą, vedėją K. Brazdžlonytę 
člus MOPR’ul, o atstsaklu- “ “
šieji buvo Irgi Išvežti 1941 
m. birželio mėn. Skirtumas 
tik toks,kad tuoj už Vilniaus 
žydų vagonams žydai kom
jaunuoliai pristatė maisto Ir 
vandens, o kiti Išvežamieji 
tos privilegijos neturėjo.. .

V. Rastenis toliau tvirtina, 
kad "nei’Imta teigti,kad gel
bėtojų nuopelnai atperka žu
dytojų nusikaltimus", nes esą 
" Išgelbėta gal daugiausia, 
keliolika šimtų", o nužudy
ta net 150.000.

klnlme, ypač prisimenant, 
kad jokioje valstybėje taip 
plačios autonomijos bei eko- V 
nomlnės įtakos neturėjo, 
ypač žydai, kaip neprlklau- A 
somos Lietuvos valstybės a 
laikotarpyje. Ir dabar, jei ku- 
rle Iš suminėtų asmenų mė- 
gina kaltinti vargingą lietu- A 
vlų tautą, tai yra tik dėl jų a 
perdėto rūpesčio žydų tauta, 
kuri Ir be jų tokio "trlgra- W 
šio" turi Išplėtusi savo įtaką Ęį 
visame pasaulyje.

KREA/l 
VE/OROD2/AI

SPARNUOTAS LIETUVIŠKAS 
ŽODIS FLORIDOS 
PADANGĖJE

Šiuo metu labai padidėjo 
lietuvių persikėlimas į Flo
ridos valstiją.Kartu kuriasi 
Ir lietuviškos organizacijos, 
klubai, religinės sekcijos . 
Vyksta jau Ir koncerto, pa - 
minėjimai.Nemaža lietuvių 
jau apsigyvena Ir apvalius 
metus, ne tik žiemą.

Atėjo diena,kada IrSt.Pe- 
tersburgo bei apylinkių. lie
tuviai Išgirdo pirmą lietu - 
vlšką radio programą pra
eito gruodžio 16 d. Ją įgy - 
vendlno Kazė Bra.zdžlonytė, 
kuri,kaip žinome,jau trečius 
metus Chicagoje veda Lie
tuvos Aldų programą.

Vietinių organizacijų ats- 
tovalperPetrą Pocių nutarė 
suorganizuoti LA radio 
komitetą. Jis susideda iš 
šių veiklių atstovų: K.Klei
vos, dr. K. Bobelio, dr. B . 
Zelblenės, A.VUučlo,P.Po
ciaus Ir Kazės Brazdžlony- 
tės. Kiti įtraukiami į veiklą,

Gelbėti žydus nuo vokiečių 
naikinimo buvo didelis pasi
šventimas :tle žydus slepian
tieji rizikavo savo gyvybe , 
nes vokiečiai yra ne vieną 
tokį,slėpusį žydą lietutį su
šaudę. Atrodo, kad nevertin
damas tų žydus gelbėjusių 
lietuvių, Rastenis lyg Ir 
priekaištauja, kodėl nebuvo 
Išgelbėta daugiau, gal net.> 
Ir visI15O.OOO. Antra ver
tus, ar atsirado bent vie
nas žydas, kuris būtų pa- 
gelbėjęs 11 ę t u v I u l, pakliu
vus lam į NKVD rankas? Ir 
ar daug tų Išgelbėtų žydų bu
vo dėkingi išgelbėtojams lie
tuviams?

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

** MŪŠIJEIGU NORI NUSTOTI -

1979.1.9

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

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

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ IRECIADIENĮ,

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo) 
Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733

rankas. Tokių pras- bijos lietuvius pradininkus 
užbaigtuvių Laikina- ir dėkojame Dievui, kadmums

BERNARDAS SHAW. . .
Kartą jaunas žurnalistas maldavo Shaw pasakyti 

pjesės turinį. Shaw pradėjo:
— Tik klausyk . I-mas aktas — vyriškis klausia
I* Ar myli mane". •
Moteriškė atsako: — "Dievinu tave" .
II-ras aktas — Vyras klausia: "Ar myli mane"?
— Moteriškė atsako: — "Dievinu tave . " Ir III-čias 
aktas — Vyras klausia: — "Ar myli mane"?
— Moteriškė atsako — "Dievinu tave . "

Pjese baigta. Uždanga nuleidžiama.
— Taip Majestro, nuostabu, nepaprasta — mirksi 
žurnalistas, — bet kame čia sąmojus slypi ?...
Shaw mandagiai ir įtikinamai paaiškina:
— Matai, mielasis kolega, moteris vis ta pati, o 
vyriškis kiekvienam akte kitas .... Supratai ?

Klausytojai gali pareikšti 
laiškais, ko jie programoje kimas 
pageidautų, vedėja Ir komi
tetas stengsis patenkinti jų 
norus.

Nuo sausio 6 d. programa tikėjimo jausmo buvome ap—. judintoją, orientuotoją 
bus girdima kiekvieną šeš- /mti, r-Jil 
tadlenį 5:30 vai. v. 111O AM 
banga WTIS stotyje, St.Pe
tersburge.

Medžiagą programai gali
ma siųsti į Chicago arba Ko
mitetui.
- St. Petersburg’o vyskupi
jos vyskupas Charles B.Mc 
Laughlin mirė praeito gruo
džio 18 d Palaidotas Kai varle 
jos kapinėse .Atmintinas lietu 
tuviams, nes jo leidimu buvo 
įsteigta Šv.Kazimiero lietu
vių katalikų misija St.Pe
tersburge, Koneelebraclnėse 
mišiose dalyvavoprel.Bal- 
kūnas, kun.Gašlūnas Ir kun. 
Degutis.
- Romo Kalantos Šaulių 
Kuopos p-kas Juozas Bab- 
rys Ir valdyba Naujų Metų 
Išvakarėse sveikino visus 
šaulius, lietuvių organizaci
jas, radio valandėlės koml-

mingų 
sis Komitetas nesitikėjo, parūpino visų Kplumbiečių 
Netikrumo ir savimi nepasi- lietuvių gerbiamą Fondo iš- 

i ir 
siela spinduliuojančią asme
nybę kun. Stasio Matučio as
menyje. Antrasis mūsų Fon
do kūrėjas ir formuotojas 
dr. A. Razma is JAV, kurio 
30 metų laukėme ir sulaukė - 
me. Kolumbijoje pasižymė
jęs labdarybės institucijųug- 
dytojas ir puoselėtojas pasi
ryžo ir lietuvių neapleisti: 
Jis savo administracine pa
tirtimi skuba į pagalbą Ko
lumbijos Lietuvių Fondo Pa
minklo statytojams,o paskui 
jį skuba dar du dvasios va
dai- lietuviai • Salaziečiai: 
Tėvas Vaclovas Dubinskas ir 
ekonomistas Tėvas Nikode
mas gaidukas. Tai mūsų trys 
Didieji, Trijų Karąlių dieną 
atsilankę, buvo mums ne tik 
Fondo kūrėjais, bet ir Fon
dui palaimos nešėjais.

Kolumbijos Lietuvių Fondo 
Steigiamasis Laikinasis 
Komitetas

todėl ne drįs ome nuo 
Kolumbijos lietuvių pradėti. 
Dėl pirmojo įnašo kreipėmės 
į Čikagos bei Amerikos Lie
tuvių fondus. Manėme, kad 
Kolumbijos lietuvių jausmai 
beprižadinami tik juodą ant 
balto parodžius, t.y., tikė
jomės, kad Kolumbijos lie
tuviai į Fondą įstos tik po 
pirmojo laimikio iš Ameri
kos. Bet dabar viskas aukš
tyn kojomis apvirto. Laukia
mojo pirmojo laimikio vietą 
jau užėmė Kolumbijos lietu
viai su vėliavnešiu kunigu 
Stasiu Matučiu iš Beranki- 
lės. Tėvo Matučio netikėtu 
rankos mostelėjimu dabar 
amerikonams teks pasiten
kinti tikriausiai kokia 20-ja 
vieta Kolumbijos Lietuvių 
Fonde, jei Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės.Centras teik
sis greičiau prašomus 2000 
dolerių mums pripažinti.

Taigi, sveikirtame Kolum-atstovai gali būti komitete. Ir visus klausytojus. B. B.

St. Petersburge “Lietuvos Aidų" radio programos komitetas. Iš kaires: dr. B. 
Zelbienė, K. Kleiva, K. Brazdzioiiytė; stovi: A. Vilutis, dr. K. Bobelis ir P. 
P. Pocius.

KOLUMBIJOS LIETUVIU FONDO KOMITETAS DĖKINGAS 
UŽ BENDRADARBIAVIMA

Malonus jausmas apima pa- daugiau naujų narių. — Kokia 
galvojus, kad jau artėjame pradžia, toks ir galas, -sa- 
prie K. L. Fondo įgyvendini- ko lietuviška patarlė, kuriai 
mo, dėka patriotiniai susi- nepatikėti būtų neišmintinga, 
pratusių Fondo pradininkų, ypač kai žvelgi į busimąją 
atskubėjusių su tūkstantinė - Fondo Tarybą ir valdybą.ku- 
mis ir įsipareigojimais, kad ri bus sudaryta iš dabar e- 
įžiebta ugnelė neužgestų, samų, visiems Kolumbijos 
Beveik 68.000 pezų grynais lietuviams gerai pa'žįstarhų 
įmokėjimais ir 57. 000 pezų veidų, 
pasižadėjimais per trumpą, 
vos 3 mėnesių laiką,aiškiai 
pasako, kad tolimesnis Fondo 
vystymasis pritrauks kur kas

birželio 20

liepos 12

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS

■MM&i

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių 
agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę 
ekskursijų į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 

birželio 7

iš BOSTONO ir NEW YORKO 
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vllnlus/Lenlngradas

Kovo 19 $725.00
balandžio 11 ir 25—$795.00 
gegužės 2 ir 9 — $829.00
gegužės 16 — $839.00

MAH.

5 psl

‘Arpber Holidays 
1979 M. EKSKURSIJOS 

į LIETUVĄ 
Žemiausiomis kainomis

birželio 7 — $859.00
liepos 12 ir rugpiūčio 2— $865.00 
rugsėjo 19 Ir rugsėjo 26— $829.00 
spalio 10 — $829.00

Maskvą 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Europoje: 
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00
Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2, 
Helsinkis 2 — $1189.00
Maskva 1 .Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Europoje:
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00 '
Maskva 1,,Vilnius 5 Ir 6 dienos Vakarų Europoje: 
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00
Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2, 
Helsinkis 2 — $1189.00

>HSOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. member

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC
393 West Broadway, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764Laikinasis Fondo Komite

tas džiaugiasi matydamas, 
kad tolimesnis fondo likimas 
pateks į tikrai geras ir pati-

Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.

ony J
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q, 
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

th SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. L a ari n ai t i s ĮVAIRIOS P ROGOS ______

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO
________________ _ PROGRAMA
RADIO' 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENI. NUO )l,30 iki 1 2 vai. nakties.

PROGRAMOS. VEDĖJAS
L, Stonkui ?iu», 1053 Albon«l Cr.rDuvrnoy. P.O. TEL. 649.8834

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 puMi mėty.

KELEIVIS

5

5



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

■ ■ ■ V -

w Jas.

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

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

Kapitalas — viri $12,000,000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)...........6%
santaupos .......................9%
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitui 3 m. 914% 
pensijų fondas ........... 9^ą%

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

PAGERBIMAS
Jonas DERVAITIS pagerb

tas sulaukęs 65 metų am
žiaus. Pagerbtuves suruošė 
artimieji giminės ir draugais 
sukaktuvininko namuose. Jam 
buvo staigmena, kai iš ruoš- 
,tų "padėkos pietų", vaišėms 
prasidėjus Kunigunda Der-, 
vaįtienė šeimos vardu tarė 
žodį, o D. Jankūnienė supa
žindino svečius su šio vakaro 
solenizantu, sulaukusio 65 
gimtadienio. Abiem su žmona 
buvo prisegta po raudoną ro
žę. D. Jankūnienė įteikė su
kaktuvininkams vertingus vo
kus su linkėjimais ir svečių 
pavardėmis. Sugei do jus "Il
giausių Metų" , prasidėjo 
vaišės. Valgė ir gėrė ko kas 
norėjo, nes "stalai lūžo" nuo 
visokių skanėstų.

Kadangi Jonas irKunigunda 
yra dainos mėgėjai ir patys

geri dainininkai, tai su sve - 
čiais išdainavo visas gra
žiausias lietuviškas dainas, nes čia suradau lietuvišką

Baigiantis vaišėms K. Der- šeimą. O dar labiau midžlu- 
vaitienė visiems dalyviams gino Lietuvių Namų p-ko 
išreiškė nuoširdžią padėką Karpio žodis Ir pažadas,kad 
už atsilankymą ir dovanas, kiekvienais metais bus ren- 
Ji pasisakė, kad nusipirk! glarna ši šventė.
namą St. Catharines mieste Pasijutau, kad Ir aš turė- 
ir išreiškė viltį, kad su buvu-s lu savą didelę lietuvišką 
siais draugais hamiltonie - še Imą, papročius, Ir ši diena 
čiais ryšio nenutrauks - vie- man neous taip skaudi, kaip 
ni pas kitus atsilankydami, būdavo Iki šio lalko-patl 
P. Dervaičius keltis gyventi skaudžiausia diena metuose, 
į St, Catharines vertė šelmy Taip pat pamačiau,klek 
niniai reikalai, nes sūnus reikia darbo Ir lėšų šiems 
Edmundas su i ,/, šeima jau Namams .sutvarkyti, todėl, 
prieš kelis metus išsikėlė ir nieko nelaukdama, įstojau Į 
mokytojauja Dennis 
Highschool.

. Ta pačia proga 
J. Dervaitį 65 metų

Maloniai kviečiame visus

atsilankyti į mūsų

tradidnį
ZUIKIU BALIU

[vairūs gėrimai
Šilta zuikiena, briediena, stirniena
Staliukui loterija
Tauriu įteikimas goriausiems šauliams ir žvejams 
Meninę programa atliks Toronto lietuvių vyrų.choras 
Linksmoji ir šokiy dalis, grojant "Rococzy” orkestrui 
Pradžia 18,30 vai. — meninė dalis — 20 vaL 
Įėjimas $4.00, studentams ir pensininkams — $3.00.

sausio 21. 
šeštadienį* 
Hamiltono 
Jaunimo 
Centro

Homiltono Lietu vi y Žūklautojo ir 
Medžiotoju klubo “Giedraitis 
Valdyba

Į Septintose Kūčlose lietu
viškoji šeima sfeicė 480 as
menų, nes tik tiek vietų ąu-* 
vo užeigoje. / A ’

Visi netllpuslejl tik minti
mis dalinosi su savaisiais , 
Ir tikriausiai,kad ne vienas
pagalvojo: "Ką gi bepadary
si, juk tai ne savo žemėj Ir 
ne tikruos-ten paliktuos - 
namuos.

NEPRJMIRSTAS MINĖJIMAS
KLB Toronto Apylinkės 

Valdybos pakvietimu, Iškil
mingą Lietuvos Karinome - 
nės šventės minėjimą-kon
certą suruosėTorotno Vlado reikalu būti ypatingai vlentrr- 
Putvlo Šaulių Kuopa, vado- S1 lr neatidėliojant 
vaujant Kuopos pirm. Štas lul straipsnius, kad

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS su dirįgentiųšolistu Vaclovu Verikaičlu (.penktas lyvavo Ir atstovai Iš St.Cat- 
iš kairės), išpildys meninę programą Tradiciniame Zuikių baliuje Hamiltone. į

6psi. / '

Putvlo Šaulių Kuopa, vado- Si neatidėliojant ruošti 
“ _____ ~ ___j straipsnius, kad Vilniaus

Jokūbaičiui." Jo pakviesti, da kraštas priklauso tik Lletu- 
______________________ - vai Ir pokalbiai su prlešu- 

harlnes-Povilo Lukšio Šau- nėra Vtlhlaus Krašto Išda-

toronto
A. LUKOŠIUS

RAŠINĖLIS APIE KŪČIAS
Keletą savaičių prieš di

džiąsias metines šventes LN 
Ž miose, biuletenyje, tilpo ga
na įdomus , šiuos Namus ir 
artėjančias šventes liečian
tis rašinėlis, pas įrašytas Z. 
B. inicialais. Skaitome:
Septintųjų Kūčių Belaukiant

Sužinojusi, kad Lietuvių 
Namuose ruošiamos bendros 
Kūčios Ir kad kviečiami visi 
lietuviai, be galo apsldžlau-, 
glau. Tai buvo 1972 metų 
Kūčių Diena.

Nuskuoėjusl Į Lietuvių 
Namus toje vietoje,kur da
bar yra Vytauto Didžiojo 
Menės balkonas, radau prie 
žvakių šviesos/elektros na
muose dar nebuvo/,prie Ilgo 
stalo sėdinčius 25 žmones . 
Aš ouvau 26-ta. Sunku ouvo 
sulaikyti džiaugsmo ašaras ,

Morris tą kilnią organizaciją tikrąja 
nare. Ir neapsirikau, nes čia 

sveikint pasijutau esanti tikru Ir 
gimimo kalingu žmogum.

dienos proga, linkiu jiems 
sveikatos ir ilgo amžiaus-

J. Šarapnickas

dovaną. Nepas (jutome, kad 
jau laikas eiti bažnyčion.

1975 m.. Kūčių vakarienė 
atšvęsta nepaprastai Iškil
mingai. Karaliaus Mindaugo 
Menės viduryje didžiulė eg
lutė Ir trys gražios simbo
linės žvakės, 240 dalyvių 
prie apskritų stalų, visų gie
damos giesmės, labai įspū
dingas žvakių uždegimas , 
solistų Išpildomos giesmės , 
Kalėdų Senelio dovanos vai
kučiams Ir gretimoje Kara
lienės Mortos Svetainėje 
jaunimo burtai-—visa tai nu
kėlė į Lietuvą, nors Lietu
voje taip Iškilmingai švęsti 
neteko. Mintys buvo Tėviš
kėje, kur tą dieną bėgdavome 
į kiemą nešti malkų, griebti 
tvoros lentelių, klausyti Iš 
kurios pusės atjos piršliai... 
Ir pasijutau esanti jauna, 
jauna mergytė.

1976 m. Karaliaus Min
daugo Menėje- 360 asmenų , 
sėdinčių prie apvalių stalų , 
puošni eglutė,simbolinė žva
kė, bendros visų giesmės , 
scenoje koncertinis fortepi
jonas, solistų Išpildoma 
programa, Kalėdų Senelis , 
burtai,pakili visų nuotaika... 
Bet šią dieną man buvo Ir 
daug širdies skausmo, kai 
rengėjai apie IOO kartų tu
rėjo neturintiems pakvieti
mų pasakyti: "Deja, visos 
vietos užimtos", paskutinis 
pakvietimas buvo parduotas 
prieš savaitę. Ir tada stojo-? 
si prieš akis skaudžiausi 
gyvenimo momentai,kai visi 
švenčia, bendrauja, o tų ne
turi tokią brangią dieną kur 
pasidėti: klaidžioji miesto 
gatvėmis Ir pro langus stebi 
laimingas šeimas prie eglu
tės. Tada atsirasdavo dėkįn-

/ Vytauto Didžiojo gas jausmas kanadiečiams ,' 
nrTe U formos stalo kad jie neuždengia langų Ir 

leidžia tokiems kaip aš, pa
sidžiaugti jų laime.Tada pa
sijusdavau kaip tas našlaitis 
valkelis, kuris neturi savo 
šeimos.

Po šių Kūčių, kai tik suži
nau, kad kas nors ruošiama 
Lietuvių Namuose,skubu įsi
gyti pakvfetlmą, kad nerel- 

cel-

kitų 
ra-

Nekantriai laukiau 
metų Kūčių šventės. O 
dusi skelolmą, kad jau pa
ruošti pakvietimai, nusku
bėjau įsigyti.

1973 m.
Menėje prie U formos stalo 
s ėdėjome 60 tautlečlų.Mals - 
tas toks,kaip būdavo tą dieną 
Lietuvoje. Net Ir šienas po 
baltomis staldengtėmis. Po 
vakarienės dar Ilgai lūku
riavome, nes laukėme laiko 
eiti į bažnyčią pamaldoms. 
Visai kaip Ir Lietuvoje.

1974 m. Kūčių vakarienė 
buvo Karaliaus Mindaugo ketų Išgirstl:"Deja2 ",.. 
Menėje, kur prie Ilgų stalų 
sėdėjo 160 asmenų. Scenoje 
elgutė. Kalėdinės giesmės 
skambėjo patefono plokšte
lėse. Buvo paaiškinti šios 
dienos papročiai Lietuvoje , 
kino aparatu parodyti Č lur-

1977 m. šeštoji Kūčių va
karienė Lietuvių Namuose. 
450pakvietimų Išplatinta jau 
gruodžio 9 d. Supratau, kad 
Ir šį vakarą bus širdies 
skausmo, nes tikrai ne visi 
gal ės s ut lipt I. P a mač lau, kad 

llonlo paveikslai Ir Lietuvos lr burtai nebus traukiami, 
vitražai. Su jais dali. A.Ta- nes Karalienės Mortos Sve- 
mošaltls plačiau supažindino. talnė pilna stalų, paruoš- 
Buvo laoal įdomu. Mažuo-į liūčių šventei, 
sius Kalėdų Senelis apdova
nojo Ir daug juoko sukėlė , *

Matomai, Lietuvių Namai 
permažl, nes negali sutai

kai į sceną pakvietė ma - pinti vises savo lietuviškos 
žlauslą valką—Lietuvių Na- šeimos. Taip Ir įvyko, 
mų pirmininką Ir jam įteikė Nors septintoji Kūčių die

na dar toli, bet nekantriai 
laukiu, kaip didelė bus šel - 
ma ir ar visa sutilps?----

Taupyk ir s k o 1 in k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
10% 

9Va% 
9% 
9%

6%

MOKA: =
už 1 m. term, indėlius E
už 3 m. term, indėlius =
už pensijų ir namų planų E
speciali taup. sųsk. =
už taupymo s?tas 
už čekių s-tas (dep.) =

IMA:

93/ą% už asm. paskolas

9’/a % už mortgičius

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A«

I '
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 
į 0 A » JP* * Automobilių
9 V * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 BloorStreet W, Vi’“‘s renews____ . bctkur pasaulyje skambintiTORONTO, ONTARIO J

M6P iA5 tel. 533-3531

LietuviŠka maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvallcs Avė., _ , _ ___
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

ji

Brigita Paliulytė
Nuotr. Stepo Varankos. 

llų Kuopos pirm.A.Šetįkas , 
Niagaros Pusslasallo KLV 
Ramovės skyr. p-kas J.Ša-

vlmas.St.Varanka dar nese
nas Irpllnas energijos, be tą 
linkęs apie save suburti di
desnį skaičių patriotų lietu
vių, nežiūrint Iš kokio Lietu
vos kampo kilęs.

Skaitau įdomiu pasikalbė
jimą Ir su Janina Bumbulle
ne . Ję dirbo daugelį metų su 
jaunimu, siuntė savo valkus 
šokti tautinius šoktus, o duk
ra iš šokėjos jau tapo šoklų 
grupės mokytoja. Janina 
Bumbullenė Ir šiandien sie
lojasi jaunimo ateitimi. JI 
pati dirba ir kitus ragina 
siųsti jaunimą dalyvauti lie
tuviškoje veikloje, nes Iš jų 
gal bus vienas kuris "Basa- 
navlčlus".

Šventėje laimikių bilietų 
rapniekas^ ir D.P.Dauginai .„traukimą pravedė veiklūs 

šauliai V. tr J.Pečiuliai, Ir 
Suzana Jonikienė. ' > •

Šventės minėjimas buvo 
pravestas sklandžiai, punk
tualiai, meistriškai VL.Pūt- 
zlo Šaulių Kuopos plrm-ko 
Stasio Jokūbaičio.

J, Šarapnickas

Po M. Šnapščlo „paskaitos 
Ir meninės programos/ apie 
tai buvo plačiau rašyta šia
me laikraštyje/, K. L. B. To
ronto Apyl. V-bos vlcep., 
jaunosios kartos veikėja B. 
Paliulytė tarė padėlios žodį 
programos atlikėjams Ir vi
siems svečiams.

St . Jokūbaitis įteikė muz. 
A.PrlalgauskuI-PralguI, už 
programai orkestro paruo
šimą Vl.Pūtvlo Raštų knygą.

Teko susitikti ir paslkal 
bėri su Vilniečių Sąjungos 
Kanados Krašto V-bos p-ku 
St. Vararika.Malonus asmuo 
Ir sveikai galvojantis apie 
Vilniaus Krašto problemai 
su lenkais šio laikmečio po
litiko je.Žinodami, kad lenkai 
yra klastingi, turime šiuo

remkime lietuvšką
RADIO VALANDĖLIŲ

Tėvynės prisiminlriių To'- 
ronto radio lietuvių kalba 
vadovaujama J. R. Simanavi
čiaus, ruošia sausio 27 d. 
7.30 vai. v. Toronto Lietuvių 
Namuose, 28 metų liet.radio 
vai. sukakties proga, balių - 
koncertą.

Programą išpildys Roches- 
terio sutartinė ( muzikos , 
dainų ir dailiojo žodžio 6 as
menų grupė) , vadovaujama 
muz. J. Adomaičio. Gros 
geras orkestras, veiks bufe
tas . Visuomenė kviečiama 
atsilankyti gausiai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



JAV Baltieji Rūmai ir Prezidentai 1

i prezidentavimo laikotarpio)

Cadilac, kuriuos vairuodavo 
slaptosios tarnybos pareigū
nai. Prezidento dispozicijoje 
randasi 92 pėdų ilgumo , 
$500. 000 vertės jachta ir 60 
pėdų ilgumo laivas. Prezi - 
dentas Nixon jachtą pavadino 
vienos savo dukters vardu - 
"Patricia", gi laivą — ant
rosios dukters vardu —"Julie 
ir atrodo, kad šis antrasis 
laivas buvo daugiausiai lai
komas Floridoje.

Svečių linksminimui buvo 
kviečiami kariniai orkestrai 
Broadway bei Hollywood 
žvaigždės,© kino salėje buvo 
gaunamos visos naujausios 
filmos. Biblioteka buvo ap
rūpinama visais naujausiais 
leidiniais. Rūmuose buvo 
plaukiojimo baseinas, gim
nastikos salė, teniso ir gol
fo aikštės. Rūmuose randasi 
specialus kirpėjas ir rūmų 
fotografas, taip pat gydyto
jų štabas ir yra teikiamas 
nemokamas gydymas val
džios ligoninėse.

Pagaliau, pasibaigus pre
zidento kadencijai ar kitaip — 
apleidus Baltuosius Rūmus , 
gaunama $ 25. 000 metinės 
pensijos.

Šia proga žvilgterėkim į 
prezidento Johnson gyvenimą 
iki mirties bent paviršutiniš
kai.

Buvęs JAV prezidentas 
Johnson gyveno savo farmoje 
Texas valstijoje. Toks stai
gus padėties pasikeitimas 
prisitaikant prie privataus 
gyvenimo šiam vyrui, kuris 
visą laiką buvo aktyvus poli
tikoje, nebuvo psichiniai pa
prastas, tačiau materialiniu 
požiūriu, šis padėties pasi
keitimas jam nebuvo taip 
skaudus, kaip daugeliui jo 
pirmtakūnų.'

Johnson ir toliau savo dis- 
pozicijbje turėjo mažą karinį 
malūnsparmį ( helikopterį ), 
naudojosi puikiai įrengtu ka
binetu, tuo pačiu, kuriuo nau
dodavosi prezidentavimo me
tu, viešėdamas Texas valsti
joje. Įstaigoje buvo įrengti 
telefonai jungią jį su visu pa
sauliu, p specialiai pasam
dyti pareigūnai momentaliai 
atsakinėjo į šimtus laiškų,

(Palyginimai paimti iš R. Nixc

Padidinimas JAV preziden
tui metinio atlyginimo iš 
$100. 000 į $200. 000, tai buvo 
tik maža dalelytė tų sumų, 
kuriomis prezidentas naudo
jasi. Apskaičiuota, kad jei 
privatus krašto pilietis norė
tų taip gyventi, kaip gyvena 
prezidentas, tai turėtų turėti 
35 milijonus dolerių metinių 
pajamų.

Štai pavyzdžiui, Baltieji 
Rūmai turi 132 kambarius ir 
apima 18.3 akrus žemės pa
čiame Washingtono centre. 
Pagal nuosavybių verslinin 
kus šis žemės plotas yra ver
tas Tfo milijonų dolerių, o pa
čių Baltųjų Rūmų vertė siekia 
50 milijonų dolerių.

Baltųjų Rūmų išlaikymui 
prezidentas gauna metame 
3- 229. 000 dolerių, bet be to, 
dar "specialiems projektams 
gauna $1. 500. 000. Preziden
tą saugojanti slaptoji tarnyba 
federaliniąm biudžetui kai - 
nuoja $ 2. 503. OOO.-metams. 
Savo dispozicijoje preziden
tas turi 3 Boeing 707 lėktu
vus, kurie kainuoja 24 mili
jonus dolerių, ir keletą lėk
tuvų Lockheed , pervežimui 
svarbių asmenų. Be šių lėk
tuvų, Baltųjų Rūmų tarnyboje 
randasi 4 malūnsparniai (he
likopteriai) ir transporto lėk
tuvas pervežimui prezidnetc 
šarvuoto automobilio.

Baltuose Rūmuose nuolati
nai dirba 34 įvairūs special- 
listai amatininkai, kurių me
tinis atlyginimas kartu su 
tarnų atlyginimu siekia $ 
750. 000. Rūmų tarnų štabas 
susideda iš 5 kambarinių, 
Šeimininkės, 2 skalbėjų, 1 
siuvėjos, 2 sandėlininkų, 1 
skalbinių prievaizdos, 2 vir- 

t tuvės šefų, 2 virėjų, 1 virtu
vės sandėlių raktininkės, 2 
virtuvės pagalbininkų ir 5 
žmonių sunkesniems dar
bams.

Baltųjų Rūmų sodo ir dar
želio priežiūra kainuodavo 
240. 000 dolerių metams.Pre 
zidento dispozicijoje rūmų 
garažuose buvo 20 Mercury 
juodų automobilių, kuriuos 
vairuodavo kariškiai šoferiai. 
Taip pat 2 specialiai šarvuo
ti automobiliai - Lincoln ir

JUOZAS GRAŽYS 
Kailiu siuvėjas

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

(Storage)

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

PARDUODAMA
Miami Beach Kurorto,* ne

toli jūros, savininkas sku - 
bial parduoda 12 apartmentų 
namą. Geros pajamos. Įmo
kėti reikalinga $40.000.—

Rašyti: P. O Box 14494.
North Palm Beafch.Fla.33408 
t ei. (305) 626-2707.

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• VARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

SovjArnkoi V. Suf:n»kas i Son Tel. 364—5712.
L,, ....---------------------------------------- -------------------------- ----------------

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

i

7725 George LaSalle
patarėjo* ir darbo atlikėjai jums gali būti otegdongyi Guy

kuriuos Johnson dar gaudavo. 
Įstaigos išlaikymo išlaidos 
buvo padengiamos iš Kongre
so paskirtos $ 375. 000 su
mos.

Kaip buvęs prezidentas, 
Johnson gaudavo $ 25. t 000 
metinę pensiją plius $80.000 
raštinės išlaikymui. Jis nau
dojosi nemokama medicinos 
globa, slaptosios tarnybos 
pareigūnų asmenine apsauga 
ir nemokama korespondenci
ja iki mirties.

Slaptosios tarnybos parei
gūnų jam buvo paskirta net 
26 ir jų dispozicijoje turėjo 
15 automobilių, kuriuos ap
mokėjo valdžia. Pats expre-

zi dentas savo dispozicijoje 
turėjo du automobilius,kurių 
vienas buvo šarvuotas ir vie
nas sunkvežimis. Be to, jo 
farmoje dar tebebuvo kurį 
laiką aviacijos puskarinin - 
kiai, kurie jam tarnavo kaip 
tarnai jo prezidentavimo me
tu.

Taip pat pagal nuostatus 
exprezidento žmonai ir ne
pilnamečiams vaikams pri - 
skiriama valstybinė slapto
sios tarnybos apsauga.

Taigi, is aukščiau paminė
tų davinių neatrodo, kad bu
vusių prezidentų finansinės 
sąlygos pensijoje būtų taip 
labai kuklios....

KRONIKA
DVI LAKŠTINGALOS
MONT RE ALYJE

Praėjusių metų gruodžio 
9 d. šeštadienį mūsų pll - 
ką advento laiką praskaldrl- 
no dviejų s oi įsčių-M ont rea
li© Glnos Čapkausklenės Ir 
viešnios Iš Toronto,Slavos 
Žlemelytės koncertas.

Šio rečitalio laukėme su 
ypatingu smalsumu.Visiems, 
o ypač rašančiajam, buvo į- 
domu išgirsti viešnios iš 
Toronto balsą. Tuo labiau , 
kad ji yra taip pat kadaise 
buvusi montrealletė Ir man 
pačiam teko su gerbiamąja 
soliste dainuoti dar mūsų 
senojo D.L.K. Vytauto Klu
bo cnore,kuomet ji buvo dar 
tik viena Iš mūsų altų. Bet 
koks altaslJau anuo metu ji 
drebino erdves savo galingu 
balsu. Prisimenu,’,kai vieną 
kartą teko mums keturiems 
sudainuoti kažkokią mišraus 
choro dainą, žygiuojant va-^ 
kare vėlai po pratimų link 

Montreal

į sceną įžengia dvi puikios 
primadonos: Gina Čapkaus- 
klenė Ir Slava Žlemelytė, 
lydimos mielos mūsų ma- 
estrės Mme M. Roch.Prog
rama pradedama J. Naujalio
prieš daugel metų sukurtu 
puikiu duetu-"Tėvynės mel- 
,lė nemari". Na, Ir koks . 
slurpryzas*. Juk tai tas pat 
pulkus duetas, kurį man pa
čiam teko traukti dar Mari
jampolės gimnazijoje 1941 - 
42 metais,baritono partijoj, 
akomponuojant jau amžiny
bėn iškeliavusiam mielajam 
mokytojui J. Kamalčlul.Tle 
nostalgijos Ir Tėvynės ilge
sio pilni žodžiai:"Ranka so
dintas Visagalio, kur ąžuole 
Išplauki tu? Ar verki tą ap
leisdamas šalį, ar pyksti ant 
bangų šaltų?"

Jie mane momentaliai nu
kėlė ten toli, tol I-Su vaiki jos 
lygu mos na, Šešupės Ir Dovi
nės pakrantės na. Tie bran - 
gūs Ir neužmirštami įžod
žiai- ta pulki Ir graudinanti

namų. St. Catherine gatvės 
langai atsldarlnėjo 
smalsių vėlyvų klausytojų . 
Tai buvo prieš 30 metų. O 
dabar... nauja gadynė’.

Laukiamas momentas atė
jo. Užuolaidai prasiskleidus

harmonija’. Jai nutilus, Ilgo - 
nuo kai asmeniškai plojau.

Sekė solisčių duetas, St. 
Gallevlčlaus "Laukiu vis". 
Abu dalykai nuskambėjo di
dingai. Mielosios solistės 
lyg Ir norėjo mus Iš karto 
priblokšti.

i Antrojoj daly Slava Žle
melytė atliko K. Kavecko 
"Štai ji mano žemė", B, Bud- 
rtūno "Šauksmas'* Ir gan 
sėkmingai nuskambėjęs "Iš
dykęs rudenėlis".

Treciojoj daly- vėl abi 
js oi 1st ės atlieka B.Budrlūno 
i" Tykiai, tykiai Nemunėlis 
i teka". Šis dalykas yra vi-

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jette & Frėres
Viskas moderniems namams

Plumbi«9 i •Heating kontraktoriu*.

140-2* MBHIg ■ 3M-03M

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir [ren
gimas. Atstovaujame - 
Hydro- Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų, Veltui įkainavimas.

J eite & Frėre Ltėe

PADĖKA

Mūsų brangiam ir mylimam vyrui Ir broliui 
a. a. Alfonsui DAUGE LAVIČIUI 

taip netikėtai ir staiga išsiskyrus iš mūsų tarpo, 
nuoširdžiahsią padėką reiškiame:

Aušros Vartų parapijos klebonui dr. J. Kubiliui už 
maldas koplyčioje ir už Šv.Mišias bažnyčioje; Se
selei Teresei už vargonavimą ir giedojimą laike 
Šv.Mišių; Atsargos Karių"Ramovė" mieliems ra- 
moviečiams pagerbusiems velionį budėjimu 
koplyčioje ir bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame už paaukotas Šv. Mišias 
už mūsų brangaus Alfonso sielą; už taip gausias 
aukas Kanados Lietuvių Fondui įamžinant velio- 
nies atminimą; už gėles ir vainikus; už pareikš
tą užuojautą spaudoje, laiškais ir asmeniškai.

Dėkingos esame giminėms, draugams ir pa
žįstamiems atsilankiusiems koplyčioje ir Šv. 
Mišiose; taipogi tiems, kurie tiek daug pa
dėjo mums didžioje skausmo valandoje. •

Ačių Jums Visiems .
GĮlial nuliūdusios
Žmona ir Sesuo su šeima

Mūsų Kredito Unijos nario žmonai
A t A

BARBORAI JURGUTIENEI
mirus, jos vyrui Jonui ir visiems kitiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montreal!© Lietuvių Kredito
Unijos "Lito" Valdyba

šuo net mielas Ir jaudinantis 
klausytojui. Ir labai dėktn - 
gas patiems atlikėjams, nes 
kompozitoriui čia pavyko 
sukurti tikrai vieną Iš ge
resniųjų kūrintų .Tarp kltkQ 
ši liaudies daina yra jau ke
ltų kompozitorių pritaikyta 
vvjųfc .moterų Ir . mišriems 
duetams bei vyrų chorui.

"Tyx4.niellė"- E. Lau- 
mensktenės kūrinys, A.Sl- 
dabraltės žodžiai. Tai labai 
nuotaikingas dalykėlis,’ pil
nas variantų, kur Gina pasi
rodo su čiulbesio pilna par
tija.

Klausytojai solistėms il
gai plojo ir nuolat kvietė at
gal į sceną.

Po pertraukos pasireiškė 
mūsų mieloji Gina Čapkaus- 
klenė su arija Iš Donizetti 
operos Lucta dl Lammer- 
moor. Tai bus Glnos bene 
viena Iš mėgiama įaustų ari
jų, kur jinai gali pasirodyti 
su visais savo dainavimo

deimančiukais. Čia jt tikrai 
pasireiškia su visais daina
vimo technikos prašmatnu- 
malsdakštlngalos suokimu , 
vyturėlio čyrenlmu Ir kitų 
oaukšč lų č lulbėj Imu.

Mūsų viešnia Iš Toronto 
atlieka dvi arijas: Iš C.Sa’nt 
Saens "Samson et Dailia" Ir 
G.Btzct- "Carmen".

Pirmoji arija ypač sunkiai 
parašyta Ir nelengva atlikti 
jau nekalbant,kad altui,Ikalp 
Ir bosui, yra žymiai sunkiau 
dainuoti nei au’ aukštesnie
siems balsams. Tačiau Sla
va Žlemelytė ją atliko gerai 
Jai ši arija bet rolė, aukštai, 
nemenkos sudėties, ttko y- 
pač gerai.

Arija Iš "Carmen'1 nus
kambėjo žymiai geriau gal - 
būt, dėlto, kad muzika buvo 
kitokio pobūdžio, o gal dėlto, 
kad ši arija yra labai mė
giama ir kitų solisčių,

S. Žlemelytė padainavo 
blsul dar ariją Iš A.Thomas 

(Nukelta į 8 palą

lelnėms- 
pristatant 
atsiimant

M. PHILIPPE IZZI -m-

skam^t. 365-7146

\ pinos

NETTOYEURS CLEANERS 
,..„766JA C£NTRM£ 

495-90e AVĖ 
cola / corner Boyns 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville E m ar d 

766-2667.

Mechanizuotai rotų ir kitų dalių reguliavimai. I lark o (Body) tai tymai ir 
Jolymoi nouiomt garaže ir moderniomis pr iemonėm! t. Kreipkite*- 
De LoVerendryo, pr e Lopierreir varidens kcnplo. Tel. 365- 3364.
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NL REIKALAI
ko J. Petrulio /savanoriško 
intensyvaus įsijungimo į ad
ministracijos tvarkymą. Val
dyba dėkoja visiems, kurie 
reagavo į paraginimus ir

-NL Spaudos Balins
BALANDŽIO 21d.- ATVELYKIO ŠEŠTADIENĮ, AUŠROS VARTŲ SALĖJE.

METAMS PASIBAIGUS...
Persiritus per metų laiko 

slenkstį, 1 atsiskleidžia ir 
nauji metų darbai. NL Spau
dos B-vės Valdyba pirmame užsimokėjo ne tik už uždels- 
šių metų posėdyje apsvarstė 
pirmąjį šių metų laikraščio 
parengimą - Spaudos Balių, 
kuris įvyks balandžio mėn.
21 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje. Jau vedami pasitari
mai su menininkais iš toli
mesnių vietovių,kurie paten
kintų Spaudos Baliaus lanky
tojų norus.

Nutarta sušaukti, Spaudos 
Baliui praėjus, B-vės akci - 
ninku susirinkimą ir aptar
tas savų namų praplėtimas.

Posėdyje buvo konstatuota, 
. kad laikraščio prenumeratos 

apsimokėjimas paspartėjęs , 
dėka Bendrovės Valdybos p-

tą prenumeratą, bet ir už 
1979-ius metus. Taipgi'at - 
siprašo ir tuos, kurie jau 
buvo pripratę prenumeratą 
mokėti rečiau ir apsimokėję, 
vėl tuojau gavo raginimus 
mokėti į priekį, tuo labiau , 
kad gavo raginimus automa
tiškai ir tie, kurie be jokių 
paraginimų ar priminimų , 
reguliariai sutvarkydavo sa
vo prenumeratas. J. Petrulis, 
prieš išvykdamas ilgesniam
laikui į Floridą , ir jiems pa- llką iki ašarų... 
siuntė priminimus. Tad, jei 
kas jaučiatės dėl to užgauti , 
prašome nepriimti tai už 
blogą.

Ir pakarto- 
abl atgal į

Išėjo btsul

joms primadonoms ir akom- 
ponlatorel M me M.Roch.

Publika tikrai nesigailėjo 
savo delnų Ilgai ir triukš
mingai plodami 
tinai kviesdami 
sceną.

Galiausia- jos
su komišku duetu- G.Ros
sini "Mlau, mlau"-Dvi katės, 
kuriame mums patiekė labai 
nuotaikingą spektaklį. Čia a- 
bl solistės puikiai suvaidino 
dviejų kačių romantišką dia
logą, kuris prajuokino pub -

parapijos salėje . 
išpildys Ottawos 
dainos vienetas 
Bus ir jaunųjų ta

NL

Laikraštis tik $7.00 
\ pirmiesiems 
\ metams I

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame or

ganizacijoms ir pavieniams 
asmenims, kurie finansiniai 
parėmė Aušros Vartų para
pijos Chorą: M. L. Katalikių 
Moterų Valdybai, L.K.Min
daugo Šaulių Kuopai. Sv. Onos 
D-jai,K. Lietuvių Bendruo - 
menės Montrealio SkV-bai , 
Zvejotojų- Medžiotojų NIDA 
Klubui, Jūros Šaulių NERIN
GA Kuopai, bankelio LITAS 
V-bai, P. Adomoniui, p. Gra
žiams, p. Toliušiui.

Dėkingas
Aušros Vartų Parapijos 

Choras y .
DĖMESIO LIETUVIAMS

Leonas Gureckas vieninte
lis lietuvis Montrealyje dir
bąs automobilių pardavimo 
įstaigoje. Tai vienintelis, ku
ris dirbdamas ptsakomingose

• Birutė Vaitkūnaitė-Nagie- 
nė, pakviesta Skautlninkių 
D-vės Cleve landė, atliko 
šventiško pobūvio progra - 
moję meninę dalį sausio 
mėn. 5 d.

Kitą rytą pravedė Litua - 
nistinėje Mokykloje keletai 
mokinių grupių ritmo ir ju
desio pamokų.

© LN Spaudos Bendrovės 
V-bos p-kas J. Petrulis, 
kartu su J. Liubinsku išvyko 
ilgesnėms atostogoms į St. 
Petersburgą, Floridą.
• Ona Kalvaitienė yra sun
kiai susirgusi ir gydoma R. 
Victoria ligoninėje, kur dir
ba jos anūkas dr. Algirdas 
Adomonis. Ligonės duktė R. 
Kalvaitytė dar nepasveikusi 
po nelaimingo susižeidimo.
Jas abi globoja ir lanko ligo- pareigose turi galimybę lie- 

! ninėse duktė ir sesutė Ona
Adomonienė.
• Vladas Ivanauskas su ki
tais atidarė statybos kompa- ba, o jis jums nuoširdžiai 
nija ir stato namus La Sallėje. pasitarnaus. (Žiūr skelbimą)

e Montreallo Žvejotojų-Me- 
dOiotojų Klubo NIDA sezono 
uždarymo vakaras įvyks va
sario 24 d. , šeštadienį, Auš
ros Vartų 
Porgramą 
mergaičių 
Ramunėlė.
lentų pasirodymas.
• Alfredas Puzarauskas su 
šeima švenčių proga lankėsi 
Montrealyje. nudžiugindamas 
visus gimines ir draugus.Jis 
dirba Maroke.
• Algis Lapinas, ilgesniam 
laikui komandiruotas 
nados šiaurę, 
Montrealį.

Tai buvo vienas Iš dauge - 
Ho puikių koncertų, kurie 
aplankė Montreallo lletuvlš - 
kąją visuomenę.

Baigiant tenka, deja, pri
minti, kad mūsų visuomenė 
darosi kaskart vlš tingesnė 
Ir ■ abejlngesnė įvairiems 

‘klasikinės muzikos paren
gimams. Tikrai apgailėtina, 
kad menkai reaguoja į tokio 
aukšto kalibro spektaklius , 
kuriuos kitų tautų publika 
tikriausiai gulte apgultų...

Kame glūdi problema?Ne- 
jaugl daromės tinginiais ? 
O gal finansiniai nepajėgūs? 
O gal... gal jau senatvė pa
sigavo? Nejaugi?...
© K. L. K. Moterų Montrea- 
lio skyriaus visuotinas na
rių susirinkimas įvyks sau
sio mėn. 21 d. Seselių Na
muose. po 11 vai. pamaldų. 
Paskaitą skaitys Sės. Olive- 
ta. Seks vaišės.Kviečiamos 
visos narės dalyvauti.

į Ka- 
sugrįžo į

PAVEIKSLAS IŠ PLAKATO IR PO 
JUO PARAŠYTA: UNESCO PARIS- 
le 18 janvler 1979 a 19a3O. 125 Avė 
nue de Suffren Paris. Tai matoma,kad 
ten koncertuos montrealietis Alek
sandras Stankė. Jis yra sūnus Alair. 
Stankės, žinomo žurnalisto ir knygų 
leidėjo Montrealyje

Kai
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PHARMACIENS
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P. Q. CANADA

tuviams pasitarnauti. Tad 
nepamirškite jį, užeikite, pra
džiuginkite jį lietuviška kai

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

NAMAI-APARTMENT Al- 
ŽEMė-PASKOLOS

ĮVAIRIU 
v- **

BALDŲ

Dr. E. Andrukaitis, M.O., F.R.C.P. (C)

DR. A. O. JAUGEL1EN& 
Dantų gydytoja

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

1410 OUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL PQ.
Tel. 932- 6662; namų 737-968 I.

D.N. BALTRUfcONlS
FOTO M.L.S. 

sistema 5r,k<’ Ine.

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

ADVOKATAS

Išganaitis, ba. bo.
216 St. Paul W., Montreal, P.O- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

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

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

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

8 psl

LENKAS POPIEŽIUS, i .- 
(Atkelta iš 2 psl.) <

išeinant iŠ, to, kad labai ka
talikiška lenkų tauta to labai 
sau užsipelnė už milžiniškas 
aukas bei heroišką kovą 
prieš Hitlerį ir Staliną du 
labai antikatalikiškus dik
tatorius .

Taigi, du popiežiai ( o ne 
vienas), ne kaip perdėta dip
lomatinė "plonybė", bet kaip 
daug vaizdingesnė išraiška 
įvertinimui žūtbūtinės kovos 
prieš du diktatorius, būtų iš 
esmės, ir daug didesnė kur
tuazija ir įdomesnis kur- 
jozas lenkų dėmesiui, ypač 
jei mūsų bendruomenių va
dovybės pasistengtų tokį svei-' 
kinimą įtalpinti vietos lenkų 
laikraščiuose ( kaip apmoka
mą skelbimą). Tai atrodo, la
bai reta proga, kuri net per 
200 - 300 metų nepasikartos. 
Ją dabar veltui praleisti, ka
žin, ar būtų labai išmintinga.

T. Tolivardas 
Toronto, Ont.

DVI LAKŠTINGALOS...
(Atkelta iš 7psl.) 

operos "Mignon". Klausyto - 
jai savo buvusiai montrea- 
Itetel daug ir Ilgai plojo.

Abi solistės padainavo du
etus Iš: " Pikų damos"- P . 
Čaikovskio, "Hofmano pasa
kos "-J. Offenbacho Ir "Ma - 
dame Butterily"-S.PucclnI .

Visi trys dalykai labai 
puikiai nuskambėjo. Visi jie 
buvo labai skoningai parink
ti. P.Čaikovskio duetas Iš 
"Pikų damos" skyrėsi savo 
lyriškumu, "H off mano pasa
kos" - savo romantiškos 
nostalgijos pilnais žodžiais 
Ir muzika ir pagaliau,’’Ma
dame Butterfly- savo dra
matiškumu.

Sekė gėlių įteikimas abe-

Alexa
frmn

*,*iM nn".

LEONAS GURECKaS 
Soles Monoger 

(Lietuvi» ofilom)

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Poirthc ★ Buick ★ Astra 
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI f 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
Manager**

______LEO GUREKAS_______________

Dr. J MaliŠk-a
Dantų gydytojas

PHARMACISTS

GM

mw montreal was t automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
___  . fng gf Sheet Wtlll

Greitas ir tikslus patarnavimas!---------------------------- I------------€-------
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

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

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 metų 10%
term, indėlius 2-3 metų . 934%
pensijų ir namų s-tas............... 9%
taupomąsias s-tas ....................9%
depozitų-čekių s-tas................. 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines .........................10%%
nekiln. turto 10%%
investacines .......  10%%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
ING

KRAUTUVES

3 

AUKŠTUS

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

366-9742

365-0505

NOT Alt AS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Suite 627, 3 Place Viliu Uorių 
Montreal, Quebec H3B 2E3 

Tel. (514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU B.C.L.
168 Notre Dame Street E. fui te 205. 

Tel: 866-2063; 366 2064

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

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

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE :.r 4e AVENUE LASALLE 363-3887
I 7©43 CCNTRALB 308-1282 (DKCORATIONI

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTORA

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

nuo 1945 m.

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

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE-H4E 2A8, 
Telefonas: 766*5827

%
%
%
%

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

n % 
10.5% 
12.0% 
11.5%

Nemok, gyvybės opdr. 
už paskolos sumų.

iki $10.000

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas .....................6.0
Taupomąsias s-tas ................ 9
Pensiją planas ........................8.5
Term. ind. 1 m. .....................9.5
Term. ind. 2 m........... t.......... 9.75%
Term. ind. 3 m......................10 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrou- 
dą iki $2,000 už toup. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 ;ikl 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12,45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
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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