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, • b įninku/ apie 1O%/ algos, tai
NIXONO PADĖJĖJAI KALTI Išeitų, kad nuo šių metų sau

sio 1 d. jie gaus kitą 1O% pa
didinimą. Lig šiol'Quebec’o 
parlamentaras gavo apie 23 
tūkst. dol., o dabar gaus virš 
30 tūkst. dol. į metus. Kadan
gi į tą sumą įeina 7000 dol. 
neapmokestinama suma, tai 
faktiškoji jų algabus arti 40 
tūkst. dolerių.

ŽUVO 50 00 ŽMONIŲ. *
Pakistano šiaurėje, Patan 

rajone, įvyko žemės drebė
jimas, kurio metu buvo su
griauta daug kaimų, žuvo 
virš 5000 žmonių, apie 16 
tūkstančių sužeista Ir virš 
50 tūkstančių liko be pašto- ' 
gės. Pakistano vyriausybė 
šaukėsi užsienio pagelbos , 
tačiau kol kas tik viena Sau
di Arabija paskyrė IO mil. , 
kai tuo tarpu keli kiti kraš
tai tik po keliasdešimt tūks
tančių dolerių. x

Tris mėnesius užtrukęs 
buviprez. Nlxono artlmlau- 

lų bendradarbių teismas 
pas Ibalgė. P ris tekus lų jų ko
misija buvusį teisingumo 
minister! J.Mitchell, pata
rėjus R. Halderman, J. Ehr- 
llchman Ir teisingumo mi
ntate rlo pavaduotoją R. Ma r- 
dlan pripažino kaltais.Pir
miesiems trims gręsla 20- 
25metų, o paskutlnlajam-5m. 
kalėjimo bausmės. Visi jie 
kalti Watergate įsilaužimo, 
sąmokslo nuslėpimu Ir ry
šium su tuo padarytais me
lagingais liudijimais Ir pn. 
A Teisėjas J.SlrlcabaUsmlų 
dydį žada paskelbti už mė
nesio. Visi nuteistieji žada 
apeliuoti.

Prisiekusiųjų komisiją 
sudar| 8 negrai Ir 4 baltieji 
mat, tame rajone,kur teis
mas vyko,dauguma gyvento
jų yra negrai. Vidutinis am
žius- 52 metai, Iš kurių jau
niausias 27 *lr seniausias 68. 
Iš 12-kos narių 9 buvo mo
terys, 3 vyrai. Pagal profe- 
sljas-pradedantdurininke Ir 
baigiant Žemės Ūkio Minis
terijos valdininku paskolų 
reikalams.

Teismas Išklausė 80 liu
dininkų, 34 Baltųjų Rūmų 
prezidento pasikalbėjimų 
juostas Ir peržiūrėjo virš 
200 dokumentų. Prisieku
siųjų komisijos svarstymai 
prieš paskelbiant sprendimą 
užtruko tik 15 valandų.

Nėra abejojimų, kad Wa
tergate įsilaužimo byla dar 
tęsis daugelį metų. Pir
miausia buvo nuteisti patys 
įsilaužimo dalyviai, bevelk 
prieš dvejus metus. Dabar 

sąmokslo nuslėpėjal. 
_jar laukia teismo buvęs Iž - 
do valdytojas J. Connally Ir 
buvęs Baltųjų Rūmų patarė
jas G. Strachan.

NAUJAS SUSISIEKIMAS už 
penktų metų numatytas po 
Chicago Ir Cook apskrities 
apylinkes.

A NEW YEAR’S MESSAGE

Pierre Elliott Trudeau 
Prime Minister

ŠVENTĖMS PRAĖJUS
Švenčių proga NL redak

cija gavo daug sveikinimų ( 
už v kuriuos reiškiama nuo
širdi padėka..

Ta pačia pjroga primena
me, kad matomai dėl pašto 
apkrovimo, daugelis jų atėjo 
po švenčlų.Apgallestaajame, 
nepatalpinę laiku KLB rašto 
Valdybos, Mln.plrm. P. E. 
Trudeau ir pranešimą apie 
Gen.Konsulo dr. J. Žmuldzl- 
no sveikinimą per radiją.

Šv. Kalėdų Ir Naujų Metų 
proga sveikiname visus Ka
nados lietuvius,krašto tary
bos atstovus, Kanados Lietu
vių Bendruomenės apylinkių 
valdybas, savo brolius Ir se
seris pavergtoje tėvynėje 
bei visus lietuvius laisvame 
pasaulyje, 
linkėdami ryžto Ir Ištvermės 
kovoje už Lietuvos laisvę bei 
lletuvlškumoll'epsnos Išsau
gojimo Išeivijoje -
Kanados Lietuvių Bendruo

menės Krašto Valdyba

1974

When we exchange'gifts during the holiday season, we are 
expressing our feelings of affection, esteem and gratitude. We 
are moving closer together, and showing more openly than 
usual, our mutual goodwill. We are confirming, in a concrete 
and friendly way — perhaps a small way, but nonetheless real — 
the ties that unite us with those near and dear to us.

But the presents we give to one another have a further 
significance: they are as well the symbol of a universal sharing, 
and a reminder of what is a basic necessity to all forms of life.

In effect, no living thing can survive without sharing. This 
is true of nature; it is true of human society. All forms of life 
have an indispensable ability to give or to receive. What is eco
logy, if not the science of natural sharing? And what is ecolo
gical balance, if not the result of an equitable sharing among all 
elements of our environment, including human beings? To live 
is to share.

In primitive societies, there was no alternative but to 
share. In advanced societies, sharing is the subject of legislation 
because the very abundance of goods weakens natural restraints

CANADA - MONTREAL - (Established 1941).
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Mielas Lietuvi 1 . '
Džiaugiamės sulaukę 20 metų nuo pirmo LITUANUS žurnalo pasirodymo 1954 m. lap

kričio mėn. 24 d. Iki šiol jau išleista 76 egzemplioriai, keturi iš jų dvigubi, taigi viso at
spausdinta 80 numerių.

LITUANUS straipsniai ir jų autoriai įtraukti j mokslo reikalams spausdinamus bib
liotekų katalogus. Norėdami žinių apie lietuvius ir-pavartę didžiuosius katalogus, rasime, kad 
daugiausia minimas žinių šaltinis apie Lietuvą yra LITUANUS žurnalas.

Jeigu šiandien kas iš mūsų nuspręstų, jog jau per daug pavargęs, kad po 20 metų 
nuolatinio ėjimo ręiktų sustoti, tai LITUANUS pasirodžiusi medžiaga dar ilgai visiems, 
angliškai skaitantiems, bus prieinama.

Gal būt, didžiausias žurnalui laimėjimas buvo išrūpinimas vadinamos ne pelno sie
kiančios organizacijos statuso. Jį turėdami ne tik žurnalo rėmėjai gali savo mokesčius metų 
gale palengvinti, ne tik žurnalui mokesčių mokėti nereikia, bet tuo 
suteikta ypatinga pašto globa, kurios dėka LITUANUS ir jo ręikalu 
šaukimai kainuoja vienuolika kartų mažiau, kaip kitiems, t.y. mes 
adresų, kada kiti už tą pačią kainą prisiiria tik prie vieno.

Kada didžiausi Amerikos žurnalai dėl pašto pabrangimo buvo

pačiu žurnalui buvo 
siunčiami vajų atsi- 

pasiekiame vienuolika

' BLOGI PAVYZDŽIAI

Nuolatinis kalnų kilimas 
kelia didelį nerimą darbi
ninkijos eilėse. Streikai Ka
nadoje praeitais metais su
mušė prarastų darbo valan
dų rekordą. Ryšium su Infli
acija, Kanados vyriausybė 
ragina darbo unijas laikytis 

gsvaros Ir nereikalauti per 
didelio atlyginimo didinimo.

Tokioje situacijoje didelio 
visuotino paslpiktlnlmę Ka
nadoje sukėlė vyriausybės 
įstatymas ^ ’patiektas prieš 
pat Kai ėdąs pakelti Kanados 
parlamento narių, senatorių 
irmlnlsterlų algas 50%. Šį 
įstatyjną norėta greitai 
prastumti prieš Kalėdas be 
didesnių diskusijų.

Quebe c’ o pa rl ame ntas , 
priešingai, sugebėjo savo 
algas padidinti 34% prieš pat 
Kalėdas, kadangi įstatymu 
pramatytas kasmetinis jų 
algų pakėlimas tuo procentu, 
kokiu pakils pramonės dar-

and increases the likelihood of unfair shares. Even in such a 
privileged country as Canada, we have had to legislate against 
inequality in its various forms as severely as would be necessary 
in countries much less privileged than ours.

I invite my fellow citizens to rejoice in what has. beer) 
given to us as Canadians: the good fortune to be united in a 
federation, a system of government whose mo$t distinct attri
bute is the sharing of wealth.

In future, Canadians are going to be forced by circums
tances into even greater sharing, and this will not be easy; but I 
know that we will be equal to the challenge facing the eqtire 
country, and thus eaph one of us.

It will not be easy, either, to share more, as we have pro
mised, with less favoured nations, the millions of men, women 
and children in the Third World who face hunger and starvation: 
but I am sure that our generosity will be worthy of oui 
abundance.

I trust that our longstanding traditions and our present 
attitudes will prepare us for these far more pressing demands 
that will be made on us in the future, and on which depend — as 
we have already seen - the salvation of the human race and the
survival of life on this planet.

We must, nevertheless, be open to the joys of the season. 
Our joy, 1 am sure, will not be superficial, for it is sustained 
and kindled by hopes that are bright. It is in this spirit that I 
extend to you my wishes for health and happiness during the 
new year.

. paskutiniu laiku juos visus
LOSIĄ MILIJONAIS "nunešė" arabų princai,ku

Buvo laikai, kai Europos 
casino lošdavo karaliai,ku
nigaikščiai, princai Ir kitokį 
didikai. Dabar jų vieton atė
jo milijonieriai Iš JA V, Eu
ropos, Japonijos. Tačiau, 

f Lietuvos^ 
/ nacionalinė \ 
\ M.Mažvydo J 
\. biblioteka /

rle stačiai nežino ką daryti 
su už alyvą gaunarpals mi
lijonais .Gars lojo Las Vegas 
MGM Grand Casino direkto
rius Jaeger pareiškęs, kad 

'per savo tarnybos 21 m. jis

priversti padvigubinti 
penumeratos kainas arba jau užsidarė, LITUANUS siuntinėjimo išlaidos, palyginus, mažai 
tepakilo.

Tačiau spaustuvės išlaidos pašoko beveik trečdaliu, kadangi vien popieris dabar kainuo
ja keturis kartus daugiau, kaip pernai.

Nenorime kelti LITUANUS prenumeratos, nes jaučiame, kad daugumas mūsų skai
tytojų taip pat kenčia dėl visko pabrangimo. Tiesiog širclį skauda užsiminus apie tai.

TODĖL 1975 METŲ KAINAS PALIEKAME, KAIP BUVO. Tikimės, kad daugiau 
pasiturintys išlygins susidariusius trūkumus, atsiųsdami daugiau, o tie, kurie praeityje delsė 
su skolomis, dabar atsilygins.

1976 metais būsime priversti pakelti prenumeratas. Užtat šiais metais galįma sumo
kėti sena 8 dol. kaina ne tik už 1975 metus, bet ir už ateitį. Švenčių proga — iki Vasario 
Šešioliktosios — naujiems skaitytojams tik 5 dol. Vertingesnę ir mažiau kainuojančią dovaną 
retai kur rasime: čia išspręsime dovanos klausimą ir tuo pačiu padėsime vieninteliam anglų 
kalba moksliniam žurnalui apie Lietuvą.

rti atę s daug įvairių lošėjų, 
bet dar nematęs tokių, ko
kiais esą arabų princai. Jie 
per savaitę pralošiu milijo
nus su šypsena veiduose. .. 
Ir žada vėl netrukus grįžti.

PADIDINS VEDYBINI 
AMŽIŲ

Dabartiniai Quebec’o ci
viliniai įstatymai, su tėvų 
sutikimu, leidžia vestlber- 
nlukams nuo 14 m. Ir mer -

Šiuo turiniu laišką LITU ANUS VALDYBA išsiuntinėjo 
visiems prenumeratoriams ir daugeliui naujais adresais. 
Tad perspausdindami laišką kviečiame pasinaudoti tuos, 
kurie šio laiško nėra gavę ir dar tuos, kurie pakankamo 
dėmesio neatkneipe i taip nuosaikų :,ir nuoširdų, valdy
bos prašymą, N L.

NAUJAS ADRESAS 
LITUANUS, 6621 S. Troy, 
Chicago, Illinois 60629 
U.S.A.

galtėms nuo 12 m. Įstaty
mams reformuoti komisija 
siūlo vedybinį amžių pakelti 
iki 18 m. ablems lytims b e 
tėvų sutikimo.Išimtinais at
vejais galėtų būti leista ves
tis 16 m. jaunuoliams, tačiau 
sutikimą tokiu atveju turėtų 
duoti ne tėvai,bet teisėjas.

Skyrybų atveju, legalus 
išskyrimas būtų duodamas 
po vienų metų faktlno išsis

kyrimo. Priežastys išsis
kyrimui taip pat būtų labai 
suprastintos-užtektų įrodyti 
kad bendraę partenerlų gyve
nimas pasidarė nebeįmano
mas. _ -

n Ė M E S I O !
NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
lalkraitį tik ui $5.00 pirmuosius po 
užsisakymo metus naujiems skaityto* 
joms. Spausdinama atkarpa 8 psl. , 
kviečiami pasinaudoti.

1
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PANORAMA
ARGI TAI VIENYBE ? .

ž Lietuvos iSlaisvinimų! Vi ištikimybę Kanadai!
Pourla liberation de la Ltluanie! Loyaute au Canada!

. , For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
■ >' ■' .

• IOEJ AS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ * * * ♦ I
'■ . I1!1' ■ I ■ ....................

Second Class Moi I Registration Nq. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje - $9.50, visur k i tur - $ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 f. 'Atski
ros numeris 25 Adm. ir I aik. red. F. P. P a u k š t a i t i s. 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE H8P IC4,Que.

Tel. (514) 366-6220

Bendradarbiu. ir korespondentą spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankraŠSiai grąžinami tik iŠ 
anksto susitarus, Už skelbimu, turinį redakcija ir leidykla 
neatsako. •

AMBICINGI PRINCIPAI -

Dienraštis DRAUGAS 1974 
gruodžio 21 d. numeryje pas
kelbė studento A. T. Klimo 
prašymą tėvams. Kadangi iš 
turinio aiškėja, kad prašy
mas liečia daugelį tėvų,ku
rie turi studijuojančio jauni
mo, tai gal ve rtabūtų kai ku
rias prašymo vietas pacituo
ti :

-Labai gaila yra, kad tėvai 
per daug kišasi į jaunimo 
organizacijas, ypač kai tas 
jaunimas pats nori ir sugeba 
spręsti problemas ir klausi
mus. Dar blogiau yra, kai tie 
tėvą i tų problemų ir situaci
jų nesupranta. Ypatingai 
gaila,kalkokios nors grupės 
jaunimas susiburia, iš renka

ronto mieste 24-as is Šlau - 
rėš Amerikos Lietuvių Stu
dentų S-gos suvažiavimas/ 
11.28-12.1/. Suvažiavime , 
girdi, būta ir linksma ir 
liūdna,bet suvažlavimomot- 
to buvęs- vienybė.

Ir vėl norėtųsi kai ką pa
cituoti:
-Penktadienioprogramą su
darė dr.l Maziliauskienės 
paskaita" Lietuvis studentas 
pirmadienį ir šeštadienį" ir 
dali. T. Valiaus paskaita. 
Gaila tik, kad toks mažas 
studentų skaičius lankėsi 
paskaitose, nes prelegentai 
buvo įdomūs.
-Vakare surengti " rock and

B E K 0 M P R 0 M I SI N I Al SPRENDIMAI ? ---- }—r------------------------------------- -

Su Simo Kudirkos atvykimu, Jei dalykai stovi tokioje

asmenis tas problemas 
spręsti ir tėvai bet kiti as
menys sako: " Ką jūs dabar

roll" šokiai, į kuriuos atsi-- LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDŽIO KANADOS VIETININKUOS SUVAŽIA 
lankė toks didelis Studentų VIMO METU TORONTE ( gruodžio 7 d. J, KALVA... iš dešinės gen. ?ekr.£. 
skaičius, kad visi net nega- Peckus ir”LL" redaktorius V. Rimkus. Nuotr. /S- ,Tarvydo.

pagaliau, ir dldžiausiems op
timistams paaiškėjo, koks di
delis chaosas vyrauja visoje 
Jungtinių Valstybių lietuvių 
organizacinėje struktūroje.

Tiesa, pači on viešumon vi
sos tos drumzlės lyg ir neiš
kyla, visa bandoma maskuoti, 
dengti lyg nepretenzingu šy
du, bet, jei ir pajėgiama kai 
ką paslėpti nuo visumos akių 
žvilgsnių, tai blogiau su kva
pu. . . jo neuždengsi, nepa
slėpsi. . . smarvė lieka smar
ve ir tiek.

Kai kur lyg ir bandomos 
klijuoti labai jau dirbtinos ko

pi otmėje, tai mūsų popie
rių vertė turbūt jau žymiai 
mažesnė už akcijų rinkos vi
dutinį rodyklį. Kas lieka 7 
Kaip gelbėti susidariusią pa
dėtį?

Vieniems mūsų tiesiog ne
ramius sapnus sukelia žodis 
"bendruomenė", kitiems .be
veik siaubą ir nemigą sukelia 
Altos paminėjimas. Žodžiu, 
liguistumas apima vis plates
nius mūsų pačių sluoksnius. 
Kai abi pusės jaučiasi teisios 
ir kai kalbama apie principų 
nepajudinlmą, vargu ar gali
ma kalbėti apie rimtas dery-

alicijos, po dlvonėliu laikinai bas, nuolaidas ar komproml-

išs{galvojote? ".
Galop A. T.Klimas tėvams 

primena dainos žodžlus:"Ža- 
llas vynas ne vanduo, o stu
dentas ne piemuo . >

Taigi, atrodo, kad iš pra
šymo galima būtų padaryti 
tokią prielaidą: palikite mfas 
ramybėje, nes jūs nesupran
tate mūsų problemų ir situa
cijos.

Malonu, kad jaunimas,ypač 
studentija, aiškiai pasako, jog 
jie patys nori ir sugeba pro- 1 
bl em as ir M aus Imus'■
spręsti. Juk tvirtas pasltl - 
k ėjimas savo jėgomis daug

Įėjo sutilpti.
-Šeštadienį. . .po pietų-'svar- 
blausla suvažiavimo dalis- 
darbo posėdžiai Ir rinkimai. 
Liūdna, bet rinkimuose da
lyvavo dar mažesnis studen
tų skaičius. . .

Gal verta išgirsti ir Anta
no Šileikos, dabartinio Stu
dentų S-gos Pirmininko kai 
kurių minčių, tilpusių Tė
viškės Žiburių gruodžio 19 d 
1974 m. numeryje: 
-Galutinis dalyvių skaičius 
buvo apie 500, iš kurių 385 
buvo pilnai užsiregistravę. . 
-Reiktų šaukti du suvažiavi-

ką gali padaryti. .. . mus įmetus, o rengiamas tik
brukamos pretenzijos ir am- 
biąljos. Kai kada jos grynai 
asmeninės, kai kada ir orga-. 
nlzacinlo lygio. S. Kudirkos 
atveju, gaila, Valstybės De
partamentas pamatė (pirmą 
ar nepirmą kartą?...), kad

sus. Jei kas nors panašaus ir 
būtų siekiama, vargiai ar 
vyktų pasitikėjimo ir nuošir
dumo atmosferoje. Veltui Si
mas Kudirka šaukia apie vie
nybės svarbą ir reikalą. Jis, 
tiesa, girdimas, betneišklau-

Tačiau, kaip vienas iš tėvų 
nesijaučiu padėtyje nesio- 
rientuojančiu pašaliečiu. Vi
sada buvau ir esultnk.ęs ma
nyti, kad išklausyt1 kito as
mens nuomonės Ir sampro - 
tavlmų dažniausia yra prak-

vlenas; į jį atvyksta dalis 
studentų, kurie nori tik susi
tikti su draugais ar susipa
žinti ir pasilinksminti. Tai 
žinoma nėrablogas dalykas , 
bet kai ateina laikas atlikti

rimtesnę suvažiavimo dalį/ 
diskusijos, seminarai/,sun
ku būna sudaryti kvorumas < 
nes pus ė registruot^ studen
tų atvažiavo tik pramogoms. .

Naujai išrinkta ŠALSS 
’ Valdyba tarp kitų užsimoji
mų įsipareigojo:
-Užmegsti stiprius ryšius su 
studentų ' klubais, kurie jau 
nutarė arba domisi įsijungi
mu į SALSS-gą.

Jokiu būdu, cituodamas 
mielųjų studentų žodžius, 
nenoriu sudaryti pesimisti
nės nuotaikos. Reikia many
ti, kad be suvažiavime turė
tų ir svarstytų dalykų,mūsų 
studentija turi ir kitų prob - 
lemų ir klausimų, kuriuos 
pagal studentą A. T.Klimą , 
pati nori ir sugeba spręsti . 
'tik jam šalia dainos žodžių 
"Žalias vynas ne vanduo. . . "

galima būtų priminti ir kitos 
dainos žodžius:"Ei,jaunyste , 
'tu audrlnga.pl leno vai los ku
pina. . . " Taip pat gal reiktų 
pasakyti,kad tarp dabartinio 
išeivijos jaunimo tėvų yra 
nemaža buvusių Kauno Uni
versiteto ar tšelvljoj-Vokle- 
tijos universitetų studentų ar 
graduantų, kurie buvo pilni 
jaunatviško entuzlązmo,mė
go tinkamu laiku pasilinks
minti, bet studijos ir lietu - 
viškos problemos bei idealai x 
jiems buvo brangesni už vis
ką. P rašyčiau nemanyti, kad 
jie ir dabartinio gyvenimo 
sūkuriuose, nežino, ko reikta 
kultūringam žmogui siekti. 
Jų nuoširdžiai.Ištiesta ranka 
visada gali būti,kai reikia, 
naudinga pagalba ir atrama .

L. Eimantas

amerikinė Lietuva neturi jo
kios,vienos ir bendros vado
vybės. Tai jau labai’ liūdnas 
ir ateičiai nieko gero nežadąs 
faktas. Tebūna kuriam laikui 
užmirštos audiencijos Bal
tuose Rūmuose, Valstybės 
Departamente ar Kongrese 
vadovybėje. Gi su antrinės 
reikšmės pareigūnais pasi
matyti, nepersunkiai galime 
ir mes patys, eiliniai pilie
čiai, balsuotojų grupės, te- 
atstovaują tik save pačius ar 
kokią lokalinio pobūdžio ir to
kios pat reikšmės organiza
ciją.

Disharmonija tarp. Liet 
Bendruomenės ir Altos, re
gis, pasiekė savo zenitą. 
Vargu ar galima įsivaizduoti 
susidariusią padėtį dar blo
gesnėje situacijoje. Koks ga
li būti bendras, lankstus ir 
pozityvus darbas, kai prie 
bendro stalo susėdę, "ben- 
druomenininkai" ir "altinin- 
kai" kišenėse rodo vieni ki
tiems "špygas", ar, kitu at
veju, galvoja kaip, kur ir ka
da būtų nebloga proga pa
traukti kitą pusę amerikinio 
teismo atsakomybėn.

somas.

Taigi, problemos, klek ga
lint greitesnis išsprendimas, 
gali pareikalauti radikalių, 
pusiau revoliucinių (bet tai
kių) idėjų ir įžvalgumo. Te- 
gimstatad, iš bendruomenės 
ir Alto, viena, bendra, stip
ri ir efektyvi, demokratinio 
pobūdžio, atstovaujanti visus 
mūsų sluoksnius, organizaci
ja — Amerikos Lietuvių Są
junga, veikianti kultūrinėje, 
ekonominėje ir politinėje sri
tyje. -Gal tai ir nebūtų pats 
geriausias sprendimas, ži
nant, kad griauti daug leng
viau kas jau turima, sukurta, 
kaip iš naujo ką statyti. Bet 
jei jau prieitas kelio galas — 
akligatvls, neužtenka vien tik 
šaukti, ginčytis ir skystau- 
jant gaišinti brangų laiką. Tai 
nebūtų dar viena nauja orga
nizacija, bet visas esamas 
( ar buvusias) apjungianti, 
visus mus atstovaujanti, vie
nijanti ir visų mūsų, Ameri
kos lietuvių, balsu kalbanti 
institucija ? Ar kaina būtų per
di dėlė ?

Al. Gimantas

tiška. Juk visada vieni iš ki
tų galime ko nors naudingo 
pasimokyti. A t rodo,y ra būti-* 
n<s savitarpinis- abipusis 
pažinimas. Taip pat atrodo, 
kad tėvai, žinoma, niekad 
įkyriai. nesikišdami, turėtų 
pažinti jaunimo problemas . 
Jaunimas, nors ir kaip pasi
tikėdamas savo jėgomis, ne
turėtų išdidžiai atstumti tė
vų vienokio ar kitokio tomis 
problemomis domėjimosi. 
Yra tikra, kad tėvai visada 
savo vaikams tik gera tetin
ki. Taip pat tikra, kad tėvai, 
užaugę ar brendę Lietuvos 
Nepriklausomybės laikais, 
negali dabartiniam išeivijos 
jaunimui lietuvybės reika
luose padaryti tik meškos 
patarnavimus. Todėl, tur
būt, jaunimui, o ypač stu
dentijai, nėra jokio reikalo 
nuo tėvų izoliuotis ir kurti 
jau dabav iš mados išeinan
čią ar išėjusią generacijų 
prarają.

Gal tai tik atsitiktinumas , 
bet tame pat Draugo nume- 
ryje-kult. priede- įdėtas ir 
studentės M.Kupclkevlčlūtės 
aprašymas, kaip vyko To-

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

"SaUERIAI" IR JTJ BAUBAS rial. Tai atsisveikinimo va- 
Klekviena tauta savo gyve- karai su tais,kurie po saval-

nime turi tradicijų bei pap- tės-kitos nutarę vestis. Su-

mergvakarį ar bernavakarį 
jaunimas jokių dovanų neį-

dovanos indlvidualinas, kar
tais kolektyvinės. Didesnės 
dovanos įteikiamos vestuvių 
metu. Vienu ir kitu atveju 
dovanos dažniausiai įteikia
mos kokiais nors daiktais, 
bet ne pinigais. Vestuvinės 
dovanos irgi nebūna brangios.

Mūsiškiai, atvykę į , šį 
kraštą, metė savo įprastas 
tradicijas irpradėjo pamėg
džioti vietinius- Deja, nepa
vyko tinkamai ir nukopijuoti. 
"Šauerius"čiapradėjo ruošv 
ti senimas, okas juokingiau
sia- net jaunųjų tėvai. Kaip 
keistai atrodo iš šalies’. Tė
vai kviečia pažįstamus ir 
nepažįstamus, nežiūrint,kad 
daugelis kviečiamųjų į"šau- 
erį" nėra pakviesti į vestu
ves. Na, atrodo, tikras elge
tavimas. Nori, kad kiti su
kurtų jų valkams gyvenimą. 
Užmiršta, kad jauniesiems 
visas gyvenimas dar prieš 
akis. Jie Įtaiko turi marias 
atsistoti ant kojų. Mes atva
žiavome į šį kraštą jau nebe 
jaunuliai, suklaurais batais, 
suplyšusiais rūbais. Ir tai 
spėjome gražiai prasigyven
ti: įsigijom n amus, daugelis 
ir automobilius, vaikus tu
rintieji, pajėgėm išleisti ir į 
mokslus/ Jaunimas, jeigu 
netingės, sukurs dargražes- 
nį gyvenimą, negu mes... 
Gana elgetauti’. Tėvai, "šau- 
erlų" ruošėjai, parodykite 
bent klek ambicijos. "Šaue-

Iš Detroito rašo
Al f. Nakas

GELBĖKITE - SNIEGAS ’.'
Ne tik visų vąikų, bet ir 

suaugusių' svajonė- baltos 
K ai ėdos. Bū davo, pač iame 
gruodžio vidury arba saule
lė pažeme besirisdama šyp
sosi, arba/lietūs prausia ap
temusią, pajuodusią žemę. 
Išeidavai iš šviesių apsipir
kimo centrų, pasinerdavat į 
šiltą drėgną miglą, ir su ap
maudu sau tardavai, kad bal
tų Kalėdų jau nebus, nes tik 
dvi ar trys dienos belikę, o 
čia, va, jokie ženklai sniego 
nepranašauja.

Kad 1974-jų Kalėdos bus 
baltos, galėjome pranašauti 
jau prieš bevelk pusantro 
mėnesio. Pirmasis sniegas 
pas mus iškrito lapkričio 13- 
ją. Ne šiaip sau, dėl juoko, 
kelios snaigės, kurios vos 
stogus ar šaligatvį pasiekę, 
tuoj sutirpsta. Iškrito apie 
keturi inčal, dvidešimt kelių 
laipsnių tempe ratu ra i esant. 
Iškrito ir pasiliko tris ar 
keturias dienas. Tokio fe
nomeno inspiruoti, visokį 
pranašai ėmė skelbti ilgą, 
šaltą,gilią žiemą.

ročlų. Gi lietuvių tauta šiuo sirlnkęs būrys merginų ir
teikdavo-nebuvo įpročio.

Vestuvės buvo atliekamos
rial" jau visiems pasidarė

atveju pasižymi dar labiau: 
ji turi dar daugiau ir gra
žesnių. Tad, atsidūrus sve
timame krašte, ar nevertėtų 
tas gražias tradicijas ir to
liau .tęsti, o nepamėgdžiott 
kitų ?

Šiuo straipsneliu noriu 
trumpai paliesti paprotį, su
rištą su bežengiančiais mū
sų jaunuolials-mergaitėmls 
ir vaikinais- į šeimos gyve
nimą.

Lietuvoje buvo žinomi 
mergvakariai ir bernavaka—

vaikinų dainuoja įvairiausias 
dainas, ypač mergaitėms 
primenančias, kad gražio
sios, be rūpesčio ir vargo 
dienos jau baigiasi; kad tuoj 
reikės palikti gimtuosius 
namelius, tėvelius, brolius , 
seseris ir tuos,per visą jau
nystę pramintus, laukų take
lius. .. Nuotaikų pakėlimui 
sukirsdavo iki uždusimo ir 
pasiutpolkę. Vaišės būdavo 
menkos. Pavaišindavo kietu 
sūriu ar sausainiais,kartais 
riešutais ar alumi. Per

baubu. Pasklinda žinia,kad
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kuo didžiausiomis ceremoni
jomis. Vestuvės kaimuose 
būdavo visų laukiamos ir 
mėgiamos-būdavo didžiau
sia pramoga. Dovanų jau
niesiems niekas nenešdavo, 
išskyruslabal artimus gimi
nes bei artimus draugus ar 
drauges,bet ir tai ne visada.

Čia Kanadoje / vietiniai 
/anglai ir prancūzai/ ruošia 
pagerbimo vakarus su vaka - 
r ien ėm is i r dovanom is, me r- 
gtnos merginoms ir vaikl-r 
nams- jų draugai. Kartais

kad kieno nors vaikai ruo
šiasi vestis, ir pradeda 
žmonės nuogąstauti:" Dabar 
jau užpuls ir Vėl reikės de
šimkę kitą išmesti. " O kas 
dar papuola ir į "laiminguo
sius"- yra kviečiamas ir į 
vestuves, tai tam dar iš
šoksią koks 30-40 dolerių 
daugiau. Ypatingai šiuo at
veju vargas didžiosiose lie
tuvių kolonijose,kur apsčiai 
"šauerlų" ir vedybų. Nevel
tui draugės tarp savęs ir 
kalbasi: " Aš tai dirbu tik

dėl "šauerių" ir vestuvių. 
Jeigu aš nedirbčiau, vyro 
uždarbio viskam neužtektų."

Tad, mieli tautiečiai, grįž
kime prie tėvynėj įprastų 
tradicijų bei papročių. Gana 
mums beždžionauti kitus’. 
Žiūrėkime, SOS šaukia 
spauda, vos ji verčias i. Kiek 
vargstančių mūsų tautiečių 
tėvynėje irSiblre reikalingų 
mūsų paramos. Ogi ir Va
sario 16 gimnazija galo su 
galu nesuveda. Geriau tuos 
pinigus, kuriuos bereikalin
gai išmėtome "šaueriams", 
skirtume lietuviškiems rei
kalams. Laikas jau susi
prasti’. O. Meilutienė

London, Ont.

Ar žiema bus ilga ir šalta, 
dar sužinosime4. Bet kad 
pietinė Michigan© pusė ir 
kelios kitos valstijos žiemai 
dar nė neprasidėjus iki ausų 
sniege paskendo, tai jau įvy
kęs faktas. Net jeigu naujo 
sniego ir nebegautame, jau 
dabar turimo mažiausiai 
mėnesiui užteks, nes po dl- 
dldžioslos pūgos per tris 
su puse savaitės tik dalis jo 
tespėjo sutirpti.

Didžioji pūga-kada ji Išti
ko? Ogi sekmadienį, gruo
džio pirmąją. Oro pranešė-r 
jai iš karto tik porą inčų ža
dėjo, paskui keturlus, paskui 
dvylika, paskui visai užsi
čiaupė su spėjimais. Mat 
žemei su dangum sumišus, i 
iš meteorologijos stočių V 
gaunami pranešimai jau bu
vo pasenę prieš ‘ juos skel
biant, nes kai skelbė ke
tu rlus inčus, ant žemės buvo 
aštuonlų inčų klodas,kai ša
kė, kad bus dvylika, jau žmo- 
nellal savo mašinas kasėsi 
iš keturiolikos inčų masės.

Tą sekmadienį Detroito 
lietuviai buvo įsipareigoję 
šen ir ten. Lietuvių namuose 
tautininkai šventėbene 25 m. 
sukaktuves, kurių metu buvo 
rengta ir vietinių menininkų 
darbų pa rodą. Dievo Apvaiz
dos Kultūriniame Centre bu
vo svarbus, nes metinis pa
rapijos susirinkimas, kurio 
metu reikėjo perrinkti pusę 
parapijos komiteto. Nuva
žiavome ten, mano šeima,tik 
truputėlį vėluodami. Kai po 
susirinkimo išėjome į auto
mobilių pa rkavietę, savo au
tomobilius radome Įklimpu
sius. Gerą valandą stumdė
me vieni kitus, nes savomis 
jėgomis tik kelios mašinos į 
kelią Išsimušė. Kaip išsi
kapstė tautiečiai iš Lietuvių 
Namų ir šiandien nežinau. 
Žinau tik tiek,kad labai ne-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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daug jų ten Išvis benuvažia
vo. O mes Iš Dievo Apvaiz
dos Iki savo namų yrėmės 
pusantros valandos,kai nor- 

. maltai per 20 mln.parva
žiuojame. Nes sniegas vis 
biro,biro,biro.

Tikras Detroito metropo
lio paralyžius paaiškėjo pir
madienio, gruodžio 2-slos 
ryte. Po stora, oficialiai 19- 
koa, neoficialiai, sako, vieto
mis' ‘.Įr gerokai per dvide
šimties Inčų sniego danga 
gulėjo greitkelių Ir visų pa- 
grlndlnų miesto gatvių as- 
al t as. Po sniegu tūnojo vie

linių ae rod romų lėktuvų tan
kai. Kieno automobiliai per 
nakt; buvo palikti gatvėse, 
dabar matėme tik jų nugaras 
kyšinčias. Kas mašiną pas
tate garaže, tai tik po kelių 
valandų, gerokai prakalto 
praliejęs su sniego kastuvu , 
galėjo prie jos prieiti, o lr 
variklį užvedęs, neturėjo kur 
važiuoti. Pirmadienį, antra
dienį Ir trečiadienį nevei
kė pradžios Ir vidurinės 
mokyklos neveikė. Net ’ visi 

Detroito bei apylinkių unl- 
“vesltetal,kolegijos, Instltu - 
tai pirmadienį liko uždaryti. 
Pirmas dvi dienas gatvėse 
nepasirodė lalškanečlal Šių 
eilučių autorius abi pirmą
sias dienas klampojo pusmy- 
lį Iki pašto įstaigos, pats 
paštą parsinešti. Kaip teko 
nustebti, kai pirmadienį paš
to Įstaigoje, Iš kelių dešim
čių laiškanešių bei kitų tar
nautojų, tik trys vyrai tebuvo 
atėję, Ir tie patys, neturėda
mi ko veikti, sėdėjo Irgerlo- 

politika

■ .J .

John Munro
Ministre charge 
du Multiculturalisme

John Munro
Minister Responsible 
for Mu'ticulturalism

Montreal, Quė. 
1080 Beaver Hall Hill, 
Piėce 2101, H2Z 1S8. 
(514) 283-5689

Noranda. Quė. 
243 rue Murdoch, B.P. 
395. J9X 5A9 
(819) 762-4512

Quebec, Quė. 
100 Carrė d'Youville, 
Piėce 730, GIR 3P7. 
(418) 694-3831

Sherbrooke, Quė. 
Edifice Royal Trust, 
Piėce 500, 25 rue 
Wellington nord, J1H 5B1 
(819) 565^4772

TroiirRiviėres, Qu ė. 
550 Bonaventure, Piėce 
205-A, B.P. 335, G9A 5G4 

^819, 375-4846
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TIKSLAI
Ši valstybės sekretoriaus departamento 
programa siekia praturtinti kultūrinį 
Kanados gyvenimą, sudarant tokias 
sąlygas etnokultūrinėm grupėm, kad jos 
galėtų stiprinti savąsias kultūras ir 
jomis dalintis su kitais.

KANADISKOS TAPATYBĖS PROGRAMA:
— skatina įvairios kultūrinės kilmės autorius 

ir vertėjus padaryti lengviau prieinamus 
literatūrinius veikalus kanadiškųjai 
visuomenei, t.y. išversti į anglu
ir prancūzų kalbas.
Šios programos plačios apimties projektas 
ruošiamos Kanados etnokultūrinės 
grupių istorijos.

— globoja etnokultūrines rankdarbių konfe- 
r^ncijas, parodas ir aprūpina duomenimis 
apie iškylančias linkmes Kanados 
etnokultūrinių rankdarbių srityje.

— remia etnokultūrinius festivalius (teatro, 
šokių ir muzikos) visoje Kanadoje, 
kuriuose dalyvauja daug asmenų bei 
grupiųjš visųKanados sričių, atstovau
dami daugelį skirtingų kultūrų.

3*. ... ,4Si programa yra skirta ne tik remti minėtajai 
veiklai — ji bus išplėsta ir išvystyta, 
kad pilniau pasiektų savo tikslą.

St. John's, Nfld., (also 
serving Labrador) 
Sir Humphrey Gilbert 
Bldg., P.O. Box E-5368, 
Duckworth St., A1C 5W2 
(709) 722-6181

Halifax. N.S.
Citizenship Branch, 
Trade Mart Building, 
Ste. 405, Scotia Sq., Ottawa. Ont.___--—“
B3K 2Y5, (902) 426-2118 Room 306, 77 Metcalfe

Hamilton, Ont.
150 Main St. W., Room 
504, L8P 1H8 
(416) 523-2355

London, Ont.
395 Dundas St., 2nd 
floor, N6B 1V5 
(519) 679-4335

Ottawa. Ont. —

-SO1P5L6 
Moncton, N.B. (613) 996-5977

_ Central & Nova Scotia
Trust Bldg., 860 Main Sudbury, Ont.

'Street, 5th floor, I 19 Lisgar St. S.
E1C 8M1. (506) 858-2028 Room 320, P3E 3L4 

1 (705) 673-1121

Thunder Bay, Ont 
240 South Syndicate 
Ave., 2nd floor, Station 
“F" P7E 1C8 
(807) 623-5241

Timmins, Ont. 
585 Algonquin Blvd. E., 
Apt. 702, P4N 7N6 
(705) 264-8368

Toronto, Ont. < 
55 St. Clair Ave. E., 
Room 810, M4T 1M2 

.(416) 966-6554

Winnipeg, Man.
Room 201, 'SOS Main 
Street, R3C 3G7 J 

——(204) 985-3601 J

V ardas , pavardė :

Adresas ;

jo kavą. Įstaigose Ir Įmonė
se tepasirodė tik tie tafrnau- 
tojal,kurie pėsti ar slidėmis 
galėjo į ten atsigauti,bet to
kių Detroito metropolyje ne
buvo daug.

Kai,kaip anksčiau minė
jau, vyresnieji Detroito lie
tuviai vienur rinko parapijos 
komitetą, o kitur gerbė si
dabrinę organizaciją Ir tau
tiečių meną, tai kelios de
šimtys jaunųjų buvo Išvykę 
į Toronto- ten gi Lietuvių 
Studentų Sąjungos metinis 
suvažiavimas. Vienas Iš 
mano studentų Irgi tena jos 
sėdėjo. Bevelk visi turėjo 
sugrįžtlpūgos dieną, sekma
dienio vakare, nes jų laukė 
artėjanti semestro pabaiga 
universitetuose. Žinodami, 
kad po keturių dienų Padė
kos savaitgalio tūkstančių 
tūkstančiai amerikiečių pa
vakary Irgi užplūs Winds orą, žlauslą griūtį, kada Iškritę 
į Detroitą vedančius tunelį 
bei Ambasadoriaus tiltą, o be 
to,ir nugirdę apie prasidėju
sią sniego pūgą, Torontą 
paskubomis paliko 9 vai. ry
te. Iki Londono, sako, atlėkę 
žaibu, po 80 mylių per va
landą greičiu. Sekančias 40 
m.iki West Lome jau važia
vę lėčiau. Pasiekę pūgo 
siautėjimo pakraštį, kele
tą valandų yrėsi "žingsniu", 
vos judėdami,
paskutinės 5 m.prieš Wlnd- 
sorą tapę visiškai užkimš
tos Ir judėjimas sustojęs. .. 
bent trims valandoms.Prieš 
vidurnaktį Wlndsorą pasiekę 
liko ten nakvynei. Mano sū
nus su trimis bendrakelel-

Daugiakultūriškumas
yra pastovi 
vyriausybės

KanadiSkoji tapatybė yra
daugiakultūrės 'politikos dalis

vials namus pasiekė tik 
pirmadienio pavakary. Tai 
buvo Ilgiausia jų gyvenime 
kelionė 250 myl lų ruiže. .. 
Kitas sūnus,Padėkos savait
galiui Išskridęs į Naująją 
Anglį ją, turėjęs sugrįžti s k- 
madlenlo ryte,liko ten sėdė
ti Iki pirmadienio vakaro, 
nes Detroito Metropolitan 
aerodromas neturėjo takų 
lėktuvams nusileisti.

Kai jau po truputį Išstka- 
sėm,kal jau pasirodė pasto
rintos dienraščių laldos/lr 
jie pirmadienį, gruodžio 2d. 
ne Iš ėjo’./,, kaip Iš gausybės 
rago pasipylė straipsniai Ir 
Iliustracijos sniego temomis. 
Paaiškėjo, jog tik ką apra
šytoji pūga buvo mūsų re
kordinė šiame šimtmetyje Ir 
antra didžiausia Detroito Is
torijoje. Sužinojome visas 
smulkmenas apie pačią dld-

24 Inčal sniego. Bet gi tai 
būta 1886 m. balandžio 6 d. 
Balandžio sniegas, ponai, tai 
ne gruodžio. Balandyje die
na liga, kaip rugpjūtyje. A- 
nas sniegas buvęs pavasario 
prarytas per tris dienas Ir 
tuoj prasidėję beisbolo žai
dynės. O mūsų gruodžio 1 
sniegas tebetvyro. Jo pilni 
kiemai, pilni gatvių pakraš
čiai, didžiausios krūvos ap-

Pagaliau, siplrktmo centrų parkavle- 
tėse. Tiesa, šalčiais dar nu
siskųsti negalime, nes ne tik 
nulio nė vieną naktį nepasie
kė,bet Ir žemiau 2O-les re
tai temperatūra tebuvo kri
tusi. Bet, palaukite, žiema 
gi tik prieš penkias dienas

Platesnių informacijų teirautis sekančiose 
Įstaigose, rašant Šiais adresais:

THE DEPARTMENT 
OF THE 
SECRETARY 
OF STATE

SECRETARIAT 
D’ETAT

Miestas ar miestelis: ..........................................
Provincija :............ į. . . . Pašto kodas':
Telefonas: srities kodas ( . )

N aklį, kieme Detroito priemies
tyje Birminghame.,'BronėN akie- 
nė stabtelėjusi atsikvėpti po 3- 
jų valandų kieto "balto” darbo

teprasldėjo/ rašau gruodžio 
26-ją/. Paprastai šalčiai 
savo narsumą pareiškia 
sausyje Ir vasaryje.

Žinau, kad didelės masės 
sniego jau aptirpo, nes turė
jome keletą Ir visiškai apy
šilčių dienų. Iš kitos pusės , 
po anos didžiosios pūgos jau 
kelius kartus po Inčą Ir po 
porą naujo sniego Iškrito. 
Sako, kad jau Iš viso turėjo
me 36 Inčus, arba visą šios 
žiemos kontingentą. Su tuo, 
ką turime, Ir apsipratome . 
Tik kūnas pagaugais nueina 
kai pagalvoji, kas būtų buvę , 
jeigu už poros dienų po pir
mosios pūgos būtų tokia pat 
ar panaši sekusi. Juk tuo
met būtume likę suparaly- 
žuoti porai savaičių. Atme- 
ąu, prieš keletą metų kažkas 
panašaus Montrealyje Ir bu
vo atsitikę, tiesa? Bent mes 
tuomet apleMontreallo pūgą 
skaitėme, TV pranešimuose 
regėjome. »

'Į'algl.buvo baltos Kalėdos, 
kaip niekada. Pavydėklte Jūs 
kurie skaitote Floridoje, Ka- 
llgornljoje , Bahamose . 
Džiaukitės jūs, Mont real yje , 
Wlnnlpege, Edmontone. De-- 
troltlečlal, bent suaugę, Ir 
ypač pagyvenę, keletą metų 
tikrai baltų Kalėdų nebelin
kės, nes gruodžio pirmąją 
dieną su sniego kastuvais 
rankose 22 Ir gyvybės ne
teko.

Regina, Sask. 
1867 Hamilton St., 
Room 1007, S4P 2C2 
(306) 525-6155

Edmonton. Alta, 
(also serving N.W.T.) 
Room 310, 9828 - 104th 
Ave., T5J 0J9 _____

_X4į3) 425-6730

Vancouver, B.C. 
1525 W. 8th Ave., 
Room 207, V6J 1/5 
(604) 732-4111

Suinteresuotos 
grupės ar asmenys 

turi sugestijų 
minėtam sritim, 
orašome rašyti:

Multiculturalism, 
P.O. Box 366, 

Station ‘A’, 
Ottawa, Ontario 

K1N 8Z9

KALFDOS IR NAUJI METAI 
Chicago lietuvių kolonijoj 

praėjo pakilioje nuotaikoje. 
Daugelis organizacijų suren- 
gėKūčlas. Bažnyčios, spauda 
radijas bei LTV prisidėjo 
prie šventiškos nuotaikos. 
Mokyklose buvo lietuviškos 
eglutės, jaunimo choro dalies 
Ir Lietuvos Vyčių pasirody
mas LTV, lietuviško gyveni
mo vaizdai 2-me kanale. 
Džiaugtam ės, kad svetur gy
vendami, galime atšvęsti taip 
lietuviškai savo šventes. Kad 
taip greičiau jas švęstumė- 
me savo žemėje,laisvi ’.
LIETUVIŲ TELEVIZIJA Į- 
amžlno dalį S.Kudirkos at
vykimo istorijos.

Aštuonlų metų veiklai pa
minėti suruošta puota pasise
kė, atnešdama 1800 dol. pel
no. Daugelis svečių aukojo 
Ir programa, kurią Išpildė 
viešnia Antanaltytė-Uglans- 
klenė^buvo sutikta labai šil
tai.

Nors LTV sukelia lėšas, 
bet labai brangiai moka už 
laiką: dabar pusvalandis ei
na spalvotas, tai suėda virš 
26 tūkst. dol. per metus. 
Paskutiniais sekmadieniais 
buvo parodytas S.Kudirkos 
sutikimas Ir puotos vaizdai, 
Iš Lemonto Kristinos Gri
niūtės vedamas jaunimo or
kestras, linksmai Išpildęs į- 
valrius kūrinius, o gruodžio 
15 d. turėjom progos susipa
žinti su inž. Algio Grigaičio 
fotografijos menu. JC paro
doje jis laimėjo pirmą pre
miją. Vytauto Didžiojo Šau
lių kuopos moterų dalnlnln - 
klų grupė sudainavo kelias 
dainas.
LIETUVIŠKŲ RADIJO VA
LANDĖLIŲ ateitis sunkėja. 
Svarbiausia, labai sunku 
gauti laiką Chicago stotyse . 
Margutį nukėlė iš 7 vai. į5 v . 
Ir tedavė tik 6 mėn.leidimą . 
Margutis Ieško kitos stoties 
už miesto ribų. Lietuvių ra- 
dtjoForūmas jau nucTsauslo 
mėn. 1 d. perkeliamas Iš 
šeštadienio vakaro Į sekma
dienį 3 vai. Žiemos metu 
laikas gal dar patogus,bet 
kas beklausys vasaros me
tu? Ak, kaip pražiopsotas 
laikas Ir nenupirkta kokia 
stdttg. Tuo tarpu juodžiai 
jau turi kelias,kitos tautinės 
grupės turi silpnesnes. So
phie. Barčus Radijo valandė
lės eina Iš Oak Parko, WO 
PA. Ten laikas pilnai išpar
duotas AM Ir FM.
ILLINOIS valstybės Įstaty
mai, nuo 1976 m. reikalaus , 
kad bet kurioje mokykloje , 
susidarius 20 mokinių, ku
rių pirmoji kalba yra ne 
anglų, turės būti įvestas tos 
kalbos mokymas. Tai džiugi 
žinia.
ŽURNALISTŲ VEIKLOJ-lš- 
lelsta knyga "Žurnalistika". 
Sausio 25 d. Martinique 
viešbutyje įvyksta metinis 
spaudos bailus. Jau dabar 
galima rezervuoti vietas pas 
J. Janušaltį,. Paramoj. Nau
ja CV pradeda antrą terminą, 
valdyba padidinta Iki 7 narių

Rūpinamasi atgaivinti Chl- 
cagos skyriaus veiklą,kurto 
valdyba/kurloj trys belikę/, 
nešaukia jau metai laiko jo
ki® susirinkimo Ir nerodo 
jokios veiklos.
AMERIKOS VĖLIAVOS yra 
reikalingos Don Varnas Ir 
Dariaus Ir Girėno veteranų 
postams. Jie Įrengė abiejo
se kapinėse visą eilę stiebų 
Ir jas Iškabina Iškilmėse. 
Veteranai, kurių šeimos no
rėtų už rašyti m Irusių atmin
čiai ant stiebo pavardę Ir Iš
kabinti laidotuvių Amerikos 
vėliavą, ją gali atnešti p.E- 
vans, 6845 So Western. To
kiu būdu kiekvienais metais 
Mirusių Dienoj jie bus pami
nėti.
NAMŲ SAVININKŲ Mar
quette Parko draugija turėjo 
gruodžio 20 d. savo metinį 
susirinkimą. Sniego audra 
sutrukdė susisiekImąiedaly- 
vavo apie šimtas. Slaptu 
balsavimu Išrinkti: pirm. J. 
Bacevičius,vlcep.Stonkus Ir 
Barakauskas, sek r. St. Pati a- 
ba Ir Ižd. Ūselis. Ko respon
dentu pakviestas J. Kaunas , 
taip pat revizijos komisija 
Ir patikėtiniai. Buvo Ir dau
giau reikalų diskutuota. Y- 
pač nemalonu, kad nesant 
namų savininkui susirinkime, 
jo negali atstovauti joks šei
mos narys. Čia tektų statutą 
pakeisti, kad mirus, ar ser
gant, ar šiaip negalint daly
vauti, turi tokias pat teises 
šeimos narys.

P raeltųmetų valdyba, vad. 
pirm. p. Skeivio, atliko ge - 
rų darbų Ir kasoje paaugo 
Iki poros tūkstančių, nežiū
rint įvairių aukų lietuvių ko- 

_ lonljoš reikalams.
PLJRYŠIŲ CENTRAS užda
rė savo įstaigą. "Jaunimo 
Žurnalo" jau nuo pavasario 
nematyti. Žmonės nori žino
ti , kur yra ryšių centras. 
Paskutiniu metu buvo skel
biama, kad į PLJ suvažlavl- 
Tną atstoyąl įstatomi Ir bal— 
suojaml prie Margučio. Ne- 
užsl rūstink lt Jaunimo atsto
vai,kad pert lekiu žmonių ko
mentarus, todėl jei veikiate, 
tai parodykite ką Ir kur da - 
rote.
JAUNIMO ANSAMBLIS, va
dovaujamas muz. F. Strollos 
gruodžio 14 d. turėjo savo 
koncertą - krikštynas. An
samblis pavadintas "Audros" 
vardu, o kita dalis- "Vaiva". / 
Šiuo metu priklauso apie 80 > 
jaunuolių.

BALZEKO LIETUVIŲ KUL
TŪROS MUZIEJUS rengia 
didelį metinį pobūvį Marti
nique viešbutyje sausio 19 d 
5 vai. Šio pobūvio tikslai:jei 
susidarys pelno- dalis eis į 
Simo Kudirkos valkų stipen
dijų fondą, o kita dalis eis į 
muziejaus statybos fondą. Į- 
ėjtmas 25 dol.asmeniui.Ga
lima užeiti į Muziejų ar pas 
p. Balzeką automobilių krau
tuvės raštinėj. Visos aukos 
BLMM-jul yra atleidžiamos 
nuo mokesčių.

Bal. Brazdžionis
3 psl. .
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K. Jasky.St. Balzekas, Jr. Ir 
senatorius Frank Savickas lan
kosi Muziejuje

Mūsų Iškiliojo lietuvio, tapusio simboliu visų paverg
tųjų, kurie dar neprarado drąsos, ryžto, savigarbos Ir 
meilės žmoniškumui Ir savam k raštui-pagerbimui puotą 
skelbia Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejus.Savo pasku - 
tintame biuletenyje, Muziejus skelbia ne tik Garbės Ko - 
mite tą, duoda dar trumpą aprašymą Kudirkos odisėjos,Į- 
deda eilę nuotraukų,bet prideda porą poezijos kūrinių. Jie 
tiesa, parašyti anglų kalba, tačiau svarbu, kad Įkvėpimo 
šaltinis yra nepaprastas lietuviams įvykis. Ir nesupran - 
tantys, silpnai valdantys rašytinę ar literatūrinę lietuvių 
kalbą, bet norintys prisidėti prie šio svarbaus momento, 
galėjo tai savaip Išreikšti.

Garbės svečių sąrašas yra reikšmingas, kurie savo, 
ypač jų tarpe nelietuviai, atsilankymu Išreiškia, ką Ir 
mes savo širdyje tvirtai tikime Ir žinome: pats reikšmin
giausias šiuo metu mūsų tarpe Ir pats garbingiausias yra 
kuklusis lietuvis Simas Kudirka.

Simas Kudirka, atvykęs į JAV-bes, spaudos 
konferencijoje' su kongresmanu Robertu ffen- 
rahan,kurio rolė šiame Įvykyje buvo nepap
rastai svarbi.

Honorary Chairman 
THE HONORABLE RICHARD J. DALEY 

Mayor, City of Chicago

Honorary Committee
HIS EXCELLENCY BISHOP VINCENT BRIZGYS '

THE HONORABLE JOSEPHINE J. DAUZVARDIS 
Consul General of Lithuania, Chicago

THE HONORABLE ANICETAS SIMUTIS
Consul General of Lithuania, New York

THE HONORABLE CHARLES PERCY 
United States Senator, Illinois

THE HONORABLE ADLAI STEVENSON, III
United States Senator, Illinois

THE HONORABLE GEORGE W. DUNNE
President, Cook County Board of Commissioners

DANIEL M. MocMASTER
President, Museum of Science and Industry

RALPH G. NEWMAN
President, Board of Directors, Chicago Public Library

PRELUDE

As of a sailor on the sea
Her waves, so calm, caressing me. 
False freedoms, oh at last were mine, 
But tortures lay beneath her brine.
For many years I wait restrained 
With one thought ringing in my brain. 
To set sail on a peaceful sea 
With no chains to entangle me. 
To lie in emerald waves of grass. 
Untouched by Tyrants’ fiendish masts. 
Then suddenly it came to be 
That freedom.has encircled me. 
And calm serenity the same.
With no false hopes to lay their claim. 
Oppression still oppression be, 
But God has saved me from the sea.

AND THE FUTURE

Oh, Lord, in Heaven’s honored skies, 
Grant me this, that I may lie 
My life’s duration in this land 
That’s bechoned me with hopeful hand. 
To wake each dawn in peace and joy, 
That fearful sleep may not destroy. 
To move about without restraint 
So menial without complaint.
Be free to seek the honest truth. 
To rearrange a shattered youth. 
To love and then beloved be.

HES

tokio vakare dar niekad nebuvo. Neatsimenu nei aš, 
nei niekas kitas, ,Niekad , apie tokį vakarą nepasakojo nei 
Tobljo senelis Ebęąązarąs.’O ko jis nežinojo Ir koneat- 
slmlnė? - Viską,nuo SąĮlamono ir Dc/ydo laikų Ugi savo 
vaikystės..., . ,.i;i ....... i-

Ir viską papasakodavo nekreipdamas dėmęslq,ar j9tl. 
/ kas klausę ar nę., Ir baigdavo visada tuo pačiu , Įvykiu*-*,-: 

sugrĮžImu Iš Egipto nelaisvės. Ir tais pačiais psalm^sį • 
žodžiais:,.. ;"yįL .z.* ‘ j o.i ■- j p,

- Sėdėjome antBabilonijos upės krantų Ir.veikėme 
prisimindami Siono-kalnąj? . t r.r. ! •

Šluos psalmės žodžius Ebenazaras pasakydavo taip, 
Ir su tokiu gyvu Įsitikinimu,-. .kad at rodydavo, jog jis tik <- 
ral ten buvo, sėdėjo drauge su kitais M.vyrais ir verk^. -

Bet apie tokį vakaųąm.lekad nei vleųu žodžiu neužpi t 
minė; Toklo> jo gyvenime- tu r būt , nebuvo. -Jei kąda 
nors būtų buvęsV bųtų niekad neužmirpęs, Ir bent kąda 
būtų papasakojęs ar»nors-trumpai užpĮrpinęs. O dat|ar

— niekad Ir.nieko.: o i . ,.i , 'i-r
Tą vakarą.pirkelėje : ner,lmstu ir išęinupyę .duris.Ir 

staiga labai gyvai ir.ryškiai pajuntu tai, ko dar 
nebuvau pajutusi. . , j. - - l si

Visur labai tylu. Niekur niekas - nei medžio lapas (s! 
nei žolės stiebelis ar pralėkdamas koks naktinis druge-. >v 
Ils - nei nesukužda. . Visa, atrodo, sustoję ir klauso.

Nejudu Ir’aš. Stoviu kiemelio vidury ir klausau. Ir 
jaučiu tarytum tyloje virpa ir tyliai aidi šviesa.. .

Šviesa kurios aš.nematau Ir nęglrdžlu, tik savo šie- 
la žinau - ji yra. Joje susikaupęs ir tarsi giliai pasken-?^ 
dęs ir visas Yrušalalmas. Ji iš.aldi ir,Išsilieja Ir Į Ked- ., 
rono slėnį ir apsemia tolumoje iškilusias aukštumas.

Aš dar vis tebestoviu. Ir‘ jaučiu, kad tas šviesos ai
dėjimas neina-Iš manęs-, nekyla ir nesugrįžta iš mano 
sielos tai, kas kltadbs yra buvę Ir jau seplal .užmiršta.; .

Jis tartum kyla iš žem ės ir aidi,sus įliedamas su,, 
žvaigždėtu dangaus skliautu. Jame skęsta Ir visa YrUšay .g 
lalmo nakties tyla. . . Ir mano pirkelė,kurioje mataumle- 
gančlo Zacharijaus veidą. , . į

Į

Staiga - šviesa. Virš Ąlyvų kil'nO iškyla mėiulls. 
Gelsvai sidabrine spalva suspindi Kedrono siėhis,ir Švie
sos takai nubėga ilgesy paskendusio Yrušalalrrio gatvėmis.

Tyla dar padidėja. Stoviu ir žlurlu Į Alyvų kairią. Ir 
lyg jaučiu - jis sujuda ir artėja prie miešto., Kedrono 
slėnis sustoja ir susikaupęs klausosi. Sustoja Ir tarsi su 
laiko savo alsavimą Ir visas miestas. Niekur, jokio garso, 
Niekas nesujuda, niekas niekur neina. . .

O aš girdžiu. Girdžiu savo siela. Ir girdžiu kitaip, 
negu visada - nei vėją, bėgantį Kedrono slėnio smilgomis 
nei Genezareto ežero bangų ūžesį vakaro tyloje, kai su

M
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savo tėvu Irstydavausl. Nel Tebijo ar Zaęharliaus žodžljj^.

..............•............... y •-h-s IisT Si niėTr
Gyvenu tik su Zacharljum. Ir su tais , kurie-įwi;Se- ■ 

nal yra Išėję Į amžinybės namus. Jų niekad niekad ne
užmirštu. Juos matau su jais kalbuosi. Ir jie visada 
būna su manimi- Tobljas,mano tėvas, motina. . . • ’ -•

Jau Ir mano plikelė. Maža Ir tarsi prisiglaudusi 
prie žemės Ir kenčianti. Ir kiemelis. Sustoju ir žiūriu,; 
Ir gailiai gailiai pravirkstu - priešais rnane stovi manų 
tėvas...

t

To spend here my eternity.

Judi Barone
Awards Banquet Chairman

MRS. VYTAUTAS P. DARGI S

Vacys Kavaliūnas,HESTERA, Romanas, Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas, Chicago, HI,, spausdino Draugo sp

$

PAŽINKIME praeiti
(IŠ Rapolo Skipičio Atsiminimai - Lietuvos nepriklausomybei brėkštant)

Okupacijos priespaudoj. Plėši
kai. Maisto badaujantiems!

( Tęsinys iš praeito numerio)

Supratome, kad žandarai nujo
jo į Pabalių kaimą ir ten lauks 
mūsų, nes iš Piktmiškių Į Šiau
lius tiesiausias kelias per Paba
lių kaimą. Palaukę vakaro su
temos, pasukome atgal, padarė 
me apie 10 kilometrų vingį ir iš 
Lepšių dvaro pusės pasiekėme 
arti Šiaulių esantį vėjinį malū
ną, kur maldavo mūsų javus. 
Arti malūno turėjome savo žmo 
gų. Pas jį pasistatėme arklius 
ir pernakvojome savo ratuose. 
Visą jaučio mėsą, kurią šiame 
vežime vežėme, kitą dieną per 
3 sykius nugabenom į valgyk
lą rankiniais ratukais. Miltus 
bei kruopas iš malūno gabenda
vome daugiausia irgi rankiniais 
ratukais, nes ši susisiekimo prie 
monė buvo mažiausia žandarų 

. kontroliuojama.
Mūsų valgykla kasdien vie

ną kartą pavalgydindavo ne ma 
žiau kaip 200 asmenų ir koope
ratyvo dalininkai galėdavo nu
sipirkti atgabento maisto kiek 
tik jiems reikėdavo.

ma valstybe. To nutarimo oku- karūnos, o tikros tij valstybių Paveldimoj monarchijoj į sostą1-' 
pantų cenzūra net neleido pas- galvos esą gyventojų rinkti par- giali atsisėsti ir koks išsigimė^’i 
kelbti. Lietuvos Aidas už pas- ’ ... ........................................................- - - -
kelbimą buvo konfiskuotas, o 
pats nutarimas pasiliko nutari
mu, kurio okupacijos valdžia 
neleidžia vykdyti. Kas gi dary
ti? Reikia jieškoti išeities, mū
sų kraštui geriausios. Aliantai 
mums nieko nežada, todėl rei
kia rasti kelią susikalbėti su 
vokiečiais. Tas kelias jau su
rastas. Jau 1917 m. gruodžio 
8 d. Taryba priėmė nutarimu, 
kad būsimai Lietuvos valstybei 
tinka konstitucinė paveldimoji 
monarchija, būtent karalija ,val 
dorna. demokratiškai parlamen
tariniu būdu, su kataliku dinas- 
tu. Dabartinė Vokietija, yra mo 
narchija, tai ši valdymo forma 

cjai bus labiau priimtina negu 
respublika. Vokietijos Katalikų 
Centras neabejotinai parems 
monarchiją su kataliku dinas- 
tu. Be to, reikia užkirsti kelią 
planams sudaryti uniją Su Sak
sonija ir Prūsais. Į Lietuvos 
karalius numatytas Wuertenber- 
go hercogas Urachas, Vokiečių 
Katalikų Centro kandidatas, de
mokratinių pažiūrų žmogus, ge
nas katalikas, puikus šeimos gal 
va, auginąs 6 ar 8 vaikus. Su 
juo jau susisiekta ir išsiaiškin
ta. Jis jau sutiko su siūlomomis 
sąlygomis. Hercogas Urachas 
būtų Lietuvos karalius Mindau
gas II. Jau esąs pradėjęs ir lie-

lamentai Tr'-jų pastatytos vyriau lis, kuris gali pridaryti visokių 
sybės, kad’ karaliai tose kara- blogybių valstybei ir gyvęnto- i 
lijose tegdlį savo nosį kišti tik jams, 
į nosinę ir 1.1., skelbiančią Lietuvos 

valstybės nepriklausomybę, ta
čiau antroj rezoliucijos dalyje 
pasisakė už Lietuvos valstybės 
“amžiną, tvirtą sąjunginį san
tykį su vokiečių Reichu ,kuris 
pirmiausia būtų įgyvendintas 
karo bei susisiekimo konvenci
jos, muitų bei pinigų sistemos 
bendrumo pamatais”. Taryba 
keliais atvejais mėgino paaiš
kinti Reicho vyriausybei, kad 
Tarybos nutarimą dėl konvenci
jų su Vokietija reikia suprasti, 
jog galutinis konvencijų su
darymas su kitomis valsty
bėmis priklauso Lietuvos Stei
giamajam Seimui. Bet Reicho 
vyriausybė nenori nė girdėti a- 
pie' betkokius aiškinimus, silp
ninančius ryšį su Vokietija. Net 
kai Reicho kancleris grafas 
Hertlingas 1 savo programinėj 
kalboj deklaravo, kad Vokieti
jos vyriausybė pripažįsta Lie
tuvai, Kuršui ir Lenkijai teisę 
apsispręsti ir sudaryti tokią 
krašto ateitį, kuri atitinka jų 
kultūros kryptį, ir po to, kai 
tas pats Hertlingas davė palan
kų pareiškimą žodžiu Tarybos 
delegacijai, ir net pats kaizeris 
pareiškė pasitenkinimą dėl Lie
tuvos valstybės nepriklausomy
bės paskelbimo, — Vokietijos tuvių kalbos mokytis. Pagaliau, 
vyriausybė vis pakartotinai rei- kun. J. Tumas, norėdamas klau 
kalauja tvirtos ir amžinos su sytojus įtikinti, kad konstituci- 
Vokietija sąjungos su jau mi- nė monarchija pati geriausia 
nėtomis konvencijomis. Paga
liau Taryba padarė drąsų žygį: 
Vasario 16 d. priėmė nutarimą, 
skelbiantį Lietuvą nepriklauso-

informacijų iš mūsų politinio1 liuciją, 
centro, — Vilniaus, permažai 
teturėjome. Kartais gandai ne
pasitvirtindavo, tai ir žinią apie 
karaliaus pakvietimą laikėme 
paprastu gandu. Okupanto ba
tas vis tebelaikė visus Lietuvos 
gyventojus sunkiai prislėgęs. 
Susisiekimas suvaržytas. Susi
rinkimai uždrausti. Kada ir kuo 
ba.gsis karas, dar tebebuvo ne
aišku.

Kažkurią 1918 m. liepos die
ną gavau kvietimą į slaptą su
sirinkimą klebonijos patalpose. 
Iš Vilniaus atvykęs kun. J. Tu
mas darys pranešimą. Labai įdo 
mu. Susirinko koks 20 žmonių. 
Kun. J. Tumas gal kokią valan
dą pasakojo apie Lietuvos Ta
rybos, kuri dabar jau buvo pa
sivadinusi Lietuvos Valstybės 
Taryba, ryžtingas ir atkaklias 
pastangas siekiant nepriklauso
mos Lietuvos valstybės ir apie 
nepaprastai dideles kliūtis iš o- 
kupantų pusės.

Vilniaus konferencija, įvyku 
si 1917 m. rugsėjo 18-22 d.d., 
priėmė rezoliuciją, kad Lietu
va turi būti nepriklausoma vals
tybė, demokratiškais principais 
sutvarkyta. Nutarimas geras, 
bet kaip jį realizuoti? Vokiečiai 
spaudžia, kad Lietuva susiriš
tų tvirtos ir amžinos sąjungos 
ryšium su Vokietija. Okupaci-

Karalius Mindaugas 
Šiauliuose

Šiauliuose plito žinios, kad Lie r _ ”__ ___ 2 _ 2
tuvos Taryba nutarė kviesti vo- jos varžtų nė kiek neatleidžia, 
kietį hercogą Urachą Lietuvos 
karalium. Neteko sutikti nė vie
no šiauliečio, kurs į tą gandą 
būtų rimtai kreipęs dėmesį. Mat, 
4 psl.

II

Taryba, atsižvelgdama į sunkią 
konjunktūrą ir besiartinančias 
taikos derybas su Sovietų Rusi
ja, gruodžio 11 d. priėmė rezo-

valdymo forma, anekdotais ir 
rimtais pavyzdžiais stengėsi pa
vaizduoti, kad Anglijos, o ypač 
Skandinavijos karaliai esą tik

Už monarchiją nepas'sakė nė. 
vienas. Kun. 'Tumas dar riicgi-. 

’no' vieną kitą, pavieniai įtikinti, _>
Po kun. J. Tumo pranešimo kad dabar nesą kitos i'-eirieš, \ 

buvo paklausimai ir pasisaky- kad ir šiauliečiai turėti] šiuo*’ 
mai. Jau iš paklausimų galima atveju palaikyti Tarybą ir pan. 
buvo suprasti, kad paklausėjai Tąčiau, karaliaus Mindaugo II ■ 
nelinkę priimti nei monarchi- karūną uždėti hercogui Urachų)^ 
jos, nei, ypač, vokiečio monar- nė vienas susirinkusių nenorė-. > 
cho. O pasisakymuose buvo pa- jo. Kun. J. Tumas-Vaižgantas 
reikštos tokios mintys: mūsų buvo nuoširdus lietuvis pattlo- 
tauta buvo rusų monarchų spau tas, talentingas rašytojas ir pub ' 
džiama apie 120 metų. Mes jos licistas, bet nebuvo politikas.- 
nekentėme ir norėjome nusi- Vargu jis turėjo tvirtą savo , 
kratyti — net kelis sykius bu
vome sukilę. Kita vertus, daug 
mūsų tautiečių yra buvę Ame
rikoje, ir visi pasakoja, kad ten 
daug geresne valdžia, nes ją pa 
tys gyventojai renka. Todėl nė
ra pagrindo manyti, kad 
dien Lietuvoj monarchija būtu _
populari. Monarchija gali būti nutarimas 1918 m. liepos 11 
gera valdymo forma, kur yra buvo priimtas 13 balsų iš visų 
tradicija gerbti savo karalių, o 20 Tarybos narių. Gi 1918 m. 
pas mus jei kada tokia tradicija lapkričio 2 d. Lietutvos Valsty- 
ir buvo, tai dabar jokių jos pėd bės Taryba vienu balsu priėmė 
sakų nebeliko. O ypač i mūsų ir paskelbė, kad 1918 m. llė-** 
žmonės nenorės gerbti svetimo pos 11 dienos Valstybės Tary-i'* 
atėjūno vokiečio. Karalius no- bos nutarimas kviesti hercogas 
rėš karališkai ir gyventi. Mū- Urachą. Lietuvos karaliumi ne-*' 
sų kraštas mažas ir neturtin- vykdomas ir galutinai tas 
gas. Mokesčiai karališkam dva- siutas paliekamas spręsti 
rui išlaikyti bus sunki našta giamajruu Seimui, 
gyventojams. O jei jis bus tik 
karūna, o ne valstybės galva, 
tai kam tos bereikalingos išlai
dos. Prie karaliaus gali prisi
plakti. visokių pataikūnų, kurie 
daug gali pakenkti „valstybei*

nuomonę, kad Lietuvai tinka-f.; 
m iau šia valdymo forma būtų r 
monarchija. Jis atstovavo m> 
narchinįųkų grupei, kurios va- 
dovai buvo jo geni draugai vien^, 
minčiai čfar iš Vilties laikų.

sutn- <; ; Tt
Noriu pažymėti, kad Tarybos, :

k)aų-
Stąi-
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IŠ SUPERMARKETO 
GRĮŽTANT N.KVIETINSKAS.

Jų išvilgęs veršelis pradeda 
žlebenti savo guolio šiaudus; 
juose jią gauna mineralų, su
gadindamas savo mėsos spal
vą. Tam Išvengti, jis yra lai
komas ant grindų Ir be guolio. 
Talį) jame dirbtinai Iššaukia
ma mažakraujystė. Juo labiau 
jis paslllgoja, juo mėsa tam- 
na baltesnė Ir gražesnė.

Gyvulių augintojai dabar 
tapo tikrai mokyti. Jie suge-

MĖSA IR P/ENAS
Turtingąją žmonijos dalį 

dabar yra apsėdusi baltymų 
manija. Visiems yra daug 
pripasakota apie Jų svarbumą 
maiste. Taigi žmonės vis 
gąsčlojasi, kad gal jie jų val
go nepakankamai, nors prisl- 
kerta mėsos tris kartus per 
dieną. Neturtingoji pasaulio >
alls, priešingai, maža tesu-, ba patenkinti bet kokio pirkė

ja galvos dėl dietos išlygsva- skon{.
tinimo. Jie suėstų gyvą šunį, Daug mokytumo reikia vlš-
kad tik J{ turėtų. Bet Jiems člukams auginti. Tie padarė- 
vlsko trūksta, o ypač baltymų. Hal visą savo gyvenimą - tarp 
■ Tat nenuostabu, kad chemi- Išriedėjimo ir skerdyklos -* 
nls progresas yra taip užgu- praleidžia tampriai sugrūsti, 
lęs gyvulius ir gyvulinį mąls- negaudami nė trupinio Jokio 

. gyvo maisto. Jų lesalas eina 
iš maišų. Jame yra moksliš
kai nustatytas angliavande
nių, mineralų ir vitaminų 
kiekis. Žinoma, tai chemika
lai, išskyrus miltus. Jų die
toj trūkstant baltymų, paukš
tynuose pasireikšdavo anks
čiau kanibalizmas: gaidžiukai 
kapodavo vienas kitam skian
tutes, o sužeistus likimo 
draugus suėsdavo. Dabar jie 
nuo tų ydų yra išgydyti. Vis

tą. Jei atkąs damas praturtin
tais duonos kąsnį Jame turi 
virš penkiolikos {vairių che
mikalų, mėsos kąsnyje Jų ra- 
siį daugiau ir stipresnių.

i^rllelskime, kad mūsų tau
tietis savo maiše nešasi ke- 

atą "steikų", kaip ir tinka 
civilizacijos paveiktam žmo
gui. Jie buvo išplauti iš Jau
čio pasturgalio. Pats Jautis 
nuosavo veršystės dienų bu
vo laikomas vaikščiojančia
"steikų" krūva. Tat per visą * 
savo trumpą gyvenimą Jis bu
vo taip prižiūrimas, kad tij 
"steikų" jis užaugintų grei
čiau, daugiau, rbebesnių ii? ' 
pigiau kainuojančių auginto
jui, nors ir ne pirkėjui. Jis 
buvo anksti atskirtas nuo sa
vo motinos, Jos pieną iš anks
to pagal sutarei pardavus su 
valdžios pašalpa. Galbūt, Jis 
ir gimė dirbtinio karvės ap
vaisinimo dėka. Jei Jis gimė 
vienišas, tai ne mokslo kaltė: 
yra daroma rūpestingų ban
dymų priversti karves, hor
monų pagalba, gimdyti po du 
itėršiu iš karto, o telyčias — 
iiotl pieno dar negimdžius.

Bet grįžkime prie mūsų 
jaučio. Chemikalų banga { Jį 
ijo iš keturių pusių. Daug Jų 
lis gavo su pašaru: tai ant ku- 
curūzų ir daržovių lapų piltų 
įuodųliekanos, nuodų piktžo
lėms ir vabzdžiams panaikin
ti. Kiti chemikalai buvo tyčia 
dedami | pašarą, tai visokie 
vitaminai ir mineralai Jo die
tai moksliškai išlyginti. Į au
si jam buvo {leidžiam! hor
monai. Jų dėka Jis buvo che
miškai iškastruotas, kad tap
tų rimtesnis, nesi žvalgytų { 
karves, nelaigytų ir greičiau 
riebėtų. Pagaliau mokslas 
susirūpino jo žarnomis. Jose 
laikosi bakterijos ir veltui 
ėda maistą. Tat žarnos buvo 
dezinfekuojamos antibiotikų 
agalba. Taip Jis galėjo sun

kėti su mažiau maisto.
Klek tų chemikalų liko 

"stelkuose" ? Augintojui buvo 
sakyta liautis davus Jaučiui 
chemikalus per paskutines 
dvi savaites prieš pardavimą. 
Bet Jo išskaičiavimai yra ki
tokie: Jam yra ypač svarbu 
paskutinėmis dienomis uždėti 
jaučiui ko daugiausia svorio. 
Tai grynas pinigas. Ir greitai 
grjžtąs. Tat { darbą hormo
nai, ramintojai, antibiotikai!

Kai kurie iš hormonų, kaip, 
dtilbestrol ir DĖS yra padarę 
triukšmo: Jie iššaukia vėž{. 
Kiti vartojami tyliau: ne to
dėl, kad būtų mažiau pavojin
gi, bet kad mažiau ištirti.

Kas nėra ragavęs veršie^ 
nos ? JI balta, gerai derinasi 
prie baltos duonos ir balto 
cukraus. Be to, lengva. Ide
alus maistas ėdrumo nuvar
gintam skilviui. Bet retai* kas 
pagalvoja, kad tai sergančio 
Jaučio mėsa. Jos gražiai 
spalvai gauti veršiukas yra 
girdomas tik pienu, o daž
niausia pieno milteliais: pi
giau. Jam neduodama nė šie
no, nė žolės. Bet piene trūks
ta mineralų, ypač geležtės. 
1975.1. 15

KALĖDŲ PAPROČIAI
Kur Kalėdos yra žiemą, 

kai naktys ligos Ir tamsios, 
ten jos švenčiamos su ugnies 
židiniais, laužais Ir švytu
riais, kaip pav. Anglijoje, 
Švedijoje. Eglutė atsirado 16 
amž. Vokietijoje, pradžioje 
apkabinėta degančiomis žva
kutėmis, vėliau įvairios 
spalvos elektrinėmis lempu
tėmis. Po j.a mažiems būda
vo padėta Ilgailauktų.Įr sva
jotų dovanų. Ant Kalėdų sta
lo atsirado žalumynų.Mes 
čia begyvendami bevelk jų 
vardų nežinome, 
s ak ome "m Istletoė'' 
lietuviškas žodis Amalas . 
T Ik rlau pasak lūs, ta l augai as 
Išnaudotojaė; augąs, ant me
džių, čiulpiąs /.Jo' syvus. Jis 
neauga ant ąžuolų, a’r tai Iš 
didelės pagarbos, ar todėl, 
kad medis yra kietas, arkad 
jo syvai turi daug tanlno, ku
rio amalas nemėgsta.

hormonų dėka. Jie yra che
miškai Iškastruojami, tampa 
vlštgaldžlais: jiems praeina 
noras kapotis, o dažniausia 
jie neturi nė skiauterių. Be 
to, jie greičiau auga,, geriau 
rlebėja. • • (b. čL)

Kitas gražus augalas yra 
Holly, spygliai, lapai Ir juo - 
dos, raudonos arba geltonos 
uogelės. Lletuvlškal-Bugle- 
nls. Yra net Ir pavardžių 
Bugienis. Augalas turi tą y- 
patybę, kad vieni žiedai yra 
vyriškos,kiti moteriškos gi
minės. Tokie augalai vadi
nami dvinamiais. Dar vie
nas dekoratyvus augalas vad. 
Havrthorn, lietuviškai Guduo- 
belė.Jle visada žali, simbo
lizuoja amžinąjį gyvenimą.

jvj Prakartėles pradėjo Ka- 
’Angliškai ’l&hl šventėms Š v. P ra neiš- 

gražus kus su savo broliais, vienuo
liais. JI ypač paplitusi Itali
joje Ir Tirolyje. Ypač tiro - 
ifečlal nepaprastai gražiai 
jas išdrožinėja ar Iškala, 
su visais Kalėdų persona- 
žals:Marlja, Juozapu, Kūdl - 
kėliu,piemenimis Irkt.

Olandijoje Ir Vokietijoje 
yra žinomas St. Nicolas, Jis 
yra buvęs Vyskupas, gyvenęs 
4 šimtmetyje, pasižymėjęs 
gerais darbais. Gruodžio 6 
kada yra jo bažnytinė šven
tėmis lanko ligonius,mokyk
las, prieglaudas, atnešdamas 
dovanų. Valkai kartais jo bi
jo, kad nepaklaustų katekiz
mo. Jei nežino, negauna de

Louis Prang (1824—1909), vadina
mas kalėdiniu atvirukų tėvas. t

vanų. Amerikoje,tapęs San
ta Claus, pasikeitė,labai nu
tuko, su didele barzda. Tless 
raudonas rūbas yra panašus 
| vyskupišką sutaną, bet vlss 
kita jau ne. Labai daug juo
kiasi, tūpčioja, bėginėja su 
maišu ant pečių. Jį tokiu 
padarė amerlkleris rašytoj- 
jas Washington Irving, tokį 
jį nupiešė karikatūristas 
Thomas Nast/l840-1902/, Ir 
tokį jį mes čia žinome.Beje, 
tas pat dailininkas nuple -
šė respublikonams dramblį 
Ir demokratams asilą, kad 
tada žmonės, nemokėdami 
rašyti Ir skaityti, žinotų už artimuosius.frontuose. Da
ką balsuoti, ar už dramblį, 
ar už asilą, t. y. respublikonų 
ar demokratų partiją.Tho
mas Nast gimė Vokietijoje Ir 
Imigravo į Ameriką.

Plrmąkartą kalėdinį atvi
ruką -sveikinimą nupiešė J. 
C.Harsley Ir pasiuntė savo 
draugui 1843 m.

Spaustuvėje, įvairių daili
ninkų pieštas kalėdines at
virutes pradėjo spausdinti 
Bostone 1860 m.Louis Prang 
atbėgęs Iš Vokietijos į Ame
riką, norėdamas Išvengti 
bausmės už dalyvavimą re
voliucijoje. Tie kalėdiniai 
atvirukai labiausiai papilto 
per I P as aulinį Karą, kada A- 
merlkos kareiviai buvo Eu-

ropoję Ir kltur.Vlsl sveikino

bar atvirukai gaminami šim
tais milijonų,'-

Poinsettia, populiari rau
dona gėlė Kalėdoms,klius Iš 
Meksikos. Ją atvežė pirma
sis Amerikos pasiuntinys 
Meksikai Joel Bobert Pon- 
sett/1779-1851/.Savaime jos 
žydi gegužės mėn. , bet dar- 
žlnlnkalmoka žiedus Išvilio
ti, kada nori. -

Baigiant, priminsime,kad 
žvakių Ir šviesų laikymas 
languose Irprleangluose yra 
airių paprotys,kuris reiškia, 
kad mums gaila, jog Marija 
Ir Juozapas neturėjo kur 
prisiglausti,mes turime vie
tos, įeikit.

J. Venckus,S.J.

I *****_ J M SĄ^'O1 D iJūsų '
KANADOS

PENSIJŲ PLANAS
GEROS ŽINIOS KPP MOKĖTOJAMS - JU LIKUSIEM SUTUOKTINIAMS IR IŠLAIKOMIEM VAIKAM

Nauji Kanados Pensijos Plano pakeitimai žymiai padidina išmokas 1975 ir sekančiais metais. Taip pat yra ir kitą svarbių.pakeitimą. 
Kai kurie jų. liečia žmones, turinčius per 65 metus arba artėj ančius prie to amžiaus. Dar kiti įveda ygy ą a iem sutuo miam ir is= 
laikomiem vaikam vyro ir moters, kurie dalyvauja Plane. Tie pakeitimai gali pareikalauti skubaus veikimo arba nors patanmo. Dėlto 

mes patariame labai rūpestingai perskaityti si pranešimą.

>
 DARBO PENSIJOS

'AR KADA NORS ESATE
^į mokėję Šiam planui nuo 1966 m. sausio 1 d. ?

Esate 65-69 metą amži dus ?
Tuo atveju galite pasirinkti . . .
Pralyti dabar Ir gauti KPP darbą pensiją. Nebereikia pasitraukti iš darbo, 

norint |ą gauti. (K arta pradėję gauti pen si j ą, jau nebegalite 
mokėti Planui).

ARBA
Mokėti Ir toliau KPP bei didinti darbo pensijąir pradėti jąatsiimti vėliau. 
Toki mokė) Imas taip pat įgalina palikuonis gauti pensijos i šmokas, nebent 
šis reikalas ankščiau buvo sutvarkyta».pei artėjate prie 70 metą amžiaus 
turėtumėte prašyti darbo pensijos, nes po 70 metą jau nebegalėsite 
mokėti j Kanados Pensijos PIanui).
ĮSIDĖMĖKITE: Prieš pasirinkdami, galite klausti patarimo

artimiausioje KPP įstaigoje. Tarnautojai mielai Jums 
pagelbės.

a LYGI GLOBA
VYRAM IR MOTERIM

Tai reiškia, kad moterys mokėtojos šalia teisės [darbo pensiją 
invalidumo globą ir pomirtines išmokas, kaip buvo jgi io , 
gab gauti išmokas savo sutuoktiniams bei išlaikomiems 
vaikams.
Išmokokos mirusių, sutuoktiniams:
Mėnesinė pen si j a mok ama n ašį iui, kuris mokėtojos mirties metu 
yra 35 metu amžiaus arba žemiau 35 metu ir yra mval idas 
arba turi i šlaikomą vaiką. Tai išmokos, panašios į tas, . 
kurias visuomet gaudavo našlės.
ISmokos NaslaiČiams: .
M ėnesinė parama mok ana nevedusiem vaikams iki ItJ metu amžiaus 
ir nevedusiem išlaikomiem vaikam iki 18 - 25 metu amži aus, 
besimokantiems pilna I aika mokykloje arba universitete.
Kad palikuonys turėtą tel•• į paromę, mok*to|a 1 turėtą ban miręs 
1968 m. šaulio mėnesyje ar vėliau Ir [mokėjas eflis |»į anų
k-_. laiko tarno, t.y. trejus metus, jei mirtis įvyko

S'

Artėjate prie 65 ? -
Jeigu jau (pasirinkote ir norite gauti KPP darbo pensija, kiek galint 
artkšči aU/paduokite prašymą, du ar tri s mėnesius prieš 65-tpjį 
gimtadieni.

ĮSIDĖMĖKITE : Darbo pensija nėra mok ana už praėjusį laiką, tarp 65 
ir 69 metą amžiaus. Dėlto, jei esate šio amžiaus grupėje arba 
prie jos artėjate, klauskite patarimo kiek galint ankščiau.

Gaunate darbo pensijų?
Nuo 1975 m. sajsio 1 dienos. Jūsų pensijos nebelies po to 
uždirbtos lėšos.

prieš 1975 m. sausio men. 1 dieną.

Išmokos Invalidų mokėtojų, vaikams: „m«;aus
Mėnesinė parama mok ana nevedusiem va'.k°T ,k' 7
ir nevedusiem išlaikomiem vaikam iki 18-25 metą amžiaus, 
besimokantiems pilną laiką mokykloje arba universitete, |ei 
mokėtojas gauna KPP invalidumo pensiją.

ĮSIDĖMĖKITE: Vliali atvejai! paramos reikia prašyti. 
Jei prašymai patvirtinti. Išmokos pradedamos tik nuo 

1 9 7 5 metu sausio min. 1 dienos. Nėra išmoką ui lokį.

Kiti pakeitimai:
Uždarbio riba, t.y. maksimalinė suma, pagal kurią, apskai
čiuojamos įmokos ir išmokos, yra pakelta iki $7400 šiais 
1975 metais ir iki $8300 sekančiais 1976 metais. Pradinė 
uždarbio suma, nuo kurios dar nereikia mokėti pensiją 
Planui, yra $700 šiais 1975 metais.

MAKSIMALINĖS MĖNESINĖS KPP. IŠMOKOS 
nuo 1975 m. sausio mėnesio

Darbo pensija.. ..................................................
Invalidumo pensija..............................................

Palikuonio sutuoktinio pensija iki 65............
virS 65...............

Našlaičio parama......................................
Invalido mokėtojo vaiko parama 
Išmokama mirties atveju (bendra suma)

$122.50
$139.35
$88.31
$81.67
$37.27
$37.27

$740.00

Health 
and Welfare 
Canada
Marc Lalonde. Minister

Santė et 
Bien-ėtre social 
Canada

Jei reikia patarimo, kreipkitės į 
artimiausia Canada P ention Plan įstaiga

jūsųCanada Pension Plan... KINTA SU BESIKEIČIANČIAIS LAIKAIS.

raST.
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St. East. tel. 544-7125

6%

hamilton

v.p.p. 
v.p.p. BŪSTINĖ:

Telefonas

9%
8!4%

6%

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A) •
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 954%
Terminuotus depozitus 1 metu 10% l
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas n>į%

už
už
už 
už

K API TALAS: $8,800,000

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

Vienintčlis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose

■

Ik C ,n

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais

i šeštadieniais
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka** • 
šeštadieniais uždaryta.

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

DĖMESIO !
Hamlltorio šachmatininkai 

pradėjo tarpusavio varžy
bas dėl A. Tėvelio padovano
tos pereinamosios taurės. 
Dar nevėlu šachmatų mėgė
jams įsijungti į varžybas. 
Informacija 383-2881, P. 
Sakalas.

kūnas Iš Toronto. Programą 
išpildys tautinių šoklų jau
nųjų Ir vyresniųjų grupės 
Nemunas, vad. St.Zubrlckle- 
nei ir V.Maslulioniui. Inf,

IŠRINKTA VALDYBA

1975 m. B-nės V-ba pasis
kirstė pareigomis:
Juozas Šarapnlckas- pirmi
ninkas, Juozas Paukštys-vl- 
ceplrrnįninkąs, Juozas Že
maitis- sekretorius, Zeno
nas Jakubonis- Iždininkas , 
Inž. Steponas Šetkus-kulto
ros Ir švietimo vadovas , 
Pranas Dauginas- parengi
mų vadovas.
Apylinkės adresas:
56 Concord avė., St. Catha
rines, Ont. Canada L2M 5N8 
tel. 682-9444.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas įvyks 
vasario 8 d.,1975, Slovakų 
salėje. Paskaitą skaitys vi
suomenės veikėjas A. Rln-

SAULIAI SUKRUTO VEIKTI
Palydint 1974-ius metus , 

prisimenant bendruomenės 
ir organizacijai mūsų kolo- 
Ir organizacijų mūsų kolo
nijai nuveiktus darbus, re
zultatai gaunasi štai kokie; 
praėjusių metų parengimai 
ar minėjimai praėjo sena 
nusistovėjusia tvarka, bet du 
renginiai buvo praleisti, nes 
neatsirado iniciatorių jiems 
suruošti. 
Joninėms 
Kūčioms.
sukrutus B. P. PovlloLukšio 
kuopos šauliams, programa 
numatyta tokia:

Sausio 26 d. paminėti 
Klaipėdos atvadavimą su pa
maldomis 75 Rolls avė, Ir 
kaip girdėjau, programoje 
bus netikėtumų. Birželio 21 
d. Joninės Canadian Legion 
Hall, Church str. Rugpjūčio 
17 d. sesių šaulių sąskrydis 
gegužinė Old Boys House , 
Henley Island Club. Š.pp.

Tai populiarioms
Ir tradicinėms
Bet štai 1975 m.

/

Tarpušvenčlo sekmadienį, Po to jaunieji atliko trum- 
nuotaikinga pietautojų grupė pą programą. O mergaičių 
dar tebegyvena švenčlą nuo- trio, sudarytas iŠ Vidos Ba- 
taikom. Gausiai apie stalą rakauskaitės, Žibutės Šlli- 
susispietę žmonės kalbasi ninkaitės ir Rasos Del kūtės, 
apie gražiai atšvęstas Kūčias pagiedojo keletą giesmių. Ši- 
Lietuvių Namuose, o paskiau llnlnkaitei pakvietus, visi va- 
išklausytas Bernalių mišias, karienlautojai įsitraukė gle- 
OKalėdų dieną, iškritus gau - doti: "Gul šiandieną jau ant 
šiam sniegui, vieni pasigiria Šieno".Vidmantas Šilininkas, 
buvę slidinėti, kiti apie gerą pagrojęs saksafonu, prisijun- 
pasisvečiavimą, o treti apie gė prie mergaičių ir jie visi 
baimę važiuojantį namus, dėl 
gausių, mašinas tikrinančių, 
policijos patrulių (ieškant 
įsigėrusių važiuotojų).

Visiems ypatingai gerą įs
pūdį padariusi Lietuvių Namų 
moterų būrelio surengta Kū
čių vakarienė. Šventiškai iš
puošta salė, skoningai pa
dengti stalai, su eglės šaku
tėm padabintom žvakėm ir 
įvairių valgių pasirinkimas, 
pradedant šližikais su aguonų 
pienu, baigiant žuvų patieka
lais.

Pradedant vakarienę, Namų 
pirm. J. Strazdas, supažin
dinęs virš 300 dalyvių (pernai 
buvo 160), kurių tarpe buvo 
nesenai 70 metų amžių at
šventusi Marija Yokubynienė, 
su Kūčių panročiais, pakvietė 
Prisikėlimo parapijos kun. 
T. Tadą Degutį palaiminti 
valgius. T. Tadas, prieš 
maldą, trumpu žodžiu nušvie
tė vienybę simbolizuojančią 
plotkelės reikšmę. Abu kal
bėtojai padėkojo šią vakarie
nę paruošusiom, tiek daug 
darbo į dėjusiom, moterų bū
relio narėm.

Svečiam laužant ir pasida
lijus plotkelę, prasidėjo gau
sių patiekalų ragavimas. Ge- 
jrai užkandus ir visiems įsi
jautus į Kūčių nuotaiką, sve
čiai, norėdami sužinoti savo

sudarė kvartetą. Programė
lei pasibaigus į salę su Še
šiais briedžiais atvyko Kalė
dų senelis (J. Šarūnas) su do
vanom vakarienėj ir progra
moj dalyvavusiems mažie
siems.

Po vakarienės, daugumas 
dalyvių persikėlė į Prisikė
limo bažnyčią Bernelių mi
šioms. Žmonių prisirinko 
tiek daug, kad vėliau ateinan
tieji nebegalėjo įsigauti į vi
dų. Daugelis turėjo likti sto
vėti ant laiptų. Viena maloni 
staigmena buvo, kad apie 
trečdalis dalyvių sudarė jau
nimas. Gražus, augalotas, 
skoningai pasipuošęs, tvar
kingai besielgiąs lietuviškas 
atžalynas.

Torontiečiai tinkamai įver
tino šias tradicines pamaldas 
ir prieš tai įvykusį koncertą. 
Tokia proga buvo savaimingai 
kilnu, kad Kalėdų naktį, pil
nutėlėje šventovėje, didingai 
nuskambėjo Algio Simanavi
čiaus bosas, Vaclovo Veri- 
kaičio baritonas ir Justinos 
Sriublškienės sopranas. Ypač 
buvo puiki Sriubiškienė. Jos 
skaidri, sentimentaliai jaus
minga giesmės tonacija, jau
dinančiu nuoširdumu žavėjo 
žmones. Solistės sopranas, 
jautriu skambėjimu Švelnino 
ir Simąnavičiaus griaudžiantį 

amžiaus ilgį, pradėjo iš po bosą, ir Verlkaičio geros 
staltiesės traukti šieno stie
belius (šieną parūpino V. 
Skrebutėnas iš savo ūkio).

Toronte žymus muziko paminėjimas

Muziko StasioGailevlčiaus 
7O-to gimtadienio Ir 50 m . 
muzikinio darbo sukakties 
paminėjimas įvyko gruodžio 
1 d. Anapilio salėje.

Minėjimą atidarė sukaktu
vių rengimo komiteto pirmi
ninkas Ant. Jokūbaitis, pa
kviesdamas vakarui vado
vauti aktorių Vltalį Žukaus
ką Iš New York’o.

Specialus choras, suorga
nizuotas Iš buv. "Varpd' 
dalyvių,kuriam dirigavo sol 
V. Ve rlkaltls, sudainavo St. 
Gailevlčiaus sukurtų dainų.

Solo dainavo J. S rlubiškle- 
nė. Labai geroje formoje, 
geros sceninės išvaizdos, 
jaučiama dldelėbalsn pažan
ga. Chorui Ir solistei akom- 
ponavo E.Krikščiūnas.

Taipgi sudainavo kelias 
dainas, arijas ir sol. R. Stri
maitis, akomp. St. Gaile
vlčius.

Sukaktuvininką sveikino: 
Lietuvos General. Konsulas 
Kanadai dr. J. Žmuidzinas/ 
raštu/,KLB-nės vardu-J. R. 
Simanavičius,Varpo choro v. 
rAnt. Jokūbaitis, šv. Jono- 
choro vardu- Balčiūnaitė. 
Buvo įteikta pensininko kėdė 
-fotelIs.

Šv. Jono parapijos vardu 
sveikino klebonas P.Ąžuba- 
lls. Buvęs Varpo vedėjas J 
Račys su ponia-raštu. Tau
tinių šoklų Gintaras grupės 
vardu R.Karaslejienė, sol. V. 
Jonuškaltės - Leskaltlenės 
vardu-Dallndlenė^KLB Kul
tūros V-bos -Verblckaitė.

6 osl.

Iš Vilniaus- R.Marljošlus 
Ir sol. Virgilijus Noreika.

Hamiltono mergaičių cho
ro vardu-sol. V. Verlkaltls.

Telegramomis- sol. E. 
Kardelienė Iš Montreallo, 
sol. Stasys Baras Iš Chica
go’s Hamiltono LB apylinkė 
Ir kt.

Sukaktuvių rengimo komi
teto vardu pasveikino Z.Pa- 
cevlčlenė Ir J. Strazdas, į- 
teikdaml voką- piniginę do
vaną. Sol Pranė Radzevi
čiūtė įteikė sukaktuvininkui 
svečlųknygą su atatinkamais 
įrašais Ir parašais.

Gale kalbėjo muz.kompo
zitorius , ilgametis Varpo Ir 
kt. chorų dirigentas, buv. 
Kauno operos akomponlato- 
rius,muzikos profesorius St 
Gailevlčius. Jis dėkojo vi
siems, kurie jį atsiminė Ir 
prisipažino, kad senatvė de-

da jau savo pėdsakus ir kū
rybai, ir darbui.

Visą minėjimą puikiai, su
maniai ir įdomiai pravedė 
buv. Kauno Teatro dramos 
aktorius Vitalis Žukauskas . 
Savo sukurtomis satyromis, 
išsireiškimais,pagavęs senų 
Ir jaunųlletuvių gyvenimo į- 
vyklus, privedė publiką prie 
ašarų.Kaip dr. A. Pacevlčlus 

.pasakė/man irVitallui besi
kalbant/, "Rytoj bus geras 
uždarbis, turėsiu daug trū
kio operacijų. . . "

Po oficialios dalies sekė 
šUta vakarienė su vynu. Pa
sistiprinus, dar labiau paki
lo ūpas, prasidėjo sutartinė 
daina, nes didesnė pusė sve- 
člų-buvusleji ar esantieji Iš 
HamUtono, Chicago’s ne tik 
iš Toronto,choristai.

Pobūvis labai vykęs Ir 
prasmingas. Lietuviui daina 
yra sielos maistas,paguoda, 
lietuviškumo Išlaikymo lai
das. Lietuviškos dainos kū
rėjui, mokytojui irskleldėjui 
StasiulGallevičiui Ir iš savo 
pusės linkiu Ilgiausių, svei
kiausių metų. J. Karka

technikos baritoną. Visa tą, 
pasigėrėtinai spalvingą solis
tų harmoniją, gražiai apipa
vidalino Eugenijaus Krikš
čiūno vadovaujamas parapi
jos choras.

Po pamaldų, kavinėje įvy
ko parapijos moterų pareng
tos kuklios vaišės su kavute 
ir pyragaičiais. Didžioje sa
lėje ir kavinėje, pasklidę 
žmonės gėrė kavą, užkan
džiavo Ir linkėjo vieni kitiems 
linksmų švenčių. Daugumoje 
žmonės buvo apsirengę visa
me šventiniame puošnume. 
Ypač moterys. Jos išsidabi
nę, o kai kurios taip gerai at
rodą, kad savo išvaizda ne- 
nesiskyrėnuo savo dukrelių,. 
Supažindintam su gražios Iš
vaizdos, nendrele nuaugusia 
dukra, dar Kalėdų įspūdžiais 
tebegyvenančiam ] 
kartais tekdavo net suabejoti; 
kuri čia iš jų, dar tokia pat 
liekna tebesanti močiutė, ir 
kuri dukrelė ?

icai LIETUVIU NAMAI
LN baras greitai pradės 

veikti. Būtų gerai, kad L N 
nariai dabar atsiimtų savo 
narto korteles, nes be jų įė
jimas į barą gaišins laiką . 
Korteles galima atsiimti LN

Pirmutiniame ir. didžiausiame ry Ag m A Al A 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: 

90 dieną, term, depozitus 
1 metą term, depozitus 
taup. sąskaitas 
depozitus (čekių sąskaita).

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

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

nustatytas sumas, tai daro/ 
gerokai niurzgėdami, j

Šiuo metu Imtas t k Itok lų | 
būdų. Yra išleista loterija, į 
kurioje pirmam laimikiui ; t 
skiriama 2000 dol., ketu- , 
rlems po tūkstantinę, kitiems ; 
keturiems po penkis šimtus

raštinėje arba per sekma- ar tai jau įvykdytom ar dar, 
dienių popietes. tik planuojamom statybom., ■

Vykstant statybai, pajamų Parapijiečiai, nors Ir sudeda, .
nebuvo, liko nesumokėtų daug 
miesto mokesčių. Pereitais 
metais LN mokesčiųmokėjl- 
mą jau pavijo, o pereitą sa
vaitę buvo sumokėti paskuti
niai $3500, už parklnimo 
aikštės įrengimus. Dabar 
senų skolųmlestui neturima.

Buvo laukta, kad b Ingo pa-i.ir dar dvidešimčiai po du 
jamos švenčių savaitėse su- Traukimas bus kovo 16 d. 
mažės. Tačiau, maloniai 
apsirikta, nes bingo lankyto
ji! nesumažėjo ir pajamos 
buvo tokios kaip ir prieš 
šventes.

LN Naujų Metų sutikimo 
balius sulaukė 450 svečių. 
Gerai organizuota baliaus 
vak^irienė:skoningai papuoš
ti stalai,skanūs valgiai grei
tai pateko į stalus. Gėrlmai- 
taip pat nesunkiai pasiekia
mi. G rojo ge,ral ir ne tinginys 
orkestras. Pasišokusiems , 
veikė šaltų valgių bufetas . 
Svečiai, atrodo, buvo paten
kinti ir nenoromis skirstėsi 
2 vai. ryto.

Tačiau ir šiais metais, 
Naujus Metus sutinkant, ne
apsieita be nemalonumų: iš 
Pensininkų klubo dingo lie
tuviška trispalvė ir Kanados 
valstybinė su klevo lapu vė
liava. Tie,kurie šias vėlia
vas, nesiklausę savininkų, 
pasiskolino, prašomi nedel
siant jas grąžinti savinin
kams .

LN numato leisti savo 
veOilos biuletenį kas savaitę.

Švenčių savaitėse lietu
viškų sueigų bei repeticijų 
neįvyko, bet nuo sausio 6 d . 
vėl viskas vyks tomis pačio
mis dienomis i r vai andom is, 
kaip ir prieš šventes.

LKKūrėjų- Savanorių Są
jungos Toronto skyriaus vi- 
suotinis-metlnis susirinki - 
mas šaukiamas sausio 18 d. , 

piliečiui 5 v. p. p. LN Pensininkų pa
talpose.

Nauji nariai: Masionis 
Edvardas, Rūkas A. ir Zulo- 
nas Delphlna, įnešę po $1OQ 
Delkutės Loreta ir Kristina 
po $ L Matokienė Ona savo 
nario įnašą papildė $ 75.

Neatrodo, jog būtų didelis 
vargas loterijos bilietus Iš
platinti, ypač dabar,kai lo
terijos madoje Ir tas olim
pinis milijonas glūdi tautie
čių sapnuose.Neskausmingai 
susidės stamboka suma. Ir 
gavėjams nereikės nei mal
dauti, nei grąslntl, Ir aukoto
jams lengviau,kai galima ti
kėtis dar Ir žemiško atpildo.

• Gruodžio 21, Antanas ir Ka
trytė Rūkai, gausių bičiulių 
tarpe atšventė savoms m. ve
dybinę sukaktį. Tarp kitų do- į 
vanųbuvo dukrelės Vidps^,bū
dinga s, dvidešimt .penkių si
dabrinių, vieno dolerio mo
netų, 25 skaitlinę sudarąs ąt- 
vaizdas. Dar viena dukrelės 
staigmena buvo labai išdidin
ta jaunavedžių Antano ir Ka-, 
trytės nuotrauka. Ant plačiai, 
apie kojas išsįskėtusio jauno
sios vėlimo pasirašė visi 
sukaktuviniam baliui dalyva
vę svečiai.
• Prieš pat Kalėdas Daliai 
(Skrinskaitei) ir inž. Aloyzui 
Viskontams gim'ė sūnus. Šalia 
savo tiesioginės profesijos, 
Aloyzui esant lakūnui, tėve
liai savo naujagimiui turi pa
rinkę mūsų didvyrio Dariaus 
vardą. Žinia buvo tiek malo
ni, kad Floridoje žlemavoją 
seneliai, sūrių karaliai Aloy
zas ir Stasė Viskontai atskrl- 
do į Torontą pamatyti savo 
anūką.
• Kalėdų dieną mirė žinomas 
Toronto verslininkas a. a. Jo
nas Bleizgys, .58 metų am
žiaus. Velionio žmona Uršulė
vietė savo artimuosius, vie

toj gėlių, aukoti Tautos Fon
dui.

NESKAUSMINGAS BUDAS
Pranciškonų vadovaujami 

Prisikėlimo parapijai yra 
charakteringas rinkimas pi
nigų niekad neslbaiglančlom

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA I

MUZ. jS. (JAILEVIČIUS MONTREALIECIU DAINOS MĖGĖJU TARPE. (Jis gyvendamas MontreaJyje (1951- 1953) 
buvo įsteigęs gana pajėgų lietuvių ansamblį)

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

ATKREIPKITE 
DĖMĖSI!

deimantu išpardavimu 
apsiginti nuo infliacijos.

DĖMESIO TORONTIEČIAM$ I 
NL laikraščio atstovybės būrelis 
nutaręs spaudos bailę suruošti po į 
Velykę Lietuvių Namuose. Kvie
čiami torontlečlal jiems talklnln • 
kauti, suslrllant su būrelio pirmi- t 
ninku J.R. Simanavičium.

NL akcijų platinimo reikalais 
rūpinasi S. Banells, tel.2* 1-9632.
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A A BIRUTEI PALUBINSKAITEI mirus, 
Liudvikai ir Povilui Palubinskams 
reiškiame giliausią užuojautą, — 

Anastazija ir Antanas Tamošaičiai

ISNUOMUOJAMAS viengungiui buto* 
— 1475 A Ducas Street, LaSalle, Suslsie* 
kimu! reik alingo turėti auto-maklna.

Skambinti - 365-0691.

REIKALINGA MOTERIS VAIKO priežiū
rai ir lengvai namu ruožai, bent 5 dienai 
savaitėje. Kambarys su maistu ir geras 
atlyginimas. (Vietovė St. Laurent, Mtl.).

Skambinti po 5 vai. vakare — 332- 2380

V. Bačėnas All Seasons Travel, b.o.
2224 DUNDAS STREET W
TORONTO, ONTARIO
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
kalbą unlversite. Jis dabar 
yra 34 m. amžiaus ir profe
soriavo net Leningrado uni
versitete, kur dėstė marksiz- 
ma-leninizmą. Jis Ir dabar, 
sakosi, esąs marksistas, bet 
kitoks, kalprusiškasis komu - 
nizmas.
- Buv. Vokietijoje Lietuvos 
įgalioto mlnlsterioIr pasiun- _ 
tlnloK. Škirpos knyga "Suki
limas Lietuvos suverenumui 
atstatyti" jau atspausdinta 
Brookline pranciškonų spaus
tuvėje ir dabar išvežta į Bos- 
tonąįrišti į kietus viršelius. 
Tikimasi, kad knyga sausio 
mėn. gale pasirodys.
- Kun. Pr. Raugalas, Ap
reiškimo parapijos klebonas, 
gruodžio 22 d. parapijos di
džiojoje salėje savo lėšomis 
surengė Kūčias visiems savo 
parapijiečiams, o ypatingai 
pasinaudojo viengungiai ir 
neturtingieji. Tai buvo tikrai 
įspūdingos Kūčios su pritai
kyta programa ir 12 patieka- , 
lų. Stebėtina, kad į kūčias at
vyko nevienas ir toks, kur ki

na daug lietuvių yra didelių 
nesutarimų, kai tuo tarpu ki
tuose kraštuose lietuvių ben
druomenės veikia darniai.
- New Yorke buvo sukilę di
delių ginčų dėl buv. preziden
to Smetonos kalbų antrojo to
mo išleidimo. Pirmasis to
mas buvo išleistas Lietuvoje 
1935 m. pavadintas "Parašy
ta Pasakyta". Dabar antrąjį 
tomą nutarė išleisti LTS-goq 
Brooklyn© I skyriaus Neo Li- 
thuanus fjlisterlai vadovauja
mi dr. Br. Ncmieko. Paga
liau po didelių vargų ši knyga 
pasirodė. JI apima Smetonos 
kalbas nuo 1935 iki 1940 nj. 
Tai dokumentali ..medžiaga 
mūsų istorijai, nes tuo laiku 
Lietuva pergyveno didelius ne 
tik ekonominius sunkumus, 
bet ir politinius. Knygą iš
spausdino Kapočiau^ spaus
tuvė Bostone. *
- Naujasis atbėgėlis iš Lie
tuvos Vaclovas Sevrukas pro
testuodamas dėl Lietuvoje 
pagrindinių žmogaus teisių 
varžymo badavo 28 dienas.

ma, kadlr New Yorke, kaip ir. Dabar baigęs bado streiką išr 
Čikagoje bendruomenė gali vyko pas segeles į Putnamą, 
suskilti. Būk tai, New Jersey ’ —” *
nori pradėti dirbti nepriklau
somai nuo krašto valdybos. 
Stebėtina, kad ten, kur gyve-

JONUI RUTKAUSKU! staigiai mirus, mylimai Žmonai 
Zuzanai ir dukrai Jūratei su šeima nuoširdžiai 
užjaučia J ir kartu liūdi —

Vytas Pakalniškis su šeima

PADĖKA
A+A ALFONSAS PAUKŠTIS, mūsų mylimas vyras 

ir tėvas iškeliavo amžinybėn 1974 m. gruodžio 
12 dieną. Palaidotas Toronto Lietuviu kapinėse 
gruodžio 14 d.

Nuoširdžią padėką reiškiame: prel. J. Tada- 
rauskui už maldas koplyčioje ir Šv. Mišias baž
nyčioje. Kun. Januškai už palydėjimą į kapines. 

Skautams budėjusiems prie jo karsto irkars- 
to nešėjams suteikusiems paskutini patarnavimą.

Hamiltono Lietuvią Bendruomenės, Dramos 
"Aukuro”, Skautu ir Vilniaus krašto valdybų, at
stovams tariusiems Šiltus atsisveikinimo žodžius 
prie kapo. .

Visiems draugams i r pažįstamiems aukojusiems 
Lietuvių Fondui, atsiuntusiems gėles, užsakiu - 
siems šv. Misiąs ir taip gausiai dalyvavusiems lai
dotuvėse. Taip pat visiems ršfreiškusiems užuojau
tą asmeniškai ir per spaudą, |

Ypatinga padėka tiems draugams, kurie rūpinosi 
juo ir jį lankė jo sunkios ligos metu. :

Mūsų myliman vyrui ir tėvui, atidavusiam didelę 
duokle savo tėvynei, tebūna lengva ši žemė.

Liūdesyje — žmona, duktė ir giminės

žmona Elžbieta, sūnus, duktė 
Ir anūkas. Į laidotuves buvo 
atvykęs Jonas Bajoras Iš 
Kalifornijos.

Tuo pat laiku mirė Bra
zauskienė-Bobelytė.

PADĖKA

rpallo sk.Valdyba šaukia vi
suotiną narių susirinkimų 
sausio 19 d.po 11 vai.pamal
dų pas seseles. Visos narės 
prašomos skaitlingai daly
vauti. Vildyba
Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS 
Jaunimo klubo parengimų; 
SAUSIO 18 - slidinėjimo iškyla -

i MOUNT SUTTON - buses 7,30 v. ryto. 
SAUSO 25 - VAKARIENE-muzika, 
šokiai, loterija,Pradžia 7 vai. vakaro.

NEW YORK
IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO:•

New Yorko šventinės nuo 
taikos nustelbė visą lletuviš-r 
ką veiklą. Daugumas lietuvių 
išskridoį šiltąją Floridą, kur 
nemažas skaičius turi jau įsi
giję ar užpirkę nuosavybes 
praleidimui gyvenimo saulė
leidžio. Floridoje, netoli rrac 
Miami miesto kuriasi naujos 
lietuviškos kolonijos. Atro
do, kad ateityje didžiausias 
lietuvių susibūrimas bus Flo
ridoje, nes čia yra kuriami 
ištisi miestai, taip vadinami, 
naujaja Florida. Čia dauguma 
kunigų iš New Yorko, Čika
gos ir kitų miestų, sulaukę 
pensijos persikels į Floridą. 
Čia ir prelatas Balkonas jau 
antri metai žiemavoja. Atro
do, kad ir lietuviškoji veikla 
naujojt Floridoje sustiprės. 
- New Yorko Lietuvių Ben
druomenei, kuriai vadovauja 
Vakselis nesiseka suburti į 
bendrą darbą lietuvių. Kalba-

kur praleis ilgesnį laiką ir 
pataisys sveikatą, kuri badau
jant jj nuvargino. Jis jau ga
vo stipendiją studijuoti anglų

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
' KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak. 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 AlbanelCr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q
/verti" industrinė ir komercini statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų išpardavimas - tel. 366-6237/3896

Kailių siuvėjas
'• ' Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laika saugoj imas

(Storage)'

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

Viskas moderniems namams I
3 Visi kiti vandentiekio ir 

šiIdymo-taisymai ir nauji 
Įrengimai. Gazinių prie-

I monių pardavimas ir iren- į 
girnas. Atstovaujame — ■'
Hydro - Quebec išnuoma- /

S v imu i karšto vandens tie- 4.
\ kimų. Veltui įkainavimas. •

& Heating kontraktorlu«.

140-2e AVENUE
30 LASALLEX..

1975. 1. 15

• Mirė lietuviai: Daugėla

rengimus nesilanko.
- Kun. P. Dagys, kurio btr- 
veik visa giminė gyvena Ka
nadoje, yra nenuilstamas vi
suomenės veikėjas ir evangt - ___ _
llkų protestantų parapijos Nuoširdžiai dėkojame savo sūnums, 
,, 7 T |7 J marčiai ° ypatingai O. IrR. Barisams'-be! 
klebonas. Jo parapija, ne tik; jų talkininkams už taip gražiai ir i^kii - 
aptarnau ja religinėmis pa- minga! suruoštą mums sidabriną vedybą. 
maldomis, bet dažnai suruo- į5uX!š‘TsŽnlngTsI  ̂ $5 Suaugusiems, $3 stud.
Šia tautinius minėjimus ir į visų nepamirštamas dovanas; Visiems pri-< “ slidinėjimo Įskyla
juos susirenka nęmažai kata- ridėjusiems prie Šios staigmenos, bet ne-WiNTh abitant- 
litu oa rl i;o galėJuslems atwktl ir už malonius asme- V/.SARIO 22 - slidinėjimo Iškyla
llkų.. Gruodžio 29 d. Jis savo ninlus ir raštu-sveikinimus; svečiams at- MONT TREMBLANT-busas 7,30 vryL 
parapijiečiam buvo suruošęs vykusioms iš tolifChicago, New York, N. .KOVO 8 — slidinėjimo iškyla—MONT 
kalėdines pamaldas su pobū
viu, eglute ir vertinga loteri
ja. Dalyvavo virš 100 žmonių, 
atvykusių net iš labai toli. 
Sausio 12 d. kun. Dagio para
pija su mažosios Lietuvos bi
čiuliais ir kitomis tautinėmis 
organizacijomis ruošia iškil
mingą Klaipėdos krašto atva
davimo sukakties paminėji
mą. K. KI.
• Mirė Jonas Vilkaitis 86 m. 
amžiaus, žurnalistas, koope
ratininkas ir Socialdemokra
tų veikėjas.

Jersey) Ir arti. i
Aušros Vartų parapijos Kunigams už 

Šv. Raštą, sveikinimus ir specialu palai
minimą šv. Mišią laike; Choristams ir vi
siems sugiedojusiems Ilgiausią Metų, bei 
sveikinusiems ta pro? a Klebonijoje -nuo
širdus ą^iū.

TarpšvenČią laikotarpyje būdami patys 
užimti, bet nepamiršote mūsų. Jūs ištrau
kėte džiaugsmo asaras mums iš aklu,, mesi 
Jus prisiminsime visados,

Jūsų Gražina ir Vladas DreŠerlal

AVILA — busas 4,30 v.po pietą, 
KOVO 15-Žaidimą. Vak aras—Mono
poly, Scrabble ir kiti žaidimai.
KOVO 29 — slidinėjimo iškyla—' 
3LEEN MOUNTAIN - busas 7,30 v. ryt. 
BALANDŽIO 13'- SUGARING-Off 
bartija Ir LIEPOS mėnesį gegužinė — 
l(piknic)pas F. Skrulbį.

I Informacijai skambinti: 
Leonas Markauskas

1 Gaila Norkeliūnaitė 
Stasys' Rutkauskas 
Gordon Žimonėlis

323-3793; 
376- 378 1; 
727-4251? 
727- 4376

Australijos lietuvių teatras Atžala atgaivintas Sydney lietuvių 
klube, pastatant A. Kairio ”Popiečio Diagnozė”. Režisavo S. Ska
rulis, vad._Ą. Pudaitis. V ilkai dių nuotraukoje dalyvavę, aktoriai 
(iŠ kairės): A. Įtarpis, V. Labutis, G. įZigaitytė, J. Pamhrauskas, 
K. Pauguvietytė ir P. Rūtenis. ,

VASARIO 1 d., šeštadienį A.y.P. VYRU OKTETAS 

ruoSi° DAINŲ vakarą, 
kuris įvyks Aušros Vartų parapijos salėje.
PROGRAMA IŠPILDO:. solistė Gina Čapkauskienė ir 

Oktetas, akompanuojant muz.
M. Roch.

Pradžia 7 vai. vakaro.
Veiks bufetas i ir virtuvė prie įėjimo aukos - 
$2,50 suaugusiems ir $ 1,50 moksleiviams.

Rengėjai

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

NIEKO NEKA INUO JAN T-l S IR GREITAS
\ V PRISTATYMAS
c 3 VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASALLE - 365-0770
-----------------------------------------—/i--------:------------------------------------- —

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 z

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 

GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ M.AIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI.- YRA GRAZKį AP 

SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.SVEIKAUSKIENĖ VEDĄ "REI
DINIU PATARIMU SKYRIŲ. !Metinė prenumerata tik J 7.00

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

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

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

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

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi j 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: Chicago)* Ir Kanadoje metams — $24.00, pusei metų — $13.00, 

trims man. — $7.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $22.00, pusei metę — $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, III. 60608

Į Į 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.

PAVARDE IR VARDAS __________________________________
ADRESAS

,TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

'Otl^ 3

2680'FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

portretą! - vedybos - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

XAC0 MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

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

ir kapitaliniai" automobilių remontai• Atsitiktiniai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal i ežiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr.2O.

LaSalle Auto Specialist Reg’i
r' c » • Taisymas ir dažymas automobilių 

i tree • Pardavimas ir taisymas Choparral
a ° e' U firmos snowmobile ir Moto firmos
TEL: snowblower ir taip pat motorines

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

A R D AVIMA S: ____
Cfirysler • Monaco • Charger • Dodge • Dart 
Sport • Swinger a Special a Sedan • Trucks

punšu k

■ ( ****» «*»«:■

LAURENTOAIONEAULT
USA lit automobhe ’N C.

Mechanizuotas ratų Ir kitu daliu reguliavimas. Iforbs 
dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. K r e i p k i t 
De LaVerendrye, pr’e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE 

TEL. 366- 7281

• Atliekom) mechaniniai darbai

e Ifbre* taisymo* Ir dažymo* 

o Dunlop padanga* Ir bat*rl|O* 
Pardavimas gazolino ir alyvos— lietuviams nuolaida. 

Savininkai: V. Šulinskas 189-0577 ir J. Z avy s 36S-32S2

7 p si.

7

7
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AKCIJŲ VAJUS
AKCIJŲ » ° » * je, nuveždavo jį į paštą, bei

177. Viskantas Alfonsas, padarydavo kitus patarnavl- 
, rūpindamasis laikraščio gy-mus.
vavlmu, įsigijo 5 akcijas.

Jis yra La Salle gyvento-178. StankaitienėDlana.pa- 
jas nuo seno, verslininkas , remdama svarbų ir sekmin- 
namų savininkas. Ilgus me-gal vyro vedamą va jų,įsigijo 
tus važinėjo taxi, vėliau pa-pirmąją akciją. 
sldarėLafleur Taxi Co part
neriu. Pardavęs savo dalį, 179. Beleckas Petras,jaut- 
pastdarė Juozo Stankaičio rus visiems lietuviškiems 
LaSalle Adams restorano reikalams atkreipė dėmesį 
dalininku. Po trumpo laiko Ir į NL vykdomą vajų ir per 
sugrįžo į Taxi Co., o ręsto-Lietuvių Kredito Uniją Litą 
rano dalį perleido vėl J. nupirko 2 akcijas, 
Stankaičiui.

Šiuo metu Viskantai turi Tad, dėkodami pirkus lems 
savo restoraną La Salle Cl- akcijas, laukiame atsilie- 
vlc Centre,kur jame vyksta piant daugiau.
įvairūs sporto užsiėmimai Numatytam 20. OOO dol . 
vietos jaunuomenei. Jie au- akcijų vajui, su dabar skel- 
gina 2 sūnus. blamais įsigijimais, sukelta

Alfonsas Viskantas nema- $ 6.730,-
žal pasitarnavo laikraščiui J. V.Stankaitis,
ilgus metus,kai dar laikraš- NL Spaudos B-vės Ugdymo 
tisbuvo spausdinamas vleto- Reikalams narys.

— o —
ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS

Sausio mėn. 26 d. Auš ros 
Vailų P-jos salėje tuojau po 
pamaldų, 12 vai., šaukiamas 
metinis Montreallo Apylin
kės susirinkimas.

Maloniai kviečiami visi 
dalyvauti ’.
c Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas įvyks 
vasario 16 d. Plateau salėje.

Meninę programą atliks 
sol. G. Čapkausklenė,Mont- 
realio Lietuvių Jaunimo An— 
samblis GINTARAS ir Auš
ros Vartų P-jos Choras.

KLB MontrealloApyllnkės 
Valdyba

— • —

daryti su tokia pinigų suma .
Yra taip pat tiesa,kad per 

1O metų šioje stovykloje 
kasmet stovyklavo 250-120 
lietuviško jaunimo./1974 va
sarą -12C/, Žinoma, stovyk
la galėtų bett ilgiau naudo
jama, galėtų -būti daugiau 
stovyklauto jų,bet i r pat i sto
vykla galėtų būti patogesnė. 
Apsilankę pamatysite, kad 
kasdieninio gyvenimo retk-

i

suaugusiems, jaunio 
Lietuviu Žvej

SAUSIO 25d 
salėje įvyks,

aurių pažymėjimu

Į ė j imas 
Rengia Montreal 
klubas "NIDA"

Programoje:
šilta vakarienė. {Bufetas. Loterija.
A. Lapino orkestro® 
įteikimas.

Kas yra būtiniausia pada
ryti - tai įsigyti stovyklos 
žemės nuosavybę, nes dai 
iki šiolei esame nuominln — 
kai. Nuosavybės įsigijimas 
/24 akrai ir 2 sklypai prie 
ežero/ kalnuotų $ 3.000<- 
$ 4.000. Todėl šiam reika
lui ir skelbiame šį lėšų tel - 
kimo vajų.

Per 4-5 metus nebuvo į 
jus kreiptasi stovyklos rei
kalu. Mes m ont real iečiai e- 
same mažai skyrę pinigų 
jaunimui ir stovyklom s./To
rontas turi 3 stovyklas,kur 
į kiekvieną įdėta po $ 75-90 
OOO/. Todėl dabar prašome 
skirti vienkartinę auką sto
vyklos žemės įsigijimui . 
Skirk,klek gali, bet nelik ne

ar pri -ogosperduoti Pet
rui A lonlui, ar įnešti į 
Stovy] Lite Sąskaitą nr. 
D 984

Tai it pridedame pasl-
žadėji remti stovyklą, kur 
jūsų į is būtų nurašomas
iš tur 5 Lite sąskaitos .
Labai šome šiuo pasiža-
dėjimi įsinaudott. Dėl in
fo rma s kreiptis į Petrą
Adami tel. 722-3545. Už
klekvi auką bus atsiųstas
pakvit nas. Už $ 1O ar
daugis bus atsiustas dėl
Income Ta pakvitavimas.

Su pagarba 
J. Šiaučluįis, 
KLB Montrealio Ap.Pirmi
ninkas, 
A.Kličius,

grldą Burlington, Ont. .kurie 
susilaukė dukters. Močiutė 
Klnienė praleido 7 savaites, 
besidžiaugdama naujagime.
• P.E. Januškai Išskrido į 
Kaliforniją pas Kilimonius, 
praleisti žiemos šventes ir 
aplankyti kitus lietuvius. 
Grįždami žada sustoti pas 
K.S.Milašius, Victoria, B. C.
• P. Grelbienė su abiem 
sūnum ir jų šeimomis pra
leido dvi savaites Floridoje.
• Pas p. Tauterlus Kalėdų 
šventėms buvo atvykusi duk
tė Marytė su šeima iš To
ronto.
• Pas Andrijauskus Kalėdų 
šventėms buvo atvykęs sūnus 
d r. E. Matulevičius su šeima 
iš New Yorko.

’‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam Iskaitytojui 
tik už $ 5.00 metams I

Prašome iškirpti i 
su virš nurodytu

prisiusti

prenumeratos 
mokesčiu.

f P avardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

Kviečiame talkon!
Malonus Tamsta ’.
Kreipiamės su svarbiu rei
kalu- paremti' Montreallo 
Lietuvių Bendruomenės mū
sų jaunimo stovyklą BALTI
JĄ.
Tiesa, kad jūs stovyklai jau

menys, įrengimai, yra labai 
1 prasti, o per dešimtmetį 
I jau ir pataisymai pastatams 
į reikalingi.

aukojęs. Auką prašome 
siusti pridedame voke kasi
ninkui Juozui Šiaučiuliui, 
1500 De Seve st. .Montreal,

sudėjote $ 18. OQO. Ūžtuos 
pinigus stovi stovyklos pas
tatai: salė-virtųvė, berniukų 
irmergaičių namai,vanden - 
tiekis, įvesta elektra,pada
ryta aikštė, pliažas. Kažin 
ar daugiau buvo galima pa-

G
PHARMACIE

cianon
■^ROBERT GENDRON LPH.prop.

366-9742

KALTUOS STOVYKLOS MERGAIČIŲ GYVENAM AS P AST ATAS

7626 CENTRALE LASALLE
TONY$ PHOTO STUDIO - LAURINAITIS 

PERSIKĖLĖ I NAUJAS PATALPAS -2680 Frontenac, u

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO 
I u.---------------------------------------------------------

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

V. PĖ TEĮRAIT IS
353-9960 / Namu - 72 1-06 14

DR. V. GIRIŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L*Ai»omi»tion Blvd. 

Montreal.

Tcl. 265-3636

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— • —

1410 Guy St. pirmas aukftas,

11-12 kambarys
Tel. 932- 6662; namų 737- 9'681.

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

D.N. BALT - B ALTR ŪKO N I S 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. , Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273-9181, ) 37- 0844.

Foto E.M.L.S. M o n t r e a I, Que.
Sistema. r

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— • —

1440 rite Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488 - 8528

ADVOKATAS

RJ.I s ganai t is b a, bcl
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1126, n amu 678 3660

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

Medical Arts Building, i

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

PADIDINK NAMU, GAISRO APDRAUDĄ ! 
Nes daugumoje,

TURIMOS APDRAUDOS PRILYGSTA

NAMO PASTATYMO KAINAI.

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

Tel. : 722-3545

50%

Stovyklos V-bos Pirm įninkąs 
P. Adamonis, 
Vajaus Vedėjas
• M. Kinlenė išvykusi pas 
sūnų Robertą ir marčią In-

• Stasys ir Aldona Jaugei lai 
su šeima Kalėdų šventėms 
lankėsi Detroite pas p.Šos- 
takus,kurie yra p. Jaugeiie- 
nės tėvai.

i

GM

LEONAS GURĖČKAS 
Sale* Manager 

(Lietuvis atstovas)

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL , QUE.H4Ė 2AS, 
Telefonas: r766 5827 )

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.5%
Nekiln. turto__________ 11.0%
čekiu kredito 12.0%
Investacines nuo__________ 11.5%

322-9485

NOR PACKERS 66 LTD.
MUMS REIKALINGI

8 mėsininkai (Butchers) ir 5 bendram darbui vyrai. 
Geras atlyginimai su priedais.
Dirbančiųjų aprūpininmas ir pastovus darbas.
10039 ROME MONTREAL NORTH QUE..

( į rytus nuo St.Michel Blvd, prie Industrial Blvd.)

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

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

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
ManegaMu

LEO GURĖKAS_________

muu montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
I At the end of Sherbrooke Street West)

8 psl.

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

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

Tel. 866-20 63; 866-2064

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NOR KEL.I 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Trumpalaikius indėlius — 
įvairuojančias palūkanas.

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

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

Kooperaty vinė nomy ( iki 4 buty ) ir nam^ inventoriaus apdrauda.

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

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St, pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo B iki 3 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 nuę 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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