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MONTREALIO MIESTO 
BURMISTRO 
RINKIMAI
Montreal io 

savaitę, nors
b i am as, k r lt ikuo j am as 
kalbamas, —išrinktas Dra
peau. Tas pat,kuris, kaip ir 
jis pats tvirtina, įženkiino 
Montrealį, virš 2,5 mil.gy
ventojų miestą, žemėlapiu , 
kaip tarptautinės svarbos 
didmiestį.

Paskutiniame ypač jo vai-- 
dymo periode vis daugiau Ir 
vis organizuočiau spaudoje, 
radijo ir šiaip sau pokalbiuo
se, pasigirsdavo augantis ne
pasitenkinimas jo dėmesiu 
didiesiems, daug kainuojan
tiems projektams. Nepakan
kamu dėmesiu eilinio gyven
tojo gyvybinlems reikalams: 
pigesnių butų,transporto, vis 
prastėjančiu gatvių valymu , 
nepakankamu rūpesčiu parkų 
steigimu mažiau pasiturin
čiųjų arba etninių grupių ra
jonuose, istorinių pastatų ap
saugojimu ir pan.

Vienas iš svarbiausių ta
čiau priekaištų- Drapeau 
dikt toriškas elgesys. Jis 
vengęs atsakymų į žurnalis- 
tųklausimus, nedavęs jiems 
pasikalbėjimų radijo ar te
levizijoj. Opozicijos nebu
vimas nėra sveikas reiški
nys.

Šį kartą Drapeau laimėjo 
pebe 90%, o 55%, prieš 
Jacques Couture.

DRAPEAU 
KOMENTUOJA

realio miesto burmistras 
komentavo:

"Tūkstantį kartų geriau 
pralaimėti,kai balsuoja 9C%, 
negu laimėti , renkamam 
140. OOO žmonių.
... Kritikuoja teisėjus už 
blogą sprendimą, kritikuoja 
autoritetus, kritikuoja dva
siškius, visas pasaulis kriti- 
kuojamas-bet balsuoti neina. 
Kritikuojamas autoritetas , 

bet jo darbuose nedalyvauja
ma. Iš esmės-tal liurbišku
mas".

NO, NO - 
SVEIKATOS 
MINISTERS

Mlnlsterls Pirmininkas 
Trudeau viešai papeikė Svei
katos M inlsterį Mare Lalond 
už naudojimą Seagrams pri
vataus lėktuvo oficialiam vi
zitui IzraeHn.

Parlamento opozicijos na
riai atkreipė dėmesį į tokį 
mlnlsterlo gestą ypač, kad 
jis sutlkoprllmtl LeDaln pa
siūlymus dėl aliarmuojančio 
alkoholio pernaudojimo 
krašte: susidaro Ironlškas- 
Interesų konfliktas.

Mlnisteris Pirmininkas 
priminė, kad ateityje nebūtų 
jokių išimčių dėl minlsterlų 
sus is lėkimo priemonių vyk
stant oficialiems vizitams.

POPULIARĖJA 
LIETUVIAI ?
The New York Times 

spalio 26 d. įdėjo ligą straip
snį, aprašantį dailės meną Ir 
lietuvių tautos autentiškumo 
Išlaikymo pastangas dabarti
nėje Lietuvoje. Įdėta nuot - 
rauka skulptoriaus Vlado 
Vildžiūno paminklo, sukurto 
minint 650 m. Vilniaus su
kaktį. Straipsnis/jo ištraukų 
dėsime vėliau/, išsamus, tik 
keistai atrodo pirmoje eilu
tėje "Vilna,U. S. S. R. " Ko
dėl gi, jei korespondentas , 
kaip atrodo rimtai tam 
straipsniui ruošėsi,1 nebuvo

Naujai perrinktasis Mont- įspėtas,kad miestas vadina
si VILNIUS ? Neperseniau
siai Time magazine buvo pa
minėtas šis miestas dar kitu 
-Wilno- vardu.

Praktiška ir efektinga bū
tų tokiems pasaulinio mąsto 
laikraščiams bei žurnalams 
nusiųsti po mūsų Enciklope
dijos egzempliorių ir jiems 
padovanoti, kad tu retų auten
tišką šaltinį ne tik faktų, bet 
ir vardų patikrinimui.

Lapkričio mėn.5d. yra 
didelio džiaugsmo Ir morali
nio teisingumo laimėjimo 
diena viso pasaulio lietu
viams.

Šią dieną visų lietuvių pa
stangomis po bevelk ketve
rtų metų nepavargstančio Ir 
užsispyrusio kovojimo-Si
mas Kudirka Ir jo šeima at
gavo laisvę Ir atskrido į A- 
merlką. Jis yra simbolis vi
sų lietuvių laisvės troškimą

Tegul jo pavyzdys dar 
stipriau sujungia visus lie
tuvius VIENINGAI LIETU
VOS LAISVINIMO KOVAI, r

Sveikiname Simą Kudirką 
Ir jo šeimą Amerikoje lt 
kaitų džiaugiamės jų laisve.

Amerikos Lietuvių Taryba 
skelbia lapkričio mėnesį Si
mo Kudirkos mėnesiu Ir 
prašo visų lietuvių nepails
tamos pagalbos mūsų dl- 
dldžlauslo tikslo - Lietuvos 
laisvės -greitesniam >atsle- 
klmul.

Jūsų
D r. Kazys Bobelis
Amerikos Lietuvių Tarybos
Pirmininkas

Pažymėtina,kad dr. K. Bo
belis, belaukiant S. Kudirkos 
atvykimo į JAV, keletą dienų 
buvo pasitraukęs nuo savo 
profesinių parelgų,vlsą lai
ką pašvęsdamas santykiams 
palaikyti su Washington’ o 
įstaigomis. Jo patiektomis 
Informacijomis pasinaudo
dama, ’ amerikiečių didžioji 
spauda plačiai aprašė šį 
įvykį. Radijo stotys skelbė 
Ilgus pasikalbėjimus su dr. 
K. Bobeliu.

Valstybės Departamento 
Europos skyriaus direkto
riaus p. Armitage nurodymų 
Amerikos Lietuvių Taryba 
yra čekiu sumokėjusi 2484 
dol. S.Kudirkos, jb motinos , 
žmonos Ir valkų lėktuvo ke
lionei Iš Maskvos į Chicago. 
Lėktuvo bilietai buvo per-

Lietuviai dalyvauja Baltų Teatro Projekto konferencijoje Southern Illinois 
universitete, c arbondale. Is kaires: Algirdas Landsbergis 14 Fairleigh Dickinson uni- 
versiteto; Egle Juodvalkytė ik southern Illinois universiteto ir Rimvydas Šilbajoris iš Ohio 
State universiteto.

KUDIRKOS MĖNUO 

siųsti JAV ambasadai Mask
voje, kuri jį įteikė Kudirkos 
šelmal.kellonei.

Susidariusioms specia
lioms Išlaidoms buvo pa
siųsta dar 500 dol,, pagal 
Valstybės Departamento 
pranešimą.

Į Chlcagon atvykstančio 
Simo Kudirkos sutikimą vi
suomenė prašoma gausiai 
dalyvauti Ir jam pasiruošti.

LIETUVIU KALBOS 
STUDIJOMS
FONDAS
Lietuviškoji programa Ken

to valst. universitete gerai 
progresuoja. Lietuvių kalba 
mokoma šiais metais ir bus 
mokoma ateityje. Liet. Ko
lekcija, siekianti jau apie 
7000 tomų, auga kasdien. 
Pastaruoju metu atsiuntė: J. 
Drąsutls Iš Pittsburgh, Pa.,
— keturias dėžes periodinių 
leidinių;J. Botyrlus iš Brook
lyn, N. Y. — dvi dėžes knygų 
ir periodikos: Jonas Pranas 
Palukaitis iš Lakewood, Ohio
— 10 dėžių periodikos; Liudas 
Dovydėnas iš Sranton, Pa.,
— dvi autografuotas knygas; 
Adomas Kantautas iš Alberta, 
Canada—retų periodinių lei
dinių ir Žlbuntas Mikšys iš 
Paryžiaus — periodikos.

Lietuvių Stipendijos Fondas 
gavo stiprią pradžią: vienas 
lietuvis, kuris prašė jo pa
vardės neskelbti, pažadėjo 
5000 dol. Kiti aukojo: dr. A. 
Razma— 25 dol. , dr. A. Kilt— 
mas — 10 dol. , dr. V. Stan
kus — 100 dol,, Algirdas Ruk
šėnas — 100 dol., dr. John 
Cadzow — 100 dol., J. P. ir 
B. Palukaičiai — 100 dol.: vi
so jau gauta 5.435 dolerių. 
Šiuo metu organizuojamas 
lietuvių komitetas surenka
miems pinigams kontroliuoti; 
jo sąstatas bus netrukus pa
skelbtas.
. Lietuvių kalbos kursas ir 

Llef. Kolekcii" jau įrodė sa
vo naudingumą; nuo 1972 metų 
Kento valst. universitete už
baigta viena daktaro diserta
cija ir trys darbai magistro

1 ’O.

PIRMOJI DIENA AMERIKOJ — LAISVAS SIMAS KUDIRKA 
SU GLOBĖJU DR. ROLAND PEAGLE, Locust, N.J. Su JUO 
KARTU ATVYKĘ MOTINA, ŽMONA IR VAIKAI.

Iš Chicago Sun-Times, lapkričio 7 d.

laipsniui Lietuvą ir lietuvius 
liečiančiomis temomis. Di
sertacija pavadinta: The Lit
huanian Question in the Third 
Duma; darbai magistro laips
niui; Augustinas Idzelis, In- 
dustrallzatlon of Lithuanian 
S. S. R. ta Case Study in Soviet 
Industrial Location Theory; 
Theodore W. Jenkins, kurio 
motina lietuvė — The Grand 
Duchy of Lithuania: A Biblio
graphy of Primary Historical 
Sources; Daina Kojelytė — 
Works in English Dealing with 
Lithuanian-Americans.

Toks kiekis per nepilnus 
trejus metus lietuviškomis 
temomis paruoštų darbų ro
do, klek galima padaryti, ir 
skatina surinkti 50, 000 dol., 
kurių palūkanos bus naudoja
mos pastoviai finansuoti lie
tuvių kilmės studentą, apsii
mantį rašyti disertaciją apie 
Lietuvą ar lietuvius. Stipen
dija bus pradedama skirti, kai 
bus surinkta 20, 000 dol., tik, 
žinoma, bus žymiai mažesnė.

Prašome remti mūsų dar
bą. Kiekvieną, kad ir mažą, 
auką siųskite:

The Lithuanian Fellowship 
Fund
Kent State Foundation 
Kent, Ohio 44242

Dr. John Cadzow

NAUJOJT KLB KRAŠTO 
VALDYBA

Naujai Išrinktoji Kanados 
LBKrašto Valdyba pirmaja
me savo posėdyje, įvykusiam 
1974 m. lapkričio mėn. 8 d., 
Prlstkėllmoparapljos patal
pose Toronte, pareigomis 
pasiskirstė šitaip: 
plrmlnlnkas-Jonas R. Sima

navičius, 
vicepirmininkas baltų reika
lams - kun. Algimantas Ži

linską s. 
vicepirmininkė kanadiečių 
tarpe - Irena Metklejohn, 
sekretorius lietuvių kalba - 
kun. Jonas Staškus, 
Iždininkas -Juozas Valčellū- 

nasį 
visuomeniniams reikalams - 
Gediminas Kurpls, 
Kultūros komisijos plrmi- 
nlnkė-Elena Kudabienė 
Švietimo komisijos pirmi
ninkė - Silvija Martlhkutė, 
Jaunimo sekcijos plrmlnln - 
kas -Almis Kuolas, 
Šalpos komisijos pirminin
kas - Vincas Sakas.

Naujosios valdybos adre
sas: 1O11 College str.

Toronto 4, Ont.

Revizijos komisija: J.
Mikšys, J. Krištolaitis,L. 
Verbickaltė.

Garbės teismas:A.Gražys, 
A.Lapinas, J. Adomaitis,R • 
Išganaltls, V. PavUanls.

• Tnž. Leopoldas Balsys lap
kričio aštuntą dieną žurna
listų s-gos Toronto skyriaus 
susirinkime, anglų kalba 
skaitė paskaitą apie tariamą 
lietuviškų SS legiono dalinių 
egzistavimą vokiečių okupa
cijos laikais.

ŠI tema yra skirta Toron
to universiteto prof. Eyers 
padarytiems lietuvių tautai 
užmetimams atremti.

DĖMESIO I
NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
lalkroėtl tik už $5.00 pirm uosius po 
užsisakymo metus naujiems skaityto*

kviečiami pasinaudoti.
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TAUTINIS AR RELIGINIS PRIMATAS ?
Ekonomijos mokslų daktaras Juo
zas Kaškelis nuo pat jaunystės 
rūpinosi lietuvių tautos ir krikš
čionybės reikalais. Jis parašęs 
kelias knygas ir dar 1928 m. bu
vo išvertės iŠ vokiečių kalbos — 
’’Krikscioniskas Solidarumas ir 
Socialistine darbo Sistema” Ku
rį laika Lietuvoje buve.s Ateiti
ninkų Federacijos vadu. Iki šios 
dienos dr. J. Kaškelis tebesirū
pindamas lietuvybės ir krikščio
nybės reikalais, parašė spaudai 
šį straipsni, liečianti jo gyvena
mojo aplinka Toronte. Dr.J. Kaukelis

gas lietuvių susibūrimas. Iš 
ten pasireiškia gana žymi į- 
taka ne tik per vietoj įsiga
lėjusias įvairias religines, 
kultūrines ir ekonomines 
institucijas bei organizaci
jas, bet kartu per pavienius 
iškilusius asmenis.Tam tik
ra įtaka susidaro ir į visuo
tiną, tiek į lietuviškąją išei
viją, tiek ir į visos tautos 
gyvenimą.

LIETUVIŲ PADĖTIS 
GUDIJOJE
Skęstantis,- neklauslant, 

kas jis per vienas, - yra gel
bėjamas visų. Skęstančio pa - 
dėtyje yra lietuvis, gyvenantis 
Gudijoje. Skirtumas tik tas , 
kad jis ten pateko ne per ne - 
laimingą atsitikimą, bet likimo 
dėka, ir jis skandinamas kitų 
tautiniai ir dvasiniai. Skęs
tančio mirtis,turbūt,sunkiau
sia, nes jis miršta gelbėda
masis. . .

Tokioje situacijoje Gudijo
je tebesi randa virš 50.000 
lietuvių. Savo 10<lmu jie nie
kuomet nesidžiaugė, bet kri
tiškiausia . ir .ypač.į pasaulio

matysi lietuviškos knygos, 
laikraščio ar žurnalo. Skai
tyklose ar bibliotekose visai 
nepriimamos lietuviškos kny
gos. Net gi Lietuvos TSR pi
lietis, gyvenantiems Baltaru
sijoje negali užsakyti tarybi
nį Lietuvos laikraštį ar žur
nalą. Yra uždrausta bet ko
kia organizuota saviveikla 
tautinei gyvybei palaikyti. , 

Studentų grupėms iš Lietu
vos lankytis sąlygos labai ap
sunk Intos,arba visai neleid
žiama.

Visos minėtos ir neminėtos 
priemonės nukreiptos Į lietu- konstitucija, 

sąžinę šauksmo verta padėtis viškoelementogalutinį sunai- 
yra dabar ’. Todėl kiekvienas, 
lietuvis, nežiūrint kur jis gy
ventų ir kas jis bebūtų, priva
lėtų atkreipti į juos visą dė
mesį.

Štai dalis realybės režimo, 
apsiskelbusio pažangiausiu, 
labiausiai tautas mylinčiu ir 
gerbiančiu:

f. Valkui,kurio gimtoji kalba 
lietuviška, Balta rusįjoję nuo 
pradinės mokyklos I-o sky
riaus viskas dėstoma tik rusų 
kalba. Valkams mokykloje 
draudžiama kalbėtis lietuviš
kai,o nemokantiems rusųkal- 
bos, neįmanoma pasiekti 
aukštojo mokslo.

Lietuviai tėvai, nors vieti
nės valdžios rusinami irper- ta pačios lietuvybės gyvybi- 
sekiojamlpagal visas Išgales 
stengiasi savo valkus siųsti 
mokytis dabartinėn Lietuvon. 
Toks sprendimas nėra leng
vas nei materialiai, nei mora- pasaulėžiūrai priklausyti? Jol
itai: tenka atsiskirti su ma
žaisiais, o be to, ir Lietuvo
je vaikai lengvai nepriimami 

Gudijoje rusinimas vyksta 
netik per mokyklas. Rusina
mos lietuvių pavardės ir var
dai, kaimų ir piliakalnių pa
vadinimai. Lietuvių gyvena
mose vietovėse, Baltarusi jos 
TSR spaudos kioskuose nepa-

kinimą, ypač tose vietovėse, 
kur nuo amžių lietuvių gyve
nama.

Naudokimės mūsų žmonių 
posakiu- geriau vėliau, ne
gu niekad. Jis mums skubiai 
reikalingas, mums išeivijos 
lietuviams,pradėjuslems at
kreipti dėmesį į Baltarusijo
je gyvenančius tautiečius. 
VLIK’as daro gilesnes tuo 
reikalu studijas ir per ELTĄ 
pradėjo teikti tuo klausimu 
informacijas. O kiek praleis
ta brangaus laiko, ar ir dar 
tebeleidžiama,tarpusavio gin
čams bei mažos reikšmės ne
sutarimams Z Per juos ,ne - 
juč tom is praslydo arpraslys-

nial Interesai.
A r ne pats laikas dabar su

prasti,kad išlikti lietuviu yra 
svarbiau, negu vienai ar kitai

gu Balta rus i ja, kaip ir Lletu- 
va.šluo metu yra Sovietų Są
jungos dalis,tai joje gyvenan
tieji lietuviai, atrodo, lyg ir 
kalti už tai,kad nesiprlešlne. 
Dabartinės Lietuvos lietuvis, 
prie gerų norų, kad ir skai
tydamas is su aplinkybėmis, 
turėtų surąsti būdus padėti 
lietuviui Baltarusijoje. Gal

Rimčiau liečiant klausimą, 
kas lietuvių tautos gyvenime 
turi pirmauti: religinis ar 
tautinis aspektas, negalima 
griežtai nusakyti. Lietuvių 
tautos gyvenime negalima 
perdaug išaukštinti vieną as
pektą ir pažeminti kitą. Abu 
padėjus ant svarstyklių,kai 
kur ir kai kada, gali būti ly
gaus svorio. P Taktiškai, tiek 
išeivijoje,tiek okupuotoj Lie
tuvoj daug kur visai nėra

daugiau ryžto ir mažiau bai
mės reikia ? Tautų brolybė, 
tautų draugystė yra skelbia- 
m a Sovietų kon st ituc įjoję -kaip 
vienas iš pagrindinių punktų . 
Retos, senos tautos žlugdy
mas,nelabai derinasi su tokia

kaip yra žinoma, gudams,par 
ieškantiems gryno oro Drus
kininkuose, leido pasistatyti 
didžiulį vasarnamį ir nei už
draudžia kalbėti gudiškai, nei 
skaityti,rašyti lankytis. Tat - 
tik maža detalė, ieškant at
sakymo. . ./.

reikalo tokį klausimą kelti. 
Pažvelgę į okupuotos Lietu
vos gyvenimą matome, kad 
vyksta tautinė ir religinė 
rezistencija. Tos rezisten - 
cljos veikloj apie kokį nors 
primatą nėra kalbos,-ten ir 
religijai ir tautiškumui truk
doma pasireikšti, ir, pagal 
komunistinio soclallzmo"ka- 
tekizmą", laikomi "opiumu’/’ 
žmonijai. Ten tauta tik rū
pinasi surasti bent kokių 
laisvės plyšelių,kad vieną ar 
abu iš tų aspektų išlaikytų ir 
ugdytų. Tuo tarpu išeivijoj, 
kalkurlose lietuvių kolonijo
se yra sau leidžiama ne
racionali prabanga nukrypti 
nuo vieno iš tų principų ir 
dažnai be reikalo nūs įvai
ruojama į plačius vandenis 
tik sau žuvelių pasigaudyti.

Kad taip yra kai kur išei
vijoje, mes matome ir imki
me pavyzdžiu Torontą, kur 
yra gana svarbus ir įtakln-

Savaime aišku, kad lais
vam krašte,kur yra didesnė 
ve iki a,kur daugiau yra pasi
šventusių ir visuomeniniams 
darbam bei religiniam s-tau
tiniams idealams, kur yra 
daugiau savistovių lietuviš
kos dirvos artojų, ten negali 
būti vienodų charakterių, 
vienodų įsitikinimų bei vie
nodo supratimo, kaip'siekti 
užsibrėžtų tikslų. Tad ne- 
sistebėklm, kad Toronte ne 
visada Ir ne visose srityse 
lietuviškas gyvenimas taip 
vyksta, kaip kartais įtakin
gesnės tos kolonijos viešai 
opinijai sudaryti jėgos sten
giasi dalykus perstatyti ir 
"nušvlesti/pav., spauda, žodis 
iš sakyklos, asmeniški kon
taktai/: kad Toronto lietu
viška visuomenė yra labai 
vieninga ir kad visas lietu - 
vlškas gyvenimas vyksta be 
priekaištų.

Tikrenybėje taip visai nė
ra. Arčiau pažvelgus, mes 
matome ir jaučiame, kaip 
patylom, rafinuotom ir daž
nai labai žemo lygio intry- 
gom stengiamasi kitų idėjų, 
kitokio įsitikinimo, bet labai 
naudingus, darbšči us ,pasl-

O ar dabartinės Lietuvos 
valdžia yra tokia bejėgė,kad 
tylutėliais praeina pro šį aki
plėšišką lietuvių kalbos ir kul
tu ros žlugdymą? L lėtu vos ta
rybinė spauda net užgaule 
skaito,kai išeivijos spaudoje 
patebl mintis apie tautišku - 
mo slopinimą Lietuvoje. Jei 
jau taip nėra, niekas neslopl- 
na, tai kodėl Lietuva negali 
pagelbėti kaimynystėje esan
čius prislėgtus lietuvius ?

Jelgu po II-jo pasaulinio
karo Baltarusijos vietovės , 
lietuvių apgyventos ir nebuvo 
prijungtos prie Lietuvos TSR, 
galima ir pateisinti to meto 
silpną komunistų partijos vie
netą Lietuvoje. Šiuo metu 
Lietuvos komunistų partija 
lygiai pripažįstama tarp vi
sų kitų /ar tik ant poplerio?/ 
O kodėl gi Baltarusijoje lietu
viai iš pareigų šalinami net 
partiniuose vienetuose ?

KUR IR KIEK YRA MŪSŲ 
AUKSO ?

Šiuo laiku Šveicarijos val
džia yra pasiryžusi parašyti 
paskutinį skyrelį gana tragiš
kos istorijos, būtent apie pe
reito karo metu žydų, prieš 
jiems žūstant nacių stovyklo
se, paskubomis bankose su
neštas gėrybes — kaip rašo 
Scott Thornton (The Montreal 
Star, October 30,1974, p.C-8).

Ateinantį mėnesį Šveicari
jos parlamentas galutinai su
tiks pasiūlymui, kad gazo ka
merose žuvusių žydų sunešti 
pinigai būtų perduoti Šveica
rijos žydų organizacijoms ir 
Raudonam Kryžiui. Jau nuo 
1962 metų veikla Šveicarijos 
valdžios departamentas, su
organizuotas suradimui pa
veldėtojų užsillkusiems 700, 
2 psl.

000 dolerių. Aš manau, kad 
tas departamentas puikiai ži
no ir kitų tautybių užsiliku
sius turtus ir kiek jų yra (kaip 
kad ir Lietuvos aukso ir kitų 
gėrybių).

Kai kurie žydų laikraščiai 
ir organizacijos savo laiku 
tvirtino, kadišgąsdinti jų tau
tiečiai buvo sunešę apie 415 
milijonų vertės gėrybių (pa
veikslų, brangių baldų, pa- 
puošalų-brangenybių, šėrųlr 
kitokių dokumentų pavidale) 
1974 metų kursu imant. Ta
čiau bankų tarnautojai tai pa
neigia. Daugumą tų turtų at
siėmė teisėti paveldėtojai, 
bet 1962 metais dar buvo už
silikę apie 3.2 mil. , iš kurių 
apie 2. 5 mil. buvo ir vėl grą
žinta. Likučio, apie 700, 000 
2 trečdaliai bus atiduota Įvai
rioms žydų organizacijoms, o

1 trečdalis bus paskirta Žene
voje ęsamam Raudonam Kry
žiui.

Prieš klek laiko Amerikos 
valdžia, išgąsdinta Watergate 
skandalo, taip pat buvo susi
rūpinusi savo auksu. Tuo rei
kalu buvo pasiųsta kongreso 
delegacija į Fort Knox, Ken
tucky, patikrinti teigimams, 
jog ten esamą 6.2 bilijonų 
vertės auksas yra dingęs, t. y. 
parduotas užjūrin aukštesne 
spekuliacijos kaina.

O kas rūpinasi mūsų auksu, 
neskaitant rusus, kurie iš 
Anglijos jau yra atsiėmę gal 
net ir visą ten buvusį auksą? 
Kam yra vertos mūsų organi
zacijos, jei jos nesirūpina 
tautai gyvybiniu klausimu ? 
Aš neabejoju, kad dar yra gy
vų liudininkų, kurie puikiai 
žino kur ir kiek randasi mūsų

' k šventusius lietuviško darbo 
idealistus suniekinti. Arba 
užkirsti kelią jų pastangų į- 
gyvendtnlmui,arbabent jų i- 
niciatyvai nepritarti, nepri
duoti reikšmės, slopinti jų 
autoritetą ir neparemti bent 
pradžioje jų svarbių tiek 
vietos kolonijai, tiek visai 
lietuvių tautai naudingų pas
tangų, . .

Kad būtų Toronto lietuvių 
bendruomenė partiniai per
daug susiskaldžiusi ir kad 
pasireikštų didesnė politinė 
kova ar partinis nesugyvenl- 
mas, negalima sakyti. Žy
miai gilesnis yra,-platesne 
prasme imant, - ideologinis 
susiskal dymas. A rbakartals 
gal tik didesnis suslkaldy- 
mas vyksta supratime,ko
kiais keliais ir kokiomis 
priemonėmis siekti tų skir
tingų ideologų užsimojimų 
įgyvendinimo.

Pavyzdžlul, niekas negali 
paneigti, kad esmėj,tik lietu
vybės palaikymui čia kūrėsi 
Įvairios ekonominės organi
zacijos, institucijos, Lietuvių 
Nanial, pirmasis išeivijoje 
k redito koope ratyvas, p reky- 
binlnkų-pramonlnlnkų -ama
tininkų sąjunga, pensininkų 
klubas, chorai, sporto klubai 
Ir pan. O tuo tarpu kokiais 
sunkiais duobėtais keliais 
tas viskas susidarė-Ir dall-> 
nal dar vis vyksta viešas, o 
dar labiau slaptas, t ryntmą- 
sls,paralelinis neracionalus 
veikimas, vieni kitiems jei 
ne kuolų, tai pagal tų kalšloji- 
mas... ‘

Bus daugiau

■J

turto (aukso, gal net šėrų, gal ! | 
net ir brangenybių pavidale). į 
Yra pats laikas tuo suslrūpln- J 
tl ir duoti visai tautai žinoti :, 
apie tai. ■ '

Aš manaui kad mūsų aukso « 
randasi ne vien Anglijoje, ; į
ir kituose kraštuose su ku
riais Lietuvos valdžia palaikė 
prekybinius ryšius, k. a. Vo
kietijoje, Rusijoje,’ Lenkijo
je ir ypatingai Šveicarijoje 
bei Amerikoje.

Kokia iš to nauda? Asme
niškai ar organizacijos iš to 
neturės naudos, bet mūsų 
tauta galės ir turės gyvybinės 
reikšmės naudą. Išreikalau
tas auksas būtų padėtas Į 
Trustą ir gaunamos palūka
nos (nuošimčiai) skiriami 
mūsų kultūros išlaikymui, 
būtent:
1 — paskiriant algas bent 3-5 
asmenims (giriamės kad tu
rime pakankamai išsimoksli
nusio jaunimo), kurie tirtų 
mūsų praeitį, istoriją ir ra- 
šytųį įvairias enciklopedijas, 
žurnalus, spausdintų knygas 
Įvairiomis kalbomis;
2.- paskiriant dalį Radio Li
berty išlaikymui, kuri tada 
nebūtų politiškai priklausoma 
nuo bent kokios valstybės ar 
valdžios, o tarnautų vien lie
tuvybės išlaikymui ir gal net 
^vadintųsi "Free Lithuania".
3 — paskiriant dalį stipendijos terorizuojamų, kaip matome

ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA! i
Kalėdų dovanoms išleidžiama daug pinigų mažaverčiams daiktams, i- 
o kodėl nepasirinkti niekada savo vertės neprarandančių dovanų? ’ ;
• LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai (ėios dienos J;

vertė apie $600.00) parduodama tik už ............................. $299.00 , .
• , VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. 6 tomai (ėios dienos .v,ertė. Zj } i

apie $60.00) parduodama tik už ......................................  ‘ $25.00—• -• MŪŠŲ LIETUVA, 4 tomai (ėios dienos'verii l^ff.OO) ,r’1’ V' iį’
parduodama tik už ........................................... ............5.U.. . » >42.00 J

• ENCYCLOPEDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo- J Į
pedija anglų kalba), 6 tomai (ėios dienos vertė $200.00) 
parduodama tik už .................................................... ..

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, U. S. A. j Į 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, Vakarais (617) 282-2759 >■

$120.00 >■

kodėl lietuviai negali turėti 
laisvų rankų nuo vietinių pa
rapijų, kodėl mūsų vyskupas 
negali būti mūsų pačių ren
kamas,kaip trparapljos kle
bonai? Buvo siūloma komi
tetui išmokėti jiems algas,

LAISVI NUOMONIŲ 
PASISAKYMAI

"NL" labai gerai daro, kad 
duoda šioje vietoje visiems 
pasisakyti aktualiais reika
lais. Man labai patiko pas
kutinis p.Mislulto patarimas kunigai rūpintųsi fiksavo 
įsteikime savo Lietuviškos pareigų atlikimu.Pelnaė bū- 
išelvijos katalikų parapijų 
bendriją, atskirą nuo Romos 
ir vietinių. Mes norime 
išeivijoj turėti Lietuvos val
stybės lyg ir tęstinumą. Jei 
lietuviai susibūrę kur pastatė iel dar Yra pelno-paremti 
bažnyčią ir įkūrė parapiją , Lietuvoje kenčiančius.
tegul ji ir būna mūsų - taip, Dabar tūkstančiai surinkti 
kaip žydai kad tvarkosi: jų tenka svetimųjų interesams, 
rabinai rūpinasi Ir jų šven- Kun. Pugevičius, buvęs A- 
tovių turtas prisideda prie™ etikos vyskupų suslrlnki- 
savo valstybės kūrimo. O me ir ten kalbėjęs etninių 
mūsų gi milijonai eina į Ro- grupių parapijų retkalu-bet 
mą, nors Vatikanas net Ir jam patarta laikytis prie da- 
pakankamal neužtaria mūsų bartlnės tvarkos.Ir atslsklr- 
pavergtų brolių, komunistų ti neįmanoma.

> Aš negaliu suprasti,kodėl 
Kento Universitete bei ten į§ Kronikos. Ačiū tik, kad italai, meksikiečiai ar dar 
esamos lietuviškos progra- paia[ko radio laidas; tam kiti visiškai nepriklauso Ir 
mos išlaikymui; reikalui šioks toks mūsų au-nesiskaito su to krašto tiky-
4 — paskiriant atitinkamą da- kų procentas atitenka. bų vyriausybėm, o valdo- 

sl savarankiškai. Yra mūsų 
Jei Detroito lietuviai suge- kunigų vienybė,jie galėtų pa- 

bėjo savo bažnyčią įsigyti, daryti, kad lietuvių turtas 
tai kodą esamas parapijas liktų lietuviams. Vatikanas 
negalima taip pat savaran-turi milijonus, gali šelpti ,(o 
kiškai valdyti ? ne krauti vis daugiau, lr,vls

Kaip jau buvo rašyta, nigs, dar prašyti Iš žmonių.
29 d. Lietuvių Televizijoj bu- Balys S valia
vo duoti panašūs klausimai: Chicago, UI.

IĮ mūsų politinių veiksnių ir 
organizacijų išlaikymui;
5 — paskiriant dalį mūsų mo- 1 
kyklų, gimnazijų, ir net uni- i 
versitetų išlaidoms;
6 — paskiriant kitą dalį folk- | 
lorės, tradicijų, chorų ir 1.1, 
stipendijoms.

Manau, kad tada nereikėtų 
■ieškoti nei simbolinių bombo
nešių (ž. NL. nr. 39-1974-p. 
3), kaip pasiūlo kolega Alg. 
Gustaitis, nei dejuoti, kad 
apie Lietuvą nieko neparašyta 
Encyclopedia Britanlca ir t. 
t. Kas gali pasirūpinti šiuo 
klausimu, atsiliepkite...

J. Benius į
tMontreal,

tų skiriamas parapijos mo - 
kykloms, parapijiečių šal
pai, reikalui esant, ir tiems 
patiems kunigams,kurie' se
natvėje vieniši pasilieka. O
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BAJORŲ ARBA LIAUDA - VYČIŲ BOČIAI
Juozas Benius

h

Sluntėmane motinėlė 
Į Dunojų vandenėlio.. .

/Liaudies atminties Išlieka/
( Tęsinys iš praeito nr.)

Vokiečių kalbininkai, norė
dami įrodyti v y č l ų-g u - 
d ų /vlzlgotų/ vok Iškurną, Į- 
p rastu jiems kruopštumu 
persijoję visą ispanų kalbą , 
terado joje vos keliasdešimt 
neva "germanų" žodžių /kur 
net Ir pačio "germanus" žo
džio reikšmė visai ką kitą 
reiškia, būtent, k a i m y - 
n a s/,kurtais jie nepapras
tai didžiuojasi,kaipo jų Įta
kos Ispanijoje įrodymu. Ta
čiau visa bėda, kad tų jų pa
duotų pavyzdžių dauguma pa
sirodo esant baltų kilmės: 
daga /trumpas kardas/ iš 
įdiegti; herai do / herbų ži
novas/ Iš gėrb-valdžlo;ban- 
da Iš mūsų bandos^be jokių 
pakeitimų; bandera iš 
bandorės, bandos varos 
ženklo.

Tačiau, yra dar vienas ar
gumentas,kuris užmuša vie
toje visas vokiečių / ir jų 
slmpattkų/pastangas pasisa
vinti mūsų v y č i ų-g u - 
dus, kaipo germanų "vlzl- 
gotus",Kalkalavljuočial iš- 

, lipo Ir įsitvirtino Rygoje, 
jie užkrėtė visą šalį savo 
pavardėmis ir vietovardžiais. 
Panašiai po šio karo padarė 
lenkai, užėmę Sileziją, kur 
per kelis metus sulenkino 
miestus ir upes. Rusai pa
našiai elgiasi Rytinės Prūsi
jos/ Karaliaučiaus/ srityje . 
USA, Wisconsine, North Da- 
koto je vokiečių ir skandinavų 
pavardės ir vietovardžiai 
neatremiamai liudija ateivių 

. tautų kilmę.
O kurgi vokiškos pavardės, 

vokiški vietovardžiai Pran
cūzijoje ar Ispanijoje? J ų 
i> ė r a’.!.’. Atvirkščiai, mū- d a i 1 - dalis; 
sudylanti žvaigždė kalbinin
kė J. Statkutė de Rosales, 
remdamasi ispanų žinomiau
siais autoritetais kaip ME
NENDEZ PIDAL, ruošia di
delės svarbos baltų ir ispanų 
kalbų s istematlnį palyginimą, 
kuriame Iškyla ne tik tūks
tančiai mūsų atneštų vardv, 1 i n s j a n - pilas at; m a - 
bei vietovardžių, apyvokos 
žodžių ir bendros gramati
kos lyčių, bet galima netgi 
susekti mūsų atskirų genčių 
tarmes,ypatingai dzūkų,kuri 
labai būdinga, nes niekur ki
tur Europoje rte randam a, ne
bent Dzūkijoje. /Taigi, dai
nuokite dzūkeliai, kapsai ir 
zanavykai/ ./

Šios šviesios kalbininkės 
-tyrinėtojos žygis prilygsta

RADVILOS NAŠLAITĖLIO 
kelionėms po visą Europą, 
beieškant mūsų praeities, Ir 
karaliaus Z. VAZOS siųstai 
Madrldan ambasadai,kad su
ieškojus Baltųkarallų dinas
tijos dokumentus. Panašias- 
keliones po Europą,Aziją, E- 
gyptą Ir kitur atlikinėjo pe
reitame šimtmetyje I. ŽIO
GELIS/ž.NL nr 4/73/p.6 /, 
kuris nesutinka su vokiečių 
tyrinėtojais, bandančiais 
germanų kalbų grupei pris
kirti net egyptlečlų kalbą. 
Nurodo, kad tai aiškūs ger
manizacijos tikslai. Egypto 
šaltiniuose jis aptiko minint 
g o t us, kurių antikiniais 
laikais buvę vienas mllljo- 
nas.lr manofyad tai neabejo
tinai lietuviai.

Kas gi Iš tikrųjų buvo tie 
"gotai",kurių voklškumul Į- 
rodytl vokiečiai net turi jų 
bibliją, vyskupo ULFILOS 
" gotų " kalba Išverstu Ir 
mokslo pasaulyje žinomą! 
"Codex Argentus" vardu . I 
Pažiūrėkime, kaip toji Ulfl- , Ulflloskalba atsirado. Jinai 
los kalba atrodo? Čia paduo
sime žiupsnelį pavyzdžių, 
surinktų mūsų kalbininko Č. 
Gedgaudo/ž.Mūsų Praeities 
Beieškant, p. 66 -67/,su- 
sklrstydaml juos trimis gru
pėmis pagal jų kilmę:

1/ An dsakanal ta
lk s - atsakymo taikinys , 
ženklas; g a m a n j a n-ga- 
mlntljk at 11 e-katllas, kal
tinimo indasja lev e-alyva; 
1 e t a n - leisti; r o s h a- 
k ros na; b a n d j a - banda; 
j u s - jus; 1 e i n-s In i s - 
t r a - seniūnas; valia - 
valio, geral;s k u 1 a - skola;

v a u r d -
vardas; žodis; 1 a u s - lluo-i: nų"/ vardu, 
sas; n a s i a n - tarnauti 
/nešioti/; m u 1 d ar-miltai;
s k o h s 1 a -skausla,slogu
tis, pikta dvasia.

11/ B i d a g v a -bledak ; 
u r u n s - rano; 1 a i k a n - 
llkovat; i d d j a - įdėt; p-

g a n - mogtl; s a d - syt; 
v o p j a n -voplt; s a 1 l a te
gyventi/ selo, poselenlje/.

m/ F u 1 1 - pilnas; fa
ds- vadas; v ai du fa b - 
valduvonė, valstybė; ma
ga t h - mergaitė; menat 
-malnatls, /mėnuo/;
j o n d s - prletellus; g a s - 
t a 1 d a - Goštautas; m i - 
s s al elks - malšalygus, 
klaidingas / angį, m išlikę/ ;

f r i -

J. BUTEIKA UŽMIRŠTI AR ĮAMŽINTI ?
Didžiais žygiais ir didžiais darbais, 
tautos rašo savo istorijąproga) 

minime

(Lapkričio 23rsios
Lapkričio 23-člą 

nepriklausomos Lietuvos ka - 
rluomeriės atkūrimo sukaktį. 
Atkūrimo, nes Istorijos bū
vyje, Mindaugo suvienyta 
Lietuva turėjo galingą ka
riuomenę, kuri kartu su Lie
tuvos (ir Lenkijos) trečiuoju 
padalinimu, 1795 metais iš
formuota. Lietuvos respubli
kos prezidentas Antanas Sme- 

__xtona yra pasakęs, jog nedaug 
tereiškia tautos teisė, jeigu 
ji neparemta tautos kalaviju. 
Dabar, jau 56—jį kartą Lietu
vos atkūrimą minint, kaip Fa
ta Morgana vaidenasi mums 
sermėgėti, klumpėti, Išvar
gę, iš suplėšytų marškinių 
rankovių ar padalkų pasida
rytais rai šč lals, krau juo Jan - 
člas žaizdas apryšuslų, žva—, žygio dalyviai, kovose su vi
lių, senomis bardankomls Ir 
medžiokliniais šautuvais 
ginkluotų jaunuolių būriai — 
"auksu pageltusiais tėviškės 
plotais, sidabro snaigėm

vėjo bučiuojami, bežygiuoją 
jleškotl audrų, pavojų"... 
Daug jų peršautų, subadytų, 
sukapotų mirė laukuose Ir tik 
balti beržo kryželiai ženklino 
jų kapus... Tai prisimenant, 
skausmo, o kartu ir džiaugs
mo jausmai grumiasi mūsų 
širdyse. Skaudu svetimybėje 
susikaupus kukliai juos prisi
minti. Džiugu, nes anuo me
tu — 1918-1919wmetals — kai tik 
patys savo jėgomis pasikliaut 
galėjome, jokios pagalbos iš 
niekur net tikėtis negalėjom, 
tlkblykstelėjęs laisvės spin
dulėlis buvo bežadąs užgęsti 
(buvobepradedąs temti) — tie 
jaunuoliai, garbingos mūsų 
kariuomenės užuomazga, ak
tingi nepriklausomybės karo

sapuslškaį galingesniu prie
šu, gindami savo tėvynę, ko 
vojo kaip liūtai. Tai buvo sa 
vanorlal, vėliau Įstatymu kū 
rėjale-savanoriais pavadinti,

girgždant po kojų, gaivingo . todėl, kad tik paskelbti atsi-
1974.XI. 13

PRISIMINIMAI Iš

h e l r d e l s -gaurėdls, ga
nytojas .

Matome, jog pirmos gru
pės žodžiai nedaug teatltolę 
nuo mūsų kalbos. Antroje y- 
ra slavų skoliniai. Trečioje 
turime lletuvlpkus žodžius , 
sudarkytus "Lautverschle- 
bung "- grynai vokiečių kal
binės apraiškos. Visos trys 
grupės sudaro apie 3/4Ulfl- 
los žodyno /virš 2.000 žo
džių jo biblijoje/. Likusieji 
700turi neabejotinai vokiš
kas šaknis.

SEIMŲ VEKLOS
/ TĘSINYS /

SLA 58 seimo pradžia
1974 m. liepoj mėn. 1 d. 10 

vai. ryto Statlee-Hilton viešbu
tyje Bostone prasidėjo 58-tasis 
SLA seimas.

Seimą atidarė įrengimo komi
teto pirmininkas-A. Chaplikas ir 
pakvietė J. Andrįulionytę, J. Mi- 
leriutę, O. Biežienę, pianu akom
panuojant Jenuškevičienei, su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Po to pasakė sveikini
mo kalbą ir pristatė J. Marci- 

paramos jokia teisė Į laisvą
Tokiais moksliškos anail- , tautą nebūtų Įstengusį nepri- 

zės duomenimis esame pri
vesti pripažinti, jog toji ta
riama vok Iečių prokalbė yra 
ne senoviška Ir ne savita vo
kiečiams, o pasibaisėtina 
baltų, slavų belger- 
m a n ų /švabų/kalbų MIŠ - 
RAINĖ, morfologiniu at - 
žvilgiu labai panaši į latviš
ką, kurioje knibždėte knibž
da svetimybės. '

Istorija gi visai tiksliai 
mums paaiškina, kaip toji 

. klausomybės atkurti.
Prisimename kai tiems en

tuziastams savanoriams per 
lietuviškus kaimus žygiuojant. 
nekartą ant tvoros parymęs 
senelis, savo metu cato ka
riuomenėje tarnavęs, linguo
damas savo žilą galvą juos 
palydėdavo nevilties žodžiais: 
— "Dievuli brangus, ką tie 
valkeliai, su surūdijusiomis 
bardankomls... prieš tokią 
didžiosios Rusijos galybę.. .. 
Savanorius vedė ryžtas ir tė
vynės meilė. Nuo Gardino ligi 
Baltijos jūros, nuo Dauguvos 
ligi Vokietijos pasienio sava
noriai savo krauju apšlakstė 
Lietuvos žemę, jie savo žaiz
domis ir gyvybių aukomis Įga
lino tėvynę iš karo griuvėsių 
prisikelti ir atsikurti. Jų pra
lieto kraujo, nuovargių, kan
čių ir pasiaukojimo dėka, at
sikūrusi tėvynė per 22-jus 
metus visose gyvenimo sri
tyse galėjo taip gražiai pasi
reikšti. Skaudu, nes prieš 34 
-rlus metus nuožmus priešas, 
iš pasalų milžiniška armija 
Įsiveržė mūsų tėvynėn, pa
vergė ją ir kaip geležimi su
kaustęs ligi šiol tebelaiko ne- 

- laisvėje; kankina, žuclo ir 
mūsų tautą naikina, r" . j

Lietuviai mylėjo Ir gerbė 
savo karius-laisvės kovoto
jus. Reikšdami jiems paa&ką 
bei pagarbą, laisvos tėvynės 
miestuose ir miesteliuose 
buvo pristatę didingų ir pras
mingų paminklų. Visus pa
minklus okupantas nugriovė, 
sutrypė, su žeme sulygino, 
išniekino. Jų vietoje pristatė 
paminklų mūsų tautos žudi
kams,. .visokiems niek
šams, žiaurumu pasižymėju
siems naikinant mūsų tautie
čius. Įvairiais būdais varžo
mos, persekiojamos, kanki
namos ir niekinamos mūsų 
tautos skausmo balsas, nors 
ir kažin kaip slopinamas, 
prasiveržia per geležinę už
dangą Ir dažnai pasiekia mus. 
Kūrėjų-savanorių ir kitų ge
riausių Lietuvos vaikų oku
panto žiauriausiu būdu tėvy
nėje nužudytų kapų lankyti bei 
juos pagerbti ten okup. Lie
tuvoje jokia proga ir niekam 
neleidžiama; už tai gręsia 
griežta kalėjimo bausmė arba 
ištrėmimas Į vergų darbo 
stovyklas' Sibiran. Tad ir šį 
minėjimą švenčiame tik ligi J Jie pirmieji po šimtmečių ne

laisvės 1918 m. spalio mėne- atsitikimą; Palangoje nepriklaU- 
sį, Vilniuje sugiedojo mūsų sumos Lietuvos laikais buvmistru

| tautos himną. (b. d.) buvo Dr- J- šliuPaa- ‘ Rusams
okupavus Lietuvą komunistai su 
raudėnomis komunistinėmis vė
liavomis susirinko į vadinamą 
raudonąją aikštę, ir žinodami 
šliupą esantį laisvą pakvietė 
kalbėti, šliupas atvykęs ir apsi
dairęs pastebėjo, kad tik raudo
nos vėliavos, o nėra lietuviškos, 
pareiškė: “Ne, šiai vėliavai aš 
netarnausiu" ir sugrįžo namo, 
šiuos žodžius prelegentei pasa
kius, salėje įvyko audringi plo
jimai. čia tik dalis prelegentės 
minčių. Būtų gerai kad Alenos 
Defvenienės kalbos tekstą pa
skelbtų ištisai nors dienraščiai.1 
Kaip teko patirti iš prelegentės, 
ne viską pasakiusi dėl laiko sto
kos ką būvi susižymėjusi, 
dalis minčių buvo pasakyta 
nebuvo pasižymėjusi.

Bus daugiau.

priklausė mažai grupei /gal 
tautelei/, gyvenusiai trijų 
tputų teritorijų susidūrime^ 
JOTVINGIU / vyčių -gudų/, 
SLAVŲ/ ostro-gotų/ Ir ŠVAr- 
BŲ. Toji tautelė/grupė/ taip 
Ir vadinosi save "mažaisiais 
gotais", Ir nieko bendro su 
tikraisiais gudais /ne šian
dieniniais’./ neturi. Tą fak
tą vokiečių kalbininkai ne tik 
nutyli,bet bando tą ž a r g o- 
n ą primesti ostro-gotams , 
vyčiams -gotams, vyčlams- 
gudams, vanduollams, vale
liams, varlnglams -kam tik 
pakliuvo, be jokių įrodymų, 
vien tik prisidengdami bend
ru " gotų "/kai Ir "germa— 

/Šioje vietoje autorius no
ri sustoti Ir susimąstyti , 
nes vienam mūsų Intelektua
lui buvo pastatytas klausi
mas, " Kodėl romėnai, savo 
galybės viršūnėje, nėjo tolyn 
į šiaurę? Atsakymas - kad 
ten nieko gero nebuvo, vien 
tik tyrai ’./ Įdomu, kokioj 
mokykloj jis buvo auklėtas, 
kaip Ir daugelis kitų,kurie 
susižavėję svetimybėmis, y- 
pač "akcentu", prarado patys 
save...

Bendroje Išvadoje galime 
ramia sąžine palikti tarla- 
mąją"gotų" kalbą tiems,ku
riems jlprtklauso-sušvabė - 
juslėms mažiesiems gotams.

Ahtanas Smetona.

statančią nepriklausomą Lie
tuvą neužteko, tą paskelbimą 
reikėjo dar Ir apginti... Kar
tų kartos minės, kaip mūsų 
savanoriai deklaruotą savo 
tėvynės laisvę gynė. Jie, kū
rė jai-savanoriai, Ir buvo tuo' Juodu gedulo kaspinu perriš- 
slmboUnlu kalaviju be kurio tomis vėliavomis

pusės stiebo pakeltomis ir

IO
1

SAVANORIAI l PRIĖMIMO PUNKTĄ, KAI KURIE ATVYKO IR SU SAVO ARKLIAIS

SLA Savo Įspūdžius pradedu nuo 
49-to seimo 1956 metais Det
roite ir baigiu 58 -to seimo Boa# 
tone, 1974 metais.

JUOZAS ŠARAPNICKAS

SLA prezidentas P. Qar/ris.

nauskaitę, kuri seimą pasveiki
no Bostono majoro White var
du.

J. JVIarcinauskaitė užsireko
mendavo kaip gera kalbėtoja, už 
tai Bostono miesto majoras, kur 
jis pats negali dalyvauti tauti
nių grupių suvažiavimuose, yra 
pasirinkęs, lietuvaitę perduoti 
sveikinimus. Bostono miesto 
majorąs savo sveikinime atidavė 
didelį kreditą lietuviams už 
darbštumą, tvarkingumą ir pri
pažino lietuvius esant aukštos 
kultūros. Bostono miesto majo
ras sąrišyje su SLA seimu, vyks
tančiu Bostone, paskelbė Lietu
vių Dieną ir įteikė SLA preziden
tui P. Dąrgiui Simbolinę dova
ną — miesto raktą su įrašais lie
tuviškai ir angliškai: “Sveikinu 
Susivienijimą, Lietuvių Ameri- koje 58-tą seįmą Bostone".

Seimo rengimo k-to pirminin
kas A. Chaplikas, atlikęs įžan
ginius darbus, pakvietė 58 sei
mą vesti SLA prezidentą Povilą 
Dargį. SLA prezidentas seimui 
pirmininkauti pradėjo 10:35, o 
jo seimo atidarymo proga pasa
kyta kalba tęsėsi tik 10 minučių, 
bet per tą laiką buvo pasakyta 
daug svarbių Susivienijimą ir 
pavergtą Lietuvą Ijfečiančių min
čių. SLA prezidentas baigęs 
kalbą pakvietė naują Susivieni
jimo, sekretorę G. Meiliūnienį at
likti seimo dalyvių vardošaukį. 
Be to, P. Dargis supažindino sei
mo delegatus su naujai išrinkta 
SLA centro sekretore G. Meiliū- 
niene. Seimą atidarius dalyvavo 
97 teisėti delegatai, o vėliau dar 
jįj padaugėjo iki 101.

Kalp augalas be saulės ši
lumos, šviesos Ir drėgmės 
bei oro augti Ir bręsti negali, 
taip tauta be laisvės ir kan
kinama, nei daugintis, nei 
plėstis, nei kultūrėti, nei lai
minga būti negali. Tik dėl to 
Ir mūsų tautos prieauglis 
okupuotoje tėvynėje pasta
ruoju metu yra žymiai suma
žėjęs . Tai įvairiopų būdu vyk
domo genocido Išdava. Dėl 
laisvės žmonija amžiais ko
voja, yra sudėjusi ir te be deda 
daugiausia kraujo ir gyvybių 
aukų. ^Ryžtingai, jokių aukų 
nesigailėdama kovoja Ir mū
sų tauta.

Idealistai ir entuziastai kū
rėjai-savanoriai lenktyniuo- 
dami veržėsi frontan jaunos 
skaisčios sielos vedini ir ko
vų laukuose, stačiai stebuklus 
darė. Nuoširdžiai vertinant 
didžius jų žygius ir aukas, 
turėtume juos, kūrėjus-sa- 
vanorius, ne tik gerbti, bet ir 
ateičiai iš jų stiprybės sem
tis , jrpač jaunajai kartai, ku - 
rial gyvenant teks tąja ateiti
mi rūpintis.

,Be paminėtųjų, daugįvalrių 
kančių abiejų okupacijų me
tais Iškentėję (kalinti, kan- paja bruožais apsakė kokį svar- 
kinti, šaudyti ir tremti) be to, 
sunkios amžiaus naštos sle
giami, mūsų karžygiai sava
noriai kareiviai ir visų lalps - 
nlų karininkai) fiziniai daugu
moje jau susenę atrodo. Daž
nai už tat skaitome spaudoje 
dėl jų mirties giminėm užuo
jautas ar jų atsiminimdl pa
gerbti—nekrologus. Dvasio
je, tačiau, jie atrodo išsilai
kę nepalūžę ir, progai pasi
taikius, mielai traukia kadai
se dainuotas žygio daineles ir šliupui atkvietus iš Lietuvos 
bei mini ir didžiuojasi fron
tuose atliktais žygdarbiais. Idrąstiškaa at^imimas ir per se- 
Daug jų už nuopelnus deko- kantJ auraSymą 250,000 pasisa- 
ruota Vyčio kryžiaus ordinu kė lietuvių* kilmės, šliupas mi- 
ir medaliais. Savanorius čia rė, bet jo idėjos gyvos, šliupas, 
sąmoningai pabrėžiu todėl, -kada Lietuva buvo Rusijos carų 
kad jie mūsų kariuomenės yra okupuota, skelbė žodžiu ir raš- 
pagrindas. Jie pirmieji 1918 
m. Vilniuje stojo Į priešų 
grasinamos ir puldinėjamos 
Lietuvos Tarybos apsaugon.

Dr. Jono Šliupo pagerbimas

SLA 58 seimo pirmą^ dieną bu
vo pagerbtas Susivienijimo kū
rėjas, aušrininkas, SLA garbės 
narys Dr. J. šliupas. Į Dr. J. šliu
po pagerbimą buvo įtraukti jau
nosios kartos poetė Eglė Juod
valkytė ir Alena Vileišytė - De- 
vepienė. E. Juodvalkytė pade- 
klainavo šliupo garbei pritaikin
tų kūrinių, b A. Devenienė pa
sakė valandą trukusią kalbą. Be 
abejo, kaip prelegentė išsitarė, 
apie Dr. J. šliupo veiklą neuž
tenka valandų: jam apibūdinti 
reikia dienų. Prelegentė, trum-

bų darbą atliko Dr. J. šliupas iš 
leisdamas Aušrą; kokį svarbų 
darbų atliko atvykęs į Ameriką, 
skelbdamas mintį, kad visi lie
tuviai, be pažiūrų ar įsitikinimų 
susivienytų ir gintų savo teises 
kolektyviai. Jo mintis persiėmė 
ir daugiau pasekėjų ir toms min
tims populiarėjant įsisteigė Su- 
sivienijimas.

Prieš įsteigiant Susivieniji
mui per registraciją Amerikoje 
užsirašydavo per 50,000 lietu
vių, o įsisteigus Susivienitjimui

patriotų lietuvių kunigų, Biels
ki, Burbą, Miliuką ir kitus, įvyko

tu mintį, kad nepriklausomybės 
niekas nedalina, kad nepriklau
somybė yra stipri tik tada, kai 
jos iškovojime tauta dalyvau
ja.

Prelegente pareiškė ir tokį

bet 
ko
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Alf. Nakas

APIE VYRĄ, NEKAPITULIAVUSĮ
RAGANIŠKAI VIDURNAKČIO ŠMĖKLAI 

"/.../Teks kartą prisi
minti, įsidėmėti Ir suprasti, 
kaip tauta ilgą laikmetį turi 
gyventi ir su savo išeiviais 
sugyventi, kada ji nėra lais
va^ kada ji vėl pateko į.buvu
sias, gal žymiai pavojiges - 
nes sąlygas, negu devynio
liktame amžiuje. Ir kada vis 
labiau aiškėja, jog ir vėl ji 
negali naudotis ir kliautis 
kitokiais ginklais,kaip tik 
taisiais aštriaisiais ir nepa
grobtam als - savo dvasios 
menų,mokslo vertybių ugdy
mu. Vaisingam mūsų sustip
rinimui ir abipusei paramai 
vis labiau bus reikalinga 
šalta, išmintinga, lanksti ir 
kintanti taktika. Kas vienam 
dešimtmetyje dera, gal ne- 
bederės sekančiame/.../.

Jums ir man šį kartą, be 
abejo,, labiau rūpi išeivijos 
pozicija. Mes daugelis nebe 
vargšai praeities išeiviai 
anglių kasyklose
svyruojančios žemės bena
miai pokariniai pabėgėliai . 
Nesunkiai šimtus tūkstančių 
sudedam bažnyčiom,milijo
nus parapijom, dar daugiau 
milijonų savo pačių pramo
goms ar prabanginei apran
gai. Argi nematyti, kad vi
sa tai yra šimteriopai dau
giau, negu trupinių likučiai 
kovai už Lietuvos išlaisvini
mą, nors tuo šūkiu ne vie
nas vis taip garsiai groja 
spaudoj ir iš tribūnų./.. ./ 
Pavyzdžiui, mūsų daug tvir
tesnio dėmesio reikalingu
mas/ ir čia bus visai kon
kreti programa, tegu ir ro
mantiška/ lietuviškai , nors 
vienintelei,kolegijai Ame ri
ko je. Lietuvių mokslo ir 
meno . Institutam. Teatro 
sambūriam. Informacijos ir 
propagandos įstaigom. Dai
lės, muzikos, literatūros,

net ant

mūsų istorijos ar įvairių 
kultūros studijų stambes- 
nlem veikalam paruošti ir 
išleisti. Pagaliau, pačiai 
spaudai pagerinti ir pastip
rinti. Visų tų vertybių var
tojimą tinkamai paskleisti 
lietuvių visuomenėje, ypač 
priaugančioj kartoj ,lr žy
miai plačiau kitatautėse bei 
kitakalbėse plotmėse. Juk iš 
niekur kitur neištrykš mūsų 
galybė. Juk tik čia yra mūsų 
išlikimo pamatas, dvasinių 
pradmenų elementas .plienas 
ir gal kai kada marmuras. 
Štai jums labai konkreti 
programa, Ir planas ir re
ceptas".

"/.../ Per pastarąjį de
šimtmetį vis garsiau girdisi 
ypač Amerikoj, susikristali
zuojanti dvejopų nuotaikų , 
šūkių ir situacijų, tariant 
svetimžodžiu, kaip ir polia
rizacija. Tas būtų kaip ir 
skrydis į priešingus kraštu
tinumus. Šiaurės poliu je-ko- 
votojal už Lietuvos išlaisvi
nimą, o pietų poliuje -ben- 
dradarblautojal su okupantu. 
Sakytum,lyg jau vidury mū
sų visuomenės kaip ir nie
ko nebebūtų likę. O Iš tikrų
jų,kraštutiniuose sparnuose 
matom greičiau tiktai pikto
kus rėksn lūs, priekabiauto
jus Ir demagogus. Jie labai 
garsiai šūkauja visur,bet jų, 
iš tikrųjų gana nedaug, ir 
jie nesudaro tautinės bend
ruomenės vieneto. Vidury 
kaip tik gausiausia tų ramių/ 
ar ramesnių tautiečių. Ogi 
tų abiejų polių donklchotlš - 
kos charakteristikos yra- 
kl aid ingos, Išpūstos ir kuo 
ne kiaurai melagingos. " ■

Tiesa, maskol Into 
priešo jėgos ir grėsmė tuo 
tarpu yra triuškinančiai di
delės ir pavojingos. Tačiau

PAŽINKIME PRAEITI !
2. ŽEMĖS ŪKIO DARBAI IR JU PAPROČIAI

Kiekvienas ūkininkas atidžiai sekdavo medžių pumpurų 
Išsiskleidimą, paukščių grįžimą iš šiltų kraštų ir tikta- 
da pradėdavo pasėlius berti į dirvą. Laikydavosi
prietarų ir laikydavosi papročio, kad javų sėti nega
lima, jei ryte dar švytėjo mėnulis — tai javų neužaugimo 
ženklas. Sėti baigus, nevalia būdavo likučius grūdų nau
doti, turėdavo išbarstyti po dirvos pakraščius — nykštu
kams ar paukščiams. Pradėjus sėti,įsmeigdavo kuoliuką 
ar padarydavo pakulų kuokšte ir užmaudavo kepurę, kad 
atėjęs kitas sėjėjas nepakartotų pirmojo užsėtą plotą. 
Prityręs sėjėjas 4 ha dirvos užsėdavo per tris dienas. 
Žinoma, būdavo sėjama iš sėčio ranka, Pažėras
tolyn grūdai birdavo 4 aršinų pločiu, - biržėms vadina
mais Berniukas ar mergaitė tas biržes ženklindavo iki 
paskutinių grūdų nubyrėjimo. Kad žvirbliai ar kiti paukš
čiai sėklų nelestų, pirmą biržę sėdamas, sėjėjas su nie
kuo nesikalbėdavo.

Įvairių augalų s ėjosi vykdavo su daugybe prietarų.. ir 
gamtos reiškinių parodymais. Tuo vadovaudamiesi, jie 
tikėjo į pasėlius. Po visų atsėjimų. būdavo pertrauka iki 
kitų ūkio darbų.

Mėšlavežis — sudėtingas ir sunkus darbas.Laikydamie
si ūkininkai papročio, vis kvietėsi talkon mėžė jus ir ve
žėjus su arkliais.. Vežimai, kur mėšlas'iš tvartų buvo 
sukrautas, turėjo būti specialūs, kad įvažiavus Į tvarto 
vidų, lengvai mėžė jams iš višų pusių būtų prieinami. 
Vyrai sunkiai kabino, per žiemą primintų gyvulių mėšlą, 
o išvarę į lauką vežimą, jį paimdavo vežimų varovas, 
jam grąžindamas išmėtyto mėšlo vežimą. Mėšlo kraty- 
tojos be paliovos skubiai dirbo, nežiūrint kad vasarą ir 
labai karšta būdavo.

Mėšlavežio darbai gana nešvarūs, bet baigus išvežti, 
vakare prie šulinio, upėje ar ežerėlyje visi išslprausda- 
vo. Nors ir pavargę, bet piemenėliui sugrojus armoni
kėlę- tai dar smagiai ir polkutę sušokdavo.
4 psl.

citatų, sudarančių gal apie 
ketvirtį paskaitos, skaityto
jas aiškiau supras,ką auto
rius norėjo pasakyti, negu iš 
dažnai perdėm klaidingų 
paskaitos "atpasakojimų".

ir lietuvių tautinis, ir dvasi
nis, ir kultūrinis potencialas 
šiuo laikotarpiu irgi tebėra 
kiekybiškai gana gausus,ko
kybiškai nesilpnas,© patrio
tiškai gal vienas sąmonin
giausių kuo ne visoj mums 
žinomoj lietuviškų gene tų is
torijoj./... / Gi užsienio 
lietuviai taip pat dar tebetu
ri šiek tiek senojo kapitalo 
ir naujai augina gana gabių 
meno kūrėjų, ypač gausiai 
aukštų kvalifikacijų profe
sionalų, ir tiek mokslininkų 
įvairių šalių universitetuose, 
/ne tik Jungtinėse Valstybė
se ir Kanadoj/,klek dar nie
kada nebūta mūsų išeivijos 
praeity./.../ Bet, aišku, 
jei mes tik į tuščių ambicijų 
ir nuvytusių iliuzijų ir asme
ninių neapykantų kiautą susi
trauksime,jei viską užmiršę 
apjakstm, jei mūsų visuome
nė siekimų visumos nebesu
pras,o šviesuomenė nesuge
bės pozityviai stovėti naujų 
sąjūdžių trmodernlų užmojų 
priešaky, nebepajėgs, arba 
galiausiai pasibodės šia 
kryptimi vadovautimūsų tau
tinei bendruomenei, tat, kaip 
kartą rašė mano jaunystės 
bičiulis Jonas Aistis, jis sa
kė, kartoju, "mūsų-kaulat 
vaitos nelaisvėje". Štai kur 
glūdėtų mano tas tariamasis 
pesimizmas. Iš tikrųjų,tai 
joks pesimizmas, o tik pasi
ryžimas visuomet atvirom 
akim žvelgti į gyvenimo tik
rovę - ir į saldžiąją, ir kar
čiąją. Bet aš dar niekada ne- 
kapltullavau raganiškai mūsų 
juodo vidurnakčio šmėklai. 
Ir beveik su kūdikišku naivu
mu tebetikiu, kad, pirmų pir
miausia, kultūrinėj kūryboj 
ir jos būrtančloj vizijoj dar 
kartą suoš mūsų galių vers
mė ir pakils laisvės verpetai1 
. .. Nes tai yra tyriausias 
mūsų stiprybės šaltinis ir 
vilties gaiva".

Kurį aš vėl šiandien po daugel metų,pajutau.

Bet aš pabėgau, tolimus laukus palikęs, 
Su lapkričiu ir jam po kojų gęstančia ugnim. 
Šiandien blaškausi,kaip netekęs rudenio laukų sėjikas, 
Nes nepabėgau Iš savęs Ir liūdesio,kurs gimė su manim.

Ten kur tamsoj žiūrėjo alkani šviesos veidai Ir meta
fizinėje nevilty paskendę akys,- 

Laukals sunykusių vaikų būrys su knygomis.lyg su ži
bintais,bėgo nugalėti sutemų.

Bet jie,kelionėje herojiškai kovoję su tamsa, apako
Ir parvedė, ilgai ieškojęs, ištikimas brolis skurdas į na

mus.

KAZE BR AZD ŽIONYTE.

Paskutinė citata buvo Ir 
paskutiniai Bronio Railos 
paskaitos žodžiai, kuriuos, 
po poros sekundžių tylos, se
kė audringi plojimai. Manau 
kad Iš pateiktų kelių ilgesnių

Artojai užardavo išvežtą mėšlą, klek palaukus vėl tą 
lauką suardavo įlysvesir baigdavo papuošti žemę rugių 
ir kviečių sėjai.

Šienapiūtės papročiai labai įvairūs. Ji prasidėdavo po 
Joninių ir tęsdavosi iki ruglaplūtės — vidurvasario sau
same ore.

Artinantis šlenapiūtel, šeimininkas viską paruošia; pa
tikrina dalgius, jų tvirtumą, juos išplaka, nes ašmenys 
turi būti aštrūs, kad siūlą ar net plauką perbraukus, — jį 
nuplautų. Ašmenys papustomosoilgai būna aštrios. Kiek
vienas plovėjas dalgius prisitaikydavo, ypač dalgių ran- 
kėnėles, nes buvo svarbu, kad nereiktų perdaug pasilen
kus piautl-varyti pradalgę. Dalgių kotai turėdavo pagrą
žinimų, meniškų išpiaūstlmų."

Seniau, kai Lietuvos kaimai nebuvo išdalinti viensė
džiais, tai šienavimas būdavo toli nuo namų, drėgnesnė
se vietose, prie upių ar ežerų. Šienpiūviai išsirengdavo, 
su šypsena ir dainom, darbuodavosi,- saule nudegę, 
grįždavo...

Anksti rytą, švintant, plovė jai išsirikiuodavo šienpiū- 
tei. Atšipusius dalgius plakdavo ir pustydavo, pustykles 
užsikišdavo už diržų.ir taip per kelias šienpiūtės dienas, 
jie ten miegodavo ir valgydavo. Vyrai su dalgiu, o mer
ginos ir moterys grėblio kotais pradalges išsklrstydavo- 
Išdžiūvusį šieną kraudavo į kupetas ir veždavo į namus, 
daržines, o jei krovė Į kūgius, tai šiuos uždengdavo ir jie 
pasilikdavo iki žiemos.

Šienapiūtės darbai irgi sunkūs, šieną reikėdavo plauti 
drėgnose vietose, jį reikė jo išvilkti Į aukštumas. Tačlauiš- 
ėjus į vienkiemius, žmonės laukus apsėdavo dobilais, juos 
irgi plaudavo su taikom. Talkininkai dažnai miegodavo 
daržinėse ant naujai sukrauto šieno, kuris labai kvepėda
vo. Jaunimas traukdavo šienapiūtės dainas, ypač — kai 
baigdavo darbus. Vežamas šienas ar dobilai į daržines 
daug prakalto parelkalaudavo.lškraunant iš vežimų, o mer
gaitėms jį minant daržinėje. Kvepėdavo kaimai ir atski

Alfonsas Nyka-Nyi tunas

• PRARADIMO SIMFONIJA

Varnų kranksėjime vėl skendi rudenio laukai prigęsę, 
nykūs ,

Keistos tamsos,kuri taip širdį spaudžia,kupini.
Pavirtę rudenio dalim laukuose blaškosi sėjikai 
Ir sunkūs rudenio lašai,kaip akmenys, atsimuša many.

Tenai, pačiam gale laukų, ant mano kraujo žemės, stovi 
didelė beržų šeima

Pasaulyje vienintelė man artima palikusi,
Ant kalno,lyg būrys vienuolių geltonais apsiaustais ap

sigaubusių nuo saulės ir lietaus ,
Sušalęs paukštis girdi,kad laukai yra bekraštis klyksmas,

O buvo toks tamsus pavakarys vėjuotas. Šaltai geltoni 
medžiai virš galvos šakas išskleidę.

Arba gilus vidudienis. Ugnis. Ir aš sulytas,purvinas 
šalia žemėtų akmenų...

Bet žemė man tuomet sava aistra šio liūdesio pajust 
neleldo-

Ir man prisiminė dabar viena šaltai skaidri rudens dle- 
na , tartum taurė , prikritusi

Laukų, namų, dangaus ir sodų lapų geltonų.

Kadals aš ten miegojau, tuščiame lauke, su vėjais su
sijungęs,vienišas

Dangaus bedugnėse; sapne šnibždėjo žemė:"Niekas ta
vęs man neatims’.”

O grįžusį namo pradėjo šaukti sienos,
Ir durys vesti iš namų naktin,

_ Kažką man jau nebesuprantamai vėl kalba takąs, .„d 
UiiųKhriuo aš su Altais Iš kaimo bėgau.perJ^ukųgiak^^žlfka^lsjl

Kuriuo mane lydėjo Tėvas,Motina Ir Liūdesys,kaip šuo <■..!
paskui mane laukais atsekęs,

Atnešę man padrąsinimo Ir vilties žodžius.

Aklam akiraty parpuolęs žemėje medinis miestas, toks 
nublukęs,tartum Motinos plaukai,toks artimas.

ros ūkininkų daržinės šviežiu šienu.
Uogavimo ir grybavimo papročiai prasidėdavo po šie

napiūtės, nes Lietuvoje uogos ir grybai atsirasdavo lie
pos viduryje. Ūkininkams būdavo labai svarbu žiemai 
prisiuogauti Įvairių uogų. Tai jau daugiau moterų ir jau
nimo būdavo darbai. Kai kurie uogas augino sodybose,bet 
didžiuma eidavo Į tolimus miškus.

Ištisos eilės mergaičių ir moterų skubėdavo jau rytais 
Į tolimas uogavimo vietas. Jos.paslėmuslos krepšiukus , 
basos, dar saulutei netekėjus, rasdavosi prie miškų, o ten 
jau apsirengdavo ir apsiaudavo kojas, nes bijodavo žalčių - 
ar kitų gyvačių. Rinko uogas ir grybus, kur tik miške ži
nodavo geriau auga. Pilni miškai krykštaujančių valkų, 
jaunimo ir senesniųjų, kurie pavakariais vėl
grįždavo Į namus, linksmi, nešini pilnus krepšius uogų 
ir grybų.

Vasaros pogulis. Prie sveikatos papročių tenka pri
skirti ir vasaros darbų pogulius. Kai mėšlavežys, šieną- i 
piūtės ir kiti darbai, tai žmonės keldavosi su saulės te
kėjimu ir eidavo gulti saulei nusileidus, todėl dienos il
gis būdavo virš 18 valandų. Po pietų, kai saulė pačiame 
Įkarštyje, darbininkai eidavo poilsio. Šeimininkas vis sa
kydavo: "Pietus pavalgę visi sugula pogulio’’. Tik viena 
šeimininkė neguldavo pogulio, ji suplaudavo indus, nu- 
kraustydavo stalą, eidavo Į tvartą pagirdyti veršiukų* 
prižiūri darbinius arklius, juos pagirdo, nes sugrįžus iš 
lauko darbų jie saugojami, kad negertų šalto vandens.

Vasarą, kad duonos visiems užtektų .turėjo rūpintis tik 
šeimininkė, ypač kai jai rūpėdavo paruošti užkandžius dir
bantiems laukuose. Jai tekdavo kamaroj ir girnas pasuk
ti, kad miltų pakankamai būtų.
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N U DIE NE 
KUBA

M. /ČAPKAUSKAS

Šį reportažą apie Kubą pa
rašiau tik norėdamas patiks
linti kai kurias netikslias ži
nias, kurios kai kada pasiro
do lietuviškoje spaudoje. Vie
nas kolumnistas tvirtina, kad 
Kuboje badas, kad ji esanti 
Sovietų provincija ir 1.1.
• Tokios "žinios" tinka tik į 
juokų žurnalą.

Kuboje bado niekada nebu
vo, bet prekiųtai trūko ir da
bar trūksta, kadangi prekių 
trūksta kiekvienoje komunis
tinėje valstybėje. «

Kubą nėra jokios valstybės 
provincija, nes ji turi savo 
Yėliavą, savo kariuomenę, 
savo pinigus, savo pašto 
ženklus ir savo ambasado
rius. Jeigu jau galima tvirtin
ti, kad Kuba yra sovietų pro
vincija, tai vienodai galima 
tvirtinti, kad Amerika yra Iz
raelio provincija, nes žydų 
kareiviai nuo galvos Iki kojų 
yra aprengti amerikiečių uni
forma. Amerika šelpia Izra1? 
elį daugiau negu rusai Kubą. 
Kad Kuba yra komunistinė 
valstybė, tai tą žino ir vai - 
kai.

Faktas, kad Kuboje yra ru
sų, bet rusų šnipų Amerikoje 
yra daugiau negu kitose vals
tybėse ir dėl to niekas nesi
jaudina.

Norint apie Kubą rašyti, 
reikia ten pakeliauti ir pasi
kalbėti su vietiniais gyvento
jais. Rašyti straipsnį apie 
kraštą jo nemačius, yra ne. 
straipsnis, bet feljetonas.

Kuboje pragyvenimas yra 
pigus, ypač viešbučiai, tik ten 
nuvykti yra problema, kadan
gi tarp Kubos ir Kanados nė
ra reguliaraus oro susisieki
mo; Lėktuvas skrenda tik ta
da, kada susidaro minimalus 
keleivių'įkaičius t 4dtaip sa
kant, "turi būti organizuota 
grupė.

Su tokia grupe aš ir nuvy
kau į Kubą.

Iš Montrealio į Havaną 
skridom keturias valandas. 
Havanos aerodrome stovi tik 
du Panamos lėktuvai. Jokio
judėjimo nesimato. Ant pa-norėjo pavogti ar ne, — sunku 
stato sienos, raudonomis rai- pasakyti.

dėmia, draugiškas pasveiki
nimas ispanų, anglų, prancū
zų ir rusų kalbomis.

Viduje mus pasitinka di
džiuliai Castro ir Corticos 
portretai. Karšta ir tvanku. 
Jokio“erkondišeno* nėra.

Prasideda rūpestinga pasų 
kontrolė. Visi vyrai ginkluoti 
pistoletais. Jau vien tik tas 
vaizdas pasako, kad čia—ne 
demokratija.

Kažkaip lyg ir nejauku pa
sidarė.

Atėjo ir mano eilė. Toks 
plačialūpis žiūri į mano pasą, 
žiūri į mane ir vėl žiūri į 
pasą. Mano pasą jis nusineša 
sėdinčiam vyrui,-pagal ant
pečius, atrodo jis būtų ser
žantas. Priėjęs prie manęs 
jis paklausė: /

- You Soviet ?
- No, Canadian, — trumpai 

atsakau.
Seržantas kažką pasakė is

paniškai ir plačialūpis ant 
mano paso uždėjo štampą 
"Entrada". Vadinasi, aš jau 
įleistas.

Bet tuoj

Sunešus 
paaiškėjo,

kita bėda atsirado.

visus čemodanus 
kad trūksta mano 

numerio 18. Nešikai sako, kad 
lėktuve daugiau čemodanų nė
ra. Visi ieškom numerio 18, 
bet mano čemodanas dingo 
kaip į vandenį.

Prie manęs prieina, žalia 
uniforma apsirengusi,*štyva 
merga ir sako: \
‘ - Gali būti, kad jūsų čemo
danas liko Montrealyje, o gal 
į kitą lėktuvą buvo padėtas. 
Palauk čia, o aš nueisiu pas 
jūsų kapitoną.

Mūsų kapitonas su savo pa
dėjėju jau lauke. Kubletei atė - 
jus, visi pradėjo skerečiotis 
rankomis., Atidarė 
bagažinę. Nieko neradę, vėl 
uždarė. Visi nuėjo į kitą lėk
tuvo pusę. Gi žiūriu, kapito
nas atneša mano čemodaną’..

Pasirodo, kad mane čemo
danas, dėl neišaiškintų prie
žasčių, buvo padėtas kitoje 
lėktuvo pusėje. Ar jį kas nors

TapatUštyva'merga paduo- nuskęsti, tai plauk per to.li ir 
da man užpildyti blanką. Kad skęsk. Tavo reikalas.
jas kur velniai, tos blankest Rečiausias įvykis, mūsų 
Tai Jau ketvirta blanką, kuriąekskursijoje buvo tai, kad 
reikia užpildyti. Užpildžius viena motelis pagimdė (pre- 
blanką, merga su tokia stora 
viela pradėjo braukyti per 
mano nugarą, pilvą, sėdimą
ją ir net tarpkojį. Kažkas 
vieloje blikstelėjo.

- Ką turi? — ji paklausė.
Aš jai parodžiau, išėmęs iš 

kišenės, kišeninį peiliuką.
Po to, du muitininkai aty- 

džiai ištaršė visą čemodaną. 
Net skutamus peiliukus su
skaitė.

Tuo ‘’šeranga" ir baigėsi. 
Mus susodino į autobusus ir 
atvežė į viešbutį.

Viešbuty matosi švara, 
tvarka ir disciplina. Unifor
muotos merginos stovi kaip 
sargybiniai ir laukia nurody
mų. Jos čia atlieka "Bell 
boys" pareigas, bet čemoda
nų neneša. Jos tik raktą ne
ša, ©čemodanus vyrai ir mo
terys turi tempti patys. Ku
bos viešbučiai neturi durinin
kų. Fidelio filosofija yra, kad 
duris patys darbininkai gali 
atsidaryti. Bet už tai viešbu
ty nuolat maišosi du ginkluo
ti policininkai. Mažesniuose 
viešbučiuose policininkų nė
ra. V.

Kol mus suskirstė į kam
barius, kol apsitvarkėm, kol 
pavalgėm, — jau buvo vidur
naktis. Liko tik keturios va
landos miegui, nes ryt 
vykstam penktą valandą.

mature) kūdikį. Paga! įsta- % /CZ / / IK f
tymus jis bus Kubos pilietis, ir feZj U* I /J Į Į

Mūsų pagrindinė bazė buvo 
Varaderos mieste. Į savoi 
viešbučius sugrįždavom kiek
vieną naktį. Mūsų gidė buvo 
tik prancūziškai ir ispaniškai 
kalbanti moteris. Mes, ang
liškai kalbančios grupės tu
ristai, pradėjom triukšmauti 
ir reikalauti anglų kalbos 
vertėjo-gido, nes jis mums 
buvo prižadėtas.

Sekančią dieną iš Havanos 
atvyko studentas-gidas. Nors 
jis angliškai kalbėjo labai 
blogai, betvistiek geriau,ne
gu jokio vertėjo. Jis dažnai 
prašydavo pasakyti jam kaip 
teisingai ištarti jam nežino
mą žodą. Atvirai, kalbant, jis 
mažai ką aiškino apie Kubą, 
bet mokėsi anglų kalbos.

Vieną dieną mes nuvykom 
į Cardino miestą aplankyti 
Kolumbo katedrą, pastatytą 
1600-tais metais. Prieky gra
žus ir didelis Kolumbo pa
minklas. Kolumbas mirė Ku
boje, bet kur jis yra palaido
tas niekas nežino, kadangi jo 
kūną iš Sevilijos katedros 
kažkas pavogė. (b. d.)

KASDIENINĖS PASTABOS:
PADĖJO AR PAKENKĖ ?

N mieste, Amerikoje į vie
nos draudimo bendrovės įstaigą 
atsilankė jauna panel ė. ieškoda
ma darbo. Užpildžiusi anketą,ją 
įteikė tarnautojai.

Tarnautoja, pastebėjus i dar
bo ieškotojos lietuvišką pavardę, 
staiga jai prieš akis kyštelėjo 
ženkliuką "Kiss me I am Lithu
anian" ir iš nustebimo apstulbu
sią merginą jau lietuviškai pap
rašė į pasikalbėjimą atvykti se
kančią dieną.

Sekančią dieną, sutartu lai
ku darbo ieškotoja nepasirodė.

Visą istoriją nugirdęs įstai
gos vedėjas, net verdam as juoku, 
taip komentavo:-Ir kas gi norė
tų tokioje mūsų įstaigoje dirbti?’.PąruošėV.Š.

iš-

Kuboje maistas labai ge
ras, šviežus ir skaniai paga
mintas. Kalbant apie patarna
vimą, jau kitokie popieriai 
gaunasi, nes patarnavimas 
labai lėtas. Užsisakęs pietus 
lauki Ir lauki, o kai sulauki 
ir pavalgai, tai dažnai jau lai
kas užsakyti vakarienę.

Ši išvyka buvo labai sunki, = 
nes reikėjo daug vaikščioti, 
pernešti karštį autobuse ir

miego į parą. Kai kuriems 
turistams ekskursija baigėsi 
tragiškai. Viena moteris nu
silaužė koją, vienas vyras iš
sinarino nugarkaulį, o vienas 
prigėrė.

Kuba turi pasakiškus plia
žus, bet ten nėra taip vadina
mų "life-guard". Ten niekas 
žmonių nesaugo. Jeigu nori

žmogaus išvaizda 
ir kraujo grupė

Galimas dalykas, kad žmo
gaus išvaizda ir ūgis yra su
siję su jo kraujo grupe, rašo 
Colorado valstijos universi
teto t y r inėtojai žurnale 
“Human Biology” t. 44.

Jie ištyrė 400 studentų ir 
nustatė, kad vyrai, turintys 
O kraujo grupę, turi pailges- 
nius veidus, negu vyrai, tu
rintys A kraujo grupę. Mo
terys, turinčios A kraujo 
grupę, sveria daugiau, negu 
nįęterys, turinčios O ,ar B 
kraujo grupę. Straipsnyje 
nurodoma ir daugiau išvaiz
dos priklausomybių nuo kitų 
kraujo savybių.

honoraras pakilęs 20 %".

ria iš visų kitų grybų. Ir spalvų busiais kotais, musmerės iš tolo 
labai įvairių — nenusileidžia net baugina ne tik vaikus, bet ir 
ūmėdėm ir baravykiniams gry- suaugusius. Net ir gyvuliai, žvė- 
bams. Ryškiausiai musmirės iš* . * .
siskiria kotelio forma. Netoli 
kepurėlės glaudžiasi kartais į 
viršų užsirietęs, kartais atsilo
šęs ar žemyn nukaręs plėvelės 
formos žiedas, o kotelis ryškiai 
sustorėjęs ir apsigaubęs išnara.

Atsičerpetojusiomis taškuo- 
Musmirės, dideliais vaisiakū- tomis kepurėmis, lyg atsilopoju- • 

niais apšepusiomis, žvynuoto- šiomis “apykaklėmis”, gurnbuo- 
mis kepurėlėmis ryškiai išsiski- tais, tarsi apsiaustais apsigau-

MUSM1RĖS

rys bei paukščiai jų privengia, 
nes jei ir aptinkant apgraužtus 
kelmučius, ūmėdės ar baravy
kus, tai musmirėj nepaliestos, 
lyg kieno globotinės, klesti miš
ko prieglobstyje ir ramiausiai 
brandina sporas.

Nors jos ir gažiai atrrodo, bet 
jos yra nuodingos.

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENYS —
38 _ Pradedame spausdinti Montrealio lietuvių, susijusius su $v.

Kazimiero parapija istorinius įvykius, kaip yra paruošus būda
mas vikaru kun. Jonas Gaudzė

8. Pilnam nariui mirus , 
jo turto paveldėtojai turi teisę gauti $ 100 pomirtinės, mirus 
jo žmonai jis pats gali gauti $ 50. Skyrius VII. Narių 
priedermės.2.Įstojantis į d-jąnarys nuo 18 ligi 30 metų mo- 
kaįstojimo $ 1; nuo 30-35 moka $ 1. 50; nuo 35-40 moka po $ 

. Kandidatams virš 40 m. d-jos susirinkimas nustato įstoji- 
,.ao sumą. 3. Įstojimo mėnesy ir toliau kas mėnuo kiekvienas 
įsimoka po 50 centų. 4. Nariui mirus kiekvienas gyvas narys 
sumoka draugi j on po vieną dolerį, mirus gi nario žmonai mo
kas! po 50 centų. 8. Kiekvienas narys turi ir toliau dorai gy
venti .negirtuokliauti, atlikinėti tikėjimo priedermes ir drau
gijoj parėdymus, reikale vienas kitą užtarti, gelbėti, suteikti 
naudingus patarimus ir jeigu gali parūpinti reikalaujančiam 
darbą, turėti draugijos ženklelį ir reikale prisisekti. 14. As
menys apsiėmę pildyti policijanto tarnystę arba įstoję karei - 
vijon skaitosi iš d-jos išstojusiais. Lygus įstatymas nariams 
išsikrauščiusiems už Kanados r ube žiu. 15. Taipgi skaitosi iš 
draugijos išstojusiu ir nustoja teisės prie sumokėtų jon pini
gų narys neatlikęs nuskirtame Bažnyčios laike ir sulyg Baž- 

VČios prisakymų velykinės išpažinties ir nepristatę drau- 
jai tame reikale paliudijimo .nuo jos dvasiško vadovo. 19 . 

TOraugijai nutarus apvaikščiojimą bažnytinį arba tautišką visi 
rjariai privalo jame dalyvauti, to nepadarius gali būti propor- 
cionaliai sulyg jų svarbos susirinkimo nubaustas. 20. Laike 
apvaikščiojimo narys patėmytas prie kerčių gatvių bestovys 
arba šalygatviais besislankiojantis bus baudžiamas $ 5. 
Skyrius VIII. Pašalpa. 1.Narys susirgęs tuoj privalo duoti 
žinią protokolų raštininkui, kuris ūmai praneša pirmininko 
pagelbininkui kuris pasiunčia lankytojus.4.Ligonio priedermė 
apie savo ligą pranešti nevėliau kaip trečioj susirgimo die
noj. 5. Vartoti svaiginantieji gėrimai laike ligos smarkiai už
drausta. Susekus kad ligonis naudoja juos,negaus pašalpos 
toje ligoje.Apskritai ligoje neprivalo lankyti smukliškų ir kitų 
pasilinksminimo vietų ir neužsiimti dabaris. 6. Narys susir
gęs ar miręs iš girtybės ir apskritai iš paleistuvingo gyve
nimo nei pašalpos nei pomirtinės negauna. S ky r i u s IX. 3. 
Lankytojas radęs ligonį silpnu, ypač pavojuje mirties tujflk 
būtinai ūmai pranešti vietiniam kunigui ir jeigu reikalas pa- 
1974.XI.13

1923 metais Teofilės Mikalauskaitės laidotuvės.
kviesti gydytoją.Skyrius X.l. Nariui mirus protokolų raš
tininkas iš tarpo narių nuskiria kiekvienai nakčiai po du sar
gu prie jo kūno, taipgi paskutinės prieš laidotuves nakties 
sargai liuosi nuo lydėjimo. 2.Mirus šios d-jos nariui jo kūną 
palydi visa d-ja. 3. Pageidaujama, kad kiekvienas narys prieš 
mirsiant padarytų testamentą.. . 8. Narys miręs iš girtybės 
arba iš paleistuvingo gyvenimo, taipgi iš blogos valios ne sa
vo mirčia.arba iš piktos valios be šventų paskutinių sakra
mentų pomirtinės negauna ir jo nariams lydėti nereikia.

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

Jeigu geri ir gali gerti-tavo 
reikalas. Jeigu geri, bet ma - 
tat ,kad gėrijnas tave žlugdo 
ir nori nustoti gerti- mūsų 
reikalas. i

AA/Alcohol les Anonymous/ 
yra vyrų ir moterų bendrija , 
kurios nariai dalinasi savo 
patyrimu, jėga ir viltimi,kad 
Išspręstų bendrąją problemą 
ir padėtų kitiems išsigelbėti 
iš alkoholizmu.

Vienintelis reikalavimas 
būti AA nariu yra noras nu
stoti gerti.

Alkoholizmas yra nuolatos 
progresuojanti , mirtina Il
ga, todėl nė vienas neturime 
nei slapstytis, nei gėdintis , 
jeigu ieškome būdų iš jos iš
sigelbėti.

Mes visi esame buvę tokIą 
kaip ir jūs.Mes jus tikrai su
prantame ir mūsų ranka vi - 
suomet ištiesta jums pagel - 
bėtl.

Skambink dieną ar naktį Ą, Ą. 
Tel. 521-2185.
Jai nori lietuviukai kalbėti - skambink 
darbo valandomis 489 • 539 1 (Icl aus k Leo); 
o vakarais namų tai# 366 - 2548 arba 277 - 7868 
(Pavardes sakyti nereikia)

5 psl.
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Hamilton toronto Taupyk ir skolinkis
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

HVMGW0M NMKM
'■rūta

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio

St. East. tel. 544-7125

— 5
— 5

v.p.p. 
v.p.p. 
V.p.p.

10 
10
10 — 5
10 — 5 v.p.p.
10 — .7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

__ ______ _______ mėnesiais Ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
Šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A)
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 19%% 
Terminuotus depozitus 1 metu 10%
IMAME UŽ:

6%

Asmenines paskolas 12%
NekUnojamo turto paskolas 1114%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
Čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius; 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš g 5,000.000

dangum

Dailininkė Danguolė Stonėiūtė 
turėjo savo darbu paroda rugsėjo 
mėn. 20 d„ Jaunimo Centre.

SIMO KUDIRKOS atvykimą 
paskelbė viena radijo stotis 
spalio 4 d. Kitą dieną plates
nį pranešimą padarė Margu
tis, ALTAS, kun.Prunskls 
Sophie Barčus programoj.

Siųskime padėkos laiškus 
prez. Fordui ir kitiems,ku
rie padėjo jį išvaduoti iš Si
biro katorgos ir pasiekti 
laisvą kraštą.

ALTAS paskelbė visą lap
kričio mėnesį Simo Kudirkos 
vardu.

BALZEKO Lietuvių 
ziejus visuomenės ir pavie
nių žmonių remiamas, ren
giasi statyti didžiulį pastatą. 
Renkamos aukos, išeina biu
letenis, renkami eksponatai, 
pravedami įvairūs kursai, 
paskaitos. Vietos laikraštis 
Herald spalio 23 d.. laidoje 
su nuotrauka paminėjo Lie
tuvos Olimpiados sporto žai
dėjus. Kas tik turi kokių se

nų filmų, Lietuvos suvenyrų, 
prašomi atvežti į muziejų 
4012 Archer avė. .Chicago , 
60632. Numatoma visa eilė 
parengimų, bet svarbiausia 
bus atstovauti Lietuva 200 
metų JAV sukaktuvėse.

MOKSLO ir Pramonės 
Muziejuje, kaip ir kasmet, 
vyks 29 tautų Kalėdų Eglutės 
programos. Tradiciniai da
lyvaus ir lietuviai su 20 pė
dų aukščio egle, papuošta 
šiaudinukais, kuriuos pada
ryti mokina vakarais Balze- 
ko Lietuvių Muziejuje p-lė 
Plus. Į Tautų Eglučių prog
ramas įėjimas visiems lais
vas, lietuviai turi savo vir
tuvę ir jau dabar galima už
sakyti iš anksto vakarienę, 
paskambinusMU 4-1414. Lie
tuvių programose apsilanko 
ypač daug svetimtaučių.

LIETUVIU ŠACHMATININ
KŲ KLUBAS ČIKAGOJE pra - 
dėjo naują žaidimo sezoną, 
sudarė daug naujų planų ir 
kviečia visus šachmatų mė
gėjus rinktis į Jaunimo 
Centrą kiekvieną penktadle - 
nį, 7 vai. vakaro.

MENO MOKYKLĄ imasi 
steigti Jaunimo Centras,kur 
studentai ir kiti norintieji 
galėtų susipažinti su lietu
vių daile. Dėstytojais būtų 
pakviesti lietuviai dailinin
kai, kurie mokytų tapybos,- 
keramikos, audimo ir kitų 
menų.

CHICAGOS Katalikų Tele
vizijos stotis kainavo 3.9 
milijono dolerių. Tikimės, 
kad irlletuvlai jon bus įjung
ti, nes diecezijos senate yra 
du mūsų atstovai,

NEMALONIOS išdaigos po 
Marquette Parką: kas sa
vaitę kokia nors grupė jau
nuolių daužo krautuvių lan - 
gus ir kai ką pasiima. Iš
muša langų ar durų stiklus 
taip,kad niekas negirdi, nei 
mato.

Pietauti bebaigiąs tautietis 
• buvęs įsitikinęs, kad rugsėjo 
pabaigoje susirinkęs Kanados 
parlamentas, išspręs visas 
krašto negeroves. Jam atro
dė, kad kitaip ir negalės būti, 
kai visą vasarą išatostogavę 
parlamentarai suvažiavę į 
sostinę pilni naujausių idėjų. 
Tuo labiau, kad ten buvo at
siradę labai opių problemų. 
Pradedant nuo smunkančios 
krašto ekonomijos, baigiant 
milijoniniais skaičiais naiki
namų, sugedusių kiaušinių. O 
per parlamento atidarymą 
kalbėdamas minlsteris pir
mininkas pažadėjo sulaikyti 
infillaclją, apkarpyti valdžios 
išlaidas ir sumažinti pašal
pas neturtingoms valstybėms.

Greta sėdįs kaimynas, ne-/ 
laukdamas užbaigiant val
džios darbais besigėrinčio 
tautiečio, įsiterpia.Pradėjęs, 
jis tiesiog pasako, kad iš tų 
šiaudų, kaip ir anksčiau, ne
bus grūdų. Nekalbant apie da
bartinę, žemyn šuoliuojančią 
ekonomiją, aiškiai matosi, 
kad Trudeau neturi jokių aiš
kesnių krašto valdymo planų. 
Jau vien iš to galima spręsti 
kaip rūpi krašto būklė, kad po 
išrinkimo, parlamentas ne
buvo sušauktas ištisus tris 
mėnesius. Esant Ottawoj tiek 
daug reikalų, parlamentarai 
visą vasarą ramiai sau atos
togavo. O jeigu grįšim į Tru
deau mlnisteriavimo pradžią, 
irgi pamatysime ne geresnių 
pavyzdžių. Vieną didžiausią 
ir nepataisomą klaidą jis pa
darė anais metais uždrausda
mas ūkininkams auginti kvie
čius. Kaip reikėtų įsivaizduo
ti, ar pateisinti tokį valdžios 
potvarkį, kada pasaulyje yra 
tiek daug alkanų žmonių. To 
nebūtų galima prileisti jau 
vien žiūrint iš Kanados ūkio 
gerovės pusės. Kitas jo dar 
blogesnis žingsnis buvo viešai 
pareiškiant, kad nenorintleji 
dirbti, galės gauti valdžios 
išlaikymą-pa šalpą.Kaip,bent 
kuriKsvelkai galvojąs asmuo, 
tuo labiau krašto vadovas, 
vietoj kalbėjęs apie darbą ir 
kūrybą, galėtų skatinti veltė
džius dykaduonius ? O kaip 
dabar matosi, to pasėkoje to
kių bastūnų priviso pilnas 
kraštas. Padėtis susidarė to
kia, kad įmonės, dirbtuvės ir 
prekyvietės nebegali gauti 
darbininkų. Kam gi dirbti, 
jelgulr nedirbant galima gy
venti. O jeigu dar pridėsime 
valdžios lėšų švaistymą taip 
vadinamom kūrybingom jau- 
nųjųidėjom, pamatysime, kad 
Kanada eina visai prie bank
roto. Tik tuo skirtumu, kad 
didesnė pusė tų 80 milijonų 
(FederalGrant) pinigėlių nu
keliavo į Quebeko provinciją.

Tik pažadėtas paramos ap
karpymas neturtingiems (un
derdeveloped) kraštams irgi 
pasibaigė tuo pačiu. Naujai 
susirinkusiam parlamentui 
dar gerai net neišsikalbėjus, 
buvo paskelbta, kad iš Portu
galijos nepriklausomybę at
gavusi Afrikos nykštukinė 
valstybė, Guinea-Bissau gaus 
$100.000 paramą. Jeigu toji 
finansinė parama būtų duoda
ma tiesiog besikuriančiai 
valstybei, dar būtų pateisin
tina. Bet toji parama eisianti 
per Pasaulinę Bažnyčios Ta
rybą, kuri'atvirai remia Af
rikoje vykdomą, (komunistų 
Inspiruojama), taip vadinama 
laisvinimo judėjimą. Užtenka 
dar pridėti Trudeau patarėjo 
Ivan Headpranešlmą spaudai, 
kad nuo dabar Kanados poli
tika bus vairuojama kairinio 
socializmo perspektyvoje.

ICSai LIETUVIŲ NAMAI

LN Didžiosios salės sce
nos apšvietimo darbai turi 
būti baigti šią savaitę.

Scenos uždangos medžiaga 
esanti jau Toronte ir siuva
mos reikiamos užuolaidos . 
Dali. Telesforas Valius šią 
savaitę duois ir rūtų šake
lės piešinį.

Menės dekoravimas taip 
pat sparčiai eina pirmyn.

L N moterų būrelis ruošia
si menės atidarymo i škil- 
mėms. Pereitą sekmadienį 
Elena Kudabienė Intensyviai 
ruošė menės atidarymui 
scenos vaizdus. Vaidintojos 
skundėsi, kad net kojas nuša
lusios berepetuodamos, nes 
vaidinti reikia basomis.LN 
moterų būrelis tikisi,kad į 
menės atidarymo Iškilmes 
atsilankys daug lietuvių.No
rintieji, pakvletlmus/bllte - 
tu s/ gali gauti Lietuvių Na
muose, pas moterų būrelio 
valdybos nares,platintojas,Ir 
prie įėjimo.

LN valdyba nori sustabdy
ti penktadienių btngo žaidi
mus, kad lietuviai studentai 
galėtų tomis dienomis ruoš
ti pasilinksminimus Ir kitus 
pobūvius. Kad LN neturėtų 
nuostolių, nuo pereitos sa
vaitės blnga žaidimai pradė
ti ketvirtadieniais. Susirin
kus pakankamai žaidėjams , 
penktadieninis blngo

4AT

Čikaglškial apžiūri Prezidento A. Smetonos veiklos Ir raštijos parodos eksponatus. Paroda vyko Chicrgoję 
velionio prezidento šlmtojo gimtadienio minėjimo proga. Nuotrauka P. Molėtos

6 p si.

Pirmutiniame ir didžiausiame n A n A Al A TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

MOKA 
6% už depozitus 

8’Ą% už taupymo s-tas 

9% už 1 m. term. dep.
Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

IMA

9% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Asmenine* paskola* duodame iki $5.000 ir mortgičiu* iki 
75% įkainoto turto. Vi«ų narių gyvybė apdrausta santaupų

- dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $5.000.

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. .Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. 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, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu. ,
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šol- 
dvtuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki 193zį svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui (vairių medžiagų Ir kitų prekių.

Sąžiningai Ir greitai patarnautame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Plrmodlentala, 
antradieniais, ketvirtadieniais Ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakoro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ **° aoNCESVAttis ava..
ĮSTAIGA Baltic tXpOrtinR Lo. TORONTe j, ONTARIO 
Telefono* LE 1-3098 Savininkai A. Ir S. KALOZA

stabdytas. Tikimasi, kad s tu-, 
dental išnaudos visus penk
tadienius įvairiems parengi
mams.

Pereitą sekmadienį įvyko

nėjtmą- pagerbimą Anapilio 
salėje gruodžio mėn. 1 d., 
sekmadienį/ 5 vai. p.p.

Programoje sveikinimai, 
meninė dalis, iškilmingi ple-

LN talkininkų naujiems na
riams susirinkimas. Jame 
dalyvavo apie 40 asmenų. 
Dauguma susirinkimo daly
vių paslėmėLN kvitų knyge
les Irpažadėjo rinkti narius. 
Dabar yra 1017 'suaugusių 
narių Ir 169 jauniai.

Praeitą savaitę į LN įsto- 
joPaukštys Vincas, įmokėjęs 
$ 500 įnašą, Paukštys- Hen
rikas-$5OO, Sldaras Petras 
-$1OO, Urbonas Ignas-$25.

Į jaunių eiles įstojo Bičiū
nas Markus, J.L.,
Bronė G. T. Ir Bičiūnas Ed
mundas A.M. Visi jie įmo
kėjo po $ 1 nario įnašų. Būtų 
gerai, kad jaunieji nariai 
nuolat papildytų savo įnašą , 
Taip,suėjus 18 metų, automa
tiškai būtų galima perkelti į 
suaugusių narių tarpą.

Scenai įrengti paskolino 
$10.000, -Juozas Kaltnskls.

• Kompozitoriaus, chorve
džio Stasio GAILEVIČIAUS

tūs /su vynu/.
Dainuos sol.J.Srlublškle- 

nė, specialus choras Ir buvęs 
vyrų kvartetas. Meninę dalį 
tvarkys sol. V. Verlkaltls, 
akomponuos E.Krikščiūnas.

Minėjimą praves aktorius 
Vitalis Žukauskas iš New 
York’o.

Kvietimai gaunami pas A. 
Matulaitį- u P arklide Meat 
Market 335 Roncesvalles av.
tel.:535-1258; pas B.Matu
laitienę -766-3039 ir pas A. 

Bičiūnas Ramanauskienę / Parama/,

70m. gimimo sukakties pro
ga,Toronto visuomenė/spec, 

bus su- komitetas/ ruošia viešą ml-

769-0670.
• Tony O’ Donahue vėl kan
didatuoja į aldermanus Tl-je 
rinkiminėje apylinkėje,kur 
buvo Išrinktas dr. St.Halt 
dasz į federalInį parlamentą

Prieš dvejus.metus T.O’ 
Donahue buvo kandidatu į 
Toronto m lesto burmistrus, 
bet pralaimėjo prieš D. 
Crombie, nors surinko arti 
60. OOO balsų.

Šių metų rinkimai įvyks 
gruodžio mėn. 2d.

Lietuviai daugumoje bal
suos už Tony.

Siaurės Amerikos lietuviu studentu sąjungos į
NORTH AMERICAN LITHUANIAN STUDENTS ASSOCIATION'S, l**°

(YYK1LAPKRIČ10 28 -30 d.Toronte, 
įR*yal vltlbirtyįė. QRIMT. >+O|

Irčfci*

«r. VJ
mEn ar/,

ą**oiu*- .

UrUC OfJ-TACiO
" RESERVATION FORM

ADDRESS -

DATE OP ARRIVAL _______________________________ EXPECTED TIME OF ARRIVAL

• PLEASE CHECK ONEi
SINGLE ROOM ($16.00 / NIGHT) 

______  DOUBLE ROOM ($20.00 / NIGHT) 
" TRIPLE ROOM ($24.00 / NIGHT)

• These are prices which have been lowered for the S. 
Check-out tine is 2i00 p.n.

A.L.S.S. convention

Fomas siusti nano adresui Lilija Zenkevibiute, 47 King Georges* Rd 
Toronto, Ontario. M8X 1IĄ. ________

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Medaliai užplanuoti Ir patvirtinti Kanados Baltų Federacijos, specialiai nukaldinti paminėti 250.000 estų, latvių 
Ir lietuviu 30 metų egsllel. Jų skaičius apribotas 3000 ir visi sunumeruoti. Dabar leidžiama Ir U.S. gyventojams 
Juos įsigyti, sumokant muito 20 % už aukso Ir platinos Ir 10,5% už sidabro medalius.

Artėjant Kalėdoms, kodėl nenupirkti savo draugams Ir giminėms gražią, vertingą Ir visam laikui labai specialią 

dovana. ?
THE BALTIC SAGA - MŪSŲ ISTORIJA SIDABRE, AUKSE IR PLATINOJE. Tik $ 26,50 gryname

sidabre; $324.00 -, aukse 22 karatų Ir $393 — platinoje. SKUBĖK UŽSAKYTI, kad gautum prieš Kalėdas f 
P.s. Atsimink, kad US piliečiams dabar leidžiama Įsigyti ar dovanoms gauti ir auksinius medalius.

30 YEARS OF EXILE for 250,000 
Estonians, Latvians and Lithuanians

1944 - 1974

• Puiki, vertinga ir nekasdieniška dovana, kuria,ilgai minės apdovanotasis.
e Mūsų istorija aukso, sidabro ir platinos medaliuose — THE BALTIC SAGA, 

tris pirmuosius jau galima gauti. Kiekvienas sveria 30 gr. ir yra 4cm. diametro.

V BaČėnaS All Seasons Travel 
2224 DUNDAS STREET W. 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Traku pilis atstatymo metu.

I Užsakymo blankas
J Siųskite čekius arba pašto perlaidas “BALTICOIN” bendrovei šiuo adresu:
g BAJLT1COIN, 148 Duke Street, Hamilton, Ontario, Canada, L8P 1X7

PRAŠAU ATSIŲSTI:
I The Baltic Saga
t The Baltic Saga

2
2

........... 3.............medalius — 99,9 % sidabro $ 26,50 kiekvienas

. .... 3. ... . medalius — 22 karatų aukso $324.00
Ontario provincijos gyventojai prideda 7% sales tax

Už Kanados ribų užsakymams pridėti $ 1.00 — už persiuntimą $................................
Pridedamas cheq./M.O. $............... .. ..............

US pinigai priimami lygiaverčiai Kanados pinigams

"JAME
please print

CITY . State/Prov.

Paminklų apsauga
(iSnABARTisrfi.WJWnJt'SpAilijan

Tarybų Lietuvoje pamink- tūros paminklų šeimą suda
lai skirstomi į dvi pagrindi- ro keturių rūšių objektai — 
aes šeimas, būtent: gamtos archeologijos, istorijos, ar- 
ir kultūros. Papasakosime chitektūros ir dailės. Dabar 
apie pastaruosius. Taigi kul- tokių paminklų saugoma

teeM ĮSIDEM 6 TI N AS IŠRADIMAS >

I"1

Goriausio Amerikoje ir Europoje "JIB Hoorpfleoe-Lotion" preporotos sulaiko 
plaukų slinkimu, neikia* pleiskanas, pataline niatejim^, plaukų skilimų, 
stiprino plaukų tekėto, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
totom i nebūsite nei žili, nei pliki 100%. palyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Lig. 8 uncijos 16 savaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei;
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

ADDRESS _

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ, NUO 10,30 iki 11 vai. vok.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. $tonkevi?ius, 1053 Albanai Cr., Duvernay, P.O. TEL. 669-8834

Kailių siuvėjas
'• ' Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laike saugojimas

r... ' (Storag©)'
6396 Bonnantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis. Taip pat

INTERNATIONAL datų Upardavimas - tol. 366 • 6237 / 3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

įvcirCIs medžio dirbiniai.

547 Lofleur Av.., LA SALLE 650. P.O. TEL. 366- 3884.

BELLAZZI-LAMY INC
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:

Masonite, statybigis popleris, cementas, 
B. P. ildirbtnlai ir visa kt.

7682. BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

1974. XI.13

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams I 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame t 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktorlus.

140 - 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

$-
$.
S.

POSTAL CODE

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
montreal
• Augustino ir Stasės Ali
šauskų 25 m. vedybinė su
kaktis buvo paminėta spalio 
26 d. gražiame būrelyje ar
timųjų pas M. B.Makauskus.

• Kapt. L. A. Baršauskas, iš-

Jie savanoriškai globo
ja artimiausius kultūros pa
minklus.'

Kas 2-3 metus skelbiamos 
visuomeninės kultūros pa
minklų apžiūros. Jos skatina 
įmonių, ūkių, įstaigų ir mo
kyklų kraštotyrininkus bei 
jų miestų ir rajonų organi
zacijas kuo geriau pasirūk 
pinti savo paminklais: tiks
lina žinomų paminklų įskai
tą, išaiškina naujus saugoti
nus’ objektus, rūpinasi pa
ženklinti juos specialiomis 
lentoinis, vykdo platų gy
ventojų i n f o r mavimo ii 
švietimo darbą, siekdami 
kad visuomenė gerai žinotų 
savo kultūros lobyną, mylė 
tų ir saugotų jį.

Tokių apžiūrų rezultatai 
susumuojami respublikinėse 
parodose.

Dabar keliasdešimt tūks
tančių Lietuvos kraštotyri
ninkų įsijungė į naują pa
minklų apsaugos apžiūros 
etapą, kuris truks iki 1975 
metų pabaigos. Gana akty
viai darbuojasi kraštotyri
ninkų sudarytas Paminklų 
ansaugos fondas. Per šešetą

daugiau 10 tūkstančių. Tai 
— nacionalinės kultūros pa
sididžiavimas.

Tarybų Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba 1967 me
tais priėmė Kultūros pa
minklų apsaugos įstatymą. 
Juo nustatyta, kad respubli
koje paminklų apsauga rū
pinasi Kultūros ministerija, 
o miestuose ir; rajonuose — 
Deputatų tarybų vykdomie
ji komitetai. Gi apylinkėse ir 
gyvenvietėse jais rūpinasi 
vietos valdžia. Tai gerai ap
galvota kultūros paminklų
apsaugos sis tema. Dabar metų fondo entuziastai, re- 
kasmet kultūros paminklų m*an^ sukaupė
apsaugos reikalams iš res- ” ” ...............
publikos biudžeto skiriama 
apie ketvertas milijonų rub
lių. Yra įsteigtas Kultūros 
paminklų konservavimo ins
titutas, sudaryta stipri res
tauravimo valdyba su spe
cialiomis dirbtuvėmis Vil
niuje, Kaune ir Klaipėdoje, 
miestuose yra valstybinės 
inspekcijos. Todėl kultūros 
paminklus, kurie buvo šimt
mečiais nerestauruoti, ap
leisti ir nyko, dabar imta 
nuosekliai moksliškai tyri
nėti, konservuoti, restau
ruoti.

Kultūros, paminklų apsau
goje valstybei didelę para
mą teikia visuomenė. Akty- saugoti ateities kartoms mū- 
viausi jos atstovai, susibūrę 
į Lietuvos kraštotyrininkų 
draugiją, savo laisvalaikio 
dalį skiria paminklų apsau
gai. Kraštotyrininkai — tai luose įprasmintu heroizmu 
moksleiviai ir mok ytojai, ir liaudies genijumi, 
studentai ir dėstytojai, dar
bininkai ir kolūkiečiai, kul
tūros ir mokslo darbuotojai.

per 160 tūkstančių rublių. 
Jų dėka įrengti gražūs ir 
patvarūs apsauginiai gaub
tai unikaliam paminklui — 
pirmajam Lietuvos muzie
jui, D. Poškos Baubliams Bi- 
jotuose. Fondo iniciatyva pa
rengtas projektas Vilniaus 
pilių kalno šlaitų sutvir
tinimui. Kasmet dešimtys 
tūkstančių rublių skiriama 
liaudies architektūros moks
liniam fiksavimui. O šiais 
metais bus užbaigti buvu
sios Dimitravo priverčiamo
jo darbo stovyklos konser
vavimo darbai.

Kraštotyrininkai daug da
ro, padėdami valstybei, iš-

sų kultūros vertybes, skati
na visuomenės narius ne
užgauti paminklų, prižiūrė
ti juos ir domėtis pamink-

K. Račkauskas
Paminklų apsaugos ir krašto
tyros draugijos pirmininko 

pavaduotojas

GARSUSIS D. POŠKOS "BAUBLYS" — pirmasis Lietuvos muziejus, 
Įsteigtas 1812 metais Skaudvilės apyl. Bijotu kaime.

buvęs apie 3 mėn. Toronte 
karinio mokslo pagilinimo 
kursuose, sugrįžo į Montre- 
alį.

• Ona Voroninkaitienė, pri
simindama tragišką savo vy
ro mirtį,per Vėlines lankėsi 
Toronto lietuvių kapinėse, 
kuriose jis palaidotas.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Prieš sudarydami dovanų siuntinius savo giminėms Lietuvoje, 
nepamirškime pasiųsti žemiau išvardintų prekių, kurios yra 

ten ypač naudingos ir pageidaujamos.
Stora “crimplene” rrfedžiaga su ornamentais; tinka moterų 

eilutėms arba suknelėms; 1 jardas ________ __ ________
Lygi “crimplene” medžiaga suknelėms, 1 jardas ___________
“Crimplene” medžiaga su blizgučiais, 1 jardas —,.------------
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 j. viename siuntinyje) 
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga, 3Vt jardo 
Labai gera eilutei angliška medžiaga, 3Vą jardo ___
Moterų apsiaustams medžiaga, stora, vilnonė, 3 jardai .. 
Minko kailis moteriškam apsiaustui _______________
Nailono kailis moteriškam apsiaustui, 3 jardai _____ •_
Vyriški arba moteriški užsegami megztukai (cardigans) _ _ $16.50
Vyriški nailono marškiniai ---------   $
Sulankstomi lietsargiai, labai geri -------------------------- $
Vilnonės gėlėtos skarelės arba “Cashmilon” skarelės su 

blizgučiais -----------------------------------------------------  $
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 
negalima pasiųsti. Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui “Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu. Suda
rome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame paliki

mus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORESLTD. (Z^Juras)

$ 6.00
$ 5.40
$ 7.80

... $50.00
.... $43.00
.._ $30.00
_ $50.00
._ $36.00

9.50
8.00

7.20

421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite mūsų 
kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

Pharmade BRONX PARK Pharmacy
LEO RATNER, B. P. H- L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE -■ LASALLE — 365-0770

TEL. 525 - 8 971.

CO

ir kapitaliniai automobiliu, remontai

MIKE'S TEXACO SERVICE STATI OUT 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE. P.O.
601 St. Jean Road.

• Atsitiktiniai
e Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

orn^ 6
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

- portretą!- vedybos - krikštynos 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

, ĮVAIRIOS PROGOS

LaSalle Auta Specialist Beg’d.
e Taisymas ir dažymas automobilių 
e Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 
valtys. Sav. G. Desrochers

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

Highland Auto Body
611 LATLEUR AVE., LaSALLE 

★★★

TEL. 366-7281
• Atliekami mechaniniai darbai

• I fores taisymas Ir dalymas 

a Dunlap padangos Ir baterijos
Pardavimas gasolino ir alyvos— lietuviams nuolaida.

Savininkai: y. 189-057J /, J. Žuvys 365-3252

7 psl.
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AKCIJŲ VAJUS
AKCIJŲ ĮSIGIJIMO TASA: 
172. Balsys Leopoldas iš 
Toronto atsiliepdamas į NL 
vajų, nupirko 5-las akcijas . 
Jis yra kvalifikuotas laivų 
statybos inžinierius. Aukštą
ją technikos mokyklą baigė 
Berlyne ir ten kelis metus 
dirbo mokslintų tyrimų 
asistentu. Atvykęs į Kanadą 
gyveno Montrealyje, Vieke is 
laivų kompanijoje ėjo atsa
kingas pareigas.

Gyvendamas Montrealyje, 
buvo aktyvus lietuvių veiklo
je. Kelis metus Išbuvo KLB 
Montrealio seimelio pirmi
ninku ir Jūrų Skautų vadu.

Persikėlęs gyventi į To
ronto, ten irgi įsijungė į lie
tuviškąją veiklą. Suprasda
mas geriau, negu daugelis 
užleistų veiklos barų svarbą 
aktyviai jais rūpinasi. Pav.,

praeitą savaitę LŽS-gos To
ronto skyriaus susirinkime 
skaitė anglų kalba svarbią 
paskaitą, atremdamas prie
kaištus, apie tariamą lietu
viškų SS legiono dalinių eg
zistavimą vokiečių okupaci
jos metu Lietuvoje.
173. Dilys Juozas iš St. 
Catharines nupirko 2 akcijas 
Prieš kelias laidas rašyta, 
kad jo šeima jau turinti 12 
akcijų.

Tad, dėkodami akcijas 
pirkuslems, laukiame atsi
liepiant daugiau.

Numatytam 20.000 dol . 
akcijų vajui, su dabar skel
biamais įsigijimais šukei — 
ta $ 6,400-

J. V. Stankaitis, 
NL Spaudos B-vės Ugdymo 
Reikalams narys.

naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA"

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

f Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

• Serga Ona Ūsienė, operuo
ta Royal Victoria ligoninėje 
ir jau sveikata taisosi.

• Kandtšauskui Juozui šio 
rudens medžioklė atnešė ge
rą latmikį-brledį /"mūsą'7.

INFLIACIJA ???
SUMAŽINK 50% MAISTO 

IŠLAIDAS

DABAR I

Metodas yra patvirtintas Valdžios ir Vartotojų. 
Tūkstančiai naudoja dabar si logiška ir neklystanti 
metodą Šiaurės Amerikoj ir gelbstisi nuo inflia
cijos.

Jūs galite Įsigyti metodą ir informacijas( kuriu 
skaičius ribotas) prisiąsdami vardą ar pavardę, 
adreso ir $ 1.00 šiuo adresu:

Fiat Lux Institute
1255 University Street
Suite 309, Montreal, Que.

PHARMACIE

nanon
ROBERT GENDRON LPH.prop.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATIDARA NUO 9VAL.RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

i

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

DR. V. GIR1UNIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L.*Assomrtion Buvo. 

Montreal.

TML. 255-3535

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— • —

1410 Guy St. pirmas aukotas,

11-12 kambarys
Tel. 932- 6662; namų 737- 968 1.

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

1440 rue Ste~Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

B.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C- E.B-C.S.(c>

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 P/oce Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

8 f Si

• NL spaudos balius įvyks 1975 
metais vasario mfen. 8 d.,šešta - 
dienį prieš užgavėnes, Šv. Kaži - 
miero parapijos salėje. Prašome 
visus lietuvius tai dienai rezer- 
Vuotis laiką, ir jokią parengimu 
nedaryti. NL.

— e —
• Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas ruošia
mas lapkričio 24 d., sekma
dienį po pamaldų, Aušros 
Vartų parapijos salėje. Ren
gėjai- savanoriai -kūrėjai , 
ramovėnai ir šauliai kviečia 
skaitlingai dalyvauti.

PRALEISKITE SU MUMIS 
DAINŲ VAKARĄ

Lapkričio 30 d. šeštadienį, 
8:30 v. v.erdviose "Poly Va
lente Pierre Du Puy"glmna- 
zljos patalpose, 2000 Par- 
thenais, Delorimier ir Onta
rio gatvių kampas, du chorai 
duos dainų vakarą.

Prancūzų choras "Les Es- 
trians", vad. Claude Aubin 
C. S. C. ir Aušros Vartų cho
ras, vad. Mm e Madeleine 
R och.

Prancūzų choras išpildys 
I dainas savo kalboje, o mes 
| savo. Kartu dalnuos"Kur gi- 
į rta žaliuoja" ir "Viens chan
ter avec nous".

J Pirmą kartą mėginame 
t kultūrinius mainus ir vi
sliam ės,kad tai nebus pasku
tiniai. Čia bendravimo ba-

| rai platūs ir Iki šiolei ta 
i kryptim buvo mažai dirbama.

Po koncerto kavutė ir pu
blikos su choristais susipa
žinimas. Įėjimas laisvas ’.

Šį koncertą organizuoja 
Montrealio miesto valdžia, 
finansuoja Federalinė val
džia.

Maloniai kviečiame visus 
kuo gausiausiai atsilankyti ir 
paremti mus moraliai.

Pakvietimai gaunami pas
Aušros Vartų parapijos cho-- 
ristus. A. K.

MOKAME
' i

PILNA DAIKTU VERTE -

JU PIRKIMO KAINA

MOKAME' į ..’i. ' (

IR DAUGIAU

IR DAUGIAU, JEIGU DAIKTAI KAINUOTU 
DAUGIAU DABARTINĖMIS KAINOMIS.

NEATSKAITOMA UŽ AMORTIZACIJĄ I 

TAI RETA NAUJIENA DRAUDIMO SRITYJE. 
APSIDRAUSKITE

ROYAL INSURANCE GROUP - NAUJA SPECIALIA 
NAMU SAVININKO, AR NUOMININKO APDRAUDOS 
FORMA.

ADAMONIS Insurance Agency Inc.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA! Tel. 722-3545

ADVOKATAS

Rj.Isganaitis ha.hcl 
Insurance Exchange Building 

276 St. James Street West, 
Suite 525, Montreal, P.Q. 

Tel: 842 1126, namu 678 - 3660

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL. 727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL.IGNAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

GRĄŽOS OAKARAS
A. V. PARAPIJOS IR PRANCŪZU " LES ESTRIANS" 

JUNGTINIS CHORAS RUOŠIA

KONCERTĄ.
KURIS ĮVYKS lapkričio 30 d., ŠEŠTADIENĮ 8 vai. 30 min. vak. 

POLYVALENTE PIERRE - DU PUY SALEJE, 
2000 Parthenais Street( kampas Delormier ir Ontario)

RUOŠĖJAS: LE CONSEIL DU CIVISME 
DE MONTREAL.

DIRIGUOJA: Mme M. ROCH IR
CLAUDE AUBIN, C.S.C.

ĮĖJIMAS LAISVASI

AUŠROS VARTŲ CHORO OKTETAS SU DIRIGENTE S1UZ. 
M. Roch. Iš kairės: A. Gudas, 
G. Bulota, A. Rusinas, A. Ur
bonas, J. Jankus, H.Celtorlus, 
V. KaČergius ir P. Žukauskas.

• Staiga mirė Pranas Kum
ža. Laidotuvės 16 lapkr. ,1O 
vėl. r. iš Aušros Vartųbaž- 
nyč los.

F U R C0AT5

Siuvame ir remodeliuojame 
kailinius, kepures, stoles ir 
kitus kailių išdirbinius.

Kainą teiraukitės
Fabrike, tel. 845-2912 
Montreal, P.Q.

LEONAS GURECXA5 
Sol.* Manager 

(Lietuvis atstovas)

MONTREAL WEST ] 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Antra 
0 NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI OEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKFTE SU 
Manager*, 

. LEO OUUEKAS

muu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
— (At the pnd of Sherbrooke Sift Wom)

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

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas_______ 8.75%
Term. Ind. 1 m.10.0%

Trumpalaikiai indeliai 
Įvairuojančiomis palūkanomis.

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines_____ ________ 11.5%
Nekiln. turto 11.0%
Čekių kredito___________ 12.0%
Investacines nuo____ _____ 11.5%

Nemok, gyvjbės ąpdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperotyvinė namy ( iki 4 butįi ) ir nony inventoriaus apdrauda. 
Kreiptis: Gil Constantin!, C.I.B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487- 58 20.

KASOS VALANDOS i
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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