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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

PAKELTI ATLYGINIMAI
Nemažai protestų ir kriti

kos per spaudą, radijo ir te
leviziją sukėlė algų pakėli
mas Parlamento ir Senato 
nariams bei mlnisteriams . 
Ypač prikišama fin. mln. 
John Turner. Jis, pristaty
damas biudžetą tvirtinti, pa
sakęs, kad turime daryti 
viską, kad būtų sulaikytas 
valdžios išlaidų augimas, y- 
pač tokių,kurios neprlsidedi 
prie gyventojų aprūpinimo 
bei aptarnavimo, prie sulėti
nimo kainų kilimo, ir 1.1.

Taip pat, nuo algų pakėli
mo padidės ir valdžios iš
laidos pensijų išmokėjimui, 
kurį parlamento nariai turi 
teisę gauti, išbuvę 6 metus 
parlamente.

Mitchell Sharp, įnešęs tokį 
algų pakėlimo pasiūlymą, 
aiškino, kad parlamento na
rių algos nebuvo keliamos 
nuo 1971 m. ir siūlomą pa
kėlimą išdalinus, neišeis 
daugiau kaip 6 % į metus per 
šio parlamento kadencijos 
laiką.

MARIJUANOS ĮSTATYMAS

Mirė Walter Llppmann, 
laikomas vienu autoritetin
giausių politinių komentato
rium .išgarsėjęs žurnal ištiš.

(Nuotrauką, daryta prieš 15 melų)

Prieš kelius metus Kana
dos parlamentui buvo pris
tatytas vadinamas "LeDain" 
raportas apie narkotikų var
tojimą. Jame, tarp kitų re
komendacijų buvo ii' pusiau 
legalizavimas iš kanapių 
gaunamo hašišo ir mari- 
juanos. Dabar parlamentui 
yra patiektas įstatymas, pa
gal kurį tie abu narkotikai 
būtų perkelti iš Narkotikų 
akto įMaisto ir Vaistų aktą. 
Praktikoje tatai reiškia,kad 
jų vartotojai gautų tik pini
gines baudas, o ne kalėjimą. 
Pirmą kartą nusikaltus, di
džiausia bauda būtų 500 dol, 
antrą kartą-lOOO dol. Bau
dos nesumokėjus, sektų ka
lėjimo bausmė. Tačiau ha
šišo ir marijuanos pardavi- 
n etoj am s b ausm ės num aty- 
tos žymiai didesnės.

• Vokiečių "Drr Spiegei", iš 
patikimų šaltinių patyrė, kad 
tarp Sovietų Sąjungos ir JAV 
pasie ktas susitarimas, pagal 
kurį Izraelis turės pasitrauk
ti į prieš 1967 metų ribas. Už 
tai arabų šalys turės garan
tuoti Izraelio sienų neliečia
mumą.

Detales tarp minimų šalių 
turėtų aptarti arabų ir Izrae
lio vyriausybės Z<nevos kon
ferencijoje.

Vokiečių nusistatymas ge
riausiai pavaizduojamas vie
no vokiečių ministerio pa
reiškimu: "Mes negalime ri
zikuoti trečiojo pasaulinio 
karo dėl Verksmų sienos”.

JAV KONGRESO DARBAI

» Rusų mokslininkas Sacha- 
rov pranešė telefonu J Vaka
rus, kad Lietuvoje tVilniuje 
ir Klaipėdoje) bei Maskvoje 
slaptoji policija darė kratas 
pas {tariamus asmenis, ry
šium su Lietuvos R. katalikų 
pogrindžio žurnalo pasirody
mu. Maskvoje daryta kratos 
pas keturius rusų tautybės 
asmenis. Maskvoje suimta 
Tverdoklevov - fizikas ir Ko
valev - biologas.

BENDRUOMENYBES
IŠ VLIKC VICEPIRMININKO J. AUDĖNO PRANEŠIMO -

(VLIK’o seime 1974 m. gruodžio mėn. 7 d., Bostone)
Informacijų efektingumas 
Teikiantinformacijas, ten

ka stebėti, kaip jos atsilie
pia ten,kam ir kur jos ski
riamos. Kai, pav. , 1970 m . 
iš Filipinų buvo pradėtos 
Vliko transliacijos Sibiro 
lietuviams, atėjo labai džiu
ginančios žinios, kad lietu
viai transliacijas seka, no
riai klausosi, dažnas iš( 
džiaugsmo pravirksta išgir
dęs lietuvišką žodį, ar muzi
ką ar maldą. Buvo atsiliepta 
kad tremtinių valkai iš tųl 
programų mokosi lietuvių 
kalbos ir kitų dalykų.

Kalbėdami į pavergtuosius 
turime prisitaikyti prie to 
krašto oficialiosios politikos 
iš kurio kalbame. Be to, so - 
vietų diplomatai dėl men
kiausių dalykų akiplėšiškai 
daro triukšmingus demaršus.

Ir vis dėltc. susilaukiame 
gana stiprių puolimų iš bol
ševikų spaudos tiek rusų, 
tiek lietuvių kalba,.YjsAtogai,. 
jie mūsų transliacijas kalti
na tuo, kad jos labai gadinan
čios komunistiškai auklėja
mą jaunimą, kuris labai 
greitai persiimąs buržuazi
niai nacionalistinėmis idėjo
mis. Albertas Laurinčiukas, 
savo redaguojamajame Tie
sos dienraštyje, lapkr. 6d. 
apie mus taip rašo:”Purvi - 
nomis diversijomis užsiimi
nėja lietuviškieji buržuazi
niai nacionalistai. Jie tar
nauja antikomunizmui. Todėl 
mūsų progagandos užsieniui 
pobūd is d 
Urnas".

Dėkui 
programų 
pamini iš kur žinios paimtos. 
Jei kas naudojasi mūsų su
teiktomis žiniomis, kad ir 
nenurodydamos iš kur jos 
paimtos, mes visdėlto su
prantame, kad spaudai ir ra
dijui mūsų žinios vertingos .

Malonu pabrėžti,kad italų 
kalba leidžiamas Eltos biu
letenis, red. prel. Vinco M in- 
cevlčaius, turi didelįpasise- 
kimą italų spaudoje, kurie 
deda jo žinias dargi su savo

turi būti tik puo-

spaudai ir radijo 
vedėjams, kurie

komentarais. Pasinaudoja 
jomis kartais Šveicarijos, 
Belgijos ir Prancūzijos 
spauda.

Prancūzų kalbaleidžiamo- 
ji, Birutės Venskuvienės re
daguojamoji Elta didesnį pa
sisekimą turi bibliotekose, 
valdžios ar mokslo įstaigose 
Ypatingai svarbu tai, kad y- 
ra nemažas šio biuletenio 
pareikala ’imasAfrikos kon
tinento naujose valstybėse, 
buvuiose P rancūzijos kolo
nijose. Vienas žymus Pary
žiaus dienraštis paėmė iš 
Eltos ilgą straipsnį ir įdėjo, 
visai nenurodydamas iš kur 
jis paimtas. Dėl to straips
nio sovietų ambasadorius 
Paryžiuje įteikėPrancūzijos 
užsienių reikalų ministeri
jai protesto notą.

New Yorke anglu kalba 
leidžiamo Eltos biuletenio 
žinios kartais papuola į Time 
dr Newsweek. Šiaip didžioji 

atstovus 
Maskvoje ir tik jų straips
nius, liečiančius Lietuvą, de
da. Anglų kalba leidžiama 
Elta siuntinėjama Valstybės 
Departamentui,įvairių kraš
tų ambasadoms Washingtone, 
konsulatams,misijoms prie 
Jungtinių Tautų, senatoriam, 
kongresininkams, kurie ke
lia Lietuvos laisvės klausi - 
mą irkt.

Į rusų bėgamųjų įvykių 
kroniką Samizdat patenka ir 
žinios 
įvairiais kanalais gaunami 
dokumentai ir Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios 
lietuvių kalba 
Maskvoje esančių 
atstovų rankas nepatenka.

Todėl išleidžiamas extra 
press release ir plačiai pa
skleidžiamas anglo- saksų 
kraštų spaudoje. The New 
York Times Eltą siuntinėja- 
me visą laiką, bet kol kas 
dar neįdėjo nė vienos eilu
tės. O Christian Science 
Monitor atstovas Paul Wohl, 
gavęs press release'; teira- tos ir Bendruomenės pastan- 
vosi telefonu ir po pasikal- gos taip pat gerokai prisidė- 
bėjimo netrukus jo dienraš- jo prie transliavimų lietuvių

tyje pasirodė labai geras 
st ra ips n is.

Visi mūsų laikraščiai tą 
straipsnį panaudojo, jis buvo 
įdėtas ir į Kongreso užrašų 
dienyną /Congressional Re
cord/ .

Šie faktai rodo,kad labai 
sunku su savo firma patekti 
į šio krašto spaudą. Ji deda 
ti.' gerai parašytus aktualius 
asmeniškus laiškus. Lietu
viai atliktų labai didelį pa
tarnavimą Lietuvai, jei daž
niau negu ligi šiol rašytų 
laiškus į vietinę spaudą. Bet 
mūsų informacijos turi pa
sisekimą bibliotekose, so
cialinių mokslų įstaigose ir 
pan. Pavyzdžiui, McArthur 
biblioteka Kenosha, Wiscon
sin, prisiuntusi 50 dol. , ima 
net dvi Eltos kopijas, nes 
vienos neužtenka studentams 
pasidalinti. Ateina į Vliką ir 
Kolumbijos universiteto stu
dentai gauti daugiau medžia
gos apie Lietuvą. O kiek 
gauname laiškų, kuriais pra
šoma daugiau medžiagos '.

Pernai rusai disidentai in
telektualai, susidėję su šio i 
krašto mokslininkais, pra
dėjo New Yorkę leisti A 
Chronicle of Human Rights 
in the USSR, kurio jau išėjo 
dešimt numerių. Jiems 
siunčiame savo informa
cijas. Belgijoje pradėtas to
kios pat rūšies leidinys 
prancūzų ir flamų kalbomis 
prašo mūsų medžiagos.

Jau keletas metų kaip Vil
kas artimai bendradarbiauja Amnesty International, kad 
su Radio Liberty New Yorke, Algis Statkevičius yra daž- 
irMtlnchene. Vlikas jam tei
kia visą dokumentaciją, gau- 

iš Lietuvos. Tačiau, namą iš Lietuvos pogrindžio.
Stotis siuntinėja savo žinias 
Vilkui,- iš visos Sovietijos , 
gaunamų žinių analizes ir 
kitą dokumentaciją. Kad nuo 

spaudos j ateinančių metų pradžios 
Radio Liberty pasiruošusi 
pradėti transliavimus lietu
vių kalba prie to nemažai 
prisidėjo ilgas ir labai pozi
tyvus su šia stotimi Vliko 
bendradarbiavimas. Gauda
ma gausią dokumentuotą lie
tuvišką medžiagą, pati stotis 
labai rūpinosi lietuvių kalba 
programomis. Be abejo, Al-

1970 m.

kalba.
Norime jus painformuoti 

apie Amnesty International 
organizacija, kurt rūpinasi 
politinių kalinių laisve, kur 
jie bebūtų kalinami. Su šia 
organizacija buvo pradė
ta bendradarbiauti
Bendradarbiaujame su orga
nizacijos centru Londone ir 
jos grupėmis .esančiomis 
New Yorke, Briuselyje 
Stockholme, KOlne ir kitur.

Pateiksiu Tamstoms vieną 
būdingą pavyzdį iš šio bend
radarbiavimo eigos.1970 m. 
iš KOlno grupės gavome 
prašymą suteikti žinių apie 
kalinį sociologą Algį Statke- 
vičių,kuris 1970 m. gegužės 
18 d. buvo Vilniuje suimtas 
už tai, kad parašęs Komu
nistų Manifesto Kritiką ir 
Socialinių Tyrinėjimų Lietu
voje Rezultatus/Results of 
Sociological Research in Li
thuania/. Mums tas kalinys 
nebuvo žinomas ir nepasise
kė apie jį gauti jokių žinių. 
Todėl, net pakartotinai klau
siami dėl Statkevičiaus, nie
ko konkretaus negalėjome 
atsakyti. Neseniai gavome 
iš Briuselio ir KOlno grupių 
pranešimus, kad jos apie 
Statkevičių iš "Komunisto" 
žurnalo redaktoriaus Henri
ko Zimano gavusios tokias 
žinias: "Medicinos gydytojas 
Algis Statkevičius dirba Vil
niuje prie greitosios pagal-

‘bos įstaigos". Aš parašiau

Kronika, 
rašyti, į

JAV 94-asis Kongresas 
pradės darbą sausio 14 d.

93-is Kongresas paliks 
ypatingą žymę istorijoje: jis 
pašalino nuo pareigų prezi
dentą, Išaiškindamas ir nus
tatydamas ateičiai būdą,kaip 
turi būti tvarkom as .reikalui 
esant, prezidentų pašalini
mas.

PaskutiniojoKongreso re
korduose liks, kad pirmą 
kartą istorijoje pasinaudota 
25-ju Konstitucijos papildy
mu,patvirtinant Gerald Ford 
ir Nelson Rockefeller vice
prezidentais. Taip pat turės 
svarbios reikšmės ateičiai 
Kongreso P rezidento galios 
sumenkinimas siusti karo 
jėgas į užsienį be Kongreso 
pritarimo. 93-is Kongresas 
padaręs ir mažesnės svar - 
bos nutarimų prieš šventes, 
išsiskirstė atostogų.

PRAEITU METU PABAIGOJE JAV MIRĘ LIETUVIAI: Iš kairės: prof. dr.Juozas Brazaitis, adv.Julius 
. Smetona ir s.anit. pulk. dr. Balys Matulibnis.

nas vardas ir pavardė Lie
tuvoje. Bet, kai užklaustas 
apie sociologą Algį Statkevi
čių, Zimanas rašo apie gy- 
dvtoją Algį Statkevičių, tai 
kyla klausimas,ar nėra pap
rastas išsisukinėjimas, ne
norint duoti ž’nių apie areš
tuotąjį Statkevičių.

New Yorko Amnesty Inter
national grupei yra duotas 
uždavinys rūpintis dr. Izido
riaus Rudaičio išvadavimu , 
kuris gegužės m. buvo nu
teistas trejiems metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Šiuo savo pranešimu mė
ginau Tamstas sutrauktai 
supažindinti su Vlikd infor
macijų suorganizavimu, pa
ruošimu ir platinimu. Pas- 
kutiniaismetaiSjkaip žinote, 
ne tik Lietuvoje, bet ir viso
je Sovietijoje plečiasi rezls- 
tencija. Tačiau, kad ir kiek 
ta rezistencija bebūtų aktyvi, 

, Lietuvos byla pasauliui dar 
nėra gerai žinoma. Mes ne- 
kurstome savo tautos sukilti, 

' L S. ° tik skelbiame tai, kas tenai 
vyksta. Visu savo įsitempi
mu siekiame ir veikiame, ' 
kad Lietuva išsi'aduotų iš 
sovietinės vergijos. Veikime 
visi drauge apie Vilką susi
būrę ir visokeriopai jo dar
bus remdami",

Taip baigė pranešimą Vil
ko seime vicepirminiiikas J. 
Audėnas.

dėmesio i
NL nauĮojl valdyba nutarė siuntinėti 
laikraėtį tik ui $5.00 pirmuosius po 
užsisakymo metus nauĮlems skaityto* 
[ams. > Spausdinama atkarpa 8 psl. , 
kviečiami pasinaudoti.



ž Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
P our la liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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SU NAUJŲ METŲ PRADŽIA
Mūsų kalendorinių metų 

pradžioje atslverčiame nau
ją lapą į ateitį. Pagal gerą 
paprotį- pergalvojame kas 
buvo teigiamo ir kas netobu
lo praeitais metais. Tą da
rome asmeniškame, šeimos, 
įstaigų - įmonių gyvenime. 
Stengiamės mokytis iš pra
eities klaidų ir siekiame to
bulesnės ateities. Tokio 
veiksmo reikalauja, atrodo, 
ir pati žmogaus pri
gimtis. ir mūsų antrąjį tūks
tantį bebaigianti krikščiony
bės era...

Mėginkime sustoti ir pa
galvoti ar ir mūsų lietuviš
kosios bendruomenės išei
vijoje gyvenime pasidaudoja- 
me ta tradicija, ją puoselėja
me, ir su naujais metais ar 
p r ii ryžtame šalinti netobu
lumus, ieškome geresnių 
veiklos būdų, kad derlius 
būtų našesnis.

Pavartę seną ir praeitų 
metų mūsų spaudą, kurioje 
nė kiek nemažiau vieni kitų 
puldinėjimų, kaip buvo prieš 
dešimtmečius- matome:

asmenys pakeitė asmenis, 
ir gal naujose rolėse,bet tuo 
pačiu lietuvio tipu. Nepasi - 
mokinusio iš praeities ir 
nepakankamai guviai ieš - 
kančio tobulumo ateičiai. Ne
mari tarpusavio kova aukš
tosiose lietuvių institucijose 
ne vieną lietuvį nustūmė į 
šalį. Jei tos kovos ir toliau 
nesibaigs, ar neprarasime

ištisų priaugančių generaci-- 
jų? Tokių pasisakymų jau 
tenka nugirsti. Klausimas ir 
problema gyvybiniai. Ar ne 
laikas būtų Naujųjų Metų 
proga apie tai giliau pagal
voti ?

Užvers darni praeitų metų 
eigos lapą perdaug juo 
džiaugtis negalime. Nesi
džiaugėme ir ankstyvesniais 
po Lietuvos suvereninės 
laisvės netekimo, bet pasku
tinieji metai sudavė skaudų 
kirtį, kuomet Australija ir N. 
Zelandija įžūliai ir nedrau
giškai pasielgė Pabaltijo 
valstybių reikalu. Tikėkime 
ateitimi, bet ir tobulinkime 
veiklos būdus l Eikime kartu 
su gyvenimu, kad ateitis 
mums neprikaišiotų praei
ties klaidų.

Nušvito metų pabaiga, kai 
sulaukėme Simo Kudirkos su 
šeima šiame kontinente. Jo 
asmeninė laimė iš kalinio 
tapti JAV garbingu asmeniu, 
prabilti už Lietuvą , sustip
rino musų užsienio lietuvių 
prestyžą. Šiuo atveju,mes 
visi vieningai siekėme jo iš
laisvinimo, parodėme, kas 
mums tikrai rūpi,ir kad su
gebame, kai pasiryžtame, 
būti vieningi.

Paskutiniąsias metų die
nas apgaubė juodas šydas, 
mirus trims žymiems lietu
viams: prof. Juozui Brazai - 
čiui- Ambrazevičiui, adv.J.

Smetonai ir pulk.dr. Baliui 
Matulioniui. Velionys dau
giau ar kuris mažiau, vienu 
ar kitu atveju buvo žymūs lie 
tuviai Lietuvoje ir išeivijoje.

Žvelgiant į artimesnius 
plotus, - praeitųjų metų Ka
nados lietuvių veikla žymiai 
pasistūmėjo iš stagnacijos . 
Ottawoje buvo suruošta lie
tuvių savaitė, kurios progra
moje dalyvavo daug kanadiš- 
kos kviestinės visuomenės ir 
vyriausybės žymių pareigūnų. 
Winnipege įvykusioje Lietu
vių Dienoje be gausaus daly
vavimo kanadiškos visuome
nės ir žymių asmenų, daly
vavo krašto apsaugos min. 
James Richardson. Toronte 
įvairiuose lietuvių rengtuose 
parengimuose buvo kviečia
mi ir apsilankė žymūs vy
riausybės atstovai ir miesto 
valdybos pareigūnai. Ypač 
geresniam kontaktui suka - 
nadiečiais ne lietuviais pri
sidėjo puošniai įrengti Lie- ' kadangi. . . pasisakymas yra 
tuvių Namai.

Montrealyje gi šįmet kon
takto palaikymą su vietiniais 
žymiausiai užakcentavo sa - 
vo veikla vyr. skautės, prn- 
vesdamos Vaivorykštės pro
jektą, atstovaudamos lietu
vių tautodailę ir papročius 
įvairiomis progomis. Ypač , 
ar ir nemažiau svarbus ir jų 
sugebėjimas patraukti ne
mažą būrį jaunųjų ir vyres
niųjų lietuvių prie šios veik
los.

Tuo pačiu, negalima nesu
minėti ir gana liūdną faktą, 
kad DLK Vytauto Klubo pas
tatas, St. Catherine str. E., 
buvo parduotas už pusę rin
kos paidavir kr.. os.Jame, 
taip kita ko,veikė ilgus me
tus nakt inis knbaretas su gė
rimais. Montrealiečiai netik 
nesugebėjo jo išlaikyti, bet ir 
tinkamai parduoti /bankra
tuoti/. Klubo pastatas naujai 
pastatytas 1965 m. ir kaina
vęs apie 300. OOO dol. Pas-, 
kola už 7 % buvo sukelta iš 
pačių klubiečių tarpo. Toks 
absurdas irgi vertas didės - 
nio dėmesio.

Taigi, naujaisiais metais 
būkime vieningesni, ryžtin
giau pristatykime ir ginkime 
savo tautos reikalus vietinių 
žmonių tarpe ir - būkime 
praktiški. O kontaktui savo 
tarpe- neapleiskime spau- 
dos l

P r. Paukšta it is

TAIKOS LITUANIKA NĖRA 
LIETUVOS AUKSO DALIS
"Nepriklausomos Lietuvos" 

1974..XI. 13 d. , nr.'45 (2123) J. 
Benius atrelpia dėmesį į 
buv. nepriklausomos Lietu
vos auksą, kurio yra ar esą 
įvairiose valstybėse ir dėl jo 
išsaugojimo mūsų vadovau
jančios įstaigos beveik nieko 
nedaro.

Savais žodžiais pasakytina, 
kad Lietuvos auksas baigia
mas .sulydyti į dantų pliom- 
bas. Kiauradančiai pakram- 
tys, pakramtys ir kaukolių 
nagrinėjimas bus paliktas 
šimtakojams bei archeolo
gams. Dabar galiu pasirašy
ti, iš senų dantų iškrapštytos 
pliombos nebus atiduodamos 
Lietuvai, nei į tenai sugrūs
tas auksas nebus archeolo
gų laikomas lietuvių auksu.

J. Benius siūlo, sugaudžius 
kitose valstybėse laikomą 
Lietuvos auksą <ar tai mums , 
neturint savos valstybės, ga
li būti vilties atlikti ?) jį taip 
laikyti kad iš palūkanų būtų 
galima remti lietuvių kultūri
nę bei politinę veiklą. Pabai
goje rašo: "Manau, kad tada 
nereikėtų ieškoti nei simbo
linių bombonešių <ž. NL. nr. 39 išsisukinėjo), kreipiausi į 
2 psl.

-1974-p. 3), kaip pasiūlo ko
lega Alg. Gustaitis. . . "

Visų pirma Taikos Lituani
kos mintis ir jai ieškotini ka
pitalai negali turėti nieko 
bendro su buv. neprikl. Lie
tuvos auksu. Rašinėlio auto
rius, manau, nėra skaitęs to 
leidinėlio, o nuomonę susida
rė vien Al. Cimanto rašinėlio 
įtakoje. Tiesa, tenai gerb. 
Al. Eimantas šiltai pasisakė 
apie atmušą Taikos Lituani
ka, bet vanduo nėra nuotrau
ka, paveikslu nenuplausi dul
kių.

Parašęs Taikos Lituaniką, 
turėjau nemažo vargo ją pa
skelbti. Užsienio lietuviai kai 
kurios mūsų spaudos yra ma
siškai ir suplanuotai klaidi
nami. Jų "laisva spauda" ne
sutiko spausdinti mano Tai
kos Lituanikos, nes, esą, ne
teisingai ir perdėtai užsipuo- 
ląs JAV-es, kurios esančios 
labai draugiškos lietuvių tau
tai. Maniau ir tebemanau, 
toks teigimas yra aklas rei
kalo neapčiuopimas, apie ką 
trumpai paminėjau Taikos 
Lituanikoje.

Neradęs darbelį spausdi
nančių laikraščio ar žurnalo 
JAV-se 'o, jie įvairiausiai

PANORAMA
AUSTRALIŠKA 
PAMOKA

Pripažindama rusiškąją 
naštą Pabaltyje, Australija 
vienu matu (1) paneigė žmo
gaus teises, ypatingai Lietu
vos žmonių teises, ir (2) pa
sisakė už kolonijų kūrimą Eu
ropoje '1974 m. 7 Bet reikia 
čia pat pridurti, kad Austra
lijos valdžia šiuo metu suda
ryta iš Australian Labor Par
ty (ALP) atstovų ir tą negar
bingą aktą atliko min. pirm. 
Gough Whltlam santarvėje su 
užsienių reikalų min. senato
riumi D. Willese®, kuris, 
pretenduoja į Jungtinių Tautų 
prezidento vietą (tikėdamasis 
su rusų palaima ir parama).

S-n, Ir užsienių reik, tnln. D. 
Wiliesee kai lankėsi 1972 metais 
Maskvoje ir Lietuvoje.teigiamas.

Panašiųfaktų, kaip laisvo
jo pasaulio lietuvių spauda 
Stengiasi suniekinti, nutylėti, 
izoliuoti, baikotuoti mano 
raštus ar darbus, turiu dau
gybę. Gal kada juos suran- 
kiuosiu ir neslėpdamas, ne
dailindamas, paskelbsiu. 
Laisvoje užsienio lietuvių 
spaudoje veikia baisi cenzū
ra, ypatingai prieš jų parti
jai nepriklausančiuosius.

Algirdas Gustaitis 
California, USA.

NAUJU 1975 METU. PROGA
NaujųMetų proga kiekvie

nas žmogus trokšta ir linki 
vienas kitam laimės, nori 
pasikeitimų į gera. Krašto 
valdovai sveikina kitus, svei
kina savo piliečius, suteikia 
amnestijas nūs ikal tusiems 

įstatymus .
yra daugel io 
pažemintųjų, 

vilties
■ dal is

Angliją. Naujasis "Furopos 
Lietuvio" redaktorius J. Lūža 
e-tšinį grąžindamas parašė 
stačiai klasiškai, kad jo ir jų 
nuomone, tas mano rašinys 
galįs bū lepriimtinas ir ne
įdomus Kanados lietuviams!

Su nuostaba žaviuosi tojo 
redaktoriaus stebėtinu Kana
dos lietuvių pažinimu ir le
miančiai gausingu "Europos 
Lietuvio" prenumeratorių 
tirštumų Kanadoje. Rašinėlį 
teko atspausdinti Australijo
je, jie sutiko nedideli skaičių 
atskirai atmušti brošiūrėlės 
pavidalu. Viena kopija atkrei
pė Al. Gimanto dėmesį.

Kai kurie galingų lietuviškų 
laikraščių redaktoriai mano, 
kad visur turi vyrauti tik jų 
nuomonė, tik jų galvojimo pa
grindas, arbo nebūti jokio 
mąstymo. Netgi dabar, kai 
Taikos Lituanika jau pasauly
je, jie stengiasi nepraleisti 
nieko, bent kuo užsimenančio 
apie tą darbelį ir leidinėlį. 
Tūlos redakcijos net nesitei
kia paminėti naujų leidinių 
skiltyse. Man pranešta, kad 
viename laikraštyje jau se
niai guli vieno pagarbaus mū
sų rašto žmogaus pasisaky
mas apie Talkos Lituaniką, 
bet redakcija nespausdina,

prieš 
Nauji 
nusk r įaustųjų, 
kenčiančiųjų 

wdiena~. Žinoma, tik 
laimi, kiti turi laukti ir daž
nai, nustoję vilties, suklum - 
pa. . .

Lietuvių tauta neša sunkią 
vergiją, įjungta rusų taperi
jos komunistinėn valstybėm 
Genocidas vykdomas atvirais 
ir užmaskuotais būdais, te
roru ir "savanoriškais" iš
važiavimais į plačiąją Sibiro 
tėvynę, pervežimu "specia
listų" į aukštas vietas, ge rus 
butus, paversdami lietuvių 
kalbą i vietinę baudžiaunin- 
kų”-kolchožinlnkų kalbą. . .

Tauta nepas įduoda,kovo ja, 
prisitaikindama prie aplin
kybių. Kovotojai reikalingi 
pagalbos. Mes turime jiems 
padėti iki visos pavergtos 
tautos pradės išsivaduoti iš 
tautų kalėjimo. Šioje pusėje, 
laisvėje gyvų liudininkų tu
rime daug, jų tarpe ir Simą 
Kudirką. Jis kviečia visus 
kovoti ne karštais ginklais 
bet žodžiu ir spauda.

Mes turime sugretinti ko- 
votojųeiles, vlenlkltlems at
leisdami už ambicijas,klai
deles, dėmeles, pirmavimus 
ar -nutarimus. Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi 1975.

J. Vaidlonls

krašto 
Metai

Ontariją.
PATIKS L I N I M A S:

Praeitame numeryje mūsų 
korespondentas apie Lietuvos 
kariuomenės šventės mlnėji- 
mąMontrealio kronikinėje ži
nutėje nevisai tiksliai aptarė 
šaulių apdovanojimus meda
liais: Saulių žvaigždės ordino 
medaliu apdovanotos buvo tik 
šaulės moterys: J. Jukonlenė, 
M. Šiaučiullenė ir M. Grin- 
kienė. Joms įteik ė garb ės šau
liai: J. Jurgutis, J. Šiaučlu - 
lis.irlg. Petrauskas, kuriuos 
į sceną iškvietė L.K.Mindau
go šaulių kuopos pirm. V.Su- 
šinskas. Taip pat korespon
dentas praleidomeninės dalles 
programoje dainavusias Rasą 
ir Ina Lukoševičiūtes. Atsi-* prašome. NL.

Antra vertus, reikia neuž
miršti, kad AL P išsėdėjo opo
zicijos suole 23 metus (1949- 
1972) ir po ilgesnio laiko buvo 
išrinkta (net du kartus per du 
metus) dėka Gough Whitlam 
gražbylystės ir liberalų par 
tijos savimylos. Ir kad jauno 
ji karta, kuri balsavo pasku 
tiniuose (2) rinkimuose, su
brendo liberalų ir jų sąjungi
ninkų valdymo metu, bet ne 
jų naudai.

Sakoma, jog kalti esą G. 
Whitlam ir D. Wiliesee, nes 
pripažinimo klausimas nebu
vęs svarstytas nei ministerių 
kabinete, nei AL P komitetuo
se. . . Betgi nemokšiškumas 
(ignorance) nepateisina nei 
vieną ir ALP parlamentarai 
pasielgė, kaip tie Tysliavos 
"virvininkai" - kaimo bernai 
atvykęį didmiestį, kurie lai
kosi įsikabinę į virvę nežino
dami kas ir kur tą virvę trau
kia. . .

Dabar pažiūrėkime į save. 
Dauguma lietuvių atsirado 
Australijoje 1947-1954 metų 
eigoje ir pagal 1954 m. sura
šymo duomenis Australijoje 
buvo 8.444 lietuviai (1947 bu
vo tik237). Pagal tuos pačius 
duomenis, latvių buvo 17, 527, 
o estų — 6, 549. Taigi, Aus
tralijoje yra apie 32 tūkstan
čiai pabaltiečių. Ir jie, pa
vyzdžiui, pajėgė surinkti 10 
tūkstančių parašų ir pasiųsti 
2 tūkstančius demonstrantų į 
sostinę Canberra sąryšyje su 
Pabaltijo pripažinimu Rusi
jai. Nežiūrint į tai. kad tokios 
pastangos yra pasigėrėtinos, 
reikia galvoti, jog tai pastan
gos po įvykio ir kadaustrališ- 
ko pripažinimo_gal būt, gali
ma buvo išvengti.

Lietuvių B'ndruomenį 
Australijoje niekuomet nepa
sižymėjo politine veikla. Iš 
tiesų, iki "pripažinimo" bet renčiioje jau iškilo 
kokia politinė veikla bei įtaka 
vyko dėka vieno kitp asmens 
sumanumo ir savigarbos, 
dažniausiai be Lietuvių B-nės 
organizacinės paramos, ar 
žinios. Žodžiu, per savo kul
tūrinį tautiškumą ("naciona
lizmą"), prisidengę tautiniu 
sijonu, leidomės išprievar
taujami. Bet "nėra blogo kas 
nelieti- . ,-.ą" ir, pavyz
džiui, tuoj po "pripažinimo” 
Sydney apylinkė ap
tarė ir išrinko komitetą poli
tiniams reikalams — Lietuvos 
bylai. Reikia viltis, kad ALB 
paseks savo didžiausios apy-

linkės pavyzdžiu.Be to, Whit- 
lam-Willesee pripažinimo 
aktas (1) suvienijo geros va
lios žmones, įvairių politinių 
srovių ir etninių grupių, ir 
,2) parodė, jog politinė Ir kul
tūrinė veikla tautiškų ben
druomenių gyvenime turi eiti 
ranka rankon, kai politinės 
veiklos nužeminimas yra il
gainiui pragaištingas.

V. K. V.

LIETUVIŠKOSIOS PROBLE
MOS AMERIKOS KATALIKU 
ISTORIJOS PERSVARSTYMO 

KONFERENCIJOJE
Plačiai skaitomas ir intelektu

alinių sluoksnių gerai vertinamas 
katalikų žurnalas “America” 
savo lapkričio 9 d. laidoje išsa
miai komentuoja spalio 4-5 d. 
Notre Dante universitete įvyku
sią konferenciją, pavadinta “The 
Reinterpretation of American 
Catholic History". Šioje konfe- 

ir Amerikos 
katalikiškųjų etninių grupių pro
blemos. Tai liudija, kad i tauti
nių grupių interesus jau lengvai 
nenumojama ranka. Mums lietu
viams yapč džiugu, kad konfe
rencijoje ir lietuvių tikinčiųjų rei
kalai buvo gana įimtai iškelti 
jauno žmogaus — Arūno Ali
šausko, Baltimorėjc esančio gar
saus Johns Hopkins universiteto 
graduanto. Jo pranešimo ir dis
kusijose dalyvavimo dėka, kiek 
matyti iš “America" žurnalo 
puslapių, lietuvių katalikų čio
nykštė situacija ir jų prasmingi 
tautiniai siekiai konferencijoje 
buvo vieni iš labiausiai matomų.

"Draugas” — Mokslas,menas, literatūra..

HA PI:

IN 1974

■

N EP R IK L A USQM A LIETUVA

Australijos roin. pini.. Whitlani Ottawon atvykimo proga,pabaltiežiai 
demonstruoja prie Australijos pasiuntinio Kanadai rezidencijos.

Nuotrauka B. Čeponkaus.
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PASIKALBĖJIMAS:
SPAUDOS, RADIJO , ORGANIZACIJU KONFERENCIJA SU 
JONU STANKEVIČIUM -

(Pradžia praeitame numeryje)
- Kur Jūs buvot, kai Kalantai 
susidegino? Artas susldeglnF 
mas sukėlė didelių represijų — 
Čia skelbią "Akiračiai", kad 
jis beprotis buvo? (P. Str.)
- Neteko būti, bet žinia pra
bėgo žaibo greitumu. Vėliau 
teko kalbėtis su jaunimu', tai 
žmonės šaukė: "Atiduokit Ka
lantos kūną". Kaunas buvo ap
suptas kariuomenės ir polici
jos, jaunimas šaukė "Laisvės 
Lietuvai". Policija vaikė bū
relius, kur tik susispiesdavo, 
grumtynės buvo kai kur smar
kios. Susideginimas sukėlė 
neapsakomą reakciją ir jei toj 
vietoj žmonės padėdavo gėlių, 
policija tuoj numesdavo) šalj. 
Kaune yra didelė policijos 
mokykla, kurios mokiniai bu
dėjo ištisas dienas gatvėse, 
tankai ir parašiutininkai, 
matyt bijojo didesnio kraujo 
praliejimo. Sunku pasakyti, 
dėl ko susidegino, negi miru
sio paklausi . patriotizmo ban
ga užliejo visą Lietuvą. Ka
lanta palaidotas nežinomoje 
vietoje.
- Tamsta buvai "Sovietskaja 
Litva" laive, teko su.įūrei-

1974. XII. 20

vials kalbėti ? (P. Petruli s
- Po kokių dviejų metų, nuo 
Jvyklo, apie kur) visi žinojom, 
kalbėjausi. Jie liūdėjo Simo 
Kudirkos ir kalbėjo, kam rei
kėjo taip kankinti, mušti. Jo 
draugai, matyt, turėjo vykdy
ti {sakymą. Darėme išvadą, 
kad Amerika nenori daugiau 
pabėgėlių, tik dabar paaiškėję 
j og buvo tarnautojų nesusi pra
timas.
- Ar buvo žinoma, kad Ame
rikos valdžia išleido tokj 
griežtą potvarkį, kuriuo {sa
koma negrąžinti pabėgėlių, 
kurie prašosi egzilio teisių? 
(P. Petr.)
- Taip, juk klausydavom 
"Amerikos Balsą", per j) bu
vo išaiškinta. Sklido gandas, 
kadtas laivas yra pavadintas 
Kudirkos vardu ir stovi uos
te.
- Ar Lietuvoje žinojo, koks 
didelis susirūpinimas ir 
triukšmas kilo dėl Kudirkos, 
Kalantos, tikinčiųjų parašų 
įteikimo JT ir kitų užsienio ~ 
lietuviu balsu ?
- Taip, gaudėme žinias, klau
sėmės radijo, jaunimas labai 
domėjosi, net sklido gandas,

kad Simas Kudirka kalbėjosi 
su Nixonu, paskelbęs bado 
streiką. Žinoma, jei ne toks 
triukšmas, tai 10 metų Simas 
būt atsėdėjęs, niekam neži
nant.
- Kokias radijo stotis dau
giausia klausėtės ir klauso
masi ? (BB),
- Daugiausia "Amerikos Bal
są". Reikia saugotis, bet ir 
laikas "AB” nepatogus. Lie
tuvoj apie 5 vai.. kas dar dau
giausia dirba ar važiuoja j na
mus. Jei kąnutveria besiklau
sant, tai tas būna įtariamas.
Kiek žmonių klausosi sunku 
apskaičiuoti, bet žinios pra
bėga po visą Lietuvą, nerei
kia nei laiškų, nei laikraščių, 
iš lūpų { lūpas. Seniau, kar
tais ir dabar trukdoma, kad 
žmonės negalėtų suprasti.
- Kaip tose pionierių stovyk- 
Įpse. ar lietuvių vaikai gali 
ten būti ?
- Vasaros stovyklos gražiai 
įrengtos, tėvai, kurie nori be 
vaikų pavažinėti atostogų, jo
se palieka ir komunistinė val
džia jais rūpinasi. Yra ir stu
dentų stovyklos, nes jaunimas 
susimetąs, kad pasprukus iš 
miestų į gamtą.
- Kiek jūreiviai gauna algos? 
kiek ilgai kelionėse išbūna- 
ma ?
* V
- Žiūrint, koks planas. Jeigu 

‘DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS 
YRA PASTOVI KANADOS 
VYRIAUSYBĖS POLITIKA’
VALSTYBINE FILMU VADYBA DALYVAUJA^ 

DAUGIAKULTŪRĖJE PROGRAMOJE.

Valstybinė Kanados Filmų Vadyba, siekdama plo
čiau pagarsinti savo kraštą visame pasaulyje, 
visuomet siųsdavo filmus įvairiomis kalbomis į 
daugelį. šalių.

Valstybines Filmu Vadybos kataloge yra filmų apie 
daugelį etnokultūriniu grupių pagamintu reguliarios 
veiklos rėmuose. Mokomosios vai zdinės priemonės 
istorijai dėstyti pradinėse ir vidurinėse mokyklose

dažnai liečia daugiakultūri Kanados pobūdį.

Valstybinė Filmų, Vadyba taip pet dalyvauja spe- 
cipinėje daugi akultūrėje programoje, gamindama 
naujus filmus, pritaikindama bei versdama angliš
kus arba prancūziškus prašus į kitas kalbas, 
juos skleisdama bei garsindama.

TYRINĖJIMAI

PROGRAMOS

Remdamasi minėto tyrinėjimo rezultatais. Valstybinė 
Filmų. Vadybą Šiuo metu gamina naujus filmus ir 
įvairias vaizdines priemones dėstyti istorijai, kultū-

John Munro
Minister Responsible 
for Multiculturalism

Valstybinės FiImu. Vadybos daugi akultOrė programų 
yra rezultatas tyrinėjimu, atliktų. bibl iotekos sky
riaus, kurio uždavinys — nustatyti pareikalavimo^ 
filmu su įrašais neanglų, ir neprancūzų_kal bomi s. 
Tokio tyrinėjimo tikslas buvo — nustatyti kuri etno
kultūrinė grupė yra suinteresuota turėt: fi’-'.us savo 
senolių kalbomis ir kokio pobūdžio filmai bus naudin
giausi. Toje studijoje dalyvavo daugelis kultūrinių 
grupių.

rai ir Kanados etnokultūrinių^ grupių papročiams.

Be to, Valstybinė Filmų. Vadyba paruošė 1500 kopijų, 
daugiau kaip šimto įvairiu filmu, atrinktų tyrinėjimo 
metu. Dabar jie yra nemokamai gaunami aštuonioli
koje kdlbų. _

John Munro
Ministre charge 
du Multiculturalisme

Norintieji gauti platesnių informacijų apie 
skolinamus filmus — grupės arba asmenys 
tesikreipia i_ artimiausių Valstybinės 
Filmu Vadybos i staigų arba 
tesiunčia Šių_ 
atkarpų:

Mes tikimės, kad tie filmai įvairiomis kalbomis bus 
skiriami ne tik pramogoms, bet ir turės pedagogini_ 
bei informacinį pobūdį.

Vardas, pavardė...............................................

)
.........................................................■>........................

PaSto kodas "

) ........................................

Adresas '■

Miestas ar miestelis 

Provincija;

Tele fonas: srities kodas •(

National 
Film Board, 

Multiculturalism 
Program, 

P.O. Box 6100, 
Montreal, 

Quebec 
H3C 3H5

Nurodykite kalba, 
kuria norite gauti in

formacija
Jei nurodytąją kalba nėrapa- 

ruostos medžiagos, pažymėkite , 
ar norite ja gauti anglu. t T r ^ ... , 

arba prancūzu. f r . f . . . kalbomis.

daug sugaunama žuvies, maž
daug 400rublių { mėnesį, jei 
nedaug, tai dar lieki skolin
gas, kitoj išvykoj turi išlygin
ti. Išvykstame 6 mėnesiams 
ir per tą laiką nematai nei 
žmonių, žemės, tik vanduo. 
Pasidaro jūreiviai nervuoti. 
Šnipinėjimo laivuose neteko 
būti.
- Koks katalikų tikė jimo var
žymas ir jų bažnyčių griovi
mas ? (Bllntr.)
- Katalikų tikėjimą Tamstos 
gerai žinote iš "Kronikų", jo
se rašoma tiesą. Bažnyčias 
griauna. Man pačiam teko 
matyti, kaip pastatytą-bažny- 
čią Klaipėdoj nugriovė. Dabar 
visą Klaipėda teturi tik mažą 
bažnytėlę. Komunizmas ir 
religija.juk,jokių sugyvenimų 
negali turėti.
- Tamstos broliai liko Lietu
voje, ar jiems gali būti blo
gai?
- Žinoma, juos seks, vienas 
turėjo išvykti į Vengriją, tik
riausiai bus atšauktas. Bet 
dabar kiek kitaip žiūrima ir 
iš okupantų pusės, nes daug 
žydų iš Lietuvos išvyko, o juo 
po Kudirkos išleidimo, žmo
nėse atsirado daugiau drąsos. 
Ypač patys rusai pogrindyje 
kelią galvas, kaip Sacharovas 
ir kt. Ir rusų tautoj yra gerų 
kovotojų, mes juos užjaučia-

me.
1 - Ar lietuviam { jūreivių mo
kyki ą sunku patekti ir ar daug 
žmonių išvyktų iš Lietuvos, 
jei uždangą kas pakeltų?
- Laivynui reikalingi lietu
viai, mokyklą valdo valdžia, 
tik kai lietuvis direktorius — 
jiems sunkumų nedaroma, bet 
lietuviai gali vykti ir įstoti 
kitur. Oapie uždangą, tai ei
na toks anekdotas: "kartą 
prez. Nixonas paklausė Brež
nevo, ką darytum, jei nuo 
sienų pašalintum sargybas?" 
Atsakė: "Lipčiauį medį". Ži
noma, jei Lietuva būtų laisva
- niekas nesirengtų bėgti.
- Kiek jaunimas tiki, kad už - 
sienyjenėra maisto, žmonės 
badauja ir ar teko girdėti įvy
kius kai uždaromi į beprotna
mius ? Ar lenkų sukilimas ži
nomas ? (Vai. Šimkus)
- Jaunimas netiki, jie seka 
užsienio muziką, madas, šo
kius, žino viską. Bet jei kas
prasitaria, reikalauja teisių, 
nežiūrint nei mokslo, profe
sorių, gydytojų, architektų, 
visi siunčiami J beprotna
mius, juos ten padaro nepa
vojingais. O iš tikinčiųjų in" 
kiamasi.'jie esą nenormalūs, 
Kalanta buvo tikintis. Čeko
slovakijoj, Vengrijoj ir kitur 
sukilimus žmonės viską žino, 
tikisi kad kas nors {vyks.

Jonas Stankevičius

- Kaip maitinasi žmonės, 
kaip verčiasi, _kur ^iaugi ausi a 
dirbama, kokios statybos 
vyksta, ar jos naudingos Lie
tuvai ? (M. Gudelis)
- Nebadauja, bet visko trūks
ta. be Amerikos lietuvių pa- 
gelbos, žinoma būtų liūdniau.
Yra apsukresnių, kurie pra
gyvenimą išmokę pasidaryti.
Mes skaitėm Baltušio knygą
(kelionės {spūdžius iš Ameri
kos), joje matėme daug tie
sos, todėl ją dabar uždrausta 
spausdinti. Lietuvoje, šiaip 
taip, galus su galais suveda
ma. Klaipėdoje daug lietuvių 
dirba laivyne, statybos yra 
milžiniškos, netik Klaipėdoj, 
bet visoje Lietuvoje. Jei Lie
tuva liks laisva, atrodo, dar
bininkų trūkumas bus didelis.
- Klausotės "AB" ir kitas 
stotis, ar jaunimui tai daro 
įtakos ? (J. Janušaitis)
- Taip viską žino. Tikėjimas, 
kad komunistinė sistema 
grius, nėra ryškus, o juo kad 
greitai — tai ne. Tikėjimų 
vien kitaip pasidarys.
- Ar jaunimas bijo eiti į baž
nyčias, ką kalba apie Kiniją?
- Žinoma bijo, saugosi, dau
gelis iš metrikacijos užeina 
į bažnyčią vakarais. Man ir 
pačiam teko dalyvauti krikš
te ir vestuvėse, bet turėjau 
slėptis.
- Ar Lietuvoje yra daug kari- 
niųjrengimų, kareivių ir ba- 
zių? (Inž. Rudis)
- Taip, nežinia kur bazės, 
nes visur sargybos ir J tas 
zonas ne{eisi. Yra lyg užtva
ra, kuri per visą Baltijos pa
jūrį, iki Lenkijos sienos pilna 
karinių bazių. Nuo Klaipėdos 
iki Nidos negalima be leidimo 
nuvykti. O apie Kiniją pilna 
filmų ir žinoma rodo kokie 
narsūs Sovietiniai daliniai.
Visa Lietuva ir Kinijos pasie
nis pilnas kareivių ir bazių.

Taip praėjo apie porą va
landų su Jonu Stankevičium. 
Visi linkėjo jam čia (sikūrti, 
j( vilioja jūrininkystė.

Bal. Brazdžionis
— Aliaskos gyventojai balsavi
me nutarė perkelti savo valsti
jos sostinę iš Juneau, pietryčių 
pajūrio 17,000 gyventojų mies
to, į kurią kitą centrinę vietovę. 
Ją parinks speciali komisija, ku
ri pasiūlys gyventojams tris ųie- 
toves, iš kurių balsuotojai pasi
rinks sostinę. Visas persikėli
mas truks 10 metų.

Juneau buvo garsus miestas 
aukso ieškojimo dienose, tačiau 
jis sunkiai pasiekiamas, nes nė
ra gerų kelių. Tik viena aviaci
jos bendrovė čia .siunčia savo lėk
tuvus. Juneau apylinkėje iškrin
ta daug lietaus, nėra butų, šių 
dienų auksas yra nafta ir sosti
nė bus grečiausiai Anchorage ar 
Fairbanks.
Patikslinimas: NL 1974.11. 
klubo pranešime atitaisome 
klaidą: vietoje Hamiltono , 
turėjo būti Kanados šaulių 
sesėms. . . Llečlančluosius 
atsiprašome.

H. L. Ž. ir M.klubo 
Giedraitis V-ba
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
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Devynetą mėnesių gyvenai atskirtas neįvykusio laiko.
Devynetą mėnesių jūra tapo žeme, 
devynetą mėnesių vakarojo saulė, 
ir devynetą mėnesių žemė civilizavosi.

) O metų

BE ALGIMANTO MACKAUS

Algimantas Mackus, g.1932 
Pagėgiuose, aukštesnįjį 
mokslą ėjo Vilniaus, WUrz- 
burg' o . Schweinfurt' o ir 
SchwHb. Gmttnd gimnazijose. 
Cikagoje lankė Roosevelt'o 
universitetą. Buvo origina
lus, kūrybingas ne tik poetas, 
bet ir kultūrininkas. Margu
čio radijo pranešėjo parei - 
gas eidamas,parašė nemaža 
muzikos vaidinių tekstų, pro
gramų. Recenzijų ir aktua
lių straipsnių autorius bend
radarbiavo Literatūros Lan
kuose, Aiduose, Dirvoje , 
Drauge.

Poezijoje vyrauja žmogaus 
būties tragikos ir jo konflik
tų temos, gimtosios žemės

pasiilgimas,vaikystės situa
cijos.

Savo , anot jo paties, neor
namentuota kalba jis sugebė
jo duoti naują poetinį įvaiz
dį ir žodžio panaudojimą vi
sai jaunajai egzilės kartai, 
visai"neornamentuotos kal
bos generacijai".

Tragiška/susidūrus auto
mobiliams/ ir ironiška/gir- 
ta vairuotoja jį užmušus, iš
liko gyva ir net nenubaustą/ 
jo mirtis paliko gilią žaiz - 
dą ne tC: jaunajai, bet ir vy
resniajai generacijai ir vi
siems lietuviams, iš kurių 
širdžių nei karas, nei pokarė, 
nei perteklius, nei nelaisvė 
nesužlugdė poezijos meilės.

Iš:
CHAPEL B

Mirtis yra pasenęs ir nuvėsęs 
saulėleidis virš Lietuvos gamtovaizdžio: 
pavasary saulužė ištekėjo 
už svetima kalba prašnekusio mėnulio. 
Mirtis yra iškrypėliai malūnai, 
už auksiną krintą į žvarbią vėjo pusę: 
vidurnakty išslinko mergina 
slapta sumalt padienio darbo grūdus.

Mirtis yra fanatiški artojai, 
apakęs kraujo sakramentas su žeme : 
kaip žvėrys sužeisti pakyla jie iš guolių 
ir dūžta atsimušę į cementą vakare.

Mirtis yra į frontą sugrąžinti 
pikti ir ciniški kareiviai su medaliais : 
į šviną puolė Išbadėjus mergina, 
netekus ašarų išverkti savo daliai.

Mirtis yra pageltę-manuskriptai, 
senųjų knygų tituliniai lapai : 
pelėsių krontkon ir Išnykimo daton 
suriko žilas Vilniaus antikvaras. 
Mirtis yra į patį žemės turtą 
ištįsusių kolonijų žemėlapiai: 
į prievartą paklojo Marija - 
į krikštą- savo kūno liemenį.

Mirtis yra iš Afrikos žemyno įtraukti 
naujų respublikų vardai istorijos žabangon : 
netekus žado, klupo negrė Marija, 
suspaudus ankštą amuletą rankom.
Mirtis yra sunaikintos valstybės, 
žemėlapiuos ištrintos upės iki marių : 
dainuoja sausrą negrė Marija 
lelijų, ledo ir lietaus kalba.

Mirtis yra spalvoto stiklo ir vandens, 
archyvuose neblunkantis kolažas : 
su saule atsikėlė mergina, 
su sauluže atsigulė į patalą.
Mirtis yra prieš juodą arba baltą 
alyvų kalną ir ugnies pamokslą : 
dainavus sausrą,gimdo Marija 
į mirtį,kaip Išnykusį gamtovaizdį

Iš:
AUGINTINIAI

JUREKAS
1.
Aš įkelčiau tavo kūną į žaliuojančio medžio viršūnę,
jei turėčiau medį

žaliuojantį.
Aš įkelčiau tavo kūną į drėgną drobę danguj,
jei turėčiau paukštį

skrajojantį.
Aš įkelčiau tavo kūną į žvaigždėjančią kalno viršūnę,
jei turėčiau vasaros saulės

neblu nkanč tos.
Aš įkelčiau tavo kūną į pilką kūno šešėlį,
jei turėčiau vaismedžių sodą,

neišgertą, nenuraškytą.

2. „ -rt.rt
Paklausė motina žaliuojančio medžio viršūnės, 
ir medis atsakė: - Ne.
Paklausė motina drėgnos drobės danguj, 
ir drobė atsakė: - Ne.
Paklausė motina Judo giminės pažymėtos, 
ir dvylika tūkstančių atsakė jai: - Ne.
Paklausė motina Gado giminės pažymėtos, 
ir dvylika tūkstančių atsakė jai: - Ne.

Fatališką sprendimą išnešiojo motina, 
maldingai priklaupusi kūne.

Paklausė motina geros maitintojos žemės, 
ir žemė atsakė: - Taip.
Paklausė motina karstadirbio priemiesčio gatvėje, 
ir karstadarbis ištarė: - Taip.
Paklausė motina auklės žodžių lopšonei sudėti, 
ir auklė atsakė: - Ne.

Balti balsai palatoje jau kvietė 
į žalią bei raudoną pasimatymą, 
kai motina pagimdė rėkdama 
auką istorijos išmaldai.

3.
Raudoki Jureko likimą, 
Vilniaus sinagogų kantoriau, 
raudoki žalią Jureko karstą 
kraujo iliuminacijoj, 
moliuskų eisenoj 
į žiaurios istorijos aplanką.

4.
Žemė buvo išpurenta ir paruošta, 
žemė rengėsi derliui.
Smiltynuose krito ir dužo 
erdvėje prinokę rojaus gabalai. 
Žaidė dangaus daiktais 
prieš kraujo iliuminaciją Jurekas.

Daiktai taip pat bus pašaukti 
į paskutinio teismo salę.
Daiktais nenusikalsta tiktai tie, 
kurie daiktų neturi.

Prieš lemto skausmingumo išsipildymą 
tegul skambina Dovydas arfa 
beprasmiškam vandens atsimušimui 
į liekanas iš vietos išmestų daiktų.

5.
Parduokite duonos mažajam Jurekui, jis nori valgyti '.
Grįžai su Dovydo namų žvaigžde,be duonos.
Duokite gabalą žemės palaidoti Jurekui '.
Grįžai su Dovydo namų žvaigžde ir atsinešei karstą.

Kodėl tau pardavė karstą, 
oman, Jurekai, pardavė duonos ?

I

Centre
A.Mackus, savo 
draugų tarpe. Iš 
kairės: K. Alme
nas,M. Katiliškis 
ir H. Nagys.

PAŽINKIME PRAEITI /
(Iš Rapolo Skipičio Atsiminimai — Lietuvos nepriklausomybei brėkštant)

. Okupacijos priespaudoj. Plėši
kai. Maisto badaujantiems!

( Tęsinys iŠ praeito numerio)

Tik pamačiau — kažkas 
sumirgėjo, lyg dviračiu kas va
žiuoja. Sustojau, šokau iš ratų 
ir šoviau į viršų, nes maniau, 
kad plėšikai dviračiais nevaži
nėja, o nekaltą žmogų negi šau
si. Žandarai irgi iššoko iš ratų, 
sugulė ant žemės ir užsiglaudę 
už medžių laukia. Susigūžęs už 
ratų laukiu ir aš. Po kokios 
minutės tylos pasirodė vokiečių 
patruliuojantieji kareiviai dvi
ratininkai. Jie, pamatę ratus, 
sušuko halt (stok) ir atstatę 
šautuvus artinosi prie manęs. 
Dabar priėjo ir žandarai. Dvi
ratininkai papasakojo, kad jie, 
būdami kitoj šiušvės pelkės pu
sėj, per žiūronus matė, jog apie 
Kalpokus vaikštinėja šautuvais 
ginkluoti vyrai. Kol keliais ap
link pelkę apvažiavo, jau ėmė 
temti. Kalpokuose visgi jie bu
vo buvę, bet plėšikų neberadę, 
tik iš kalpokiečių sužinoję, kad 
plėšikų buvę daugiau kaip de
šimt. Atsisveikinę su kareiviais, 
žandarai su manim važiavo į 
Kalpokus. Čia kaip tik radom 
iš kaimyninio Miknaičių kaimo 
atbėgusį berniuką, kurs papa
sakojo, kad pas jo tėvus susi
rinko 14 plienčikų ir visi ramiai 
už stalo susėdę vakarieniauja. 
Žandarai tų plėšikų gaudyti ir 
nemėgino. Jie mums palinkėjo 
labos nakties ir išvyko sau na- 
mo. Kitą dieną Miknaičių kai- 
4 psl.

mo žmogus atėjo manęs įspėti, 
kad pasišalinčiau iš Kalpokų, 
nes plėšikai pas juos vakarie
niaudami kalbėję, kad man gy
vam “skūrą” lupsią. Kam, girdi, 
esąs toks mandras. Tik spėjęs, 
girdi, grįžti iš Rusijos ir jau 
norįs mus plienčiltus pamokyti. 
Kalbėjusieji apie Skipičio skū
rą buvę lietuviai, bet gal dau
guma buvę rusai belaisviai. To 
kioms aplinkybėms esant Kalpc 
kuose pasilikti negalėjau, su 
visa šeima persikėliau į Šiau
lius.

Šiauliuose buvo nepaprastai 
opus maisto reikalas. Kas galė
jo nuvykti į kaimą pas pažįs
tamus ūkininkus ■— maisto par
sinešdavo. O geležinkelių dirb- 
tuvių darbininkai ir kiti, netu
rintieji ryšio su kaimu, tiesiog, 
turėjo badmiriauti. O tuo tar
pu beveik kasdien traukinys 
parveždavo vis naujų ir naujų 
iš Rusijos grįžtančių šiauliečių. 
Advokatai S. Lukauskis ’ ir K. 
Venclauskis su šeimomis, Šal
kauskiu šeima ir eilė kitų in
teligentų dabar jau buvo su
grįžę į Šiaulius. Buvo iškeltas 
sumanymas organizuoti koope
racijos pagrindais valgyklą. Šį 
sumanymą aktyviai parėmė F. 
Bugaiiiškis, S. Lukauskis, K. 
Venclauskis, A. Poyylius, R. 
Kurkauskienė ir R. Skipitis. 
Sunkiausias dalykas surasti ir 
atgabenti į Šiaulius maisto pro 
dūktų. Maisto tiekėjo pareigos 
teko man. Kaime maisto dar bu

_ ir iš viršaus apkrautame mal-
vo, bet jis buvo nepaprastai komis, šiuos javus ir kumpius 
slepiamas ir tik pažįstamiems laimingai nugabenome į Šiau- 
arba gerai žinomiems žmonėms liūs, javus palikdami priemies- 
tepardnodamas. Visi vieškeliai čio malūne. Geros sėkmės pa
ir mažesni keliai, einantieji įdrąsinti, mudu su Mingilu va- 
Šiaulius buvo vokiečių žanda-žiavome dar daug kartų į kai
rų kontroliuojami dieną ir nak- mą valgyklai maisto parvežti, 
tį. Maisto į miestą nevalia bu-Buvome dar bent penkiuose kai- 
vo gabenti. Jei žandarai pagau- muose. Vienų javai buvo slepia- 
davo į Šiaulius maistą vežantį, mi dvigubose aruodų sienose, 

■— tą maistą konfiskuodavo ir kitų — dvigubose lubose, o dar 
dar vežusį žmogų nubausdavo, kiti sugebėjo atskirti gerą tro- 
Pasitelkiau energingą ir apsuk bos gabalą tikra rąstų siena, 
rų kaimyninio Šadbi.rų kaimo o įeidavo į tą aklinai atskirtą 
ūkininką Praną Mingilą. Jis tu- sandėlį per lubas, kurios buvo 
rėjo porą tvirtų gerų arklių ir gerai užmaskuotos. Tokiame san 
naujus porinius ratus. Jis bu- dėly buvo laikomas visas slepia- 
vo pusėtinai laisvas nuo ūkio mas maistas.
darbų, nes dar nertnas tėvas Vežioti iš kaimo į Šiaulius 
ir jaunesnis jo brolis ūkio dar- maistą mudviem su Mingilu se
kus nudirbdavo. Važiuojam pas,kėsi. Nei sykio žandarams į na- 
pažįstamus ūkininkus. O jo ir|g„s nepatekom, nors be nuo- 
mano pažįstamų buvo nemaža, tykių neapsiėjo. Tokiais atve- 
Mingilas puikiai žinojo, kas ku- jais kur vįską numatyti bei 
rio maisto gali turėti pardavi- apskaičiuoti negalima, tenka pa 
mui, pvz. Tvibių Kačinskas pra- sitikėti laime. Bet mudu lai- 
eitais metais turėjo puikų ja- mei aklai nepasitikėjome. Stro- 
vų derlių. Važiuojame pas jį. pĮai apsiklausinėdavomc, kaip 
Kačinskas kieme mudu pasitin- (iažnai ir kuriuo metu vokiečių 
ka ir šypsodamasis sako: “Svei- žandarai kontroliuoja, mums rū 
ki, sveiki... Jau numanau ko pjmus kelius. Turėjome numatę, 
judu pas mane atsibeldet”. “Ge- pakelėse gerus pažįstamus ūld- 
rai, kad numanai, — trumpes- niūkus, pas kiniuos bėdojo į- 
nė bus šneka”, — spausdamas saukdavome pasislėpti. Dažniau 
Kačinskui ranką atsakė Mingi- šia važiuodavom naktimis.' O 
las. Pasisveikinęs ir su manim, kartais būdavo saugiau dieną, 
Ražinskas nusivedė mudu prie tai važiuodavom dieną.
didelės šiaudų stirtos ir ėmė ją Važiuojame kartą nuo Šiau- 
versti. Kai nuvertė kokį vežimą lėnų link Šiaulių. Kelias gal 12 
šiaudų, tai pasirodė lentos, o kilometrų prieš Šiaulius susiei-

kom 5 centnerius rugių, 2 cent- Šiaulių vieškelį. Žarnių kaime, juos kur galas tuos žandarus! 
neriu kviečių ir 1 centnerį mie- kur stovėjo pora kilometrų nuo --- Sandarai nujojo Šiaulėnų 
žiu. Pas Grisių gavome nusipirk to plataus vieškelio, turėjome link. Mudu su Mingilu, palaukę 
ti 3 rūkytus kumpius, kuriuos; savo žmogų. Jau gerokai po pus vakaro sutemos, šoniniais ma- 
laikė kieme kubile, iš visų pusių' ryčių privažiavome prie to žmo-, žais keliais nuvažiavome į šiau-

gaus vartų, o jis jau moja grei 
čiau važiuoti į daržinę. “Žanda
rai atjoja nuo Radviliškio, jei 
pasuks į Šiaulėnų kelią, — tuoj 
bus čia”. Tekinas nubėgo į tro
bą ir atnešė pagalvį ir antklo
dę.

— Greit vienas gulkit j ra
tus kaip ligonis. Pasakysiu, kad 
važiuojate į Šiaulius pas dak
tarą”. Maišus su maistu apklo- 
jom šienu. Ant šieno teko at
sigulti man. Mano išvaizda ir 
apdaras šiek tiek skyrėsi nuo 
vietos gyventojų. .Arklius nuo 
ratų atkabinom, bet su visais 
pakinktais čia pat paš’ėrem. Mū 
sų žmogus buvo nepėsčias: A- 
merikoj buvęs, vokiškai susikal 
bėti mokėjo, o vaidinti nekal
tą, niekuo nedėtą prasčiokėlį su 
gebėjo kaip talentingas artis
tas. Tik spėjome pasiruošti ir 
žandarai jau čia. Sustojo prie 
vartų ir dairosi. Pastebi nau
jai įspaustas ratų provėžas, ve
dančias į daržinę, ir klausia mū 
sų žmogaus, kas pas jį esąs 
atvažiavęs. Jis ramiai paaiški
no, kad jo giminaitis veža savo 
sunkiai sergantį brolį į Šiaulius 
pas daktarą, sustojo valandai 
pasiganyti. Vienas žandarų nu
lipo nuo arklio ir atėjo į dar
žinę. Pamatęs ratuose gulintį 
žmogų, arti nėjo, turbūt, bijo
damas apsikr’čsti dėmėtąja šil
tine, kuri tuomet toje apylin
kėje sukinėjosi. Bet jei ir būtų 
arti prie manęs priėjęs, tai iui-i 
tų įsitikinęs, kad esu suprakai-

lius.
Kitą kartą buvo taip. Važia

vom Raseinių-Šiaulių vieškeliu. 
Pravažiavom seniau buvusią 
garsią Vilkinės karčiamą ir įva
žiavom į Šiaulių miestiečių iš
retintą, daugiau krūmokšliais 
negu dideliais medžiais apau
gusį plotą, Piktmiškėmis vadi
namą. Ligi Šiaulių buvo likę 
gal 4 kilometrai. Važiavom lė
tu žingsniu, nes mūsų ratų te
kiniai šiek tiek grimzdo į smė
lį ir turėjome akylai žvalgytis, 
kad žandarai neužkluptų. Mat, 
arti miesto jų dažniau pasitai
kydavo. Gi štai, gal pusė kilo
metro prieš mus, kai kelio vin
giai nebekliudė matyti, pama
tėm priešais atjojančius žan
darus. Staiga pasukom iš vieš
kelio į Piktmiškių šunkelį. O 
tokių vingiuotų šunkelių buvo 
tanie miške daug. Tie visi šun
keliai jungėsi į vieną kelią prie 
Pabalių kaimo, kuris jau buvo 
Šiaulių priemiestis. Įšokę į šun
kelį varėme arklius šuoliais ge
rą varsną ir smukome į pirmą 
pasitaikiusį krūmokšlių tanku
myną. Besivejančių žandarų ne
simatė. Keletą minučių palau
kėme krūmokšliuose tyliai su
sigūžę, o paskui Mingilas nuė
jo prie vieškelio pasižvalgyti. 
Vieškeliu važiavęs žmogus pa
sakė, kad žandarai dairydamie
si irgi pasuko iš vieškelio į Pikt 
miškes, bet, matyt, ne į tą ke
liuką pataikė, kuriuo pabėgome.

( BUS DAUGIAU )
po lentų aruodai javų. Nusipir- na į vieniu platų Radviliškio- tavęs ir drugio krečiamas... Kad'
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IŠ SUPERMARKETO
GRĮŽTANT ----- N.KV/HT/NSKAS.

STREIKUOJU
( FELJETON1ŠKAS PASIKALBĖJIMAS) 

Kazimieras Baltrukonis
Supermarketas yra būdin

gai amerikoniška prekybinė 
įmonė: jame randamas mais
tas yra tobulai perdirbtas J 
maistinę prekę, neturinčią 
dažniausia jokios maistinės 
vertės, o santykis tarp pir
kėjo ir pardavėjo išvalytas 
nuo bet kokio asmeniškumo ar 
žmogiškumo. Pilietis J jį įei
na kas savaitę jieškodamas 
vertybių — taipbent sako kar
tais durų užrašai — ir išeina 
iš jo su taupmenomis, nors 
ir palikęs ten trečdalį savo 
algos.

Nuostabus dalykas: maiše 
jis nešasi, sakytume, ameri
koniškos civilizacijos san — 
trauką. Viskas ten yra įvai
riai spalvinga, švariai suvy
niota,bevertiška,.beprasmiš
ka ir kvepia ne maistu, o 
vaistine ar cheminių gaminių 
dirbtuve. Dar nuostabiau: jis 
pastebi tiktai, kad jis j tą 
maišą sudėjo didelį savo ką 
tik gauto atlyginimo dalį, bet 
jis labai retai kelia klausimą 
dėl nupirktų dalykų vertės.

Lietuvis dar labiau priklau
so nuo savaitinės algos negu 
amerikietis ir dar mažiau te
sidomi savo pirkinių kokybe. 
Tat patyrinėkime šį kartą jo 
spalvingojo maišo turinį.

1. MŪSŲ VATINĖ DUONA
Kadaise lietuvis, kalbėda

mas poterius prašydavo kas
dieninės duonos. Ji simboli
zavo maistą. Ruginė, kepta iš 
stambiai sumaltų grudi/ ji 
buvo sunki, kieta, netrukdan
ti žarnų judėjimo, tat buvo 
sveika ir galėjo būti pagrin
dinis maistas šeimoje. Jos 
kepalas nuolat gulėdavo ant 
stalo, uždengtas rankšluoš- 
čiu.

Dabar lietuvis poterius re
čiau tekalba: yra aukščiau pa
lipęs evoliucijos medyje. Bft 
tam ir laiko nelieka: jį visą 
paima duplekso tvarkymas ir 
ųuomininko prižiūrėjimas. Jo 
vaizduotėj duona dabar reikš
tų vatinės sandaros gniužulą 
įvyniotąį polyjetyleną, su už
rašu: "balta, praturtinta duo
na". Kai tas vatinis gniužulas 
yra suraikytas, maišelyje jis 
primena akordeoną.

Yra įdomu sekti visą tą 
duonos praturtinimo eigą. Jau 
jačių grūdų kokybė yra skur
li: kviečiai auginami sausa- 
nje Prerijų klimate, smarkiai 
malintose žemėse, kasmet 
utverčiant didelius kiekius 
cheminių trąšų, be mėšlo, 
dir ir dabar rudenį sudegi
nant šiaudus. Be to, pasėliai 
dažnai apipurškiami chemi
kalais žolėms užnuodyti.

Kai grūdai atvyksta į ele
vatorių, ant jų patenka che
mikalų, naudojamų kandims 
bei kirminams užmušti.Prieš 
daug metų Paul Fort links
mai pastebėjo, kad gal būtų 
geriau tuos kirminus valgyti 
sveikus, nes vistiek juos tu
rime valgyti nunuodytus.

Javų malimas dabar tapo 
sudėtingas ir mokslo kupinas 
menas. Pirmiausia nuimama 
turtingiausia grūdo dalis: sė
lenos ir daigas. Taip grūdas 
netenka dvidešimt keturių 
maisto elementų: mineralųir 
vitaminų. Sėlenos parduoda
mos karvėms šerti. Daigai, 
turtingi B ir E vitaminų, yra 
pardavinėjami sveikatos 
maisto krautuvėse. Bet jų 
skonis tėra vidutinis kas, tai
gi nelabai kas juos užsipuola 
pirkti. Iš jų spaudžiamas 
aliejus, naudojamas kaip 
vaistai.

Statmala sumalti grūdai, su 
daigais ir sėlenomis, greitai 
genda. Balti miltai laikosi 
gana ilgai. Jų amžius dar yra 
prailginamas chemikalų pa-
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galba. Ant bet kurio miltų 
maišelio rasi užrašytą di
džiulėmis spalvotomis raidė
mis kompanijos vardą: taip 
pat džiaugsmingai ir spalvin
gai pažymėta, kad tai pratur
tinti miltai, kad į juos yra 
įdėta vitaminų. Apačioje ant 
kampo rasi vos Išskaitomus, 
mažytėmis raidžiukėmis at
spausdintus žodžius: "Bleac
hed. Maturing Products ad
ded". Visokie miltai yra che
miškai nubaltinami, panaiki
nant jų gelsvoką atspalvį ir 
padarant juos baltus, kaip to
limo kaimo sniegas. Baltini- 
mui anksčiau buvo naudoja
mas chemikalas Agene, pas
kui pakeistas kitais, pastebė
jus, kad nuo jo šunes įgauna 
isteriją.

I Miltai, tarp jų sumalimo ir 
Į naudojimo, turi kiek pasigu- 
lėti. Bet, kad būtu laimėta 

(laiko, jie yra chemikalųpa- 
j galba dirbtinai "susendina- 
mi. Juk laikas — pinigai. O 
jei pilietis savo pilve turės 
chemikalų keliais daugiau, — 
kam tai svarbu? Taip pat į 
miltus įdedama, vietoj nuim
tųjų dvidešimt keturių mine
ralų ir vitaminų pora dirb
tinių vitaminų: irgi chemika
lai. Taip gaunami praturtinti 
miltai, balti kaip pati nekal
tybė. Jie nuostabiai primena 
Šv. Rašto dangiškąjį turtą: jų 
neėda nei rūdys nei kandys. 
Ant krautuvės lentynos ar 
sandėly jie gali išstąvėti pusę 
amžinybės.

Kepykloj — tiksliau sakant, 
duonos fabrike — yra tęsia
mas turtinimo darbas. Ji tur
tinama chemikalais. Jie nau
dojami tešlai iškelti, duonai 
apsaugoti nuo pelėsių ir nuo 
sukietėjimo. Krautuvėse pir
kėjos vis griebiasi senos gu
drybės sužiedėjusei duonai 
atpažinti. Jos ją spaudžiatarp 
rankų, iš galų, kaip akorde
oną: jei ji susispaudžia va
dinasi, šviežia, jei ne — se
na. Tai savo amžių atgyvenęs 
refleksas: į duoną yra deda
mas, ypatingas chemikalas — 
minkštytojas. Jo dėka kepalas 
išlieka minkštas iki supuvi
mo.

Mokslas pagalvojo net apie 
pirkėjo nosį. Sena duona kve
pia, tyrytum, būtų ką tik iš
traukta iš krosnies. Bet kve
pia ne duona, o pbpieris — 
irgi chemikalo dėka.

Taip gautas gaminys — pra
turtinta duona — yra mirtinai 
skurdus maistas. Ji sugeba 
tikiškimšti valgytojo pilvą ir 
ant jo pastorinti riebalų 
sluoksnį. G. Lautens tvirtina, 
kad jos skonis yra neutraliau
sias pasaulyje. Ji, iš tikrųjų, 
tiek savo skoniu, tiek išvaiz
da primena vatą arba minera
linę vilną. Maistui ji, aišku, 
netinka, bet kartą nupirkęs, 
jos nemesk: ji tinka šimtams 
kitų tikslų. Sakysime, jei 
Tamstos naujo duplekso sie
nos suplešėjo dėl blogai pa
darytų pamatų, plyšius gali 
užkamšyti praturtinta duona. 
Ji nuostabiai gerai apsaugo 
namą nuo vėjo ir šalčio. Che
mikalo prisotinta, ji lėčiau 
genda už mineralinę vilną. 
Taip pat jei vaikai nujojo kur
palius, praturtinta duona gali 
iškimšti batus: tai apsaugoja 
jų galus nuo užsirietimo.

Mūsų duonos menkavertiš
kumas yra seniai žinomas, 
bet ir tai žinantieji ją mielai 
vartoja. Vienas mano pažįs
tamas užsimanė .nusipirkti 
stiklinį baseiną su blizgan
čiomis žuvytėmis. Jis mėgsta 
viską kas blizga. Taigi, nuė
jęs į krautuvę, jį ir nusipir
ko. Paskui krautuvininkas 
jam sako:

- Tos žuvelės yra maitina-

Buvo saulėtas sekmadie
nis. Vieni žmonės skubėjo 
bažnyčion, kiti jau grįžo iš 
jos.

Jonas, įknibęs į knygą, 
svarstė kažkokią problemą . 
Pamatęs žmones,į pamaldas 
beeinančius, dirstelėjo laik- 
rodin. R odyklė rodė vienuo
liktą valandą. Atsisukęs,pa- 
matė žmoną fotelyje. Ji bu
vo įbedusi akis į knygą. 
Jam staiga kilo mintis,kad 
Aneliukė užmiršo pareigą 
nueiti melstis. Šypsodamas 
paklausė:
- Pamiršai, širdele, bažny
čią ?
Anelė rimtai dirstelėjo į vy
rą ir dar rimčiau atsakė:
- Streikuoju '.
- Prieš ką?- susidomėjo 
Jonas.
- Bažnyčią'.-nesvyruodama 
atsakė ji.

Viešpatie, arpikta dvasia 
apsėdo?Mano tikinčią žmo— 
nelę'.

Neapsėdo, o apšvietė,- 
nesikarščiuodai-.a kalbėjo ji. 
Ir ne pikta dvasia, bet tauti
nė dvasia.
- Kuo tau bažnyčia nusikal
to? Nedavė ko? Suerzino?

Ir nedavė, ir suerzino'. 
Viską iš karto.

Būk konkretesnė. Kuo tas 
viskas kvepia?-kvotė Jonas 
A nelinkę.

Buvau pereitą sekmadie
nį bažnyčioj. Pamaldos 
skirtos Kudiikos ir jo šei
mos garbei. Bažnyčia pri
kimšta žmonių. Visų veidai 
spindi dvasiniu pakilimu. Aš 
taip pat spindėjau džiaugsmu 
ir padėka Dievui.

Ką tas turi bendro su 
streiku?-perkirto vyras.
- Kantrybės'. Meldėsi vys
kupas. Jam asistavo du ku- ’Hcy 
nigai. Visi trys gražiai kal
bėjo. Minėjo Dievą, jo ma
lones, Kudirkos šeimą. Vis
kas neblogai. Jautėsi har
moningas dvasinis siūba
vimas tarp dvasiškių ir 
žmonių. Tačiau viskas būtų 
buvę gerai, jei gyvenime ne
egzistuotų tas nelaimingas 
"Bet".
- Mieloji,-nutraukė Jonas, 
egzistencijos harmonija ne
galėtų būti be "Bet", be 
"Taip",be "Ne".
- Pasidėk tu savo filosofiją 
kitam kartui ir nekliudyk pa
baigti, - įsakomu tonu tarė 
Anelė.-Pirmiausia man ne
patiko per didelis ceremo
nialinis pompastiškumas ir 
nereikalingas blizgesys. 
Taip ir jautėsi, kad dvasiš
kiai neina tom kuklumo pė
dom, kuriomis ėjo Jėzus.
- Bažnyčia įpratusi žmo
nes žavėti pompastiškom ce
remonijom,- vėl neiškentė 
Jonas.

Bet jau laikas įsistoti? . 
Jėzaus batelius, - replikavo. 
Anelė, - Tačiau šis reikalas 
tik smulkmena. Žmonės 
gausiai susirinko į pamal
das, nes jos buvo skirtos Ku-

mos kirminais. Bet aš jų-irgi 
turiu.

Taip mano draugas nusipir
ko ir kirminų. Išeidamas pro 
duris, atsiminęs klausia:

- O kuo tie šėtonai kirmi
nai maitinami ?

- A, tie kirminai ? - sako 
krautuvininkas:-ašir užmir
šau apie tai. Jie maitinami 
duona. Tik neduok jiems bal
tos duonos. Nuo jos jie dve
sia.

- Kokią duoną. Tamsta pats 
valgai? - paklausė nustebęs 
mano draugas.

- Baltą, - ramiausiai atsa
kė krautuvininkas.
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'dlrkal. Jo reikalui aš de- 
šimtukę įspraudžiau į ran - 
kinuką. Bet klebonas paskel— 
b ė arkivyskupo laišką, kad 
aukos turi būti renkamos 
labdarybės reikalams. Apie 
Kudirką nė žodžio'. Vadinas, 
jam nieko. Taigi, pamaldos 
Kudirkos garbei, o pinigai 
kam kitam.

O ką tu padarei ? Įmetel 
nikelį ?

Va čia ir įtūžau '. Tikrai 
būčiau įmetusi, bet neturė
jau. Nieko nemesti nedrįsau: 
gėda prieš pažįstamus .Dantis 
sukandus, įmečiau dešimtu- 
kę. Dingtelėjo mintis, kad 
gal iš tų aukų klebonija ar 
arkivyskupas teiksis bent 
dalelę Kudirkai skirti.
- A r daug žmonės aukojo?- 
užsldegė smalsumu Jonas.

Daug.Mačiau dešlmtukių 
ir penketų. Greičiausiai ki
ti nesuprato,kad pinigai ne
teks Kudirkai. Įspūdžių buvo 
perdaug, ir gal daugumas 
neatkreipė dėmesį į pa
mokslo turinį bei rinkliavos 
intencijas.
- Kodėl tu susieji tas pa
maldas su streiku?
- Kada aš buvau bažnyčio
je, aš jaučiausi daugiausia 
esanti lietuvė. O ten mano 
ambicija kaip lietuvės buvo 

CANADA MANPOWER POLICY

by
Robert Andras
Minister of Manpower and

Immigration

I have often heard the comment that the “work ethic" in 
Canada has been seriously eroded, that many Canadians prefer a 
life of inactivity at public expense. Recent studies carried out 
by my department contradict this opinion. The results show 
that apart from family relationships, work remains the most im- 

. . portant means for self-fulfillment in the eyes of Canadians. 
There is nothing mysterious in this. In addition to income, our 
jobs can give us a feeling of pride, self-respect and of belonging, 
of being part of the mainstream.

As Minister of Manpower and Immigration, with responsi
bility for the Unemployment Insurance Commission, I have 
been working to ensure that all Canadians have access to both 
the income and personal satisfactions associated with work.

We have new Manpower Centres, Job Banks, new training 
and mobility programs, special services for workers with special 
problems, and a wide range of job creation programs such as the 
Local Initiatives Program (LIP) and Opportunities for Youth 
(OFY). These efforts are synchronized with the activities of the 
Unemployment Insurance Commission and Immigration to pro
vide Canadians with maximum access to job opportunities.

Unfortunately, some Canadians remain trapped in unem
ployment, and cut off from the rewards of work.

Income support for unemployed people is a must. How
ever, sending cheques to these people is not enough. People 
don’t want to be set off in a corner somewhere. For those 
people who are among the so-called “hard-core" unemployed or 
on the margins of the labour force, we are taking new steps to 
provide them with opportunities'to upgrade their own abilities, 
to contribute to society, and to earn greater rewards from it.

NEWFOUNDLAND PROJECT
The problem with many workers who appear on unem

ployment insurance (U.I.) claim with considerable regularity is 
that they need help in equipping themselves for more long-term 
work. They need training — recycling of their abilities in order 
to break out of the unemployment cycle.

In a new approach to finding a solution to this problem, 
the Department of Manpower and Immigration and the Unem
ployment Insurance Commission (UIC) have developed a Pilot 
Project for Newfoundland.

Selected people will receive training or re-training to pre
pare them for immediate skill shortages in the labour market or 
for future job opportunities. Most of these trainees will be un
employment insurance claimants. The trainee will continue to 
receive benefits while he prepares himself for increased employ
ment opportunities so that he won’t be trapped in unemploy
ment by virtue of his skill shortages which may have caused the 
problem in the first place. Also, in the long run, we stand to 
save in Unemployment Insurance funds. We are exploring other 
areas where we could make more positive use of unemployment 
funds as welt

COMMUNITY EMPLOYMENT STRATEGY (CES)
We have also begun a three-year developmental stage of 

the Community Employment Strategy (CES) which would pave 
the way for nation-wide co-operation aimed at those Canadians 
who have continuing and special difficulty finding and keeping 
regular employment. Its clients will include, for example, the 
physically handicapped, mentally retarded, socially handicapped 
(including the unskilled), people with inadequate employment 
income who live in areas of chronic unemployment or under
employment, ex-inmates of mental or correctional institutions, 
and single parents who for a variety of reasons cannot find work 
outside the home.

We will begin with 20 developmental communities across 
the country.

The Comęnunity Employment Strategy will create more 
opportunities for people who may have been traditionally ex
cluded from Canadian life and work.

MORE OPPORTUNITIES FOR CANADIANS
In the broader picture, a Canada Manpower Policy must 

increase the opportunities of individual Canadians to be self- 
sufficient, to participate and contribute more to the life of 
Canada and thereby earn greater rewards.

Liberalu Partijos Informacija apie vyriausybės darbus.

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

A(^)A
Jeigu geri ir galt gerti-tavo 
reikalas. Jeigu geri, bet ma - 
tat ,kad gėrimas tave žlugdo 
ir nori nustoti gerti- mūsų 
reikalas.

Skambink dieną ar naktį A.A. 
Tel. 521-2185.
J.i nori liotuvUkol kalbėli - skambink 
darbo valandomis 489-5391 (klausk Loo); 
o vakarais namu. leL. 366-2548 arba 277 - 786Š 

<( Pavardės sakyti nereikia)
5-psi.

pažeista. Man atrodė, kad 
mūsų lietuvių tautinė širdis 
Išnaudojama Internacionali
niam tikslui. Jeigu jau Ku
dirka centras šventės, tai Ir 
rinkliava turėjo būti nu
kreipta tam centrui.

Tu juk turėjai anksčiau 
progos įsitikinti, kad tavo 
tikėjimo centras yra už Lie
tuvos ribų Ir net kai kada už 
lietuvių interesų ribų.Gerai 
kad bent dabar pradedi su
prasti. Kaip tu manai savo 
streiką reikšti,mieloji?

Neisu į bažnyčią'.-ryž- 
tingai ■ pratarė Anelė. Už 
kiekvieną dolerį bent vieną 
mėnesį. Taigi, dešimt mėne
sių.
- Ar tai ne keršto simpto
mas? Juk tu katalikė.
- Aš ja ir liksiu,bet sava
rankiškai galvosiu. Kiekvie
ną sekmadienį bent keletą 
valandų skirsiu knygų skai
tymui. Internacionalinė ka
rieta man netinka.

Kokiom knygom rengiesi 
laiką skirti, Aneliuke?
- Pradėjau ^eslovo Ged
gaudo " Mūsų praeities be
ieškant", o per streiko laiką 
užgulsiu ir tavo aštuonlų to- 
mųfilosofijos enciklopediją. 
Laikas greit praeis. Dar 
Vytauto Alanto romanus 
perskaitysiu.

Bet Gedgaudas su Alantu 
tave su Krivių Krivaičių 
dvasiomis į kontaktą suves . 
A r ne nutols i nuo katalikybės?
- Mielai Krivių Krivaičio 

vaidilute būčiau. Juk jo Die
vas ir mano,kaip katalikės , 
tas' pat, tik skirtingai su
prantam: as.
- Ar tu t Ik ra, kad tave įta
koja tautinė dvasia, o ne pik
toji? -klausinėjo žmonelę Jo
nas.

Esu laisva,,mąstanti ir 
pergyvenanti. Aš tautiškai 
galvoju. Bendruomeniškai. 
Kur tautinė dvasia ką inspi
ruoja, tą ir Dievas laimina. 
Jei kas iš mūsų dvasiškių 
užsigeidžia garbinti Dievą 
pagal direktyvas, einančias 
ne iš tautos, o iš svetimo 
mums krašto,nesuinteresu o- 
to mūsų tautos aspiracijo
mis, aš turiu atidaryti akis 
ir žvelgti tikrovei į veidą. 
Žvelgdama jaučiuos ne tiek 
katalikė, kiek lietuvė.
- Puiku'. Gėriuosi tavo 
meile tautai,-džiaugėsi Jo
nas. - Tik man kartais atro
do, kad tu perdaug šiaušies 
prieš autoritetus.
- Ė, broleli'. Kada tu mane 
suprasi? Kada įsiskverbsi į 
moteriškos sielos paslap
tis? Po tiek metų bendro gy
venimo su moteriške. Mums 
autoritetas yra tas,kas žavi 
jaudina, myli. O kas to ne - 
įstengia da ryti, mes tuoj nu- 
vainlkuojam, nors jis būtų ir 
labai aukštame soste.
- Susižavėjusi Gedgaudo i- 
dėjomis, gal užsigeisi būti 
moderniška vaidilute.

Tu nejuokauk. Po kiek 
laiko mes įsivilksime į dva
sininkų uniformas. Tik ne 
juodas, o į gėles panašias . 
Kad dvasininkai būtų dėvė
ję nuo senų laikų šviesius 
drabužius, gal jų idėjos būtų 
buvusios skaidresnės,Nebū
tų tiek daug klaidų buvę.

Bet kaimo žmonės kalba, 
kad ką velnias neįstengia pa
daryti, jis pasikviečia bobą. 
Ar, dvasininke būdama, ne
taptum velnio asistente?
- Prieš moterį ir velnias 
suklups.
- Labai ryžtinga tu šian
dien, Prileiskim,kad tu dva
sininke. Įsiklepoja į tave 
koks gražuolis. Tu tirpsti 
prieš jo meilę. Kas tada?

Labai paprastai: ištekė - 
čiau už jo.
- Atsisakytum pareigos 
Dievui tarnauti? Dėl žemiš
kos laimės?
- Kita užimtų mano vietą. 
Dievui tarnauti ir jį mylėt 
galima neblogiau, atsisakius 
profesinės tarnybos. Kux 
vyro bei moters meilė tarp
sta, ten negali nebūti dieviš
kos palaimos.

Tai tu greičiausia esi 
šalininkė,kad kunigai turėtų 
tuoktis?
- Tikriausiai. Mažiau būtų 
romantiškų tragedijų ir 
veidmainiavimo. Turėdami 
vaikų ir žmoną, būtų rimtes
ni, nevarvintų seilę,dairyda
miesi į svetimus lizdus ir 
gražias mergaites.Per šei
mą ir į tautą stipriau įaugtų. 
Celibatas nėra sveikas reiš
kinys.

Jonas neturėjo pagrindo 
prieštarauti ir širdyje jautė 
pagarbą žmonai, kad jos pa
saulėžiūroje rodėsi naujos 
prošvaistės.



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

namuose

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

APIE PRAEITU METU PABAIGUS PARENGIMUS

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 — J v vak.
9 — 12 v.p.p.

MOKAME UŽ:

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

Depozitus ( P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) '954% 
Terminuotus depozitus 1 metu 10%

IMAME UŽ:

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11^2%

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

toronto
SVARBUS Ateitininkų 

moksleivių ir jaunučių glo
bėjų suvažiavimas įvyks To
ronte vasario 22-23 d. P ra
šome,kad vfe i globėjai pa
sinaudotų šia svarbia proga 
pasidalinti mintimis su ki
tais. Vėliau paskelbsime 
plačiau.

Su šypsena, MAS CV

KALBĖJO SIMAS KUDIRKA
Simas Kudirka pasakė 

kalbą gruodžio 1O d. įvyku
siame susirinkime rotušės 
aikštėje, minint tarptautinę 
Žmonių Teisių dieną. Uk
rainiečių suorganizuotame 
proteste prieš sovietinę 
priespaudą dalyvavo apie 
2000, jų tarpe nemažai lie
tuvių, atvykusių pamatyti 
Kudirkos. Jis plačiau su lie
tuviais nesusitiko, kadangi 
yra pakviestas kalbėti Vasa
rio 16 d.minėjime.

Susirinkimas -demonstra
cija rado atgarsį televizijos

Ateit, plrn . Kęstutis Šeštokas ir 
IždLMarijus Gudinskas MAS CV 
posėdžio metu.
žiniose. Dienraščiai Globe 
& Mail ir Star įdėję nuot
raukas, tik mūsų tautiečių 
gerbiamas Sun protesto žy
gių nepastebėjo. / a.

DĖMESIO TORONTIEČIAMS I 

NL laikraščio atstovybės būrelis 
nutaręs spaudos balių suruošti po 
Velykų Lietuvių Namuose. Kvie
čiami torontiečiai jiems taikinio • 
kauti, susiriŠant su burei io pirmi
ninku J.R. Simanavičium.

NL akcijų platinimo reikalais 
rūpinasi S. Banelis, tel.2« 1-9632.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj Ir Europo] "JIB Haarpfiege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalva. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: |

2498 DougalJ Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba I 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, |

Illinois 60650, U. S. A.

i
i
i

i

Prie vieno stalo pietaują 
svečiai šnekučiuojasi irste- 
bisi savos kolonijos gajumu, 
bei mūsų organizacijų veik
lumu. Vakar, jei neskaityti 
viešnios iš Cleveland'o Val
dos Šiugždaitės-Fitzpatrick 
dailės parodos Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje/jau 
trečios Toronte/, įvyko net 
3 parengimai: skautų vaka- 
ras-bazaras, jūros šaulių 
linksmavakaris ir verslinin
kų koncertas-balius. Ypač 
buvęs pažymėtinas versli
ninkų balius, nes buvo skel
biama, kad ta proga atsilan
kys tik į Ameriką atvykęs 
Simas Kudirka, o programą 
išpildys iškilūs solistai iš 
Čikagos ir Montrealio.

Svečiams taip besišneku
čiuojant, gėrintis veikliųjų 
organizacijų siekiais, į po
kalbį įsijungia iki šiol tylė
jęs vyras. Jis sako, kad iš 
tų,taip gausiai kultų šiaudų, 
visai nebuvę grūdų. Tiesa, 
skautų vakaras Prisikėlimo 
parapijos salėje praėjo lauk
tu pasisekimu. Skautai, sa
vuoju populiarumu ir turtin
gu bazaru sutraukė daugumą 
torontiečių.Kiek blogiau bu
vo šauliams surengus links- 
mavakarį tolimame užmies
tyje. Ilgėjančių vakarų metu 
mūsų žmonės mažiau beiš- 
sįrengia į toliau esančius 
parengimus. O visai blogai 
išėjo verslininkams, nes jų 
balius LN susilaukė dar ma
žesnio torontiečių dėmesio . 
Šiuo atveju nepadėjo nei re
klamuotas Kudirkos iškvie - 
timas/kuris, aišku, neatvyko/ 
nei solistai kaip Brazis ir 
Capkauskienė. Kas nemalo
niausia buvo,kad iš tokių to
lių atvykę dainininkai turėjo 
pasirodyti pustuštei salei.

Tokios nesėkmės priežas
tim tenka laikyti neveiklią 
Verslo valdybą, kurią sudaro 
jau net nebe verslininkai, 
bet profesionalai", paaiškina 
į kalbą Įsijungdamas,kitoje 
stalo pusėje sėdėjęs pilietis. 
Toliau jis sako, kad dėl kon
certo nepasisekimo esą kal
ti patys rengėjai. Viena, kad 
tam parengimui buvo labai 
trumpai ruoštasi, antra,kad 
jis įvyko tuoj po puikiai pa
mykusio LN moterų būrelio | 
menės atidarymo. Tik tiek ,

kad Verslo parengimo padė
tį dalinai išgelbėjo buvęs 
pirm. dr. Juozas Kaškelis . 
Jeigu ne jo paskutinėm die
nom parodyta iniciatyva ir 
įdėtas triūsas į tą, vadinamą, 
balių, nebūtų atėję nė tiek 
žmonių. Juk verslininkų or
ganizacija, kaipo tokia šiuo 
metu yra nežinoma.

Kiek anksčiau, Toronto 
verslininkai savo darbuotė
je buvo užsirekomendavę 
kaip vieni iš veiklesniųjų. Jų 
parengimai būdavo sėkmingi, 
o susirinkimai, šalia turi
ningų paskaitų, praeida
vo kavutės kuklių vaišių 
ženkle. Tuo laiku buvo už
simota susukti filmą apie 
lietuvius verslininkus, Dr.J 
Kaškeliui vadovaujant tuomet 
buvo padaryta gera pradžia . 
Įdėjus pastangų ir lėšų buvo 
filmuojami iškilūs mūsų 
verslininkai,statybininkai ir 
jų pastatyti namai. Įamžinti 
tabako augintojai ir jų veš
lūs tabako laukai. Į filmą 
buvo įtraukti mūsų prekybi
ninkai, amatininkai ir mote
lių savininkai. Ten buvo už
fiksuota organizacinis gyve
nimas, bažnytinės Iškilmės 
ir parengimuose besilinks
miną tautiečiai. Filmas 
vaizdavo mūsų prekybinį, 
kultūrinį ir organizacinį gy
venimą. Jo buvo numatyta ir 
susukta trys dalys. P o dvi 
valandas kiekviena. Bet lai
kui bėgant ir pirm.Kaškeliui 
vienam visur nebesuspėjant, 
tas darbas buvo daugiau pa
tikėtas Stasiui Janušauskui 
ir arch. Vytautui Petruliui 
Janušauskas angažavo fil — 
muotinus verslininkus, rinko 
iš jų pinigus /nuo 1OO iki 
300 dol./, įgijo Petruliui 
papildomą filmavimo apara
tą,© šis viską uoliai filmavo. 
Jiedu abu į tą filmą įdėjo la
bai daug darbo. Bet artėjant 
prie pabaigos, prie filmo ga
lutino išleidimo, pradėjo by
rėti visi gražūs planai.

Besikeičiant valdyboms, 
naujam pirmininkui patekus 
į KLB Apylinkės V-bą, visas 
veikimas ir filmo užbaiga 
atsidūrė apgailėtinoje stag
nacijoje. O verslininkai ir 
prie filmo prisidėję amati
ninkai, vietoj išvydę savo 
darbo vaisių-pasiliko tuš

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9^% už 90 dienų term, depozitus 

9% už 1 metų term, depozitus 
8V4% už taup. sąskaitas

6% už depozitus (čekių sąskaita).

K API TALAS: $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 čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. Iki 3 vaL po pietą, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

PARAMA

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ IM.2^ 480 RONCESVALLes AVI
jSTAlGA Baltic Exporting to. TORONTO 3/ ONTARIO

Telefono* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

Išganytojo parapijos susirin
kimas.

Taip pat sausio 5 d. Spor
to Klubas Vytis turėjo meti
nį susirinkimą.

Sausio 11 d. LN Didžiojoje 
salėje Įvyks J. R. Simanavi
čiaus Tėviškės Prisiminimų 
parengimas radio ir televi
zijos programoms paremti.

Svečių buvo iš Kanados ir 
įvairių JAV vietovių.

Vestuvės buvo pravestos 
lietuviškais papročiais p. p. 
Sagių, talkininkaujant p. p. 
Karasiejams ir kitiems šo
kėjams .

Jaunieji išvyko 3 savai
tėm į Europą, nuolat gyvens 
Cleveland'e. J-

CITY OF TORONTO
1975 METU PAGYVENUSIU PENSININKU 

MOKESČIO PAGALBOS PROGRAMA

( LIEČIA TIK NAMŲ SAVININKUS TORONTO MIESTE )
Miesto Taryba įgaliojo Miesto I ždininką išduoti $ 100.00 kredito kai kuriems gyve
namų namų savininkams 1975 m. mokesčių, saskaiton, jei atatinka sekančius reikala
vimus:

KVALIFIKUOTAS SAVININKAS ARBA 10 ŽMONA PRIVALO ATATIKTI:
A. Būti 65 ar daugiau metiį amžiaus 1975 m. kovo men,. 31 d., kuomet yra ir 
paskutinė pareiškimo užpildomo diena.

B. gauti mėnesinį GUARANTEED INCOME SUPPLEMENT pagal Senatvės 
'Aprūpinimo Akta( Canada):

C. Gyventi toje nuosavybėje u^ kuria_mokami miesto mokesčiai ir:

D. Būti patvirtintu savininku rezidencinės nuosavybės Toronto mieste bent 
ne mažiau 5 metus iki 1975 m. kovo mėn. 31 dienos.

Jeigu jums priklausą parama ir dar negavote pareiškimo užpildymui — SKAMBINKITE 
367-7036 į CIT Y CLERK’S OFFICE ir jums pareiškimui anketa bus išsiųsta. , 

(Pareiškimas turi boti užpildomas kasmet šiai paramai gauti) Už ja nereikės miesto 
savivaldybei atsilyginti nėjokia forma.

Daugiau informacij ir patarimu gausite telefonuodami 367-7036.

G. 1. BATCHELOR, 
City Clerk

PAREIŠKIMAS PRIVALO BŪTI UŽPILDYTAS 

NE VĖLIAU KAIP 19 75 M E T A I S KOVO MĖN. 3 1 DIENA.
C

6 p si. '

čiomis rankomis.
Įsivyravus tokioms nuotai

koms netenka stebėtis,kad ir 
pati Verslo organizacija ne
teko atatinkamo orumo. To
kio orumo, kuriuo vadovau
jantis būtų sustiprinta pa
garba tautiečiui. O sąžinin
gu darbšti .ic traktavimu 
būtų susilatL a r prideramo 
atpildo. Dėl to ir pastaras is, 
viešas pasirodyn is nepasie
kė tikslo.

LESU LIETUVIU NAMAI

Kalėdų savaitė LN bu. 
gana gyva. Gruodžio 21 d . 
Žemutinėje salėje įvyko To
ronto universiteto lietuvių 
studentų prieškalėdiniai šo
kiai. Šokiuose dalyvavo per 
200 studentų! Gruodžio 22 
Didžiojoje salėję ateitininkai 
atšventė Kūčias. Į jas atsi
lankė apie 300 asmenų.

Gruodžio 24 d. įvyko LN 
Kūčių vakarienė, kuriojeda- 
lyvavoper 300 vakarieniau- 
tojų. Kūn. Tėvas Tadas nu
švietė Kūčių krikščionišką 
reikšmę, dalyvius pakvietė 
maldai ir ją pravedė.Po va
karienės vaikai ir j aunimas 
atliko muzikos ir Kalėdinių' 

giesmių programą. Gale pa
sirodė Kalėdų Senelis.

Š.m. sausio 5 d.Menėje , 
įvyko Lietuvių Evangelikų

Laukiama, kad lietuviai jį 
parems gausiu atsilankymu .

Į LN narius, sumokėję po 
$1OO, Įstojo: dr. V. J.Meilu- 
vienė, Pranckūnas Olga, Si
ra inkevičlus Vytas, Švei
kauskas Stasys, Hansos J. 
V. ir Usvaltas Juozas. Ma- 
tokienė Ona- $ 25.

Vietoje gėlių m irusiems 
Cirūnui Antanui, Krikščiū
nienei Marijai ir Bleizgiui 
Jonui B. ir J. Strazdai paau
kojo L N 1OO dolerių.

Jaunimo kavinė Gedimino 
Pilis veiks kiekvieną penk - 
tadienį nuo 8 v. v.

LN galima nusipirkti už
šaldytų koldūnų. Kreiptis į 
raštinę.

Likerio Valdyba /L ięuor 
Board/ pranešė, kad LN ba
rui atidaryti leidimas bus 
išduotas,kai tik baro įrengi
mai bus užbaigti. Dar reikia 
įrengti alaus kranai ir sus
tatyti barui tinkami baldai.

LN ieško patyrusio baro 
vedėjo. Kreiptis asmeniškai 
raštu ar telefonu į LN raš
tinę 1573 Bloor st. West, To
ronto pas Vedėją, arba tel., 
533-9030.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Gruodžio 14 d. Toronto 

Prisikėlimo parapijos baž
nyčioje kun. Tėv. Augustinas 
Simanavičius sutuokė moky
toją Jūratę Ceponkutę ir 
architektą Gintautą Neįmaną 
Vargonavo muz. J. Govėdas, 
solo dainavo J. Vaškevičius .

Po apeigų vyko vestuvių 
puota parapijos salėje. Vi
sas ceremonijas puikiai pra
vedė L. Sagys, Cleveland'o 
Grandinėlės vadovas, pade
dant p. Sagienei.

Abu jaunieji veiklūs lietu
viškuose reikaluose. Jūratė 
Toronte dirbo su skautais ir 
LB-ne, mokytojavo šeštadie
ninėje mokykloje ir vedeiie- 
tuvių kalbos kursus suaugu
siems. Tai reto darbštumo 
lietuvaitė.

Gintautas reiškėsi Cleve- 
land'e lietuvių veikloje,šoko 
Grandinėlėje. Su Jūrate su
sipažino C ikagoje per tauti
nių šokių šventę.

LAIMĖJO MŪSŲ DRAUGAI
Rinkimai į miesto tarybą 

neatnešė žymesnių pakeiti
mų. Kaip buvusioje, taip ir 
sekančių dviejų metų tary
boje balansas tarp konser
vatyviųjų ir pažangiųjų arba 
" senosios gvardijos " liks 
toks pat, tai yra konservaty
viųjų naudai. Prieš rinki
mus Tėviškės Žiburiai tau
tiečius ragino remti pažan
giuosius seniūnus,kaip Neg- 
ridge, Boytchuk.Grys, Ben, 
Eggleton ir Donahue.Pasta
ras is, vedęs lietuvaitę ir 
anksčiau jau buvęs seniūnu , 
bet vėliau neišrinktas bur
mistru, grįžo į mieto poli - 
tiką. Visi TŽ ir, spėtina 
daugumos lietuvių remit 
kandidatai, išskyrus speku
liacijoje susikompromitavu- 
sįGrys.buvo perrinkti. Bur
mistru ir toliau bus vidurio 
kelio prisilaikąs David 
C rombie.

Skirtumas tarp konserva
tyviųjų ir pažangiųjų yra pa- - 
žiūrose į miesto pobūdį ir 
piliečiųdalyvavtmą vaidyme. 
Pirmieji miesto vystyme 
nori turėti kontrolę, nebe-’ 
sekti Amerikos miestų pa
vyzdžiu, netiesti miestą 
skaldančių didžiųjų kelių, 
duoda pirmenybę žmogui, o 
ne automobiliui, Pažangieji 
gi siūlo nevaržomą miesto 
augimą, duodant beveik lais
vas rankas ..spekuliantams . 
Keista, kad lietuviai, daugu
moje darbo žmonės, remia 
turčių interesus. /a.

ATKREIPKITE 
DĖMESJJ

DEIMANTU IŠPARDAVIMAS 
apsiginti nuo infliacijos,

INVESTUOK $5.00 ir mu
sę brošiūra nurodys tokio ga
rantuoto investavimo galimy— 
bg. Rašyti FIFTY -EIGHT 
FACET DIAMOND 
CORPORATION \ 
1111 Finch Avenue West, 
Suite 158 > >
Downsview, Ont, Canada 
M3J 2E6

I-----------------------------------------------
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Strakauskas .Jonas P ranskus, 
Zenonas Danilevičius, Stasys 
Lencas, Pranas Visockas, 
Klemas Jonikas, Viktoras 
Butauskas, Vladas Krtauče-
llūnas, Juozas Morv^f-vičius, 
Juozas Kručas.’$ 1: Zigmas
Labuckas.

Viso surinkta $ 637, -
Širdingas ačiū visiems.

Lietuvių B-nės Valdyba

STOVYKLA BALTIJA
Montrealio apylinkės ben

druomenės stovykla Baltija 
gyvuoja jau 10 metų. Daugelis 
mūsų matėme^jos pradžią, 
stebėjome statybas, stovyk
lavimo metu dalyvavome lau
žuose. Tie, kurie visa tai 
matė pripažino, kad stovykla 
geras bendruomenės užsimo
jimas. Tie, kurie aukojo sto
vyklos {kūrimui — turėjo pro
gos įsitikinti, kad jų parama 
atnešė gerus rezultatus. Ben
drai mes sakome, kad čia yra 
jaunimo stovykla. Teisingai 
— jąja daugiausia jaunimas 
naudojasi: skautai ateitinin
kai, bet jau paskutiniais pora 
metų stovykloje matėme ir 
šaulius, o visumoje stovykla 
būdama bendruomenės nuo
savybėje — yra atvira visoms 
lietuviškoms organizacijoms.

Stovyklos kūrimasis už
baigtas,bet yralikę dar svar-
bių reikalų stovyklos tolimes- 
njame išlaikyme. Pagrindinis 
iš jų yra žemės nuosavybės

Sudbury
Sudburio lietuviu aukos 
Tautos'Fondui
$57: AtA Petras JutelIs, $50: 
Jonas ‘Remeikis, Petras 
VensLus. $3O:Petras Petrė- 
nas, $27: Antanas Braškys, 
$20: Kazys Rimas, Gedimi
nas Remeikis, Liudas Kulnys 
Jonas Kibickas. $21: Povilas 
Jutelis. $15:Vik toras Gudriti
nąs. $12: Justinas Stankus, 
Kazys Poderis, $1O: Vladas 
Juška, Petras Mazaitls, dr. 
Romas Račinskas, AlgisM li
čius, Andrius Rukšys,Juozas 
Bataitis, Pranas Gustas, Al
fonsas Zlatkus, Kostas Tuti
nas. $7: Jonas Jaslnskas, A- 
leksas Kusinskis, Silvija 
Mart irikutė, Jonas Petrėnas, 
Antanas Juozapavičius, Vy
tautas Grinius, dr. J. Šemo-

gas, Vincas Deveikis,. Kęs
tutis Poderis, Antanas Ga- 
tautis,Izidorius Ragauskas. 
$ 5 : Kun. A. Sabas, Stasys 
Krivickas, Antanas Lapie- 
nius, Juozas Valiukas, Kazys 
Šviežikas. $4;Stasys Tolvai
šą, Antanas Mikštas. $ 3: 
Kostas Ramonas, Jurgis 
Šleinius, Albertas Staškevi
čius, Leonas Baltutis, Juozas 
Glizickas, Valys Bružas 
Juozas Paulaitts, Ferdinan
das Albrechtas, Pranas Gab
rėnas, Jonas Čebatorlus, Po
vilas Liutkus, Ignas Bružas, 
Vaclovas Stepšys, Juozas 
Venslovaitis. $ 2 ; Jurgis 
Kriaučeliūnas, Juozas Mar
tišius, A+A Pranas Griškonls 
Jonas Jonaitis, Petras S e- 
mežys, Juozas Staškus, Al
fonsas Valaitis, Juozas Ci
bulskis, Domas Niekus, Al
binas Barkauskas, Antanas

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ. NUO 10,30 iki 11 vol. vok.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stonkevi ?ius, 1053 AlbanelCr., Duvernay, P.Q. TEL. 669*8834.

W.- LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSallerP. Q.
Įya.-ri industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų išpardavimas - tel. 366-6237/3896

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

"• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'

6396 Bannontyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183
J

Jettė & Frere Ltėe
Viskas moderniems namams !

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

Plumbing & Heating kontraktorlus.

140* 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1 975. 1.8

VC Bacėnas All Seasons Travel, b d 
2224 DUNDAS STREET W. 
TORONTO, ONTARIO 
M4R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-353J
nūs su kitomis stovyklomis ninių Grupių Festivalis, vy- 
Šiaurės Amerikoje, mūsų kęs lapkričio mėn. 16-17 d . 
montrealiečių stovykla St. Show Mart praėjo labai sėk- 
Donat, Ouė. prie Sylvere m ingai, nes ir tautodaile ir 
ežero yra1 pati gražiausia 
gamtos, aplinkos atžvilgiu, 
bet, . reikia pasakyti, pati 
skurdžiausia savo įrengi
mais. Mes,, montrealiečiai 
jaunimui nebuvome duosnūs. 
Mes tūkstančiais pylėme pi
nigus į pastatus kurie mūsų 
išlikimui turėjo nedidelę 
prasmę — dabar jau ir patys 
matome nes jau ir tų pastatų 
nebeturime... Tad kaip gi at
siliepsime į stovyklos vajų?. 
Atsiliepkime nuoširdžiai: su 
pagrindinių dalykų supratimu 
ir įvertinimų.Čia šimtų tūks
tančių nereikia. Čia stebuklus 
daro keletas, keliolika tūks-

skanėstų stalu atkreipėlabai 
palankų kanadiečių dėmesį.

Kalėdos Pašau;.-je prog
ramoje lietuviai pasirodė 
Place Bonaventure gruodžio 
16 ir IT’ dienomis per TV, 2 . 
Dar vienas pasirodymas pe
TV, lO-gruodžio 25 d. ,6v.v.

Balandžio 19 d. numatyta, 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje surengti Baltų Federa
cijos vakarą-vaišes,kur pa
sirodys lietuvių,latvių 
tų meninės grupės.
• 1975 m. sausio 19 
matytas visuotinas 
Montrealio Apylinkės 
rinkimas. Prašome

ir es-

d. nu-
KLE

SUSį-Vyt-ir Dalė Gurčinaitė - Gedgaudai. 
n T sutuoktuviu proga. Dalė gimusi 

VISUo ir augusi Montrealyje.
tančių. Stovyklai skirk kiek
gali. Kiekvienas doleris lau
kiamas su dėkingumu. Yra 
kiekvienam išsiunčiamas 
laiškas su adresuotu voku. 
Gavę — nelaukite, bet su Jūsų 
auka grąžinkite. Šiuo reikalu 
bus daugiau informacijos ir

kuo skaitlingiausiai dalyvau—'
ti.

Šalpos Fondas prašo visus 
galinčius ką nors paaukoti, 
kreiptis pas M. Kasperavi
čienę 768-0585.

Palengvinant iždininko 
darbą kviečiami visipraves-

Apylinkės V.-ba taipgi nu
mato 1976 m. / Olimpijadcs 
laiku/surengti Lietuvių Die
ną Montrealyje. Jau dedamos 
pastangos sudaryti organiza
cinį komitetą.

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdyba

toliau šio laikraščio sekan
čiuose numeriuose.

P. Adamonis

ti solidarumo mokestį per ® Mirė lietuviai: Jonas Rut -
Litą. kauskas 56 m. amžiaus. Bu-

Vasario 16-tos minėjimui vęs ilgametis KLB Vald'Or

SUSTIPRINTA KLB MONTREALIO 
APYLINKĖS VALDYBA

įsigyjimas, nes dar iki šiam 
laikui esame nuomininkai pas 
"Department of Lands and 
Forests". Būti ilgai nuomi
ninkais neužsimoka, žinant, 
kad, už $3. 400 galima įsigyti 
nuosavybę, kuri susideda iš 
2 sklypų ant Sylvere ežero ir 
24 akrų ploto kitoje pusėje 
kelio, kur stovi stovyklos pa
statai. Todėl stovyklos val
dyba nutarė visoje Montrealio 
lietuvių apylinkėje pravesti 
lėšų telkimo vajų stovyklai 
nuosavybės jsigyjimo reika
lu.

Suprantama, kad per eilę 
metų kaip kiekvienam pasta
tui, taip ir stovyklos pasta
tams atsirado kai kurių re
montų ir pagerinimų. Palygi-

K EL E 
Lithuanian

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdyba yra papildyta nauja, 
jaunimo sekcija. Jai vado
vauja R. Lukoševičiūtė. Jau
nimo grupė Vasario 16-tos 
minėjimo proga numato Lo
jolos Universitetui įteikti 
Lietuvių Enciklopediją.

Gruodžio 28,29 ir 30 d. d. 
vyksta Kanados ir Amerikos 
lietuvių jaunimo suvažiavi
mas Rochester N. Y.Montre
al ič>'lietuvių jaunimas žada 
jame skaitlingai dalyvauti.

Jaunimo sekcija yra nu
mačiusi pavasario koncertą, 
pasikviečiant Hamiltono Ai
dą, gegužės 1O d.

Paskutiniame Apylinkės 
Valdybos posėdyje Irena Lu- 
koševičienėpranešėjkad Et- 
V I S "į
Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKI0 SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.SVEIKAUSKIFNĖ VEDA TEI

SINIU PATARIMU skyrių. JMetinė prenumerata tik $ 7.00

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. 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 it Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams 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, Ill. 60608

□ Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS --------------------------------------------------
ADRESAS _____ ____________ -------------- ------------------- -------

Apylinkės V-ba prelegentu Apylinkės valdybos narys; A. 
pakvietė Vilko pirm įninką Kaimas ir Juozas Balsys, ku- 
dr. V. Valiūną. rie jau pensijos amžiaus žmo-

Sventės minėjime meninė- nės.
je dalyje pasirodys sol.G. • Tarpušventė Jaunimo sto- 
Capkauskienė, Gintaras ir vykia kalnuose praėjo su ge- 
Aušros Vartų p-jos choras . riausiu pasisekimu.

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
\ { PRISTATYMAS

4_ 3 VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

TEXACO

ont^ 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POIHTE CLAIRE, P.Q.
601 St. Jeon React.
Tel. 695 - 3883

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist ilegH.
r- c . • Taisymas ir dažymas automobilių 

7725 George tree * padavimas 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

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE 

★**

TEL. 366-7281

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dalymos

• Dunlop padangos ir baterijos 

Pardavimas gazolino ir alyvos— lietuviams nuolaida.
į Savininkai: V. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252
(___2________________________________________—— -------------------- --------

7 psl.

A
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HAMILTONO Lietuvių
ŽŪKLAUTOJI! IR MEDŽIOTOJU. 

KLUBAS ’GIEDRAITIS’
sausio 18 d.,,Šeštadieni~Hamiltone, 
Jaunimo Centro salėjeDAI III

RENGIA METINĮ ZUIKIU ■■fOiI &EH 9
Bufetas si/ (vairiais gėrimais
Karšta zuikiena
Staliuką ir piniginė loterija. Taurią įteikimas šauliams ir žvejams

Meninėj
Antanas

programoj skaitys savo kūrybą, rašytojas - humoristas 
GUSTAITIS

Šokiams
Pradžia

gros Bell—Ton orkestras
7 vai. vak. įėjimas S 3.00, studentams - S 2.00.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS KULTŪROS ŽIDINIO SCENOJE,

Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

NL REIKALAI
Tuo pačiu norime primin

ti, kad redakcijai ir Bendro
vės V-bai yra žinoma, kad 
kai kuriose vietovėse skai
tytojai nukenčia dėl pašto 
aptarnavimo. Tikime pašto 
administracijos pasiaiškini
mu, kad nuo šio pavasario 
padėtis pasitaisys. Laikraš
čių siuntimui bus naudojama 
naujasis pašto kodas. Tad, 
kurie neprisiuntėte savokodo j 
-padarykite tai nedelsdami.
(Turime visą eilę jau pri - 

siuntusių kodus, tik užima 
laiko nemenkas darbas nau
jai pakeisti adresų korteles 

NL

N L rėmėjai
NL RĖMĖJO 15 dol.PRENU
MERATĄ įmokėjo: 

’Kulikauskas P. , -Australija; 
.Aušrotas Jurgis, - London; 

miero parapijos salėje. Prašome Stravinskas Stasys, Morkū— 
visus lietuvius tai dienai rezer- nas Stasys, Meškauskas M. 
Vuotis laika, ir jokiu parengimu 
nedaryti. NL.

Pradėdami spausdlntlpir- 
mąjį šių metų numerį atsi
prašome skaitytojų, kad jis 
vėluojamas keliomis dieno
mis.Spaustuvė,kurioje laik
raštis spausdinamas, pri
klauso darbininkų unijai ir 
dirbantieji turėjo švenčių a- 
tostogas nuo gruodžio 23 ik i 
š.m. sausio 6 d.

Be to,NL redakcijos pas
tate vykdomas kapitalinis 
remontas, dėl kurio laikraš
čio paruošimas kiek susi- 
trukdė. Tikime, kad remon
tą baigus,tiek laikraščio pa
ruošimui, tiek dirbantiems
susidarys ne tik normalios,/plates/. 
bet ir geresnės sąlygos.

DĖMESIO!
NL spoudos balius įvyks 1975j 

metais vasario mėn. 8 d.,šešta - 
dienį prieš užgavėnes, Šv. Kaži ■

l-Montreal; Aranauskas K. , 
rAukštaltė Marija- Toronto

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už S5.00 metams !

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos . / P avardė ir vardas)

Tikslus adresas)

G
pharmacie

ag non
ROBERT GENDRON LPH• prop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 1-1 VAL.VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. GIR1UNIENĖ
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

5330
1410 Guy St. pirmas aukštas.

Tel. 255-3535 Tel. 932- 6662; namų 737 - 968 1_.

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų488 - 8528

ADVOKATAS

Rj.lsganaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1 126, n amu 678 - 3660

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
,5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 877- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,b.a^ B.c.l.
168 Notre Dame Street E.j$uite 2d5.

Tel: 866-20 63; 866-2064

8’psl.

(

Šarūnienė Ona,Mikšys Jonas 
-Hamilton; Zavackts S. -B. C. 
Zinkevičius Br.-Montreal.

AUKOJO:
Jaslnevlčius VI. -$ 1; Sutkal- 
tlenė Aid. , Adomėnas jonas- 
po$ 1, 5O;Norris J. -$2; Mo
zūras Br. , Kaisgtrys V.-po 
$ 2, 50; Jaslūnas Aug. -$4 ; 
Stropus J. , Kojelaitis A . . O- 
želis Vyt.-po’$5; D. ir Br. 
Staškevtčiai-$5, 50; Daniliū- 
nas Edv. .Kudirka A . -po $1O 
Skučai Sofija ir J. -$15; Lon
dono Kat.Mot. D-ja-$25; M . 
ir Žv. Klubas Giedraitis-$25; 
Valaitis K. - $ 25; Tautos 
Fondo Atst. -$ 30; Stravins
kas Stasys-$3O; SLA/Lith . , 
Alliance of America/-} 35; j 
Chicagos Vytauto Didž. Šaulių, 
R-nėSlO irS. O. P ranckūnai i 

$5CLRėmėjams ir aukotojams 
nuoširdžiai dėkojamte '. NL

» Sv.Kazimiero parapijos 
klebonas išsiuntinėjo kiek - 
vienam parapijos jaunuoliui 
laišką, kviesdamas’ į jauni- 
momišias sekmadieniais 1O 
vai. ryto. Šios mišios yra 
skiriamos visam jaunimui: 
mokyklinio, gimnazijos ir 
studentų amžiaus. Jos yra 
laikomos lietuviųkalboje, su 
pritaikytu jaunimui pamoks
lu.

Sausio mėn. 11 d.1975, 6 v. 
vakaro, šeštadienį,jaunimas 
kviečiamas į specialias i 
jiems mišias, o po jų į salę, 
kur bus rodomos skaidrės iš 
kleb. F. Jucevičiaus kelionių 'i 
po Azijos ir kitus kraštus . 
Bus aptarti ir bendri reika
lai, ir duodamas užkandis. ,

KVIEČIAME STUDIJUOJANTI 
IR BALSINGĄ JAUNIMĄ.
Ateinančiais 1975 m.Auš

ros Vartų choras ir parapija 
švenčia 25 m. jubiliejų. Tokį 
reikšmingą įvykį negalime

• Lietuvių Žvejoto jų-Me
džiotojų klubas NIDA kviečia 
Montrealio lietuvių jaunimą 
dalyvauti JAUNŲJŲ TALEN
TŲ VAKARO pasirodyme . 
Sutinkantieji registruojasi 
tel. 768-3674 arba 365-0353.

Šia proga pirmą kartą va
karo dalyviai išgirs naujai 
suorganizuoto Montrealio 
Lietuvių jaunimo orkestrą, 
globojamą Zigmo Lapino ir 
vadovaujamą Algio Lapino. 
® Henrikas Nagys švenčių 
proga lankėsi Lemonte ir

■ C ikagoje, dalyvavo Algiman- 
i to Mackaus mirties dešimt- 
! mečio sukaktuvių programo-
1 je, susitiko draugus ir pa

žįstamus .
• Žižytė Loreta švenčių a- 
tostogas leidžia pas tėvus , 
Dominica saloje.
e Bronius ir Genovaitė Bi
jūnai su šeima šventėms bu
vo išvykę į Barbados.
e AldonaMorkūntenė su duk- 

.. ra Vida ir R. P. B rikiai su sū- 
. num Jonu išvykę į Floridą.

Taip pat į Floridą išvykusi 
Stella Andraitytė.

' e Inž. V. Pakalniškis/junior/ 
išvyko į Sudbury, Ont. ir ten 
dirbs Falcon Mines vyr. inži-< 
ne rium.

I • Elena Bitnerienėprieš pat 
šventes, darbovietėje, su
sižeidė ranką ir porą mėne-

i šių negalės dirbti.
• Montrealio Lituanistinė 
Mokykla pradeda darbą sau-

, šio 11 d. , šeštadienį, 11 v. r.

praleisti patylomis. Norime 
sukaupti visas galimas Jėgas 
idant apvaikščiojus jį kuo iš- 

.kiliau. Tam jau pradėjome 
ruoštis.

A. V. choras norėtų papil
dyti savo gretas jaunais bal
singais žmonėm.

Studijuojančio jaunimo čia 
turime virš 1OO. Dalis jų 
jau yra įsijungę- tai kviečia
me ir tuos, kurie iki šiolei 
laikėsi pasyviai ir lyg bijo 
pasirodyti,kokios esą tauty
bės. Esam juk senos ir gar
bingos tautos ainiai ir su gi
lia kultūra. O jos puoselėji
mas ir skleidimas yra visų 
mūsų reikalas. Daina ir yra 
tas mūsųkultūrinis ramstis . 
Su jomis turime išeiti ir už 
savų ribų ir tuo turtu dalin
tis su kitais. Čia jauniems 
žmonėms ir yra < didžiausia 
proga save prusinti, pažinti, 
puoselėti ir kitiems prista
tyti reikiamoje aukštumoje 
dainų grožį.

A. V. choro darbo sąly
gos labai geros, nes Tėvai

Nuotrauka H. Adomonio-, 

jėzuitai ir parapija remia šį 
kilnų darbą. Chorui vadovau
ja profesionalė muzikė ir su 
ja dirbant, daug ko galima 
išmokti,ir šiame vienete da
lyvaudami, nepaliks ite mu
zikai iniai analfabetai. Ką iš
moksite - pasiliks šviesiu 
prisiminimu ateities gyveni
me.

A. V. choras ir oktetas y- 
ra numatę duoti šiuos kon
certus: vasario 1 d. oktetas 
su soliste G. Čapkauskiene , 
A. V. choras vasario 16 d., 
Nepriklausomybės šventės 
minėjime, balandžio 26 d., 
choro jubiliejinis koncertas , 
spalio mėn. -Hamiltone, Pa
dėkos dienos savaitgalį. Sa
lia to- visose Iškiliose baž
nytinėse ir tautinėse šventė
se dalyvavimas.

Į chorą galima įsijungti 
po kiekvieno sekmadienio 
pamaldų, arba kreipiantis į 
choro vadovą sol.A.Kelbį 
844-9254, arba į choro se - 
niūną H. Celtorių 678-4427.

A.K

322-9485

NOR PACKERS 66 LTD.
MUMS REIKALINGI

8 mėsininkai (Butchers) ir 5 bendram darbui vyrai.
* Geras atlyginimas su priedais.
* Dirbančiųjų aprūpininmas ir pastovus darbas.

10039 ROME MONTREAL NORTH QUE..
(I rytus nuo St.Michel Blvd, prie Industrial Blvd.)

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick + Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJU AUTOMOBILIU I
GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI?

Į NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS Į

D.N.BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273 ■ 3442, 273 - 9 78 1, i 37 - 0844.

Foto E.M.L.S. M o n t r e a I, Q ue.
Si sterna.

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,Q.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS
Tel. Bus.: 722-3545

Res.. 256-5355

PETRAS A D A M O N I S
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

GU R E CK AS

(Lietuvis atstovas)

GM

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I ‘

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE > 
PASINAUDOKITE I 

PASIKALBĖKITE SU
-Manageriu

LEO GUREKAS___________

mu montrea! west automobile

■ 11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the end of Sherbrooke Street West)

Montrealio Lietuviu Kredito Unija'
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,,QUE.H4E 2AS, 

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.75%
Term. ind. 1 m. ---------------9,5 %

Trumpalaikius indėlius — 
Įvairuojančias palūkanas.

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ______ ___
Nekiln. turto _______
Čekių kredito______
Investacines nuo 

11.5%
.11.0%
.12.0%
11.5%

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

Kooperaty vine namiį ( iki 4 butp) i 

Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., 
17 Ronald Drive, Montre

namu inventoriaus apdrauda. 

Quebec Credit Union League, 

□1 West 263. Tel. 4 8 7-5820.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
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