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KHOMEINI PARYŽIUJE MELDŽIASI

Dr. K. Šidlauskas, naujas Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas.

Ed Schreyer 
Governor-General

kaip 
parei- 
įteiktą 
mažos

OPOZICIJOS LYDERIUI 
REIKIA KELIONIŲ 
AGENTŪROS

Kanados Progres. Konser
vatorių lyderis figūruoja 
paskutinėmis dienomis kiek
viename Kanados laikraštyje 
Jo nuopelnai dankėsi Japoni
joje, Indijoje, Izraelyje ir 
Jordane. Atliko apie 35. 000 
mylių kelio, norėdamas pa
ragauti tarptautinio valsty- 
ninko duonos (ar kaviaro).

Įsibėgėjęs į pasaulinio di
plomato rolę, pametė laga -

Europai ir 
buvo labai 
ypač par -
Nebepirks 

liuksusinių

SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

bės, jo kietumas ir amžius 
78 m. - tikrai išprovoltuos 
kitų,panašiai galvojančių ri- 
valizaciją.

Infliacija Irane pasiekė 5C

jis. " Pas mus ne disidentų 
mažai, bet kolaborantų. Mūsų 
religinis atgimimas, teigė 
jis, stiprėja, ir tai ypač jau
čiama jaunime. Ateizmas 
Lietuvoje nėra populiarus . 
Nors vaikų religinis moky
mas draudžiamas, apie 50 % 
miestiečių ir apie 90 % kai
mo gyventojų tuokiasi bažny
čioje ir beveik visi, palaido - 
jami su bažnytinėmis apei
gomis".

Naujoji Lietuvos tikinčiųjų 
teisėms ginti grupė, kaip 
prane šė ĮJPI, įsteigta lap
kričio 13 -ją ir jau pasiuntė 
ne vienaą protesto raštų val
džios organams. Ji taip pat 
kreipėsi į popiežių, prezi
dentą Carterį ir Anglikonų 
Bažnyčios vadovą, Canter - 
būrio arkivyskupą, raginda
ma siekti tarptautinio susi
tarimo tikybos teisėms ginti.

elta 
JUOZAS KRALKAUSKAS 
LAIMĖJO DRAUGO ROMA
NO KONKURSĄ

Rašytojas Juozas Krali- 
kauškas. pasižymėjęs įsijau
timu į lietuvių istorinius per 
personažus, originaliu sti - 
liumi, laimėjęs eilę premijų 
už savo kūrybą, tapo sau - 
šio 7 d. 27-ojo Draugo ro - 
mano konkurso laureatu už 
veikalą ĮKAITE VILNIAUS 
AKMENYS.

Juozas Kralikauskas gyve
na Kanadoje, Islington, Ont.

Šio premijuoto romano 
mecenatai yra Marija ir 
Juozas Mikoniai iš Cleve
land o, JAV.

Maskvoje voja, kad mes turime tyliai 
kalbėti apie savo reikalus , 
bet mes norime juos garsiai 
iškelti". Svarinskas, Tamke- 
vičius ir Zdebskis teigė, kad 
70 - 75 nuošimčiai Lietuvos 
gyventojų yra praktikuojan
tieji katalikai, nors valstybė 
pripažįsta, kad jų skaičius 
siekia 50 nuošimčių. Tūks
tančiai lietuvių vakarinėje 
respublikos dalyje, pagal 
Svarinską, galėjo matyti po
piežiaus įvesdinimo iškilmes 
per Lenkijos tel< viziją. 
"Mums visiems buvo labai 
smagu," teigė Svarinskas. 
" Vakarietis negalėtų mūsų 
suprasti. Dabartinis popie
žius gali suprasti".

Vakarų žurnalistams per
duotame pareiškime grupė 
prašo popie žiaus palaimini
mo. Ten pat sakoma: "Ilgą 
laiką mes buvome vadinami 
" Tylės Bažnyčia", net kai 
mūsų nelaimės garsiai šaukė 
padėti, kai buvome persekio
jami ii* kovojome. . . Supras- 

pareiškimą, kad "Tylos Baž- darni savb atsakomybę prieš 
nyčia daugiau_netylės'1 ■ "Lie- Dievą ir Bažnyčią. . . mes, 
tuvoje"nfekad nebuvo Tylos Lietuvos kunigai, nusprendė- 
Bažnyčios", sakė Svarinskas, me pradėti kalbėti ir ginti 
"Kai kurie mūsų žmonės gal- šventas Bažnyčios ir tikin- 

čiųjų teises".
Svarinskas. pranešė, kad 

Lietuvoje darbuojasi 711 ku
nigų, veikia 628 bažnyčios, 
iš kurių 95 neturi kunigo. Jis 
pabrėžė, kad trūksta kunigų. 
Tėra tik viena seminari
ja Kaune, paruošusi šiemet 
tik dešimt kunigų, nors šie
met jau mirė 17 kunigų, o 
pernai 23. Taigi, nėra kam 
nė mirusiųjų pavaduoti. Mū
sų kunigų amžiaus vidurkis 
siekia 60 metų, sakė Svarins
kas. Pasak jo, yra trigubai 
daugiau norinčių įstoti semi- 
narijosn, negu valdžia leidžit 
priimti. Žurnalistų paklaus
tas ar kunigai vadinami disi
dentais, kun. Svarinskas at
sakė, kad tas žodis lietuviui 
netinka. "Lietuvoje kiekvie
nas yra disidentas',' sakė

minus, turėjo greįtai pirkti 
švarių marškinių nepresti - 
žinėmis kainomis, vos po 12, 
dol. .pavėlavo į lėktuvą.

Atsisakė užsidėti, 
vaišingumo ir svečio 
gos reikalauja, jam 
turbaną. Nepriėmė 
mergytės rankdarbio-veži - 
mėlio jo paties dukrai, duo
damas suprasti, kad tokios 
dovanos nereikia.

Besiskubindamas tarp iš
kilmingų paradinių sargybų- 
vos nepasimovė ant kardo. . .

Nėra .turbūt baisesnio 
ginklo prieš save, kaip tarp
tautinis apsijuokimas. Blo
giau už kardą.. .

%, nedirbančiųjų trečdalis 
randasi miestuose. Atrodo, 
kad suįrutė, sąmyšis tę
sis dešimtmetį, kol stabili
zuosis tvarka. Šalia to, aiš
ku, kad proga perdaug vilio
janti kaimynams, jau turin
tiems gerą praktiką tokiuose 
reikaluose, "žuvauti"drums
tame vandenyje. Pats galin - 
giausias "žvejys"- Sov. Są
junga.

Anglijai, visai 
Kanadai Iranas 
gera prekyvietė, 
duodant ginklus. 
Irano turtuoliai 
prekių Paryžiuje ir kituose 
Europos centruose, jeigu 
ir Kohomeini filosofija nau
jam Iranu! būtų ne prie šir
dies. Bakhtiar jau užsiminė, 
kad jo paties vyriausybė su
stabdys tolų nepaprastą iš
laidumą.

Montrealio iraniečių gru
pė švenčia visą savaitę savo 
restorane Omar Khayyam , 
vaišinami savininko maistu, 
gėralais ir tradiciniu pilvo 
šokio spektakliu šacho išvy- 

i^pho nnvnA.nfi L - Vi A Vienas lankytojų, dr .
Za'nYarzodeh, paliko Iraną 
prieš 18 metų. Jis tvirtina , 
kad šacho rėžimo metu ne - 
buvo kalbos, spaudos laisvės, 
televizija ir spauda buvo 
kontroliuojama imperatoriš
kosios šeimos, ir kasdien 
pusė valandos programos 
buvo paskirta šachui. Žmo
nės, kritikavę šachą, būdavo 
suimami ir kalėjimuose lai
komi ir kankinami.

paruošti kokiai nors demok
ratijai, nes valdymo siste
mos Irane visada išsilaikė 
ir dirbo efektingai dėka la
bai griežto, autokratiško va
do. Šiuo metu didžiausias 
oficialus šacho oponentas, 
nusistatęs prieš bet kokį I- 
rano modernizavimą,yra re
liginis fanatikas Khomeini. 
Jis gyvena Paryžiuje,į kur- 
buvo ištremtas, bet netrukus 
žada grįžti ir įkurti isla
mišką vyriausybę Irane.

Šachas atrodo, daugiausia 
nukentėjo ne tiek dėl ko
rupcijos valdininkų tarpe, 
kiek dėl to, kad nepakanka - 
mai atsižvelgė į paprastos 
masės gyvenimo reikalavi
mus ir jų psichologiją, per 
greitai suėjo į konfliktus su 
Islamo tradicijomis.

Nežiūrint nusižeminusiai 
ir nusįkuklinusiai atrodančio 
besimeldžiančio Khomeini,

BENDRUOMENYBĖSB 
/LIETUVOJE ĮSTEIGTAS TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KOMITETAS 

' Lapkričio 22 d. 
įvykusioje spaudos konferen
cijoje užsienio žurnalistams 
buvo pranešta apie Tikinčių
jų Teisėms Ginti Komiteto 
Įsteigimą Lietuvoje. Konfe
rencijoje dalyvao trys iš 
penkių naujojo komiteto stei
gėjų Lietuvos kunigai: ^Alfon- 
sas ^Svarinskas, Juozas 
Z debskis. ir Sigitas Tamkevi- 
čiųs. Kiti du komiteto nariai 
yra kunigas Vincentas Veją- 
vičiųs ir Jonas Kauneckas, 
baigęs seminariją 1977 m. 
Jiems talkininkavo stačiati
kių kunigas Gleb Jakunin, vie 
nas Krikščionių Komiteto TS 
RS Tikinčiųjų Teisėms Ginti 
steigėjų 1976 m. Apie naują
jį komitetą plačius praneši - 
mus paskelbė Riuterio, UPI, 
Agerict France Presse ir ki
tos tarptautinės žinių agen
tūros-

Kunigas Svarinskas Vaka
rų reporteriams pareiškė, 
kad Lietuvos katalikai pa
sveikino Jono Pauliaus II-jo 

'Tylos Baž- 
Lie

NAUJAS GENERALINIS 
GUBERNATORIUS

Edward Schreyer yra 
paskirtas 22-uoju Generali
niu Gubernatorium. Jis ge
rai kalba prancūziškai, vo
kiškai ir ukrainietiškai.

Buvęs Manitobos premje - 
ras, E. Schreyer yra jaunas, 
43 m. amžiaus diplomatas , 
iš kurio daug tikimasi, nes 
jis gerai pažįsta VakaFd 
provincijų gyvenimąir pa - 
laiko įvairių tautų. kultūrų 
sugyvenimą ir balansą vie - 
ningoje Kanadoje.

ŠACHAS APLEIDO IRANĄ

Po ilgesnių spekuliacijų, 
pasitvirtino Irano šacho ir 
jo šeimos bei palydovų išvy
kimas-''atostogos". Visi su
pranta, o ypač pats šachas, 
kad šios atostogos tikrai ne 
savo malonum i, o despera
tiškas žingsnis sustabdyti 
riaušes ir žudynes krašte , 
baigti streikus ir atstatyti 
normalias sąlygas darbui ir 
gyvenimui. Išvykdamas, ša
chas Palhavi pasiėmė indą 
su savo krašto žeme. Prieš 
lipdamas į lėktuvą-atsiklau- 
pė ir pabučiavo žemę. Dide - 
lę dalį savo turto-investaci- 
jas,pinigus (karūnos brange
nybės savaime yra krašto 
turtas) paliko socialiniams 
Irano reikalams.

Šio momento civilinė val
džia, vadovaujama Bakhtiar , 
kariuomenei laikantis kolkas
ramiai, savo likimo irgi ne
žino.

Psichologiniai krašto 
žmonės nėra nasirnoĄe

Iš dešinės: Dinamiškasis Toronto lietuvių tautinių šokių "Atžalynas" nuotaikingai šoka Londono Spaudos baliuje, toliau grupės 
vadovė Silvija Leparskienė ir KLB apylinkių pirmininkai: J. Statkevičius(Rodney), S. Baliūnienė (London), A. Juzukonis (Toron
to), M. Gudinskas (Hamilton^ Nuotraukoje trūksta S. Beržinio (Delhi).
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PANORAMA
EUROPOS KATILAS VERDA

Atlikime pareigą 
Tautai

Visi žmonės turi įvairių Tautos Fondui, kuris remia
pareigų: šeimoje, darbe, pa- VLIKo darbus- VLIKas gi, 
rapijoje, organizacijoje ir 1.1 veda kovą dėl mūsų tėvynės 
Kiekvienoje srityje žmonės likimo. Tam reikalingos lė
tuti atlikti savo pareigas. Iršos. Jos reikalingos ir Eltos 
mes, lietuviai, kasmet prisi - biuleteniams leisti netkelio-
menamč savo pavergtą tėvy
nę, tautą. Kasmet minime 
Vasario 16 d. ^TmlfTLlefuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
dieną 1918 metais. Dabar mū
sų tėvynė vėl pavergta, todėl 
mūsų visų pareiga jai padėti rių darbų, pareigų. Bendros
žodžiu, raštu, darbu, pinigi
ne auka. Tą dieną daugumoje 
ir pradedama rinkti auka:; 

‘kovai dėl mūsų pavergtos tė
vynės "Ii kimo. Aukas renka 
Tautus’ Fondo pareigūnai , 
Kiekvieno lietuvio pareiga tą 
auką atiduoti. Nesakykime, 
kad neturime pinigų aukai 
Tautos Fondui. Pinigų turi 
ir vargingas, bet tvarkingas 
pensininkas. Supranfama, 
kiekvienas aukoja pagal savo 
išgales. Svarbu tik'geri no
rai, ir ta pareiga bus atlikta. 
Dažnai kalbama, rašoma 
apie tėvynės meilę. Parody
kime tą meilę auka.

Jau daug kartų buvo minė
ta, kad tos aukos renkamos 

IR GERAI IR BLOGAI... 
rujomonės, laiškai, atgarsiai

LIETUVIAI NESISKALDO...
Tenka visuomenės tarpe 

nugirsti žodžius apie lietuvių 
tarpusavio susiskaldymą. Net 
ir spauda dažnokai tą susi
skaldymą mini tuo lyg norė-
dama įtaigoti, kad lietuviai 
esą "susiskaldę". Pats žodis 
"susiskaldymas" ar "suskal
dymas" reiškia tam tikrą pa
dalinimą į daug dalių, pav., 
suskaldyk malkas. Senovės 
romėnų posakis ; divide et 
impere ( padalyk ir valdyk ), 
buvo suprastas ta prasme, 
kad visuomenę suskaidyt į 
daugelį nuomonių, kaip ir 
mano paminėtas malkas.

Lietuviai nesiskaldo; jų 
tarpe jaučiamas tautinis su
sipratimas. Šiandien lietu
vis, nežiūrint savo religinių 
ai’ kitokių įsitikinimų, mie
lai paduoda ranką kito įsiti - 
kinimo sesei ar broliui. Lie
tuvis supranta, kad visus ri
ša vienybės mintis. O jeigu 
nedidelė dalelė lietuviško - 
sios visuomenės yra susvy
ravusi dėl lietuviškojo atža
lyno važiavimo okupuoton 
Lietuvon, tai toks nesutari
mas dar nėra susiskaldy
mas. Daug kas pergyvena 
okupanto agentams pasiro
džius, ar čia atsiųstas kul
tūrines pajėgas ar filmas 
Bet tai yra tik nuomonių 
pasidalinimas.

Nežiūrint vieno kito pasi
metėlio, lietuviškoji visuo
menė yra tvirta kaip plienas.

2 psl. 

mis kalbomis, ir radijo sto
tims, per kurias į Lietuvą 
perduodamos naujienos ir 
suraminimo žodis mūsų pa 
vergtiems broliams ir se 
sėms. O yra ir daugiau įvai- 

aukos, gausesnės lėšos įga
lins VLIKą lengviau atlikti 
savo pareigas. Neieškokime 
VLIKo darbuose tik blogybių, 
nes mes aukotojai tų darbų 
neatliksime. VLIKo darbams 
atlikti turi būti atitinkami 
pareigūnai. Neužkimškime 
ausų mūsų pavergtų brolių ir 
seserų šauksmui, kad padė
tume jiems kovoti už krašto 
laisvę, tikėjimą, žmogaus 
teises. Atlikime pareigą sa
vo tėvynei. Atiduokime nuo
širdžią auką Tautos Fondui.

J. Vaičeliūnas
Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje Pirmininkas.

Ypatingai džiugu, kad taip 
gausiai jaunimas dalyvauja 
lietuviškuose reikaluose. 
Ryškūs pavyzdžiai rodo gau
sų jaunimo žygį į Washing- 
toną, Chicagoje prieš nacius, 
Kudirkos išlaisvinime ir 1.1.
Nors mūsų žygiai dėl Lietu
vos laisvės nėra milžiniški, 
ir mūsų balsas silpnesnis už 
kai kurių kitų valstybių bal
sus, bet vistiek žadina krašto 
visuomenės sąžinę ir drums
čia krašto politikų snūdus. 
Tie žygiai parodo mūsų drau
gams ir priešams, kad mu
myse dar gyvas mūsų tautos 
laisvės idealas. O aktyvūs 
jaunimo dalyvavimai demons
tracijose parodo, kad mūsų 
laisvės šauksmas nenutils su 
vyresniosios kartos "amžinu 
atilsiu", bet aidės dar sekan
čiose generacijose. Pridėki - 
me dar, kad jaunimo organi
zuojamas žygis, visada yra 
daug drąsesnis ir organiš- 
kesnis, negu senelių " staci
jos" aplink piliečių klubus.

Nenuostabu, kad yra skep
tikų aiškinančių, jog tokie 
žygiai nepasiekia jokios ap
čiuopiamos naudos,tiktai su- 
dilinami batų padai ir gatvė
se išbars tom! geraširdžių 

. tautiečių suaukoti doleriai.
Esą pilnas komunistų šnipų 
Jungtinių Tautų^jangoraižis nė 
nesukrutėjo nuo mūsų žygių. 
Ir Simas Kudirka buvo Išlais
vintas ne žygio, o visai kitu

B. Vaikytis
Po to, kai praėjusiais me- reikalaujant įvesti liaudies 

tais Japonija su Kinija past- vyriausybę, kur propaganda 
rašė talkos ir bendradarbia- skelbia, kad visi turtai bus 
vlmo sutartį Ir JAV pas Ižą- pavesti liaudžiai.
dėjo užmegstl pilnus dlplo- Irano verdantys konfliktai 
matinius santykius su Pe- nebūtų pavojingi pasaulinei 
klng’o vyriausybe Ir Iš ant- talkai, jeigu ten nebūtų dld- 
ros pusės.HuaKuo-Fėng vy- žlullų naftos versmių,kur  lo- 
rlausybė pasižadėjo nenau- mis labai rūpinasi Amerika 
dotl jėgos Talwan’o sujungi- Ir Rusija. Pastarajai rūpi , 
mul su komunistine Kinija, be naftos turtų, taip pat Ir 
Azijos kontinente pasviro priėjimas prie Indijos van- 
svarstyklės Vakarų demok - denyno. Europa Ir Japonija , 
ratljos naudai. Kartu irtai- maitinamos Irano nafta,to
kos perspektyvos Azijos dėl šie neramumai yra vl- 
valstyblų tarpe pagerėjo.bet sų dėmesio centre.
diplomatinė kova tarp Kini- Europos valstybės po II-jo 
jos Ir Sovietų Sąjungos vis pas. Karo neturi pas Iras lu- 
aštrėja. Rusijai kurstant, s los formalios talkos su- 
Vlet-Nam’as užgrobė Kam- tarties, kaip paprastai buvo 
bodlą. daroma karams pasibaigus.

Kitaip reikalai klostosi Verdantis katilas paliktas
Artlmuose Rytuose Ir Euro- kunkuliuoti, nors Helsinkyje 
poje. Izraelis jaučiasi šer ir susitarta prigesinti konf- 
stlprus, kad nusileistų ara- liktų ugnį,kad lava neprasl- 
bams Ir jų teisėtiems relka- veržtų per nusistovėjusias 
lavlmams grąžinti užgrobtas sienas.
žemes Ir Išvytus Palestinos Rusų užimtose žemėsebu- 
arabus įsileisti Izraelio, vo sukurtos Maskvos satell- 
grąžlnant pabėgėlių turtus. tlnės valstybės, iš kurių at-

Irano šachas, pasišovęs slplėšėplrmas satelltas-Ju- 
sumodernlntl savo valstyb< , goslavlja. Kiti Maskvos or- 
susįdūrė su musulmonų dva- bltoje Vidurio Europos sa - 
sįninkate,vadinamais mulais, letltal sukasi,Kremliaus jė-
kurie nenori Išsižadėti savo 
privilegijų Ir viduramžių pa
pročių. Jie negali leisti,kad 
moterų teisės būtų lygios su 
vyrų, kad jos galėtų eiti į 
gatves Ir sueigas atvirais 
veidais, studijuoti universi
tetuose/ jos dabar sudaro 
Irano u-se 38% studentų . 
Stalgus Irano modernizavi
mas sukėlė visuomenėje mu
lų reakciją. Jie nenori už
leisti savopozicljų naujiems 
papročiams, einantiems Iš 
Vakarų. Antra vertus,kran
tui turtėjant Iš naftos vers
mių, augo korupcija ir susi
darė naujos sąlygos komu
nistiniams agentams komp - 
romltuotl šacho diktatūrą , 

laiku ir kitokiomis aplinky
bėmis. Taip pat religija Lie
tuvoje dar labiau smaugiama 
neatsižvelgiant į mūsų žy
gius ir šūkius. Žinoma, duo
kime tiem skeptikams ramy
bę. Bet vis dėl to .akivaizdūs 
faktai rodo, kad demokrati
jos kraštuose masinės de - 
monstracijos kartais turi 
tikrai didelės reikšmės. Vie
na, jos yra vienos ar kitos 
visuomenės dalies balsas ,i 
šaukiantis po valdžios lan
gais ir žadinantis ; miego 
jos atsakingus pareigūnus. 
Antra, garsi reklama kartais 
nusveria daugiau, negu bet 
koks logiškas įrodinėjimas. 
Triukšmu galima susilaukti 
daug didesnio atgarsio, negu 
pro virtuvės duris, kad ir 
labai graudžią mūsų susirin
kimo rezoliuciją ar peticiją, 
pačiam prezidentui ar prem
jerui įteikti Ar ne demons - 
tracijomis Amerikos negrai 
išsikovojo segregacijos pa
naikinimą, užbaigė Vietnamo 
karą, darbininkai pagerino 
savo būvį, o net ir lietuviai 
Chicagoje apgynė šv. Kaži - 
miero kapines nuo kardinolo 
Kody užmačių.

Visa tai matant, drąsiai 
galima teigti, kad išeivijos 
lietuvių tarpe "susiskaldymo" 
nejaučiama.

K. Lukas 
Vancouver, B. C.

gos varomi, apie Maskvos 
ašį. Antras iš tų satelitų 
yra Rumunija, kuri tolsta 
nuo Maskvos.

Toronto Star žurnalistas 
Mark Gayn Išsireiškė: Ru
munijos galva Ceausescu 
šiomis dienomis eina per 
įtemptą virvę kaip akroba
tas, žinodamas, jeigu jis pa
kryps Ir kris, apačioje jo 
laukia alkani liūtai.

Geografinė Rumunijos pa
dėtis ir sąjunga satelitinių 
valstybių riša ją su Maskva! “ 
JI nuo Vakarų valstybių 
yra atskirta kitomis satell - 
tlnėmls valstybėmis,kurios 
priklauso Varžuvos Paktui, 
sudarytam prieš NATO są
jungą.

Nežiūrint tokio Rumunijos 
inkorporavimo į Maskvos 
bloką,Ceausescu veda gudrią 

NEUŽMIRŠTAMA SUKAKTIS
(Pov. Dirkio žodis “Karys” žurnale prieš 20 metų —galioja ir šiandien I)

Už tūkstančių mylių nuo mūsų liko Balti
jos jūra, per amžius dainavusi begimstančiai 
lietuvių tautai lopšinės dainą. Jos gintaro kran
to gojuose dar priešistoriniais laikais laimingai 
gyveno laisvi mūsų protėviai. Tas kraštas buvo 
Klaipėdos kraštas, dabar vadinamas Mažoji Lie
tuva.

Mažoji Lietuva yra ne kas kitas, kaip Di
džiosios Lietuvos neatskiriama dalis, nes jos 
gyventojai yra tie patys lietuviai — mūsų bro
liai. Tačiau nedalomas mūsų tautos kūnas, po 
ilgų ir nesėkmingų kovų XV amž., tapo suskal
dytas į dvi dalis, ir nuo to laiko abi dalys ga
na ilgą laiką gyveno skirtingą gyvenimą; vie
na buvo sistematingai valdovo vokietinama, o 
antra — lenkinama iki praradimo nepriklau
somybės, kurią po ilgų pastangų bei kovų. at
gavo vos XX amž. Didžioji Lietuva, būdama 
nepriklausoma, 1923 m. sausio 15 d. prisijun
gė Mažąją Lietuvą.

Tenka pripažinti, kad Mažosios Lietuvos 
prijungimo data yra viena iš pačių svarbiau
siųjų Neprikl. Lietuvos gyvenimo įvykių. Tas 
įvykis yra visos mūsų tautos pasididžiavimas 
tuo, kad mažas nykštukas nepabijojo demon
stratyviai ginti savo teisių prieš didįjį dramb
lį, kurio neigiamoje globoje mūsų broliai iš
buvo 400 metų. Ta proga su pagarba prisimin
kime brolius iš Mažosios Lietuvos, kurie per 
400 metų būdami prispausti, ujami ir niekina
mi, išlaikė savo kalbą ir papročius. Tenai bu
vo atspausdinta pirmoji lietuviška knyga, iš 
ten atėjo maldaknygės, iš ten Basanavičiaus 
"Aušra” sušvito, Kudirkos “Varpas” suskambė
jo, ten Tumo-Vaižganto “Tėvynės Sargas” bu
dėjo ir šimtai knygnešių rikiavosi.

Draug su tuo pro akis prabėga Ramby- 
no 1 vaizdai su Joninėmis, į kurias rinkdavosi 
būrių būriais su tautinėmis vėliavomis bei ki
toms tautinėmis relikvijomis apsišarvavę vei
kėjai, jaunimas žygiavo iš Tilžės, Klaipėdos, 
Šilutės, Kauno ir net Žemaitijos kaimų, štai 
tik žiūrėk: Jagomastai, Stiklioriai, Vanagai
čiai, Lokiai, Kunkiai, Bajorai, Janušaičiai, Reiz- 
giai, Mačiulaičiai, Petraičiai, Šaulinskai, Zau
nai, Gaigalaičiai, Simonaičiai ir t.t. Gale štai 
ir Mažosios Lietuvos vaidilos: Vydūnas - Sto
rasta ir Martynas Jankus, visi ištikimieji šven
tojo kalno sargai, chorų chorai, dainos, sveiki
nimai, kalbos, vainikai, gėlės, orkestrai, ir di
džiulis laužas.

politiką, kuri per daugiau 
kaip 1O metų pajėgia Rumu
niją pristatyti pasaulio aky
se kaip nepriklausomą vals
tybę. Nepaisant griežtų 
Maskvos Instrukcijų kitiems 
Europos satelitams, ji kar
tais pasielgia prieš Krem
liaus norą.

Prieš dešimtį metų Mask
va įsakė savo bloko vals - 
tybėms žygiuoti į Čekoslo
vakiją, Kremliui vadovaujant, 
nuversti Dubčeko vyriaus ybę, 
Rumunijos premjeras Ceau
sescu atsisakė tai daryti Ir 
viešai pareiškė, kad žygyje 
jo kariuomenė nedalyvaus.

Nemažėsnį smūgį Maskvai 
sudavė praėjusiais metais 
Bukarešte Kinijos premje
ras Hua Kuo-Feng savo agi
tacinėmis kalbomis, gnai
bant "Meškos"jautrias vie - 
tas. Vėliau, kaip žinoma, 
Maskva atsiuntė misiją į Bu
kareštą, kad "apšviestų" Ru
munijos vyriausybės protus 
Ir kad ji nebeskelbtų komu- 
nlstlnės "erezijos" Iš Buka
rešto. ..

1978 m. lapkričio mėn ., 
Varšuvos pakto vyriausybių 
galvos susirinko pas lt ar l(-
mams Maskvoje Ir po kon
ferencijos buvo paskelbtas 
geriausių Intencijų komuni
katas, smerkiantis Imperla- 
Hzmą, rasizmą Ir karus, Iš
keliant teisingumą Ir Žmo
gaus Teises. Iš komunikato 
negalima spręsti, kas buvo 
aptarta Ir kokias direktyvas 
Maskva davė savo satelitams.

Tik antrą dieną po komu
nikato, Sovietų spaudoje buvo 
smerkiamas Camp David 
vykęs Egypto Ir Izraelio pa
pas įtarimas.

Oficialioji Kremliaus 
spauda Išvardino asmenis , 
dalyvavusius « konferencijoje, 
duoda sąrašus asmenų pasi
rašiusių komunikatą, bet ta - 
me sąraše Ceausescu pa - 
Vardės nėra. Rumunija Iš 
Maskvos satelitinių kraštų , 
turi tik viena normalius dip
lomatinius santykius su Iz - 
rael lu. P agal lau, Bukar e što 
radio paskelbė žinią, lie
čiančią susitarimą, kur Ru
munija viena liko opozicijoje 
Kremliaus vadovaujamam 
blokui.

Maskvos slaptoje konfe
rencijoje Sovietų vadai davė 
rekomendąciją savo sateli
tams, kurią Rumunija .pas
kelbė per Bukarešto radio . 
1/ gląudus Varšuvos pakto 
valstybių armijų bendradar
biavimas , pavedant Sovietų 
maršalo Viktor Kulikov ko
mandom kuris gali tų valsty
bių armijas vesti į akciją 
tiek Europoje, tiek kitur,pa
gal savo nuožiūra. Ceauses
cu savo kalboje per rądlo 
paaiškino,kad kiekviena tau
tinė kariuomenė yra koman
duojama savo partijos 
Ir vyriausybės Ir tik 
krašto vyriausybė 
gali komanduoti Ir 
vesti į akciją savo 
armijas. Jis niekada ne- 
prllelsiąs, kad rumunų ka
riuomenė klausytų svetimos 
valstybės įsakymų; 2/Krem- 
llaus rekomendaciją padl - 
dlntlkarlnį biudžetą 3%Var- 
šuvos pakto valstybėms Ce
ausescu atmetė, motyvuoda
mas, kad jis nenumatąs ar
timoje ateityje Išorės agre
sijos Ir tie pinigai, jp ma
nymu, geriau būtų skirti gy
venimo standartui pakelti . 
Jis siūląs pakto valstybėms 
sumažinti karinį biudžetą Ir 
panaudoti pinigus ūkio pakė
limui. Kas liečia Rumuniją, 
jis pareiškė, mes karinio 

.biudžeto nedidinsime.
Jo radio kalba parodė, ne 

tik kokią politiką veda jų 
partijos vadas, bet Ir visam 
pasauliui, kur eina Rumuni
ja. Specialiame mitinge jis 
nušvietė karininkams, poli
cijai Ir Intelektualams savo 
vedamos politikos gaires.

Praėjusių metų gruodžio 
men. komunistų partijos Ide
ologų suvažiavime Sofijoje , 
Rumunijos užsienio reikalų 
mlnlsterls pareiškė,kad Ru
munija laikysis nepriklauso
mos linijos-, pa,-
sakė, kad neįeisiąs tokiais 
pareiškimais silpninti jų ap
sigynimo, nežiūrint kokiais 
demagoginiais pretekstais 
būtų dangstomas I. Maskvos 
oficioze dėstoma,kad draugų 
rumunų pareiškimai ardo 
socialistinę bendruomenę , 
duodami buržujams Ii Pekin- 
g'o propagandistams kursto
mosios medžiagos.

Vykstant kivirčams tarp 
(Kremliaus ir Bukarešto , 
Washington’o vyriausybė pa
siuntė iždo sekretorių Bliu - 
menthal į Bukareštą pa
reikšti Amerikos pritarimą 
Ceausescu politikai.Artimo
je ateityje numatoma Pran-

(Nukelta L 7 psl.)
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pasirodymai, jų tarpe ir len- lenkų autorių knygos. Beveik 

. . -r ...... ienkų literatūros klasikų
kūriniai. Gi Lenkijoj iki šiol 
į lenkų kalbą išversti tik 36 
lietuvių autorių kūriniai. Tai 
graži lygybės proporcija ir 
brolybės švenčių pasekmės.

O pasekmės aiškios. Pa
ryžiaus lenkų ’Kultūra" lap
kričio laidoje rašo: "Uždary
tos Vilniuje 23 ir Kaune 14 
Rymo katalikų bažnyčios. Vil
niuje ir Kaune nėra nei vie
nos veikiančios protestantų 
bažnyčios, tačiau provosla- 
vinės cerkvės veikia be jokių 
pasiketimų ir netgi Klaipė
doje luteronų kapų koplytėlė 
tapo paversta provoslavų

nkai lietuvius broliais 
vad/nti netingi, o daugelis 
lietuvių taip tuo žavisi, kad 
dūtha ir kūnu jiems atsiduo 
da/ Klasiškas lenkais žavė
jimosi pavyzdys Tado Toli- 
v^rdo kuris popiežiaus Jono- 

ovįlo II Ištartais keliais lie- 
viškais žodžiais taip susi

davė jo, kad puolė tiesiog į 
džiaugsmo ekstaziją. Kele-čia paimta tik iš vieno "NL” 
tas jo žodžių:

—Lenkas popiežius kalba ir žodis 
lietuviškai, kas mums yra f 
didelis ir labai malonus siur- lenke lietuviškumo ir lie- 
pryzas; nė vienas ir 263 po- tuviams palankumo?. Lie- 
piežių nei "am" lietuviškai tuviams sveikinimo žodžius 
nemokėjo... Jaudinančiai ma
lonu skaityti... žodį " Mano 
nuoširdus sveikinimas bro
liams lietuviams.. . Tai tai - 
pina gilią logiką ir ledus tir
pinančio humaniškumo šilu - 
mą. PUsė mano širdies Lie
tuvoje1^. ( Lenkų tautos didy
sis maršalas J. Pilsudki

algimanto skiltis
ILIUZIJOS

gu Bražinskų advokatams 
$17,000, Atseit, lenko apdo
vanojimas lietuviams nau - 
dingesnis, negu dviejų lietu
vių gyvybių išgelbėjimas.Tai 
klasiškas krikščioniškos kul
tūros ir meilės pavyzdys. 
Lenkų įpirštas ir per jėgą 
brukamas. Atrodo, T. Toli- 
vardas prirašys dar daugiau.

48 nr ., o rašinio pabaigoj 
'bus daugiau".

Kiek gi iš tikrųjų šiame

parašė ir tarti išmokė prelą. 
Juozas A. Bačkis, Vatikano 
nunciatūros narys, Lietuvos 
atstovo Washingtone dr.Bač- 
kio sūnus. Panašius sveiki
nimus skaitė daugelyje kal
bų, todėl čia' lietuviams ne
buvo jokia išimtis. Gi kalbė
damas lenkams apie ęven -

Vilnioje visą savo širdį buyo čiausias Lenkijos vietas pa- 
palikjbs ). sakė, kad tai yra Čenstakava

Toliau, esą popiežiaus lie- jr Aušros Vartai, kurie da- 
tuviŠkūmas gali būti paragi- bar yra rusų užimti, (Citata 
nimii ir lietuvių jaunuolių lie- angių kalba iš amerikoniškos 
tuviškumui. Stebisi iš kur iš- spaudos: ) "The pope spoke 
mokęs lietuviškai ir kodėl Įn intimates tones to his own. 
mokęsis jam nereikalingos He made reference to Po
kalbes. Svarbiausiu T. Toli- 
vardo ekstazės!punktu laiky
tina jo džiūgavimas popie

 

žiaus palank/imu Lietuvai, 

 

pav., Vilniau^ ateities klau

 

simu. Gal užltai nufantazuo- 
ja lietuvių terų mokančių 
lenkų kalbą/( Lietuvos len

 

kes jd.) siu/itimą pas popie

 

žių su dothna nemažesnės 

 

$5000 - 6^00 vertės iš ko 
būtų gal 
slaptis.

Neuž
nas įpilt 
esą toki 

į' tuviams/būtų naudingiau

kų,’ kurie buvo išstatę Lenki
jos miestų herbus, nors ir 
ne visus,bet Vilnius jų tarpe 
buvęs. Viena lenkė paaiški
nus, kad dabartiniu metu Vil
nius esąs užimtas rusų. Tai 
taškas taškan, kaip dabarti
nio popiežiaus išsireiškimas. 
Kur nepažiūrėsi, nuo aukš
čiausio iki žemiausio lenko, 
jie kartais į sąrašus neį
trauks savų miestų, bet Vil
nių ir Lvovą būtinai.

O dar skaudžiau, kad be 
išeivijos, dar didesniu mastu 
vyksta lietuviškų smegenų 
plovimas ir okupuoto j Lietu
voj. Spartesnei asimiliacijai 
ten okupanto patarimu bei į- 
sakymu, šalia rusinimo vyks - e t...-------Į__ _____ —
ta intensyvus lenkinimas. Tą l Išeivijos lenkams labai pik 
patvirtina prasiskverbę pa- ta’ l<ad dabartinis Lietuvos 
vienių asmenų nusiskundimai, okupantas, minint Vilniaus 
iš ten grįžusieji lankytojai ir 
spauda. Štai leidžiamas Vil
niuje "Gimtasis Kraštas" iš
eivijos lietuviams mulkinti 
propogandinis leidinėlis savo 
džiūgavimu aiškiai pasisako 
kokiam tikslui ir su kokia 
proporcija taip dažnai yra 
reikalinga ruošti brolybės 
šventes. 1978 metais rugsėjo 
21 d. laidoje šūkauja: "Tary
bų Lietuvoje baigėsi lenkų li
teratūros Dienos-Literatūrų 
Brolystės Šventė". Buvo su
ruošta pagal planą ir tęsėsi 
kelioliką dienų. Joms propa
guoti buvo pajungta visa spau
da, radijas ir televizija. Pa
našūs "literatūros " vakarai

AR IDĖJOS ?

valdžios pirmūnų neišski
riant. Kaip tik tų santykių 
raidoje, Išradingume nes
naudžiantis Fldel’ls, oficia
liai susitiko su nemaža gru
pe bėglių atstovų, gyvenančių 
Jungtinių Valstybių globoje. 
Susitikimo rezultatai tokie , 
kad Castro sutiko Išleisti ne 
keletą šimtų, bet net porą 
tūkstančių politinių kalinių, 
jei tik Washington’as tokius

Nepaprastai Intlrguojančlą 
staigmeną kubiečių egzilams 
Miami- "Mažoje Havanoje' 
reziduojantiems bėgliams 
sutelkė ne kas kitas, bet 
jų nekenčiamas .Maskvos de
šinė ranka toje saloje, pats 
Fidel Castro. Pslrodo, už - 
kullsy jau nuo seniau, bet 
viešumon tik dabar Iškilo la
bai neortodokslškal atrodanr 
tl idėja, kad kai kurie kubie
čių Išvlelvlų slupgsnlal pa- priims. Kaip Ir buvo galima 
laiko nuolatinį kontaktą su laukti, visas tas įvykis sukė- 
glmtojo krašto ne tik priva
čiais asmenimis, bet re
žiminėmis įstaigomis, pačių

lė Itin didelį furorą Floridos 
kubiečių bendruomenėje ..Pas 
juos, lygiai panašlalkalp Ir 
pas lietuvius, kilo bevelk 
peštynės,'ginčai, žodiniai 
apslspardymat. Vieni eina 
už, kiti kategoriškai priešin
gi tokio pobūdžio kalinių Iš
laisvinimui. Suskilo jų vi-: 
suomenė, suskilo Ir jų veiks
niai, spauda, radio Ir tele vi - 
zlja. Sakoma, net Ir atskiros 
parapijos š us Is kt rs č tusios—- 
kas už Ir kas prieš...Žod
žiu, daug sąmyšio, neapykan
tos Ir Itin gilaus tarpusavio 
erzelio.

Neapsieinama Ir be iner
cinių "Išdavikų" Ir "komu
nistų lekajų" vardų segimo, 
na, bet tas žinoma, visai ne
gąsdina ar nestebina mūsiš
kių lietuvių. Prie tokios žo
dinės kultūros mes jau esa
me bent klek apsipratę. To
dėl, bevelk įdomu Iš šalies 
stebėti kubiečių apslšaudyr- 
mus' Ir aps Isplaudymus. J le 
juk kurkas temperamentin
gesni už mus...

Nenorint šį rašinį tuoj už
baigti, dera paminėti, kad 
kubiečius liečianti problema 
rado tam tikrą atgarsį, gal , 
dalinai net Išvestinę parale- 
lę Ir labai slidžioje bei 

•liais pavadino ir' didžiai jaudinosi dėl lie- komplikuotoje santykių su 
.. tuviuJtauiosTkaačiuJi’ dėl tamsybės Gedi- krašt-’.' datuotoje, 
puirio mieste. Bet ar tie lenkai, kurie su
sirinkę didžiaiv ^«ajn>dsi'y‘'nehiri pikto su
manymo Batoro Universitetą vėl atkurti 
Vilniuje?

Prezidento Pilsudskio pasiųstas Želi
govskis sulaužė visas sutartis ir smurtu 
užėmė Lietuvos sostinę ir dalį Lietuvos. 
Vilniaus Universitetą jie perkrikštijo , S. 
Batoro vardu. Bet 1939 m., kai Lietuva per
ėmė atgal savo sostinę, lenkai vis dėlto 
nebaigė sąskaitų nei su Vilnium, nei su 
Batoro ūriiėerstfetu. Jų emigrantai akade
mikai Londone sukūrė savo akademinę 
Vilniaus universiteto bendruomenę (anglų 
kąlba: Polish Academic Community of the 
Wilno University, London, o lenkų kalba 
rašomame pavadinime minimas ir Stepono 11J£l ngu, r«t,
Batoro, vardas), kuri gana plačiai reiškiasi- gal Ir galimas ta tema bei. 
— rengia įvairius kursus, leidžia knygas. koks dialogas tarp Išeivijos 
Sakysim, tos bendruomenės, bendrijos j
įkurtoji meno mokykla ją baigusiems ler>- .enykščių aU-Orltetų .
kams. anglams, prancūzams, indams ir ki- Triukšmas Vakaruose kelia- 
tokių tautybių asmenims išdavinėja diplo- dė] RetUVlų/lr kitų taU- 
mus, juose.atžymėdami, kad tai yra lenkų .
Vilniaus Universiteto akademinės bend- -yblų/ politkalinių IŠlalSVl— 

-ruomenės meno mokyklos dokumentas, nlmo, tik jau nėra mielas, 
Be kita ko. j diplomų išdavimo iškilmes paranku3 bet tiesiog komp- 
sueina ir estradoje uz stalo susėda ne tik /
žymūs lenkt) visuomenininkai, bet ir pats TOmltUOjantlS SOVletln? Im — 
jų egzilinis prezidentas. Pavyzdžiui, ta ma- pertją.
no minimoji mokykla yra įregistruota ang- , . - gitas tptetmas vra
Jų ištaigose, veikia jau 28 metai ir doku- lr Je; sltas teigimas yra
men tuose visur tebemini Vilnių, kaip kokį vertas SlOS spaustuvės dažų 
savo miestą, ir jo universitetą (ta mokykla kainos , Išties gal tai Ir ne
populiariai kasdienėje kalboje kitaip ir ne-VvpnA-r vron *Tk Tiru— 
vadi-mma, kaip lenkų. Vilniaus universite- tUr—U KVepetl Vien ■, IK UIU 
tas),, i'. zlja ar kokia nors nesąmo -
•> Sakykite, ar tai galimą laikyti, brolišku ne> Jei toks ar panašus bū- 
gmCnh’S>igą’Wni|ii ^olia™si ]mti už das galėtų padėti laisvę pa- 

Toks prie gavo organizacijų,j_nokyklų_ar Siekti lietuviams politiniams 
leidyklų pavadinimą segiojtmas Vilniaus kaliniams, vargiai ar bet ku- 
,ir jo universiteto vtirdų ne tik keistas, bet. pal^U būti laikoma
tur būt, net pavyzdžio jokio niekur neturi. rt galėtų OUtl miKOma
O lietuviams tai ir įžeidžiamas dalykas.per didele. Taktikoje,kažin 
■ Pats Vilniaus vardo panaudojimas yra Hr būtų galima įžiūrėti men- 
leiikų okupacinėsunisijos tęsimas. kystę, nedorą elgesį ar kurį 

Žinoma, yra ir kitokių lenkų, štai Aust-, , »
Talijoje, Sydnejuje. kaip „Mūsų Pastogė'-^en-’ dažnai mus gąsdinantį, 
Nr. 29/1542 liepos 24 d. 1978 m. vedama-Išdavimą. Jei jau nebelieka 
jame „Atsargiau su draugais “, rašoma ..... kitų kelių padėti prispaus “
Ądelaįdės Baltų 2-sios konvencijos metu... , , , 
kada lenką kilmės prof. J. J. Sniolicz buvo^em® ’ kenp nuomone , 
pakvieinas.įęail^ti paskaitą „Etninėsi kai-tenka dėtls,kad Ir SU Šėtonu,

AĮjstįraHj^ę”. savo kalbūs pabai)gojejet tik tokiu būdu dar IŠ VlS 
profesorius perėjoj lyginamąją kalbotyrą., , , , - „
kalbėdamas apie baitų kalbas. jisbutų galimas bent dalinis 
palietė estų, laibvių kalbas, bet apiettkslo pasiekimas, Tlesa>kat 
iietuvių - nė vienu žodžiu neprasitaJkam 1&bal neskanIal ats [- 
re, 'tarytum tokia tauta balty .tarpe _ 
neegzistuoja ir tokios įkalbos iš vi- rūgsta 1 ttkslclfcl pi-ltclstna. 
so nėra. Paklaustas, kodėj jis^apie lietu- priemones" teiginys, bet ne 
vių kalbą nieko nėpfašitaVe; paaTIkmo, n. . atvelu tas turėtu
kad nieko nežinąs..." Toliau laikraščio ve-KleKv^enU acveJu tas ^^ų 
.darna j ame rašoma, kad Australijoje yra reikšti pagrindinių principų 
rengiamos Baltų Konvencijos. į kurias aįs Ižadėjlmą. Gal tai būtų 
kviečia žinomus politikus ir žvmius moks-j ,, , __ _
lminflcus.su paskaitom. Prof. dr. J.J. Smo- Augiau taktinė manlpullacl- 
įiez yra Adelaidės universiteto profesorius ja, Išnaudojant SUSldtlrlU“' 
Ungvisląs.. Lietuviai išsiaiškino .ir pasiro-gj pretekstą tegu Ir mums 
dė, kad minimasis lenkas profesorius pa- v
žįsta Lietuvą ir yra buvęs Vilniuje. Tokių gerokai tolimoje kubiečių 
ar panašių pavyzdžių pilna užsienio lietuĄžemėje. 
vių spauda..

Universiteto 400 metų sukak
tį bemaž visus nuopelnus pa
siima sau ir nieko nepalieka 
antrajam imperialistui. Nors 
abudu vienodų pažiūrų ir sla
vai, bet svetimais nuopelnais 
pasidalinti,neparodant gro - 
buoniškų tikslų, nėra taip 
lengva.

Prancūzijoj leidžiamoje 
enkų socialistinės pakarai- 

pos žurnale "Kultūra" 12/ 363 
nr., tūlas W. Sukienicki,re
miantis naujai išleistu Da
niel Beauvois ( prancūzas 
vedęs lenkę), I? Universitete 
de Vilna et les ėcoles polo
naises de 1 Empire Russe 
1803-1932 ( Vilniaus Univer
sitetas irx lenkų mokyklos • 
rusų imperijoj 1803-1932)lei
diniu viską pasiima sau. Jis 
įrodinėja, kad Vilniaus Uni
versitetas neva buvęs tik

New federal Child Tax Credit v

Santė et Bien-ėtre sočiai 
Canada
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et pasisekimo pa-

land’s most sacred places, 
Czestochowa and Ostra Bra
ma, wich is now in Soviet 
hands. They began to weep 
silently. Amid the wooded 
chairs, the heads were bent, 
the tears flowed. Wen he fi
nished, there was a sponta
neous chorus of the Polish
song, "Sto Lat" - may you live vyko Vilniuje, Kaune, Klai- 
a hundred years". ("iNaujie- 
nos" 269 nr. 1978. XI. 24 d.) 

Pareiškimas, kad "dabar 
ršo į lietuvių bur- yra rusų užimti" įdomu paly- 
erą dožą tulžies - ginti su kitaisPraeitą vasa- 
dovana popiežiui lie rą "NL" vieno korespondento 

ne buvo aprašyta etninių grupių

Jeigu jusu šeimos pajamos yra mažesnės 
negu $ 18.000 per metus (bendros vyro ir 
žmonos neto pajamos), jūs turite teisę, 
nurašyti už kiekvieną vaiką po $200.

Jeigu jūsų, šeimos pajamos virŠyja 
$ 18.000 , jūs dar galite nurašyti pilnai ar 
dalinai, pagal vaiką skaičių.
Pareiškimų formas šiems naujiems pa
tvarkymams -Child Tax Credit-gausite 
kartu su sausio menesio “Family Allowances

visiems kitiems. Bemaž tą 
patį patvirtina ir Stanislaw 
Swianniewicz spalio laidos 
Kultūroje, tik šis naudodama
sis kitais šaltiniais šiek tiek 
palieka garbės lietuviams, 
baltgudžiams ir kitiems. Į- 
domu, kad šis prisipažįsta, 
jog 1919 metais . Lenkijos 
maršalui J. Pilsudskiui atnau 
jinus Vilniaus Universitetą 
jis ir toliau liko lietuvių ir 
baltgudžių lenkinimo centru. 
Pats Pilsudskis asimiliaci
jos šalininku nebuvęs, bet tą 
vykdė kiti, jam nepritariant.

Dabar žvilgterėki m kas 
yra daroma tuo pačiu reika
lu pačiam lenkų išeivijos 
centre. Čia prie dedu "Euro
pos Lietuvio" - A. Bartkuvie- 
nės rašinio dalį, kaip Londo
no lenkai minėjo Vilniaus 

"^Universiteto sukaktį, j d.
Citata:

I

pėdoje, Lazdijuose, Palan
goje Druskininkuose, Pane- 
vėžyj,Ukmergėje, Šiauliuose 
Nidoje ir užbaigta atsilanky
mu Trakuose ir Pirčiupiuose. vietiniams reikalams - len- 
Šventės proga pasigirta, kad kams ir nesęs civilizaciją ir . ... ... . . ..
okupuotoj Lietuvoj nuo 1944 lenkų kultūrą, kuri pirmavo^^ gražiai atrodo: lenkai lietuvius bro-

Kažkas Ir mūsų spaudoje, 
tegu Ir nepilna drąsa, lyg Ir 
užsiminė, okasgl atsitiktų, 
jei Ir mūsiškiai pan ašiai į 
kubiečius bandytų laisvinti 
lietuvius politinius kalinius , 
uždarytus kalėjimuose, lage
riuose ir stovyklose? Spė - 
jant, kad Castro nieko neda
rė sava Iniciatyva,t. y.be afc- 
slklauslmo Iš Maskvos, gali
ma būtų spėlioti, kad, rasi,

Čekiu. Perskaitykite atydžiai formų, instrukc 
jas ir užpildę prisiąskite su 1978 n?, pajamų 
mokeščių formomis ir su Family Allowances' 
parei škimu.

DĖMESIO
Jeigu reikia pagalbos’ artimiausia “Health and 
Welfare7 arba*Revenue Canada Taxation“ įstai
gos jums pagelbės. Kai kurios privačios pa
tarnavimo įstaigos gali tai atlikti, bet joms rei
kia mokėti, kartais iki 15%. Bandykite jomis . 
nesinaudoti.

ne vienu

3.'psi.

3

3

lminflcus.su
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Vienas Žymus Skautų Už- IŠ VIENO VYDŪNO LAIŠKO:

ORIGINALIU LAIŠKŲ RINKINYS
lavinys- pirnąasis Vydūno , 
grynai skautiška tema , 
straipsnis, atkreipęs skautų

D. Bet skautai turi dar ir kitą ypatingą ir labai svarbų uždavinį. Nors angl&s , Lor
das Baden-Powell, skautų pradžią užmezgė Afrikoj kare su būrais, bet vėliau jie jiems

Mus pasiekė savotiška 
knyga: 12-kos laiškų rinki
nys. Laiškai rašyti human!- 
taro-filosofo Vydūno. Rašy
ti vienai organizacijai - 
skautams.

Akademinės Skautijos Lei
dykla, Vydūno Jaunimo Fon - 
do lėšomis išleido šią origi
nalią knygą, norėdami pras - 
minga! prisiminti A, A. Fil.. 
S. Gražiną Musteikytę.

Nuotaikingi ir meistriški, 
viršelis ir 11 piešinių, šiai 
knygai suteikia tinkamo iš
baigtumo.

Redagavo Vytautas Miku - 
nas, kuris knygos gale pa
tiekia įdomių pastabų:

Po ilgų vargų, fizinių 
kančių ir beviltiškumo, 1946 
m. rugsėjo mėn. 5 d. Vydū
nas atvyko į Vakarų Vokieti
jos miestą Lubeck'ą. Vokie
čio gydytojo pastangomis jis 
buvo paguldytas ligoninėn. 
Pirmasis ligonio lankytojas 
buvęs , jo mokinys ir s senas 
gerbėjas, bičiulis Antanas 
Krausas, tuo laiku redagavęs 
mėnesinį žurnalą Skautų Ai
dą. Taip buvo atnaujinta se
na Vydūno draugystė su 
skautų organizacija, kuri da
bar tęsėsi iki pat jo mirties.
• • •

Vydūno asmenybė nepra
randa gigantiškų dimensijų

dabar ir dar išliks ilgus,il
gus laikus. Taurus Vydūno 
humanizmas labai artimas 
skautams, todėl nenuostabu , 
kad su jais labai artimai 
bendradarbiavo ir ypatingai 
suartėjo gyvenimo saulelei '- 
dyje. Pamilo jaunimas Vy - 
dūną ir klausėsi gyvo prana
šiško žodžio. Ateitininkai, 
Romuvos korporacija, Jauno
ji Lietuva, Šviesiečiai,Ma - 
žosios Lietuvos Taryba , 
Lietuvių Rašytojų D-ja, Lie - 
tuvos Atgimimo Sąjūdis, stu - 
dentai Vokietijoje, latviai ir 
daug kitų organizacijų, pa
gerbė Vydūną ir laikė saviš - 
kiu.

Laiškų temos:
Laiškas Korp Vytis- aš- 

tuonesdešimt antrųjų metų 
gimtadienio proga Korp. VY
TIS Garbės Nariui Vydūnui 
pasiuntė sveikinimą, į kurį 
Vydūnas atsakė šiuo padėkos 
laišku;

Žmogaus Pašaukimas - 
Žmoniškėjimo Kelias pas - 
kaita, vėliau buvo ats
pausdinta Skautų Aide. Čia 
pridėta ir antroji paskaita- 
Kas Yra Žmogus.

Pagrindinė Sąlyga Tautos 
Laisvei įgyti- spausdinta S. 
Aide 1946 m.

vadovų dėmesį.
Kas Aš-svarstymai apie 

žmogų ir jo galutinį tikslą , 
atspausdinta Skautų Aide 1947.

Garbės Troškimas ir Gar
bės Laimėjimas, atspaus
dintas S. Aide 1947 m.

Budiu - Vydūnui labai pa - 
tiko skautų šūkis Budėk. Tai 
įkvėpė jūrų skautus pirmąjį 
savo laivą pavadinti vardu 
Budys.

Kuo Noriu Būti - atspaus
dinta S. Aide 1947 m.

Jauno Žmogaus Augimas - 
atspausdinta S. Aide 1947 m.

Žmonių Pasisveikinimas - 
rašinys skirtas Akad. Skautų 
Sąjūdžio I-jam suvažiavimui 
JAV 1951 m. Cleveland e.

Žmogus ir Laikas-pasku
tinis Vydūno rašinys skautų 
spaudai, atsp. Mūsų Vyčio 
žurnale 1951 m.

Kaip Tapti Saulėtu Žmo
gumi - rankraštis, joninių 
laiku Vydūno kalbėta Skautų 
stovykloje Detmoldo apylin - 
kėje, Vokietijoje.

patiekė gilesnę draugavimo prasmę. Panorėjo', kad kiekviena tauta savo jaunimą suV 
burtų tautos vieningumui,'bet toliau ir tai, kad iš to išaugtų visos žmonijos vieningu A 
mas. Manytina, kad jis numatė, kas gali pasidaryti, jeigu tautos nesistengtų darnin-A 
gai santykiuotilš priešingumų gali karai iškilti ir tautas naikinti. \\

Jo skatinimai veikė tūlas tautas, dargi taip, kad priėmė savo jaunimo draugijoms 
ir skautų įvardijimą. Rodos, tik vokiečiai savo jaunimą subūrė po savotišku žodžiu , 
kurs vis dėlto tą patį reiškia, būtent, tako radėjas. Ir atrodė, jog žmonija žengia 
vieninguman. * ' •

O tada tik iškilo pirmoji žmonijos audra ir sumušp pradines vienijimo išvadas.

PASVALIO ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS METINIAME 
SUSIRINKIME 1944 m.

I

Bal. Brazdžionis

jaunieji Ūkininkai laisvoje Lietuvoje

■■ f

Jaunieji ūkininkai - kaimo pažiba

Užaugau Biržų apskrityje, Daujėnų Smiltynės vienkie
myje. Tėvelis turėjo vos 6 hektarus prie miško. Pradžios 
mokykla buvo Daujėnuose, apie 3 mylias nuo namų. Ga
na toli atrodė keliauti kasdien, nežiūrint koks oras ir koks 
blogas kelias. Žiemos metu pažįstami Raudu vės iš Smil - 
tynės kaimo kartais paveždavo, nes jų du berniukai lankė 
tą mokyklą. Vienas iš jų, Bronys, dabar gyvena Ispanijoj, 
kito likimo nežinau.

Susirinkęs iš visų kaimų mokyklinis jaunimas Daujė
nuose spietėsi į įvairias organizacijas. Pradžios mokyk - 
loj, atsikėlus mokyt. Myk. Steponavičiui, pradėta kalbėti a- 
pie įsteigimą Jaunųjų Ūkininkų Ratelio. Neatmenu kuri 
data to Ratelio įsikūrimo. Kadangi daugumas mokinių bu
vo ūkininkų vaikai, nežiūrint ar mažažemių, ar didesnių, vi
si mielai pradėjo veikti ir mokintis iš pat mažens žemės 
ūkio darbų, atlikti įvairius darbus mokykloje susirinkimo 
metu. Pradėjom rašyti referatus, rengti gegužines, šaukti 
kas mėnesį sekmadieniais narių susirinkimus. Daugelis iš 
mūsų tada išėjo į visuomeninį darbą: mokėmės,kaip pra
vesti susirinkimus, gvildenti įvairias problemas, dalyvauti 
parodose, vaidinti, deklamuoti ir rašyti į savo spaudą. "U - 
kininko Patarėjuje" buvo ir priedas "Jaunasis Ūkininkas". 
Jame tilpdavo įvairūs straipsniai ir gamtos sekimo stočių 
pranešimai,korespondencijos. O juk tada- 1930-38 m. - 
JŪR veikla jau išsiplėtė plačiai. Štai keletas įspūdžių 
iš pirmos mūsų ratelio parodos Pasvalyje.

Parodoje dalyvavome visi su savo žemės ūkio ekspo
natais ir gavome premijas’. Gauti premijai reikėjo vesti 
augalo ar gyvulio priežiūros procedūrą raštu, surašyti į- 
vairius su tuo surištus nutikimus, praktiškai savo ranko - 
mis viską padaryti. Visa tai prižiūrėdavo JUR vadovas , 
mok. Steponavičius. Jis aplankydavo net kelius kartus na’- 
rius ir prižiūrėdavo, kad tikrai mūsų pačių rankomis ir 
pastangomis būtų auginama ir'dirbama. Turėjome prašy
ti tėvų atskiro sau dafže gabalo, vietos tvarte gyvuliui, ku
riuos šėrėme ir apskaičiuodavome pašarus ir 1.1.

Į parodas ateidavo daug žmonių. Kai kuriuos ekspona
tus turėjome teisės ir parduoti. Tai jau būdavo mūsų pačių 
iniciatyva uždirbti pinigai. Žinoma, jie pereidavo į tėve
lių kasą, bet smulkiųjų užteko ir mums. Tai neapsakomai 
kėlė didelį norą viską dirbti,nors būdavo ir ūkininkams 
sunkių dienų, kai vasaros lietingos ar žiemkenčiai iššalda
vo. Kartais ir pašaro sunku būdavo pasigaminti, bet kai : 
Jaūpradėjome sėti dobilus ir kitas žoles- trūkumo nebebu
vo.

Mes išeinam į darbą, didį - tai JŪR daina, nes "mūsų žemė 
4 psl.

žaliuoja ir žydi". Kokia didelė meilė ir džiaugsmas tada 
mus supė. Sava mokykla, plazda trispalvė, laisvė. Kūrybi
nis darbas plėtėsi visais pašaliais, kaip sakydavo ūkinih - 
kai. Žemės ūkio gaminių pilni turgai, eksportavome ir į ' 
užsienį. Mes jaunieji turėjome progos reikštis įvairiais 
būdais: kad ir žiemos metu, kada gilios sniego pusnys , 
rinkdavomės į susirinkimus, vykdavome į kursus, kuriuos 
ruošdavo mūsų agronomai ar specialistai. Svietėmės ir 
kilome. Štai teko dvi savaites išbūti Vabalninku kursuose. 
Susirinko nemažas skaičius JŪR iš Biržų apskrities. Dir
bome kasdien įvairius darbus. Nagingų buvo mūsų tarpe ir 
talentingų. Nežinau , ar kuris gyvas šiapus yra iš tų kur
santų, pamiršau ir abiejų lektorių pavardes. Nors buvo ir 
šalta, snieguota, taip susiklostė, kad atgal į namus turėjau 
pėsčias keliauti apie 20 km. pats vienas. Akyse ašaros, o 
širdy džiaugsmas, kad galėjau pasisemti sau mokslo. Taip, 
Daujėnų JŪR buvo mano visuomeninio darbo pradžia. Jam 
kelius metus pirmininkavau. Toks buvo didelis noras vis
ką išgyventi, vadovauti, laimėti, pasidaryti geru ūkininkai
čiu. O to jaunimėlio^ Koks jis, prisimenu, buvo linksmas, 
šnekus, be puikybės ir sveikas’. Tai įsitikinau, matydamas 
jį ir salėse parengimų metu per minėjimus. Visur būdavo 
iškelta JŪR vėliava,kartu su trispalve.

* r
Taip susiklostė gyvenimas, kad turėjau palikti savo gy - 

venamąją vietovę ir išeiti pas ūkininką tarnauti Krinčino 
apylinkėje. Ten būdamas, vėl įsijungiau į JUR, kuriam va
dovavo mokyt. Janulionis. Turėjau prašyti ūkininko, kad 
jis duotų man gabalėlį žemės auginti paskirtus augalus ir 
juos prižiūrėti savo laisvu laiku. Davė, ir tęsiau savo 
narystės užduotus darbus. Kartais sekmadieniais bėgda - 
vau į Daujėnus (1O mylių) JUR veikime dalyvauti. Šitą vei
kimą taip išgyvendavau,kad acrodo be jo negaliu būti.

II-jo Pasalinio Karo siaubas artėjo į mūsų gimtuosius 
namus, laukus ir žydinčias pievas. Iš Krinčino atkeliavau 
į Pas valį',;kur čia vėl pas ūkininkus tarnaudamas mokinau
si, laikiau egzaminus iki atėjo laikas stoti į kariuomenę . 
joje išbuvęs ^rifeš pat audrą vėl atsidūriau'numylėtame ū- 
kyje, kuriame vėl- ūkininkavau, jau pats jį vesdamas. Čia 
mane užtiko pirmoji okupacija. Kaip buvo be galo skaudu 
matyti,kai į Pasvalį atūžė sovietiniai tankai, skarmalais 
aprengti.raudonarmiečiai. Mūsų ūkininkų širdyse užvi-
rė neapykanta tik tada., kai pradėjo lankytis įvairūs . prie
volės ragintojai ir garsintojai, kad turim vežti tiek ir tiek 
kiaušinių, lašinių, grūdų, gyvulių ir 1.1. Ruduo ir žiema pa
dėjo Lietuvos ūkininkui kuo stropiau apsigal voti, kad pas
kutinį grūdą apsaugotų pavasario sėjai,o gyvulius išslaps
tyti. Kitus padavėm mažiau auginantiems, pardavėm "ant 
popieriaus" , ūki sumažinote. Nukrito ūkininkų ūpas dirbti, 
nes viską įsakinėjo Įvairūs nežinomi pareigūnai, sakyda.- 
mi.kad negalima slėpti, viską reikia vežti Raudonojoj 
gurguolėj Į surinkimo punktus. Ir važiavę suvaryti ūki - 
ninkai prievarta, raudonu skuduru prie ratų, neva dai
nuodami į Pasvalį... Lyg kokia procesija, sustoję kiti juo
kavo ir skleidė replikas. Turgai jau bebuvo pranykę, ūki
ninkai baimingai slėpė gėrybes, o veždami viešai parduo
ti -drebėjo, kad neįkliūtų.

Dingo mūsų Žemės Ū'.do Rūmai, "Ūkininko Paarėjus" 
"Jama.Ūkininką:", atėjo "Valstiečių Laikraštis" -mtaieit , 
ūkininkų laiKra&'is.-Kai xurj e-agrouomai ouvo-išmesti iš 
įstaigų, kiti pąsisiėpė. amątiąiakaihSiivaryti ^ ariclbSi o 
ūkininkai tSdraakytl žemės dalinimams . Kaip b\vo be 
galo skaudu matyti išarėtomis alumis ūldainkus, kuliuos 
palietė žemės dalinimasKiti beturčiai nenoromis \ jau 
e nė-. -es necurėj-) supratimo kaip ją dirbti ir ūkihln’y.iti . 
Mes, iš kurių atiminėjo, pavadinti buožėmis, neturėjome ir 
k ir aklų dėti. Toks žiauria psichologinis susikirttaas 
tarp valdžios ir ūkininko,tarp ūkininko ir gavusio žonfeg l 
Negaila periiekti to vaizdo, nei kas dėjosi Lietuvos ūkinin
ko širdyje, kai jo šankiu prakaitu Pakariąs ūkis buvo dras
komas sovietinių valdininkų ir prievarta naudojama ja—: 
versti ūkius į kolchozus- senuosius rasų baudžiavos dvi - 
ras..• 1

Nušvito kitas pavasaris, sudundėjo Vakarų frontas \ 
vėl okupavo mūsų kraštą- namai. Ūkininkas išgyveno ir jį 
prievartą ir terorą. Bet apie tai buvai ja i rašęs. Gilai 
širdies jk.aas nas neužgijo nei po 35 metų, netekąs -3 avi
gimtojo ūkio. Dabar jo nė žymės nebėra, viskas runai kind 
ta. Vien tik kolchozai, vien tik mažulės gyvenvietės prie j-* 

• \

Lietuvos ūkininkas nuo metu Lietuvoje yra sunaikin
tas. Nebėra nuosavybės, tik keli akrai prie kolchozo namų 

. apyvokos reikalams.. Ir dar .15 .ų gobši valdžia nesigėdi 
reikalauti prievolių . Kolchozo darbininkas nebėra tas pat;? 
ūkininkas, o tik įrankis. Ką jam įsako, tą jis ir turi dary
ti. Yra agronomai,kurių pareiga kolchozuose dirbti,tačiau 
individualiniai jie niekam nepadedi, Kaip kad seniau būda
vo. Ūkis sugriautas, Soviet!joj nuolat trūksta maisto, nuo - 
lat perka milijonus "bušelių" kviečių iš Amerikos, Kana - 
dos ir kt. Sakoma, kad tuos kviečius jie parduoda kitiems 
kraštams brangiau, negu perka, arba sandėliuoja duoną a- 
teiciai. Reikia tikėtis,kad kada nors lietuvis ūkininkas vė 
ga'iės individualiai ūkininkauti, jeigu to norės. Amerikoje 
ir Kanadoje ūkininkai išmaitina ne tik milijonus savųjų, bet 
ir sovietus,kinus, japonus ir kt. Jeigu amerikietis ūidnin- 
kas ir streikuojakartais, tai norėdamas, kad jo produktas 
būtų geriau apmokamas. Ūkininkai gali įsteigti savo koo
peratyvus ir to jie siekia. Mes tik galime jietųs palinkėti 
geros ateities.

4
Knygoje LIEPKALNIO SODYBA vyksta gyvenimas iki 

II Pas.Karo. Būtų labai gerai,kad kas nors parašytų kitą 
tomą, kaip ūkininkai išgyveno pirmąsias okupacijas, nes 
daugelis dirbusių agronomų yra šiapus geležinės pždan - 
gos. Kas kitas, jei ne agronomas žinojo ūkininkų kančias 
ir vargus, trėmimus ir žudymus. Kaip ūkininkai išgyveno 
nuo 1944 - iki jie nebuvo suvaryti į kolchozus, gali lik iš 
pasakoti kokiam rašytojui,atvykę įvairiais būdais įllaisvą 
pasaulį. Rašytojas mokės tikrovę perversti Į romaną, kaip 
puikiai,nors ir su kaikuriais neišbaigtais epizodais jada- 
rė raš. Vyt. Alantas. Tragedija vyko tada, okupantai taiki
no ir naikina,kas tik laisvės metais buvo pasiekta datar , 
todėl mes, esantieji šiapus, išleiskime dar vieną romaią , 
atminti Lietuvos ūkininkui- mūsų visų maitintojui. \

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Aušra jau švinta
(VASARIO 16 ŠVENTEI ARTĖJANT MINTYS IŠ JONO DAUGĖLOS PASKAITOS 1978 m. FLORIDOJE)

kurta nuosavybė. Ką t pati 
tauta sau Išsikovoja ir su
kuria, tą ji Ir ryžtasi visais 
laikais besąlyginiai ginti. Ir 
lietuvių tauta niekada savo 
valia neatsisakė Vasario 16 
dienos akto Idėjos Ir nuola - 
tos ją gynė. Nuo visų nelai
mių, trėmimų, kalinimų Ir 
kitų negerovių 11 Pas. Karo 
pasekmėje žuvo ar mirtinas 
kančias kentėjo apie 1 mil. 
lietuvių. Tokiai mažai tau
tai- labai didelis skaičius.

Šis milijonas mūsų seserų
aktas,kurį Ir brolių netik duoda mums 

teisę,bet Ir įpareigoja šauk
ti Ir klausti ,kur gi dingo tie 
visi laisvių pažadai,kur din
go didinga Atlanto charta.Ar 
ne laikas būtų ją Išžvejoti Ir

Vasario 16 dienos kasme
tinis prisiminimas šiandien 
jau yra tapęs pačia gražiau
sia ir iškilmingiausia bend
rojo lietuviško gyvenimo 
tradicija. Šios dienos prl - 
s įminimas sujungia visą lie
tuvių tautą, jos dukras Ir sū
nus Į vieną vieningą šeimą 
Ir šios didingumo skaidria
me fone bėnt vienai dienai 
metuose nebetenka jokios 
reikšmės Ir lieka beverčiais 
bet kokie mūsų skirtingumai, 
asmeniški nesusipratimai.

Vasario 16 d
prieš virš 60 metų Vilniuje 
pasirašė 20 signatarų, tuo 
metu jiems buvo tik reali 
priemonė Lietuvos valstybi
nei nepriklausomybei atsta
tyti. Tačiau šiandien,po še- dar sykį peržiūrėti,kas joje 
šių dešimtmečių,šis aktas Ir yra pažadėta Ir garbingais 
jo Idėja kiekvienam lietu- Vakarų pasaulio valdovų pa- 
vlul reiškia tautos gyvenimo 
pažangos siekimo Išsipildy
mą, gėrį, grožį Ir kiekvienu 
atveju, kažką geresnio, kll - 
nesnlo, didesnio, negu niūri, 
tamsi kasdienybė jos nete
kus ...

1918 metų Vasario 18 d. 
įvykis savaime neat mezga- 
iriu siūlu suriša mus su ži
ląja Lietuvos senove. Jau 
1253 m. niūrių viduramžių 
tamsumoje Didysis Kuni
gaikštis Mindaugas užsidėjo 
Lietuvos karaliaus vainiką Ir 
sukūrė Lietuvos karaliją. Ir 
tada gimė mūsų tautos vals
tybinė Idėja, kuri niekada po 
to jau nemirė Ir Išliko gyva 
Iki pait šių dienų.. ,.

T les a,Mindaugo karūnuota 
galva labai greitai nusirito 
nuo jo karall škų pečių. Ta
čiau pati Lietuvos valstybin
gumo Idėja nebuvo nužudyta, tauttnėje plotmėje yra įga- 
karallaūs Mindaugo karūnos , 
garbė buvo Išlaikyta per 11- ( 
gus šimtmečius,ji pakėlė vi
duramžių kovas Ir dvikovas, 
ji pakėlė baudžiavos,spau
dos draudimo golgotas tam, 
kad 1918 metų Vasario 16 
dieną dar skaisčiau Ir dar 
garsiau sužibėtų Vakarų pa
saulio padangėje.

Žinoma, 1918 metals Lie - 
tuvos Nepriklausomybės ats- 
tatytmas nebebuvo atrem
tas į karališką monarchų di
dybės prisiminimą. Lietuvos 
nepriklausomybė buvo atsta
tyta, kai visa Europa tiesiog 
skendo Ir svaigo romantiško 
tautinio nacionalizmo tvaike, 
kurį gaivino Iš Prancūzijos 
sklindančios didžiosios de
mokratijos Ir humanizmo 
gaivinantieji vėjeliai.Tad Ir 
Lietuvos nepriklausomybė 
jau buvo atstatyta demokra
tiškais pagrindais...

Lietuvos laisvė Ir jos 
nuostabus Ir neužmirštamas 
nepriklausomo valstybinio 
gyvenimo dvldešlmtme t 
tls nėra nieke no mūsų tautai 
padovanotas ar kieno nors Jeigu pačioje Rusijoje šis 
kito dėka Išrūpintas. Tai yra naujas judėjimas turi dau - 
lietuvio savo nuosavu krauju giau universalinį pobūdį, tai 
Ir prakaltu nupirkta Ir su- pavergtose šalyse jis yra

rašais patvirtinta, kol dar 
nepervėlu Ir kol dar komu
nistinis pavojus nesibeldžia 
tiesioginiai į New York o ar 
Washlngtono duris...

Didžiausiu dėmesiu Ir dar 
didesnėmis viltimis pasitin
kame naujas apraiškas šios 
šalies politiniame gyvenime. 
Paskutiniu metu amžinųjų 
laisvių Ir didžiosios demok
ratijos politikos vadovai 
pradėjo kelti Ir vis dažniau 
užsiminti apie prigimtąsias 
Žmogaus Teises Ir reikalą 
jas gerbti. Helsinkio Sutar
čių dalis kaip tik virto did
žiuliu ir sunkiai palaužiamu 
ginklu visiems pavergtųjų 
tautų žmonėms kovoje prieš 
raudonąją despotiją Ir jos 
Ilgametę sauvalę. Pavergto
se šalyse sustiprėjo judėji
mas .kuris šiandien jautarp-

nusidažęs tautinių nuotaikų 
ryškiomis varsomis. Jos 
yra ryškios visoje gausioje 
pogrindžio spaudoje, jos 
ryškiai pastebimos net ir 
dailiojoje komunistų meni
ninkų literatūroje Ir kitose 
meno šakose.. .

Mūsų Išeivių visa politinė 
Ir bendroji tautinė veikla į- 
gauna naują pobūdį. Mūsų 
pareiga lieka ne tik ste - 
bėtl visus šluos reiškinius, 
bet taip pat visomis priemo
nėmis atkreipti Ir viso lais
vojo pasaulio ir jo vadovų 
dėmesį Ir nepalūžti,kovojant 
už Žmogaus Teisių ir pri
gimtųjų laisvių patikinimą—

Pasiryžimas bei nenumal
domas laisvės troškimas ne
leidžia Ir mums gaišinti lai
ką bereikalingiems ginčams, 
tarpusavio nesutikimams ar 
bereikalingoms deryboms. 
Gyvenamasis momentas rei
kalauja mums visiems pa
rodyti didžiausią tautinį so
lidarumą, kuris mūsų orga
nizaciniame gyvenime gali 
reikštis tiksliai suderinta Ir 
planingai sutarta veikla,sie
kiant didžiojo tikslo, o mūsų 
kasdieniniame gyvenime ji 
gali būti patikinta ssmenine 
tolerancija, eiliniu mandagu
mu Ir broliška ar seseriška 
meile lietuvio lietuviui...

Talp stalgiai besikeičian
čių gyvenamosios aplinkos 
vidujinių Ir Išorinių sąlygų 
horizontuose Vasario 16 die
nos Aktas Ir tuo Aktu pas- . 
kelbtl Idealai suspindi mums 
visiems Ir visam pasauliui 
pačiomis gražiausiomis var
somis Ir savaime mūsų tautą 
Ir mus visus šios 
llkuonls

tautos pa- 
sulleja su visos 

tauriosios žmonijos dalies 
didžiaisiais siekimais Ir 
gražiausiomis gyvenimo 
svajonėmis. Visi vlenlngal- 
šauklame visame pasaulyje 
pasiklydusius savo viengen
čius, visą savo
genijų, gabumus, Išsimoksli
nimą, kasdienio gyvenimo 
patyrimą ir medžiagišką Iš
teklių dalį paaukoti tik Tau, 
brangi Tėvyne, gimtoji Lie - 
tu va. , .

as menišką

kReNi 
VE/ORoDZ/AI
£ NUOTYKIS KAUNO KINE PRIEŠ 48 metus.
A Herojus taip spaudė ją prie širdies, kad sunku buvo 
• nusėdėti vietoje. Žiūrovė buvo viską pamiršusi ir tik 

/leno tenorėjo: kad ji būtų bučiuojama vietoje.
W Ristas prerijų žirgas nunešė filme auką toli nuo pa- 
^•šaulio, kuriame ji sėdėjo. . Žiūrovei taip pat plakė 
a širdis, kaip ir tai, kurią filme herojus sugriebęs ne- 
? mielaširdingai bučiavo. . . Juk tai taip žavėtina, taip
" puiku, taip negyvenimiškai. . . Štai ir ji: gyvenime nie- 
:kas į ją nepasižiūri, netik nepabučiuoja, o čia ji per - 

gyvena visus svaigulingus bučinius ir dar su tokiu he- 
dkroju, kurio ir Laisvės alėjoje nerasi . Ar galima nepa- 
• miršti viso ko pasaulyje ir nuplaukti drauge su svajo - 

mis. . . .
W Ir ji plaukė. . Taip plaukė. . . Atsilošusi sėdynėje 
:jautė kaip aiškiai slysta kažin kuo švelniu, kas nelei

džia jai ramiai pasėdėti vietoje: žiūrėk, ir per toli nuo
^kėdės nuslysta. . . Ach, kaipbūtų gera, kad taip visu

•
 gyvenimu slyste nuslystum, jausdamas kaip gyvenimas 
taip slidžiai pro tave praeina, kaip kėdė po tavo apačia.

£ Tyliai tratėjo kino aparatas, žybčiojo spinduliai atne- 
4hšą į ekraną raides. Nušviesdavo ..aip meteorai sielą 
Alos, kuri buvo laiminga nors čia ir kine. . . Pagaliau 
?švystelėjo ir ekrane pasirodė balta drobė. Sunkiai at- 

Wsidususi žiūrovė pakilo eiti. Dar tebežiūrėdama į ek- 
^praną, ji viena ranka grabaliojo ant kėdės pasiimti at~ 
:sineštą sviestą, bet ranka apčiuopė tik švelniai slidžią 

kėdę. . . Nesąmoningai pagraibė ranka daugiau, o toliau 
pažadinusi save iš malonaus sapno, pažvelgė į tikrovę. .

W Ant kėdės tebuvo suplotas popieris, kuriame kadaise 
^buvo sviestas. Aiškiai buvo matyti raidės '•’KARVUTĖ" 
Sir tebuvo tik virvelė ir pagalėlis, kad piršto nespaustų, 

kuriame buvo surištas sviesto įpakavimas. Dabar ji su- 
prato, kodėl filmos herojus taip švelniai ją žavėjo, kai 

Wji net ramiai kėdėje nusėdėti negalėjo ir vis slydo že- 
^myn. . .Ji buvo atsisėdusi ant sviesto, kurį kooperatyve 
A pirkusi prieš ateidama į kiną. Pusės kilogrhmo ištirpi- 

nimui prireikė 12-kos ilgų veiksmų jaudinančios roman-
™ tinės filmos... Arėjas Vitkauskas

nauja radio valanda iš šios 
stoties - 7-8 vai. vakaro. Tai 
visiems labai patogus laikas, 
kviečiame pasiklausyti, pa
dėti visais galimais būdais :

vęs oficialų disidentinio ju
dėjimo vardą. Šiandien jis 
jaučiamas visoje Sovietų Są
jungoje, o ypatingai jos pa
vergtose šalyse...

Šis kelias turi visai savi
tą politinį atspalvį.Šiandieną 
pavergtose šalyse nebekal
bama apie raudonojo rėžimo 
sugriovimą ginklo pagalba, 
neužsimenama net Ir apie 
pačios bolševikinės siste
mos pakeitimą 
reikalauja tik vieno - 
esą mos 
d o v a I 
prad ėtų 
laikytis 
darb įninku 
Išleistų įstatymų bei 
tarptautinių sutarčių 
Ir įs Ipar e Ig o j Imu .Tuo 
būdu ši kova už Žinogaus 
prigimtąsias Teises Ir as
menines laisves savaime į- 
gavo universalumo pobūdį Ir 
į šią kovą nejučiomis įsijun
gė visi tos didžiosios rau
donosios Imperijos gyvento
jai, tuo pačiu ir mūsų tauta...

Disidentai 
kad 

s Is te mos val- 
Ir valdžios 

vykdyti Ir 
savo pačių , 

vald žios

Mieli klausytojai, - 
noriu padėkoti visiems 
lietuviams ir jų organiza
cijoms bei rėmėjams, kurie 
prisiminė Lietuvos Aidų ra
di o "program^ švenčiu metu. "Nepalikite programos-vienos,

Šiai programai paremti, padėkite visi skleisti lietu-' 
pakviestas Hamiltono Teat-^viški žodį, palaikyti lietuvy - 

bę. Aš aukoju savo darbą ir 
rūpestį visų lietuvių gerovei, 
tad ir jūs prisidėkite prie to. 
Dažnai šaukiame, kad jauni
mą reikia įtraukti į lietuvy
bės palaikymą,tai būtų gerai, 
kad tą jaunimą, kuris veikia, 
mūsų visuomenė ir remtų.

Klausykitės Lietuvos Aidų 
programos pirma d. ir antra d 
9^9:30 v. v. , penktadieniais - 
9:30-10 v. v. ir nuo dabar , 
šeštadieniais 7-8 v. v. 1490 
AM banga.

Visais reikalais kreipkitės 
"LA" 2646 West 71 gatvė, tel.. 
778-5374.

n.1,u Butkaus koplyčioje įvy
ko gruodžio 19 d. , kuriam 
vadovavo savanoris - kūrė
jas Tamulis. Kalbėjo dail. 
Mikas Šileikis, jaunimo var
du- Aldona Zailskienė, BAL- 
F6 ir1 Vasario 16 Gimnazijos 
?ėmėjų vardu -.skąutįnlnkė. hingą savanoriu vėliay% 

>na Zūilskieriė, ALTos - dr.

Bronė Motušienė ir buvusi 
mokinė dailininkė Smolins - 
kienė. Aldona Zailskaitė pa
skaitė dukters Teresės eilė
raščių dedikuotų tėveliui. 
Prie karsto stovėjo savano
rių - kūrėjų sargyba su gar-

S. PaulaūsUap

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

JEIGU NORI NUSTOTI - ** MLT

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS 
I*

SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ,

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

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

1.24

ras iš Kanados Išpildyti 
programą kovo mėn. 17 ir 18 
d. d. Bus vaidinami įdomūs 
veikalai: B. Sruogos "Pava
sario Giesmė" ir " Ponios 
Dulskienės moralė", Jau - 
nimo Centre. Įėjimas į abu 
vaidinimus - po 6 dol. , bet 
jei pirksit iš anksto-į abu po 
5 dol. , studentams ir pensi
ninkams po 4 dol. Bilietai 
gaunami Lietuvos Aidų raš
tinėje ir Marginiuose.

Organizacijos ir įstaigos , 
kuriems 
įsigykite 
bilietus, 
apmokėti
koks centas liks programai . 
Seniai teatrų pastatymų be - 
buvo Chicagoje, tad ateikite 
ir kitus paraginkite. Širdin
gas ačiū.1

Dėmesio -
Nuo š. m. sausio 13 d. šeš

tadieniais pradėjo veikti

programa padeda- ? 
į šiuos spektaklius 
Tuo palengvinsite 
išlaidas ir dar

• A. a. Juozas Pautienius 
į Lietuvos kariuomenės sava
noris - kūrėjas, dailininkas, 
mirė gruodžio 17 d. p< sun
kios ir ilgos ligos. Palaido
tas gruodžio 20 d. šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse.

Atsisveikinimas su velio-

9100 - 9: 30 vai. vakaro 
9; 00 - 9:30 vai.vakaro 
9:30 - 10:00 vai. vakaro 
7:00 - 8:00-vakaro.

£ NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

<ESL "LIETUVOS AIDAI"
Veda Kazė BRAZDŽIONYTĖ

Veikia :
Pirmadieniais
Antradieniais
Penktadieniais

Šeštadieniais
‘Visos laidos iš WOPA stoties 1490 AM 

St. Petersburg, Fla. 5:30 vai. vak. - Stotis 
1110AM WTISAdresatl. 2646 west'71-st St, 

Chicago, Ill. 60629. Tel. 778-5374.

to

TEL. 525 - 8 971.

'orn^ A
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI ■ VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJĄS
4.t‘Stonkevi?iu>> 1053 Ąlbon«l Cr., Puvime/, P.O. TEL. 669*8834

Holidays”
1979 M. EKSKURSUOS 

Į LIETUVĄ
Žemiausiomis kainomis

iš MONTREALIO - BOSTONO - NEW YORKO 

VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius/Leningradas

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

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

birželio 7

birželio 7 — $859.00
liepos 12 Ir rugpiūčlo2— $865.00 
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26— $829.00 
spalio 10 — $829.00

birželio 20

liepos 12

rugplūčio 2

rugpjūčio 8

Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Europoje: 
Viena, Miunchenas, Koelnąs, 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

VISOS 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, IflC.
393 West Broadway, P.O. Box 116 

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

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

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS

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

PRENUMERATA $ M).QO metams ir J6.00 pusei mėty.

KELEIVIS
M Vs. T I I • A * _ %

6 36 SOUTH BOSTON. 03>3?
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hamifoon
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

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

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

Kapitalas — viri $12,000,000.

TALENTŲ. PASIRODYMAS
Il-ąjį Kanados Lietuvių 

Talentų pasirodymą Rengėjų 
Komitetas ruošia š. m. kovo 
24-25 d. d. Hamiltone šiose 
meno šakose :muzikos, šokio, 
dailės, žodžio ir vaidybos. 
Norintieji dalyvauti šiose
varžybose, prašomi užsire- A.Padolsklo sodyboje Paris, 
gistruoti iki š. m. kovo mėn . Ont. Gegužinės tikslas: 
20 d. pas sekr. K. Baroną , įamžinti Viktoro PETKAUS 
35 Weir St.N. Hamilton, L8H vardąKanados Lietuvių Fon- 
5E7. Kiekvienas dalyvis de. Viktoras Petkus,kaip vl- 
praneša vardą, pavardę, ant- si žinome, yra vienas Iš 
rašą, metus, meno šaką. To- Helsinkio Konferencijos su- 
limesnių kolonijų dalyviai s įtarimų vykdymo vadovau- 
prašomi taip pat pranešti, ar jantls grupės narys.Lietuvos 
reikalinga bus nakvynė, ka- okupanto suimtas 1977 m., 
dangi varžybos tęsis dvi die- ru.gplūolo 23 d. Nekaltai ntt- 
nas. Dailės mėgėjai turi bū- baustas 1978 m. liepos 13 d. 
ti ne jaunesni kaip 16 m. ir V.Petkus niekur savo velkio- 
privalo 3 paveikslus atsiųsti Je nepažeidė Helsinkio Kon- 
iki kovo mėn. 20 d. vicep. A. ferencljos nutarimų, po ku- 
Juozapavičiui, 20 Kensington rials Ir Lietuvos okupantas- 
Ave. , N. Hamilton. Sovietai yra pasirašę 1975 m.

Atsižvelgiant į metus, vi- V. Petkus tik sekė,kad Įlei
si talentų pasirodymo daly- slnklo įsipareigojimai būtų 
viai bus suskirstyti į grupes vykdomi. Už tai jis buvo nu - 
o sudarytos Teisėjų K-jos baustas 3 metams kalėjimo , 
trijų pirmų vietų laimėto- 7 metams griežto rėžimo la- 
jams paskirs žymenius. Taip gėrio Ir dar 5 metams trem-
pat, visi dalyviai gaus 
Kultūros Komisijos pažymė
jimus.

Varžybų pasirodymo baig
mė-finalas bus sekmadienį , 
kovo mėn. 25 d. Hamiltono 
Jaunimo Centre 4 vai. p. p.

KLB Kultūros Komisija
SLA KUOPOS SUSIRINKIMAS

SLA 72-los Kuopos meti
nis susirinkimas įvyko pra
eito gruodžio 16 d. J. Ir E . 
Bajoraičių patalpose. Iš
rinkta valdyba 1979 metams:

Maloniai kviečiame visus 

atsilankyti į mūsų

tradicini
ZUIKIU BALIU

• įvairus gėrimai
• šilta zuikiena, briediena, stirniena
• Staliuku loterija
o Tauriu įteikimas geriausioms šauliams ir žvejams 
o Meninę programa atliks Toronto lietuvių vyrų, choras
• Linksmoji ir šokioj dalis, grojant “Rococzy" orkestrui 
o Fredžio 18,30 vaL — menine dalis — 20 vaL
o Įėjimas $4<00, studentams ir pensininkams — $3.00.

joji Apylinkės Valdyba pa- 
reigomis pasiskirstė taip:

Adolfas Šetikas-pirui-kas. 
Virginija Zemaitienė-vicep- 
kė ir prie Folk Council ats-

Nauja KLB Apylinkės V-ba
Š. m. sausio mėn. 7 d. nau- 

6psl

MOKAME Ui:
depozitus (P.C.A.)............6%
santaupas ......................
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 93/4°/o 
pensijų fondas ........... 9 3/a %
IMAME Ui:
asmenines paskolas 11% 
nekiln. turto pask.  11%

J. Šarapnlckas-plrm. Ir Fi
nansų sekretorius; VI. Bag
donas- vlcep., Ig. Varnas - 
Ižd., G.Melnykas ir R. Ma
tuką lt Is-Iždo globėjal;V.TrI- 
ponas-ligonių lankytojas.

Nutarta SLA gegužinę 
ruošti š.m.llepos mėn. 15 d.

KLB ties.
Kiekvienas laisvėje gyve

nantis lietuvis privalo at
kreipti dėmesį į V. Petkaus 
kančias. Jis yra pasiryžęs 
už tiesą Ir laisvės principus
kovoti dėl visų okupuotoje 
Lietuvoje lietuvių.

Susirinkimas praėjo labai 
darnioje nuotaikoje. Pabai
goje E. Bajoraltlenė visus 
dalyvius paprašė prie valšlij 
stalo. Kuopos vardu nuošir
dus ačiū’. J.Šarapnickas

sausio 21, 
šeštadienį, 
Hamiltono 
Jaunimo 
Centro 
salėje

L IK IMAS BANDO MUS .. .
Kreivi Ir vingiuoti, tiesūs 

Ir platūs, į visas keturias 
pasaulio šalis Išklystantlejl, 
Išsišakoję, galo neturintys 
margi gyvenimo keliai.

Visi jie, tačiau,turi savo 
paskirtį, veda Ir viliojai kur 
nors, daugiausia į mums ne
žinomus,nepažįstamus kraš
tus, niekad nematytus, s vetl- 
mus tolius. Jie mus nuveda 
net į aušros Ir saulėtekio 
pasakų šalį, arba Ir vėliai 
sugrąžina atgalios,tai yra į 
ten, Iš kur pakilome - tylių
jų salele Idž tų žemėn.

Ilgaisiais rudens, o ypač , 
žlembs vakarais, kada visa 
gamta apt Ils ta, apsiramina , 
tarytum poilsiui užmiega, 
kad po to Ir vėliai galėtų 
trlumfallškal pakilti, dauge-

tovė, Albinas Panumis-iždi- 
ninkas, Juozas Žemaitis- 
sekretorius, Jonas Skeiva
las- vald. narys ir Tautos 
Fondo Įgaliotinis, Daiva Še- 
tikaitė- Jaunimo Reikalų va
dovė . '

Revizijos Komisiją sudaro 
Stasys Janušonis, Petras Šu
kys, Jonas Kalainis.

Pirmas Valdybos darbas 
ir rūpestis-tinkamai pami
nėti Vasario 16-ąją.

bndon,ont
AČIŪt AČIŪ, AČIŪ
- DĖKOJAME!

RUDENĮ ĮVYKĘS Londono spau
dos balius buvo ne tik pats geriau
sias čia spaudai paremti vakaras, bet 
ir aplamai vienas labiausiai pasise
kusių Londono renginių. Tai nuopel
nas iie tik rengėjų, talkininkų ir pro
gramos atlikėjų, bet ir visų tame 
renginyje dalyvavusių. Nuoširdus 
mūsų ačiū visiems, o ypač tiems, ku
rie ryžosi pas mus atvykti iš tolimes
nių vietų. Lietuviškas ačiū apylinkių 
pirmininkams, suteikusiems mūsų 
vakarui dar daugiau orumo, būtent: 
Toronto — A. Juzukoniui, Hamilto
no — M. Gudinskui, Delhi — S. Ber
žiniui, Rodney — J. Statkevičiui ir 
Londono — S. Baliūnienei.

Ačiū už spaudai paliktas aukas. 
Gili padėka mums taip nuoširdžiai 
talkinusiems “T. žiburiams”, “N. 
Lietuvai", Šiluvos Marijos parapijai 
Londone ir visai eilei asmenų, atėju
sių mums į talką. Tamstų visų nuo
širdi pagalba prisidėjo prie to, kad 
viskas gana sklandžiai vyko, nežiū
rint pašto streiko, blogo oro ir kitų 
įvairių kliūčių. Ypač malonu buvo 
matyti pas mus, mažos apylinkės lie
tuvius, atvykusius programos atlikę- 
jus — “Atžalyną” su savo visada be-- 
sišypsančia vadove S. Leparskiene, 
taip šauniai besireiškiančia lietuviš
koje veikloje, taip pat skambiąją 
“Vasaros garsų” trijulę, žinome, kad, 
Jūs ryžotės pas mus atvykti ne siekį 
darni padidinti savo iždą, bet norė- 
darni mums mažiems padėti, kad mū| 
sų veikla ir toliau liktų gyva. Mum? 
tai buvo maloni prošvaistė. Jūsų pa
sišventimo niekada neužmiršime, j

Londono spaudos baliaus rengėjai
SPAUDOS BALIAUS APYSKAI- 

TA. Pajamų iš viso turėta $2685.28, 
išlaidų $2008.64, gryno pelno $676.64. 

' Pelnas paskirstytas: “T. žiburiams" 
$270, “N. Lietuvai” $150, “Moteriai” 
$50, “Lituanus” $50, “Eglutei” $50. 
Iš viso pasiųsta $570. Pinigų keiti
mas į JAV dolerius (“Lituanus” ir 
“Eglutė”), patarnavimo mokestis 
$22.49. Iš viso1 $592.49. Likutis 
$84.15. Pelno suma $676.64. Be to, 
aukojo “T. Žiburiams” po^$20 — p. 
p. Albrechtai, Cegiai, Paketurai; po 
$10 — p. p. Kojelaičiai, R. Mitalas; 
po $5 — p. p. Aušrotai, Brazlauskai, 
E. Stungevičius, Ramonai, Tumosai, 
V. Vaitkus; $30 — Daniliūnai; “N. 
Lietuvai” po $10 — p. p. Kojelaičiai, 
V. Dauginis; po $5 — p. p. Aušrotai, 
Ramonai; $3 — Tumosai; $20 — 
Daniliūnai.

Likutis $84.15 įneštas į banką 
“juodai dienai”, jei kada baigsime 
apyskaitą su nuostoliu. Nutarus lik
viduotis, ir banke esantis likutis bus 
perduotas spaudai.

Vienas kitas gal pasakys, kad ga
lėjo būti pigesni įėjimo bilietai. 

, Taip galėtų būti, jei kas galėtų išpū
dyti vieną sąlygą, būtent, kiekvieną 
kartą pripildyti dalyviais salę taip, 
kaip ji buvo pripildyta per paskuti
nį spaudos balių. Esame įsitikinę, 
kad tokia garantija yra neįmanoma: 
kas gi gali tikėtis 250 asmenų (su 

lis Iš mūsų pasineriame 
Įvairiuose dūmojimuose, vėl 
ryškiau prisimindami savuo
sius Išgyvenimus. Dažnai 
jais dalinamės Ir su savo 
bendraminčiais. Kalbame, 
aiškiname jiems - klausomės 
Ir jų pasakosimų. Net Ir mū
sų pačių patirti įvairiausi 
Išgyvenimai laiko perspek
tyvoje, jau darosi daugiau 
panašūs į pasaką, negu į tik - 
rovę.

Daugelis mūsų jaunystėje 
brendome savo tėvų sodybo
se, tyliai ramiai svajonių 
liūliuojami, gyvenome. Apie 
daug ką tada s va jojome,daug 
ko troškome Ilgėjomės, ta
čiau, apart (įvairiausių ten 
mus pasitinkančių darbyme - 
člų, mus supančios kasdieny
bės, neperdauglauslal Ir su
pratome, kas gt ten vyksta, 
klostosi anapus nežinomo 
horizonto?

O tenai ūžė, virė, kunku
liavo net grėsmingi prarajon 
pražūtln vedantys piktųjų va
dovaujami, visai kitokio gy
venimo verpetai. Tamsio
sios srovės liejosi Ir slinko 
Į mus. Juodi debesys susi
klostė virš Tėviškės namų, 
visiškai užtemdydam! mums 
skaisčiąją saulę. Mūsų lai
mingosios jaunystės dienos 
svetimųjų liko sutryptos , 
pas merktos, Išniekintos.

Visi tapome įtraukti atū
žus lo uragano sūkuriu. Net 
Ir savuos gimtuos namuos 
mums pasidarė nesaugu. Ta
rytum mes tų visų nelaimių 
kaltininkai, turėjome bėgti, 
slėptis, prievarta ar slaptai 
Iš ten Iškeliauti.

Gimtasis, širdžiai bran
giausius kampęlls, s^va, pas
togė, mus Išauginusieji tė - 
vų žemės laukai, • Išklydu- 
slems paliko tarytum, toli
mas, gražus bet nepasiekia
mas miražas, vaikystės die
nų pati nuostabiausioji pasa
ka. Drauge su mumis neat
skiriamai atkeliavo Ir klai
kūs Ilgesio, skausmo,kan - 
člos, negyjančių žaizdų Ilgi 
šešėliai.

Laikinas įsikūrimas sve
tur, kitoks kasdieninės duo
nos kąsnio Ieškojimo būdas , 
člą įsigytoji klta/pastogė to
li gražu ne visiems ramy
bės bei pasitenkinimo telkia. 
Tai trapūs Ir trumpalaikiai 
šio gyvenimo reiškiniai. 
Sunkiai jie įsigyjami, tačiau 
kitokiems vėjams pūstelė - 
jus,lengvai prarandami.Už- 
f.al Ir nereikėtų stebėtis,kad 
daugelis Iš mūsų,beeidami 
tuo mums paties gyvenimo 
Ir nedėkingo likimo padik
tuotu keliu, perankstl pa
vargstame, dažnai suklum
pame, jėgų nebetenkame.

vaikais ir baliuje negalinčiais daly
vauti) turinčioj apylinkėj per 250 va- 
kapo dalyvių?! Daug tikresnė gali
mybė yra, kad dėl blogo oro ir kitų 
aplinkybių gali būti tik pusė to skai
čiaus, o padarius įėjimo bilietus po
rą dolerių pigesnius, tokiu atveju su
sidarytų $238 nuostolio, kurio neįs
tengtume padengti iš “valdiškų pi
nigų”, nes ižde tokios sumos neturi
me. Tokiu atveju nuostolį turėtų 
dengti tie žmonės, kurie paskiria ne
maža darbo valandų iš savo poilsio 
laiko. Nemanome, kad tai būtų tei
singa. Pagaliau gautas doleris nenu
eina nei į privačią kišenę, nei kuriam 
mažareikšmiui tikslui, bet tik parem
ti mūsų spaudai, kuri betkokiai mū
sų veiklai ir lietuvybės išlaikymui 
yra gyvybinės svarbos. Salės, orkest
ro, programos ir panašios išlaidos ir 
tokiu atveju būtų nemažesnės. Tik 
gėrimų išlaidos būtų mažesnės, bet 
taip pat būtų mažesnės ir jų pajamos. 
Tikime, kad mus suprasite.

Nuoširdus ačiū už aukas, dalyvavi
mą, mūsų supratimą ir visa kita.

Su geriausiais linkėjimais baliaus 
rengėjų vardu E. Daniliūnas, 

pirmininkas 
V. Vaitkus, 

šio baliaus atskaitomybės vedėjąs

Taupyk ir skolinki s
Pirmutiniame ir didžiausiame jį ■"b /Į MĮ m 
TORON 7*0 LIETUVIŲ Į*/W|/l
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------- ———-

MOKA: =
10% už 1 m. term, indėlius E 

9Vj% už 3 m. term, indėlius 
9% už pensijų ir namų planų E 
9% speciali taup. sąsk. =

už taupymo s-tas
6% už čekių $-tas (dep.) ~

AK TYVAI virš 21 mi

IMA:

93/ą% už asm. paskolas

9’/j% už mortgičius

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD. 1

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

M8V 1C6.

_ _ ♦ Namų — Gyvybės
/ Sb A SS * Automobilių
t <r C C ,* Komerciniai

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

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, vl’«is • klonių reikalais ~ betkur pasaulyje skambinti

TORONTO, ONTARIO “ ZTOO OCO1
M6P 1A5 tel. □ 33-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvallcs Ave., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

Dresher-Barauskas insurance agency ltp.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 221-2661 231-6226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

I VAI ROS 
SIUNTINIAI 

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI Į BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

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

šeštadieniai* 9 v.r. ----  4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont, M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai ?
Nieko pakeisti negalėda

mi, dargi nuolatos girdime 
Ir savo Tėvų žemėje pasili
kusių brolių širdį veriantį 
nuolatinį pagalbos šauks yną.

Tai mūsų žemės, mūsų 
tautos Ir visų mūsų pati di
džiausioji drama, sunkus 
kryžiaus Golgotos kelias . 
Likimas kažkodėl pasirinko 
mus ir Išstatė tam skau
džia jam bandymui. Juos, 
mūsų brolius tenai, anapus 
nibos, o mus čia, svettmųjų 
žemlų platybėse Išblaškytus.

LIETUVIU NAMAI

IŠ L. N. BIULETENIO:
Viktoras Igną It Is Iš Brad- 

tordo, Anglijos,, padovanojo 
L Namams du gražius Lietu
vos kunigaikščių portretus . 
LN Valdyba reiškia nuo
širdžią padėką.

Lietuvių Namų skaitykla 
perkelta Iš posėdžių būsti
nės Į barą Lokys.

Lietuviškų audinių,plokš
telių, gintaro Išdirbinių ir 

‘knygų galima įsigyti popie
čių metu kiekvieną sekma
dienį. Ten gaunama Ir Simo 
Kudirkos knyga anglų kalba. 
• Prisikėlimo Parapijos Ta
rybos visuomeninių reikalų 
sekcija yra pakvietus Daina
vos ansamblį su opera "Emi
lija Platerytė", libretto A. 
Kairio, muzika A. Jurgučio, 
š. m. balandžio mėn. 28 d. 
Operos pastatymas įvyks 
Central Technical mokyklos 
auditorijoje, ten pat kur vy
ko " Kūlgrinda" praėjusiais 
metais.Kadangi veikalas di
delis ir susidarys daug išlai
dų, yra nutarta kviesti ope
ros mėgėjus tapti mecena - 
tais. Mecenatu tampa paau
kojęs mažiausiai $100, už ku
riuos gaus du bilietus Į ope
rą ir du bilietus į banketą po 
operos. Iš anksto kviečiame 
šią datą rezervuoti operai ir 
jei galima, tapti mecenatais.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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SVEIKINTOJAI: Ottawa
ENCIKLOPEDIJŲ LE IDIMO 
PABAIGTUVIŲ PROGA

, Lietuviškųjų enciklopedijų 
rašymas, redagavimas Ir Iš
leidimas yra labai artimas 
įvykis, didelis mūsų kultū
ros laimėjimas, tad Ir jį 
šiandien dar nėra lengva ap
žvelgti. Tačiau, kai praeito 
f gruodžio 3 d. Bostone buvo 
surengtos enciklopedijos pa
baigtuvės, suplaukė ne men- 
kas pluoštas sveikinimų, 
bandančių vienaip ar kitaip 
šį didįjį ats lėkimą vertinti .

Čia nors stambesniąją da
lį sveikintojų mėginame pa
minėti.

Pabaigtuvėse dalyvavo Ir 
atskiru žodžiu sveikino 
VLIKo pirm. dr.K. Valiūnas, 
JAV LBKrašto V-bos pirm. 
Inž. Alg. Gečys/perdavęs Ir 
Pasaulio LB pirm. Vyt.Ka
ma nto s ve Ik l nlmus /, JAV L B 
Kultūros Tarybos pirm. Al. 
Radžlus, pasidžiaugęs LE Ir 
EL išleidimu,leidėjui įteikė 
prasmingo teksto adresą, 
Kanados LB Ir Tėviškės Ži
burių red. vardu sveikino 
kun. dr. Pr. Gaida,K. Pabe
dinskas , atvykęs Iš Chlcagos, 
tarė žodį savo ir artimų - 
jų vardu, o, be to, perdavė 
sveikinimus šių organizacijų: 
LRK Federacijos Kongreso , 
L let. Kat. Akademijos Chlca
gos Židinio pirm. kun.J . 
Bagdonavičius, Ateitininkų 
Fed.vado dr.P.Kisieliaus Ir 
Ateitininkų sendraugių Chl - 
cagos sk. pirm. M. Šilką ičlo; 
Lietuvos Laisvės Kovotojų 
vardu pasveikino Pov.Zlč- 
kus, Inž. J.Mikalauskas jaut
riai prabilo ukmergiškių Ir 
savo vardu, Worcester’lo 
Llet.Radlo valandos ved.Ed. 
Meilus jr. susilaukė Itin 

j jautraus pritarimo, nes jo 
Įbalsas atėjo, iš jaunimo gre~ 
<tų; Inž* R.Bričkos pavadavo 
tarnybos reikalais Išvykusį 
pirm. Inž. Vyt. Izblcką-gra- 
žlal pasveikino PLIAS Ir AL 
IAS vardu. Pabaigtuvėms 
rengti Komlt. p-kas Inž.J. 
Dačys, įvertinęs LE Ir EL 
Išleidimą, paskaitė Ir leidė
jui J.Kapočiui įteikė dali.A. 
Dilbos gražiai padarytą ad - 
rešą.

Sveikinimai dar vis atei
na. Čia minimi tik tie svel-

nepavėlavo: Bostono arki - 
vyskupas kardinolas Rum
be rto Me de Iros dž laug tas l 
mūsų pabaigtuvėmis Ir taria, 
kad šio Advento metu savo 
mišiose jisai lietuviams 
sklrsląs atskiras maldas; 
vyks. V.Brlzgys relškla”dė- 
klngumą kiekvienam Ir vi
siem, kurių proto Ir past - 
šventimo pasėkoje turime šį 
prasmingą kultūros Ir moks
lo paminklą", dabartinis 
Mass. gub. M. S. Dukakis 
sveikina Ir dėkoja už kvieti
mą į liet.enciklopedijų šven
tę; naujai Išrinktas Mass . 
gub. Edw. J. King apgailes
tauja, kad šia proga negali 
su mumis pabūti, bet tikisi 
su lietuviais ateityje susltlk- 
tl;Bostono meras K. H.White 
atrodo giliau pajuto įvykio 
reikšmę- jis nuoširdžiai 
džlauglaši,kad jo mieste lie
tuviai įveikė tokį ambicingą 
užsimojimą; kongres manas 
John J.Moakley taria, jog ši 
popietė yra nepaprasta lietu
vių šventė; Lietuvos diplo
matijos šefas mln.St.Lozo - 
valtis glaustomis mintimis 
Išsako daugelio sveikintojų 
linkėjimus Ir džiaugsmus 
-jis sveikina visu s,kurie 
su Juozu Kapočium priešaky 
įveikė sunkumus .sukūrė didį 
lietuvių kultūros paminklą . 
Panašiom mintim Ir jaus
mais sveikina Lietuvos ats
tovas Washingtone dr.St.A . 
Bačkls, gen.kons.A.Simutis 
dr. J. Žmuldzlnas Ir J.Dauž- 
vardlenė,Harvardo U-to pre
zidentas D. C. Bok.

Nesunkiai apčiuopiamu 
džiaugsmu prabyla Lituanis
tikos instituto pirm. dr. Inž . 
J. Gimbutas, PLB-ės garbės 
p-kas St. Barzdukas, ALTos 
pirm. dr.K.Bobelis, PLIAS 
pirm. Inž. Vyt. Izį>Ickaą,LRD- 
jos pirm. L. Andrlekus, Liet. 
Žurnalistų S-gos pirm. Ir 
enciklopedijų bendradarbis 
prof ,J . Kupr lonls ,L let. Skau
tų S-gos Tarybos pirm.L. 
Mlluklenė,Krikščionio Gyve - 
nlme ved. Ir adtn. vardu 
prel. Vyt.Balčiūnas,rašyto
jas Ir Manyland knygų leidė
jas Stp. Zobarskas, Lietuvos 
Vyčių Tautinis pirm.Ph.A . 
Skabė Ik Is, Lietuvių Fondas, 
Draugo redaktorių vardu kun.

KLB APYLINKES VEIKLA
KLB Ottawos A-kės Val

dybai kelis metus pirminin
kavo inž. Ladas Giriūnas. Jis 
dirba Kanados Pašto Depar
tamente atsakingose parei
gose (manager, Special Pro
jects Mail Distribution 
Branch).

Šių metų Apylinkės Val
dybą sudaro pirm-kas-prof .

Augaitis, sekr. - R. Danaitytė, 
ižd. - R. Aulinskaitė ir R .
Šiūlytė.

Naujoji Valdyba pasiryžo 
paremti vykstančius į IV Pa
saulio Jaunimo Kongresą Vo
kietijoje. Tam tikslui sausio 
27 d. , šeštadienį ruošia 
Linksmavakarį 158 B Mc 
Arthur Rd.Vanier saliukėje .

Rengėjai laukia visų lietu-

klntojal, kurie į pabaigtuves Pr. Garšva, Tėv.PrancIško -

U OZAS GRAŽYS 
Kailiu siuvėjas

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

(Storage)

Verdun, Montreal.. Tel. 767-6183

Ottawos lietuvių veiklos pagrindiniai ' 
Danys Ir L. Giriūnas*

nūs Ir Darbininko red.atsto
vavo T. V.Gidžiūnas, OFM , 
dr. J. Kriaučiūnas sveikino 
Amerikos Lietuvių Kultūros 
archyvo Alkos vardu. LB 
Putnamo apylinkės, Liet, gy
dytojų korp. Fraternltas Li
thuania Ir Patrla vardu 
sveikinimą įteikė Nekalto 
Prasidėjimo Vienuolyno Se - 
selės Iš Putnam, Conn, Al
girdas Ze nikus svelklnoLSST 
Naujosios Anglijos Šaulių 
Rinktinės vardu.

Stambią dokumentų krūvą 
sudaro atskirų asmenų svei
kinimai: 
prel.Pr.M. Juras, Istorikė 
dr. V. Sruogienė paragino 
nepamiršti didžiojo lituanis
to Ir buv.liet, enciklopedijų 
vyr. red. prof.Vaclovo Bir
žiškos.

Laiškai Ir raštai pasiekė 
pabaigtuvių šventę Iš:
Vyt. Alanto, J. Audėno, Ad. 
čempės, D. Člbo, kun. V. Da- 
bušlo / vienas Iš pirmųjų 
skatintojų leisti LE/, L.Do
vydėno, M. Galdikienės, J .K . 
Karlo, J. Ir R. Kubiliūnų, VI. 
Ir V.Kulbokų, J. B. Laučkos , 
Br. Paplente nės.dr. Br.Po
vilaičio, prof .P. Rabikausko, 
S. J. .prel.L.Tulabos, kun . 
V.ValkavIčlaus, prof. dr. Vyt. 
Vardžlo, prof. dr. J. Vengrio, 
prof. J. Žilevičiaus, topogra
fo pulk. J. Andriaus, prof. 
Vyt. MarIjošlauš, J. Galios, 
P. Gaučlo, J. Gliaudąs, Pr .

■airuotoįai. Ii kairės: G. Procuta, J.V.

Vacį. Prūso, J. Žadelklo, Br . 
Zumerio Iš Australijos,K . 
Žaros Ir kt.

Sveikinimai raštu, jeigu 
jie Išliks iručiame nors mūsų 
archyve , Ilgainiui bus vertin
ga medžiaga aptarti tom 
nuomonėms Ir nuotaikom, ku
rias šiandien mes Amerikoje 
bei visoje Išeivijoje Išgyve - 
name.

Visiems sveikintojams pa
dėkojo vakaro programos 
vedėjas St. Santvaras, LE Ir 
EL redaktorių vardu raiškų 
Ir trumpą žodį tarė dr. Juo
zas Girnius. Leidėjas Juo
zas Kapočius jautriai Ir nie
ko nepamiršdamas dėkojo 
enciklopedijų redaktoriams , 
skyrių redaktoriams, bend
radarbiams, prenumera
toriams bei rėmėjams Ir 
spaustuvės darbuotojams, 
pabrėždamas tai,kad.nė vie
nas dirbantysis nebuvo pri
deramai atlygintas.

Pabaigtuvėse dalyvavę re
daktoriai Pr. Čepėnas, J. 
Girnius, Simas Sužiedėlis Ir 
vieno EL tomo red. V. Ras- 
tenls /taip pat neatvykęs 151 
red. dr. V. Maclūnas/buvo 
pagerbei tirštais Ir entu
ziastingais plojimais,

Leidėją Juozą Kapočių pa
baigtuvių dalyviai sutiko o- 
vacljomls, du kartu jo darbą 
pagerbė atsistojimu.

Padėkoję s ve Iklnto jam, to
bulesnį LE Ir EL leidimo

PANORAMA atkelta iš 2psl. 
cūzljos prezidento Giscard 
d’Estalng vizitas Bukarešte.

Ceausescu vis dažniau at
sisako lenktis Maskvai, ne
dalyvauja propagandos chore 
prieš Peking’ą ir prieš lz - 
raello vyriausybę .Rumunl - 
jos nepasitenkinimas kyla Iš 
1940 m.,kai Maskva,susita
rus su Berlynu IŠ Rumunijos 
Moldavijos provincijos at
plėšė derlingą žemės plotą 
Besarabiją ir po karo tas 
plotas teko Rusijai. Rumunų 
Istorijos mokslininkai fles - 
arablją laiko Rumunijos te - 
r lt ori ja.

Besarabai po karo norėjo 
prisijungti prie Rumunijos, 
Stalinas gyventojų pageida
vimo neklausė ir dabar san
tykiai tarp Bukarešto ir 
Maskvos kursto ugnį po Eu
ropos verdančiu katilu.

Negeriau yra ir su kitais 
satelitais. Jie klauso Mask
vos direktyvų iš baimės ir 
savo silpnumo, nes jų armi
jos yra pavestos Maskvos 
maršalo Kulikov'o žinion . 
Nepaklusnius Maskvai sate
litinių valstybių karinome-, 
nes vadus gali, prie dabar
tinių susižinojimo priemonių 
pakeisti per porą valandų,bet 
negali žmonių nuotaikų pa
keisti jokiais pažadais iš 
Maskvos pusės, nes joks ko
munistas tuose kraštuose 
nebetiki į geresnį gyvenimą 
Kremliaus glėbyje. Sateliti
nio krašto komunistas su
pranta ir antrą medalio pu
sę: jei komunistai praras 
valdžią savo krašte, jie bus 
nustumti nuo dabartinio duo
nos kepalo, kurį parūpina jo 
partija per Maskvą. . .

Kitaip yra su Jugoslavija . 
Maršalas Tito seniai nebe
klauso Maskvos direktyvų, 
bet jis yra jau 86 metų am
žiaus, ir Maskva tykoja, kaip 
paminti Belgradą po savo 
padu. Belgrado vyriausybė , 
kad ir pavizgina uodega, ma
tydama Kremliaus bizūną , 
bet širdyje laukia aušros , 
kuri atneštų daugiau laisvės 
Europai.

Neryžtinga Amerika, ka - 
riniai silpna Europa ir atsi
likusi Kinija Šiaurės Mešką 
vilioja pradėti naujus žygius 
Rusijos hegemonijai įgyven
dinti pasaulyje.

Dviejų metų bėgyje pasi
keitė diktatūros, perimant jų 
sostus Portugalijoje,Ispani
joje, Kinijoje naujoms vals-

saultstmarie
SNIEGINGOS ŽIEMOS 
NAUJIENOS

Žiema šiame šiaurinio 
Ontario užkampyje prasidėjo 
ankstokai ir vis šalvena, o 
sniego tai sausio pradžioje 
jau buvo geroku pus met - 
riu daugiau, negu šiuo laiku 
pernai.

Pirmoji didesnė šios žie
mos naujiena buvo atstovo 
rinkimai į Ontario parla
mentą vietoje staiga Irane 
pas! mirusio Pramonės ir 
Turizmo ministerio John 
Rhodes. Varžėsi visos 3 di
džiausios Kanados politinės 
partijos,bet daugiausia sten
gėsi NDP, kurių prieš rinki
mus atstovų priskrisdavo ir 
iš kitų vietovių, o NDP Onta
rio lyderis Cassidy lankėsi 
net 9 kartus. Žinoma, lan
kėsi keletą kartų ir liberalų 
lyderis dr. Smith, o 2 kartus 
atvyko ir Ontario premjeras 
Davis. Jis stačiai nuginkla
vo NDP vienu klausimu - iš 
kur NDP paims pinigų vi 
siems rinkiminiams paža
dams, nepakeldami mokes
čių? Rinkimus lengvai lai - 
mėjo progr. konservatorių 
atstovas Russ Ramsay.

Visoje Kanadoje nuotaikų 
nepalankumą liberalams į- 
rodė praeitų metų lapkričio 
mėn. įvykę 15 atstovų rinki - 
mai įfederalinį parlamentą, 
iš kurių 1O laimėjo konser
vatoriai .įdomu, kaip konser
vatoriai pasirodys artėjan
čiuose federaliniuose rinki - 
muose, ypač, kai jų lyderis 
Joe Clark, besilankydamas 
Japonijoje pliurptelėjo, kad 
jis, būdamas Kanados minis- 
teriu pirmininku pagerins 
šio krašto, ekonominę padėtį, 
padidindamas federalinį de
ficitą, kuris jau šiemet per
viršys 12 bilijonų?. Kažin, 
ar padidinimas deficito ne
sukels dar didesnės inflia
cijos ir ar nebus dar vienas 
" kirtis į padalkas " ! ( ir 
taip suvargusiai "elziutei’?

Sausio mėn.antroje savai
tėje mūsų mieste pradėta 
rodyti žydų propagandinė 
filmą "The Boys from Bra - 
zil", kurią dar rudenį žadė
jo protestuojant demons - 
truoti (buvo pasikalbėjimas 
vietiniame Sault Star) ap - 
s i lankęs čia iš Toronto vo
kiečių organizacijos CPGD

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

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

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savfftų'nfcoi V* Šulinskas <8> Son Tel. 364—5712.
.   U - .u. .11—41*1   -r—   -w nu 'įsrnme ■■ lĮMUiein ■ili4t<i

GUY
RICHARD
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausio* patarėja* ir darbo atlikėja* jum* gali būti stogdengy* Guy 

■Richardi,Kuri* jau seniai lietuviam* patarnauja. Darbe atlieka agilnlngel

Naujokaičio, A. Gallušlo.kun. pabaigtuvių aprašymą palte - 
dr. J.Prunsklo, Inž.D.Šato , kame mūsų spaudos žmo 
J. Švobos, Pr. Alšėno, A. Komitetas LE Ir EL 
Laukaičio, Ant. Balčyčio, V . Pabaigtuvėms Rengti
Semaškos, Stp. Paulausko ,

’------------------ --------------------------------------------------------------------- (

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

tybėms be revoliucijos. Da
bar klausiama, kada gi į 
Kremliaus sostą atsisės tik
rosios demokratijos įpėdi
niai ?

Su'
kelnėms

M. PHILIPPE IŽZI

( susirūpinusių vokiečių kil
mės tėvų organizacija) ats
tovas E. Zundel, nes tokios 
rūšies filmos kursto neapy- 

(Nukelta į 8 psl.)

pristatant

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

Plumbing &-Healing konlrokloriu*.

14Q-3e AVENUE ~ 366-0330

ir atsiimant 
365-7146 

NETTOYEURS CLEANERS
” 7661-A CENTRAIS 

495-90e AVĖ
coin Z corner B«yns 365-11431 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

SKAMBINKIT

Mechanizuotas rotų ir kitų dalių regul i avima s. I $ort.i (Body)tai Symos ir 
dažymas nauj ome garaže ir moderniom! s pr i emonemi s. Kreipkitės -• 
De La Verendrye-, pr e Lapierreir vandens kanalo* Tek 365- 3364.

Chrysler • Monaco • Charger e Dodge • Dart 
Sport • Swinger • Special • Sedan • Trucks 
7635 Boul. Lasalle, La SaU©» P.Q.
“■ ............—~7
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NL REIKALAI
DĖKOJAME Spaudos Balių sutraukti gana

Londono lietuvių kolonija daug publikos ir rengtas va- 
hėra iš didesniųjų skaičiumi, karas paliko gražų pelną . 
bet darbšti. Šalia kultūrinių Štai ir šiam, laikraščiui teko 
parengimų, jipetsuorganiza- 150 doi. .kuriuos jau gavome 
vo nevieną Kanados Lietuvių J 
Dieną. Šalia to, nuo seniai 
veikia Moterų Šalpos Grupė 
ir ji nekartą yra atkreipusi 
dėmesį su parama spaudai , 
įskaitant ir mūsų laikraštį.

Londoniečiai, vadovaujant 
E dmundui Daniliūnui, susibū
rė į vienetą rengti Spaudos 
Balius ir pelnu paremti lie
tuvišką spaudą. Praeitą ru
denį, ypač jiems pavyko į je dalyvavusiems.

\ Laikraštis tik $7.00 /

\ pirmiesiems / 
\ metams ! /

ir nuoširdžiai dėkojame ini
ciatoriams ir rengėjams.

Taip pat nuoširdus ačiū to 
Vakaro aukotojams: E. Dani- 
liūnui, 20 dol. , Aleksui Koy - 
eiaičiui, W. Dauglnui po 10 
dol. , Ig. Ramonui, J. Aušro
tu! po 5 dol. ir K. Tumosai 3 
dol.

Tuo pačiu nuoširdus ačiū 
Baliu-

NL
visiems tame Spaudos

NL Spaudos Balius
BALANDŽIO 21 d. - ATVELYKIO ŠEŠTADIENI, AUŠROS VARTŲ. SALĖJE.

VASARIO 16-OJI 
MONTREALYJE

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo šventė .Vasa - 
rio 16 dienaMontrealyje bus 
minima vasario 18 d. , 3 vai . 
p. p. Plateau auditorijoje.

Pagrindiniu kalbėtoju yra 
pakviestas ir sutiko daly
vauti dr.K. Bobelis iš Flori
dos. Jis ilgą laiką vadovavo 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

-aj-

sl pora, paaukoja po 1O dol. 
Kongreso reikalams. Jeigu 
atsirastų bent 50 tokių šel - 
mų,kurios norėtų tokiu būdu 
Kongresą paremti- per mė
nesį lengvai sutelktume 500 
dol. ,oper 4 menes lūs-2000 
dol. Taip būtų nušauti du 
kiškiai; Ir draugai maloniai 
pabendrautų, Ir Kongresą 
paremtų’. Kodėl nepa mėginti' 
Apie savo įsijungimą Į to
kį planą prašome pranešti 
Inai Kllčlenel 331-5590.

Dar liko pusė metų Iki 
Kongreso Europoje, Būkime 
visi šio neeilinio įvykio ren
gėjai. Ypatingai montrealle- 
čtal, parodykim, kad mes 
nesam abejingi savo jauni
mui, kuris paskutiniu metu

Iš suorganizavo keletą nee 111 - 
K.Toliušis - 1OO 

A.Vazaiinskas -pa -
nlų kultūrinių renginių ir bu
vo ypač aktyvus mūsų bend
ruomenės gyvenime,

Apslrūplnklm laimėjimų

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO IV KONGRESAS

Finansų Komitetas Pasau
lio Lietuvių Jaunimo IV-jam 
Kongresui remti Montrea
lyje jau veikla nuo praeito 
gruodžio mėn.pradžios.

FlnansųKomltetą Montre- 
alyje sudaro: Audronė Jone- 
lytė, Ina Kltčlenė, Kristina 
Mališkaitė, Kostas Toliušis , 
Juozas Šiaučiulis-Ižd įninkąs, 
Irena Lukoševlčlenė-plrml- 
nlnkė.

Komitetas pramatė tris 
galimybes pinigams sukelti: 
I. Dešimties laimėjimų lo
terija:
-P.Baltuonts - medžio 
skulptūra; - R. Bukauskas - 
paveikslas; - Ir. Lukoševi
čienė - kilimas; - Kr.Ma-

kausklenė - paveikslas; -G
Montvilienė - kilimas; -D 
Sta ške vlč le n ė-taut. 1 ėlė; 
Šiaučiulis - paveikslas 
medžio; 
dol.;
veikslas; -Loto Canada.

Laimėjimų traukimas 
įvyks didžiuliame Jaunimo bilietais, šokoladu Ir įsijun- 
Baliuje- balandžio 28 d. , klme į vakarienių ratą. 
Aušros Vartų salėje. Finansų Komitetas PL IS

Bilietų platinimą tvarko IV Kongresui Remti 
Juozas Šiaučiulis.
II. Šokolado Išpardavimas- MONTREALIO APYLINKĖS 
su lietuvišku užrašu "Remkl- VALDYBA 1978-80 METAMS 
me IV- ąjį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą Vokletl-

. joje”.
Šokolado Išpardavimu rū

pinasi A. Jonelytė Ir K. Ma - 
1 Iškaitė.
III. Draugų Ir bičiulių va
karienės Kongresui paremti:

visi esate kviečiami su
burti apie save 3-4 poras . 
Kiekviena pora surengia 
vieną vakarienę per mėnesį; 
kiekviena į vakarienę atėju -

Rinkti asmenys:
1. A. Drešerienė, 2. A. Jo
nelis, 3. A. Jonelytė, 4. A. 
Kličius, 5. D. Lukoševičius, 
6. B. Niedvaras, 7. A. Ottie
nė, 8. J. Šiaučiulis, 9. K. 
Toliušis.

Pareigų pasiskirstymas: 
pirmininkas - A. Kličius, 
vicep- kas - J. Šiaučiulis,

NAMAI • AP ARTMENT Al- 
ŽEMė-PASKOLOS

h.... D.N. BALTRUKONIS
FOTO M.L.S, 

sisttma Sylko Realties Inc.
445 Jean Talon W, Suite 305,MfI.
Tel: 273-9181 R.,s.737-0844

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

— e —
1440 rue Ste-Catherine Quest 

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

DR. A. O. JAUGELIEN& 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q-

Tet. 932- 6662; nomu 737-9681

Dr. E. Andrukaitis, m.o.. r.R.c.p. <□>

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

MONTRĖAL H2J 1 K4
P. Q. CANADA

Dr. A.S. Popieraitis
R. 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.

PHARMACIENS pharmacists!

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

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R. J. iSganaitis, BA, BCL

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

J. BERNOTAS, BJL., B.C.L
Suite 627, 3 Placa Villi Marie, 

Montreal, Quebic H3B 2E3
To/. (514) 87 >.7430

advokatas

168 Notre Dame Street £. Jurto 205. 
Tel: 866-2063,; 866-2064

8 psi.

VIENERI METAI BE PRANO
reikalų vedėja -A. Jone lyte,, kasmet. Ten . beatostogauda- RĮJDINSKO 
sekretorė - A. Ottienė, ižd- maš jis pasitikrina ir sveikar 
kas - K. Toliušis. tą pas gerai pažįstamą'dak-

Spaudos atstovai: lietuvių- tarą - širdies specialistą. 
A. Jonelis,nelietuvių; A. Jo - Kleboną pavaduoja jo vikarai 
ne lyte.

Parengimams narys - B. 
Niedvaras.

Sekcijų atstovai: kultūros- 
I. Lukoševičienė, švietimo - 
P. Adamonis, jaunimo- R . 
Lukoševičiūtė, Baltijos - J. 
Piečaitis, KLFondo - B. 
Staškevičius, Tautos Fondo- 
H. Adomonis, šalpos-Klubas 
Rūta, Vasario 16 Gimnazijos 
- J. Baltuonienė.

Atstovavimas: Federal! - 
nėje valdžioje- D. Lukoševi
čius, Provincinėje - Ir. Lu
koševičienė, Montrealio 
mieste- Ir. Lukoševičienė, 
Baltų Federacijoj - A. Dre- 
šerienė, Mtl. 
Council - D. Lukoševičius , 
Quebec Folk Arts Council- 
Ir. Lukoševičius, Quebec 
Ethnic Group Council ir Eth
nic Action- D. Lukoševičius, 
Lietuvių Archyvas Ottawoje- 
J, Šiaučiulis.
• Šv. Kazimiero parapijos 
dabartinį komitetą sudaro 
Gerald MacNamara, K. Ra
šytinis, J. Asipavičius, Rap. 
Pališaitis, L. Markauskas ir 

Martel. Pirmininku tapo 
Mac Namara. 
Aušros Vartų parapijos 

klebonas Tėv. Kubilius yra 
išvykęs į Arizoną, kaip

Šio mėn. 11 d. suėjo vie- 
neri metai nuo Prano Rudins- 
ko mirties. Jis montrealie - 
čiams vis tebėra gyvas min
tyse kaip Lietuvių Kredito li
nijos " Lito " vedėjas ir jo 
veiklos ilgus metus puoselė
tojas, taipgi ir kitoje visuo
meninėje veikloje buvęs stip
rus šulas.

J. Aranauskas, S. J. ir S. Kul- 
bis, S. J.
• M. Inkraitienė iš Austra
lijos atvyko nuolatiniam ap
sigyvenimui pas dukterį ir 
žentą Z. ir M. Bakaičius.
• Ona Lukauskienė buvo o- 
peruota Cabrini ligoninėje ir~ 
jau sveiksta namuose. Ji jau
čiasi laiminga, kad jos aplan
kyti atvyko tėvelis iš Lietu
vos.
© Dr. A. Jaugelienės tėve
lis Jonas Šostakas mirė Det
roite. Jis buvo aukštas poli
cijos valdininkas Lietuvoje , 
dažnai apsilankydavo su žmo
na Montrealyje, ypač Daina- 

Citizenship voje.
® Inž. Petras Kubilius, bro- YPač turinys - tai vaikiška 
lių Lukoševičių sesutės Ka- fantazija, pagrįsta žydų pro- 
rolinos vyras staigiai mirė paganda. (
Chicagoje. Korespondentas

1$ SAIJLT-STE-MARIE... ;
(Atkelta iš 7 psl.) 

kantą vokiečių kilmės žmo
nėms Š. Amerikoje. Bent tuo 
tarpu, jokių demonstracijų 
nebuvo. Šias eilutes rašan - 
čiam, mačiusiam šią filmą 
susidarė įspūdis, kad filmoje 
vaidino geri artistai ir buvo 
gražūs vaizdai iš Europos ir 
Paragvajaus, bet visa kita, o

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

R.
G.

ir

f MONTREAL WEST 
nt® AUTOMOBILE

Pontiac ir Buick + Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

,R NAUJ(1 AUTOMOBILIU I 
NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ PIRMA NUOŠIRDilAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
Manegniu HJSSS

LEO GUREKAS_____________________ .^4

LEONAS GUREOCAS 
Solas Manager

muj montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
——»n r nmi-ni  ..........fm—

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. 1. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

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

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

| H3Z ?M9

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3X20 Namų 376-3791

nuo 1945 m.Agentūra

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

Skyrius

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

AKTYVAI — virš 15 milijonų 
MOKA UŽ: 

term, indėlius 1 metų 10%
term, indėlius 2-3 metų . 93/ą%
pensijų ir namų s-fas............... 9%
taupomąsias s-tas ....................9%
depozitų-čekių s-tas................. 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines .........................10V4%
nekiln. turto...................... 101/į%
investacines ...................... 10!/į%

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

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

BALDU

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU

Nemokoma vi,9 norią gyvybė, drauda pagal santaupą dydį iki $2,odo, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitą patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
> miiuiumwt - mumtuM

Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas .. 
Taupomąsias s-ta* 
Pensiją planas .... 
Term. 
Term. 
Term.
Duoda nemokamą gyvybės opdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

e Didėlis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CENTRAL! :."4e AVENUE LAŠALU 363-3

ind. 1 m. 
ind. 2 m. 
ind. 3 m.

DUODA PASKOLAS:
6.0 % Asmenines 11 %
9 % Nekiln. turte ............... 10.5%
8.5 % Čckią kredito 12.0%
9.5 % Investacines nuo 11.5%
9.75%
10 %

Nemok, gyvybė* apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

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