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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

JAV EKONOMINIS 
POSŪKIS

Perėmęs valdžią JAV pre- 
“/•zldentas Ford’as žadėjo pa- 

..didinti mokesčius 5%, bet 
praeitą savaitę pasiūlė. Kon
gresui mokesčius sumažinti 
12%, taigi padarė 180 lalps - 
nlų posūkį.Savo pasiūlymus 
pradėjo pastaba, kad JAV 

- padėtis nėra gera:mllijonal 
bedarbių, Infliacija, aukštos 
kainos, susilpnėjusi žmonių 
perkamoji gaila. Ūžta’ savo 
pasiūlymams jis nesltlkįs 
aplodismentų.

Ford’as pasiūlė mokesčių 
mokėtojams grąžinti 1O% už 
1974 metus, sumažinti mo
kesčius 1975 m., padidinti 
pensijas, Išlaidas sociali
niams reikalams Ir Šalpai. 
Tš kitos pusės, benzino mo
kesčiai padidinami Iki 3 dol . 
per statinę, kas .vartotojams 
kalną pakeltų 1O et. galionui 
Ir tuo būdu sumažintų benzi
no suvartojimą. Valdžios 
tarnautojų algų padidinimai 
apribojami 5%.Siūloma pas
tyri eilę atominių energijos 
stočių, atidaryti naujų ang
lies kasyklų, Ieškoti nau
jų alyvos šaltinių, kad Iki 
1985 m. JAV taptų energija 
nepriklausomos nuo užsie
nio. ’

Visos tos priemonės kal
nuotų valdžiai Iki 45 bll dol . 
įr 1975 m. būtų užbaigti su 
30 bll., o sekantieji Su 45
blldolerlų deficito. Valdžios 
įsiskolinimas perviršytų 
500 bll. dolerių.

STATYBININKAMS 
PRIEDAI

PAGALBA MOTERIMS

Auditorija klausosi min. pirm. Robert Bourassos kalbos

Lapkričio mėn. statybos 
Jjradėjo sustoti, kadangi ge
ležies darbininkai Išėjo į 
nelegalų streiką, reikalau
dami jų atlyginimus padidin
ti vienu dol. valandai ryšium 
su kainų pakilimu. Skau
džiausiai buvo paliesta o- 
llmplnio stadljono statyba Ir 
jau pradėta baimintis, ar Į?us 
laiku užbaigtas.

Streiką ir šį kartą užbai
gė Quebec’ o m In. pirm. Bou
rassa, kaip kad jis padarė su 
nuostolingais ir ilgai užtru
kusiais uivniageslų,metro Ir 
autobusų šoferių bei pollcl -
jos streikais. Jo metodas

gana paprastas- duoti maž
daug tiek, klek reikalaujama, 
nežiūrint "legalIntų" Ir kitų 
plonybių. Kai kuri Montrea - 
llo spauda tai pradėjo vadinti 
ne nelegalių streikų sutvar
kymu, bet streikininkų "pa
pirkimu".

Pagal valdžios dekretą,vi
siems statybų darbininkams 
atlyginimai pakeliami 85 c., 
valandai per du kartus: 59 c.. 
valandai nuo sausio 1 d. , Ir 
papildomus 26 c. nuo gegu
žės mėn. 1 d. Geležies dar
bininkai pasiūlymą priėmė. 
Daugelis, ypač mažesnių 
kontraktorlų skundžiasi,kad 
tai juos gali privesti prie 
bankroto, kadangi daugumas 
statybos kontraktų sudaryti 
be kainos pakėlimo galimy
bių.

1975 m. SAUSIO - JANUARY 29 d.

BENDRUOMENYBĖS
IŠ DR. KĘSTUČIO VALIŪNO, 

VLIKO PIRMININKO PA
SAKYTOS KALBOS VLIKO 
SEIME, BOSTONE . ;

Peržiūrint tarptautinės 
politikos padėtį nuo mūsų 
brangios Tėvynės antrosios 
Sovietų okupacijos- ji nie
kuomet nebuvo tokia nepas ■ 
tovl Ir turinti tiek neiš
spręstų problemų kaip šian
dien.

Pasibaigus šaltajam karui, 
kai kurie politikai galvojo , 
jog ateina sutarimo Ir talkos 
laikai, kad Sovietų Sąjunga 
turės sustoti plėtus savo į
taką, po mllžlnlnškųterorl' 
nlų Ir politinių laimėjimų. 
Kinijos, kaip trečios didžio
sios jėgos Iškilimas davė 
daugeliui vakariečių vilčių.

JAV ir Europos valstybės 
tikėjosi surasti bendradar
biavimo būdus su Sovietų 
Sąjunga Europos Saugumo Ir 
Bendradarbiavimo Konfe
rencijos Išvadose. Kaip žl-

Ouebec’o moterys,kurios 
turi pagrindo nusiskųsti dėl 
diskriminacijos, gali kreip
tis į Action Femme įstaigą. 
CentralInls skundams telefo
nas, už kurį nereikia mokėti, 
jei skambinama Iš Quebec’o 
prlvincljos, yra šls:/l- 800/ 
463-2851.

1975m. paskelbti Tarptauti
niais Moterų Metals. Lel- ; 
džiamas biuletenis, rūpina-

CANADA - MONTREAL - (Established 1941).

SIMAS KUDIRKA PASITINKAMAS OTTAWOS AERODROME, 1974 m. gruodžio 10 d. 
iš kairės: Trečiokienė. Danys. Mirohlenė(Kudirkų palydovė ir vertėja iš Filadelfijos), 
Radžius, Danienė. M. G. Kudirkienė, Simas Kudirka, Vilčinskas, Vilčlnsklenė, Trečio
kas. Prisčepionka, Giriunas ir Satkevičius. Nuotrauka B. Čeponkaus.

turi tiek ginklų, jog sekantis 
arabų-Izraellokaras gali iš
siplėtoti į dąyg didesnius 
geografinius plotus., '

JAV diplomatiniai, žy’glat
Maskvoje IrPekinge yra nu- Valstybės 

sutarta, kad JAV ir kreipti ta linkme, kad būtų 
išvengtas trečias pasaulinis 
karas.

Jungtinėse Tautose mes 
turime didžiausią galimybę 
pasiekti ko nors palankaus

npme, ši konferencija atsi
rado akllgatvyje.

Paskutinysis prezidento 
Uord’o sus įtikimais su Brež
nevu Vladivostoke nedavė 
jokių apčiuopiamų rezultatų. 
Buvo 
USSR pradės mažinti įvairių 
nepaprasto sprogimo galią 
turinčių ginklų gamybą. Ši
tokia ginklų kontrolė, ne
žiūrint visko, paliks pakan
kamai ginklų abiem šalim okupuotos Lietuvos reikalu 
susprogdinti visą pasaulį.

Pavojingiausia karo pra
džios vieta dabar yra Arti
mieji Rylai. Vakarų pasau
liui, gaunančiai!! milžiniškus 
naftos kiekius Iš arabų kraš
tų, gręsla pavojus, jog karo 
atveju, greičiausia būtų su
stabdytas naftos siuntimas . 
Vakariečių yra aiškiai nus
tatyta, kad pirmoji naftos 
blokada ir kainų pakėlimai 
buvo rusų inspiruoti ir kai 
kuriuose kraštuose konkre
čiai suorganizuoti.

Pasaulio finansinė siste
ma jau pradėjo visai rimtai 
justi naftos kalnų pakėlimo 
Išdavas Ir kai kurie kraštai 
jau atsirado ūkinėje krizėje . 
Anglija atitraukė visas savo 
karines pajėgas į Rytus nuo 
Suezo kanalo, palikdama tik 
simbolinę jėgą Hongkonge . 
Vakarų valstybės turi milži
niškų sunkumų finansuoti ka
ro pajėgų išlaikymo lygį. Vi
duržemio jūros kraštai turi 
vidaus politinių problemų, 
kurios didėja Sovietų laivyno 
stiprinimu šioje, ligi šiol 
Vakarų valstybių dominuoja
moje, strateginiai nepapras
tai svarbioje jūroje. Arabų 
kraštai ir Persija jau dabar

masi moterų gerbūviu. Or
ganizuojama Motinų unija, 
rūpintis dirbančiomis bei iš 
šalpos gyvenančiomis moti
nomis. Kiekviena Kanados 
provincija turi po savo ats
tovę. Quebec’o- Francine 
Depatle, sekretorė, 1OO 
Place Youvllle, suite 610, 
Quebec, G1A-1-G4.

žmogaus teisių srityje. Mes 
turime nuolatos kartoti JT 
atstovybėms, kas pritaikoma 
valstybių neturėjusioms tau
telėms, turi būti kaip galima 
greičiau pritaikyta Lietuvai, 
bei Latvijai Ir Estijai.

Didelis smūgis Pabaltijo 
kraštams buvo*Australįjos ir 
N. Zelandijos de jure okupa
vimo nepripažinimo atšauki
mas. Vilko V-ba 1/ Pasiuntė 
Australijos Ir N. Zelandijos 
vyriausybėms protestus, 2/ 
paragino visus lietuvius 
siųsti protesto telegramas 
bet laiškus toms vyriausy
bėms, 3/prašė Batuno, kad 
jis veiktų per Australijos 
misiją prie JT, 4/ pasiūlė 
PLB paraginti, kartu su lat
viais Ir estais, ruošti de- 
montracijas prie Austrai i - 
jos įstaigų. 5/ sutelkė Infor
macijas visiems lietuviams, 
spaudai Ir radijo.

Vasario pradžioje Vilko 
Valdyba prašė Baltų Santal
kos imtis bendrų žygių Že
nevoje, kur nuolat su Vilku 
tuo klausimu bendradarbiau
ja dr. Gerutis.

Vilkas per Rūtą Žyrr in- 
taltę kovo mėn. aprūpi
no medžiaga senatorius, ku
rie vyko į Tarptautinę Par
lamentarinę Konferenciją 
Bukarešte. Tas pat buvo pa
daryta Ir tos konferencl - 
jos delegatams vykstant į 
Japoniją.

Nuolat svarstoma Ir rūpi - 
namasl Bražinskų reikalais .

Sovietams pradėjus vėl 
pulti kai kuriuos mūsų Iški
liuosius veikėjus, gyvenan - 

gyventojų.

tikybos

člus laisvame pasaulyje, už 
neva tai padarytus karo nu
sikaltimus, o ypač žydų nai
kinimą nacių okupacijos me
tais Lietuvoje, Vilkas įteikė 

Departamentui 
platų memorandumą apie žy
dų padėtį Lletuvoje nuo 14-jo 
šimtmečio. Pasisakyta,kad 
per pirmąją bolševikų Ir na
cių okupaciją Lietuvoje žuvo 
apie 700. OOO
Daugiau lietuvių žuvo nuo 
bolševikų, o žydų 
Lietuvos piliečių-nuo nacių .

Vilko pirmininkas įvai
riais .klausimais daug kartų 
lankėsi Washingtone,padarė 
dvi keliones Europon,kur ta
rėsi su Lietuvos diplomatais 
ir užsienio vyriausybių ats
tovais .

Vilkas sužinojęs apie ne
laimingą Kudirkos Incidentą, 
tuojau susirišo su Valstybės 
Departamentu ir kitomis lie
tuvių Ir tarptautinėmis orga
nizacijomis, bei pavieniais 
asmenimis.

Vilkas rūpinasi iš Lietuves 
atvykusiais Vaclovu Sevru- 
ku, Aloyzu Jurgučlu ir kitais 
pabėgėliais Ir disidentais Iš 
okupuotos Lietuvos.

Vilkas daug darbo skiria 
lietuviukaiinių išlaisvinimui 
iš koncentracijos stovyklų Ir 
kalėjimų. Svarbu siųsti se
natoriui James L. BUCKLEY 
padėkos telegramas Ir laiš
kus už jo ypatingą rūpinimą
si lietuvių Ir kitų tautybių 

Vilkas palaiko glaudžius 
santykius su ukrainiečiais 
bei daugeliu kitų sovietų pa
vergtų tautybių atstovais . 
Veikla yra sunki, nuolatinė 
Ir mažai garsinama. Dar
kartą kviečiu viso pasaulio 
lietuvius daugiau aukotis
Lietuvos nepriklausom ybės 
atstatymui.

DĖMESIO !
N L naujoji valdyba nutarė siunilnėtl 
laikraštį tik už $5.00 pirmuosius po 
užsisakymo metus naujiems skaityme 
joms. Spausdinama atkarpa 8 psl, t 
kviečiami pasinaudoti.
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t Lietuvoji ši aisvinimą! U S ištikimybę Kanadai!
our la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!

For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PANORAMA

ŽYMI SUKAKTIS
SAVAITRAŠČIO ’KELEIVIO" 70 METU SUKAKTIES 
PROGA, LINKĖDAMI TOLIMESNĖS IŠTVERMĖS 
LIETUVIŠKO SPAUSDINTO ŽODŽIO IŠLIKIME, 
SPAUSDINAME MINĖJIMUI RENGTI KOMITETO 
KREIPIMĄSI į SKAITYTOJUS, RĖMĖJUS IR 
DRAUGUS NL.

Tariama, kad spauda yra devintoji pasaulio galybė. 
Ir mes. lietuviai išeiviai, gėrimės nemenku savo spaudas 
derlium. Tačiau maža teturime periodinių leidinių, kuiie 
yra sulaukę ilgo, našaus ir garbingo amžiaus.

Bostone leidžiamam savaitraščiui Keleiviui 1975 m- 
vasario 9 d. sukanka 70 metų. O tai laikraščiui yra gražus 
ir paguodą keliantis amžellis.

Per tą ilgą laiką Keleivis ėjo i lietuvių išeivių visuo
menę, nešdamas jai žinias, apžvalgas ir apšvietą, niekad 
nenukrypdamas j šąli nuo esminių ir pagrindinių lietuvių 
tautos idealų ir siekių.

Per pastaruosius 20 su viršum metų Keleivis pasižy*. 
mėjo-tolerantingumu, skelbė lietuvių vieningumo, susi, 
klausymo ir solidarumo mintis, neatitolo nuo kasdieninių 
mūsų reikalų ir rūpesčių, stengėsi niekam neatsakyti vie
tos savo skiltyse, drąsiai jungėsi į kovą dėl lietuvių tautos 
laisvės ir kultūros.

Keleivis iki šiol beveik nesiskundė savo vargais ir 
nepritekliais. Tačiau ilgas amžius daug kam atneša šiokių 
ir tokių nesėkmių bei negalių. Prisirinko rūpesčių ir Ke
leiviui :

a) ne pagausėjo, o stipriai sumenko skaitytojų šeima,
b) susidėvėjo, apgriuvo Keleivio rinkimo ir spausdi. 

nimo mašinos, paseno spaudos technika,
c) skaudžiai praretėjo bendradarbių gretos.
Visa tai kelia sunkų rūpestį, kai žvelgiame j ateiti 

laikraščio, kuris Bostone ir jo plačiose apylinkėse yra 
vienintelis spausdintas mūsų bendravimo ir susižinojimo 
šaltinis.

Komitetas, turėdamas prieš akis tuos Keleivio rūpes
čius, kreipiasi į lietuvių visuomenę, nuoširdžiai kviesda
mas —

a) jungtis į talką Keleivio prenumeratorių šeimai 
padvigubinti,

b) remti Keleivį raštais ir bendradarbiavimu,
c) savo aukom1 sudaryti fondą Keleivio spausdinimo 

technikai atnaujinti ir pagerinti; tam reikalui yra skel
biama aukų rinkliava, ,kuri pradedama šio rašto paskel
bimu ir bus baigta 1976 m. vasario 9 d.; aukas siųsti šiuo 
adresu: Keleivis, 636 E. Broadway, So. Boston, Mass.
02127,

d) gausiai dalyvauti Keleivio 70 metų sukakties mi
nėjime, kuris yra rengiamas 1975 m. balandžio 27 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos III a. salėj.

Brangūs Keleivio skaitytojai, rėmėjai ir draugai — 
visi patriotingie'ji Amerikos lietuviai! Neatidėliokit spren
dimo kitai dienai, junkitės j Keleivio stiprinimo vajų, 
nes juk norite ir linkite,

kad Keleivis atjaunėtų savo spausdinimo technika, 
kad Keleivis visada būtų tvirtas ir principingas lietui 

vių tautos siekimuose,
kad Keleivis dar ilgus metus lankytų mus tolerantin

ga ir išmintinga informacija!
Reikšdamas viltis ir pasitikėjimą —

KELEIVIO 70 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMUI 

RENGTI KOMITETAS

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

VIEŠAS LAIŠKAS 
SUSIVIENIJIMUI LIETUVIŲ 
AMERIKOJE :

Vienas Iš "Tėvynės" re
daktorių Seimo metu prisis
tatė kaip jaunuolis, nes Iš
buvęs Susivienijime virš 1O 
metų. Aš jau skaltausi, pa
gal jo Išvedžiojimus, pilna
metis, net pensininkas, nes 
20 m. apdraudas jau prieš 
2 psl.

keletą metų baigiau mokėti.
Tik atvažiavęs į šįkraštą, 

suprasdamas apdraudų svar
bą, visą savo 5 asmenų šel - 
mą Ir save apdraudžiau Met
ropolitan draudimo Įstaigoje 
nes per tą laiką niekas Iš 
senųjų lietuvių manęs su 
SLA nesupažlndlno.

Poųal metų prasi Inkus,te
ko susipažinti su Jadvyga

SOS - GINKITĖS LIETUVIAI !

Lietuva gardus, brangus 
Europos kampelis. Lietuva 
pirmoji karalystės Imperija 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų 
XII-XV amžiuje. Lietuvos ka
raliai Mindaugas, Gedimi
nas, Kęstutis-Vytautas nuo 
nieko nepriklausydami patys 
susikūrė karalystes. Anuo 
laiku tik Romos Imperija bu
vo savistovi ir valdė bevelk 
visą Europą. Nebuvo tuomet 
dabartinių Europos valstybių 
— Vokietijos, Prancūzijos, 
Danijos, Olandijos Belgijos ir 
kt. Rusija atsirado Ir tik 
prieš 200 metų. O iki to laiko, 
net rusų vardo niekas nežino
jo. Vėliau lietuvių tauta kai
mynų buvo puolama, tikslu 
pavergti ir išnaikinti lietuvių Išmokėti, 
tautos vardą. Visi kaimynai 
lietuvius žiauriai skriaudė, 
bet žiauriausiai, nežmoniš- 
kiausial skriaudė ir skriau
džia rusai, ypač komunistai, 
pradedant 1940 m. Stalino 
okupacija. Per jo valdymo 
laikotarpi buvo fiziniai išžu
dyta arti 700. 000lietuvių, iš
vežant į Sibirą ir kt. O ten 
mirė badu, kankinimu, sušau
dymu ir net skandinimu žmo
nių atmatų grioviuose, kaip 
rašo A. Solženicynas — Gulag 
Archipelago II-IV tome.

Be fizinio ir kultūrinio su
naikinimo — surusinimui 
Kremlius savo leidiniais ve
da propagandą svetimomis 
kalbomis, kur įrodoma, kad, 
lietuvių tauta tik maža rusų 
dalelė. Visur nuslepiama 
garbinga Lietuvių tautos isto
rija. Jokiame leidinyje (net 
lietuvių kalboje) nerašoma, 
kad 1918-1940. VI. 15 Lietuva 
buvo suvereninė nepriklauso
ma valstybė. O juk pagal 1920 
m. SSSR-Lletuvos talkos su
tarti, SSSR visiems laikams 
buvo atsižadėjusi Lietuvos 
teritorijos.

Vakarų pasaulio biblioteko
se užversta klaidinančios li
teratūros. Kremliui pavyko 
enciklopediją"Britannica En
cyclopedia" Lithuania skyrių 
perredaguoti, jau įrašant 1973 
m. laidoje Lithuania SSR res
publika. JAV ir Kanados lie
tuviai pastebėjo ir svarsto 
savo suvažiavimuose apie 
protesto laiškus, kad leidėjai 
enciklopedijose atitaisytų 
tekstus.

Klausimas kyla, kas turėtų 
enciklopedijose ar kituose 
veikaluose šias klaidingas ži
nias apie lietuvius pataisyti, 
patikslinti ? Ar nebūtų pirmoji
pareiga dėmesį atkreipti Lie
tuvos diplomatinei tarnybai:

Anglijoje Lietuvos pasiun
tinybėje sėdi gabūs ir suma
nūs diplomatai — Babickas ir 
Varkala, Italijoje — mln. St. 
Lozoraitis ir jo sūnus. JAV-, 
se —J. Kajeckas ir dr. Bač- 
kis, Kanadoje — dr. J. Žmul - 
džinas ir kt.

Antroje eilėje turėtų rūpin
tis lietuvių profesorių d-ja 
JAV. Gyvi ir dar stiprūs is
torikai: J. Jakštas, dr. J. 
Puzinas, V. Trumpa, J. Dal- 
nauskas, J. Švoba, dr. V. 
Sruogienė,kunigai Gidžiūnas,

Turnavlčlene, o tuo pačiu Ir 
su SLA apdrauda. Jausda
mas lietuvio pareigą, nume
čiau dvejus metus mokėtą 
Metropolitan apdraudą Ir 
visą šeimą apdraudžiau Su
sivienijime. Ne po $1OO, ar 
$ 150- kaip dauguma senųjų 
SLA šulų yra apsldraudę, bet 
po visą $ 1OOO ir daugiau . 
Kiek nusivyliau, kai apdrau- 

Krasauskas, Jatulis Ir kt. Be 
to, protestus galėtų pasiųsti 
Ir Vilkas, PLB-nėbel atskiri 
asmens.

Jei šioji generacija snausi- 
me tai neužilgo bus parašyta: 
"Lietuviai rusų giminės tau
telė jau išnyko, likučiai gyve
na Sibiro stepėse ir JAV-blų 
miestų pakraščiuose".

J. Rudminas

dųpažymėjimams atėjus pa
aiškėjo, kad aš Ir visa šei
ma esame apdrausti VI kla
sėje, o ne V2, kaip aš buvau 
pageidavęs. Po Ilgoko susi
rašinėjimo Ir pridėjus dau
giau pinigų, tas reikalas bu
vo sutvarkytas, o prieš porą 
metų jau baigiau apdraudas

Teko Ir vėl nusivilti, su
žinojus, kad mūsų Išmokė
tos apdraudos jokių % nene
ša, neatsižvelgiant į tai,klek 
Ilgai Išmokėta apdrauda sto
vėtų. To, Imant apdraudas , 
man niekas nepaaiškino.

Turėdamas polinkį Ir ga
bumą visuomeniniam darbui, 
nuo pat atvažiavimo įsijun
giau į SLA veiklą, Iki šiol 
ėjau Ir tebeeinu įvairias pa
reigas SLA kuopos Ir aps - 
krltles valdybose. Keletą 
kartų buvau Išrinktas kuopos 
delegatu įSLA seimus, kiek
vienam seimui, Išskyrus šį 
paskutinį, siųsdavau nau
dingų pasiūlymų Seimams , 
bet dėl susidariusių aplinky
bių juose dalyvauti negalė
davau. Tik šiame, kadangi 
jis vyko netolimame Bostone 
pasiryžau dalyvauti, pasiė
męs atostogų Iš darbovietės.

Esu dalyvavęs daugelyje 
įvairių organizacijų bei są
jungų suvažiavimuose Lietu
voje, Vokietijoje Ir šiame 
krašte, bet tokiame* kaip 
praeitas SLA Seimas’ bosto
ne, dar tikrai nebuvai! daly
vavęs. Jei kam teko skaityti 
rusų rašytojo Gogolio " Mi
rusias Sielas", tai man tokį 
įspūdį paliko šis seimas. Sa
ve skaitau nebejaunu/balglu 
šeštą dešimtį/, bet šiame 
seime aš pasijutau vienu Iš 
"jaunuolių", nes virš 80% 
seimo atstovų buvo už mane 
senesni.

Įspūdžiai Iš Seimo;
1. Seimas laikytas bran

giame Statler’ lo viešbutyje, 
kai tuo tarpu čia pat So. Bos
tone turime pulkų Lietuvių 
Piliečių Klubą su erdviomis 
patalpomis, kurios buvusių Įima atllktlkorespondenclnlu 
dalyvių skaičiui dar Ir per būdu, sutaupant organlzacl-
erdvios būtų buvusios. Lai
kant seimą minėto klubo pa
talpose būtų buvę atsiekti 
sekantys tikslai:

a/ SLA būtų parėmusi 
lietuvių Išlaikomą biznį,

b/ Būtų sutaupyta nema
ža suma pinigų, dabar teku
sių kitataučiams,

c/ Būtų palengvintas su
sisiekimas vietos Ir apylin
kių delegatams.

2. NESUDARYTAS sei
mui pravestlkomltetas. Nors 
dr.P.Dargls palyginti gana 
sumaniai seimą pravedė, bet 
būtų atrodę daug bešallšklau 
jei seimui būtų vadovavęs 
tam tikslui seimo atstovų Iš
rinktas asmuo.

3. Perdėtas dr. Šliupo 
liaupsinimas,kurio padaryta 
įtaka diskutuotina.

4. KULTŪRINĖS veiklos 
stoka. Iš apyskaitų paaiškė
jo, kad turtingiausia lietuvių 
Išeivių organizacija kultūri
niams bei tautiniams reika
lams 2 metų bėgyje teišlei
do du tūkstančius dolerių, 
kai tuo tarpu šis bereikšmis 
seimas kaštuos gal du kart 
daugiau. Net paties SLA 
įsteigtai kultūrinei lietuvių 
radijo programai Bostone ,

LITHUANIAN LOVELY IS FOLK FAIR QUEEN - taip rašė Chicago 
Daily News ir patalpino Rūtos Nainytes nuotrauka tarpe kitu 23 mer - 
gaicių, reprezentavusias Chicagos etnines grupes, May o r as R. J. Paley 
uždeda karalaitės kartiną Rūtai Nainytei. ,

kuri kaip tik šiais metais 
švenčia savo veiklos 2Om. 
sukaktį, dėl vieno antlsocla- 
laus hlpokrlto užsispyrimo 
SLA Taryboje, seimo proga 
nebuvo duota speciali tai . daug rečiau, arba tik ypatln- 
progal pritaikyta programa. 
Nenuostabu, kad SLA nebe
gauna naujų narių. Lietuvis , 
Imdamas SLA apdraudą.ga - 
H Išsižadėti kalkurlų ekono
minių privilegijų, bet jis 
laukia, kad ši organizacija , 
kaip kompensacija, ką nors 
duotų lleutvybės Išeivijoje 
Išlaikymui bei tautinės kul
tūros puoselėjimui. Deja, a- 
pyskaltlnį praneš Imą Išklau
sius, to buvo pasigesta Ir, 
kas dar blogiau, vienas Iš 
"Tėvynės" leidėjų pakartoti 
nalpaslsakėprleš kai kurias 
aktyvias lietuviškas organi
zacijas, ypatingai prieš Lie
tuvių Bendruomenę. Vado
vaujantis šalta logika, SLA 
vadovybei reiktų vietoje pul- 
dlnėjus Bendruomenę, ją vi
somis Išgalėmis remti, nes 
tai vlenlntėlė lietuvių orga
nizacija Išeivijoje, apjun
gianti įvairiausių įsitikinimų 
lietuvius. Kas Iš mūsų orga
nizacijos milijonų dolerių, 
jei mes prarasime savo kul
tūrą Ir tautinę tapatybę, jei 
mes prarasime bazę, kuri 
mums duoda naujus narius. 
Atrodo, kad mes elgiamės 
kaip ta degloji Krylovo pasa
kėčioje, kuriai patiko gilės , 
bet ji vlstlek kniso ąžuolo 
šaknis nepagalvodama, kad 
gilės krenta iš ąžuolo, ir kad 
ąžuolas, šaknis pak n įsus, ga
li nudžiūti. . .

5. SEIMO beretkšmlngu- 
mas. Visi seimo metu 
svarstytlklausimal buvo ga-

Netinkamas žemėlapis
Žemėlapis, nusikalsiantis lietuvių tautai, ji išleido JAV 

LB-nės Švietimo Taryba 1973 metais.
Algirdas

f TĄSA IŠ PRAEITOS LAIDOSI 

NUSIKALTĖLIŠKAI IŠVES
TOS LIETUVOS SIENOS

Žemėlapyje valstybinės ri
bos yra labai svarbus daly
kas. Jos yra viso dėmesio 
pagrindas.

LB žemėlapyje ypatingai 
neteisingai, blogai, nusikal
tėliškai lietuvių tautai išves
tos sienos pietuose ir vaka
ruose.

Vakaruose Potsdamo linija 
nėra kokia lietuviams priva
loma riba. Lietuviams ne
leistina Prūsiją dalinti į dvi 
dalis, kurių vienoje sėdi ru
sai komunistai, antroje lenkai 
-komunistai. Potsdamo linija 
yra tiek pat neteisinga Ir ne
priimti na 11 etų vi am s, kaip ir 
neteisinga dabartinė rusų 
vykdoma Lietuvos okupacija.

! Atbrėžtl Prūsiją nuo Lietuvos 
! atskirai, ir ją dar perkertant 
į dvi dalis, ir Lietuvai sieną 
išvesti Nemunu, — yra ne
leistina Ir nusikaltėliška! Tuo

jai daug pinigų,kuriuos, savo 
keliu, būtų galima skirti 
tautiniai kultūriniams rei
kalams.© jei būtinai norima 
seimą šaukti, tai šaukti juos 

gų įvykių proga. Net juokin
ga, kad Ir Bostone gyvenan
tys SLA "veikėjai" Išnaudojo' 
organizaciją, pasiimdami 
viešbutyje kambarius Ir pa
telkdami SLA sąskaitas ’.Aš 
gyvenu virš 20 mylių nuo 
Bostono, bet pulk lai Išs tver
čiau be kambario viešbutyje .

6. ŠALIŠKUMAS suda
rant komis l jas. Seni žmonės 
skiriami bent į kelias komi
sijas, tuo tarpu jaunesni Il
gamečiai darbuotojai palie
kami nuošaliai, kadangi jie 
"dypukal" Ir gali būti nepak- 
lusnūs, kaip kai kurie "vei
kėjai" Išsireiškė.

Galima palikti kaip Tu- 
mavlčlenę, Trečioką ar Val
dytą garbės nariais, bet 
darbams atlikti Ir tęstinu
mui Išlaikyti vlsttk reikėtų 
skirti jaunesnius, kurie gal ė- 
tų darbus tęsti.

7. VIENINTELIS dalykas 
šiek tiek suartinęs SLA na+ 
r lūs Ir supažindinęs visuo
menę su SLA veikla, buvo 
banketai. Jų metu į "miru
sių sielų" tarpą padvelkė 
jaunesnis- bendruomeniškas 
vėjelis, visuomenė turėjo 
progos bent šį tą Išgirsti a- 
ple Susivienijimą. Čia Ir vėl 
garbėSLA pirmininkui dr.P, 
Dargtul už pranešimą lietu
vių kalba, bet gėda A. Čapli
kui Ir A,Kapočiui už jų šva- 
pallojimą angliškai, nes sa- 
1 ėse 1 letuvlškal nesuprantan- 
člų nebuvo ’.

Povilas Jančauskas, 
Seimo atstovas nuo 

508 kuopos, Brockton,Mass.

Gustaiti? 
įtaiguojama dabartinė okupa
cinė Prūsijos padėtis, pripa
žįstant Sovietų Rusijos oku
puotas ribas!

Nemažiau dovanojama Len
kijai, dabar okupavusiai pie
tinę Prūsijos dalį. Toji sri
tis taip pat turi priklausyti 
lietuvių tautai!

Atsižadėti lietuvių tautai 
turinčių priklausyti žemi’’\ 
neturi ne tik J. Kavaliūno sir 
daryta Komisija, bet jų nega
li atsižadėti joks padorus lie
tuvis. Tokių žemių gali atslr 
žadėti Tautos Seimas ar pa
naši, visą tautą pilnai atsto- 
vaujantls, įstatyminę galią 
turintis, organas. Padrikai 
sudarytos Komisijos negali 
svetimiesiems atidavinėti 
lietuviškų žemių. Žemėlapis 
nėra tik šiaip sau lapas ir juo 
svetimieji žinos kaip pasinau
doti lietuvių tautos tolesniam 
naikinimui.

Šioji išdavikiška žemėlapio 
(Nuke Ita į 7 psl.) ♦
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Sausio 15 dienos proga
Kokios nuotaikos ir mintys

V. P e t e i
Daugumas lietuviųtuoj po 

karobljojo pajudėti, apleisti 
savo gyvenamąsias vietas. 
Okupantų įbauginti liko savo 
vietose ir laukė r. jžlnlos.Nel 
vietose Ir laukė ležiiios. 
Nei Klaipėda;kuri liko visai 
tuščia, jų neviliojo. Jokių 
aspiracijų arba pageidavimų 
veržtis | Užnemunį nebūta . 
Į ten plūdo slblrlokal ir rusų 
bei ukrainiečių kolchoznlkal. 
kurie buvo tremiami ĮMažą- 
ją Lietuvą.

Atsirado ir vienas kitas 
aktyvesnis Mažosios Lietu
vos bylos gynėjų Tarybų Lie 
tuvoj. Vienas tokių atmena 
mų kovotojų buvo Povilą 
Paka rkl Is, jau nuo 
1943 m.kėlęs balsą Ir telkęs 
medžiagą, Įrodančią, kad 
dabartiniai lietuviai Mažojoj 
Lietuvoj ne kolonistai, o 
auchtochtonal. Pakarklis ne 
jetkalavo iš vakarienių, kad 
Lietuvai būtų priskirti Ne
muno kairiojo žemupio plo
tai su Tilže, Ragaine, Įsru- 
tlm, Gumbine ir Karaliau
čium. Apie tai jis rašė Ta
rybų ir Amerikos lietuvių 
komunistų spaudoj 1945 me
tais, Potsdamo konferenci
jai besiruošiant.

Laukė Mažosios Lietuvos 
entuziastai, kad mes taip oat 
paveiksime savo viršūnes, 
kadUžnemunls būtų prijung
tas orte Lietuvos, kad ir Ta 
ryblnės. Bet deja, niekas to 

John Munro 
Ministre cbaigė 
du Multicuhuralisme

John Munro
Minister Responsible 
for Mu'ticulturalism

daugiakultūriSkumas 
YRA PASTOVI VYRIAUSYBĖS 
POLITIKA’ .

Ši valstybes sekretoriato programa remia įvairią 
veikla, kuri puoselėja daugiakultūrę Kanados 
politiką, parūpindama finansine paramą ir 
personala savanoriškom etnokultūrinėm grupėm. 
Tuo būdu ji padeda grupėm išlaikyti savo 
kultūrą, pagerinti organizacini pajėgumą ir 
geriau tarnauti bendruomenės poreikiams. ;■ 
Tikimasi, kad ši parama užtikrins kultūrinio 
įvairumo plėtote kaip pozityvia kanadiškosios 
visuomenės dhli.

1975. 1. 29

H z f r* ?

PROJEKTU PROGRAMA
Svarstomi tokie projektai, kurie puoselėja bei 
stiprina kultūrini palikimą ir daro prieinama 
kitiems kanadiečiams. Dėlto yra skatinami 
seminarai, darbo grupės, vaidinimai, koncertai 
rankdarbiai, bibliotekos, rašytinė kuryba, 
tyrinėjimai, jaunimo veikla ir kiti panašūs 
projektai.
Valstybės sekretoriaus departamento pareigūnai 
yra paruošą teikti p agal b ą vi so j e Kanadoje — 
informuoti apie projektu reikalavimus, iškaitant 
ir reikalinga bendruomenes parama. Jie taip 
pat teiki a patarimus pl anus ruošiant ir juos 
vykdant.; Bendruomenės grupes ir pareigūnai 
yra žmonės, kurie, veikdami drauge, igalina 
pasiekti programos tikslus. ;
Jei turite pastabų, liečiančių programos pobūdį 
ju reikalavimus, ju vykdymą, kreipkitės i 
vietine ištaigą arba siųskite šią atkarpą.

dabartinėje Lietuvoje ? 
ai t i s 
nekS ė, o užk’ ausus VLTKą 
tuo relka'u, jos pirmininko 
buvo afsakyta: ar verta rū- 
nlntls Gudija?

Pražloosojom reikšmingą 
istorinį posūkį, atsigręžti | 
vakarus, nesileisti būti an- 
supamiems rusų.

Sovietai, naty -ę mūsų ne- 
reagavimą ir vaka: iečių ne
susigaudymą t palankumą 
Maskvai, prisijungė visą U*- 
nemunį prie Pusljos ir pra
dėjo šeimininkauti kaip jiem 
Įprasta, Nei Pakarkilo, nei 
kitų ’letuvlų ba’so kėl imas 
nebepadėjo istorinės eigos 
pakreipti.

Visu Įnirtimu prasidėjo 
Mažosios Lietuvos naikini
mas. Negailestingai išvežė 
paskutinius Mažosios Lietu
vos ’letuvlus, .sunaikino jų 
sodybas, pastatus, kapines , 
ir bažnyčias.

Jau 194^ m. ba’andžlo 7 d. 
Įsteigta Karaliaučiaus sritis 
kuri liepos 4 d. pavadinta 
Kalinlngradskaja Ob’ast ir 
prijungta prie Rusijos Ta
rybų Federacinės Socialisti
nės Resnubilkos /RTFSR/. 
Visas kraštas suskirstytas } 
17, vėliau l«3 administraci
nius rajonus su 95 sovieti
niais kaimais. Išnyko 1AOO 
prleškai inlųkatmų ir seniū
nijų, gražių lietuviškų pava
dinimų. Jų vieton atsirado 
negirdėtų sovietinių pavadl- 
dlmų, paminklų pagal rusų

DAUGIAKULTURIAI 
PROJEKTAI YRA 
TOS POLITIKOS 
RALIS

T'

Platesnių informacijų teiraukitės telefonu 
pas vietos pareigūnus arba rašykite 
Šiuo adresu:

generolų ar bolševikų veikė
jų pavardes, naga’. Tarybų 
Sąjungoj esančius miestus , 
miestelius ar net kaimus ir 
mažiausiai pagal krašto iš- l 
vaizdą, žemės paviršių, 
augmeniją ar gyvūniją . (

Jei senovėje Mažosios 
Lietuvos gyvenamosios vie
tos buvo pramintos iš as
menvardžių, kaln Burbi lo: 
Burbi lai, Dauginto: Daugin
tai, Dovylo: Dovilai, Jonyno 
Jonynai, Pė*eraičlo: Pėte- 
ralčial, tai vis buvo papras
tų bū.rų/va1 st iečių/ vardai . 
Ne taip dabar sovietams o- 
kupavusMaž.ąją Lietuvą Da
bar Mažoji Lietuva nusags
tyta generolų, fel dmaršalų, 
ir rusiškų imperialistinių 
kunigaikščių vardais.

Petras Bagration,Gruzi
jos kunigaikščių kilimo ru
sų generol as, kovojęs prieš 
Napoleono arm i ją ties Ylava į 
sutelkė šiam miestui savo 
pavardę: Bagratlanovosk. Jo 
pavarde praminti ir Klišiai:

Pirmieji rusu emigrantai atsikraustė i nunokiota Maz. Lietuva.
(Nuotrauka paimta is "Ostpreussen Vlai t” 1948 m.)

THE DEPARTMENT 
OF THE 
SECRETARY 
OF STATE

St. John's, Nfld., (also 
serving Labrador) 
Sir Humphrey Gilbert 
Bldg., P?0. Box E-5368. 
Duckworth St , A1C 5W2 
(709) 722-6181

Halifax. N.S. 
Citizenship Branch, 
Trade Mart Building, 
Ste 405, Scotia Sq., 
B3K 2Y5, (902) 426-2118

Moncton, N.B.
Central & Nova Scotia 
Trust Bldg., 860 Main 
Street, 5th floor, 
E1C 8M1. (506) 858-2028 

t
Montreal, Qu#. 
1080 Beaver Hall Hill, 
Piice 2101, H2Z 1S8. 
(514) 283-Š689 

Noranda. Qu#. 
243 rue Murdoch, B.P. 
395. J9X 5A9 
(81J) 762-4512

Quebec, Qu#. 
100 Carr# d'Youville, 
Piėce 730, GIR 3P7. 
(418) 694-3831

Sherbrooke, Qu#. 
Edifice Royal Trust, 
Piice 500, 25 rue 
Wellington nord, J1H 5B1 
(819) 565-4772

Trois-Riviirea, Ou#. 
550 Bonaventure, Piice 
205-A, B.P. 335, G9A 5G4 
(819? 375-4846

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. •
Room 306. 77 Metcalfe 
St., KIP 5L6 
(613) 996-5977

Sudbury, Ont. 
19 Lisgar St. S. 
Room 320, P3E 3L4 
(705) 673-1121

Thunder Bay, Ont. 
240 South Syndicate 
Ave., 2nd floor, Station 
•T’ 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, 303 Main 
Street, R3C 3G7 
(204) 985-3601 A

Vardas, pavardė: ■

Adresas ;

Miestas ar miestelis t.............................................
P rovincija :................................. P aito kodas1:
Telefonas: srities kodas ( )

Bagratlonovo. Ivan Danilo - 
vlč Černlachovsklj/19O6- 
1945/, žydų kilmės sovietų 
armijos gene rd as, paėmęs 
Isrutės miestą, paliko savo, 
pavardę Isrutės miestui: 

rniachovsk. ^’tkūnus pra- ‘ 
mlnėpaga’ 18a. feldmaršalą, 
Zachariją Černyševą, iškė
lusi sumanymą pada’intl 
Lietuvos ir Lenkijos valsty
bę ir 17GI m įžygiavusį Į 
Berlyną. Petro Didžiojo ku
nigaikštis, patarėjas ir feld
maršalas Vasi’ij Dolgorukov 
Įsiamžino Pumr ikluosc Se
nas pt ūsų lietuvių vardas, 
iš’ ikęs vietovardyj Astraviš- 
klal, pakeistas nP lėtinio ka
ro generolo Frunzės vardu: 
Frunzenskoje . Nacių nepa
keisi Širvinta surusini ru
sų feldmaršalo Kuizovo 
vardu, dal yvavuslo žygiuos^, 
nrleš Napoleoną, iškilusio Į 
Smolensko kunigaikščius ir 
buvusio Lietuvos generalgu- 
berria'o r ium.

Ir politinių komisarų rie-

U

SECRETARIAT 
D’ETAT

Regina, Sėsk.
186/ Hamilton St.. 
Room 1007, S4P 2C2 
(306) 525-6155

Edmonton. Alta.
(also serving N.W.T.) 
Room 310. 9828 - 104th 
Ave , T5J 0J9 
(403) 425-6730

Vancouver, B.C. 
1525 W. 8th Ave., 
Room 207, V6J 1T5 
(604 ) 732-4111

Norintieji 
pateikti 

savo idėjas 
arba 
gauti 

platesniu 
informacijų 

terašo :

Multiculturalism, 
P.O. Box 366, 

Station ‘A’, 
Ottawa, Ontario 

K1N 8Z9

Tolminkiemio bažnyčia, kurioje ilgus metus darbavosi mūsų 
poetas Kristijonas Donelaitis. Dabar tik griuvėsiai beliko.

užmiršta. Be* kariuomenės chovską, Gusevą. Be’ dar 
okupacijos metu jie turėjo sopiau sutiko Tolminkiemio, 
nasltenklntl mažesnėmis vie- Donelaičiu gyvenimo Ir ml- 
tovėmis. Tad ;am če- rimo vietos išvirtimą ’ Čys- 
kos viršininkui Dzeržlnskul tlPrūdi. Jų lūpc~ sustl’-o 
atiteko Diemedžiai, Pakai- betariant, rašalas au džiūvo 
nės apskrity, o Leninui teko berašant, nes niekur neteko 
mažai žinoma vietovė "Kete- užtikti nei senojo, neVnaujo- 
dos"Labguvoj,pramintos jo jo pavadinimo, švenčiant
vardu Hjlčevo ir priedui dar 
Krauplškas pavadintas jo 
tikrąja navarde Uljanovo. 
Lietuvininkas Šuplnys.dirbęF 
ir t.-lūsęs Šuniniuose i’- pa
likęs savo nava-dę šiam 
kaimui, tu-ėjo nusileisti 
bo’ševtkul žydui Enštelnul , 
dėl šios vietovės nei prakal
to lašelio neprai įėjusiam , 
vė* lau pasivadinusiam Du- 
bovsklu.o Šuninius-Dubovs- 
koje Sembos Sargava so
vietų pavadinta pagal ma-k- 
slzmo žinovą Pakrovsklj: 
Pokrovskoje.

Naujakuriai', atkelti iš Į- 
valriaušių Tarybų Sąjungos 
vietų, nusagstė Mažąją Lie
tuvą ir Sembą sovietiniais 
vietovių va r dais, atkeltais iš 
Azijos pakraščių, Sibiro 
p’ atybės, kai nuotų Ū ra1 o ir 
Kaukazo vietovių Iš Sacha
lino Salos atkelti pavadini
mai Mėtežerynams-Gas*ell- 
ovo, • iš Sibiro Muld^lams- 
Peievaiovo. Mūsų Degėsiai 
mongolų nerdlrbtl Į Babuš- 
klno.

Tai tik keletas pavyzdžių 
apie Mažosios Lietuvos vie
tota rdžlų sumaitojlmą.

Skaudžiai pergyveno lie
tuvių kultūros puoselėtojai 
Tilžės, Ragainės, isrutės , 
Gumbinės išvirtimą Į So
vetską, Nemaną, Černla- 

Nepaprastas 
Emigrantas

Pereitų metų rudenĮ iš 
Vokietijos į Kanadą atvyko 
paujas lietuvis emigrantas , 
Eugenijus MIE?LAIŠKIS. Į 
tai atkreipti ypatingą dėmesį 
gal ir nebūtų ko, nes Kanada 
vien per paskutinius metus 
yra priėmusi apie 200.000 
emigrantų. Bet šio jauno 28 
metų vyro galutinis nuos
prendis įsikurti Kanadoje y- 
ra ypatingas Ir nekasdieninis 
naujasis emigrantas yra jū
rininkas, daugel metų plau
kiojęs sovietiniame prekybos 
ir žvejybos laivyne ir papra
šęs politinio prieglobsčio 
Vokietijos Federallnėje Res
publikoje. NL bendradarbis 
turėjo su E.Mležlalškiu il
gesnį pasikalbėjimą ir ta 
proga norėtų gerb. skaityto - 
jus klek supažindinti šunau
joj© emigranto pergyveni
mais.

♦ ♦ *
E. Mležiaiškls gimė ir au

go Klaipėdoj. Jis dar gerai 
prisimena pokarinius Klai
pėdos miesto griuvėsius ir 
sunkius miesto apvalymo ir 
atstatymo laikus. Jūrą jis 
pamėgo dar mažas būdamas 
ir jam daug Įspūdžio suda
rydavo į Klaipėdos uostą at
plaukiantys ar Išplaukiantys

DonelalČlo 25O-slas glml - 
mo metines.

Štai kaln anelnama: "Ten , 
kur gyveno ’Metų"autorius , 
arba " gausu lankytojų tose 
vietose, kur poe’as parašė 
"Metus" arba vėl "kur pi abė- 
go Donelaičio gyvenimo mi
nutės", "kur jis palaidotas ", 
ir 1.1.

1959 metais Mažos los L lė
tu vos klaus imas vėlsuaktua- 
lėjo, kai Nikita Chruščiovas 
siekė sudaryti taikos sutartj 
su Vokietija XXl-jo sovietų 
komunistų na rtljos kongreso 
metu Įsakė A Sniečkui pa rė
dyti Lietuvos Mokslų Akade - 
mljos nariams surink*! me
džiagą apie Kai inlagrado a- 
pygardos ! letuvišką praeitį 
Tada Sniečkus būk pareiškęs 
kad profesoriai nesibijotų 

i muminė* i ir Mažosios Lietu
vos spausdintos religinės 
lietuvių literatūros, nekal- 
bant jau apie tokius faktus , 
kaln AUŠROS leidimą, Ma - 
rtyno Jankaus ar Vydūno 
gyvenimą ar veikimą Tilžėje;

Prūsų arkakllai ginta, lie
tuvių ramiai gyventa, vokie
čių per amžius marinta,Ma
žoji Lietuva sovietų šiandien 
visiškai išnaikinta. Tik sale
lės beliko mažiletuvlų Klai
pėdos krašte ir tremtyje . 
Mažoji Lietuva nebe mažoji 
Lietuva, bet Mažoji Rusija.. .

laivai. Dar valku būdamas , 
Jis buvo kelis kartus užtik
tas draudžiamojoj uosto zo
noj, milicijos areštuotas, 
tardomas ir vėliau paleistas.

Paaugus, tolimieji hori
zontai jį viliojo, dar labiau. 
Kad bent klek prasiveržus 
pro sovietų spygliuotų vielų 
užtvaras ir pamačius kitus 
kraštus, jis nusprendė būti 
jūrininku ir įstojo Į jūrininkų 
mokyklą. Baigus jūreivys
tės kursus, buvo priimtas Į 
sovletlnĮ prekybos laivyną . 
Pradžioje teko plaukioti tik 
tarp sovietinių uostų ir tik 
vfilau pateko j tanklaivĮ, ku
ris išbūdavomėneslals jūro
je ir pristatydavo skysto ku
ro sovietų žvejybos laivams.

Kartą teko nuplaukti ndt Į 
Pietų Ameriką.

Kalpdažnas sovletlnlolal- 
vyno jūrininkas, taip ir E . 
Mležiaiškls turėjo kovoti ne 
tik su pačiu jūros elementu, 
bet, kas žymiai sunkiau, 
vesti ir Įvairias žmogaus vi
dujines kovas. Be retų išim
čių, bevetk\ visi sovietinio 
prekybos laivyno jūreiviai 
pasąmonėje nešiojasi su sa
vimi tą mintĮ kada nors ne
begrįžti Į laivą. Tik savo 
svajonėms Įgyvendinti dau
gelis jų neturi sąlygų ar už
tektinai drąsos. Be to, 
"zampolttuy vadinamas lai
vo polttrukaš 'akylai stebi

(Nukelta 1 5 psl.)
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sakė:
jei

Sulig išėjimo diena pragaišo, kaip į vandenį įkrito : 
veltui užvis Viskantienė teiravos, klausinėjo žmones, at
važiuojančius į Palangą žuvies pirkti. Vist sakės nežln? 
negirdėję apie jos sūnų. Raukės nemitusi motina ir kar
tais ašarojo. O Viskanta kažlkuomet tai pamatęs , 
" Ko miauzgi kaip katė pelę valkams nešdama ? Juk 
valkas būtų pritrūkęs duonos, skelbtųsi : tru būt, jam gera 
tarp žmonių, kad nė vėjas nuo jo nepučia". Moteriškė at
sakė: "Taip, taip, rasi kame numirė". Tarė vyras: "Mir
damas būtų pasisakęs, Iš kur esąs, o žmonės palaidoję, 
būtų mums žinią davę ".

Ketverlems metas nuo Juozapo išėjimo praslinkus, ru
deniop įvažiavo kažlkas brėkštant pas Viskantą, gražiais 
ratais, trimis dailiais bėrais arkliais ir su moteriške,ku
ri antkelių turėjo valką. Elžbieta, šokusi prie lango, ta
rė: " Kas čia meldžiami įvažiavo? Nee’. bene Juzė tiktai ? 
Vardan Vlešoatles ’. kame būtų tą moteriškę gavęs?” Tai 
pasakiusi, spruko pro duris, sutiko savo sūnų ir pradė
jo iš džiaugsmo verkti. Suėjus visiems į trobą,’ Juozukas 
pabučiavo kelis kartus savo motinos rankas ir atsilie
pė: "Motinėle, šitai sūnus mano Kazelis, šitai mano pati 
Domicė". Atsakė motina: "Na gerai, gerai, dėkui Vlešpa- 
člul, kad gyvas tebėst; aš kartkartėmis meldžiausi už ta
vo sielą ir tariau ją mirus. Jonuk, bėk tu skubiai į mies
telį, paieškok tėvo ir pasakyk Juzelį parvažiavus".

Juozapas, pamatęs tėvą pareinant, išskrido lig var
tų jo sutikti Ir abi rankas pabučiavo. O tėvas tarė: " Na, 
garbė Dievui, kad susivokei motina jau Ir aklų pritrū
ko beverkdama". Įėjus visiems į trobą, Juozapas tarė: "Ši
tai, tėveli, gera motė mano Domiėelė’, šatl Ir sūnus ma
no, rubuilis Kazelis, nuo šv. Roko jau antrus metus ’ už
kliudė. Labai yra geras, nes pieno sriubt sriubt dienos 
būvyje pusgorčlų Išgeria, o tyrė negal nė pas įrodyti,tuo
jau perima ir prašo motiną daugiau, nem nem sakydamas. 
Tarė Viskanta: "Nėra ko už tai pykti. Kas gerai valgo , 
tas yra sveikas, bus Iš jo stiprus darbininkas."

Po to šnekesio visi susėdo, o Elžbieta sakė:" Rasl- 
ir alkani esate, reik patiekti valgyti". Tai tarusi, išėjo Į 
priemenę ir liepė mergelei ugnį sukurti. Ši sukūrusi pa
kaltino saldaus pieno ir išvirė ropučių, lafi ant stalo pa
dėjusi, atnešė dubenį rūgusio poeno su dubenėliu kastinio 
Visi kėlės, sukalbėjo poterius 
žė atsispirdamas saldų pieną, 
poterius ir pabučiavo tėvams 
buvo pavargę ėjo tuojau gulti.

Ryto metą Viskantienė Išvirė pusryčlums rūgščios ro- 
putlenės su džiūvusia aviena, kurkvlslems dideliai patiko. 
Juozapas pavalgęs tarė: " Ačiū tau, motinėle, senai buvau 
besrėbęs tokio skanaus viralo. Mano Domicė 
skaniai virti, bet protinei ės valgis visuomet yra skanes - 
nls. " ---/*■

Domicėlė tuojau užsigeidė eiti į pajūrį, nes jūroS'nte
turėjo vos aštuoniolika metų kuomet nebuvo mažlusl. Juozapas pasikinkė arklius, pats 

amžiaus. Jo akys buvo rudos, plaukai garbanoti, veidas- važiavo ir nucežė moterį su valku. Arkliai, pamatę vll- 
baltas, augumas vidutinis, pats tiesus ir liemeningas lt nls, pradėjo baidytis. Domicėlė, išlipusi iš ratų, sudre- 
nendrė, trumpai saknat - gražus buvo jaunikaitis. Klaipė-bėjo, klaupės, persižegnojo ir tarė: "Al Viešpatie Dieve, 
doj išmoko dar smulku džtržglntt ir dėl to visuomet tą koks tu didis esi, kad tokius vandenis sutvėrei ’. Gerai
krepšelyje nešiojosi. tai sakoma: Palanga - žemės pabanga. Savo amžyje ne-

■M

šįmet sueina

paprastumo, 
ir neeilinio

Nuo žemaičių vyskupo ir 
rašytojo Motiejaus Valan
čiaus mirties 
lOO metų.

Patrauklaus 
didelių gabumų
darbštumo asmenybė gyveno 
ir dirbo vienu tamsiausiu 
spaudos draudimo metu. Jis 
rado būdų atsispirti prieš 
žiaurų rusinimą ir užstoti 
skriaudžiamuosius.

Gerai pažino valstiečius, 
rūpinosi jų apšvleta ir ger - 
būviu.

Rašė ne tik religinėmis 
ar mokslinėmis temom Is.Y-

IŠ:

P A A N G

Išeidamas Juozukas

pač, gyva, liaudžiai artima 
kalba, gyva žmonių charak
teristika ir jumoru, paliko 
realistinio gyvenimo iškar
pas. Per jas susipažįstame 
su autentiškais gyvenimo 
papročiais .įvykiais.

Vysk. M. Valančius surin
ko daug ir didelės vertės 
istorlnės-dokumentinės me
džiagos, kuria vėliau naudo
josi žymūs mūsų mokslinin
kai. Jis rūpinosi ir senovės 
raštų apsauga bei archyvais. 
Šie metai skelbiami ir Va
lančiaus Metals, kartu su 
Čiurlioniu. Paminėkime

ir sėdo valgyti. Kazė dro- 
Pavalgę sukilo, atkalbėjo 

rankas. Bet kadangi kelionėj

O S JUZE ir sugeba

slvyllau regėsianti Ją". Atsakė Juozapas: ” Ne pabanga, .< 
už tos jūros yra švedų žemė, bet kadangi jūra turi pen-? > 
klas dešimtis mylių pločio, todėl antro krašto negalime 
matyti ".

Diena buvo saulėta, gana šilta, todėl Kazė, smiltynė 
pasodintas, kaip ir kiti valkai į pajūrį atvesti, pilstė smtl 
telis ir rinko gražius akmenėlius. Burną pagaliau tų ak
menėlių prisikišo. Visi prisistebėję klek tinkami grįžo na-' 
mo.

•>

Judita Vaičiūnaitė

KĘSTUČIO LAIDOTUVES

SU žiogais, šunimis, sakalais 
su apskritu saulės skydu 
dega ugny kunigaikštis.

Už kalnų - titnaginių, vėjingų, dykų - 
gedulingas senamiestis, protėvių aikštės.

Pagoniškos giesmės.
Kirviai ir peiliai.
Žirgų šiurpulingas žvengimas.

Tie dūmai, tas rūkas, tie debesys 
ant mažyčio planetos ploto 
lyg pritemdytoj scenoj...

sukruvintais skydais kariai.

BIRUTEI

Paskutine pagone, 
paskutine Kęstučio meile, 
kunigaikštiene be kūno, 
kunigaikštiene be krikšto, 
žemaičių motina, 
karžygių motina, 
vandenų moteriške, 
ežerų ir marių moteriške, 

tebūna tau lengvas 
jūros smėlis, 
laivų smėlis,

j inkarų smėlis, vrUT 
žuvėdrų smėlis, 
švyturių smėlis. . .

Ji

Plojo

"j
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PAŽINKIME PRAEITI l
Stepas Varanka

LENKIJA GRASINA LIETUVAI SU ANEKSIJA

Tarpininkaujant akredituotiems Varšuvoje Latvijos ir Fstijos atstovams, lenkų už
sienio reikalų ministerija perspėjo kovo mėnesį 15 dieną, kad Lenkija pradės karinius 
veiksmus prieš Lietuvą, jeigu ji nesutiks užmegsti diplomatinių santykių. Sekančią die
ną užsienio reikalų vice-ministeris Jan Sfcembek, kalbėdamas su vokiečių ambasado
riumi Varšuvoje Hans Adolf von Moltke, nieko neminėjo apie Varšuvos ruoštą Lietu
vai ultimatumą. Ministeris Beckas tik kovo mėnesį 17 dieną, 18 valandą bendrai pami
nėjo, kad tą patį vakarą toji nota bus įteikta Lietuvai, pabrėždamas, kad nota yra la
bai stipri. Turinio notos Moltkei nepadavė. Beckas paneigė informacijas, kurios bu
vo paduotos konfiskuotam laikraštyje "Nowa Pravda" — Nauja Teisybė, kurioje buvo 
parašyta, jog yra reikalaujama, kad Lletuva lš savo konstitucijos pašalintų paragra
fą, kuriame skaito Vilnių savo sostine. Beckas pabrėžė, kad jeigu Lietuva nesutiks su 
Lenkijos sąlygomis, tai konsekvencljos gali būti labai skaudžios. Vokiečių ambasado
riui Moltkei pažadėjo pranešti, jeigu Lietuva ultimatumą atmes. Ultimatumo terminas 
buvo 48 valandos.

Tą vakarą Maskvoje įvyko užsienio reikalų komisaro Lltvinovo pasikalbėjimas su 
lenkų ambasadoriumi Grzybovski ultimatumo reikalu. Kaip paaiškėjo iš Lietuvos karo 
attache ir Vokietijos attache Maskvoje, lenkai reikalavo tik užmezgimo diplomatinių 
santykių. Kiti reikalavimai, dėka Lltvinovo buvo pašalinti. Sovietai norėjo, kad lenkų- 
lietuvių santykiai būtų sunormalinti. Kiti visi Lenkijos reikalavimai maskavo jų kitus 
siekius, tai yra Lietuvos aneksijos. Litvinovas perspėjo Lenkijos atstovus, sakyda
mas, jeigu įvyks ginkluotas susirėmimas tarp Lenkijos ir Lietuvos, tai Sovietų Sąjun
ga be perspėjimo panaikina 1932 metų nepuolimo paktą.

Dėl ultimatumo reikalavimų Lietuvai, Lenkijoje buvo skirtingų nuomonių. Vieni n > 
rėjo toli siekiančių reikalavimų, Lietuvos vyriausybės pakeitimo, bendradarbiavimo 
su generaliniu štabu, jūros bazę Klaipėdoje ar Palangoje.

Kovo 19 dieną lenkų oficialioji žinių agentūra sutrumpintai padavė sekančią žinią.Len
kijos vyriausybė negali sutikti su kovo mėnesio 14 dienos lietuvių propozicija. Norint 
išvengti pavojingos situacijos dėl talkos, reikalinga laike 48 valandų nuo įteikimo no
tos Taline, sutikti ir tuojau užmegsti diplomatinius santykius be jokių pradinių sąly
gų. Turi būti akredituoti abiejų valstybių atstovai iki 31 kovo. Lenkų vyriausybė ’ pa
tvirtino, kad viskas turi būti priimta be jokių pakeitimų. Neatsakymas, pataisos bei 
pakeitimai bus skaitomi notos atmetimu. Tuo atveju Lenkijos vyriausybė apsaugos sa-- 
vo jėgomis savo interesus. Ultimatumas buvo paremtas kariškom demonstracijom Lie
tuvos pasienyje ir atvykimu vyriausio lenkų kariuomenės vado maršalo Rydz-Smigly į 
Vilnių 1938 m. kovo mėnesio 18 dieną.

Kai įvyko lenkų-lietuvių 1938 m. "pasienio incidentas", lenkų užsienio reikalų mi- 
ni eteri s Jozef Beck, buvo Sorente, Italijoje. Skubėdamas per Vieną, Austrijoje, kur jį 
sveikino okupuotos Austrijos kancleris, hitlerininkas Seyss Inęuart kovo mėnesį 15 die- 
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ną, grįžo namo į Lenkiją. Čia Jau dvi dienos kai vyko antilietuviškos demonstracijos It 
susirinkimai su sūkiais: "Vade vesk mus Į Kauną". Tos demonstracijos vyko Varšuvo
je ir Vilniuje. Vilniaus krašto lietuviai tomis dienomis buvo persekiojami su dar di
desniu Įniršimu. Sėdintieji kalėjimuose bijojo, kad nebūtų sulikviduoti.

Ribbentropas sakė, kad Vokietija nėra užinteresuota Lietuvos aneksija, nes tada 
Lietuva nustos būti galimos kompensacijos objektu už pajūrio "koridorių", nuo kurio 
Vokietija nėra atsisakiusi. Lietuva spaudžiama iš visų pusių sutiko su lenkų reikala
vimais. Vilnius ir toliau liko Lietuvos konstitucinė sostinė. Kovo mėnesį 30 dieną bu
vo akredituoti abiejų valstybių atstovai. Lenkijos Franciszek Charwat Kaune, Kazys 
Škirpa Varšuvoje. Pagerėjimo santykiai vyko labai sunkiai. Priežastimi buvo Vilnius 
ir lietuvių persekiojimai. Buvo atgaivintas traukinių ir pašto judėjimas. Buvo pasira
šyta prekybinė sutartis. Buvo atidarytas Klaipėdoje lenkų konsulatas. Lenkų užsienio 
reikalų ministerijos nuomone, kad pasiekti laimėjimai pakėlė Lenkijos svorį ir pres
tižą Vokietijos lygiui po anšliuso. Lenkija skaitė, kad sustiprino savo poziciją prie 
Baltijos.

Vokiečiai atydžiai sekė lenkų-lietuvių konfliktą ir buvo pasiruošę. Jeigu lenkų ka
riuomenė būtų Įžengusi į Lietuvos teritoriją, vokiečiai tuojau būtų užėmę Klaipėdą. < 
Lenkai galvojo, kad spausdami Lietuvą, gaus laivams laisvą priėjimą Į Klaipėdos uos- ’ 
tą. Klaipėdos statutą garantavo 1924 metais Anglija, Prancūzija, Italija ir Japonija.

Toji taktika, kurią Lenkija panaudojo savo politikai įgyvendinti, nebuvo aprobuota- i 
nei Anglijos, Prancūzijos, nei kitų valstybių. Vokietija naudodamasi Lenkijos sudary
ta politine padėtimi, pateikė Lietuvai 11 punktų reikalavimus, liečiančius Vokietijos 
prętenzijas Į Klaipėdą ir jos sritis. 1938 metais kovo 18 dieną buvo duotas slaptas vy
riausio kariuomenės vado maršalo Keitei įsakymas užimti Klaipėdą, jeigu Įvyktų len
kų-lietuvių ginkluotas konfliktas. Tai buvo pirmieji Vokietijos žingsniai užimti Klai
pėdos kraštą, kuris Įvyko 1939 metais kovo mėnesį 22-23 dienomis.

Kaip paslaptingai ir fantastiškai ne tik žmonių, bet ir valstybių likimas bei atei-. 
ties keliai nėra žinomi. Šiandieną atrodo, esi didelis ir galingas, bet kas bus rytoj, 
niekas nežino. Lenkija su Lietuva pasielgė ne kaip garbinga valstybė. Taip elgėsi tik 
laukinis žmogus, kuriam Jėga, tai jo kova dėl būvio. Lenkijai žlugus, tie grąslnto—o 
jai, Lietuvos valstybės priešai patys ieškojo prieglobsčio, pastogės ir maisto toje 
mažoje Lietuvoje. Net pati buvusio Lenkijos vado Jozef Pilsudskio žmona su dukterį-* į 
mis kai rusai užėmė Vilnių, atsirado Kaune ieškodama prieglobsčio. Berods, pre-«» 
z i dent as Smetona .siūlęs joms viešnagę Lietuvoje. Dėl neaiškios Lietuvos politinės pa
dėties ir Sovietų Sąjungos spaudimo, Pilsudskienė su dukterimis paslaptingai atsidū
rė Švedijoje, vėliau Anglijoje. Lietuva visus lenkų bėgančius karius ir civilius priėmė 
ir pagal sąlygas ir galimybes visais rūpinosi ir padėjo. Lietuvos vyriausybė stengėsi _ 
padėti buvusiems kariams ir civiliams išvykti į užsienius. Ne vienas buvęs internuo
tas kareivis ir karininkas vėliau atsirado lenkų kariuomenėje, kuri buvo organizuoja - 
ma už Lenkijos ribų. Lietuva, Lenkijos nuskriausta, nežiūrint to, parodė didelį hu
maniškumą ir įrodė, kad ne visada būna, jog homo homini lupus ėst.

Toje knygoje rašoma, kad rusai darė spaudimą Lenkijai, kad nebūtų Lietuva 
anuksuota. Dėjosi Lietuvos geradariais. Bet kas atsitiko vėliau? Padarė tą, ką Len
kija norėjo padaryti. Poniška Lenkija norėjo, o proletariška Sovietų Sąjunga padarė. ;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ SUPERMARKETO
GRĮŽTANT

(Pradži. ar. 1(2129).

VAISIAI IR DARŽOVĖS 
Dietistal, ištyrinėję mėsos 

kokybę,kartais suSunka:”Pa
laiminti vegetarai, jie pavel
dės žemę". Kažin? Bevelk 
visi Šiltųjų kraštų vaisiai 
a|eina Iš Vidurio Amerikos 
per Jungtinių Valstybių kom
panijas. Didelė dalis kitų vai
sių ir daržovių, ypač žiemą, 
yra irgi amerikoniškos kil- 

f mės. Taigi mūsų maistu ir 
sveikata rūpinasi Amerika.

Su šiltųjų kraštų vaisiais 
yra tas nepatogumas, kad jie 
auga skurdžioje žemėje, kur 
gausūs ir smarkūs lietūs iš
plauna pūvenas ir mineralus.
Be to, karštame drėgname 
klimate yra daug visokių 
vabzdžių. Tat vaislnlnkyste 
užsiima didelės kompanijos, 
naudojančios moksliškai ga
lingas priemones: didelius 
kiekius cheminių trąšų,, in- 

Ą sektlcidų, herbicidų, fungi
cidų. Bananų plantacijo
se trečdalis darbininkų ski
riami tiktai kovai su vabz
džiais: jie pila ant medžių 
nuodus, paskui vaisius plau
na priešnuodžiais ir galop 
Vandeniu. Žinoma, pašalina
ma tuo būdu tik nuodų dalis, 
pasilikusi ant vaisių odos, 
bet ne ta, kuri yra įsisiurbu
si vidun.
, Nedaug geriau ir su vieti

niais vaisiais. Jais verčiasi 
prekybiniai sodininkai, gerai 
įislsavinę visas mokslines 
priemones. Vaizmedžlai yra 
taip gausiai apipurškiami 
nuodais, kad nuo jų išmiršta 
bitės, ieškodamos žieduose 
medaus. Ant rinkoje parduo
damų vaisių kartais dar gail
ina matyti tų nuodų žymių. 
Rašytojas Bromfield, vėliau 
tįapęsūkininku, mini, kad so
dų žemėje, kur vaismedžiai 
ilgai buvo purškiami arseni
ku, buvo rasta po toną jo mi
šinių vienam akre.

Dabar žmogų yra apsėdęs 
kovos įkarštis su bet kuo, kas 
bebūtų: priešai, kirminai, 
bakterijos.Obuoliai per šimt
mečius augo ant medžių, be 
didelės pagalbos ir be jokios 
kovos. Bet pasauližvalga pa- 

v sikeitė.
St. Hilaire atkalnės, prie 

Montrealio, buvo apaugusios 
vaismedžiais. Paskui tie so
dai pateko į kontraktorių ran
kas. Jie atėjo su buldozeriais, 
išrovė medžius ir taip atsi
rado statybos "projektai", o 
juose šimtai vienas į kitą pa
našių namų. Klemuose kar
tais buvo palikta po obelį: de- 

v y koratyviniais tikslais. Žmo
nės susikėlė į tuos namus. 
Atėjus rudeniui, obuoliai ėmė 
kristi. Stebėdamas krintantį 
obuolį, Newton as sukūrė trau
kos dėsnius. Namų savininkai 
tokiomis mintimis neužsiėmė 
Juos kankino nerimas. Ką da
ryti su tais obuoliais. Jie bu
vo pripratę prie minties, kad 
obuoliai imami iš polyjetyle- 
no maišelių, o ne nuo žemės. 
Be to, tarp jų vienas kitas su
kirmijęs. '"’ai yra kirminų ir 
kituose ? Valgydamas prarysi 

“ kirminą, jis tau pragrauš žar
nų sieneles. Tat jie surinkda
vo tuos obuolius, sukrovę juos 
į mašiną nuveždavo ant kalno 
ir išversdavo, o grįždami nu
sipirkdavo keletą svarų Mcln- 
tosh’Ą polyjetyleno maišely. 
Tai kainavo pinigo, bet sąžinė

buvo rami.
Visos Kanados daržovės yra 

stipriai užnuodytos chemika
lais, bet ypač tos, kurias lie
tuviai labiausiai mėgsta: bul
vės ir kopūstai.

Bulves doryforai taip apnin
ka, kad jas sunku užauginti 
net darže. Anksčiau, kol lai
kas nebuvo pinigai, žmonės 
taip darydavo: eidavo išilgas 
vagas su indu, kuriame įpilta 
žibalo, ir mušdavo laiškus 
lentgaliu. Doryforai sukris
davo į tą indą. Dabar niekas 
tokiomis primityviomis prie
monėmis nesivargina specia
lūs nuodai gaminami bulvėms. 
Lauko apipyllmas nuodais pa
ima mažiau laiko, negu dory- 
forų nurinkimas. Be to, tai 
moksliškiau ir progresyviau. 
Žinoma, nuodai sulįs į bulves 
per laiškus ir per šaknis. Bet 
jas valgo ne būtinai tie, kurie 
jas sodina.

Vienas Kanados vokietis 
darbininkas, kalbėdamas apie 
savo kitus tautiečius, išreiš
kė pasipiktinimą: jie taip ėda 
kopūstus, su tokiu balsiu pa
mėgimu, lyg kad kultūra jų 
būtų visai nepalietusi. Jei to 
vokiečio muzikinis skonis yra 
lygiai klaidingas, kaip jo nuo
monės apie raugintus kopūs
tus, jo tautiečiai gerai pada
rytų vengdami jo koncertų. 
Rauginti kopūstai buvo Dievo 
palaima vokiečiams, bet ypač 
lietuviams. Tai buvo vienin- 
tėlls nevirintas maistas, ša
lia svogūnų, per ilgus žiemos 
mėnesius. Be jų, daugybė 
lietuvių būtų pakratę kojas nuo 
skorbuto. Lietuvoj rauginti 
kopūstai buvo dažnai valgomi 
nevirti, su tušytomis bulvė
mis. Šviežių kopūstų sunka 
išgydo pikčiausią pilvo uleerį 
per kelia? savaites. Ameri
kiečiai kopūstų mąža tevalgė 
ne kultūriniais sumetimais, o 
todėl, kad jų neturėjo: juos 
pakeisdavo kopūstlnls kirmi
nas. Lietuvos kopūstlnls kir
minas yra margas, kaip drug 
kitų gyvių lietuviškoj gamtoj: 
geniai, gyvatės. Taigi lengvai 
matomas. Jis turi ir kitų lie
tuviškų savybių: nerangus, 
nevislus. Be to, neėdrus. 
Žmonės pareidavo per dar
žą su vendens dubeniu, juos 
nurinkdavo taip porą kartų 
per vasarą, dar pašlakstyda
vo lapps sūdytu vandeniu. Tuo 
derlius ir būdavo apgintas. 
Amerikos kirminas yra švie
siai žalias: nematomos spal
vos. Dargi be galo vislus ir 
begaloėdrus. Nuodai yra pi
lami aut kr.pū««*i> hr> neršte

Panašiai daroma ir su ki
tomis daržovėmis. Darže nie
kad neteko pastebėti agurkų 
ligų. Bet auginant juos lau
kuose rinkoj — vis toj pačioj 
žemėj ir cheminėmis trąšo
mis — juos puola mozaika ir 
kitos ligos. Tomatus šiek tiek 
gadina vabzdžiai. Tat jie yra 
gausiai barstomi nuodais. Tai 
duoda net savotišką veidą Ka
nados gamtovaizdžiui: va
žiuodamas gali stebėtis bal
tuojančiais laukais, kaip Si
najaus dykuma, padengta dan
giška mana.

Mažiausi;, apnuodytos yra 
pačios re mgiausios dar
žovėse mon >s ir salotos. 
Juos labai retai kirminai te
isuole.. Ant jų nuodus pila tik 
progresyviausieji augintojai: 
ne iš reikalo, bet iš įpročio 
ir progreso pamėgimo. B. d.

JAU VIENERI METAI.,,
Jau vlenerl metai,kaip 

palikai savus. . . Jau metai, 
o tu vis nepasiilgsti savųjų . 
Aš žinau, tau miela savo la
kios dvasios formoje plas- 
dentl virš Kintų. Ten tavo 
akys Išvydo pirmą šio pa
saulio šviesą. Ten pirmus 
žingsnius Išmokai žengti. Aš 
žinau, kad tau malonumas 
stebėti Baltijos bangų mig
dantį ošimą. Jos tau kaip 
motinos rankos, ant kurių 
kūdlly'tėje vakarais ramiai 
užm Igdaval.

Nors tave gal žavi Baltija, 
nors Tėvynė tavęs reikalinga 
tačiau tavo mylimieji be ta
vęs labai liūdi. Tiesa, tu pa
likai daug savo raštų,veikalų 
Ir knygų, Idant čia pasilikę 
ramintus!, bet daug ir pali
kai darbų, kurie laukia už
baigiami: Vytautas Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis, Kova 
dėl Klaipė los, Vilniaus 
Krašto Desertaclja, Karas Ir 
Hitlerinė Sistema. Nors Ir 
labai darbščiai, tavo mielai 
gyvenimo draugei, Valerijai 
Anyslenel tavo paliktus ęlar- 
bus yra sunku tvarkyti.

Jei sugrįžtum, tavęs lauk
tų sūnus dr. Jurgis Anysas Ir 
jo žmona Inž. D. Štakytė-A- 
nyslenė. Tavęs pasiilgę duk
tė Gražina Anysaltė-Slavė - 
nlenė, žentas dr. prof. J.Sla
vėnas Irtas angeliško grožio 
anūkėlis,Paulius Julius Sla- 
vėnukas.Pasiilgę Ir laikraš
čių puslapiai, kuriuose taip 
Intensyviai rašei. Sugrįžk į 
tą kraštą Kanadą, kuris buvo 
vaišingas tau ir mums vi
siems. Jei nesugrįšl, tai 
mes tavęs pasiilgę, kada 
nors ateisim pas tave. . .

Bernardas Naujalis

ALGIMANTO

Dr. J/. Anysas miręs 1974.1,29.

Valerija Anysienė, iniciatore 
tvarkyti ir išleisti savo vyro 

dr, Anyso paliktus rastus, ;

£)r. prof. Ąnysas su žmona

KReNI 
VE/IDRoDž/m

GYVENIMIŠKI NUOTYKIAI:

-Vedybos tai lyg uostas kuriame susitinka du /<į 
laivai iš gyvenimo juros - dėsto Kazys draugui.

- Tai matyt aš susitikau kariška laiva. - Atsiliepė; 
draugas.

******

Tula Barbora iš savo mylimojo gavo dovanų 
gražų lietsargi, o po dvieju valandų su tuo pačiu 
lietsargiu sulaužė jam nosi kai sužinojo, kad tokia 
[pat dovana iš jo gavo ir jos drauge.

*******
- Žinai, šiandien tapau laimingas tėvas - pasako 

ja Romas draugai.
- O tai sveikinu. O kaip jaučiasi žmona?
- Kol kas ji dar nieko nežino apie tai.

I ' / <♦*♦**♦***. ;
’ Priimant nauja tarnautoją pareigūnas teiraujasi: 

-Kiek laiko tamsta išbuvai paskutinėje vietoje? 
-Keturius metus, pone.
- O kodėl apleidai ?
- Turėjau. Paskelbė amnestija.

****** *****

| Drąsą tai sugebėjimas drebėti is baimes taip, kad 
kiti to nepastebetu

***********

Valgyk pusryciss kaip karalius, pietus kaip klebonas, 
o vakariene kaip vargšas.

-O KELEIVIS
Lithuanian Weekly

Z 63S EAST BROADWAY
/ ' SOUTH BOSTON, MASS. 02127
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STUDENTAI, VEIKLA IR 
SKYSTOSIOS BATERIJOS
Vienas Šeimos narys daly

vavo paskutiniame liet, stu
dentų suvažiavime Toronte, 
tadir to įvykio bendrosios de
talės buvo žinomos. Tačiau, 
vėl prakalbėti ta tema paska
tino pačių dalyvių pasisaky
mai mūsų spaudoje. Padėtis 
gavosi maždaug tokia — stu- 
diozai, deja, suvažiuoja tik 
pramogai, tiktam"geramLai
kui" ir bevelk viskas. Apie 
tai, šiame ir kitame laikraš
ty, dar prieš patį suvažiavi
mą, teko atsargiai užsiminti, 
vis tikint, had bus geriau ir 
lietuviškasis išeivijos elitas 
— mūsų studentija pajus ir su
pras savo vertę ir tikrąją pa
dėtį bendrojoje išeivlškoje 
veikloje. Gaila, labai gaila, 
bet tos viltys ir lūkesčiai,kaip 
irneišsipildė. Vyko, kaip tas 
garsus! j Vienos kongresas — 
diplomatai lėbavo, puotavo ir 
gėrė ir šoko. . . Visa kita, 
buvo palikta atsitiktinumui ir 
dangaus valiai. Kažkas pana
šaus vyko ir torontiškiame 
studentų suvažiavime. Sausa
kimšai prikimštos pramogų 
vietos, nepaprastas aktyvu
mas privačiuose viešbučio 
kambariuose, koridoriuose ir 
elevatoriuose ir. . . tuščios 
posėdžių, paskaitų salės. - 
Džiugu bent tai, kad kažkokiu 
būdu išrinkta ar sulipdyta 
nauja valdyba ir nuspręsta 
sekantį suvažiavimą šaukti 
Montrealy, be abejo, tikrai 
šauniame didmiesty, kurio 
pramogos, sakoma, vilioja 
vis didesnius savųjų ir Jžsle- 
nlečių turistų būrius.

Pačių studentų nuomone, 
didžiausią problemą suvažia
vimų metu sudaro kaip ir be
saikis svaiginamųjų gėrimų 
naudojimas. Jei jau ir į ryt
metines paskaitas negausūs

dalyviai teįstengia atsilankyti 
su kokteilių stiklais rankose, 
jęl absoliutinė dauguma dar 
tuo metu iisisi-miega kamba
riuose po naktinių linksmy
bių, tai jau nelabai daug ko 
galima tikėtis’ iš tokio susi
telkimo. Nenuostabu, kad pa
čių studiozų nuomone, reikė
tų Šaukti du skirtingus suva
žiavimus — vieną grynai pra
moginį — socialinio pobūdžio 
ir kitą grynai skirtą darbui. 
Nereikia būti pranašu spėlio
jant, kiek šimtų subėgtų pir
mojo įvykio šaukiami ir kiek 
dešimčių atsirastų antraja
me.

Žinoma, ne kiekybėje glūdi 
kokybė, bet tai reikštų, kad 
rimtam organizaciniam dar
bui, veiklai, teatsirastų labai 
nedaug savanorių, tuo tarpu 
linksmybėms, kandidatų nie
kad nepritrūktų. Tai jau be
veik kasdienybė, toli gražu 
ne vien jaunimo tarpe paste
bima. Ar visa tai yra kaltini
mo aktas jaunimui ? Toli gra
žu ne. Jaunieji, mažiau ar 
daugiau, seka vyresniųjų pė
domis ir įpročiais. Tas itin 
liestų "skystosios" pramogos 
dalį. Raskime bent vieną vy
resniųjų stovyklą, studijų 
dienas, suvažiavimus, kon
ferencijas, kurių metu būtų 
apseltabe besaikio svaigina
mųjų gėrimų naudojimo, sa
lėse ar privačiuose kamba
riuose ar (jei vasaros metu) 
gamtos prieglobsty. Lyg ir 
šaipomės iš gausaus svaigalų 
vartojimo Lietuvoje, visai' 
pamiršdami, kad ir mūsų pa
čių padangėje nėra jau taip 
viskas ramu ir sausa. Vaiši- 
namės, lėbaujame ir nugelta
me, atsiprašant, "lietuviš
kai", tai turbūt reikštų bate • 
rijas tuščių bonkų, kurių tūrį 
matuojant kvortomis ir galio
nais, susidarytų impozantiš
kos skaitlinės. Kodėl tad, 
kaltas tik jaunimas ? Obuolys 
nuo obels, juk taip netoli ' 
krenta...
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NEPAPRASTAS EMIGRANTAS.)..
■. ( Atkelta Iš 3 psl.)

kiekvieną jūreivį. Per taip vėlu. Estas-jau buvo Išlipęs 
vadinamus "nuoširdžius" Ir krantą Ir pabėgęs. Nežlno- 
"drauglškus" pasikalbėjimus damas ką toliau dalyti, tra- 
jls, kad Ir ne visu šimtu lerl° kapitonas per radiją 
procentu, gerai Ir įgudusiai paprašė naujų Instrukcijų, 
sugeba Iššifruoti Indlvldua- "Zampolltas’Jam įsakė sku - 
lietinius sovietinio jūrlnlnk blal Išlaipinti desantą Ir 
popink i ar jų "silpnumus" krante Ieškoti pabėgėlio, 
įvairiems buržuazinės sant- Tačiau Ir šis bandymas buvo 
varkos gyvenimo pranašu- nesėkmingas Ir traleris, 
marns. Pastebėjęs kad Ir prisirišęs tanklaivio moto- 
mažlauslą jūrininko Ideolo- rlnę valtį, turėjo grįžti be 
ginę silpnybę jis įpareigotas pabėgėlio.
duoti savo rekomendaciją a- Vėliau "zampolltas" Iš 
ple jūreivio patikimumą se- aukštesnių sovietinių Instan- 
kančlam reisui. cljų susilaukė didelį papel-

Bet, nežiūrint visų,kokios klmą. Ir tel ne tiek už nedo- 
tlk galimos, apsaugos prie- vanotlną nebudrum , ar po- 
monlų, nevienas sovietinio Utinių komplikacijų su ang- 
lalvyno jūreivis yra Išslydęs lals, klek už sovietinio 
Iš laivo polltruko rankų Ir prestyžo anglų akysepaže- 
prležlūros. Vieną tokį įvy- minimo.Mat, sovletlnls"de- 
kįpapasakojo pats Eugenijus s antas" savo išvaizda kuo ne 
Mležlalškls. ' mirtinai Išgąsdino ramius

Buvo taip, kad prie Shet— Shetlando salų pakraščių ga
lando salų sovletųlalvalžve- ventojus. Kaip daugelis jū- 
jojo silkes. Klek arčiau relvlų, kuriems tenka Ilgus 
kranto stovėjo Inkarą Išme— mėnesius Išbūti jūroje, tra- 
tęs tanklaivis. Tanklaivio rlovyrai buvo neslskutę Ir 
motorinės valties motoras apžėlę Ilgomis barzdomis, 
buvo sugedęs Ir prie jo visą Prieš Išlipant, nebuvo laiko 
dieną dirbo estas mechanl- Ir drabužių nakelstl. Teko 
kas. Atlikus pataisos darbą, Hptl į krantą su nuo sunkaus 
reikėjo laivą nuleisti į van- darbo suplyšuslomls ir.žu- 
denį Ir Išmėginti variklį, vies krauju suteptomis "var 
Pagal taisyklę, keli jūrlnln- tenkomls". Tad nesunku 
kai turėjo vykti kartu, kad skaitytojui įsivaizduoti, ką 
vienas kitą " pridabotų" Ir pergyveno Shetlando salų 
"zampolltul" nepadarytų ne- gyventojai, kai aną saulėtą 
malonumų. Bet kažkodėl, tą popietį 15 ar 20 į banditus 
saulėtą vasaros vėlyvą po- panašūs vyrai, Ir dar nesu- 
pletį visi buvo aptingę Ir tik pruntama kalba vienas kitam 
mechanikas estas buvo nu- rėkdami, pasileido ramlo- 
lelstas su valtim į jūrą. mls kaimelio gatvėmis ar 
Nuobodulio pagauti kiti laivo šokinėjo per daržu tvoras. . ’. 
jūreiviai,persilenkę per re- ** *
llngą, stebėjo,kaip mechanl- Eugenijaus Mležlalšklo
kas suko plačius * ratus ap- šuolis į laisvę buvo padary- 
llnk tanklaivį. Tik staiga vi- tas tuo metu,kai tanklaivis 
si krūptelėjo, kaip ratus be- "Žalgiris" atplaukė į Klello 
sukdamas estas pakeitė uostą, Vakarų Vokietijoje, 
kryptį Ir pilnu greičiu pra- Laivui keletą dienų pabu*>s 
dėjo tolti kranto link.Iki vus uoste, dalis jūreivių bu- 
Shetiando salų buvo kelios vo Išleisti į miestą. Į krantą^ 
jūrmylės. "zampolltas"pavienių jūrel-i

Apie neįprastą įvykį sku- vlų neleidžia. Visi turi eltl’i 
blal buvo pranešta "zampo- P° du ar tris kartus. Tokiu’’- 
tul", kuris net sukliko pa- būdu vienas jūreivis saugd'i 
matęs tolstantį estą. Jis lėk- kitą,kad kur nors"nepaklysi*q 
te užlėkė į radisto kambarį tll"- Be to, Išėjimui "zanw 
ir pareikalavo, kad vienas polltas" dar parenka toklws.fl 
arčiau kranto esančių žve - jūreivius,kurie vienas kttiąV 
jybos tralerių vytųsi estą, mažiau pažįsta Ir nėra taip 
Traleris "pilnu garu" vijosi susibičiuliavę.
pabėgėlį, bet buvo Jau per ’ /Bus daugiau/
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA”

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMYBĖ 
ŠVENTĖ

Vasario 16minėjimas ruo
šiamas šeštadienį, vasario 15 
d., 4 vai. p. p., Scott Park 
gimnazijos auditorijoj. Į mi
nėjimą atvyksta Iš Amerikos 
Simas KUDIRKA, kuris Ir 
bus pagrindinis šventės kal
bėtojas.

Meninę programą atliks 
mergaičių choras Aldas su 
sol. V. Verlkalčlu, "Gyvata- 
ro" jaunesn. šokėjų grupė Ir 
Aukuro aktoriai.

Sekmadienį, kaip visada 
pas mus, A V šventovėje 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrlmo įvykis bus taip pat 
tinkamai paminėtas.

RAŠYT. ANT. GUSTAITIS 
HAMILTONE

Tradicinio medžlotojų- 
žūklautojų klubo zuikienos 
vakaro meninei programai 
atlikti rengėjai atsikvietė Iš 
Bostono rašytoją - humo
ristą Ant. Gustaitį. Šio 
klubo parengimai kolonijoje
yra gana Išpopuliarinti Ir vi
sada gausūs dalyviais . Šiais 
metais žinomo humoristo 
atvykimas pripildė salę pil
nutėliai. Rašytojas skaitė a- 
ple visuomenę, visuomeni
ninkus Ir veiksnius labai pa
gaudamas savo humoristine 
kūryba, kad Ir jau "siūbuo
jančios" publikos dėmesį.

toronto
PRAĖJUSIŲ METŲ LINKS
MYBĖS

Trisdešimtaisiais daugu
mos tautiečių atsiskyrimo su 
tėvyne metais Toronto lietu
viai gyveno ir veikė įprasta, 
tvarka. Buvo sotūs, visko 
pilni, taigi ir laimingi savo 
emigrantiškoje dalioje. Vis 
gausiau į Lietuvą svečiuotis 
traukdami, tenai terado skur
dą ir priespaudą. Užtad grįžę 
galėjo dar labiau džiaugtas 
savo karais, hauzais ir koti- 
džiais, įgytais prakalto ir 
overtaimo dėka, bei grožėtis 
ir didžiuotis kilnesne kalba 
kalbančiais vaikais ir vaikai
čiais. Vargiai jie ieškojo at
ramos savoje žemėje, savuo
se žmonėse. Daugumas jų iš
vyko ir grįžo čiabūvials. Ki
taip su jaunimu. Jie anksčiau 
nematytoje Lietuvoje traukė 
savo prigimties syvus. Daž
nas sakė pagaliau pajautę kur 
nors pasaulyje priklausą.

Trisdešimtųjų užmirštos 
sukakties metų Vasario Še
šioliktosios minėjime Elona 
Vaišnienė naiviai mėgino pra
kalbėti tiesiai ir apie dalykus, 
kurie svarbūs dar besirūpi
nantiems lietuviškąja gyvas
timi svetur. Deja, nebuvo Ji 
nei suprasta, nei išklausyta, 
orei iš anksto pasmerkta tų, 
6 psl.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A) 6%
Santalkas (Nuo spalio 1 d.) 19%% 
Terminuotus depozitus 1 metu 10% k
IMAME UŽ:

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%%

Vakarienei buvo naujenybė 
karštas zuikienos patiekalas, 
kuris tuoj visas buvo Išpar
duotas .
J. A. GEDRIMU VEDYBINĖ 

SUKAKTIS
Šeštadienį į B. B. Venclo

vų namus, Grimsby, suva
žiavo gausus būrys hamllto- 
nlečlų paminėti J. Ir Ant. 
Gedrimų vedybų sidabrinio 
jubiliejaus. Bankete sveiki
nimo kalbas pasakė kleb . 
prel. dr. J. Tadarauskas, 
vysk. M. Valančiaus lit.mo
kyklos v-jas J.Mikšys Ir Iš 
Lietuvos buvęs kaimynas K. 
Mileris. Sukaktuvininkams 
buvo įteikta gražių dovanų Ir
palinkėta Ir toliau gyventi 
tokį pat sėkmingą Ir visiems 
pavyzdį rodantį šeimos gy
venimą.
A. V. ZUBU ĮKURTUVĖS IR 

SUKAKTIS
Jų sukaktuviniai metal- 

33, bet suvažiavę Į Vytauto 
Ir Adolf Inos butą svečiai apie 
tai daug nekalbėjo, nors 
prel. dr. J. Tadarauskas pa
sakė jiems sveikinimo kalbą
Ir buvo sugiedota Ilgiausių 
Metų. Tai buvo daugiausia 
Įkurtuvių vakaras. Į Hamll 
toną atsikėlusi čia gyventi 
lietuvio Inžinieriaus šeima 
norėjo atsidėkoti artimie
siems už malonų jų priėmi
mą Ir už visokią pagalbą, bė
giku riant naujoje vietovėje.

K.M.

Mūrai kylo ir tebekyla. 
Anapilio sodyba toli gražu ne
baigta. Užplanuota bažnyčia 
tapo ir liko popieriuje, tik ne
žinia kokiame. Mat išmintin
gos galvos, architekto pro
jekte pasigeduslos lietuviš
kumo, nusprendė pakviesti 
šiaučių, kad sukirptų eilutę. 
Nebe reikalo sakoma, Jog ne
tik valdžios, bet ir pastatai 
būnatlktokie, kokių esą ver
ti jų užsakytojai. Išimtimi 

kurių Lietuva esanti čia, pa- lieka rašeivų su pašaipa 
čių sukūrta Toronte, Montre- linksniuojamas Anapillo"bun- 
alyje ar Čikagoje. keris".

Šešis ar daugiau tūkstan- Kadaise puikybėn kėlęsis, 
čius skaičiuojančiai Toronto bet Anapilio nustelbtas Prl- Jr tarėsi reaguoti į vietinėje 
lietuvių kolonijai pernai tik
rai netruko savųjų viešų pa
talpų. Vakariniame Missis
sauga priemiestyje jau galu
tinai užbaigta Anapilio salė.
Netik užbaigta, bet jau spėta reikia laukti, kad čia,netruks 
paskandinti asfalto mariose, tautiškumo, o svarbiausia, 
nelygapsipirkimo skvėruose. architektūrinės nuovokos. 
Tenai buvo apščlai vietos ne— Rudenį Torontan buvo su
tik Bingo entuziastams, bet vykę keturi šimtai Kanados ir 
ir įvairiausiems baliams, JAV studentų. Šauniame vieš- 
rankdarbių parodoms, spor- būtyje jie jaunatviškai pra- 
tui, bei papusryčiavimul po leido savaitgalį, o kai kurie 
dažnėjančių nulydėjimųį gre- pasiklausė ir paskaitų bei iš- leisti dažnam prailgstančias 
timą lanką.

Pilnam naudojimui atleisti nizacijos vadovybę iš toron- kartais ir pakeiklKnios, val- 
ir naujieji Lietuvių Namai, tiečių. Taip pat sutarė kitais džios dėka Lietuvių Namuose 
tuo tarpu tik dar be savo šer- metais vėl susitikti Kanadoje, veikė nuolatinis pensininkų 
dies - užeigos, arba, kaip šį kartą Montrealyje. Mokin- klubas,kuriame rankdarbiau- 
kas vulgariai vadina, baro, ti mėgstančių vyresniųjų nu- ta, kortuota, skaityta ar tik 
Tačiau ir taip čia lietuviška- slskųsta, jog studentų šuva- smagiai šne'ručiuotasi. Tai
sis gyvenimas virė kasdien, 
nekalbant apie tikrųjų Namų 
išlaikytojų-binglninkų kam
šoj tris kart savaitėje. Sek
madienio popietėse užkan
džiauta, bet kas ten vyko, NL 
skaitvtojai jau žino iš Toronte 
socialinės skilties. Rudenį 
buvo šauniai apvaikščiotas 
ipenės-Gedimino Pilies įkū
rimas. Tiktai kai kam galėjo

Po visų Švenčių, sekmadie
nio popietėje į svetainę besi- 
renką svečiai dar tebėra pa
kilioje nuotaikoje. Nužiūrint, 
kad jau yra praėję keletą die
nų, žmonės, atrodo, dar te
begyvena Naujų Metų sutiktu
vių įspūdžiais. Visi patenkin
ti, juokaudamlesi kalbasi ir 
dalijąs! įdomesnėm baliaus 
detalėm. Atrodo trūksta tik 
reiškiamų linkėjimų, kurių 
čia buvo tiek daug, ir taip ne
pagailėta sutinkant Naujuo
sius Metus. Ar kaip, draugiš
ku* paprastumu, torontiečiai 
elgėsi tą naktį požeminiuose 
traukiniuose, grįždami iš 
įvairių sutikimo balių. (Ir šį
met, jau treti metai iš eilės, 
N. Metų išvakarėse, visas 
miesto susisiekimas buvo ne
mokamas. Išlaidas, $30,000-, 
padengė Guineas Distillers 
Co.).

Prie, vien vyrais, gausiai 
apsėsto stalo, ąvečlai gėrisi 
Lietu’. ių Namų administraci
jos, 'alklnlnkauj'^t moterų 
būrelio, surengtu balium. 
Puikiai išpuošta jale,geru 
orkestru, gražiai padengtais 
ir gausių valgių pasirinkimu 
apdėtais stalais. Ir, žinoma, 
12 vai. paduotomis, atšaldį/to 
šampanobonkomis. Visa pa- ' 
vyz dingą tvarka buvusi naujo
jo šeimininko Algio Juzukonio, 
jo dešinės rankos Kazio Dau
nio ir darbščiųjų Vaclovo ir 
Julijos Skrebutėnųnuopelnas.

Vienas vyras stebisi, kaip 
čia pavykę sutraukti 450 da
lyvių, užpildant didžiąją sa

parūpti ar Vilniaus įkūrėjui 
nebūtų talkininkavę talentin- 
gesni meistrai.

Senoje Prisikėlimo parapi
joje irgi netruko įprasto vei
kimo: balių, sukakčių, paro-: 
tdų, sportavimo, susirinkimų. 
Dabar jau yra kur visiems 
pagal skonį, pagal poreikį, 
pagal simpatiją namų ar pa
rapijų galvoms.

si kėlimas, aišku, negalėjo spaudoje mums daromas ne
atsilikti. Ilgus metus laikina teisybes. Organizacinė inflia- 
laikyta bažnyčia šiemet turė
tų išvirsti į tikrą šventovę.
Nors planai dar neviešumoje.

cija būtų pagirtina, jei atski
roje grupėje būtų rūpinamasi 
kaip tobulinti savo pomėgį, o 
netapti dar vienu savimi gar- 
džluojančluslų sambūriu.

Prieš puskapį metų dar pil
noje jaunatvėje, dabar jau po
ilsyje nuo kasdieninio darbo 
tautiečiai tik neperseniai su
ėjo į draugę, kad vlenamžių 
tarpe galėtų maloniau pra

rinko savobeirstančios orga- dienas. Duosnios, tegul mūsų

žlavime nebūta gelmės, ne 
taip, kaip anais senais ir ge
rais laikais. Betgi tie patys, 
svarstymus apie išeivių kul
tūrą Bendruomenės suvažia
vime laikė dėjimu iŠ tuščio į 
tuščią. Studentų Šokiuose pri
trūko vietos, gi Bendruome
nės ruošto literatūros vakaro 
gelmių ieškotojai nepastebė
jo.

lę, baro patalpas ir net bal
koną. Tuo labiau, kad tokie 
renginiai buvę abiejų parapi
jų salėse. Ir kas įdomiausia, 
kad čia matėsi visa iškilioji 
Toronto visuomenė.

Greta sėdįs kaimynas, tuo
jau tą paaiškina. Pradėjęs 
kalbėti, jis sako, kad dalinai 
to priežastimi buvęs šįmet su 
ponia čia dalyvavęs radijo ir 
TV pranešėjas J. R. Simana
vičius. Anksčiau, radijo va
landėlės vedėjas rengdavo 
Naujų Metų sutikimą kurioje 
šaunesnėje miesto salėje. Šį
met jis tokio baliaus nesuren
gė, o ateidamas į Lietuvių 
Namus jis atsivedęs ir lietu
višką aristokratiją. Todėl šį
met čia ir matėsi tiek daug 
gražių žmonių. Kaip kanadie
čiai, tokiais atvejais, mėgsta 
vadinti save Iškiliaisiais: 
"beautiful people". Be to, ne
žiūrint jau iš vakaro krintan
čio sniego, baliuje dalyvavęs 
gražus būrelis iš Osbawos ir 
iš Vasaga Beach.

Besibaigiant seniems me
tams, pirm. J. Strazdas tarė 
trumpą sveikinimo žodį, o Si
manavičius galingu baritonu 
užtraukė Tautos himną. Iš 
praeities stiprybę semianti 
giesmė persimetė į žmonė
mis perpildytą salę. Dorybės 
takais einantieji ir žmonių ge
rovei dirbantieji, prie stalų 
sustoję Lietuvos sūnūs, di
dingai traukė visų širdyse žy
dinčią vienybę.

Toliau, kalbėdamiesi apie 
sutikime dalyvavusią publiką,

Netrūko stovyklų jaunimui: 
skautams, ateitininkams, 
sportininkams. Visos jos tu
rėjo turiningas programas. 
Neveltui vienas tėvas džiaur 
gėsi, kad jo vai k.-T skautų sto
vykloje iš moko. .. angliškai. 
Mokslui ypač pasi darbavę tiek 
jauni tiek seni vadovai.

Šeštadieninėje mokykloje 
mažėjo mokinių skaičius. Ma
žėjo ir mokyk’inio amžiaus
vaikų. Buvę medkirčiai ir - tik stebisi, kaip kosmetikos 
tarnaitės išleido savo pagrln- 
dlnukus, o jaunesni išmoko

, riboti prieauglį. Vietinė kal
ba vis įkyriau veržėsi į lietu
viškąją mokyklą. Kaip nesi
verš, jei tėvai su savo vai
kais švebeldžiuoja tutelšiš - 
kai, o mokytojai teisina
si "išeivijos sąlygomis".

Į lietuvišką spaudą rašyti 
mėgstantieji susibūrė į drau
giją ir veikė gražiai. Jie daž
nai susirinkdavo, klausėsi 
paskaitų, savųjų skaitomų 
lietuviškai ir . . . angliškai, 
rašė žurnalistų pažymėjimus

vienas iŠ teigiamiausių pasta
rųjų metų reiškinių Toronto 
kolonijoje. Pagal lietuvišką 
paprotį, ir pensininkai nega
lėjo sutilpti viename būryje. 
Atskirai veikė pensininkų klu
bas prie Prisikėlimo parapi
jos.

Laimingu ir Šviesių seotv- 
nlasdešlmpenktųjų metų To
ronto lietuviams . /a.

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: 

93/ą% už 90 dieną term, depozitus 
9% už 1 metą term, depozitus 

i' 8’/i% už taup. sąskaitas 
6% už depozitus (čekių sąskaita). 

K API TALAS: $8,800,000

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

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietą, Uakynu 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietą (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais Šeštadieniais uždaryta).

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

vyrai paliečia pačius žmones 
gerą jų elgesį ir apsirengimą. 
Rečiau čia matomus vyrus, 
vakarinėse eilutėse ir moterų 
balinius drabužius.

Ypač moterų.
Vienas pilietis, aiškinda

mas savo patirtąjį įspūdį pri
sipažįsta, kadlš karto jia,ne- 
slorlentavęs dėl salėje sklin
dančių keistų atspindžių. Pa
prastai pritemdytoje salėje 
tokie efektai gaunami nuo pa
lubėje kabančio ir iš lėtai be
sisukančio veidrodinio gaub
lio, į kurį iš visų pusių yra 
atkreiptos stiprios šviesos. 
Niekur nematydamas tokio 
gaublio, vyras rimtai susido
mėjęs atspindžių šaltiniu. Tik 
šokant antrą ar jau trečią šo
kį, jam paaiškėję, kad tie, 
salės sienoms ir palubėmis 
klaidžioją atspindžiai ėjo nuo 
auksu ir sidabru blizgančių
moterų drabužių.

Aptardami geriausiai apsi
rengusias ponias, valandėlę 
vyrai tarp savęs nebesutinka. 
Tame Naujųjų Metų baliuje 
buvę tiek daug, vienu už kitas 
puošnesnių moterų, kad jiems 
būtų neįmanoma visų čia ir 
besuminėti. Jie tik išvardina 
parengime dalyvavusią, prieš 
keletą metųį Kanadą emigra
vusią Teklę Benotienę. Vyrai

ir gero apsirengimo pasėko
je, toji, tiek daug vargo Si
biro tremtyje patyrusi mote
ris, tapusi tiesiog nebeatpa
žįstamai puošni dama.

Bet kada pasikalbėjimo te
ma nukrypsta prie pačių puoš
niausių ir skoningiausių de
rinių, visa vyriškoji galerija 
sutinka, kad tai elito grupei 
atstovavo dr. Elena Zubrienė, 
Valentina Simanavičienė ir 
operos solistė Radzevičiūtė.

Baliaus metu buvęs paste
bėtas ir su Kalėdom nepasi
baigęs dosnumas. A. Luko
šius, savo stalo dešimtuką 
apdovanojo žmonos Aldonos 
iš Brazilijos atvežtom, te
nykščio konjako borikom.

Tarp visų linksmybių ir ge
rų nuotaikų pasitaikė ir liūde
sio gaubiamų apraiškų. Prie 
vieno stalo stovėjo dvi tuščios 
kėdės. Tas vietas buvo užsa
kę žinomi verslininkai Jonas 
ir Uršulė Bleizgiai. Prieš 
pačias Kalėdas, Jonui kiek 
sunegalavus buvo padaryta 
skubi operacija. ♦ Po to liga 
taip susikomplikavo, kad ve
lionis nebesulaukė net šven
čių. Gedului aptemdžius visas 
Kalėdas, liūdesį simbolizuo
jančios dvi tuščios kėdės, 
niekieno nepastebėtos, sto
vėjo pačiame linksmlauslame 
metinio parengimo sūkūryje.

MBM LIETUVIŲ NAMAI

Toronto LIETUVIU NAMAI 
yra įkurti visų lietuvių, be 
jokių pažiūrų skirtumo,kad 
jie patarnautų visiems lietu
viams.

Pradžioje tie nedideli na
meliai ant Dundas Ir Osslng- 

ton gatvių kampo,lietuviams 
įsteigė kredito kooperatyvą 
’’Parama'’, sudarė sąlygas 
paslruošt dainuot chorui 
"Varpas", tautinius šoklus 
šokt ansambliui "Gintaras", 
davė patalpas skautų suei
goms, sportininkų suėji
mams, lituanistiniams kur
sams Ir daugeliui organiza
cijų. To laiko apskaičiavi
mu Lietuvių Namai veltui 
davė Toronto lietuviams pa
talpų už 4. OOO dol. į metus. 
Turint galvoj,kad tokius pa
togumus telkė per 20 m. - 
materlallnė nauda tų mažų 
Lietuvių Namų ne taip jau 
maža.

Nauji TorontoLN yra daug 
didesni Ir žymiai geresnėje 
miesto dalyje, dėl to jie 
duoda dar daugiau audos 
Toronto lietuvių kolonijai.

Be visa kita, virš 30 lle- 
tuvių juose turi nuolatinį 
darbą Ir LN jiems Išmoka 
virš 1OO tūkstančių dol. algos 
per metus.

Vargu ar kita kuri Toronto 
lietuvių visuomeninė organi
zacija duoda tiek naudos. 
Materialinė nauda lietuvių 
visuomenei gali keleriopai 
padidėti, jei mes šluos LN 
stipriau paremsIme.

Šiuo metu LN turi apie 
12OO narių. Kad būtų leng
viau susirinkimuose Ir bare 
tartus registruot’, yra vl- 
;lems Išrašytos nario kor
ei ės. Liko apie 300 dar ne- 
šdallntų kortelių, nes ne

žinomi adresai. Neatslėmę 
prašomi atsiimti LN arba 
pranešti adresus, kad būtų 
galima nusiųsti.

Sausio 25 d. LN didžiojoje 
sal ėję įvyko muz. sol. V. Ve- 
rlkalčlo 50 m.sukakties pa
minėjimas Ir jo, kaip diri
gento Ir visuomenininko pa
gerbimas.

Pereitą savaitę į LN na
rius įstojo: Povilaitis And
rius įmokėjęs $1OO, Šal
kauskas Stasys-$1OO, Vaice
kauskas Erikas -$1OO,-

Nario įnašus papildė: El- 
dukaltls Pranas $50, Staus
kas Antanap $20, Ir Toronto 
Šatrijos RambynoSkautų Tė
vų Komitetas $50.
• Toronto miesto rinkimai į 
savivaldybės pareigūnus Įvy
ko gruodžio .2 d.

Inž. Tony O’ Donohue,ku
rio žmona Aldona/ Gvazdal- 
tytė/yra lietuvaitė, buvo Iš
rinktas į aldermanus 2-je a- 
pyllnkėje su 6175 balsais .Jis 
kandidatavo prieš du metus 
Į Toronto burmistrus, bet 
pralaimėjo prieš D. Crombie, 
kuris Ir šįmet buvo Išrink
tas. Už poros metų T. O’Do
nahue bus stipriausias Ir

(N ukelta į 7 psl.)

DĖMESIO TORO 'TIEČIAMS I 
NL laikraščio atstovybė* būrelis 
nutarę* spaudo* bailę auruoiti po 
Velykę Lietuviu Namuoaa. Kvie
čiami torontiečiai Jiem* tolklnln • 
kauti, »u*lrlčant *u būrelio pirmi
ninku J.R. Simanavičium.

NL akcijų platinimo reikalai* 
rūpina*! S. Banell*, tol.2* 1-9632.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Lapkričio men. 24 d. miręs SIMAMAS 
MOZŪRAITIS, kuris buvo palaidotas per Šv. 
Kazimiero bažnyčia lapkričio 28 d.

PADĖKA

Širdingai dėkojame visiems suteikusiems 

mums skausmo valandoje užuojautas, gėles, 
vainikus ir užprašytas Šv. Mišias.

Dėkojame visiems, kurie velioni aplankėte 
laidotuvių namuose, bažnyčioje ir palydėjo - 
siems į kapines.

Ačiū šeimininkėms padėjusioms suruošti 
pusryčius: Skučienei, Žurkevičienei, Yuškie- 
nei ir Račiūnienei.

Taip pat dėkojame Šv. Kazimiero parapi* 
jos klebonui kun. F. Jucevičiui už gražias 
apeigas bažnyčioje.

Žmona Seliombjq ir sūnus su šeima

TORONTO .■
(Apeita is 6 psl.) 

tinkamiausias kandidatas į 
burmistrus, kaip |rodė jo 6 
metų praktika savivaldybės 
darbuose.

Antras lietuvių draugas- 
ukralnlečlų kilmės E.Neg-

— rldge Irgi buvo Išrinktas to-
- je pat apylinkėje į alderma- 

nus. Pirmoje apylinkėje Iš
rinktas W.Boychuk,Irgi mū
sų draugas, daug prisidėję 
prie Lithuanian Park pavadi
nimo, belLletuvlų Narnųkū-

-rimo reikalų.
Bendrai, Toronto lietuviai 

miesto savivaldybėje turi 
gerų draugų svetimtaučių. 
Be to, miesto savivaldybėje 
dirba įvairiose pareigose 
nemažas skaičius lietuvių, 
kaip V.Aušrotas, J.Karka, 

v triž. V. Balsys, Petryla, Pa- 
leckas, Poškus Ir kt. Jie,per 
daugelį metų yra susidarę 
gerą vardą, pažintis, Ir, 
reikalui esant, lietuviams 
padeda, kaip privačiuose, 
taip ir organizaciniuose rei
kaluose. J . V

NETINKAMAS ŽEMĖLAPIS. .
rri”!ri’ jį Atkelta Iš 2 psl.) 
nė prielaida netgi atskirai iš
braižyta kairiame žemėlapio 
kampe, kur parodytas situa
cinis Pabaltijo valstybių buvi
mas, netgi frašant angliškai: 
Baltic States. Taigi, visa bu
vusi Prūsija numesta, pado
vanota Sov. Imperijai! Kai tuo 
tarpu reikia tartis su latviais, 
estais, amerikiečiais Ir ki
tais, stengiantis prie Lietu
vos prijungti visa buv. Prū
siją. Lenkai, rusai, vokiečiai 
ir kiti negamina ir organi
zuotai neplatina žemėlapių, 
kuriuose pakraštiniai jų plo

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevi?ius, 1053 AlbanelCr., Duvernay, P.Q. TEL. 669- 8834

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

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

INTERNATIONAL dažų i Žpardavimas -tel. 366 ■ 6237 / 3896

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

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

1975. I. 29

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

Plumbing & Heating kontraktorlue.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

tai atiduodami lietuviams. LB 
Švietimo Tarybos išleistu 
Lietuvos žemėlapiu lietuviai 
toliau vykdo savo tautos nai
kinimą savo pači> rankomis 
ir netgi palaiminimais, gar
sinimais.
NF L F 1ST INAI BANDOMA
ATSIŽADĖTI AUGUSTA V J

1920 m. tarp neprlklav »o- 
mos Lietuvos ir Sovietų Ru
sijos Maskvoje pasirašytoje 
taikos sutartyje Lietuvai pri
pažintas Augustavas. Ta su
tartimi dažnai naudojamasi 
netgi tarptautiniai, nors ja 
Lietuvai sienos išvestos toli 
gražu per mažos, apkapotos 
lietuvių tautos nelaimei. Be t- 
gi tos sutarties paragrafų, 
sutartų sienų nei jokiu būdu 
neleistina patiems lietuviams 
menkinti, ją dar mažinti ir 
netgi viešai per žemėlapi nu
rodyti, kad tos sienos Lietu
vai išvestos per didelės, ir 
štai dabar, J. Kavaliūno Ko
misijos paramstomas J. An
drius tą sutarti laužo ir iŠ 
Lietuvos atima Augustavą*.

Toks elgimasis daleidžia
utas — paraidžiui vykdymas 
dabartinės Sovietų Rusijos 
nurodymų: kur tik galima 
griauti ir naikinti visus ne
priklausomos Lietuvos vy
riausybės atliktus darbus, |s- 
kaitytinai Lietuvos ribas. 
Griauti nepriklausomos Lie
tuvos sienas ir viską, kas jų 
ribose buvo gražaus, kilnaus, 
patriotiško, tautinio, istori
niai lietuviško.

Be to, dar netgi raštų, ban
do skleisti lietuvių tautai ne
priimtiną melą, esą Augus
tavas turfs priklausyti Lenki
jai, esą, Augustave ir apy
linkėse dabar nesą save lie
tuviais laikančių, kaip rašo

montreal
REIKALINGA MOTERIS VAIKO priežiū
rai ir lengvai namu ruoiai,. bent 5 dienas 
savaitėje. Kambarys su maistu Ir geras 
atlyginimas. (Vietove St. Laurent, Mtl.).

Skambinti po 5 vai. vak are — 332 - 2380

PAGEIDAUJAMA LIETUVE MOTE- 
RIS galinti prižiūrėti 6 menesių vai 
kGeros sąlygos su privačiu kamba
riu. Skambinti tarp 7 — 9 vai. vakaro , 
684-05 16.

"Draugo" kultūr. priede 1974.
1.5 d. Augustavas buvęs pa
skirtas Lenkijai 1569 metais.

Iš kur gauti tie nurodymai ? 
Argi ne save lietuviais lai
kantiems reikia vis ir vis iš 
naujo įrodinėti, kad nei len
kai, nei rusai, nei jų slegia
mi gudai neleidžia į mažes
nes li« - vių kolonijas siųsti 
lietuvisk'.i, spaudos, ją pre
numeruojančius areštuoja, 
neleidžiama steigtietuvlškų 
mokyklų, skaityklų, tautinių 
šokių vienetų ir pan. Taip pat 
draudžia lietuviškai kalbėti ir 
neleidžia lietuviais užsirašyti 
per gyventojų surašinėjimus. 
Tai kaip tokie andrlai gali 
tenai surasti lietuvių? Juo la
biau, kad tų sričių lietuviš
kais reikalais visiškai nesi
domi ir apie tai mažai nusi
vokia.

Žemėlapio "autorius" bus 
pamiršęs, kad 1569 m. pasi
rašyta vadinama Liublino uni
ja, kuri lietuvių tautai buvo 
savotiškai primesta. Ren
giantieji Lietuvos žemėlapius 
privalo žinoti ne tik Liublino 
unijos aktą, bet ir daugybę 
kitokių lietuvių tautai reikš
mingų istorinių įvykių. Dri A. 
Šapoka, baigdamas Lietuvių 
Enciklopedijos XVIt. 337 psl. 
straipsnį apie Liublino uniją, 
rašo: "Tuo atgimusi lietuvių 
tauta ją visad vertino kaip 
Šaltinį didelių nelaimių, ne
šėją netvarkos, kuri privedė 
prie valstybės žuvimo".

O tą žuvimo idėją J. An
drius atkakliai gina "Draugo" 
kultūriniame priede. Tame 
straipsnyje yra kitokių netei
singų, lietuviams žalingų 
minčių.

Panašiai "argumentuojant" 
Sovietų Rusija įrodinėja, kad, 
esą, 1940 m. nepriklausoma 
Lietuva pati savo noru įstoju
si į Sovietų Sąjungą, kas yra 
melas. Panašiai kada nors 
gal Vokietija bandys įrodinėti, 
kad Hitlerio laikais nepri
klausoma Lietuva savo noru 
Vokietijai atidavusi Klaipė
dos kraštą, kas irgi būtų 
žiaurus melas.

(Pabaiga sekančiame nr.)

JUBILIEJINIU 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 {galioti- 
niais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems {domios, 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 Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi { 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 Kanadol* matams — $24.00, puta! maty — $13.00, 

trims mėn. — $7.50, vlanam mėn. $3.00. Kitos* JAV vl*tos* matams 
— $22.00, putai matę — $12.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $25.00 matam*. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Ill. 60608

Q] Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS -----------------------------------------------------
ADRESAS _______________________________________________

VC BaČėnaS All Seasons Travel, b.d 
2224 DUNDAS STREET W. 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tek 533-3531 I

GRAŽINA IR VLADAS DREŠERIAI, jiems linkint Ilgiausių

st.catharines^
LIETUVOS SAVAITĖ bus 

paskelbta šiame mieste nuo 
8-to Iki 14-to vasario,pra
nešė miesto burmistras Joe 
Reld per radiją bei vietos 
anglų spaudą. Laikraščiuose 
tilps rašiniai’apie dabartinę 
Lietuvos padėtį Ir bus spe
cialiai tam skirtas radijo 
pusvalandis. Jame kalbės 
burmistras Ir Niagaros Vy
nuogių Šventės karalaitė Vil- 
tė Zubrlckaltė.

8-to vasario įvyks Lietu
vos Nepriklausomybės paml- 
nėjtmas Slovakų salėje. Pa
grindinis kalbėtojas- žymus 
visuomenininkas Antanas
Rlnkūnas.

16-tą vasario bus laikomos 
Iškilmingos pamaldos, o po 
tolletuvlų manifestacija prie 
kanadiečių laisvės paminklo, 
dalyvaujant federalinės, pro
vincinės bei miesto valdžios 
atstovams, visų pavergtų 
tautų atstovams su plakatais 
bei vėliavomis. Po to - pri
ėmimas.

Labai svarbu,kad visi šio 
krašto lietuviai žinotų, jog 
šių metų Vasario 16-los 
šventėbus plačiai minima Ir 
labai svarbu, kad Kanada Ir 
toliau pripažintų Lietuvą ne
priklausoma. Tam NĖRA 
KITO KELld, kaip pasiekti 
žymiuosius kanadiečių poli
tikus bei visuomenę, kurių 
viešoji opinija šiam svar
biam reikalui turi būti Lie-

tuval palanki. Niekas kitas to 
negali padaryti,kaip tik met 
patys lietuviai. Dalyvaukime 
visur gausiai Ir vieningai. 
Klysta tie tautiečiai, kurie 
mano, kad kanadiečiai nieko 
mums negali padėti,kad jie 
mūsų reikalais nesidomi. 
Tik nuo jų pareina ir atei
ties Lietuvos pripažinimas 
nepriklausoma, bet pirmiau
sia, NUO MŪSŲ PA*IU . Ka- 
nadiiči:.i politikai '“>3 mūsų 
tvirto balso nieko negal i 
parlamentuosu. Sudarykime
jiems užnugarį parodydami, 
kad esame vieningai nusis
tatę prie’; neteisėtą mūsų 
valstybės okupavimą ir mū
sų žmogaus ts’s' į panieklni-
iną.

Tik mūsų visų pastangų 
dėka tegali Lietuva pasiekti 
laisvės. Pajudėkime šios 16 
Vasario šventės proga VISI 

Kor.
• oauslo 1O~d. mirė Juozas 
Grigas 68 m. amžiaus. Liko
žmona, duktė, posūnis Irbro-prašomi atsilankyti.

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE LASALLE 365*0770

TEL. 525 - 8 971.

ony 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
portretą! - vedybos - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

POINTE CLAIRE, P.O.
601 S*. Jaon Road. 
Tai. 695-3883

■ Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal i eČi am s lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

7 psl.

GRAŽIOS SIDABRINES 
PAGERBTUVĖS

Gruodžio 28 d. gražus 
skaičius montreallečlų, su
sirinkę puošnioje ukrainiečių 
salėje, atšventė Gražinos Ir; 
Vlado Drešerlų 25 m. vedy
bines sukaktuves.

Orkestrui grojant vedybinį 
maršą, sukaktuvir’nkus sa
lėje pasitiko Ir pasveikino 
sūnal- Leonas su p-le Rona 
Ir Petras su žmona Alma.

Va Iš ėse dal yvavo ku n. Kul - 
bis Ir kun. J. Kublllūs, kuris 
palaimino vaišes Ir gražiai 
pasveikino sukaktuvininkus , 
įteikdamas jiems ta proga 
Šv. Raštą. Visų gi susirinku
siųjų vardu, prisiminimui 
buvo įteikta dovana- gražus

' pave Iki s as.
Ta proga Iš Chicago’s bu

vo atvykęs p. Leipus, Iš New 
Yo/ , p. Danlsevlčlūtė Ir Iš 
New Jersey p. p. KurilavlčlaL 
Negalėjusieji vaišėse daly
vauti, linkėjimus prisiuntė 
raštu. Po vaišių Ir kalbų 
dar Ilgai ukrainiečių salėje 
skambėjo lietuviškos dainos .

Sekančią dieną,' Aušros 
Vartų šventovėje, sidabrinių 
sukaktuvių proga p. p. Dreše- 
rlams palaiminimą suteikė 
kun.Kulbls. R.

lls Jonas Ir giminės Lietuvo
je. Sausio 11 d. mirė Vytautas 
Alonderls 62 m.'amSlaus. Li
ko žmona, posūnis Ir du bro - 
llal Ir giminės Lietuvoje.

Ottawa
Ottawos Little Teatre, 400 

King Edward Ave. Ottawa, nuo 
š. m. vasario mėn. 7 d. Iki 22 
d. bus GenėsKongellenės dar
bų paveikslų paroda. Lietuviai

/
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NL SPAUDOS BALIUS

VISU BALIUS 5
• ČROS GERAI ŽINOMAS ORKESTRAS "ROMA“
• VEIKS VIRTUVĖ SU KARSTAIS MAISTO PATIEKALAIS IR GĖRIMU 

GERU APTARNAVIMU.
I BUS RENKAMA IR PREMIJUOJAMA BALIAUS PUOŠNIAUSIOJI PORA 

IR VYKDOMI ŠOKIU. KONTESTAI SU PREMIJOMIS.
I VEIKS LOTERIJ A(Fantų prašome padovanoti, pri statant į Redakciją 

arba baliaus vakaro metu.).
ĮĖJIMAS: $6.00, studentams - $4.00 ( su maisto patiekalu).

AKCIJŲ VAJUS
AKCIJŲ ĮSIGIJIMO TASA:

180. Torontlečtal lietuviai 
įsigiję akcijas perNL atsto
vą S. Danelį: Delkus Osval
das IO akcijų; Jagėia Stasys
4 akcijas; Skrebunas Alf.,Kau- akcijas,

A., Saulėnas B., Janušauskas 
S., Lasys J., StepaltisH., 
ir Zaras K. po 1 akciją. Vi
so už 400 dolerių.

Tad, dėkodami pirkustems 
laukiame atstlle-

nellenėE., Zubrys A.po 2akci-plant daugiau.
jas; Bražlūnas B. , Namikas R. Numatytam 20. OOO dol, 
Rinkevičius J., Simanavičius akcijų vajui, su dabar skel- 
J. R. .Jackus Z.,Dauginis W. blamais įsigijimais, sukelta 
GečasK., JaseliūnasS., Dron- $7,130. /Bus daugiau).
setka P., Grigaliūnas S.; Jazu- J. V. Stankaitis,
konis A., Pyragius V. ą Kalins- NL Spaudos B-vės Ugdymo 
kas J.,Valančius K.. Gačlonls Reikalams narys.

'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA"

PALM BEACH LIETUVIU 
KLUBO VEIKLA

Tikrai re Ik la pasididžiuoti 
tokia energinga, nors skai
čium Ir maža kolonija, šiuo 
metu, berods, susidedančia Iš 
apie 40 asmenų. Gal Iš pra
eities jie Ir buvo turėję ki
virčų su ankstyvesnluklubu , 
bet šiuo metu reikia tik Imti 
pavyzdį dėl sutarimo daug 

i didesnėms kolonijoms.
f Ta maža grupė lietuvių 

surinko ir pasiuntė $400 
Tautos Fondui, be to buvo 
surinkta aukų S.Kudirkos , 
Bražinskų išlaisvinimui, Per 
praėjusias šventes suruošė 
Kalėdų Kūčias puošnioje 
banko salėje. Pamaldas at
laikė kun. Bielskis. Patį va
karą praturtino sol 1st ės: Ju
zė Krtkštolaitytė- Daugėlie
nė, S. Nasvytytė-Valluklenė, 
irP.Šalnlenė.Vakarą prave

Prašome iškirpti i' prisiųsti I 
su tiri nurodvtu 
prenumeratos 
mokesčiu.

' I 
naujom skaitytojui Į 
tik už $5.00 metams I i

'Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

ĮSIDĖMĖTI NAS IŠRADIMAS
Sūriausias Amerikoj ir Europoj "JIB Haorpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimą, naikino pleiskanas, pašalina nieUlimą, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. prašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:

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

Illinois 60650, U. S. A.

G
pharmacie

ag non
ROBERT GENDRON LPH.pROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI T 1 VAL. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINO.'.

DR. V. G1R1ŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

— e —

5330 L'Asjomwtion Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3536

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

— e —

1410 Guy St. pirmas aukotas,

1 1 - 12 kambarys
Tel. 932- 6662; namų 737- 9681.

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— • —
1440 rue Ste-Catherine Ouest 

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

ADVOKATAS

Rj.Isganaitis ba.bc.l
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1126, n amu 678 3660

Dr.A.S. Popieraitis
R.A., M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.CL, E.R.C.S.(c>

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

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER'BJU, B.C.U
168 Notre Dame Street E.fuite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

8 psi

LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTATYMO
MINĖJIMAS

1_9_7 5 m. vasari o _16 sekmadi enį).

11 vai. IŠKILMINGOS PAMALDOS LIETUVIU. BAŽNYČIOSE.
Visos organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

3 vai. p. p. PLATEAU saleje, 3710 Calixa Lavalle, Montreal, P.Q.

PRELEGENTAS: Dr. J. K. VALIŪNAS,
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas.

Koncertinę minėjimo dali išpildys:
Sol. Gina”ČAPKAUSKIENE, 
Montrealio Lietuvių Jaunimo ansamblis "GINTARAS", 
Rasa LUKOŠEVIČIŪTE ir AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS.

Rengia: KLB Montrealio Apylinkės Valdyba 

_________________________________________________________________________________ J

dė pirm. agr.Jbnas Daugėla, 
padėkodamas T.' ,ibo įkūrėjui 
buv. pirm. Tomkui, šeimi
ninkėms Aldonai Biliūnienei, > 
p. p.Pažėrlenel, Paplevienel,' 
Jozaltlenel,Pilipavičienei Ir' 
p. Juzei Daugėliene’bei Ižd. 
Biliūnui.

Tikrai šelMlnlrikės vertos 
padėkos, nes tokįkūčlų stalą 
teko matyti tik nepriklauso
moje Lietuvoje-netrūko net 
aguonų pieno ’.

Svečių atsilankė virš 80 , 
daugiau negalėjo, kadangi bu
vo ribotas skaičius vietų.

Naujų Metų sutikimas vy
ko Holiday Inn kotelyje. Jau 
čia nuotaika kitokia. Ponios, 
pasipuošusios Iškilniam va
karui, o ir vyrai neatslllkę , 
Ištiesę kaklus Ir gal daugiau 
pasitempę, pakėlę galvas , 
ieško sau pažįstamų iš pra
eities laikų, nes čia suslrln-

ls dešines: sol. Juzė Krikstolaitytė - Daugėlienė, Janas 
Daugėla ir akompanatorė E. Gajauskaitė- Petraskiene. 

Nuotrauka H. Adomonio.

TONYS PHOTO STUDIO - LAURINAITIS 
PERSIKĖLE Į NAUJAS PATALPAS - 2680 Frontenac.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS 

v. pėtebaitis
353-9960 / Namu - 72 1-06 14

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

MFMBRT 
.tuiiur i,

Foto E.M.L.S.
Sistema.

D.N.BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273 ■ 3442, 273 -9181,737- 0844.

M o n t r e a I, Que.

PADIDINK NAMU, GAISRO APDRAUDĄ! 
Nes daugumoje,

TURIMOS APDRAUDOS PRILYGSTA 50%
NAMO PASTATYMO KAINAI.

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

Tel. : 722-3545

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727.M2O Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

kę iš visų kampų: Detroito, 
Chicagos, Washington©, New- 
Yorko, Clevelando gal Ir 
daugiausia. Taip pat Ir Iš 
Wlndsoro, Toronto, Montre
al lo Ir 1.1.Taigi susidarėvi- 
sa pabėgėlių stovykla Ir daug 
kam teko susitikti senų bi
čiulių.

Beslvalšlnant, laikas bėgo 
gana greitai Ir linksmai.

Į mus prabilo malonus, 
pilnas energijos agr.Jonas 
Daugėla. Pasveikino šiltu 
žodžiu visus, palinkėjo gerų 
atostogų ir nepamiršti su
grįžti kitais metais.

Programą atliko sol. Juzė 
Krtkštolaitytė-Daugellenė , 
akomp. E. Rajauskaltė, p. 
Petrauskienė Iš New Yorko 
padainavo nuotaikingas ke - 
turtas dainas.

Sulaukus 12 vai. buvo pa
giedoti Amerikos Ir Lietuvos 
himnai, po to linkėjimai tę
sėsi Iki 3 vai. ryto.

Tiesa, Naujų Metų sutiki
mai vyko irkitur-Fort Lau- .

RETAS
TOKS SUSITIKIMAS

1975 m.Vasario 2 d., Auš- ’ 
ros Vartų parapijos salėje, 
po 11 vai. pamaldų bus proga 
susitikti su Živile Juraltyte, 
iš Sao Paulo, Brazilijos. Ji 
šiuo metu dirba III Jaunimo 
Kongreso ruošos darbą. Jos 
apsilankymas Kanados bei 
Jungtinių Valstybių miestuo
se turi labai svarbų tikslą: 
supažindinti mūsų>vlsuome- 
nę su Pietų Amerika, jos lie
tuviais, ir ypatingai, jaunais 
lietuviais Ir jų veikla.

Pabuskime ’. Atsimerkime’. 
Susipažinkime ’. Kviečiame 
visu, ypatingai jaunimą /pa- - 
senusį Ir jaunąjį/. Skaidrė
mis Ir pašnekesiu su Živi
le mes prlartėstm prie sa»’O 
lietuviškos šeimos Ir susi
pažinsime su reikšmingu 
pasauliniu įvykiu- III Jauni
mo Kongresu.

Montrealio Lietuvių Bend
ruomenės Jaunimo Sekcija.

» Šį Savaitgalį Aušros Vartų
derdale apie 40 m. į pietus . parapijos salėje, šeštadienį 
belM laml-2-juose klubuose . 7 vai. vak. įvyks koncertas—

Nuvykusiam pirmą kartą, Dainų Vakaras. Programą Iš- 
Įspūdls gražus. Tikrai ža - pildys sol. GinaČapkausklenė 
vlnga Florida, malonus oras, Ir A. V. choro oktetas, 
saulėtos dienos, temp. 80 , 
gražu pasidžiaugti tokia pul- • Eva AndrluškevtČlenė Išvy
kta gamta atvykusiam Iš kusi Pas dukterį į Kanados 
šiaurės. Vakarus Ir iš ten į Kallfornl-

Henrlkas Adomonis apsilenkti šių dienų šalčių 
Montrealyje.

MONTREAL WEST

Sales Manager 
(Lietuvis atstovas)

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIU I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI J-UMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j

montrea! west automobilenu
’ 11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

(At the and of Shartxooka Street West)

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

MOKA U2:
Einamąsias s-tas_________ 6 C %
Taupomąsias s-tas 8,5%
Term. ind. 1 m.9,0%

Trumpalaikius indėlius — 
Įvairuojančias palūkanas.

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

DUODA PASKOLAS:

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

Kooperatyvinė namiį (iki 4 buty) Ir .i<mu inventoriaus updraudo. 

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

17 Ron al d Drive, Montreal West 263, Tel. 487-5820.

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

Asmenines _______________11.5%
Nekiln. turto-------------------11.0%
čekių kredito 12.0%
Investacines nuo_________ 11.5%

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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