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SAVAITINIU ĮVYKIU
APŽVALGA

BL.OGĖJA JAV IR KANADOS
SANTYKIAI '

Mažų nesusipratimų tarp
kaimynų visada pasitaiko. 
Tuo labiau tarp Kanados ir 
JAV, kurių ekonominiai rei
kalai beveik neišskiriami. 
Tačiau paskutiniu laiku tie 
nesusipratimai įgyja vis 
rimtesnio pobūdžio.

Tebesitęsia neišspręsta 
Mackenzie upės alyvos Ir 
dujų vamzdžių linijos staty
bos problema. JAV pasišovė 
statyti atskirą Aliaskos lini
ją, nuo kurios alyva ir su
šaldytos dujos bus gabena
mos į JAV laivais. Kanada 
protestavo prieš tokį trans
portą, bijodama vakarinio 
savo pakraščio užteršimo 
alyva dėl galimų nelaimingų 
atsitikimų.

Porą metų ėjo ginčai dėl 
jautienos neįsįleidimo į Ka
nadą, kadangi JAV naudoja
mas gyvulių augimą žadi
nantis hormonas, įtariamas 
vėžio ligos priežastimi. Ka
dangi JAV kokiu tai būdu 
jautiena ir bendrai maisto 
preduktal pagaminami pi
giau, tai Kanada šįmet visai 
uždraudė jautienos įvežimą 
Iš JAV. Prezidentas Ford 
nesenai pasirašė parėdymą 
tą patį padaryti su jautienos 
raguočių ir kiaulių eksportu 
iš Kanados. Kanadai paslū- 
liūs, tuo reikalu bus pradė
tos derybos.

Neišspręstos problemos 
ir su automobilių gamybos 
sutartimi. JAV tvirtina,kad 
iš jo Kanada turi daugiau 
naudos ir kad jį reikia kas 
lįnet peržiūrėti. Kol kas to
kių peržiūrėjimų Kanada ne
sutiko daryti.

Dabar Kanada nutarėpra- 
dėti mažinti alyvos eksportą 
į JAV,kadangi numato grei
tą alyvos versmių Albertoje 
išsisėmtrhą ir alyvos trūku
mą pačioje Kanadoje. Tatai 
žinoma, Kanados santykių su 
JAV irgi nepagerins. Tuo 
reikalu JAV irgi tikisi grei
tų pasitarimų.

TRUCEAU Į JAV

Gruodžio mėn. 5 d. įvyks Albertos ir Saskačevano 
senai planuotas Kanados m i- provincijų joms uždėtus pro- 
nisterlo pirmininko E.Tru-vincinius mokesčius. Tuo
deau vizitas į Baltuosius Rū
mus, Washington’e.

Pasikalbėjimuose su JAV 
prezidentu Fordu bus pa
liestas jautrus klausimas a- 
pie Kanados intencijas nuo 
1975metųpradžios sumažin
ti alyvos ekportą į JAV 18%, 
o paskui palaipsniui iki vi
siško eksporto sustabdymo 
1982 metais. Taip pat tebėra 
neišspręstas Kanados drau
dimas įvežti iš JAV į Kana
dą jautieną ir JAV revanši- 
nls draudimas įvežti iš Ka - 
nados į JAV kiaules ir kitus 
galvijus. Makenzie alyvos 
vamzdžių linijos klausimas , 
Didžiųjų ežerų užteršimo 

sustabdymas Ir kiti svarbūs 
klausimai tebelaukia Iš
sprendimo.

Min. pirm. P.E. Trudeau

KANADOS BIUDŽETAS

Kanados Finansų Mlniste- 
ris John Turner, ekonomistų 
nuomone, savo uždavinį atli
ko pusėtinai gerai, nors šiuo 
metu dar sunku pramaty
ti naujojo biudžeto pasėkas .

Mokesčiai dirbantiems 
šiems metams sumažinami 
tarp 150 ir 500 dol., o 1975 
m.-tarp 200 ir 750 dolerių. 
Taupyto jam s leidžiama nuo 
apmokestinamų sumų nura
šyti pirmąjį tūkstantį dole
rių gautų palūkanų už san
taupas, bondus ar Šerus.No
rintiems pirktis pirmuo
sius namus, leidžiama per
10 m etų kasmet nurašyti nuo 
apmokestinamų sumų po 
1.000 dol. Mokesčiai padi
dinami už didelius automo
bilius, privatinius lėktuvus , 
alkoholinius gėrtmus-išski- 
riant alų- tabaką ir 1.1.

Statybinėms medžiagoms 
nokesčiai sumažinami nuo
11 iki 5%. Yra palengvinimų 
pensininkams, pav. , vedusi 
pora galės turėti 8, 258 dol . 
neapmokestinamų pajamų. 
Padidinami mokesčiai kor
poracijoms. Tačiau daugiau
sia trukšmo sukėlė Federa
linės valdžios neleidimas a- 
lyvos kompanijoms nurašyti 
nuo apmokestinamų sumų

reikalu dar žada būti daug 
pasitarimų ir derybų.

TERORAS ABISINIJOJE
MilitarinėAbisinijos vald

žia, kuri nuvertė imperato
rių Haile Selassie ir jo vy
riausybę, daugelį kilmingųjų 
ir aukštųjų valdininkų apkal- 
tinokorupc i ja, kyšininkavimu 
ir 1.1. 80 asmenų buvo su
šaudyti, jų tarpe ir pirmasis 
militarlnės valdžios galva 
generolas Am an. Buvo pa
sklidę gandų,kad būsiąs su
šaudytas ir pats imperato - 
rius, tačiau dabar skelbiama 
kad jis išsipirkęs gyvastį 
pe įvesdamas militarinei sonls, B. Raugas, dr. V. Simaitis. (Trūksta V. Vaitiekūno) Nuotrauka L. TamoSelČio.

BENDRUOMENYBĖS '
VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO SEIMAS VYKSTA Šį
SAVAITGALĮ BOSTONE (gruodžio 7-8 d.d., Statler Hilton viešbutyje)

2. Išlaikyti, remti ir stiprin-Į stybėms Europoje ir Azijoje, 
ti Vyriausią Lietuvos Išlaisvini-' kurių interesai yra susikirtę su 
■no komitetą, tęsiantį tautos va- Sovietų .Sąjungos interesais, ne- 
iią dirbti ir kovoti už Lietuvos žiūrint jų vidinės santvarkos ir 
nepriklausomybės atstatymą. ideologijos.

VLIK’O KONFERENCIJOS 
LAISVINIMO DARBO 
IŠVADOS;

Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencijos. įvykusios 1974 m. 
spalio 26 ir 27 d., White Plains, 
N. Y., nutarimai.

A. Lietuvos laisvinimo darbo 
sampratos ir lietuvių bendravi
mo klausimu:

1. Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencija, išklausiusi ir ap
svarsčiusi pranešimą apie Lietu
vos vadavimo sampratą, nutarė 
dar kartą pareikšti nepakeičča-

valdžlai savo turtus Šveica
rijos bankuose, kurie esą 
verti pusantro bilijono dole
rių.

MAKARIOS [ KIPRA_

A rkivyskupas M aka rios , 
liepos 15 d. nuverstas Kipro 
prezidentas, po keturių 
tremties mėnesių Londone, 
nutarė grįžti į Kipro salą ir 
susigrąžinti sau religinį ir 
prezidentūros postus. Atė
nuose jis savo kalboje pa
reiškė niekad nesutiksiąs su 
Kipro salos padalinimu tarp 
turkų ir graikų. Turkai šiuo 
metu valdo apie 40% salos, 
ir tai pačią derlingiausią ir 
labiausiai apgyventą dalį. 
Atrodo,kad Graikija,pralo- 
šusi savo avantiūrą prisi
jungti Kiprą, dabar norėtų 
vėl atsiekti Status quo 
t. y. .suvienyti salą Makarlo 
asmenyje. Turkai jau pasi
sakė prieš jo grįžimą ir 
tvirtina,kad tatai tik apsun
kins Kipro problemos iš
sprendimą.
• Quebec’as numato išleis
ti 32 mil dol.Mirabel indus
triniam parkui. 

LIETUVOS LAISVINIMO DARBU, KONFERENCIJOS DALYVIAI: Is kairės P-je ell. stovi: J. . 
Kavaliūnas. K. Miklai, dr. J. Valaitis, J. Gaila - JAV LB Kramto Valdybos pirm., M. Macke
vičius, A. Simutis — Lietuvos Gen. konsulas, dr. J,K. Valiūnas — Vilko pirm., B. Nainys — 
PLB pirm., T. Blinstrubas — Altos vicep., dr. B. Nemlckas, E. Suplinskas — Kanados LB 
Krašto Valdybos pirm;; ll-je eilėje: R. Kasparas, J. Valaitis, S. Lūšys; Ill-je eilėje: A.
V akselis, A. Gureckas. dr. D. Šatas. J. Audėnas. A. GeSys, kun. V. Bagdonavičius, R. 6e-

mą laisvinimo veiksnių nusista
tymą siekti nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymo, re
miantis nekintančia lietuvių tau
tos valia, Liexuvos valstybingu
mo apraiškomis ir lietuvių išei
vijos tautine pareiga savo tau
tai padėti išsilaisvinti iš okupa
cijos.

2. Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencija drauge su visa lie
tuvių išeivija protestuoja prieš 
okupanto vykdomą pagrindinių 
žmogaus teisių paneigimą Lie
tuvoje, ypač prieš religijos per
sekiojimą ir Lietuvos žmonių 
bendravimo su kitais kraštais, 
varžymą. Kiek įmanoma okupa
cinio režimo varžtų ribose, lais-, 
vojo pasaulio lietuviams tiks
linga puoselėti ir plėsti ryšius
su pavergtoje Lietuvoje gyve- ti ir platinti svetimomis kalbo- 
nančiais tautiečiais išeivijos tau- mjs knygas, liečiančias Lietuvos 
tiniam tapatumui su savo tauta bylą ir lietuvių kultūrą, 
išlaikyti ir solidarumui su ja 
ugdyti. Tuos ryšius mezgant ir 8’ Pastangas kad lietu- 
palaikant, išeivijos lietuviams viai- kurle Yra ^blaškyti po.So- 
tenka vadovautis savo sveikavietx* S^un^- būt^ grąžint! i 
nuovoka, sąžinės jautrumu ir baetuvą.
tautiniu sąmoningumu, vengiant Q išnaudoti kitų valstybių ' 
bet kurių veiksmų, kurie gale- žmoni u pagalbą Lietu- 
tų pakenkti Lietuvos valstybi- vos labui Su latviais ir estais 
niam tęstinumui ar lietuvių tau- artimai bendradarbiauti: veiklą 
tos pąstangoms išlikti ir išsi- derinti vieni kjtus remti ir kiek 
vaduoti iš okupacijos. reikalinga veikti išvien.

3. Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencija, turėdama galvoje, 
kad mūsų visuomenės diferenci- 
jacija ir nusistatymų įvairumas 
yra natūralus ir teigiamas reiš
kinys, taria, kad dėl to toleran
cijos puoselėjimas ir jos laiky
masis mūsų išeivijos organiza
cijų, spaudos ir pavienių asme
nų tarpe yra būtinas. Nesilai
kymas Išio svarbaus dėsnio ap
gailėtinai kenkia išeivijos tauti
niam solidarumui ir laisvinime 
darbo sėkmei.

B. Lietuvos laisvinimo ilga
laikių darbų ir priemonių klau
simu:

1. Rūpintis, kad Lietuvos dip
lomatinės tarnybos įstaigos, reiš 
kiančios Lietuvos valstybingu
mo tęstinumą, būtų išlaikytos.

3, Rūpinais Lietuvos nepri
klausomybės ir lietuvių tautos 
laisvės klausimo ir reikalo at
stovavimu už Lietuvos ribų.

4. Plačiau naudotis tarptau
tiniuose forumuose peticijos tei
se, kurią turi lietuvių organiza
cijos ir lietuviai kaip atskirų val
stybių piliečiai, sekant Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo
principą.

5. Pasirūpinti tautinių ir as
meninių skriaudų lietuviams do
kumentacijos surinkimu.

‘ 6. Rūpintis Lietuvos etnogra
finių sienų dokumentacija. Stu
dijuoti būsimos Europos struk
tūros klausimą tarpvalstybinių 
santykių plotmėje.

7. Ieškoti efektingų būdų leis-

C. Lietuvos laisvinimo eina
mųjų ir specialių darbų bei žy
gių klausimu:

1. Teikti ekonominę, kultūri-f 
nę ir politinę pagalbą lietuviams 
okupuotoje Lietuvoje.

2. Telkti informaciją iš oku
puotos Lietuvos ir ją perduoti 
laisvajam pasauliui: a. straips
niais periodinėje spaudoje, radi
jo, televizijos ir kitomis priemo
nėmis ; b. kasmetiniais leidiniais 
(aplę žmogaus teisių pažeidimus 
ir kitais klausimais); c. išver
čiant į kitas kalbas ir leidžiant 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikas.

3. Informuoti laisvąjį pasau
lį apie Lietuvos bylą aplamai. 
Išskirtinį dėmesį skirti toms val-

4. Orgaanįzacijoms ir foru
mams, galintiems padėti lietu
vių išeivijai ir lietuvių tautai, 
dėmesį skirti tikslingos atran
kos būdu.

5. Teikti paramą tautinėms 
ir tarptautinėms organizacijom, 
pozityviai talkinančioms Lietu
vos laisvinimo bylai.

6. Skatinti gyvenamojo kraš-
to visuomenės tinkamą supažin
dinimą su lietuvių išeivijos gy
venimu ir jos teigiamaisiais dar
bais.

7. Tęsti politinį spaudimą į vi
sų mums prieinamų valstybių 
vyriausybes ir parlamentus, di
džiausią dėmesį kreipiant į Jung 
tines Amerikos Valstybes. Tuo 
tikslu taip pat skatinti lietuvius 
platesniu mastu dalyvauti gy
venamojo krašto politinėje veik
loje.

8. Moksliniais veikalais doku
mentuoti Lietuvos okupaciją 
jos gyvenimą rusų priespaudoje 
ir pastangas išsilaisvinti. Do- 
kumentuotinos šios temos: a. 
Pirmoji rusų okupacija, b. 1941 
metų sukilimas, c. Vokiečių ir 
antroji rusų okupacija, d. 1945 
1952 - ji metai ■ areštai, trėmi
mai, kolektyvizacija, ginkluotas 
pasipriešinimas, e. Lietuviai So
vietų Sąjungos kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose, f. 
1952 — 1970-jų metų laikotar
pis, g. Tautinė ir religinė rezis
tencija, h. Rusijos prisiskirtos 
ir kolonizuotos Mažosios Lietu
vos padėtis, i. Gudijai priskirtos 
rytų Lietuvos padėtis ir jos tau
tiniai santykiai.

9. Remti okupuotos Lietuvos 
gyvenimą studijuojančias insti
tucijas, rūpintis profesine talka 
bei lėšomis ir sekti. Kad numa
tyti darbai būtų laiku atlikti.

KONFERENCIJOS IŠVADŲ 
KOMISIJA:

A. Gureckas
VI. Šimaitis
Jurgis Valaitis

PARAMA NE ŽODŽIAIS
Chicago Vytauto Didžiojo 

Šaulių rinktinės šauliai pasi
tiko Simą Kudirką ir jo šei
mą. Virš šimto šaulių .uni
formuoti ir su vėliavomis 
dalyvavo Marquette Parke ir 
kitose iškilmėse. Šauliai pa
lydėjo S.Kudirką su šeima 
ir į Lietuvių Evangelikų Tė
viškės bažnyčią, ir į Jauni
mo Centrą. ’ ‘

Pagerbimo metu buvo iš
dalinti vokai renkant aukas 
Kudirkų šeimai. Vytauto 
Didžiojo Šaulių Rinktinės 
vardu S. Radzvickas įteikė 
850 dol. auką Kudirkų šei
mai. A.D.
• Buvęs politinis kalinys, 
Valerijonas Šimkus, Lais
vosios Lietuvos redaktorius 
ir verslininkas, Šarkos res
torane, pagerbimo vakarie
nės metu, Kudirkos šeimą 
parėmė 1. OOO dol. auka.

— —•

DĖMESIO i
NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
laikrašti tik už $5.00 pirmuosius po 
užsisakymo metus naujiems skaityto* 
jams. Spausdinama atkarpa 8 psl. , 
kviečiami pasinaudoti.

' ljct<'v9s 
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NeptiHwoma JWim PANORAMA
AUTENTIŠKAS ELTOS PRANEŠIMAS:

L ž Lietuvos i ši aisvinimą! U t ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ
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VIENYBĖS 
BEIEŠKANT

Šio laikraščio ankstyves
nis redaktorius, velionis Jo
nas Kardelis dažnai savo ve
damuosiuose kalbėdavo apie 
lietuvių vienybę. Laikraščio 
skaitytojui jo mintys kartais 
at rodydavo ka ip ne re ikal inga 
ir svarbiausia,neįgyvendina
ma fantazija.

Iš tiesų, gyvenant demok
ratiškame krašte, senai su
pratome, kad nieko blogo, jei 
ne visi išpažįsta tą pačią 
partiją, ai- tą pačią religiją, 
tiki į Dievą ar netiki, ir pan. 
Tačiau iš Lietuvos atsivežtų 
buvusių partijų liekanose Jo
nas Kardelis buvo pajutęs di
delį vienašališkumą ir daž - 
nai nenuoširdumą.

Praėjo visa eilė metų, net 
jau trečioji dekada baigiasi, 
o ta vienybės fermentacija 
tebevyksta, ypač spaudos 
puslapiuose. Vienybės ne tik 
neatsiekta, bet ji šiandien 
prarasta. Vienybė ar solida
rumas jau įgavusios ar nau
dojamos priešingai sampra
tai- vyksta skaidymasis ir 
pagrindiniai tikslai, atrodo, 
primiršti. Akivaizdus pa
vyzdys š.m. rugsėjo 28 d. į- 
vykęs Amerikos Lietuvių 
Kongresas Ch'rago'je. D r. 
Kazys Bobelis- Amerikos 
Lietuvių Ta ybos pirminin
kas tarp kita ko pareiškė:" 
Tebūna Vlll-sis Amerikos 
Lietuvių Kongresas didinga 
Amerikos lietuvių manifes
tacija, parodanti visam lais
vam pasauliui ir taip pat pa
vergtoms tautoms mūsų so
lidarumą, vieningumą ir 
niekadneužgęstantį užsispy
rimą ginti Lietuvos intere
sus". . .

Č ia pat pateikiame Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto V-bos pirmininko 
Juo.ro Gailos bendraraščio 
žodžius: " Spaudoje buvo pa
minėta, kad neseniai įvyku
siame ALTos suvažiavime 
buvo sveikinama LB vardu. 
Tai yra netiesa. Niekas ne
buvo įgaliotas LB vardu kal
bėti ar sveikinti, nes nei 
JAV LB Krašto V-ba, nei 
Tarybos prezidiumas nega
vo jokio pak v ietim o tame su

važiavime, pavadintame A- 
mertkos Lietuvių Kongresu , 
dalyvauti".

Iš šių dviejų Amerikos 
lietuvių žymiausių organiza
cijų pirmininkų pasisakymų 
kiekvienas skaitytojas pasi
darys išvadą, kur ir kokia 
esti ta vienybė ir solidaru
mas. . . Kaip bebūtų didingas 
kongresas, kiek verta tokio 
kongreso manifestacija 
laisvam pasauliui, o ypač pa
ve rgtoms tautoms ?. .. Iš 
viso, ar tokioje situacijoje, 
kai Lietuvių Bendruomenės 
organizacija net nebuvo pak
viesta į Kongreso dalyvius , 
galėjo vadintis JAV- bių 
Kongresu? Ar ruošėjai kar
tais neturėjo tikslo Kongresą 
panaudoti kaip priemonę di
desnei prarajai pagilinti tarp 
lietuvių? Pasekmių rimtumą 
patys skaitytojai supranta. . .

Mes, Lietuviai Kanadoje, 
su apgailestavimu sekame 
savo brolių kaimynų nesan- 
t a ik as. Mums tokio pobūdžio 
nesantaikos jau yra atgyvenos 
ir džiaugiamės laiku nuo jų 
atsipalaidavę /1949-1951 m./. 
Kanadiečiai lietuviai, įsi
jungdami į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Chartą, įsi— 
jungėkartu su Kanados Cent
ro Taryba, ku r i po eilės me
tų nustojo egzistavusi. Kana
diečius lietuvius pakankamai 
patenkina Lietuvių Bendruo
menės organizacija, ku ri su 
niekuo nekonkuruoja Nuošir
džiausiai to linkėtume ir 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuviams.

N o r ėt ųs i d a r p r im i nt i. k a d 
ir pas mus vlenybė-solida- 
rumas lengvai neatėjo. Buvo 
norinčių KLCT-bą palikti 
kaip apjungiančiąja visas ki
tas organizacijas, bet šį 
klausimą išsprendėme per 
Laikinąjį Organizacinį Lie
tuvių Bendruomenės Komite
tą, kuris net kelis metus in
tensyviai dirbo. Buvo ir pas 
mus asmenų, nenusilenkian
čių visuomenės daugumai .Bu
vo net ir skyrių, kurie iki 
šios dienos dar nėra atsis
kaitę finansiniai. . . Bet visa 
tai yra mažaverčiai dalykai, 
prieš patį svarbiausiąjį 
egzistavimo ir veiklos prin
cipą - VIENYBE ’.

P. P aukštaitis

Š.m. lapkričio 5 d. į Ken-I klausomybė ir tautos himno 
nedy aerodromą atskrido Si- autorių dr. Vincą Kudirką; 
mas Kudirka su šeima ir1 ir Simą Kudirką,per kurio 
motina Marija Šulskienė. Jiel ryžtą ir kančias Lietuvos 
buvo sutikti gražaus lietuvių vardas buvo išgarsintas vi- 
būrio, kurių tarpe buvo Lie- same pasaulyje, 
tuvos Generalinis Konsulas 
Anicetas Simutis, Vilko pir
mininkas dr. Kęstutis Va
liūnas, prel. J.Balkūnas, Dai
va ir Romas Keziai, dr. Ro
land ir Gražina Paegle irkt. 
Be to, sutikime dalyvavo du 
Valstybės Departamento pa-( 
reigūnai- William Dyess ir 
Algis Rimas, kurie Kudirką 
pasveikino Valstybės Depar
tamento vardu.

Iš ae rodromo p. p. Paegle 
svečius nuvežė pas Norbertą 
ir Liudą Kulikauskus/Graži- 
na Paegle yra Kulikauskų 
duktė/. Čia jų laukė Kuli
kauskienės sesuo Marija 
Achenbach iš Watterburio 
kuri drauge su Sun o motina 
augo Griškabūdyje. Ji ir iš
kėlė Simo motinos, gimusios 
Brooklyn’e, N Y, Amerikos 
pilietybės klausimą. Nuo to 
ir buvo pradėtos didžiosios 
pastangos Kudirką išvaduoti. 
Šitoje pirmoje Kudirkų šei
mos viešnagėje pas Kuli
kauskus dalyvavo ir Eltos 
redaktorius Juoząs Audėnas, 
ilgoką valandą drauge su 
jais praleidęs.

Lapkričio 6 d. pas Kudir
ką lankėsi amerikiečiai žur
nalistai, radijo ir televizijų 
stočių korespondentai. Lap
kričio 7 d. Kudirkų globėjai 
buvo suruošę spaudos konfe
renciją Waldorf- Astoria 
viešbutyje, Nev Yorke. Joje 
dalyvavo abu New Yorko se
natoriai James W. Buckley 
ir Jacobs K. Javits, pasvei
kinę Simą ir pasisodinę tarp 
savęs. Visas tris dienas, vi
si laikraščiai rašė, visos 
radijo ir televizijos stotys 
pakartotinai rodė Simo Ku
dirkos ir jo šeimos atvyki- 
m ą. P rog r am a buvo rodom a 
per visas Jungtines Valsty
bes ir Kanadą. Vieno laik- 
raštininko paprašytas papa
sakoti apie Sovietų koncent
racijos ‘ stovyklas. S imas at
sakė. kad perdaug užimtų 
laiko ir patarė skaityti Sol
ženicyno knygas, nes ten įp
rašyta tikra teisybė.

Po konfe re ne i jos Kudirkos 
buvo pavežioti po New Yorką. 
Jie aplankė ir Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčią, 
kur Kudirkos motina buvo 
krikštyta. Prie knygos, ku
rioje su rašyt a jos gimimo ir 
krikšto metrika, Kudirkos 
motina, ašarodama, pasakė: 
" Aš niekuomet nemaniau, 
kad šita knyga išgelbės ma
no sūnų". Visa tai buvo pa
rodyta televizijoje.

Dabar jau turime du Ku
dirkas: didįjį varpininką ir 
žymiausią Lietuvos tautos 
žadintoją, visą laiką giliai 
tikėjusį, kad bus atstatyta 
Lietuvos valstybinė nepri-

NAUJAS ATVYKĖLIS

14 d. į Kennedy
NY atvykusi

Lapk ričio 
aerodromą 
Vaclovą Sevruką sutiko Vil
ko vicepirmininkas Juozas 
Audėnas, "Darbininko" re - 
daktorius Paulius Jurkus ir 
visuomenininkas Kazys Sa
dauskas. Naujasis atvykėlis 
laikinai apgyvendintas Wood- 
havene, NY.

Vaclovas Sevrukas,Leono 
s. , gimęs 1940 m. kovo 17 d. 
Leningrade. Lietuvis- nors 
gimtoji kalba rusų. Jo šei
moj pasakojama, kadprotė- 
viai caro laikais buvo iš
tremti į Sibirą. Tėvas lietu
vių kalbos nemoka, bet kaip 
lietuvis pateko karo metu į 
lietuvių diviziją ir pasiliko 
Vilniuje. Vaclovas jaunystę 
praleido Suvoyovo karo mo
kykloje. Lietuvių kalbą iš
moko būdamas 21 m. am
žiaus. Laikė save marksis
tu, nors nuo 17 m. kentėjo 
nuo smūgių ir pažeminimų; 
dėl savo politinio aktyvumo 
nebuvo prileistas prie sto-

SIMAS KUDIRKA sutinkamas Kennedy aerodrome , lapkričio 
5 d. čia yra jo pirmoji nuotrauka Amerikos kontinente: 
Kudirka tarp Vliko pirm. dr. 
do pirm. prel. Jono Btlkūno

simas
Kęstučio Valiūno ir Tautos Fon- 
ir kt. Nuotrauka B. Radzivanienės.

jamųjų egzaminų į aukštąją 
mokyklą ir vėliau pašalin
tas iš universiteto, o taip 
pat ne vieną kartą jam buvę tas į bepročių namus. Drau- 
sukliudyta patekti į aspiran
tūrą. Tačiau šiaip taip, po 
metų laukimo pavyko įsigyti 
universiteto baigimo diplo
mą. Paskutiniu metu buvo 
marksistinės ideologijos 
dėstytoju viename Leningra
do institute bei sociologijos 
ELFĄ fabrike Vilniuje. Jis 
užmezgė ir palaikė ryšius 
su Maskvos Chrdnika leidė
jais ir kartu su vilniečių 
grupe skaitė, platino ir kūrė 
samizdat literatūrą, Už tai 
1972 m. , po 1O su puse me

nėšių vedamo saugumo tai- . 
dymo, buvo teisiamas pagal 
68str.L.B.K. ir patalpin-

Gerb. Redaktoriau...
Gaudama laikraštį turėjau 

progos stebėti jo vystymąsi 
ir labai žymų pagerėjimą 
paskutiniu metu. Nuoširdžiai 
linkiu toliau tęsti "Nepri
klausomą Lietuvą",kurią se
kiau ir džiaugiausi gaudama. 
Per Jūsų asmenį šia proga 
norėčiau padėkoti visai 
Spaudos Bendrovės V-bai. 
Tebūna man leista pareikšti 
savo nuomonę dėl laikraščio 
laužymo ir antgalvių,kurie 
galėtų būti ryškesni.

Prisibijodama Kanados 
žiemos, kasmet išvykstu il
gesniam laikui į pietų kraš
tus. Šią žiemą užtruksiu il
giau, nes vykstu keliems 
mėnesiams į Kaliforniją, gi 
vėliau Naująją ‘Zelandiją. 
Man nesant čia, laikraščio 
siuntinėjimas taip toli nebūtų 
prasmingas ir reikėtų su
laikyti. Ats iradus vasarą at
gal Kanadoje, tikiu toliau 
džiaugtis Jūsų redaguojamu 
laikraščiu " Nepriklausoma 
Lietuva". Linkiu geros 
sėkmės, Emilija Gruodienė

mirties Šešėlyje
Kuris iš mūsų nori kalbė

ti apie mirtį, tą nelemtą 
viešnią, kuri perkerta gyvy
bės siūlą.
matome gyvybės ir mirties 
kovą, jei žiema
atneša baltą mirtį
panaikindama puošnios, ža
lumynais apsikaišiusios va
saros vainikus, tai pavasa
ris, pasipuošęs žalumynais 
bei žiedais, įkūnija naujos 
gyvybės prisikėlimą. Per 
vykstančią kovą už būvį su-

2 psl.

tuviškai su savo atžalynu. 
Taigi,mirtis nusiaubia lie
tuvybę iš abiejų pusių. Ar 
neateis laikas, kada tik mi
rusiųjų miestuose-kapiny- 
nuose berasime lietuvius?

Negrįžtamai iškeliavusie- 
ji/D.P./ savo atžalyno did
žiąją dalį aukojame sveti
miems, o ne savo tautos ka
mienui. Kas gali turėti tiek 
tautinės
arch. V. Landsbergis, kuris « 
išvykęs po 2-ro pas. karo į 
Australiją, grįžo į benuosa- 
vybinę Lietuvą, kad dirbtų 
tautos kamienui. Grįžo ir 
buv. Kauno komendantas A.

ge su juo buvo nuteistas 
darbininkas Stasys Jakas, 
komunistas. Keletas asme
nų pašalinti iš partijos ir 
eilė pažeminti pareigose.Į- 
vykiai betarpiai palietė per 
40 žmonių.

Išėjęs į laisvę Ir nerasda
mas darbo pagal savo kvali
fikacijas, emigravo Izraelio 
valstybės kvietimu. Tiek 
Sevrukas, tiek saugumas ge
rai žinojo, kad pareikštas 
noras važiuoti į Izraelį buvo 
tik forma išemigruoti, o 
saugumui- iuo atsikratyti. 
Atvykęs į Vieną, nevažiavo į 
Izraelį, bet nuvyko į Romą, 
kur jį globoja Vienos lietu
viai i r vienuoliai selaz iečiai

drąsos kaip inž.

sidaro gamtos natūralus ba
lansas, kurį žmonės nesą
moningai ardo, teršdami že
mę, orą ir vandenis savo gy
venimo atliekomis.

Mirtis tikinčiam asmeniui 
nebaisi. Jis žino,kad jo sie
la po mirties susijungs su 
viso pasaulio kilnių idealų 
įkūnijimu, Dievybe. O vis tik 
kiekvienas, pajutęs besiar
tinantį mirties šešėlį, įvai
rių jį slegiančių negalavimų 
pavidale,kovoja pagal išmo
ne, bandydamas sulopyti sa
vo silpnėjantį organizmą ir 
at it oi i nt i neiš ve ng i am ą gy- 
venimo pabaigą. Nors ir ži
nai, jog esi mirtingas,taigi Mikuckis. Lankėsi ir ban- 
anksčiau ar vėliau teks ke
liauti į amžinybę, bet viso
mis jėgomis delsi, kovoda
mas su besiartinančiu mir
ties šešėliu.

Medžiaginiai rūpesčiai ir 
medžiaginių vertybių kaupi
mas /dolerizmas/ dažnam 
atima visą laisvalaikį. Pa
mirštama, kad mirtis gali 
atlankyti visai netikėtai ypač 
tuos, kurie visai negalvoja 
apie persiskyrimą su šiuo 
gražiuoju pasauliu. Kuriam 
iš mūsų neteko lankyti kapi
nynai, kur palaidoti mū
sų mylimieji?

Y ra m ii i jo n i n ių m ie stų 
Kanadoje ir ypač daug JA V , 
bet nemažai randame ir mi
rusiųjų miestų. Toks, pav., 
yra didžiulis kapinynas, virš 
70 akrų, tarp Bostono ir 
Brocktono. Tai Mėlynu Kal
nelių Kapinynas/ Blue Hills 
Cemetery/. Lyg koks iškil
mingas parkas, jis yra pil
nas dekoratyvių medžių ir 
gėlių. Gal koks 5Otūkstan - 
čių ten palaidota ir netoli 
tūkstančiokasmet laidojama, 

įdomu, kokiu tempu mirš - 
ta lietuvybė Š. Amerikoje?

Emigrantai, atvykę prieš 
1-ą pas.karą, jau skuba pa
sitraukti iš gyyųjų tarpo. Jie 
užaugino lietuviškai kalban-

Gamtoje visur čius vaikus, o šių vaikai, ne
sant sąlyčio su tautos ka
mienu, jau tik lietuviškos 
kilmės. Ateiviai po 2-o pas. 
karo, 
lerius,
vaikus gatvės įtakai, 
gelis tėvų įsitaisė puikias 
rezidencijas ir turi doleri- 
nes santaupas, bet toli gra
žu, nebe visi susikalba lie-

skubindami kalti do- 
dažnas paliko savo

Dau-

dė užmegs t i ryšius kitų pro
fesijų žmonės. Tie ryšiai, 
pasirodė, sunkiai duodasi 
užmezgami. Taigi, nors ir 
turime emigracijoje daug 
gydytojų, i nži n ierių, profeso
rių, menininkų ir kt. , - 
jie priversti, veik visą savo 
energiją ir gabumus atiduo
ti daugiausia svetimiesiem.

Jei apsigyventi be nuosa
vybinėje Lietuvoje, mes, se
nieji, nenorime dėl ten esa
mo žemesnio gyvenimo ly? 
gio ir dėl totalitarinio rėži
mo sauvaliavimo. Tačiau, 
jaunimui, nemačiusiam tėvui 
žemės, ten atsilankymas ar 
net Vilniaus universitete 
studijavimas, suteiktų mer
dėjančiai lietuvybei didelę 
atgaivą. Negi mes norime, 
kad ta JAV-se ir Kanadoje 
lietuvybė tir-ptų be perstojo 
ir kad mes neieškotum ėm 
radikalesnių priemonių tam 
lietuvybės nykimui sustabdy
ti.

Tai kas gi tie tikrieji pat
riotai, tautos mylėtojakar ta 
ištautėjanti ir skęstanti/da
lis net alkoholizme pasken
dusi/ medžiaginio gerbūvio 
pertekliuje tautos atžala, sa
vo jaunimą ir savo intelektu
alines pajėgas atiduodantieji 
viską suvirškinančiam ame- 
rikonizmo katilui: ar tas 
vargstantis, daug siaubingų 
dienų ir metų iškentęs, bet 
nemažėjantis 
aukštais 
lietuvybės
tautos kamienas, kuris 
supras daugelio mūsų parti
niais šūkiais išdabintų, gar
siai skambančių ir tautos

(N ukelta į 5 psl.)

• JONO MATULIONIO die
noraštis apie paskutinį vo- 
kietmetį Lietuvoje, kurio 
spausdinimas buvo susi- 
trukdęs dėliai spaustuvės kė
limosi į naujas patalpas, 
vėl yra darbo eigoje. Apie 
18Opsl. jau surinkta,ir ant
roji korektūra peržiūrėta.

Tikimasi, kad sekančių 
metų pIrmoje pusėje knyga 
jau bus atspausdinta.

Knygos išleidimą finan
suoja Jono Matulionio Kny
gos Leidimo Fondas, kurį 
sudarė keliolika iniciatorių 
sudėjusių po IOO dol., t.y. 
apie pusę spausdinimo iš
laidų. Kitos pusės-25OO- 
3000 dol. dar trūksta. Ini- 
cijatoriai norėtų savo būre
lį praplėsti ir šią sumą su
telkti iš naujų "šimtininkų". 
Galima prisidėti ir mažes
nėmis sumomis. Autorius, 
kaip seniau minėta, visiems 
šio užmojo rėmėjams, iš
siuntinės knygą su specialiu 
į rašų.

Laukiame paramos ir iš 
kitų kraštų lietuvių. Pini
gus siųsti Jono Matulionio 
Knygos Leidimo Fondui, 
P ri sikėlimo Parapijos Kre
dito Kooperatyvas, sąsk. 
2973, Toronto, Ont.M6H 1A8

’BALYS SRUOGA MŪSU AT- 
SIMlHlMUOSE” spaudai paruo
dė ir išleido V. Sruogienė, dai
lininkas A. Kurauskas, spaudė 
M; Morkūpas, Chicago, 1974 ns., 
562 psl. ir iliustracijos. Kaina 
10 dol. Tinka Kalėdų dovanai .

Gaunama pas knygų platintc-<

sušvintąs
i ntel ektual i n i a is 
pas t re išk Im a is 

ne-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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SPALIO 9-JI
vobylą. Tai praeitis, kurios 
gyvųjų liudininkų eilės retė
ja. Jaunesniems, kurie papil
do tas eiles kaip Lietuvoj taip 
ir laisvame pasaulyje reika
lingas kelrodis, žinios apie 
Lietuvą ir Vilnių. Ieškodami

(VILNIŲ PRISIMINUS KANADOS SPALIUJE ) medžiagos bibliotekose ir
Stepas Varanka muziejuose, jie užtiks šalia

(Paulės Ancevlčlenės paskaitos pabaiga, kuri buvo skaityta spalio 5 d. Hamiltone)isl;orinJll faktų ir klaidingų

ten gausiai gyvenančiais lie- žinių setais medžiagą Vilniaus 
tuviais, kuriuos dabar šel- klausimą nagrinėdami.Taigi, 
piame drabužių siuntiniais ? kyla būtinas, neatidėliotinas

Šių metų birželio mėnesį 22 reikalas paruošti ir išleisti 
dieną Rytų Lietuvos Rezisten- teisingą lietuvišką šaltinį apie 
cinio Sąjūdžio Kanados ir Vilniaus kraštą.Dar 1945 me-

Kaip lietuviai buvo traktuo
jami kalėjimuose, yra apra
šyta Česnulio knygoje "Nu — 
žmogintleji". Persekiojimai 
tęsėsi per visą okupacijos lai
ką, bet aukščiausio punkto pa
siekė prie paskutinio Vilniaus 
vaivados Bocianskio. Priėjo, 
Bereza Kartuzka virto kon
centracijos stovykla ir jei 
Lenkija nebūtų tai p greitai žu
vus, ateityje prilygtų vokiš
kam Auš vi cui ar Dachau. Ka
ro pradžioje joje atsidūrė net 
kai kurie vilniečiai lenkai.

1936 metais pagal Bocians
kio išdirbtą planą ir ministe- 
rio Becko patvirtintą, užda
ryta daug lietuviškų mokyklų, 
susodinta į kalėjimus daug 
mokytojų ir veikėjų su Laiki
nojo Komiteto pirmininku K. 
Stašiu priešaky. Vienas už ta
riamai ruošiamą sukilimą, 
kitas už sukilimo rėmimą ir 
panašiai. Pagaliau 1938 me
tais kovo mėnesio 17 dieną 
Beckas pasiuntė Lietuvos vy
riausybei užtimatumą. Tą pa
čią dieną lenkų kariuomenės 
dalinys iš Antakalnio karei
vinių nužygiavo Lietuvos pa
sienio link. Kovo 19 Lietuva 
sutiko užmegsti santykius su 
Lenkija. Kareiviai tuo pačiu

1974. XI. 2 7!

"Kanados vyriausybė 
daugiakultūriškumo laiko integraline 
kanadiėtiškos visuomenės dalimi 
ir tuo pačiu kertiniu akmeniu 
realios bei pastovios kanadiečiu 
vienybės, paremtos tarpusaviu respektu 
ir supratimu. Mūsų vyriausybė 
nuosekliai mano, kad 
daugiakultūriškumas gali pilnai 
reikštis dviejų kalbų rėmuose, 
neš abu yra kanadiškosios 
tikrovės dalis.

Kaip ministeris, jaučiąs 
jūsiškės bendruomenės poreikius, 
stengsiuosi būti jūsų atstovu 
ministerių kabinete ir užtikrinti, 
kad vyriausybės politika būtų suderinta 
su visų etnokultūrinių grupių 
tikslais bei siekiais. Kanados 
neanglų ir neprancūzų kultūriniu 
grupių įnašai kartu su anglų ir 
prancūzų bendruomenių įnašais 
formuoja stipresnę krašto 
visuomenę.

Man teko laimė augti 
bendruomenėje, kuri pasižymėjo 
kultūriniu bei kalbiniu įvairumu. 
Kaip dabartinio parlamento ir 
ministerių kabineto narys aš giliai 
domėjausi Kanados kultūrinių grupių 
teisėmis ir gerove. Galbūt tai 
pagrindinis motyvas tokio 
olataus užmojo man pavestoje 
daugiakultūriškumo srityje.

Daugakutūriškumas yra pastovi 
vyriausybės politika Jo programa 
reikalinga tolimesnio dėmesio ir 
ugdymo. Aš esu įsipareigojęs 
bei pasiryžęs vienam ir kitam."

John Munro

Minister Responsible Ministre charge 
for Multiculturalism du Multiculturalisme

Ae MULTICULTURALISM

e> —
keliu grįžo Vilniun, kur len
kai sutiko juos gatvėse su gė
lėmis kaipo "nugalėtojus".
Vėliau kai kurių karininkų bu
vo kalbama, kadkareiviai bū- 
vo siunčiami prie Lietuvos 
sienos su tuščiais šautuvais, 
be šovinių, nes buvo baimės, 
kad ne atsuktų šautuvų į prie
šingą pusę.

Tuo laiku išgarsėjo ir mū
sų Žižmaras. Besitariant dėl 
santykių užmezgimo su Lie
tuva, lenkai ruošė Vilniuje 
viešus mitingus aikštėse. Po 
vieno tokio mitingo po Rydz- 
Smigly kalbos, Pranas Žiž
maras, Vytauto Didžiojo gim
nazijos fizinio lavinimosi mo
kytojas, iššaukė dvi kovon 
lenkų k'orporantą už pavadi
nimą lietuvių tautos "neūžau
gų tauta" — "narod karlow". 
Dvikova įvyko kardais, Žiž
maras nugalėjo, jo oponentas 
atsidūrė ligoninėje. Pasiruo
šimas dvikovai, pati dvikova 
ir jos pasekmės vilniečių gy
venime paliko didelj jspūd| ir 
jaudino ne tik patį Žlžmarą, 
jo artimuosius draugus ir vi
sus lietuvius, bet užimpona
vo net daugeliui lenkų. Pro
kuratūra buvo pradėjus tar
dymą, bet nebaigus, likvida

"Daugiakulturiškumas
• • ■ s

yra pastovi
* t ' •

vyriausybės
politika”

žinių. Pavyzdžiui, kongreso 
bibliotekoje Vašingtone kon- 
gresmano Huberio užrekor- 
duotas pasakymas: "Lietuvą, 
iš rusų išvadavo Lenkijoj 
maršalas Pilsudskis". Pana-,
šių išsireiškimų pasirodo 
ir vietinėje spaudoje Kanado
je. Ir netik lenkai savinasi 
sau Lietuvą. Štai, paskutinia
me tarptautiniame karnavale 
Toronto š. m. birželio mėnesį 
gudai dalino lapelius su lietu-

is kairės: Pranas žiežmaras ir Vaclovas Tamulevičius kaip neperski
riami draugai. Pr.' žižmaras 1940 m. rusų NKVD suimtas, kankintas ir 
be žinios dingęs^ V. Tamulevičius (Vilniaus krašto mokytojos P. An- 
cevii&enės brolis) dirbęs Lydos aps. pienininku; spėjama, kad 1942m 
lenkų partizanų buvo nužudytas. Nuotrauka iš 1927 metų.

vlška vytimi ir užrašu: "Bie- 
larussian National Ęmblem" 
ir anglų kalba paaiškinimas: 
"Balgūdžių kraštas buvo prie 
Novohorodek and Vilna" (prie 
Naugardėlioir Vilniaus), kur 
kilo nauja valstybė "Grand 
Duchy of Litwa" — Didžioji 
Lietuvos Kunigaikštija, kuri 
buvo stipri Baltgudžių vals
tybė. Žemėlapyje visas Vil
niaus kraštas patalpintas Gu
dijos ribose. Gudų paviljono 
vedėjas, neturėdamas kitų 
argumentų, neva juokais lie
tuvių korespondentui paaiški-
no: "girdi, visos pavergtos 
tautos savo žemėlapiuose už
grobia kaimyninių tautų plo
tus". Mums toks posakis, tai 
pirmojo balandžio paleistas 
juokas, bet ateities veikėjai, 
gimę ir užaugę svetur, iš tų 

Amerikos atstovai, suvažia
vę Kanadoje, Paris, Ontario, 
nutarė paraginti dar kartą 
VLIKą kuogreičiausiai išleis
ti Vilniaus Krašto studiją. 
Tuo tikslu suredagavo ir nu
siuntė VLIKo pirmininkui ati
tinkamą rezoliuciją. Nema
nau, kad prileisime prie to, 
kad mūsų ateities lietuviai 
veikėjai važiuotų į Kanados 
lenkų įkurtą Ontario provin
cijoj "Wilno” ieškoti medžia
gos savo studijoms.

Reikia tikėtis, kad ateis 
laikas, kai lietuviai, grįžę 
namo iš įvairių pasaulio kam- 
pųį laisvą sostinę Vilnių, Ge
dimino kalno papėdėje, šir
dingai vienas kitą pasveikins, 
taip kaip kartą lenkų paverg
tame Vilniuje Prūsų Lietuvos 
šdlas Vilius Vydūnas pasvei
kino Joną Basanavičių: "Svei
kas Lietuvos Patriarche", o 
Basanavičius suvalkietis at
sakė: "Sveikas Lietuvos Pra
naše", ir jiedu abu prabilo į 
Ksaverą Vanagėlį, atvykusį iš 
Varšuvos: "Sveikas Lietuvos 
Liaudies Dainiau".

Ar mokės mūsų ateities pa
triotai, kaip jų pirmtakūnai 
pagerbti vienas kito nuopel
nus, paaukotus savo kraštui 
ir savo Tautai ?

ALGIMANTO 
KOORDINACIJOS STOKA 
AR AMBICIJŲ.
PERTEKLIUS

Amerikinės Padėkos diends 
ilgąjį savaitgalį Toronte vyko 
liet, studentų suvažiavimas, 
vietinių įpročiu tariant,:. kon
vencija. Savaimė supranta
ma, mūsų studijuojantis jau
nimas turi būti laikomas iš
eivijos elitu. Su pasitaikan
čiomis išimtimis, greičiau
sia^ jis toks ir yra. Savo su
važiavimuose studentija 
svarsto organizacinius ir 
bendrosios veiklos klausi
mus, išklauso vienos kitos 
paskaitos, draugėn susitelkę, 
neužmiršta ir socialinio ben
dravimo motyvų.

Kas toji mūsų studentija ? 
Tai, galima sakyti, pati akty
viausia ir gausiausia lietu
viškojo jaunimo dalis. Vieni 
jų mažiau, kiti daugiau akty
vūs lietuviškame gyvenime, 
bet, jei norėsime apibendrinti 
to amžiaus išeivijos jaunimą, 
turėsime sutikti, kad, prak
tiškai žvelgiant, kitokio, t. y. 
nestudijuojančio jaunimo mū
sų tarpe, kaipirnėra. O, jei 
kur ir bastosi vienas kitas, 
tai vargiai ar tokį dar rastu
me išvis bet kurios liet, or
ganizacijos sąrašuose. To
dėl, kai kalbama apie atskirą 
lietuviško jaunimo sąjungą, 
kažkaip k^d ir nenoromis, 
akysna krenta lyg ir tam tik
ras dvilypumas: studentų są
junga ir viso kito jaunimo są
junga.

Dažnai kalbame apie būti
nybę kiek galint daugiau kon
soliduoti visą mūsų organiza

INFLIACIJA ???
SUMAŽINK 50% MAISTO 

IŠLAIDAS
DABAR!

Metodas yra patvirtintas Valdžios ir Vartotojų. 
Tūkstančiai naudoja dabar šį logišką ir neklystantį 
metodą^ Šiaurės Amerikoj ir gelbstisi nuo inflia
cijos.

Jūs galite įsigyti metodą ir informacijasf kurių 
skaičius ribotas) prisiųsdami vardą ar pavardę, 
adresa^ ir $ 1.00 šiuo adresu:

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

tais pagal VLIKo deklaraciją 
Vokietijoj ir 1954 metų veiks - 
niųnutarimą New Yorke, Vil
niaus krašto ribų nustatymo 
klausimu rytų Lietuvos Re
zistenciniam Sąjūdžiui pasiū
lius, 1964 metais VLIKas su
tiko išleisti moksliniai pa
remtą, Lietuvoš etnografinių 
sienų studiją ir sudarė komi
siją. 1966 metais prie VLIKo 
atsirado tam pačiam tikslui 
Lietuvos Tyrimo Institutas. 
Tačiau, iki šio laiko minėta 
studija nepasirodė. Ir ar pa
sirodys iš viso? Tas klausi
mas kelia didelį susirūpinimą 
vilniečių tarpe. Pagal VLIKą 
"atsirado politinių kliūčių, 
kurios sustabdė studijos lei
dimą", ir to klausimoį VLIKo 
seimo posėdžio dienotvarkę 
1971 metais neįtraukta. Vie
nas atstovų pareiškė "susilai
kyta studiją išleisti dėl gali
mos reakcijos iš kaimynų pu
sės". Atseit, susilaikykime, 
nes tas nepatinka lenkams. 
O Suvalkus, Seinus, Augusta
vą negi paliksime tūnoti Len
kijos ribose žemėlapyje, pa
talpintame VLIKO išleistame 
dokumentų rinklny"The USSR- 
German agression against 
Lithuania", Nejaugi jau atsi
žadam ir Suva'kų krašto su 

cinę veiklą, glaudinti ją, ma
žinti energiją, lėšas ir poten- 
cialumą griaunančią dvilypę 
veiklą, kuri kartu reikštų ir 
turimų jėgų skaldymą, pilną 
neišnaudojimą. Tuo tarpu, 
atrodo, kai p tik tai ir bandoma 
atlikti su lietuviškuoju išei
vijos jaunimu. Studentų suva
žiavimas Toronte, Jaųniinp 
suvažiavitaias metųpabaigbjė 
Rochestery. Artai ne dvily - 
pumas ? Ar tikrai jis toks 
vertingas ir reikalingas ? Ar 
nešaukiami daugumoje tie pa
tys veidai ir vardai, dalyvau
ti ir viename ir kitame susi
telkime ? Sunkėjant ekonomi
niam gyvenimui, šeimbms vis 
dažniau susiduriant su kylan
čiomis kainomis ir visos ne
suvaldomos infliacijos reiš
kiniais, darosi vis sunkiau 
skirti papildomų lėšų savo 
jaunųjų kelionėms, apsistoji
mui, maistui ir kitoms išvy
kos metu susidarančioms iš
laidoms. Vienu atveju jauni
mą finansuoja tėvai, kitu at
veju pats jaunimas laisvalai
kiu užsidirba vieną kitą dole
rį, bet, visumoje žvelgiant , 
šiuo metu būtų itin pravartu, 
kad įvairių kongresų-suva- 
žiavimų rengėjai bent porą 
kartų persvarstytų tokio ar 
kitokio suvažiavimo šaukimo 
būtinybę.

Atrodo, kadvis dar nekrei
piamas pakankamas dėmesys 
į jaunimofinansinį pajėgumą, 
tikint ar galvojant, kad visi 
turi pakankamai lėšų atsiliep
ti į kiekvieną kreipimąsi. 
Aišku, yra šeimų, kurioms 
piniginės problemos lyg ir 
neegzistuoja, bet, ar tik ne 
daugumai, lėšos kelia dides
nes problemas, vis kylant

3 psi.
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DAINOS choras Jubiliejinio Koncerto metu,Sydney, Australljaj 
Pirmas iš dešinės - choro vadovas Bronius Kiveris.

25 metų sukaktuvinis leidi
nys, 1974. Išleido Maironio 
lietuvių mokyklos tėvų ko- 
m Itetas.

-Redakcinė Komisija susi
deda Iš 11 žmonių. Įžanginia
me žodyje Stefa Bubellenė 
sako:
...Bet nei laisvė, nei Išsi
laikymas tautų eilėje neatei
na lengvais Ir nerūpestln - 
gals keliais. Kas nors turi 
budėti, turi dirbti, siekti, 
kovoti. Turi nepavargti, tu
ri Ištesėti.
...Šiame leidinyje pusla
piais atsiskleidžia pirmieji 
Toronto lietuviškos mokyk
los malroniški takai, pirmo
sios viltingos dienos, išsl- 
t lesu los į netrumpus dvide
šimt penkerius metus. ..
. . . reikėjo daug pastangų su
sisiekti rankomis tarp dviejų 
amžiaus tarpeklių- bręstan
čio jaunimo Ir vyresniųjų 
kartos.

Įdėti Maironio žodžiai:
Mums teko pravesti pirmuo

sius takus, 
Sutiksime priešų; bus kelias 

sunkus 
Be to nieks kovos nelaimėjo.

Tačiau šios mokyklos 25 
metai kūrybingo gyvenimo 
rodo,kad kovą laimėjo diena 
dienon pasiryžę mokytojai, 
tėvai Ir valkai ’.

Leidinys paruoštas su di
dele meile ir rūpestingumu, 
įvairus, gyvos akies pagauti 
ne tik dažnai matomi grupi
niai momentai, bet ir mieli, 
intymūs susikaupimo ir žal-

Andrlus Vaičiūnas, VI sk.

LAIKAS GREITAI BĖGA

Laikas greitai bėga, 
ir mes einam iš mokyklos namo.
Laikas greitai bėga, 
ir mes augam greitai. 
Laikas greitai bėga, 
jau šalta ir sniegas krenta.
Laikas greitai bėga,
Ir mes turim raketas į mėnulį skristi.
Laikas greitai bėga, 
ir mes turim daug didelių laivų ir 

lėktuvų.
Laikas greitai bėga -
Mokykla prasideda ir vėl pasibaigia.
Laikas greitai bėga - 
vakar buvo grynas oras, šiandien yra 

ūžterštas.

DAINOS choras Austra
lijoje lapkr. 9 d. atšventė 
savo veiklos 20 m. Kas met 
choras pritraukia vis dau
giau rėmėjų Ir svečių, negu 
bet kokia kita organizacija.

1954 m. Daina pradėjo su 
44 choristais, šiandien turi 

j net 62, Ir du dlrlgentus:Bro- 
: nlų Klverį Ir Zitą Belkutę.

r
Reikia pabrėžti, kad glau- 

j dus valdybų Ir chorvedžių 
bendradarbiavimas ir sąmo

KOMPOZITORIAUS
VLADO JAKUBĖNO SŪKAKTIS

Šįmet muzikui komozito- 
rlui, pedagogui Ir muzikos 
kritikui suėjo 70 m. Išeivi
joje šios rūšies profesiona
lų neturime perdaug.. .

Jo, muziko kelias, Impo - 
nuojantls: lankė Kauno vals
tybinę muzikos mokyklą, o 
Rygos konservatorijoje ypač 
kompoziciją. Gavęs švietimo 
ministerijos stipendiją, Iš
vyko į Berlyną gilinti kom
pozicijos studijas. Grįžus į 
Lietuvą, buvo pakviestas 
dėstyti Kauno konservatori
joje, kur išbuvo vyr.moky - 
toju 1932-43. Plačiai daly
vavo spaudoje kaip muzikos 
recenzentas. Karo metu pa
sitraukęs į Vakarus,organi

ningos choristų kūrybinės 
pastangos pabrėžia Dainos 
choro pasleką Ir neabejotiną 
stiprybę.

Ta pačia proga reikia pa
gerbti buvusius chorvedžius 
Algį Plūką, Joną Gaižauską, 
Ir a. a. Kazimierą Kavaliaus
ką. Choro repertuaras yra 
platus: Budriūnas, Kača- 
nauskas, Petrauskas, Karo
sas,L. van Beethoven, L.P l- 
garelll Ir visa eilė lietuviš
kų liaudies dainų, kurių dalis 

X

zavo koncertus, akomponavo 
solistams. 1949 m. atvyko į 
JAV. Apsigyvenęs Chicago^, 
mokė muzikos, vargoninin
kavo, akomponavo Ir daly
vauja spaudoje.

Yra sukūręs įvairių sąsta
tų orkestrams kūrinių: sim
fonijų, sonatų,kvartetų, sere
nadų, legendų, dainų ir kt.

Muz. J. Banaitis jo kūrybą 
aptarė taip: VI. Jakubėno 
kūryba epiško pobūdžio, bet 
turi apsčiai ir lyriškai nuo- 
taikinių vietų. Jo veikalai 
pasižymi gera forma, logiš
ku ir koncentruotu muziki
nės minties dėstymu, vienti
sumu, Išbaigtumu. Jis yra 
nuosaikios modernios kryp
ties kompozitorius. 

yra Z.Blelkutės ir A. Pluko 
harmonizuotos.

Lietuvių Dienų proga šių 
metų pabaigoje laukiam as Iš 
JAV Bronius Budriūnas va
dovauti chorui ateinančių 
metų Iškilmių laiku.

Dainiai malonūs greičiau 
dangišką dainą užtraukit - 
veldo liūdnumą nubrauklt ’. 
Jūsų maloni daina, ...
Jūsų auksiniai sapnai...

V. K. Vilkaitis 
Sydney

• Komp. Jeronimas Kačins
kas sukūrė modernią pirmų
jų sonatą smuikui ir fortepi
jonui. JI specialiai parašyta 
smuikininkui Izidoriau! Va- 
syliūnui ir pianistui Vyte
niui M. Vasyllūnui.

• Nedažnai savo programo
se girdime .smuiko ir plano 
rečitalių. Vasyliūnų metinis 
koncertas šį trūkumą at
svers Bostone, gruodžio 15 d. 
Salė- 30 Gainsboro Street , 
kampas Huntington avė; •-«***

Programoje L.v^an Beet
hoven sonataEs dur, op. 12 
nr 3, italo Respighi roman
tiška sonataH moli ir pirmą 
kartą Išpildoma , specialiai 
koncertantams parašyta, J. 
Kačinsko sonata.

Reta proga paslklausytl- 
savo kompozitoriaus Ir savų
jų muzikų.

PAŽINKIME PRAEITI ! KAZE B R A Z D Žl O N Y T Ė. Merginos persivelka, o vyrai pabaigtuvių vakarą šlapi 
šlepinėja. Juo daugiau ir ilgiau laistosi, juo ilgiau apie 
tai pakanka linksmų Ir įdomių kalbų.

2. ŽEMĖS ŪKIO DARBAI ĮR JU PAPROČIAI

/ Tęsinys Iš nr.44, lapkričio 6 d./

ORACIJOS IR LINKĖJIMAI
Įteikiant iš lauko atneštas dovanas arba dainuojamaar- 

va sakoma trumpesnė ar ilgesnė kalba. Kai kur(Girkal - 
ny, Raguvoj) sveikindami šeimininkus deklamuoja eilė
raštį.

Šiaipjau, toje oracijoje daugiau kalbama apie nuplautų 
rugių derlių, apie jų augimą ir pagaliau šeimininkui lin- 

■kima dar geresnių metų. Pav. , Jurbarke sakoma: " Kiek 
vainike varpų, tiek lauke gubų, kiek čia grūdelių, tiek ten 
pėdelių", Gelvonuose plačiau sakoma, kiek pripiovė ku- 
pelių, tiek prikuls bačkelių. Viešintuose bundininkas.ku - 
ris stovi su mergiote, įteikiančia vainiką, pabrėžia, kad 
šįmet geri metai, gerai užderėjo rugiai, didelės ir pilnos 
varpos. Todėl šeimininkui per visus metus nestigsią duo
nelės ir alučio. Jis išmaitinsiąs savo Šeimyną (susipe- 
nėsiąs kiaules) ir dar rugiais užversląs visą turgų. Dot- 
nuviškiai oracijoj pirmiausia dėkoja Dievui: "Dėkui Po
nui Dievui: nupiovėm rugelius — bus per visus metus duo
nelės gaspadoriui, svečiui ir ubagui". Be to šeimininkei 
linkima sėkmės iš šviežių ruginių miltų kepti skanią duo
ną. Šimonių ap. vainiknešė, dėdama ant galvos vainiką, 
taria -"Dieve, duok tamstai sveikai valgyti ir pasilikti 
kitiems metams". Veiverių ap. seniausias kirtėjas, bai
giantis vakarienei, sako šitokią kalbą: "Šis keleivis lau
ke buvo 40 savaičių ir penkias dienas, tai kentė šalčius ir 
karščius, dabar jis ateina pas mus, po kelių savaičių vėl 
išeis, mus palikdainas".

VĖLYVLSNIS ELGIMASIS
su įteiktu vainiku: daug kur nešėjų įteiktas, tuoj pakabina
mas ant sienos grįčioj, seklyčioj ar klėtyje. Juk vainikas 
— ai duonos mūsų visų dienų simbolis, jis atsargiai ger
biamas. Į jį žiūrima, ne kaip į dekoratyvinį, tik pabalg - 
tuvėms reikalingą daiktą, bet kaip į brangią šventenybę, 
4 psl.

Per pabaigtuves jis daug kur laikomas ant stalo lėkštėje, 
ties šefmininkals, kitur per visą pabaigtuvių svečlavlmo- 
si šeimininkė būna su vainiku. Senieji vainikai dažniausia 
sudeginami. Kai kur atiduodavo vištoms. Žiežmarių ap. 
žmonės juos laikydavo, kad žinotų kokiais metais buvo 
geras derlius. Pažymėdavo datą, jų surinkdavo iki 10.Pan 
dello ap. pakabinę vainiką laukia, kol pradės grūdai by
rėti, o pirmą nukritusį grūdą pasidedą skyrium. Daug kur 
vainiko grūdus sumaišo su iškultaisiais ir drauge pasėja, 
nes tada esą gražiausiai užderą. Kai kur rugio vainiko 
grūdą nunešą į bažnyčią pašventinti. Valančių sodžiuje da
romos tokios apeigos su valko varpomis: pavalgę rugla- 
piūtės dalyviai, kambaryje sustoja ratu, kurio viduryje 
abu šeimininkai laikydami runkose po vieną rugių varpą. 
Šeimininkas sako:" Dievas šįmet mums davė gražių ruge
lių, todėl prašykite Jį duoti Ir kitais meteliais". Po tų žo
džių šeimininkas, sveikindamas sulaukus naujos duonos, 
varpas suvilgo Švęstame vandenyje ir šlaksto iš pradžių 
visus žmones, o paskum — kambario sienas, kampus .Pa
galiau paima puodelį, panašų į smilkintuvą, į jį įpila ne
daug rugių grūdų ir visi eina apie namą giedodami šitą 
giesmę:

"Dievas davė duonos mums pakankamai.
Reikia pašventinti ir namo kampai.
Marija Motina paiks kitai vasarėlei,
Bus vėl darbelio rugiapiūtėlėj, 
Angelai apsaugos nuo blogų orų 
Užteks mums visiems-turtingiems ir biędniems".

Baigę šią giesmę, -grįžta į kambarį ir paspaudžia ran
kas.

Suvalkų krašto vietose laistomasi su ypatingu pamėgi - 
mu. Kai valniknešiai treačią kartą sudainuoja:

"Lenkiu gal vėlę žemiausiai
Duodu vainiką brangiausią"

vanduo pasipila į įeinančius iš visų pusių. Visi išsimaudo 
kaip ančiukai.' Kartais vyrai merginas nunešę į tvenkinį, 
ir visai išmaudo. Tačiau už tai pykti griežtai draudžiama.

RUGIAPIUTĖS PABAIGTUVĖS:
vaišinamasi, šokama ir dainuojama. Obelių ap.šeimininkė 
atneša džiovintų sūrių, atidengia sviesto puodynes, praima 
indus su uogienėmis, nuo aukšto nutmadešrų, kumpio, rū
kytos kilandžio. Mėgstama iš šviežių rugių, rupiai nami
nėmis girnomis sumaltų, išvirta košė su saldžiu pienu. .. 
Tradicinis yra pabaigtuvių valgis — virtiniai (su varške 
ar su lašiniais). Žąslių ap. iš seno esąs paprotys pa pi aut 
porą žąsų ar ančių, sudėti kelius baltus sūrius ir atnešti 
bačką alaus. Rumšiškės ap. per pabaigtuves dalijasi tą 
duonos kepalą, kurį šeimininkė Įteikė sutikdama piovėjus 
ir rišėjas su vainiku. Labanoro ap. paskerdžia kiaulę, iš 
rūsio parneša bačką alaus, o dažniau ir savo virto "sa - 
magono".

Yra apylinkių, kur pabaigtuvių valgymo tvarka būdavo 
ypatinga. Veiverių ap. viename stalo gale sėda šeimi
ninkas, antrame šeimininkė, moterys — vienoj pusėj, 
vyrai — kitoj. Raguvos ap. valgyti pradėdavo šeimininkai. 
Gudžiūnuose pirmoj vietoj sėdi tas, kuris lauke varė pir
mąjį barą, o nuo jo vienoj ir antroj pusėj moterys. Prieš 
valgant, ant stalo vidurio padedamos penkios varpos, ir 
be to, į kiekvieno lėkštę į deda po du grūdus. Tik juos su
valgę irha kitus valgius. Kriukuose visų lėkštėse įdeda 
po vieną varpą. (Pabaiga sekančiame nr.)

Ruglaplūtės paskutinysis darbas — pagrėbstai. Šį darbą atlikdavo 
pats "gaspadorlus”, pasikinkęs šauniausią Žirgą,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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NŪDIENE
KUBA

iš praeito numerio )
Kubiečiai savo nelaimių 

neslepia^kaip rusai. Jie pa
skelbia kur nelaimė įvyko ir 
kiek žmonių žuvo. Čia talpi
nu jų automašinos avarijos 
nuotrauką.

Kuboje net ir mažiausia 
dirbtuvėlė yra saugojama 
ginkluotų kareivių. Susidaro 
įspūdis, kad sala yra okupuo
ta. Daug kur matosi didelių 
plakatų su antikapitalistiniais 
šūkiais, bet prieš Ameriką 
neteko pastebėti. Tiktai prieš 
Venezuelą matėsi nedraugiš
kų atsišaukimų. Castro be 
reikalo kišasi J Lotynų Ame
rikos reikalus, nes teko tokį 
atsišaukimą pastebėti: M ū- 
sų žmonių tikslas yra 
suvalstybinti visą 
Pietų Ameriką! Kuba iš 
Pietų Amerikos valstybių nie
ko negauna. Pirma iš Čilės 
dar gaudavo vyno, bet dabar 
ir to negauna.

Įdomiausia Kuboje vieta yra 
požeminiai urvai, kurie ran
dasi apie 160 kilometrų nuo 
Havanos. Į juos reikia nusi
leisti 150 metrų. Vietomis- 
reikia eiti net keturiomis. Se - 
nų žmonių nenori leisti, nes 
jie nepajėgia išlipti atgal, ka
dangi nėra keltuvo.

Choque en Boyeros y Conill

HERIDOS GRAVES Y DANOS A LA PROPIEDAD DEL 
PUEBLO EN OTRO ACCIDENTS DEL TRANSITO

Vėlesniais metais,nebeįstojant naujiems nariams, o pama
žu seniesiems mirštant arba išsikeliant kitur, draugija ėmė 
silpnėti. 1936 metais buvo nutarta priimti į draugiją ir mote
ris, to pasėkoje Vytauto klubo pašalpinė irgi įsteigė moterų 
skyrių.

Šv. Kazimiero d-ja 1937 m. turėjo apie 200 narių, kai tuo 
tarpu šv. Jono Ev.d-ja buvo perpus silpnesnė, tada ir iškilo 
mintis susijungti į vieną d-ją, bet turėti atskirus pašalpinės 
skyrius .Tais metais (1937) esant pirmininku J. Giviui ir įvyko 
tas pageidautas abiejų d-jų susijungimas. 1938 m. tokiai jung
tinei šv. Kazimiero d-jai pirmininkavo M. Vaišnora, jam dar 
pavyko šią d-ją tvarkingai išlaikyti, bet vėliau atėjus į d-jos 
pirmininko pareigas A.Navickui, reikalai pablogėjo. A. Navic
kas buvo vienas iš tų, kurie buvo įsivėlę į nelemtą parapijos 
bylą ir buvo bloguose santykiuose su par. klebonu J. Bobinu . 
Po poros mėnesių A. Navickas turėjo pasitraukti iš valdybos 
ir į jo vietą 1940 metų pradžioje buvo išrinktas Mašnickas 
pirmininkuir vice-pirmininku S.Sabeckas, kurie Irgi nebuvo

ŠY KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENYS p x 6-~
*

4 1- Pradedame spausdinti Montrealio lietuvių, susijusius su $v.
Kazimiero parapija i storiniu s įvykius, kaip yra paruošęs būda
mas vikaru kun. Jonas Gaudze

1974. XII. 4

M. /ČAPKAUSKAS

Tie fantastiški urvai baigia
si po jūra. Vietomis jautiesi 
lyg būtum didžiulėje gotų sti
liaus bažnyčioje. Iš šonų ir iš 

i lubų kyšo įvairiausių spalvų 
i mineralai. Vieną gabaliuką 
leidžiama nusimušti ir išsi
nešti kaip suvenyrą. Į šią 
keistą vietą atsilanko geolo
gai iš įvairių pasaulio kraštų. 
Jau vien tik dėl toš vietos pa
matymo apsimokėjo į Kubą 
nuvykti.

Įdomu buvo aplankyti Ernes
to Hemingvėjaus namą kur jis 
ilgokai gyveno ir kūrė. Jis 
gyveno kaip milijonierius, ant 
aukšto kalno. Vos, vos auto
busas mus užtempė. Vietovė 
nepaprastai graži, apie 15 ki
lometrų nuo Havanos. Visas 
namas dabar vadinasi "He
mingvėjaus Muziejus".

Į namą įeiti neleidžia, bet 
visų kambarių langai atviri, 
todėl viską galima matyti. Jo 
bibliotekoje — 15. 000 knygų. 
Jų pilna kiekviename kamba
ry. Net ir tualete. Prie sienų 
pritvirtintos septynios stirnų 
galvos, o ant grindų jo nušau
tas leopardas. Ant vienos len
tynos stovi, jam asmeniškai 
dovanoti peruvietės daininin
kės I. Sumac, Peru indėnų 
skulptūros. Salione matosi 
originalus Picasso paveiks-

las, ©vidury — stalas ant ku
rio sudėtos jo nebaigtos gerti 
bonkos. Jų yra labai daug. 
Ant kito stalo padėtas jo šau
tuvas Ir daug kulkų.

Apie Hamlngvėjų kalbėjo 
ispaniškai muziejaus virši
ninkas, kuris užbaigė taip: 
"Ht mingvėjus gerai rašė, ge
rai šaudė ir gerai gėrė". Vie - 
na moteris užklausė ar jis 
gerai mylėjo. Į tą klausimą 
nebuvo atsakyta.

Iš lauko pusės ant sienos 
užbrėžta linija. Ji parodo ko
kio aukščio buvo Hemingvė
jus. Kai aš prie sienos atsi
stojau, tai gidas pamatavęs 
pasakė, jog man trūksta aš- 
tuoniųcentimetrų. Vadinasi, 
He mingvėjus buvo šešių pėdų 
ir penkių inčų aukščio.

Jo žmonos Marijos įsaky
mu, prie namo buvo pastaty
tas keturių aukštų bokštas. 
Ji galvojo, kad Ernestas ge
rai bokšte rašys, nes ten jo 
niekas netrukdys. Bet taip ne
buvo. Ernestas ten neparašė 
nė vienos eilutės. Jis mėgo 
rašyti gamtoje. Kubiečiai ne
sistebi, kad jis nuzižudė, nes 
Ir jo tėvas buvo nusižudėlis.

Prie baseino jis turėjo savo 
šunų kapines. Ten jis palai
dojo ir pastatė memorialines 
lentas savo šunims ir kalėms. 
Jie visi palaidoti vienoje eilė
je. Jų vardai tokie: Neron, 
Negrita, Black, Tjnda.

Grįžom kitu keliu. Autobu
so šoferis pasuko į Havanos 
uostą. Uoste daug rusiškų lai
vų. Iš jų keliami rusiški trak - 
toriai ir žemkasės. Pirmą 
kartą pamačiau kubiškų kiau
lių. Jos rudos spalvos.

Uoste fotografuoti nelei
džiama.

Batistos valdymo laikais 
Havana buvo linksmybių 
miestas. Čia nuolat sukosi 
Casino ruletės, o naktiniai 
klubai ūžė Iki ryto. Miestas 
buvo pilnas turtingų ameri
kiečių. Pinigai į Kubą plaukė, 
kaip iš gausybės rago, bet 
mieste viešpatavo korupcija, 
o kaime — skurdas.

Mieste daug parkų, pamink
lų ir senų tvirtovių nuo piratų 
užpuolimų. Havaną dažnai 
puldinėjo anglų ir olandų pi
ratai. Mieste statyba labai 
menka, nes kubiečiams trūks
ta kranų. Atvirai kalbant, 
jiems visko trūksta.

Teko Išgirsti įvairių prana
šysčių apie Kubos ateitį. So- 

1 vietai praves Kuboje "rinki
mus" kaip pabalti jo tautose ir 
įtrąuks ją kaip naują respu
bliką į savo sąjungą. Atstu
mas reikšmės nesudaro. Jei
gu Havajai gali priklausyti 
Amerikai, kodėl Kuba negali 
priklausyti Sovietų Sąjungai ?

Mums liūdna buvo atsisvei
kinti su kubiečiais. Tie varg
šai kovoja dėl laisvės jau nuo 
1871 metų, bet dar nežino ką 
reiškia žodis "Demokratija".

Mūsų išvykoje buvo ir juo
kingų atsitikimų. Vieną die
ną, į autobusą įskrido labai 
didelis bimbalas. Moterys 
pradėjo klykti. Viena mergi
na pradėjo bimbalą gaudyti. 
Kai jirf nutūpė ant lango, tai 
ji iš visos sveikatos, tvojo 
jam su rldikiuliu. Į bimbalą , 
nepataikė, bet langą išmušė. I

Ovienai grupei taip atsiti- | 
ko.

Jie išsinuomavo žvejų laivą 
ir išvyko žuvauti, (Dąep-Sea 
- Fishing). Kada jau kranto 
nebuvo matyti, vienas turis
tas suriko: "To Miami, or 
Death! "

Išbalęs kapitonas pradėjo 
keisti kursą. Jis pagalvojo, 
kad čia ne juokai, bet tikras 
"haidžiaking". Daivą jis atve
dė į kitą prieplauką, o "žve
jus" į viešbutį atvežė autobu
sas.

buvo išvykimas iš Kubos. Ae
rodrome — biauriausia komu
nistinė biurokratija. Reikia 
stovėti eilėje daugiau negu 
valandą, kol patikrina pasą. 
Po to, reikia stoti į kitą eilę^ 
ir vėl stovėti daugiau negu va
landą, kol gauni štampą "Sa
lida".

Bet to dar negana. Sėdėk ii 
lauk dar tris valandas. > kol 
tave įleis į lėktuvą. Saulė

geruose santykiuose su par. klebonu. Nuo šių paskutinių šv • 
Kazimiero d-još pirmininkų ir prasidėjo d-jos mirtis. Jiems 
vadovaujant, 1940 m. jungtinė šv. Kazimiero ir šv.Jono Ev . 
draugija buvo nuvesta į D. L. K. Vytauto klubą. Pagal veikian
čius įstatus,tas pats asmuo negalėjo priklausyti trims pašal
pinės skyriams, gi prisirašę prie klubo pašalpinės, tegalėjo 
priklausyti prie šv.Kazimiero pašalpinės skyriaus, arba prie 
šv.Jono Ev. Iš to irgi pasidarė negerumų, nes vienas pašal
pinės skyrius turėjo likviduotis, tuo pačiu sunaikindamas tei
sę gauti pašalpą ligos metu iš to skyriaus. Vėliau, mirus šv . 
šv.Kazimiero arba šv.Jono Ev. draugijos nariui, klebonas ne
leisdavo bažnyčioje laidojimo metu nariams užsidėti draugi
jos ženklus todėl, kad jie priklausė klubui. Per tokius nesuti
kimus ir kivirčus tarp klebono ir dalies draugijos narių, pati 
pirmoji ir seniausia Kanadoje šv.Kazimiero d-ja tapo galu
tinai likviduota 1942 metais.

Šv.Kazimiero d-ja Montrealyje suvaidino labai didelę rolę 
lietuvių tarpe: jos veikliųjų narių dėka buvo įsteigta lietuvių 
parapija, padaryta svarbių minėjimų, surengta daugybė balių 
ir kultūrinių pasirodymų. Jeigu ne tas parapijoje įvykęs ne
susipratimas 1935-37 m. , dar ir šiandien būtų gražiai gyva
vusi toji šv.Kazimiero d-ja.

( Pabaiga sekančiuose numeriuose )

Sv. Kazimiero parapijos komitetas su klebonu kun. J. Bobinu .
( Šioje nuotraukoje Iš 1957 m. didesnė pusė asmenų Jau yra mirę.)

KReNI 
VE/OROOž/AI

KASDIENINĖS PASTABOS
Jei kiekvienas iš mūsų pakabintų 

savo vargų ir skausmų ryšulėlį ant sie
nos ir žvilgteltų į kitų ryšul ėl ius, - j is 
ko greičiausiai bėgtų prie savojo.

Iš JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos nutarimų : Į smulkmenas nu
tarta nekreipti dėmesio, o svarbesnie
ji klausimai poros savaičių laikotarpy
je turės išsispręsti patys/ Naujienos 
nr. 251/.

Paruošė V.Š.

KALĖDINIAI
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” medžiaga su ornamentais; tinka moterų 

eilutėms arba suknelėms; 1 jardas ___________________ __  $ 6.00
Lygi “crimplene” medžiaga suknelėms, 1 jardas ............ _ $ 5.40
“Crimplene” medžiaga su blizgučiais, 1 jardas _____________ $ 7.80
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 j. viename siuntinyje) 
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga, 3 *4 jardo ..... .. $50.00 
Labai gera eilutei angliška medžiaga, 314 jardo ___________ $43.00
Moterų apsiaustams medžiaga, stora, vilnonė, 3 jardai ______  $30.00
Minko kailis moteriškam apsiaustui __________________ __ __  $50.00
Nailono kailis moteriškam apsiaustui, 3 jardai _____________  $36.00
Vyriški arba moteriški užsegami megztukai (cardigans)____ $16.50
Vyriški nailono marškiniai _________ _____ !__________________$ 9.50
Sulankstomi lietsargiai, labai geri ____ ___ __________________ $ 8.00
Vilnonės gėlėtos skarelės arba “Cashmilon” skarelės su 

blizgučiais ________________________________ _____________  $ 7.20
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 STORES LTD, (Z. Juras)
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.  j

Sunkiausias kelionės etapas 1 spirgina be pasigailėjimo. Jo-
> kio erkondišeno. Žmogus jau- 
jtiesi kaip į peklą papuolęs.
' Prie lėktuvo vėl eilė. Vėl ka- 
Į r ei vi ai tikrina pasus.

Tokie dalykai atbaido turis
tus. Jau kas per daug, tai per 
daug.

MIRTIES ŠEŠĖLYJE. . .
( Atk elta iš 2 p si.)

kamienui nieko nepadedančių 
nutarimų bei rezoliucijų. AK 
argi neskaudu,kai atsiranda 
visuomenininkų bei spaudos 
darbuotojų, kurie net atsi
lankančiuose iš Lietuvos 
dainininkuose įžiūri lyg ko
kius raupsuotus ar net enka
vedistus.

Nemirtingas yra tas,kuris 
neišsižada bet kuriose ap
linkybėse savo iš protėvių 
paveldėtų vertybių. Džiaug
simės, jei tie,kurie gyvens 
po mūsų, nepames savo tėvų 
kalbos ir protėvių žemės 
meilės, ir tuo atveju besiar
tinantis mirties šešėlis 
mums, vyresniems, nebebus 
baisus.net gal laukiamas, 
kaipo amžino poilsio stovis. 
Brockton,Mass. J. Valiūnas

AL. GIMANTO. . .
(Atkelta iš 3 psl.) 

mokesčiui už mokslą, kny
gas, laboratorijas net ir ma
šinų pasistatymą, susisieki
mą.

Mūsų minėtais atvejais, jei 
jau yra studentų suvažiavi
mas vėlyvą rudenį, kodėl 
šaukti tuoj pat, žiemos pra
džioje jaunimo suvažiavimą? 
Jeigu jau toks tikrai reikalin
gas ir neišvengiamas, kodėl 
nepalaukti iki pavasario, su
darant bent kiek Ilgesnį laiko 
tarpą tarp dviejų, mūsų nuo
mone, pakankamai panašių 
jaunųjų susitelkimų. Gal ir 
vėl nebūta bendrosios koordi- 
koordinacijos ir sutarimo?..

Skambink dieną ar naktį Ą,Ą. 
Tel. 521-2185.
Jei nori lietuviškai kalbėti — ekambink

489-5391 (klauek Leo); 
oi. 366 • 2548 arba 277 - 7868

darbo valandomis 
o vakarais namu t

5 psl.
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Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius "Talka” 
šeštadieniais uždaryta. i

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 
Terminuotus depozitus 1 metu 10%
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekiu*. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ S .000.000

Iš Detroito rašo Alfonsas Nakas

TRISDEŠIMT METU - DVIDEŠIMT PENKERI METAI

Taip jau išėjo, kad abu kar
tu pabėgau labai anksti. Lie
tuvą palikau 1944-jų liepos 19 
dieną. Liepos 3-čią ar 4-tą 
didesnio bombardavimų iš 
Vilniaus išrūkytas, dar kele
tą! dienų prasiveržiau į tėviš
kę, "paskutiniu’’ traukiniu 
(taip tuomet gandai skelbė 
apie Radviliškis-Palemonas 
geležinkelio linijos sukarpy- 
mą bolševikų tankų smogia
maisiais kyliais) atsitrankiau 
į Kauną, viską minuojančios 
vokiečių kariuomenės perpil- ' 
dvtame mieste prasivalkiojau 
iki liepos 17-sios. ir tik gele
žinkelininko uniformos dėka, 
laisviausiai, kaip koks turis
tas, vokiškos "kultūros" kar
toninį lagaminėlį nešinas. įli
pau į perkimštą, regis dar 
keleivinį, traukinį. Virbalyje 
su vienu labai artimu draugu 
niekaip negalėjome nuspręsti, 
važiuoti per sieną, ar ne. Nu
sprendėme. pervažiavom ir 
paskui tik tik pėsčiomis ne
grįžome "stoti į partizanus 
ir kariauti". Vis dėlto, trau
kinys kratė, kratė ir nukratė 
per lygius, žaliais atolais ir 
geltonais kviečiais, baltais 
dvarais ir raudonais stogais 
marguojančius Rytprūsių lau
kus, per mažus ir nemažus 
miestukus, iki Breslau-Burg
walde, o paskui porą dešim
čių kilometrų atgal, iki Oels. 
Kiek kur Vokietijoje penkerių 
metų laike buvo gyventa, čia 
nesu pasiryžęs skaičiuoti. 
Bus laikas, jei gyvensiu, vis
ką plačiau ir aiškiau aprašy
ti. O 1949-jų kovo pradžioj, 
vėl anuometiniais bėgliais pa
krautu traukiniu, pusę dienos 
ir visą naktį iš Muencheno 
važiavę, pasiekėme Bremer- 
haveną. Tik keletą dienų ten 
pa poną v ęs, buvau kovo 10 (Me
ną įsodintas į bene dešimties 
tūkstančių tonų JAV kariuo-

Alfonsas ir Bronė Nakai su 
sūnum Viktoru A. B Nakai 

rudenį atšventė 25 metų.
vedybinę sukaktį

menės transporto laiveliūkštį 
Ernie Pyle ir kovo 21 dienos 
ryte, paskutines penkias die
nas žiauriai sirgęs jūros liga, 
išlipau ant liūnu siūbuojančio 
Niujorko krantinės grindinio... 
Taigi, man ir trisdešimt me
tų, ir dvidešimt penkeri jau 
su mėnesiais, jau atšvęsti.

Bet kai šias eilutes rašau 
.(1974-jų spalio pradžioje), tai 
prieš trisdešimtį metų Lietu
voje vyko pati kruviniausią 
drama. Turiu galvoje Žemai
tiją, kur Ir Žemaičių pulkai, 
tik vokiečių šautuvais tegink- 
luoti, kovėsi su bolševikų 
amerikoniškais tankais, ir 
bėglių masės pajūrio ruože 
sprendė-nenusprendė bėgti ar 
likti. Prieš trisdešimtį metų 
Žemaitija laukė stebuklo ir 
stebuklo laukė visa Lietuva. 
Žemaitija globojo visos Lie
tuvos bėglius. Žemaitija dū
savo ir kraujavo, ir vis laukė, 
laukė stebuklo. Spalyje, re
gis, tikrasis pragaras ten 
prasidėjo. Spalio pirmoje pu
sėje, jei neklystu. Nes spalio 
9 dieną Žemaitiją labai dra
matiškai palikusi, iš bombar
duoto traukinio iškritusi, su 
viena tik suknyte, basnirčiom 
apsiavusi, be jokio daiktelio 
rankose į laisvą pasaulį pabė
go būsimoji mano žmona, tuo
met dar labai jaunutė gimna
zistė. Ak, nesipiktinkit "lais - 
yu pasauliu", nes nacių Vo
kieti ja buvo dar labai toli nuo 
laisvo pasaulio. Kalbu, taip 
sakant, su daugtaškiais, na
cių košmarą praleisdamas, 
laisvą pasaulį tik už aštuonių 
mėnesių pasitikdamas. Bet 
jei ne ta lemtinga diena, jei
gu ne pusnuogė ir pus basė ir 
be jokio mažiausio daiktelio, 
lenktynių su rusų tankais ji 
nebūtų laimėjusi. Ir jeigu ne 
anuometinės Žemaitijos nar
sumas, aš neturėčiau nei ši
tos žmonos, nei šitų vaikų... 
Prieš trisdešimtį metų krito 
Žemaitija ir dvidešimtojo 
amžiaus hunai su armijėle 
vietinių kvislingų, pasiėmė 
Lietuvą "perauklėti". Brendu 
per "Literatūros ir Meno" 
numerius ir skaitau vis apie 
naujų miestų "išvadavimus". 
Dar savaitė-kita, žinau, ten 
skaitysiu galutinio triumfo 
blevyzgas. Tris dešimt metų, 
trisdešimt metui Krito ir ant 
mūsų pečių bombos, sekė 
pusbadis gyvenimas Vokieti
joje, sekė Amerikos fabrikų 
sirenos. bet mes tuos trisde
šimtį metų gyvenome lais
vėje. Tiktai vergai nežino, 
kas yra laisvė. Tik tie, kurie 
la >vės niekada nepažino.
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Prie vieno, gan gausiai ap
sėsto stalo, rimta žmonių 
grupė sprendžia moters lais
vėjimo klausimą. Sekmadie
nio popietei į Lietuvių Namus 
susirinkę tautiečiai, taip įsi
gilinę į tą problemą, kad jie 
prisimena kaip amžių bėgyje 
moteris palaipsniui išsiveržė 
iš antraeilės, tik namų apy
voka besirūpinančios darbi
ninkės ir šiandiena įkopė į 
pirmas vietas. Visi, prie 
stalo esą vyrai sutinka, kad 
jų šeimyninio gyvenimo paly
dovės, šiame krašte yra jau 
pasiekusios neribotos lais
vės, savo grožio priežiūros 
ir pasirinktinos veiklos zeni
tą. Kitaip tariant beveik ne
bereikėtų jau diskutto ti to
kios problemos, kurios mū
suose jau ne tik nebėra, bet, 
galima sakyti, ji daugiau ir 
nebeegzistuoja.

Vienas vyras su tud pilnai 
sutinka. Bėttuo pačiu jis no
rėtų dar kažko daugiau iš pa
čios laisvėjimo sąvokos. Kad 
moteris esanti išlaisvinta, to 
jis neneigiąs. Bet jis norėtų 
tą mintį daugiau praplėsti . 
Jis pageidautų matyti moterį 
daugiau išsiryškinančia. Ki
taip tariant jis siūlytų pasta

ri keturias dešimt devintųjų 
spalyje, spėju, buvo maždaug 
pats į Ameriką emigracijos 
vidurys. Kai pradėjome nuo 
1949-jų pradži- s (ir dar ke
liais mėnesiais anksčiau) , 
tai ritomės su Atlanto bangom 
į Niujorką, Bostoną, net į New 
Orleans. Vis mano Ernie Py- 
le laivelio dydžio, tik jau ge
nerolų vardais apkrikštyti, 
kariniai keleivinio transporto 
laivai vežė, vežė ir vežė. Ma
no Ernie Pyle dar dolerių ne- 
taupydamas, dar su baltais 
rėdytais kelneriais, su man
dagiu patarnavimu prie stalų, 
mums, septyniems šimtams 
keleivių, visaip pramogau
jant, ilsintis, arba ramiai sau 
... sergant. O jau visokie Ge
neral X, General Y, General 
Z, kai vežė mano draugus, tai 
turėjo dirbti visus ruošos 
darbus, sako, kartais ir la
bai sadistiškai nusiteikusių 
matrosų pagainiojami. Taigi, 
dvidešimtpenkeri metai, kai 
didžioji masė Vokietiją pali
kome. Kūrėmės čia su di
džiausia aistra. Griebėme po 
darbą, kiti ir po du, kad tik 
daugiau dolerių. Nes pamatė
me, jog doleris gali viską. 
Ak, dar laiku atsiminėm, kad 
reikia tuoktis, ir tik su savo
mis. Kad reikia puotauti. Kad 
reikia organizacijų, kurias 
tik tėvynėje turėjome, ir ku
rias Vokietijoj išsigalvojom. 
Kad reikia vienybių, skilimų, 
chartų, kongresų, deklaraci
jų, rezoliucijų, demagogijų, 
šmeižtų, susitaikymų. . . Gy
vename su demokratijos lais
vėmis, sujos palaima ir ydo
mis.

Gyvename, ir gyvename, ir 
gyvename. Trisdešimt metų 
be tėvynės. Dvidešimt pen
kerius be Europos. Stebiuosi, 
kad mūsų spauda tiek mažai 
anų bėgimų (iš Lietuvos ir iš 
Europos) memuarų teduoda. 
Stebiuosi, kadtiek mažai raš
tingųjų savo nostalgiją į laik
raščių skiltis te palieja. O juk 
nostalgija ir po tris dešimties, 
metų kankina, ar ne ?
jasi.kaddar didesnė ji, nos
talgija, kuo labiau viskas į rū
kus grimzta, kuo labiau į am
žinybę artėjame.
1P~4.X.2.

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

tyti ją mūsų avangardo prie
kyje. Ne tik parodyti ją kaip 
ant kokio garbės pjedestalo, 
bet tą įsakmiai ir užakcentuo 
ti. Bet dėl mūsų gilesnių ar 
lengvesnių įsitikinimų, dėl 
nusistovėjusios rutinos, mes 
lyg ir nedrįstame to prileis
ti, o tuo labiau padaryti. Kad 
moteris daugiau gali, o dau
gelyje atvejų ir geriau suge
ba, to jau nebereikia įrody- 
nėti. Tokių pavyzdžių esą la
bai daug. Jeigu jam būtų leis
ta paminėti tik,porą paprastų 
pavyzdžių ir mieli pietautojai 
supras apie ką jis kalba.

Vieną iš būdingesnių jis 
prisimenąs Prisikėlimo pa
rapijos moterų surengtą ma
dų parodą. Atrodė toks mažas 
ir didesnio dėmesio neturįs 
įvykis, bet parapijos moterys, 
vadovaujamos Loretos Mu
rauskienės taip puikiai viską 
suorganizavo, kad didžioji 
salė vos sutalpino visus atsi
lankiusius žiūrovus.

Kitas dar geresnis, dar 
gražesnį pavyzdį iššaukiąs, 
tai vakarykštis Gedimino Pi
lies menės atidarymas. Lie
tuvių Namų moterų būrelis, 
vad. Aldonos Jankaitienės, I 
taip viską sutvarkė, kad ati
darymas praėjo ne tik šau
naus baliau ženkle, bet ir 
sutraukė pilnutėlę salę sve
čių su pačiu Toronto burmis
tru priekyje. Viena iš pasi
gėrėtinų pasirodymų tenka 
laikyti hamiltoniečių montažą 
"Šimtmečių Littuva". Reži- 
sorė Elena Kudabienė parodė 
senovės Lietuvą su amžiną 
ugnį kūrenančiom vaidilutėm, 
vaidyla ir narsiais karve
džiais. Pagaliau, kad ir mi
nutėlei sustojant prie tos 
darbščios, visur spėjančios, 
visiems padedančios, vakar 
prie įėjimo bilietus pardavi- 
nėjusios Onos Indrelienės. 
Atrodo, kad toji moteris yra 
vientisas. neišsemiamos 
energijos šaltinis. Šiuo atve
ju, vyras maloniai prisime
na tuos laikus, kai Indrelienė 
globojo, kai ji su savo vyru 
pagelbėjo į šį kraštą atvyks
tantiems mūsų ateiviams. O 
mūsų mergaitės tiek vertino 
jos globą, kad dažnai pava
dindavo ją net motina. O jei
gu dar pridėsime vakar šokė
jams grojusiam orkestrui 
pritarusią, visuomet nuotai
kingą. gražiabalsę Laimą 
Mačionienę, tai ir pamatysi
me, kai moteris visuomet iš
siskiria savo iškiliuoju pra
našumu.

Tai klausydami, greta sė
dėję svečiai, negali su tuo ne
sutikti. Bet vienas iš jų išsi
skiria ir nori ką daugiau pa
sakyti. Pradėjęs kalbėti, jis 
sako labai norėtų matyti mo
terį daugiau įsijungiančią į 
mūsų Bendruomenę. Bt jos, 
be mūsų veikliosios moters 
ten nėra to veiksmo. Ten nė
ra to dinamiškumo, kurio mes 
tikėtumęsi ir norėtume ma
tyti. Tai sakydamas, jis tu
rįs omenyje pereitą savaitę 
įvykusį Krašto Tarybos suva
žiavimą. o vėliau įvykusį li
teratūros vakarą. Tiesiog bu
vo keista, kadtokia gausi To
ronto kolonija teparodė tiek 
maža susidomėjimo tais 
svarbiais įvykiais. Tiek Ta
rybos posėdžiai, tiek litera
tūros vakaras tesutraukė tik 
saujelę žmonių.

Dingo- U=U LIETUVIU NAMAI

Praeitą šeštadienį, Ka
riuomenės šventės išvakarė
se. L N didžiojoje salėje įvy
kę Toronto Šaulių Putvio

9^4% ui 90 dienų term, depozitus 
9% už 1 metų term, depozitus 

8!/4% už toup. sąskaitas
6% už depozitus (čekių sąskaita). 

KAPITALAS: $8,800,000

Asmenines paskolas duodame iki $5 000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas tekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL po pietų, Uskyrus 
■ekmadienins. Pirmadienį ir penktadienį nue 10 v. r. iki 8 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (Liepos ir rugpjūčio 

mėneriais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

Kuopos parengimas. Jame mano, kad lietuvių pagalba 
paminėta Lietuvos kariuo- šiame reikale būtų pageIdau- 
menės atsikūrimas ir jos jama ir naudinga. Yra 4 sa- 
reikšmė. Meninėje progra- lės. Būtų daug patogiau, jei 1 
moję Toronto scenos mėgė- jos turėtų trumpus,' lengvai 
jų būrelis suvaidino linksmą ištariamus ir įdomius vai— 
komediją "Kopūstai" Ir At- dus. Visi lietuviai prašomi 
žalyno šokėjai pašoko tautl- žodžiu, raštu ar telefonu, 
nlus šoklus. Į parengimą at- juos pasiūlyti.
sllankė virš 300 lietuvių . Nauji nariai: TTeodoras 
Parengimo pelnas paskirtas Stanulls savo $2OOpaškolos 
LN scenai įrengti. Šaulių lakštą perveda savo sūnų
Putvio kuopai, ypač St. Jo
kūbaičiui, kuris puikiai tą 
pobūvį pravedė, LN labai 
dėkoja.

Praeitoje sekmadienio po
pietėje dalyvavo apie 1 60 
asmenų. Buvo keletas sve
čių Iš tolimesnių vietovių.

Gana dažnai teiraujamasi, 
kada bus gautas barui like
rio leidimas. Teko patirti, 
kad š.m. lapkričio 19 d. Li
queur Bord viešu posėdžiu 
užbaigė tyrinėjimą Ir gal už 
poros savaičių paskelbs 
sprendimą. .Tikimasi, kad 
tas sprendimas bus palankus 
nes jokių skundų ar protestų 
dėl to negauta. M anom a, kad 
dar šiais metais baras bus 
atidarytas.

Praeitą sekmadienį įvyko 
susirinkimas paskolos lakš
tų laikytojų, kurių lakštams 
spalio 30 d. suėjo nemažiau, 
kaip vlėnerl metai. Buvo at
siklausta, a r lakštų laikytojai 
sutiktų pirmus metus neimti 
palūkanų. Susirinkime daly
vavę; St. Banells, O.Delkus, 
P.Dronselka, B. Jackus, J. 
Jankaitis, P. Jukna, A. Kli
mas, I.Krasauskas, J. Kra
sauskas, A. L angas, P.Lells 
T. Stanulls, V. Stanulls, J. 
Strazdas, V. Streltas, J. 
Vaitkus, A. Žlčkus pareiš
kė, kad už pirmuosius metus 
paskolos lakštų palūkanų jie 
neims. S.Gečienė Ir J.Ur
bonas paprašė, kad jiems 
priklausomos palūkanos būtų 
perkeltos į jų įnašų sąskaitą. 
Susirinkime nedalyvavę 
lakštų laikytojai bus atsi
klausti, ką su jų palūkano
mis daryti. Lietuvių Namai, 
atsisakiusiems palūkanų, dė
koja.

Kūčių vakarienės pakvie
timai pardavinėjami sekma
dienio popietėse ir LN raš- 
tlnėje. Norintieji Kūčių va
karienėje dalyvauti, prašomi 
pakvietimus įsigyti iš anks
to, nes tuo bus palengvinta 
šeimininkėms pasirengti.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie Naujų Metų sutikimo 
pakvietimus. Juos galima į- 
sigyti per sekmadienio po
pietes, LN-se ir pas platin
tojus .

LN salėms atėjo laikas 
duoti pavadinimus. LN v-ba

Romo ir Edvardo/po $ 1OO/ 
nario įnašams apmokėti. Jo 
sūnūs yra jaunučiai Ir nega
li balsuoti, tačiau, jis mano 
yra gerai, kad vaikai jaus
tųsi pilnateisiai nariai, kai 
jiems sueis 18 metų.

TAUTOS FONDO 
PAVYZDINGA 
VEIKLA

Tautos Fondo atstovybė 
Toronte, kurios pirmininku 
yra A. Flravlčlus, sekr. V. 
Montvilas, Ižd.P.Morkūnas 
ir narys J. Vaičellūnas, šį
met jau surinko 11, 637 dol. 
/giper trejus metus 29, 711/. 
Šios sumos yra pasiųstos 
Vilkui.

Užtai rinkėjai Ir visuo - 
menė yra verti pagarbos. 
VLIK A S reikalingas vis 
daugiau lėšų. Jo veikimo 
rezultatai yra pasigėrėtini, 
ypač Simo Kudirkos su šei
ma atvykimo į JAV reikalu .

Kanados lietuvių visuome
nė apgailestauja, kad Čikago
je brolis prieš brolį veda 
kovą, bergždžiai eikvoja e-/ 
nergiją, kenkia lietuvių by
lai, demoralizuoja jaunuo
menę ’.Ar negerai būtų, kad 
kanadiečiai sulaikytų pinigų 
siuntimą iki pasitrauks su
sipešę gaidžiai iš vadovavi
mo ? Yra pakankamai jų 
vietoje lygesnio charakte
rio veikėjų, jaunesnių. Kovos 
tarp L. B.P.L. B. ALT tuoj 
pat turi būti baigtos, pasi
traukiant trumparegiams 
kovotojams, netiesioginiai 
tarnaujantiems Lietuvos 
priešams. J.K-mas

DĖMESIO
TORONTIEČIAMS I

NL” laikraščio atstovybės 
būrelis Toronte/ dalyvaujant 
red. PaukMaičiui ir vėl nutarė 
ruošti spaudos balių, kuris 
numatytas po Velykų Lietu* 
viu Namuose. Baliaus datų, 
nustatys būrelio pirm. J. R. 
Simanavičius , suderinąs su 
kitų organizacijų parengimais, 
kad nebūtų tuo pačiu laiku 
daugiau perengimą.

Būrelis išrinko NL ben- * 
drovės Šerų vajui vesti Stasį 
Baneli, kuris tuo reikalu su
darys kelių asmenų komisija:

Visais vajaus reikalais 
kreiptis tel. 241-9632.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIK AUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽlNILĮ IR iŠ KANADOS 

GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKI0 SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAZHJ AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M. Š V EIK AUSK IEN Ė VEDąTeI- 
Siniu Pz T arimu SK yriu. IMetinė prenumerata tik $ 7.00 
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ūsų Kredito Unijos nariui At A SIMONUI MOZŪRAIČIŲ!

mirus, jo žn»onai Salomėjai, sūnui Juozui, giminėms 
ir visiems artimiesiems nuoširdžir^užuojautą reiškia 

Montrealio Lietuvių_ Kredito Unijos 
"Lito” Valdyba

Mūsų Kredito Unijos nariui At A KAZIUI VERBICKUI 
mirus, jo dukterims Anelei, Adelei, Julei, Elenai jr 
Aldonai; sūnums Jurgiui, įCaziui ir Antanui, visiems 
giminėms ir artimiesiems nuoširdžia^užuojauta, 
reiškia — Montrealio Lietuvių Kredito Unijos 

"Lito" Valdyba

A t A mylimam vyrui ir tėveliui SIMANUI MOZŪRAIČIUI 
po ilgos ligos mirus, reiškiame giliausia^ 
užuojauta liūdinčiai jo žmonai Selomėjai, 
sūnui Juozui ir jo šeimai —

Sofija ir Juozas Skučai ir šeima

Brangiam tėveliui KAZIUI VERBICKUI mirus, 
jo dukrai Aldonai Urbanavičienei ir jos 
šeimai nuoširdžiausia užuojauta nuo "Neringos 
Jūrų Šaulių kuopos.

Shicagos 
dangum
LAISVAS KUDIRKA - LAIS
VĖS LIETUVAI Dvi die
nas Chicago’s lietuviai Išgy
veno pakilia nuotaika ir o- 
vactjomis ®tmo Kudirkos su 
šeima atvykimą. Niekad tiek 
Midway aerodrome nebuvo 
susirinkę žmonių kaiplapkr. 
16 d. Visi keliai užsikimšo , 
jau po dvyliktos, nes jis tu
rėjo atvykti iš O’Hare ae
rodromo su malūnsparniu 
apie 1 vai. Čia ne tik maši
nos bet ir autobusai su 
moksleiviais iš daugelio mo
kyklų. Per valandą prisi
rinko apie 5 tūkstančiai. Si
mui su mūsų palydovais i š- 
llpus iš malūnsparnio, pasi
pylė ovacijos. Daugybė pla
katų su "Simai Tu laisvas ir 
Lietuva bus laisva’." Apie 
gal kilometro ilgumo salė 
buvo sausakimša sutinkan
čiųjų, su ašaromis ir 
džiaugsmu veiduose. Polici
ja vos galėjo praskinti kelią

tiems, kurie turėjo atvykti 
spaudos konferencijai. Prie 
įėjimo buvo įteiktos mokyk
lų mokinių atstovų gėlės. 
Sveikinimai vis aidėjo per 
salę.

Buvo televizijos ir foto 
kameros, daugybė spaudos 
atstovų. Konferenciją atida
rė Alto pirm. dr.K. Bobelis , 
pristatydamas kongreso at
stovą Hanrahan, kuriam pa
kilo didžiulės ovacijos.Me - 
ras Daley atsiuntė pasvei
kinimą, taip pat ir apskrities 
pirm. G. ine.Sekė trumpas 
PLB pirm. Nainio ir Balfo 
pirm. M. Rudienės žodis. 
Tada prabilo Simas Kudirka. 
Jis išreiškė gilią padėką ir 
pasakė, jog jaučiasi, kaip 
ištrūkęs iš pragaro. Iš anglų 
kalbos S imu i ve rt ė Kaz ė 
Brazdžionytė, o M. Rudienė 
sutrumpintai, publikai. Poli
cijai padedant, kiekvienas 
lietuvis iš eilės galėjo Simui 
paspausti ranką. Jų tarpe 
buvo nemaža ir amerikiečių. 
Šis sutikimas truko apie 2 ir 
puse valandos.Po to,p. Šar
kos valgykloje įvyko kvies
tinių svečių irkomiteto pri
ėmimas. Simo motina, gi
liai sujaudinta dėkojo vi-

s lems lietuviams, kartu su 
Simu ir jo šeima, kad Ame
rikos ir pasaulio lietuviai 
taip ilgai kovojo dėl sūnaus . 
Po vaišių, nuvyko į Lietuvos 
Dukterų vakarienę, kur buvo 
labai šiltai sutiktas. Prog
ramoje sol.Paurienė padai
navo ir Jaunimo Centro sa
lėje skambėjo džiaugsmin
gos ovacijos, sulaukus tokių 
svarbių tėvynainių.

Sekmadienį, lapkr. 17 d . 
minios žmonių rinkosi prie 
Gimimo bažnyčios. Plevė
savo Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos. Trispalvę iškėlė 
pats Simas Kudirka, saliu
tuojant organizacijų vėlia
voms, giedant Lietuvos 
Himną. Bažnyčioje vyko la
bai jaudinančios pamaldos 
už Simą ir jo šeimą.Parapi
jos choras giedojo " Už Tė
vynę” ir kitas giesmes. Ku
dirkai priėmė Komuniją.Po 
pamaldų nuvyko į Jaunimo 
Centrą, kur jų laukė skautų 
tuntai. Gražiomis ceremo
nijomis buvo padėtas vaini
kas prie Nepriklausomybės 
paminklo. Nuvykus į Lais - 
vos Lietuvos redakciją, V. 
Šimkus įteikė dukrytei ir 
Genei- Simo žmonai-tauti- 
nius rūbus, keletą knygų. 
Kazė Brazdžionytė Lietuvos 
ir Amerikos ant stalo pade
damas vėliavėles.

Po 5 vai. , jų laukė pilna 
Marijos mokyklos salė 
Sveikino kons. Daudžvardie - 
nė, PLB Nainys, dr. Razma , 
o didžiausios ovacijos buvo 
sukeltos kongresm. Dervins- 
ki, Hl, sen. F. Savickui, prez . 
Fordui ir Valstybės Depar-
tamentui. Vysk. Brizgyspo 
invokacijos perdavė kardi
nolo sveikinimą. Meninėje 
dalyje pasirodė sol.Mastie- 
nė, akomp. muz. Vasaičiui, 
deklamatorėBlandytė ir akt. 
Dikinis. Jaunimo Ansamblis 
kuriam vadovauja muz. F. 
Strolia, išpildė himnus ir 
dainas.

Paskutinis kalbėtojas bu
vo S.Kudirka,kurio žodžiai

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA 

RADIO1410MONTREAL |

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevi ?ius, 1053 AlbanelCr., Duvernoy, P. Q» TEL. 669- 8834,

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

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

1974. XII. 4

V Bacėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W.z 
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531

Simas Kudirka pas Chicagos burmistrą. IŠ kairės: Gen.*kon. J. Dauzvardienė,
S. Kudirka, Vliko pirm. dr. K. Valiūnas ir n-eras Daley. Tribune Photo by Michael Budrys

venlmai mus visus jungta, 
kaip jis pasakė:Tautos 
stiprybė- VIENYBĖJE.

B. Brazdžionis

• VAIVORYKŠTĖS projekto 
dalyvės - skautės ir Židinio 
moterys širdingai dėkoja vi
soms ir visiems/ nes tokių 
irgi buvo ’/, kurie su malo
numu ir dosnumu prisidėjo 
prie puikiai pasisekusio lie
tuvių reprezentavimo Tautų 
Festivalyje, Show Mart.

Jeigu mūsų tautodailės de
monstravimas sutraukė nuo
latinius būrius žmonių, tai 
mūsų moterų sugebėjimai 
dailiosios kulinarijos srity
je- pyragų ir tortų - tikrai 
sutraukė nemažesnes žmo
nių bangas ir jų įvertinimą. 
Tikrai, tai buvo įvairiausias

buvo labai reikšmingi ir pa
lietė mažą dalelę savo 
skausmo ir likusių kalėji
muose, kone, stovyklose, 
būklę. Vėl Lietuvos him
nas, dovanos, čekų parti
zanų pristatymas ir pasku
tinis sudiev. Visi plojo Ku
dirkų šeimai. Tai buvo lie
tuvių ir teisingumo triumfo 
dienos '.

Reikia pažymėti, kad ko
mitetas, sudarytas iš Alto , 
Balfo, LB ir Lietuvių Fondo 
labai įtemptai dirbo, kad per
savaitę laiko galėjo taip 
susiorganizuoti. Lietuviai 
sudėjo Simui kraitį virš 13. 
OOO dol. ,ir pirmadienį Ku
dirkai, merui Daley rotušė
je įteikus miesto raktus, 
grįžo į New Jersey.

Nepamirštinas ir latvis 
Briezė. Jei ne jis, tai nie
kas Simo likimo nebūtų ži
nojęs, nes to fatališko laivo 
kapitonas buvo uždraudęs

ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA!
Kalėdų dovanoms išleidžiama*daug pinigų mažaverčiams daiktams, 
o kodėl nepasirinkti niekada savo vertės neprarandančių dovanų?
• LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA. 36 tomai (šios dienos

vertė apie $600.00) parduodama tik už ............................. . .
• VINCO KRĖVĖS RASTAI, 6 tomai (šios dienos vertė

apie $60.00) parduodama tik už ...............................................
• MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai (šios dienos vertė $100.00)

parduodama tik už ...............................................................................
• ENCYCLOPEDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo

pedija anglų kalba), 6 tomai (šios dienos vertė $200.00) 
parduodama tik už ............................................................................

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston. Mass. 02127,
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759

$299.00

$25.00

$42.00

$120.00

U. S. A.

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras istitu- 
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems dafbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $24.00, pusei metų — $13.00, 

trims mėn. — $7.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $22.00, pusei metų — $12.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $25.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Hl. 60608

Į Į Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

j Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖJ IR VARDAS —---------- --------------------------------------
ADRESAS

apie tą įvykį kalbėti.
Amerikiečių TV, radijo, 

laikraščiai mirgėjo Simo ir 
šeimos nuotraukomis. Foto 
A rchyvas, vedam as kun. Ke - 
zio, kai ką įamžino, taip 
pat LTV padarė filmą, foto
grafai nuotraukų, radijo va
landėlės įsirašė įvykius. 
Simą Kudirką matė apie 20 
tūkstančių lietuvių.Jis yra 
mūsų šių dienų herojus, vi
sų mūsų didžiausias laimė
jimas. Tegul jo beveik ke
turių metų kančios irpergy-

ir gražiausias stalas ’. O, be 
abejonės, ir skaniausi ke
piniai, nes žmonės vėl ir vėl 
prie jų sugrįždavo ir klausi- 
nėdavo,kur jų galima pirkti. 
Būdavo nusivylę,kai net tau
todailės meno, nei gobelenų, 
nei pyragų Boutique nepa- 
s lūl ėmė. . .

Šeštadieninės Mokyklos 
mokiniai, vad. R. Lukoševi- 
čiūtės, ir žinomasis mūsų 
Gintaro ansamblis dalyvavo 
programoje šoktais ir muzi - 
ka.

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAI! - LASALLE - 365-0770

TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

to
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

TEXACO MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jeon Road.
Tel. 695 - 3883

■ Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

• LaSalle luto Specialist lleg’H.
- c • Taisymas ir dažymas automobilių 

7725 e°r9® treet e Pardavimas ir taisymas Chaparral 
a a e, ue. firmos snowmobile ir Moto firmos 
TEL: snowblower ir taip pat motorinės

366-0500,366-4203 valtys. Sav. G. Desrochers

Mechanizuotas rotų Ir kitu dailų reguliavimas. Išorės (Body) taisymas ir 
dažymas nauj ame garaže ir moderniom! s priemonėm! s. Kreipkitės— 
De LoVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

★ ★★

T£L. 366-7281

e Atliekami mechaniniai darbai

e l/oree taisymas ir dafymas
e Ounlep padangos ir baterijos

Pardavimas gazolino ir alyvos— liotuviams nuolaida.
Savininkai: V. Šulinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

7 psi.

7

7



AKCIJŲ VAJUS
VAJAUS SĄRAŠO TĄSA: 
175. Adomonis Henrikas, at
kreipdamas konkretų dėmesį 
į dabartinį vajų, nupliko 5 
akcijas. Pirmąją įsigijo 
bendrovės kūrimosi pradžio
je, vėliau papildė Iki 3-jų, 
dabar jau beturįs 8 akcijas • 
Taip pat reikėtų paminėti Ir 
2 akcijas, pirktas sūnaus- 
studento mediko Algio vardu. 
Taigi Adomonio šeima turi 
1O akcijų.

Henrikas Adomonis rnont- 
real tėčiam s gerai pažįsta
mas Iš lietuviškos veiklos . 
Ypatingai jis pasireiškė 
Montreallo lietuviškų orga- 
n Izacl jų konsolidacijoje,kuo-

Henrikas ir Ona Adomo
niai užaugino sūnų ir dukte
rį ir dėjo pastangas, kad val
kai baigtų aukštuosius mok
slus. Sūnus Algis pasiryžęs 
tapti medicinos daktaru, o 
duktė Vida baigė McGUI uni
versitetą Ir jau pradėjo mo
kytojauti.

Henrikas, būdamas suma
nus, nėra praleidęs gerų 
progų pagerinti savo gerbū
vį. Prieš daugelį metų buvo 
užplrkęs vasarvietę prie 
Brome, P. Q. Šiuo metu, kai
noms pakilus, jis ją gerai 
pardavė.

H. Adomonis ilgus metus 
yra buvęs NL Spaudos B-vės 
direktorius.

met jos visos ieškojo būdo 
tilpti po vienu"stogu" Lie
tuvių Bendruomenėje. H . 
Adomonis atstovavo valstie
čių liaudininkų srovę. Jis Ir 
dabar aktyvus dalyvis susi
rinkimų, o ypač Lietuvių 
Kredito Unijos LITO .deta
liai iškeldamas įvairius 
klausimus.

Tad, dėkodami akcijas 
pirkuslems, laukiame atsi
liepiant daugiau.

Numatytam 20.000 dol . 
akcijų vajui, su dabar skel
biamais įsigijimais šukei — 
ta $ 6, 550-

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

Henrikas ir Ona Adomoniai Jų vedybų 25 m e tų s ukaktie s proga.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $ 5.00 metams I

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
orenumeratoš 
mokesčiu.

' Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

G
pharmacie

aanon
^ROBERT GENDRON LPH p.-.p.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

DR. V. G1R1ŪN1ENĖ
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGEL1ENE

1410 Guy St. pirmos oukgtas,

Montre 1 1 - 12 k ombory s
Tel. 932- 6662; nomM 73?- 968 1.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namu 488- 8528

ADVOKATAS

Rj.I s gonaitis ba.bc.l
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1 126, namu 678 3660

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C-, E.R.C.S.fc'

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 14 30

ADVOKATAS

J.P. MILLER.b.a, b.c.l
168 Notre Dame Street E. Avite 205. 

Tel. 8 66-2063; 866-2064

8 fsl.

ROSEMONTO KNYGŲ 
LENTYNA

randasi LITO Ir ADAMONIO 
Apdraudos Agentūros patal
pose Rosemount Blvd. Ji gy
vuoja jau 2 metai,tvarkoma 
Julijos Ir Joanos Adamony- 
čių. Čia galima gauti daugu
mą išleidžiamų lietuviškų 
knygų Ir plokštelių. Artinan
tis šventėms Ir galvojant a- 
ple dovanas, verta pagalvoti 
apie lietuvišką knygą. Rei
kalui esant,čia mielai patar
naujama, norint užsisakyti 
ar atnaujinti prenumeratą 
Nepriklausomai Lietuvai ar 
Tėviškės Žiburiams. Kal
bant apie spaudos platinimo 
/argus, vertėtų susidomėti 
šios knygų lentynos pardavi
mo būdu: parodomoje lenty
noje išstatyta iš turimų po 
vieną knygą ir plokštelę. 
Niekas nesaugo, nepardavi
nėja, nesiūlo. Pirkėjas, išsi— 
rinkęs užmoka šiose įstaigo
se dirbantiems tarnautojams. 
Tokiu būdu į mėnesį parduo
dama už $50. Ar nepaleng- 
vėtų lietuviškos knygos ke
lias Montrealyje, jei tokios 
lentynos atsirastų Šv.Kazi - 
mlero parapijos salėje,Lito 
patalpose/ prie A. Vartų/, 
Nepriklausomos Lietuvos 
redakcijoje. .P. A.
GINTARIEČIU ir JŲ TĖVŲ 

SUSIRINKIMAS
įvyks 15 gruodžio, 12 vai., 
Seselių namuose,sekmadienį. 
Bus aptarti visi einamieji ir 
kitokį reikalai,-kad perdaug 
neišalktų nei jaunimas, nei 
tėvai- bus pavaišinti užkan
džiu. Kviečiami vist daly
vauti šiame metiniame susi
rinkime*.
• K. L.Moterų D-jos Mont- 
realio skyriaus metinė šven
tė prasidės š.m.gruodžio 8 
d. Aušros Vartų bažnyčioje 
pamaldomis, 11 vai. Po to 
seks pusryčiai ir trumpa

programėlė pas Seseles.
Visos narės Ir svečiai 

prašomi šiose iškilmėse da
lyvauti.
• Dėl sustreikavusių Grey
hound autobusų linijos vai
ruotojų, Grandies Lietuviškų 
Vestuvių pastatymas atšau
kiamas ’.

K.L. K. Moterų D-jos 
Montreallo skyrius apgailes
tauja šį įvykį, tačiau yra vil
ties suruošti minimą spek
taklį ateityje.

SVEIKINIMU REIKALU:
Jau paskutinis laikas pa

sveikinti per laikraštį, tad 
dar skambink tel. 366-6220.

BLAIVIOS VESTUVĖS
Dana Vaitkutė, jauna mer

gelė, vos prieš porą dienų 
peršokusi 18 metų, š.m.lap
kričio m.16 d. su Mike Ho- 
lenbeck sumainė aukso žie
dus ir jau įstojo į stoną mo
te rystės.

Vestuvės įvyko Amerikoj, 
St. Albans mieste, Kingdom 
Hall, Jehova Witness apei
gomis.

Vestuvių puota vyko puoš
nioje salėj Bridgeton mieste 
Kanadoje, kur dalyvavo virš 
200 svečių.

Grojo Ban orkestras, pa
lydimas plano. Maistas buvo 
pulkus, o jau gėrimėlis tekė
jo upėm is-vaisių sunka ir 
Pepsicola ’.

Pagal Jehova Witness re- 
1 igiją i r tradiciją .alkohol inių 
gėrimų niekas ir pauostyt 
negavo: tačiau, dėl to niekas 
ir nemirė.

Be to, salėje buvo nerū
koma. 99% tokia pavyzdinga 
tvarka buvo labai patenkinti.

Jaunavedžiai povestuvinėn 
kelionėn išvyko nežinoma 
kryptim, kažkur į Amerikos 
kalnus.

Linkime jaunavedžiams 
s ėkm ės gyve nime ’. Vaidl la

Iš New Yorko
SAVAITINĖS ŽINIOS:

- Simas Kudirka atvykęs į 
Ameriką yra šių dienų sen
sacija. Šis išvargintas po 
kalėjimus žmogus vargais 
negalais atvykęs į New Yor- 
ką, neturi mažiausio poilsio. 
Jau spėjo aplankyti ir Chi- 
cagą bei Clevelandą. Išviso, 
Kudirkos ateitis šiame kraš
te yra šviesi. Kaip New 
Yorke taip ir Chicagoje gau
na pasiūlymus geroms tarny
boms. Clevelandas pasiūlė 
jam padovanoti namą ir su
telkti gerą darbą. Kur Ku
dirkos apsispręs apsigyven
ti, tuo tarpu dar nežinoma.

-Dabar New Yorke badau
ja lietuvis Vaclovas Sevrū
kas, kuris per Kežio radijo 
stotį davė pasikalbėjimą. Jis 
aiškinasi, kad badauja dėl 
religijos persekiojimo Lie
tuvoje ir dėl varžomų lais
vių. Jis esąs gimęs Rusijoje 
kai tėvai caro laikais už lie
tuvišką ve Odą buvo ištremti 
į Sibirą. Ten jis vėliau re
voliucijos laikais mokėsi ir 
tik prieš 20 metų pradėjo 
domėtis lietuviųkalba ir pa
juto, kad esąs lietuvis. Grį-

PARDUODaMOS 3 naujos 
GITAROS žema kai na .

Skambinti vakarais — 
tel. 366-4781

( Classic, acoustic ir baso )

MOKAME
PILNA DAIKTU VERTĖ -

JU PIRKIMO KAINA

MOKAME IR
DAUGIAU,

JEIGU DAIKTAI KAINUOTU 
DAUGIAU DABARTINĖMIS KAINOMIS.

NEATSKAITOMA UŽ AMORTIZACIJĄ ! 

TAI RETA NAUJIENA DRAUDIMO SRITYJE. 
apsidrauskite

ROYAL INSURANCE GROUP - NAUJA SPECIALIA 
NAMU SAVININKO APDRAUDOS FORMA.

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

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

X7.’,V,7 D.H. B A L, T - BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 335, 
Tel: 273 - 3442, 273 - 9 18 1, 737 - 0844.

Foto E.M.L.S. Montreal, Que. 
Sistema.

PIRKTI AR PARDUOTI 
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS 

V. PĖTERAITIS
353-9960 /. Namu - 72 1-06 14 

UNITED TRUST REALTIES, 
7995 Blvd. Les Galeries. D’ Anjou, P G.

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 NORKELIUNAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

ATKREIPKITE 
DĖMESĮ.!

DEIMANTU IŠPARDAVIMAS 
apsiginti nuo infliacijos.

INVESTUOK $5.00 ir mū
sų brošiūra nurodys tokio ga
rantuoto investavimo galimy
bę. Rašyti FIFTY-EIGHT 
FACET DIAMOND 
CORPORATION 
1111 Finch Avenue West, 
Suite 158 
Downsview, Ont, Canada 
M3J 2E6

žęs į Lietuvą jau bolševlk- 
metyje universitete dėstė' 
marksizmą-lenlnlnzmą. Bu
vo kalintas už disidentinę 
veiklą, todėl ištrūkęs iš ka
lėjimo per Izraelį pateko I- 
talijon ir iš čia atvyko į A- 
meriką maždaug kartu su 
Simu Kudirka. Kalba ne 
gryna lietuvių kalba. Norėtų 
studijuoti Harvardo univer
sitete.

-Lapkričio 24 d.Kultūros 
Židinyje buvo pagerbtas ge’ 
konsulas A.Simutis. Pager - 
blmą suruošė bendruomenė 
vadovaujama Vaksello, Ir ki
tos organizacijos .Prisirinko 
apie 300 žmonių.

-Prelatas Jonas Balkūnas 
New Yorko miesto buvo ypa
tingai pagerbtas, sutelkiant 
jam miesto garbės piliečio 
titulą už jo visuomeninę 
veiklą. Jis išvyksta ilges
niam poilsiui į Floridą.

-Kultūros Židinys, pasta - 
tytas ant pranciškonų žemės 
skundžiasi, kad buvo sunk 
surinkti milijoną jo pastaty
mui, o dabar reikės visuo
menei jį išlaikyti, o tai me
tams kalnuotų apie 50.000 
dol. Ir vėl ubagystė.. . Įvy
kęs Židinio bailus, nors buvo 
aukojama nemažiau per 50 
dol. , susirinko 600 žmonių. 
Tai didelis dalyvių skaičius, 
tačiau pajamų židiniui išlai
kyti neperdauglausia.

-Bažnyčios skundžiasi taip 
pat, nes mažai kas jas lanko. 
Geriausiai verčiasi Apreiš
kimo Parapija,kuriai vado
vauja čia gimęs klebonas 
Raugalas Pranas. Dėka jo 
parengimų irmlnėjimų žmo
nių netrūksta. K.K1.

FU R C0AT5

Siuvame ir remodeliuojame 
kailinius, kepures, stoles ir 
kitus kailiu išdirbinius.t

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

MONTREAL WEST

LEONAS GURECKaS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI ! '

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Sale* Manager 
(Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKFTE SU
-Manageniu

CEO GUREKAS_________ _____

mu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the end of Shertxooko Street West!

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, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

Kooperaty vinė nomiį ( iki 4 buty ) ir namu inventoriaus opdrauda. 

Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7- 58 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirm adieniais, 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 nedtrbaira 
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.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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