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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS

GALIMAS KANDIDATAS
Nebėra jokios abejonės, 

kad Alabamos valstijos gu
bernatorius rimtai ruošiasi 
1976 metais tapti Demokratų 
partijos kandidatu į preziden
tus. Jis šiomis dienomis įves
dintas gubernatoriaus tre
čiam terminui. Jis gana popu
liarus ypač pietinėse valstijo
se tarpe baltųjų rasistų. Tie
sa, jis nuo pasikėsinimo ^nt 
jo gyvybės prieš pora metų, 
smarkiai suparalyžiuotas, ne
gali valdyti kojų. Bet juk taip 
ir Franklin Delano Roosevel- i 
tas buvo suparaližiuotas, bet
gi net kelis terminus išprezi- 
dentavo.
ŽMONIJA 200 0 METAIS
Ryšium su Jungtinių Tautų 

paskelbtais "Moterų metals' 
(1975) vienas vokiečių socio
logas paskelbė eilę spėlioji
mų mūsų eros antrojo tūkst
antmečio pabaigai.

Esą, šio šimtmečio pabai
goje Vakarų pasaulis būsiąs 
dominuojamas vldutinioslcs 
40 metų amžiaus kartos. 
Pensininkų skaičius būsiąs

didesnis, kaip vaikų. Revo
liucinės nuotaikos Išnyksian- 
člos iš jų, vietoje gyvenimą 
dominuosiančios konservaty- 
nės pažiūros.Europoje, Šiau
rės Amerikoje, Japonijoje ir 
Komunistiniame pasaulyje 
žmonių skaičius stovėsiąs 
vietoje arba mažėsiąs, tuo 
tarpu Azijoje, Afrikoje ir va
dinamame trečiajame besi
vystančių tautų bloke vis dar 
didėsiąs. Vakarų Vokietijoje 
pirmą kartą 130 metų laiko
tarpyje buvę daugiau mirimų, 
kaip gimimų ir per-tai gyven
tojų skaičius iš dabartinių 62 
mil. sumažėsiąs į 57. Namų 
ir butų būsiąs perteklius, 
mokesčiai socialiniams rei
kalams padidėsią 50%, žais
lų, kūdikių maisto ir rūbų
pramonė jau dabar sparčiai Esą gimimų skaičiui padidinti 
mažėjanti, mokytojų pertek
lius di dėsiąs. Tačiau, esą ne
sunku gimimų skaičių ir pa
didinti, net ir nedrauc”4ant 
piliulių naudojimo. Buvę 
konstatuota, kad gi mimų skai
čius New Yorke žymiai padi-

TAUTINIU DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Į pirmąją Kanados lietuvių 
Tautinių Dainų ir šokių šven
tę užsiregistravo 8 chorai ir 
tiek pat tautinių šokių grupių 
— viso virš 500 dalyvių. Pa
sirašyta sutartis su Hamilto
no Forum arenos direkciją 
(salė turi virš 4000 sėdimų 
vietų), sumokant už šeštadie
nį ir sekmadienį 2000 dol. Di
rekcijai prašant pusė nuomos 
jau įmokėta. Organizacinis 
Komitetas prašo visų progra
mos dalyvių į Hamiltoną at
vykti spalio mėn^ 11 d. rytą,

dėjęs "tamsiojo savaitgalio" 
pasėkoje, kai nebuvę elektros. 
Daug daugiau valkų gimė Vo
kietijoje, kai buvęs uždraus
tas automobilių naudojimas 
savaitgaliais taupant benziną.

užtektų savaitgaliui uždrausti 
automobilių naudojimą Ir su
stabdyti televizijos progra
mas ...

kadangi prieš pietus Įvyks 
bendra repeticija. Išspaus
dintas tautinių dainų'Ir šoklų 
repertuaras Ir jau išsiuntinė
tas visoms tautinių šokių gru
pėms ir chorams. Paskirs
tyti dirigentai ir aknrn'onnia- 
toriai, nustatyta chorų daly
vių apranga. Svarstomas 
šventės nufilmavlm?s ir dai
nų plokštelės išleidimas.

Penktadienį, spalio mėn. 
10 d. Hamilton Place salėje 
bus lietuviškos poezijos ir 
prozos vakaras, dalyvaujant 
Aukurui ir akt. L. Barauskui. 
Bendras dalyvių pobūvis bus 
šeštadienį, spalio mėn. 11 d. 
kareivinių salėje,talpinančloj 
2000 asmenų.

Dar kartą primename vi
siems Kanados ir JAV lietu“ 
viams, kad I-jl Kanados lie
tuvių tautinių dainų ir šoklų 
šventė prasidės spalio mėn.
6 d. ir baigsis spalio mėn. 12 
d. —sekmadienį Forumo are
noje šio krašto visų chorų ir 
tautinių šoklų grupių bendra 
programa. Muziką ir maršus

Vincas Paullonls, 219 
Briar Hill avė., Toronto 12 
Ont. , tel./416/488-2274.

Smulkios Informacijos Iš
siuntinėtos visiems sporto 
klubams.

Dalyvavimas atviras vi
siems slldlnėtojams.

PRAŠIAU IR "GIMTOJO 
KRAŠTO* REDAKTORIŲ 
ŠI LAIŠKĄ. ATSPAUSDINTI 
Šis laiškas buvo pasiųstas 

LTSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkui, 
Motiejui ŠUMAUSKUI, 
Vilniuje:

by
Eugene Whelan
Minister of Agriculture

AGRICULTURAL OUTLOOK
FOR 1975

You will pay more for food in 1975. You deserve to know 
why. It starts at the farm gate. Statistics Canada puts the facts 
on the table. It will cost more for farmers to produce food this 
year. Fuel costs are up. So, is the cost of farm machinery, fer
tilizer, hydro — and most other everyday farm inputs. The fuel 
bill alone is mammoth — about $370 million each year. It takes 
2/5 of an imperial gallon of gas to produce a bushel of wheat. 
This doesn’t include the fuel used to make fertilizers fed to the 
crop, or for the drying or transporting of'the grain. Most farm
ers have much more thąn a $100,000 investment in land, equip
ment and livestock.■ At today’s interest, farmers are paying an 
arm and a leg simply to carry debt charges. In 1974, they paid 
about half a billion just in interest on their debts.

These are real costs. As they go up, so will the price of 
food. This is the way it has to be. Farmers themselves have 
geared up to produce adequate supplies of food. We have never 
seen supermarket shelves empty of beef, eggs or vegetables.

In fact, our producers are so efficient that they not only 
supply our market, but they are also giant exporters. One out of 
every three dollars the farmers are paid for their produce comes 
from abroad. On top of that, the high productivity of our farm
ers enables Canada to do more than its fair share to help feed 
the hungry in this world. In each of the next three years,- 
Canada will be giving a minimum of 100,000 tons of food grains 
to food aid programs. That’s 10 per cent of what the tinned 
Nations officials estimate is needed to feed the world’s starving 
people.

Canada’s farmers are great providers. But they cannot 
afford to keep up production unless they get a fair return for 
their labour and their investment.

This year is not going to be a good one for farmers. Statis
tics Canada says the signals point to an 11 per cent walloping 
increase in the cost of producing farm products. This is so much 
of an increase, in fact, that even though gross farm incomes are 
expected to increase by 4 per cent — net farm incomes are ex
pected to nosedive by 12 per cent. In plain language, inflation 
will take a big bite out of the farm income this year.

The farmer gets only 40 per cent of your food dollar. Pro
cessing and marketing costs make up the remainder. Costs, in 
these sectors too, are heading up. Unions are demanding higher 
wages. The cost of transportation, packaging and promotion 
have been increasing.

What does this mean to consumers? A lot. The top food 
economists estimate that Canadians will be paying 15 percent 
more for food in'the first six months of this year, than they did_ 
last year. i

That’s where we stand. Let’s put it into perspective, 
Canadians spent an average of 18.2 per cent of their disposable 
income on food in 1973. That’s less than in any other country 
in the world other than in the U.S.. We run neck-in-neck with 
the U.S.

Is there just reason for Canadians to haggle over paying a 
few more cents for a quart of milk or a pound of carrots today 
when there are ample supplies of fresh high-quality food on 
supermarket shelves at reasonable prices? Whether we continue 
to have a healthy farm economy in the future hinges on how 
Canadians answer this question.

I would like to hear what you think.

NIX0N0 PERSIKĖLIMUI 
367,300 DOLERIU

Nixono persikėlimui JAV šventei pritaiko Z. Lapinas. 
Kongresas buvo paskyręs 
$200, 000 pirmųjų šešių mė
nesių laikotarpiui, tačiau pei* 
pirmuosius tris mėnesius jau 
išleista $367,000. Esą, kai 
kuri os išlaidos toje sumoje 
negalinčios būti įskaitytos į 
leistąją sąmatą. Baltųjų Rū
mų sekretorius Nessen sumi
nėjo šias svarbesnes pozici
jas: valstybės tarnautojams 
pasiųstiems į San Clemente, 
Kalifornijoje, su prezidentu 
$107, 000, tų tarnautojų pra
gyvenimo išlaidos $47,000, 
Nixono dokumentų supaRavi
mas ir apsauga pagal teismo 
nurodymus $83, 000, raštinės 
išlaidos $52,160, ryšių palai
kymas tarp Baltųjų Rūmų ir 
Nixono rezidencijų Kaliforni
joje ir Floridoje $30, 000 ir 
kt. Be to, slaptosios policijos 
apsauga iki Nixono amžiaus 
galo kainuosianti maždaug po

Or g. Kom. Inform.

SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS

1975 m. Š. Amerikos ?a- 
balttečlų Ir Lietuvių Slidinė
jimo Pirmenybės įvyks va
sario 22 d., šeštadienį Blue 
Mountain Park Ski Resort, 
Collingwood, Ontario.

Rengia- T oronto LSK Vy
tis.

Programoje: Didysis Sla
lomas /Giant Slalom/ Ir Sla
lomas /Slalom/ šiose klasė
se: jaunučių /žemiau 13 m. Z 
jaunlų/13-16 m. /, vyrų/17 - 
44 m./, vyrų veteranų/virš 
44 m./ Ir moterų / amžius 
neribotas/.

Lietuvių pirmenybės bus 
Išvestos iš pabalttečlų var
žybų.

Informacijos gaunamos Ir 
registracija atliekama Iki

pamokslu;
3. leisti Ir duoti galimybę 

per Vilniaus Radiją Ir Tele
viziją geriausiam Lietuvos 
chorui ar kuriam nors meno 
kolektyvui pristatyti lietu
višką giesmę tikinčiam lie
tuviui Tėvynėje Ir užsienyje;

4. pagaminti pakankamą 
kiekį lietuviškų muzikos 
plokštelių Ir magnetofono 
juostų su lietuviška religine 
muzika bei glesm ėmls. Čia 
turėtų būti gera kokybė,kad 
galima būtų užsisakyti jas 
užsienio lietuviams ’.

5. pakankamai atspaus
dinti aukščiausios ruples po-

ręĮkąlus Lietuvoje Ir užsle-^ pleriuje religinių paveikslų 
nyje.
DIDŽIAI GERBIAMAS
TAMSTa PIRMININKE,

Visada prisimenu Jus apie 
Kalėdas ir Naujus Metus . 
Šiandien vėl rašau Jums la
bai svarbiu Ir aktualiu klau
simu.
Gruodžio mėn.Bažnyčia pra
dėjo naujus bažnytinius me
tus. Šventasis Tėvas-Pople- 
žlus Paulius VI- paskelbė 
juos Jubiliejiniais metais.

Jis ragina visus žmones 
dvasiniai atsinaujinti, susi
taikant su Dievu, artimu Ir 
pačiu savimi. Mes privalo - 
me vlenlkltlems atleisti,do
vanoti, vieni už kitus mels
tis bei konkrečiai pagelbėti . 

Aš myliu Lietuvą už Ją 
meldžiuosi Ir čia Vokietijo
je Jai tarnauju, tarnauda
mas kiekvienam broliui Ir 
seseriai.

Šluoml maloniai krelpluo- 
sį į Jus, kaip aukščiausiąjį 
Lietuvoje pareigūną, prašy- 
c^'nas pagalbos paslaugos 
• klntlems lietuviams:

1. leisti Ir duoti galimybę 
Lietuvoje spausdinti lietu
višką periodinį religinio 
turinio dienraštį, savaitraš
tį, žurnalą, kalendorių, gies
mynus, knygas;

2. leisti Ir duoti galimybę 
per Vilniaus Radijo Ir Tele
vizijos stotį reguliariai/ 
sekmadieniais Ir šventadie
niais transliuoti lietuviškas

Liečia: Lietuvių tikinčiųjų

pamaldas su$600, 000 į metus vasario 16 d., šiuo adresu

VILNIAUS ŠV. POVILO BAŽNYČIOJE PAMALDŲ METU - Nuotrauka iš 1971 mėty.

bei atvirukų: lietuvių religi
nio meno, o taip pat Ir Lie
tuvos Madonų: Aušros Vartų, 
Trakų, Šiluvos, Pažaislio , 
Kalvarijos Dievo Motinos 
paveikslų Ir atvirukų;

6. leisti Ir sutelkti gali
mybę lietuvišką religinę 
spaudą, muzikos plokšteles , 
magnetofono juostas, pa
veikslus, atvirukus, pa
veikslėlius bei visa kltakalp 
religinį meną platinti visuo
se Lietuvos Ir užsienio kny- 
gyvnuose- parduotuvėse.

Talyra .tikrai rimti Ir ak
tualūs mano Ir visų lietuvių 
tlklnčlųjųprašymal.Jūs ga
lite Ir turite šluos mūsų 
prašymus Išpildyti, nes Jūs 
esate aukščiausiose parei
gose Ir kaip toks privalote 
žiūrėti, kad Lietuvos pilie
čiai nebūtų skriaudžiam l- 
dlsk rtm Inuojam l.

Jūs turėjote progos paste
bėti, kad lietuviai katalikai 
buvo diskriminuojami savo 
Tėvynėje, toje gražioje Ir 
talkioje Lietuvoje.

Laikas Jums užstoti paže
mintuosius Ir nuskriaustuo
sius’. Jums nevalia toleruoti 
tųklaldų Ir skriaudų, kurias 
patiria mūsų tautos tikintieji 
dabar, '. ip anais caro lai
kais spaudos draudimo me
tais/ 1863-1904/’. Šiemet jau 
30 metų, kai Lietuvoje už
drausta religinė Ir tautinė 
spauda’. Kodėl Ir šiandien 

tikintis turi savo 
kentėti prlespau-

maloniai prašau 
ir visų lietuvių tl-

lietuvis
Tėvynėje 
dą ?

Šluoml
Jus mano
klnčlųjų prašymą patenkinti. 
Su nuoširdžiausiais lietuviš
kais Kalėdų švenčių Ir Nau
jųjų Metų llnkėjlmals-

Kun. Vaclovas Šarka, 
Dekanas.

Kai kurie vokiškieji lalk - 
raščlal šį laišką Ištisai at
spausdino/Išverstą | vok Iečių 
kalbą/, patvirtindami, kad 
laiške rhlnlml punktai yra 
pilnai pamatuoti, rimti bei 
aktualūs.

Šio laiško kopiją gavo Ir 
visa eilė Hamburgo diploma
tų, konsulų, gen. konsulų.

DĖMESIO !
NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
lalkraitj tik ui $5.00 pirmuosius po 
uislsokymo metus naujiems skaityto*

Liberalą Partijos informacija apie vyriausybės darbus.
i am s. Spausdinama atkarpa 8 psL, 
kvlačlaml pasinaudoti.

' Lietuvos 
nacionalinė
M. Mažvydo
\ biblioteka ;

1
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PANORAMA
Lt Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Llluani e! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

Second Close Mail Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje - $9.50, visur kitur-$ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 <• 'Atski- 
r as numeri s 25 <. Adm. ir I aik. red. F. P. P aukštaiti s. 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE H8P IC4,Que.

Tel. (514) 366-6220

Bendradarbiu ir korespondentu spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. RankraSčiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankraSSiai grąžinami tik iŠ 
anksto susitarus, už skelbimu turinį redakcija ir leidykla 
neatsako.

LIETUVIU TAUTA
Aktyvioji lietuvių tautos l- 

šelvlja ne tokia gausi skai
čiumi, - o Ir tie patys negy
vena vienoje vietoje, Išsis
klaidę po visą pasaulį dauge
lyje kraštų, keliuose žemy
nuose? Tai mūsų silpnybė, 
bet gal ir stiprybė, nes kar
tais mažos lietuvių grupės 
daugiau padaro už didesnes .

Apie naujus, mus liečian
čius įvykius, greitai sužino
me per savą spaudą, radiją . 
Naudojame Ir telefoninius 
pokalbius, siunčiame ' tele
gramas. Taigi, galime grei
tai reaguoti Ir stengiamės 
tai atlikti. Galėtumėm dar

Kad neitume į kapą 
be likusio ženklo

( iškeliaujantiems amžinybėn ir ateinantiems i šį pasaulį)

Vincas Kudirka yra pasa
kęs: "...kad nesupelytume 
Ir neitume į kapą be likusio 
ženklo’ žmogumi buvę. . . " 
Norėčiau dar papildyti sava 
mintim, "... kad ateidami į 
šį pasaulį, žinotume Iš kur 
mes kilome Ir kuriuo keliu 
turime eiti, kad nepražūtume 
be likusio ženklo lietuviais 
gimę. . ."

Ne nauja mintis, kad kiek
vienas lietuvis mums yra 
brangus, kad kiekvienas lie
tuvis, turtingas ar vargšas , 
ar jis paprastas žmogus 
darbininkas, ar aukšto Išsi
lavinimo profesionalas. Visi 
šiame gyvenime kaipo lie
tuviai esame vertingi, visi 
paliekame savo tautal-vle- 
nas daugiau, kitas mažlau- 
tam tikrą įnašą. Dabar gi, 
tiktai apie mažą dalelę žino
mesnių mirusiųjų lietuvių 
rašomos biografijos Ir de - 
damos nuotraukos. Nevl- 
slems Ir paminklai kapinėse 
yra pastatomi. Praeis de
šimtmetis Ir niekas nežinos, 
kad toks ar kitoks lietuvis Iš 
viso gyveno.

At nevertėtų Išeinančius 
Ir ateinančius registruoti 
tam tikrose kartotekose Ir 
aprašyti kad Ir eilinio lietu
vio gyvenimą, jo kilmę Ir 
pridėti nuotrauką. Tokią sa
vo mintį papasakojau mūsų 
Generaliniam Konsului Si
mučiui, kuris jai pilnai pri
tarė, tačiau Iškilo klausi
mas, kas gi tokio darbo Im
sis ?

Prieš kellollką mėnesių 
spaudoje pasirodė žinutė, 
kad tokio mirusių Ir gal gi
musių registracijos darbo 
Imsis ar ne Balzeko Muzie
jus. Tačiau, visas šis rel-

kalas toliau, atrodo, nenag
rinėjamas.

Ar mes kartais ne per 
dažnai Išmėtome gerus su
manymus ir jų vykdymą ?

Šis darbas, ar nebūtų tin
kamas mūsų Enciklopedijos 
Leidyklai? JI, įregistruoda
ma mirusius, gimusius ir 
pasižymėjusius lietuvius, 
palenvlntų darbą enctklope - 
dljos papildymui.

GYVA IR TEBEVEIKIANTI...
jus", " veiksnius ". Tiesiu 
keliu einate, lietuviai Ir 
mums daug padedate. Jeigu 
ne jūs, ne jūsų Ilgametė ko
va, jei ne jūsų pastangos Ir 
demonstracijos, niekas pa
saulyje nežinotų, kad Lietu
va yra pavergta, v-usal dary
tų su mumis ką panorėtų. 
Lietuvoje nebebūtų likę lie
tuvių, nebūtų Lietuvos, nes 
ją būtų Ištikęs visiems gerai 
žinomas Krymo totorių, Vol
gos vokiečių, čečėnų Ir kitų 
mažesnių tautų šiurpus liki
mas".

Ar liga bus kova, kurios Ir
galo nematyti, prasminga ar 
beprasmiška, reikalinga ar 
nereikalinga, tiksli ar ne
tiksli- atsakymą duoda Ir 
pats mūsų priešas.

Pažvelkime tik, kaip prie
šo žvalgybos agentai jau 30 
metų nepaprastai stropiai Ir 
tiksliai seka kiekvieną mūsų 
žingsnį, reaguoja į mūsų 
darbus, pareiškimus. Kaip 
jaudinasi okupantas dėl mūsų 
pasiektų laimėjimų Ir kaip 
džiūgauja, kai retkarčiais

rlamą Vilniuje leidžiamą sa- llacljos. Nepatinka Ir radijo 
valtlnuką. Klek daug vietos pranešimai svetimomis kal- 
jle skiria replikoms prieš bomls, kur patiekiama žinių 
"buržuazinius nacionalistus'.' apie Lietuvos okupaciją, so- 
mūsų veiksnius, organlza- vietų pavergtųjų Išnaudojl- 
cljas. Pagaliau, klek daug mą. Be galo nepatinkaužuo-
tulžles buvo išlieta prieš 
mūsų šalpos, griežtai nepo
litinę organizaciją, Balfą.

Pridėkime dar kiek daug 
yra įvairių okupantų provo
katorių, samdytų Ir savano
rių agentų mūsų tarpe, o taip 
pat klek neišmanėlių, šiaip 
jau gerųlietuvlų tarpe,kurie 
duodasi agentų suklaidinami. 
Visa tai susumavus, susida
rys įspūdis, kad okupantai 
mūsų tarpe vlsdėlto, šį tą 
padaro, kai ko pasiekia.

Lietuvos žmonių ryšiai su 
laisvuoju pasauliu, net su 
savo giminėmis užsienyje 
labai menki. Lietuviška

minos apie deportaciją, apie 
Lietuvos kolonizaciją rusais, 
apie religijos niekinimą Ir 
persekiojimą. Lietuvos Baž
nyčios Kronika skelbianti 
tikriausius faktus apie rell- , 
gijos persekiojimą yra toks 
okupantams nemielas daly
kas. kad apie ją oficialiai 
niekur neužsimenama, nepo- 
lemlzuojama, į užmetimus 
neatsakoma, lyg jos visaip 
nebūtų. Kronika yra tik se- 
karna Ir gaudoma.

Faktų kalba rodo, kad kuo 
mes labiau puolame okupan
tus, juo labiau prieš jų sau- f 
valę protestuojame, demons-

JAUNIMAS IR LIETUVIŠKA 
SPAUDA

Kiekvieną savaitę Kanado
je išeina du lietuviški laik
raščiai- daugelio žmonių, 
darbo ir pastangų vaisius.' 
Jų skaitytojų galėtų būti ir 
daugiau, jeigu jaunimas 
kreiptų bent truputį dėmėsią 
Bet daugumas jaunimo ne
skaito lietuviškų laikraščių 
Ir net nesidomįs jais.Kodą?

Pirmiausia ir svarbiau
sia, yra kalbos klausimas . 
Visi praleidome bent dešim
tį metų šeštadieninėj mo
kykloj, tačiau diktantai ir 
daiktavardžių linksniavimai 
yra praeities dalykai, Ir vi
sos gramatikos taisyklės 
senai pamirštos. Nebereikia 
per savaitę perskaityti no
velę. Nebereikia sukti gal-
2 psl.

Koks galėtų būti konkre
tus planas? Sakysime, jelgi 
mūsų Enciklopedijos Lei
dykla pradėtų tokią regis
traciją, kiekviena šeima, 
kurios narys miršta ar 
gimsta, ar kita ypatinga 
proga pasiustų leldyklalpla- 
tesnį aprašymą apie pami
nėtiną žmogų su jo nuotrau
ka. Leidykla tokius aprašy
mus suklasifikuotų. Aišku, 
kad tokiam darbui 'reikės 
papildomo tarnautojo. Bet, 
ar kiekvienas, n norėdamas 
įamžinti sau brangų asmenį 
nesumokės 1O ar 20 dolerių? 
Tuo tarpu antkapiai kainuoja 
šimtus dolerių, o čia už ke
liolika doleri 4 liks atmintis 
ateinančioms kartoms. Ne
abejoju, kad laikas nuo laiko 
galės leidykla Išleisti perio
dines brošiūras su gyvų, gl- 
musų ar mirusių aprašy - 
mals. Tuo tarpu į mūsų 
laikraščius patenka tik da
lis tokių paminėjimų. Č la gi 
turėtume pilną ateinančios 
Ir Išeinančios kartos regis
traciją, kuria, neabejoju, vl^ 
dom ėtųs i.

Baigiant, noriu pridėti 
kad tokį darbą velkės tęsti, 
ir atgavus nepriklausomybę, 
čia, tremtyje.

K. Klastauskas

vos: kas tas vardininkas, o 
kaip kilmlnlnkas-ar "ko", ar 
"kuo" ? Be praktikos, - pa
mirštame. Senai neskaičius, 
nerašius lietuviškai, net 
trumpiausio straipsnio skai
tymas pasidaro jėgų įtempi
mas .

Į šią problemą įeina ir 
laiko, ir noro klausimas. 
Lietuviškai skaityti mums 
nėra malonumas - yra sun
kus darbas, kuris relKalauja 
didelių pastangų. Jeigu no
rim skaityti, reikia ramiai 
atsisėsti su visokiais žody
nais arba pasitikrinti ar tė
vai namuose, kad kas nors 
galėtų padėtl-paalšklnti. Ži
nant iš anksto, kad šis užsi
ėmimas bus sunkus, mums 
trūksta entuzlazmos ir norą 
Negalint tik sėst ir laisvai 
skaityti, tas skaitymas pasi

grelčiau reaguoti, jei dar 
tikslesnius, tvirtesnius ko
munikacijos ryšius turėtu
mėm, jei mūsų Informacijos 
įstaigos būtų greitesnės, po
litinė vadovybė judresnė Ir 
gal jaunesnė. O vispusiška 
Informacija labai svarbus 
reikalas. Turime žinoti ne 
tiktai kas buvo, bet atspėti, 
ką mūsų didysis priešas gal
voja, planuoja, kas gali įvyk
ti rytoj.

O gal mūsų darbas, mūsų
balsas, protestai , demons- mums kur nevyksta. Paskal- 
tracljos yra beprasmiškas 
dalykas? Gal be reikalo taip 
Ilgai ir taip labai stengia
mės ne daug ko tepasiekda
mi? Mūsų tarpe kartais at
siranda Ir pesimistų. Jie 
sako "Lietuvos ne Išvaduosi
me". Kartais vienur kitur, 
girdėti balsai , ar beverta 
Lietuvos laisvinimo darbą 
tęsti, aukotis Ir aukoti, ar 
nereikėtų kitaip orientuotis 
ar nieko neveikti. Teisybė, 
tokių balsų labai mažai, bet 
visgi reiktų į šį klausimą at
sakyti.

Atsakymą duoda kartkar
tėmis mus pasiekę iš oku
puotos Lietuvos laiškai, iš
vengę cenzorių. Viename jų 
rašoma:

"Mūsų gyvenimas tikrai 
nėra lengvas. Tiesa, mer 
jau senai apsipratome su į- 
valrlals trūkumais. Išmoko
me gyventi be galo suslklm- 
šę ankštuose kambariuose , 
žiemos metu kęsti šaltį,Ieš
koti maisto, stovėti prie 
krautuvių ligose eilėse, bet 
negalime niekaip susitaikyti 
su mintimi,kad taip amžinai 
sovietinių rusų vergijoje Ir 
liksime. Mus kartais pasie
kia žinios, kad ten užsienyje 
jūs energingai kažką darote , 
kad Lietuva būtų laisva. Tai 
mes, be ko kito,juntame Iš 
pailgėjusių rusų valdininkų 
Ir jų pataikūnų veidų, skai
tome jų spaudoje, kaip jie 
susijaudinę koneveikia jus, 
nleklnakažlnkoklus " velkė-

daro nemalonus, ir dauguma1 
iš mūsų numetam laikraštį, 
galvodami vėliau pasllmtl- 
bet, žinoma, antrą kartą re
tai kas paima.

Lietuviškos spaudos turi
nys nėra mums patrauklus : 
pasaulio žinios, suvažiavimų 
pranešimai, "Kaip buvo Lie
tuvoj", naujų knygų recenzi
jos, Simas Kudirka, mais
tas ir lietuvių kolonijų nau - 
j ienos.

Pasaulio žinias mes kiek
vieną dieną galime skaityti 
anglų laikraščiuose- plačiau 
ir aiškiau aprašytos. Man 
asmeniškai neįdomu VLIKo 
dabartinė strategija Lietu
vos Išlaisvinimui, arkad Šv. 
Barboros organizacija pa
ruošė grybų vakarienę . 
"Kaip buvo Lietuvoj" ypač 
Smetonos laikais- tai viena

tyklme tik okupantų laikraš
čius, maskvlnlus Ir vietinius 
leidžiamus lietuvių kalba. 
Paimkime į rankas specia
liai lietuviams Išeiviams 
skaldyti Ir provokuoti skl-

spauda Iš šio žemyno ar Iš 
laisvųjų vakarų k raštų jų ne
pasiekia. Tačiau, kiekvieno 
mūsų svarbesnio laikraščio, 
ar žurnalo,knygos keli eg
zemplioriai nueina. Juos 
gauna tam t H'ros įstaigos . 
Juos seka saugumo įstaiga, 
aukštesni pareIgūnal-specįa
ustai. Yra žinių, kad kai 
kurie mūsų žurnalistai, re
daktoriai turi okup. Lietuvoj 
savo"angelus sargus", kurie 
seka jų rašinius, ypač re
dakcinius straipsnius verčia 
į rusųkalbą ar polemizuoja , 
atsako į Iškeltus klausimus 
komentuodami komunistų 
partijai priimtina forma.

Okupantams labai nepatin
ka lietuviškos radijo trans-

truojame, juo Lietuvoje gy
venantiems mūsų tautle- ,, 
člams yra lengviau: jie se
kami, bet ne deportuojami , 
lyg Ir leidžiama jiems šiek 
laisviau kvėpuoti. ( ,

O kaip mūsų tauta okupuo
toje Lietuvoje? Viename 4 
pranešime Iš Žemaitijos sa
koma, kad nuo 1944-1952 m . 
vien tik Telšių apskr. žuvę 
daugiau kaip 2000 Lietuvos 
laisvės kovotojų. Atsirado 
žmonių, kurie paruošė žu
vusiųjų sąrašus, aprašė žu- , 
vlmo aplinkybes. Medžlagi 
saugojama ateities Istorl - 
kams. O šiuo tarpu tauta 
laikosi įvairiausiomis kito- ,, 
mis priemonėmis.

K. Lukas

buvo B. Kirlytė ir V. Asevičlus

tema, kuri pernaudota.
Jeigu jaunimas nemoka Ir 

tingi lietuviškus laikraščius 
skaityti, tai jiems Ir knygos 
nesvarbu. Kartais pagalvoju: 
Ačiū Dievui, kad Simas Ku
dirka laisvas- dabar nors 
mūsų laikraščiai turi nau
ją temą puslapiams užimti.

Naujienos praeina gerlau- 
vlslems įdomu sužinoti kas 
gimė, kas mirė ar pan.

Bendrai imant, šitoks mū
sų laikraščių turinys praei
na geriau mūsų tėvams, bet 
mums- jis nesvarbus.

Jaunimas, tačiau,

Gruodžio 7 d. Įvyko sukaktuvinis tautiniu šokiu vakaras Sydney(Australijoje) Lietuviu klubo patalpose 
ir pasižymėjo ne tik gera nuotaika, bet ir gera programa. Vilkaičiu nuotraukoje matome visus šokėjus 
su prasidėjusiais pirmais žingsniais "Žiogeliu” 1949 m, kuriu vadovai 
Dabar Tautiniu Šokiu Grupei vadovauja Ged. Sauka.

kanadiečiu. Yonge gatvėje 
pilna žmonių. Staiga pristo
ja prie mūsų Kršna "apašta
lai", apsisiautę paklodėmis , 
nuskutę galvas pilkai, tik 
kuokštą plaukų palikę, lyg 
kiniečių kasą. Tas "apašta
las" siūlo pirkti brošiūras , 
prašo paaukoti. Aš atsipra
šiau, Ir einu tolyn, gi anglas 
jam pasakė: "Važiuok į savo 
tėvynę Indiją, Išsivalyk savo 
"backyard", nuogus pridenk, 
alkanus papenėk, susitvar
kykite pas save. Mes moka
me tvarkytis be jūsų patarl-

nėra.mo". Mane prisivijęs, pa
griežtai nusistatęs prieš lie- aiškino, kad su visais pa

spaudą. Ka-rtsnuo šaulio agentais, parazitais , 
laik- reikėtų kovoti, kaip su viso- 
nle- 
kad 
Mes

tegul sukuria 
rojų " savo 
rusai ' sočiai

tuvlšką 
karto pasijuoktam Iš 
raščlų turinių, bet mes 
kad neprotestuojam, 
mūsų tėvai juos skaito. Netinkamas

mls blogybėmis.
Pagalvojau, kad tos anglo 

pastabos labai tiktų Ir komu
nistų propagandistams už
sienyje.

Pirmiausia, 
" komunistinį 
krašte. Tegul
pavalgydina, aprengia, Iš
leidžia Iš "Gulag" į laisvę 
nekaltus žmones , Ir jų pa
vergtoms tautoms duoda 
laisvę ’.

Tik sukūrę pavyzdingą 
"komunistinį rojų", galėtų 
rusai piršti savo prekę ki
tiems.

Kam rusai apgaudinėja sa
ve Ir kitus ? „ ., ,Prabhupada.
Toronto, Ont.

žemėlapis
nesam "nutautėję" - mes 
jaučiame savo trūkumus, 
savo nesugebėjimus lietuvių 
kalbos vartojime. O ką mes 
galime padaryti, jeigu 
straipsnlalmums neįdomūs? 
/Neskaltom ir angliškai, jei 
straipsniai neįdomūs/.

Šios problemos negaliu iš
spręsti. Nežinau, ką kaltinti: 
Tėvus,kad atpratino nuolle- 
tuvybės? Mokytojus,kad ne- 
išmokino mūsų daugiau ? 
Spaudą, kad neįdomi? Ar 
pačius save, kad nustojom 
lietuviškai skaityti, pabaigę 
šeštadieninę mokyklą?

Daina Kerbelytė, 
Montreal, P. O.

IŠSIVALYKITE SAVO
KIEMĄ,
Per pietų pertrauką eina - 

me pasivaikščioti su vienu

Žemėlapis, nusikal stanti s lietuvių tautai, ji išleido JAV 
LB-nės Švietimo Taryba 1973 metais.

Algirdas 
(Pabaiga)

KOKS AUTORIUS YRA J. 
ANDRIUS ?*

J. Andrius save įkyriai 
pristatinėja kaip to Lietuvos 
žemėlapio autorius, savo pa
vardę atsispausdinęs pasipū
tėliškai didelėmis, storomis, 
raidėmis, tarsi nuo raidžių 
ploto pareina garbės ir nuo
pelnų svoris.

Iš kur jis gavo pagrindi
nius griaučius Enciklopedijos 
1956 m. išleistam Lietuvos 
žemėlapiui ? Jis skelbiasi ne 
tik dirbęs Lietuvos kariuo
menės Topografijos skyriu
je, bet net buvęs jo viršinin
ku.

Lietuvos kariuomenės va
das gen. Stasys Raštikis sa-

Gustaiti? 
vo raštų III tome "Įvykiai Ir 
žmonės", skyriuje Lietuvos 
kariuomenės dalys ir jų va
dai, apie Karo Topografijos^ 
skyrių 168 psl. rašo:

- Karo topografijos skyrius 
rūpinosi Lietuvos žemėlapių 
paruošimu ir jų gamyba. Tam 
skyriui vadovavo pik. inž. A. 
Krikščiūnas".

Lietuvių Enciklopedijos į 
XIII t. 113 psU yra žinių apie 
pik. , inž., doc. Antaną ■' 
Krikščiūną. Jis gir ė 1891m, 
VI. 6 d. Ašmintos km., Prie- * 
nųvaisė. Marijampolės aps. 
Mirė 1942. VI. 16 d. A. Pane
munėje. Pasimokęs Lietuvo
je. -1910-15 m. studijavo Ir

(N ūke Ita į psl.)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA5
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Iš Detroito rašo 
4/Z Nafats

>■' ■ I
Gruodžio 13-17 dienomis 

Detroite viešėjo Simas Ku
dirka, Marija Genovaitė Ku
dirkienė ir Marija Šumskienė. 
Kas jie per vieni, aiškinti 
niekam nebereikia. Ir nerei
kia- aiškinti, kaip jų mūsų 
liaudis laukė, kaip šiitai suti
ko juos.

Jų kelionės po lietuvių tel
kinius Šiaurės Amerikos kon
tinente, galima sakyti, dar 
.Ik prasidėjo. Buvo Niujor
kas, buvo Bostonas, buvo Cle- 
velandas, buvo Detroitas, O- 
maha, Los Angeles ir dar ke
li Jungtinių Valstijų miestai. 
Buvo trumpam užgriebta, re
gis, kanadiškė Otawa, kana- 
diškis Torontas. Dar tik 
trumpam pas jus, kanadie
čiai. Be abejo, jie,atvažluos 
j kiekvieną lietuvišką telkinį 
ir telkinėlį, kur tik bus pa
kviesti. Atvažiuos ir su Ka
nados lietuviais vienur bei ki- 

į tur ilgiau, po keletą dienųr 
pabuvoti.

Sakau, mūsų liaudis Simą 
ir jo šeimą sutinka nepapras
tai šiltai, o Simas liaudžiai 
irgi nelieka skolingas, nes jo 
paprasti bet nuoširdūs žodžiai 
uždega naujas vilties ugneles,. 
Visai kitas dalykas su tais, 
kurie tariasi stovį liaudies 
priešaky, kurie tariasi liau
džiai vadovaują ir Simą glo
bojąs Pas mus, Jungtinėse

Valstijose, tiek Detroite, tiek 
eilėje kitų kolonijų, tariamie
ji vadai plausto vieni kitiems 
gerkles, lipa per vieni kitų 
galvas, kad tik Šalia Simo 
nuotraukose būtų matomi, kad 
tik savo pavardes sutiktuvių 
aprašymuose regėtų. Jeigu 
tokie "užkulisiai" ir liktų tik 
užkulisiais, tai tylėčiau kaip 
žemė. Bet apie intrigaą, ir 
rietenas dėl garbės žino visi, 
įskaitant patį Simą.

Tai ir primenu jums, bro
liai Kanados lietuviai, kas pas 
mus darosi.Ir patariu: nedik
tuokite vieni kitiems šhvo va
lios Simo artumos siekdami; 
neniekinkite vienas kito, ne
lipkite vienas kitam ant gal
vos, nesiveržkite pro plačiai 
atvertas duris. Porą dienų 
stebėjęs priėjau išvadą, kad 
Simas tikrai tvirtas vyras, 
tiek fiziniai, tiek ir dvasia. 
Visi gausite progą prie jo pri
siartinti nesigrūsdarni, visi 
galėsite jam ranką paspausti, 
su juo šnektelti. Tik kantry
bės, geros valios, tik pagar
bos ir meilės vienas kitam!
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Vadinkime tai recesija, de
presija, ekonomine krize, ar 
kaip tik norite, bet Detroitas 
pirmutinis į tą balą pasinėrė.

Esu Chryslerioįmonių dar
bininkas , tai iliustruosiu apie

1974 m. gruodžio 16 d. Detroito lietuvią surengtame pagerbime 
Simą Kudirka, sveikina Mi chi g ano- U n i versite to studentai ir 
įteikia jam dovanėle. Iš dėžinės: S. Kudirka, Asta Banionytė ir 
Jonas Nakas.

save ir savo bendradarbius 
rašydamas. Mano darbo sta
žas (seniority) — 25. 75 me
tų, bet kai iš valandinio dar
bininko tapau braižytoju, va
dinamas departmental senio
rity yrą "tik" 17 metų. Pir
masis skaičius geras viskam 
(pensijai, atostogoms ir ki
toms privilegijoms), išskyrus 
atleidimų dėl' darbo stokos 
reikalai. Įžengęs į paskutinį 
darbo penkmetį (nes planuoju 
panaudoti formulę "thirty and 
out" ir darbą palikti 1979 me
tų pavasarį), 1974 metų lap
kričio 27 d. iš darbo buvau 
atleistas. Atleido, tiesa, ne 
pagal darbo stažą. Atleido 
visus, visą Chryslerio engi- 
neeringą, įskaitant ir tuos, 
kurie turi 40, 45 ir arti 50

Nuotrauka K. Sragausko

metų darbo stažą. Atleido 
braižytojus, inžinierius, me - 
chanikus, laboratorijų che
mikus, modelių lipinto jus — 
visus iki vieno. Liko tik or
ganizacijos skeletas, suside
dąs iš šimto — kito darbų pri
žiūrėtojų ("bosų"),. kad galė
tų su mumis, paleistaisiais, 
palaikyti telefoninį ryšį. Pra
džioje mums pasakė, kad pa
leidžia 5 savaitėm ir kad sau
sio 6 dieną turime grįžti. 
Prieš pat Kalėdas kiekvienam 
pranešė telefonu, kad nedirb
sime visą sausį ir kad vėliau 
lauktume sekančio telefoninio 
pranešimo.

Chryslerio korporacija turi 
arti šimto penkiasdešimt 
tūkstančių darbininkų bei tar
nautojų ir yra trečioji di-

"DAUGIAKULTŪRlSKUMAS YRA PASTOVI VYRI AUSYBĖS POLITI KA’

Multiculturalism, 
P.O. Box 366, 

Station ‘A’, 
Ottawa, Ontario 

K1N 8Z9

DAUGIAKULTURIAI 
CENTRAI YRA 
DAUGIAKULT0RE5 
POLITIKOS 
DALIS
TIKSLAI
Daugiakultūriskumas reiškia puoselėjimą visų 
kaųadiecių supratimo bei įvertinimo daugelio mūsų 
kultūrų. Daugiakultūriskumas taip pat reiškia 
informavimą prancūzų ir anglų kilmės kanadiečiu 
apie kitu kultūrinių grupių įnašų. Iš esmės tai 
reiškia kultūrinius mainus.

PROGRAMA
D augi ak ui tūri ai centrai parūpin a patalpas kultūri
niams mainams. Jie sudaro sąjygas grupėms ir 
pavieniams asmenims sueiti draugėn ir pažinti 
kitų, kultūras bei siekius, [jungus angliškai ir 
prancūziškai kalbančias bendruomenes, visos 
užtvaros bus pašalintos.
Daugiakultūriai centrai yra naudojami įvairių 
grupių savo kultūrinei veiklai. Be to, tie centrai 
sudaro sąlygas naujai atvykstantiems imigrantams 
ir Kanados piliečiams dalyvauti bendrame prisi
taikymo procese.
Duodant p arama. nauj ai steigiamiems c-ntrams, be 
kitų dalykų reikalaujamas bendras kelių etnokul
tūrinių organizaciju pasiūlymas, kuris būtų remia
mas visos bendruomenės. P aram a gali būti duoda
ma padengti daliai centro administravimo išlaidų.
Pabrėžtinas yra daugiakultūrių centrų programos 
kultūrinių mainų aspektas. Ar centras yra ge ri au - 
šia priemonė tam uždaviniui įgyvendinti ?/ Ar toks 
centras atlieka arba gali atlikti ta uždavinį jūsų, 
bendruomeneje ?
Jeigu jūsų grupė turi savo pažiūra įdaugiakultū- 
rinius centrus, j u gaires arba sėkmingumą, 
tesikreipia i savo rajono įstaiga arba tepasiunčia 
žemiau pridedama atkarpa, j

Platesniu informacijų teiraukitės telefonu 
pas vietos pareigūnus gyvenamoj vietovėj arba 
rašykite laiškus adresuodami:
THE DEPARTMENT 
OF THE
,SECRETARY
' OF STATE

SECRETARIAT 
D’ETAT

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

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

Halifax, N.S.
Citizenship Branch, 
Trade Mart Building,
Ste. 405. Scotia Sq., Thunder Bay, Ont. 
B3K 2Y5, (902) 426-2118 240 South Syndicate

Moncton, N.B.
Central & Nova Scotia 
Trust Bldg., 860 Main 
Street, 5th floor, 
E1C 8M11 (506) 858-2028

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

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

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

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

Trois-Riviėres, Quė. 
550 Bonaventure, Pidce 
205-A, B P. 335, G9A 5G4 
(819) 375-4846

Ave., 2nd floor, 
Station "F”, P7E 1C8 
(807) 623-5241

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

Toronto, Ont.
55 St. Clair Ave. E.. 
Room 810, M4T 1M2 
(416) 966-6554

Winnipeg, Man.
Room 261, 303 Main 
Street. R3C 3G7 
(204) 985-3&01

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

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

I
Edmonton. Alta.
(also serving N.W.T.)
Room 310, 9828 - 104th 
Ave., T5J 0J9 
(403) 425-67'30

Vancouver, 8.C. 
1525 W 8th Ave., 
Room 207, V6J 1T5 
(604) 732-4111 Norintieji 
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džiausią automobilių kompa
nija pasaulyje (po General 
Motors bei Fordo). Imant 
Amerikos pramonės mastu 
aplamai, Chryslerio korpo
racija darbininkų skaičiumi 
stovi bene septintoje ar aš
tuntoje vietoje. Ne valandinių 
(salaried) tarnautojų čia dir
ba apie 30 tūkstančių. Kaip tik 
beveik visi jie dabar ir yra 
paleisti. Toks įvykis pirmas 
automobilių pramonės istori
joje.

Ilgainiui ima aiškėti, kodėl 
taip Įvyko. Dėl daugelio prie
žasčių automobilių prekybai 
labai sulėtėjus, Chrysleris jų 
pagamintų, bet neparduotų tu
ri apie tris šimtus penkias
dešimt tūkstančių. Jų paga
minimas kainavo keletą bili
jonų dolerių, o neparduodant 
visiškai išseko iždas. Spe
cialūs pramonei tarnaują ban
kai atsisakė teikti trumpalai
kes, iš mažų procentų pasko
las. Korporacija, kuri iš vie
nos pusės nebeturi pinigų 
kasdienėms operacijoms, iki 
mašinas vėl žmonės ims pirk
ti. Tai ir viskas. O mes sė
dim namie ir laukiame. Nors 
paleido visus iš karto, bet 
ims šaukti pagal darbo stažą. 
Braižytojai priklauso profe
sinei sąjungai, tai kurį laiką 
mums mokės 95% neto algos. 
Sutartyje įrašyta, kad 95% 
turime gauti Ištisus metus, 
bet jau žinome, kad didžiausią 
masęįš karto paleidus, fonde 
esama pinigų tik aštuonioms 
savaitėms.Unijai nepriklau
santiems inžinieriams jau 
dabar riesta: jie tegauna tik 
valdžios mokamą bedarbio 
pašalpą — gal 20-30 nuošim
čių normalios algos. Infliaci
jai siaučiant, mokėdami hipo
tekos mokesčius už namus —
klek ilgai gi jie gali laikytis ?

Chryslerio padėtis šiuo 
metu yra sunkesnė už kitų. 
Bet automobilių pramonėje 
darbo netekusiu jau yra .nebe, 
dešimtys, o šimtai tūkstan
čių. Detroito metropolį ir ke
lius kitus Michi gano miestus 
automobilių pramonė maiti
na. Tad Mlchlgane aplamai 
ir ypač Detroite bei jo apylin
kėse ekonominė velniava jau 
prasidėjo. Kaip ilgai ji tęsis, 
kuo ji baigsis, šiandien sun
ku pasakyti.

Kapitonas Iš karto klek 
sumišo Ir nenorėjo patikėti 
Mležlalšklo Intencija. Klau
sė, ar tik vaišių taurieji gė
rimai jį nebus kaip nors pa
veikę. Bet Mležlalškls gal
vojo blaiviai Ir Iš patyrimo 
gerai pinojo, kad tokia proga 
jo gyvenime daugiau gali ne
pasitaikyti,, lr-kalp anam es
tui mechanikui- sprendimus 
reikia daryti žaibo greitumų.

Po tokio gana dramatiško 
pas įkalbėjimo, kapitonas pa- 
prašėMležlalškį grįžti atgal 
į kambarį. Tada jis apie pu
sę valandos telefonu kalbėjo
si su Įvairiomis vokiečių įs
taigomis

Įtampa atslūgo, kai vokle- 
tys kapitonas, grįžęs į kam
barį, davė ženklą, kad vis
kas tvarkoj. Liko tik prob
lema kaip atsikratyti rusiš
kojo palydovo. Jei Mležlalš
kls pasakytų, kad nebegrįžta 
į laivą, gali įvykti susirė
mimas.

Bet Ir apie tai jau buvo 
pagalvota. Kai Vokiečio ka
pitono žmonos vairuojamas 
automobilis atvažiavęs į 
uostą buvo netoli Žalgirio 
laivo, Mležlalškls paaiškino 
savo rusiškam "draugui", 
kad jis dar turįs reikalų su 
kapitonu Ir kad jis Išlipęs 
palauktų jo grįžtant. Pap
rastai visi jūrininkai uos
tuose veda savo privačius 
"blznellus". Gavęs pažadą, 
kadMležlalškls sugrįš už 1O 
minučių, rusas Išlipo Iš au
tomobilio Irpaslllko laukti-.

♦ ♦ *
Nuvažiavus į nuovadą , 

Mležlalškį perėmė yokIečių 
policijos pareigūnai, Mlež- 
lalškį Išsivežė į Luebecką, o 
už kelių dienų Į Hanąoverį. 
Suprantama, kad vokiečiai
domėjosi ne tik pabėgėliu , 
bet Ir jo žiniomis. Bendrai 
reikia pasakyti, kad vokiečių 
pollcljqs Ir saugumo parei
gūnai buvo labai korektiški, 
tiesiog draugiški. Kiekvieną 
vakarą jie Išvesdavo savo 
globotinį Į miestą,geresnėje 
užeigoje pavalgydindavo ar
ba net į kiną nuvesdavo. Tai 
buvo ne naivūs JAV admiro
lai, kurie netgi savo pusiau 
kariniame laive leido šei
mininkauti rusų jūrininkams 
Ir nežmogišku būdu pasi
grobti Simą Kudirką.

PaskutlnlsMležlalšklo ke-

Nepaprastas
Emigrantas

( TĄSA IŠ PRAEITO NUMERIO )

E. Mležlalšklui 'pasitaikė 
proga Išeiti dviese. Jo išvy
kos partneris buvo neaiškios 
kilmės "didžiosios tėvynės" 
pilietis.

Jiems bevalkštlnėjant, E . 
M ležlalškls pasiūlė savo pa
lydovui užsukti pas vieną 
jam pažįstamą voklečlųlalvo 
kapitoną. Su kapitonu Mlež
lalškls buvo susipažinęs už
sienio jūrininkams skirtuose 
Ir taip vadinamuose "Kultū
ros Namuose" Klaipėdoje . 
Paskutiniais metais daug 
Vakarų Vokletl-jos prekinių 
laivų atplaukia į Klaipėdą.

Pasiteiravus jo adreso lo- 
cų įstaigoje atsirado sunku
mų, nes vokiškasis kapito
nas gyveno kitoje Klelio į- 
lankos pusėje. Bet vokiečiai 
buvo tokie malonūs, IrMlež- 
ląlškįbel jo palydovą, įsodi
nę į motorinį laivą, perkėlė 
į kitą pusę. Kapitonas, pa
matęs netikėtus svečius, la
bai nudžiugo ir juos gražiai 
savo namuose priėmė.Kele
tą valandų pasisvečiavus, 
Mležlalškls paprašė kapitoną 
su juo nueiti Į kitą kambarį. 
Ten jis jam Išdėstė savo nu
sistatymą- nebegrįžti dau - 
glau į sovietinį laivą. Jis 
prašėsi vokiečio p« ta r Ir 
pagalbos.

llonės etapas į laisvę buvo 
Nuernbergas. Ten atvykus, 
buvo sužinota, kad sovietų
konsulas Bonnoje norįs su 
pabėgėliu pasimatyti. Neži
nodamas, kaip Į tai reaguos 
vokiečiai, jis prašėsi jų pa
tarimo. Vokiečiai davė su
prasti, kad jiems būtVj ge
riau, jei Mležlalškls su- 
konsulu pasimatytų. Tokiu 
atveju sovietai neturėtų pa
grindo vokiečius apkaltinti.

Sutartulalku atvyko sovie
tų konsulas, jo sekretorius 
Ir vokiečių užsienio mlnls- 
terls referentas. Specialiai 
posėdžiams skirtame kam
baryje, visi susėdo prie Ilgo 
stalo- konsulas Ir sekreto
rius viename stalo gale , 
Mležlalškls kitame. Į tarpą 
susėdo vokiečių referentas , 
vertėjas Ir automatais gink
luoti vokiečių policijos pa
reigūnai.

Vyresnio amžiaus rusų 
konsulas, pagal senai žino
mą taktiką, pradėjo pašne
kesį Intymiai, tiesiog tėviš
kai. Klausė ar galįs Mlež- 
lalškį vadinti vardu. Gavęs 
sutikimą, jis pradėjo Iš
reikšti gailestį dėl Mležlalš
klo "neapgalvoto" žygio. 
Girdi, apleidęs savotėvynę, 
savo draugus, o ypatingai 
motiną. Jis turįs net moti
nos laišką, kuriame ji pra
šanti jo grįžti.

Mležlalškls konsului alš- 
klnofc kad Lietuva esanti 
hern&tlšJtal uždaryta Ir fia- 

(Nukelta Į 5 psl.)
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RAGIS
EIKIM.SESELĖS.ANT VIEŠKELĖLIO

Eikim seselės ant vieškelėlio 
Ar nesulauksim savo brolelio

Jaunai sesulei 
Aukselio žiedą, 
Jaunam broleliui 
Švledrlą šoblelę.

Mes Isštovėjbm kalne duobelę,
Mes nu rymo jom aukštą tvorelę 

\ ? i ' .

parbėg žirgelis Ir parpūkšavo, 
. Auksą kilpelės Šalyj svyravo:

VYTAUTAS ALANTAS

Likusieji Ilgai tylėjo nuleidę galvas. Visi pritarė Šventaragio taip 
pagrįstai Išdėstytai nuomonei, bet paskutinieji karalienės žodžiai jiems 
priminė ją kalbėjus ne tik kaip valdovę, bet Ir kaip motiną. Juk galėjo 
taip atsitikti, kad priešai Išžudys visą Mindaugo dinastiją, ka:? tada? A 
negeriau būtų, kad jis padarytų nuolaidų Ir liktų gyvas ?

- Šventaragis kalbėjo teisingai, - nutraukė tylą Vanlbutas. -Galvoju 
vienaip Ir kitaip, o geresnės Išeities nerandu.

- Ką tu galvoji, Rudmlnal ?- paklausė Mindaugas.
- Šventaragio Išmintis Ir man po dantim, tik aš ąu savo dievais ne

lįsiu į pogrindį, o kūrensiu židinyje savo Gabiją, kaip kūrenęs, - niūriai 
atsakė Rudmlnas.

- Aš noriu Išgirsti dar vieno vyro žodį, - Mindaugas kreipėsi į Šven
taragį. - Pakviesk dainių Švltrį. Per dešimtį metų savo daina jis mane 
džiugino, linksmino Ir ramino. Tepasako jis savo žodį , lai mes atsi
dūrėme didžiojoje kryžkelėje.

Šventaragis Iš menės Išėjo Ir netrukus grįžo su savo broliu.
- Pakanklluok man atsisveikinimą su senaisiais jnūsų dievais.,- pa

sakė su liūdnu puslaušypsnlu Mindaugas. - Gal ryt mes patys savo ran
komis Imsime deginti ramoves.

Švltrys neatsakė nieko. Atsisėdęs ant žemos kėdutės, jis valandėlę 
rinko stygas Ir pradėjo garsiai bei ryžtingai:

Nedainuosiu ašal Vorutos žlugimo
Ir vėliavos priešų ant Išgriauto pylimo neiškeistu ’.
Ir mano ranka tenudžlūva, kaip linas Išrautas,
Jei tarsiu aš'žodį nelemtą prieš savo dievus, 
Kurie viešpatauja per amžius Čionai Ir Tenai ’.
Aš giedu šiandieną ne mirtį dievų, -
Aš giedu šiandieną jų Išmintį didžią, Ir grožį, Ir meilę, - 
Ir amžiną tvyrančią sandorą tarp dievų Ir mano gentainių ’. 
Ateina ruduo, Ir žiemos patalais užsikloti jau rengias SaulėMoh’lė, 
Ir Tėvas Perkūnas jau stato ugninį vežimą pašiūrėj Dausų 
Ir deimanto rūmuos žiemos užsidaro praleisti.- 
Linkėkime jiems poilsiauti sėkmingai ’.
O kitą pavasarį mes pamatysime juos vėl padangėje mūsų, - \
Nes žinome mes, kad dievai nebegrįžti negali, -
Ir Likimas mus teapsaugo nuo tos didžiosios nelaimės’.

GULBINAI LĖKĖ

Gulbinai lėkė, 
Žinelę nešė: 
Meskit, berneliai, 
Šienelį pjovę.

Meskit dalgeles 
Ant pradalgė!lo, 
Rėdyklt žirgelius 
Tollmbn kellonėlėn.

Toltmon kellonėlėn, 
Gudų Saleiėn, 
Gudų Salei ėn, 
Slaunon valnelėn.

Lik sveikas, tėvuli, 
Ir sena motule,
Lik sveika, sesule, 
Rugių pjovėjėle.

Aš parneštu tėvuliui
Plieno dalgelį
Aš parnešiu motulei 
Lenktą pjautuvėlį.%

Vytautas Alantas Šventa
ragio Il-rios dalies įžąngin-

• niame žodyje jasįsako:
..." Nors aš Šventaragį ra
šiau netrumplaukalpl5 metų 
-rinkau Ir apdlrbinėjau me
džiagą- bet kartais man ro
dos, jog aš jį rašiau per vi
są savo gyvenimą. Su savo 
didvyriu aš taip susigyvenau, 
kad jis man"pasldarė gyvas',’ 
atkeliavęs Iš Lietuvos isto
rijos žilos senovės Ir ke
liaujantis į mūsų tautos atei
tį, kitaip sakant, man kar
tais pasivaldelloja, jog aš jį 
būsiu "kažkur sutikęs pake 
liui"; . .

II-ją šio istorinio romano 
dalį išleido Vilties Draugijos 
Leidykla, aplankas dali.Te
lesforo Valiaus. Spaudė Vil
ties spaustuvė, Cleveland, 
Ohio.

Autorius šalia publicisti
kos Ir biografijų, Išleido 5 
novelių rinkinius, 13 scenos 
veikalų-dramų Ir komedijų,
4 Istorinius romanus. ■ i į

Į spaudą įsijungė nuo 1930 
metų, tapęs Lietuvos Teleg
ramų Agentūros Elta pran
cūzų skyriaus redaktorium .
5 metus Lietuvos Aldo vyr. 
redaktorium. Ii— 19 metų 
Fordo fabrikų darbininkas .

Mindaugas klausėsi galvą nuleidęs. Švltrlo daina jį šiek tiek pra
blaškė, tačiau nedaug teįnešė šviesos į Jo mintis, tik jam krito galvon 
tas Švltrlo posmas, kur jis dainavo, jog priešai galį "Ir mūsų tvirtoves 
išgriauti", bet kad me° Ir "pilių Išgriautųjų griuvėsiuos matysim savų
jų dievų amžinuosius veidus ”. ..

- Atseit, Ir tas jaunas dainius siūlo tą patį, ką siūlo Šventaragis bū
tent, po Išgriautų šventyklų griuvėsiais statyti slaptas šventoves savo 
dvasioje Ir ten perkraustyti dievus su jų aukurais. Didysis dievų pers! - 
kraustymas ’.-Mindaugas šyptelėjo su kartėliu. Paskum jo krūtinę už
liejo pyktis, Ir jis kalbėjo savo mintyse:-Kaip jie mums, taip me s j lems 
Jie kažkokios artimo meilės vardan perša mums savo tikėjimą, o Iš tik
rųjų griebia už gerklės, reikalaudami milžiniško atpildo už kažkokią 
geradarybę^ tad mes irgi su nuolaidžia šypsena lūpose sutikime su jų 
reQc^įą,ylmals, bet už nugaros laikykIkme apgniaužę durtuvo rankeną Ir 
atsimokėkime už jų suktybes, kai bus proga, o kol kas, kol ką garbinki
me kaip garbinę senuosius dievus savose širdyse. . .

Trejetai dienų praėjus po tų Įvykių, Mindaugas apsisprendė Ir pa
siuntė pas Livonijos magistrą Į stovyklą Parnų Ir Šventaragį pranešti , 
jog sutinkąs krikštytis. Netrukus kalavijuočiai nutraukė apgulimą ir iš
žygiavo Llvonljon.

?lrgė, žirgeli, tu juodbėrėli, 
Kur tti padėjai triūsų brolelį ?

-Aš jį palikau Klrkolmo miestelyj, 
Kuršių miestelyj, svetimoj šalelėj

Už va javo jom Kuršių žemaitę, 
Ir Iškapojom dldę karaltę:

Devynlas upes plaukte perplauktau,
O šią dešimtą nerte perrtėrlau}'^5''1'1 

i .įrielvlo
Devynios kulkos pro šalį lėkė, '.ob
O ši dešimta brolelį siekė.

Kur galva krito- rožė Išdygo,
Kur kraujus tiško - žemčiūgai bllzgo.

Ė j Sesulė vandenėlio

pažinkime praeiti
VASARIO 16-OJI J. B u t e ik a

"Nepakanka tik lietuviškai jausti, 
reikia dar, kad tas jausmas, tas 
galvojimas, kuo nors viešai pasi
reikštų". . .

A. S metona.

, Jau 57—jį kartą minime _
blngą praeities laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo d leną-Vasario 16-ąją.

Lietuvių tauta daug kartų likimo bandyta. 
Nekartą savo žygiuose buvo priversta su
klupti, bet visada sugebėjo išlikti tvirta sa
vo dvasia, pajėgi atsitiesti ir pakiltllalsvam 
gyvenimui. Nuo kunigaikščių gadynės iki 
rykštėm plakamų baudžiauninkų lygio - tai 
didis tarpas.' Nepasirodė jis beviltiškas net 
tiems, kuriems buvo lemta priimti priešo 
kirčius: jie pajėgė Ir atmušti juos 
mėti pergalę.

Nekartą mūsų tauta bruzdėjo, nors dažnai 
tik per slaptą spaudą, pažadinta savo švie
suomenės, kol 1918 m. Vasario 16-toji tapo 
Lietuvos atsikūrimo-prisįkėlimo naujam gy
venimui diena. , laukta virš 120 metų’.

Nepaprastas džiaugsmas įsiviešpatavo vi
sų dorųjų lietuvių širdyse- dar tvirtesnis 
ryžtas išlaikyti sau laisvų ir nepriklausomy
bę. Pasigirdus vyriausybės balsui:. . . " Tė
vynė pavojuje’. . . . Visi kas gali vartoti gink - 
lą, neatidėllodami nė valandos, stokite į 
krašto apsaugą, pastokite tėvynėn beslver - 
žlančiam priešui kelią’.. . . "karšta tėvynės 
meilė suliepsnojo Lietuvos jaunimo krūtinė
se ir savanorių kraujas pasipylė frontuose , 
nuplaudamas seną vergijos gėdą . . .

Sunkios Ir nelygios buvo kovos. . . Tačiau , 
nepaisant vargo Ir visokių neda^ekllų, bei 
nelietuvių kilmės karininkų išdavimų, sava - 
librlų ryžtas laimėti ir jų drąsa padėjo nug~ 
lėti gausius priešus, Išmesti juos už Lietu - 
4 p s!.

savo tautos gar-

ir lal-

vos ribų Ir laimėti laisvę Lietuvai Ir neprl - 
klausomybę. Įgyvendino Vasario. 16-oslos nu
tarimą.

22-jus metus Lietuva gražiai augo Irkul - 
tūrėjo. Ne vienam buvo mįslė, Iš kur tas ga
jumas, tas kūrybinis įkarštis Ir platūs užsi
mojimai ? Atrodė, jo~ būtų ūmai prasjver -

• žūsi daugelį metų slopinta Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštystės energija. Nepriklauso - 
moję Lietuvoje visa krašto gerovė žymiai 
pakilo. Kai kas mus jau "Mažąja Amerika" 
vadino. Kaip tiktai dėl žemės gėrybių, nors 
ir turėdavome dartals vargo dėl visame pa - 
šaulyje tuomet įsisiūbavusios krizės.. .

Deja, Ir vėl šiurkšti likimo ranka atidavė 
mūsų Lietuvą Ir visą mūsų tautą sunkiam Ir 
skaudžiam bandymui, kurį Ir šiandien tebe
gyvename. . . Gyvename tragiškiausią pasau
lio Istorijos raidos laikotarpį. Husų sąžinė, 
tačiau, gryna: Lietuva, nors Iš šalies kurs
toma, nieko nepuolė Ir nieko nenuskriaudė ’. 
Ir todėl labai skaudu, kad niekas neištiesė 
pagalbos rankos net Ir tada, kai mūsų Miško 
Broliai kelis metus herolškal, nelygioj kovoj 
grūmėsi su pavergėjais už savo tautos lais
vę Ir nepriklausomybę.

Po antrojo Pasaulinio karo vėl daug tautų 
pavergta, bet tai nesugriauna principinio is
torijos raidos dėsnio. Iš Istorijos žinome, 
kad visos tautos atgavo laisvę dėl kurios ko- 4 
vojo. Bulgarija buvo pavergta 485 metus, o 
Graikija 370 metų, žydų valstybė gi atsikū - 
rė net po 2500 metų. . .

Juk Lietuvos nepriklausomybė daugelio

valstybių tebepripažįstama. Visi sąjun
gininkai Iškilmingai yra pasirašę aktą,kad 
po karo laisvė bus sugrąžinta visoms tau
toms, kurie antrojo Pasaulinio Karo mėtų 
jos neteko. Jei valstybių vyrai Iškilmin
gai pasirašytus aktus sulaužytų Ir teisy
bės principus Išniekintų, jei nebus aiškiai 
Ir griežtai dešifruotas melas Ir nebus at- 

' virai Išdiskutuota nesuderinamos su lais
vės Ir laimės siekimais agresorių užma - 
člos Ir mūsų Viltys neišsipildytų, tada ne 
mes vieni būtume šio balsaus melo aukos. 
Nelaimės draugų mums atsirastų vis dau
giau, nes neteisybė Ir smurtas nesustotų 
prie mūsų valstybės sienų, bet vis toliau 
plistų, siekdami užgrobti visą pasaulį Ir 
pasaulinio mąsto vergija J būtų neišven
giama. ..

Vasario 16-ojl yra .pati didžiausioji Ir 
svarbiausioji mūsų tautos šventė. JI pri
mena didingą mūsų tautos praeitį, skatina 
ryžtingai Ir vieningai kovotl-rųoštls gar
bingai ateičiai. Vasario 16-ojl yra mūsų 
tautos laisvės simbolis, laisvės, kurt yra 
didžiausia sąmoningo žmogaus vertybėjtos 
laisvės, kurios šiandien mūsų tauta netu
ri Ir todėl privalo dėl jos ryžtingai Ir e- 
nerglngal bei vieningai kovoti’.

Jau 3.5 metai kai Lietuvos nepriklauso
mybė yra "parai yžuota". Dabar Lietuvoje 
siaučia rusų-bolševlkų fizinis Ir moralinis 
teroras. Vasario 16-los ten niekas nedrįs
ta viešai minėti, nes už tai gręsia kalėji
mas arba keliolika metų vergų darbo sto
vykla Sibire. Niekuo nenusikaltę /pa., re - 
llglnlnkal, veikla įstatymų - konstitucijos 
ribose/ yra žiauriai pesrekiojaml, 
tuojaml, kalinami, teisiami Ir 
Sibiro taiga yra užpilta ramių 
lietuvių kaulais. . .

Tikroji lietuvių padėtis nuo pasaulio a- 
klu dangstoma melu. Galimumų ribose nat*- 
doklme čia turimą laisvę: šaukime, skelbki
me savo skriaudas laisvajam pasauliui,kaip 
tai daro kitos, mažos tautos. Belsklme,o gal 
bus Ir mums atldaryta;prašyklme, ogal bus . 
duota?

Ej sesulė vandenėlio
Su naujausiais vledružėllals 
Su šUkello pašeiėltais.

Ir nuėjo prie upelio, 
Rado upį nešalusį, 
O lieptelį apšalusį.

Ir paslydo jos kojelė, 
, Ir nuėjo dugnan žemės,

Dugnan žemės, kraštan

Rado savo ten brolelį, 
Dievo žirgus beganantį, 
Šilko pančius bevejantį.

f

- ;T 
mai*1;,..

.1

- Einam, broliuk, mes namopi, 
Mus motulė, senai laukia, 
Mus širdelė senai laukia ’.

areš- 
tremlaml. 
Ir nekaltų

Išdžiovino atodūsiais - 
Bet brolelio nesulaukė,

Kalne duobę Išstovėjo - 
Bet brolelio nesulaukė *.

- Eik, sesule, viena namo 
Aš pareisiu paskui tavęs, 
Te tau sesut šilko skarą:

Išvelėjo ašarėlėm - 
Bet brolelio nesulaukė,

Išvelėki ašarėlėm, 
Išdžiovinki atodūsiais 

‘Iškočėkl alkūnėlėm ’.

Tškočėjo alkūnėlėm - 
Bet brolelio nesulaukė ’.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Lange stiklą pražiūrėjo - 
Bet brolelio nesulaukė.

4
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čiaus atmestuosius dėl kitų 
sveikatos trūkumų, tapo aiš
ku, kad tinkamųjų bevelk ne
lieka. Tat ėmimo taisyklės 
buvo pakeistos: pradėta imti 
visus, kurie tik turi viršutinį 
ir apatinį žandikaulius, bet 
atmestieji vistiėk sudarė 41 
nuoš. Praėjus 10 metų, kilo 
Korėjos karas. Tada vėl pa
sirodė, kad ir II pasaulinio 
karo pašauktiesiems staty
tieji reikalavimai yra persun
kus: jų laikantis, tektų dau
gumą vyrų atmesti. Tat tie 
reikalavimai buvo dar kartą 
sušvelnintį: buvo pradėta imti 
jaunus vyrus su įvairiais fi
ziniais irz protiniais trūku
mais, kaip neurastenija, psi - 
chopatija, galūnių iškrypi
mai,' klausos nenormalumai. 
Nežiūrint to, atmestųjų buvo 
ketvirtadalis milijono: 52 
nuoš ,. liai bendro skaičiaus,

. Niujo' .e 1955 m. atmestųjų 
tarpe 25% turėjo širdies ydų.

Kad tokia bloga airei .kie
čių sveikata turi ryšį su blo- A kaip elektrikas, 
gu maistu, rodo ir kitas pa
vyzdys :vokiečiai. Jie irgi yra 
progresyvi tauta. Jų maistas 
irgi yra chemiškai išpllur- 
zintas. Amerikiečių ir vokie
čių gyvenime yra daug pana
šių reiškinių. Ir vieni ir kiti 
turi daug gydytojų ir daug 
vaistų, bet jų amžius yra 
trumpesnis, negu kituose 
pramonės kraštuose. Ir vieni 
ir kiti turi maža nūdikių, juos 
labai rūpestingai prižiūri, bet 
tie cheminiai kūdikiai yra 
trapūs ir jų mirtingumas 
aukštas.

O lietuvių sveikata ? Niekas 
tuo klausimu nėra patiekęs 
rimtų duomenų. Galima apie 
tai susidaryti bendrą, vaizdą 
iš laikraščių. Jis nėra ypa
tingai paguodžląs: neatrodo, 
kad lietuviai ilgai džiaugtųsi 
vyresniojo piliečio vardu. 
Pranešimuose apie mirusiuo
sius, amžius prašokęs 70 me 
tų, užtinkamas retai. Daugu
moje atvejų, jie miršta žy
miai jaunesni, galbūt, dar 
jaunesni, negu amerikiečiai. 
Pagal spaudoje pasirodžiusią 
žinią, Missisaugos lietuvių 
kapinėse palaidotųjų amžiaus 
vidurkis tik virš 50 metų, tai
gi gal 20 metų žemesnis už 
pramoninių kraštų amžiaus 
vidurkį (71-72). 'Tik neaišku, 
ar ten palaidotųjų skaičius 
yra pakankamai didelis, kad 
iš to būtų galima padaryti 
apibendrinimą.

BUS DAUGIAU.

(Pradžia .ir. 1(2129).

4. AR MŪSŲ MAISTAS TAIP 
-BLOGAS?

Mūsų maistas yra tipingai 
amerikoniškas. Amerika nu
stato mūsų skonį ir iš dalies 
mus maitina. Gamybos meto
dai visur tie patys. Vaikščio
jant po supermarketus Mont~ 
realy, Niujorke, Čikagoj; di
delio skirtumo tarp jų nema
tai.

Pagal įprastai optimistinę 
visuomenės nuomonę ar Mais
to ir Vaistų Administracijos 
pareiškimus, amerikiečių 
maistas yra gaumu uolas, 
įvairiausias ir geriausias pa
saulyje. Dėl jo gausumo, ži
noma, abejonės nėra, ji gali 
kilti tik dėl jo kokybės.

Nesileidžiantį abstrakčius 
samprotavimus, apie maisto 
vertę galima spręsti pagai jį 
naudojančių žmonių sveikatą. 
Tuo atžvilgiu nuomonės pa
prastai irgi optimistinės. «u- 
rodema, p? vyzdžiui, kad ame- 

, rlklečio amžius nuolat ilgėja: 
1900 jis nesiekė 50 metų, da
bar pakilo iki 70 metų. Bet jis 
pailgėjo ne nuo sveikatos pa
gerėjimo,’ o nuo medicinos 

, patarnavimų pagerinimo: iš
nyko užkrečiamos ligos, su
mažėjo. kūdikių taip pat ir 
gimdančių moterų mirtingu
mas. Atmetus tuos su sveika- 

/ ta ryšio neturinčius reiški
nius, vaizdas pasikeičia: 40 
metų sulaukęs amerikietis 
gali tikėtis gyvensiąs tik 2 
metais ilgiau negu jo senelio 
tėvas šiam šimtmečiui pra
sidedant.

Dar blogiau sū jaunimu. 
Dvidešimties metų amerikie
čio galimumai susilaukti ilgo 
amžiaus yra menki: jis šiuo 
atžvilgiu, palyginant su kitų 
kraštų [jaunuoliais,: istovii 37- 
oj vietoj. Karų patyrimai ro
do jų sveikatos blogėjimą. Iš 
visų vyrų, pašauktų į I pasau
linį karą, 31 nuoš. buvo at
mesti. Prasidėjus II pasauli- 
,nią.m karui, paaiškėjo, kad 
jei šaukiamųjų sveikatai sta
tomi tie patys reikalavimai, 
kariuomenės iš viso nebus 
galima sudaryti. Tat tie rei
kalavimai buvo sumažinti.

Dr. Miller nurodo, kad pa
šaukus pirmąjį milijoną vyTrų, 
teko iš jų atmesti 188. 000 vien 
dėl to, kad jie neturėjo kuo 
maisto kramtyti: jiems trūko 
še šių ar daugiau dantų viršu
tiniame žandikaulyje ir tiek 
pat apatiniame, priešpriešo
mis. Pridėjus prie to skal

NEPAPRASTAS EMIGRANTAS..
(Atkelta iš 3 psl.) . 

bartlnė sovietinė santvarka , 
kurioje vyriausią rolę vaidi
na rusai, neduodanti laisvė? 
žmonėms judėti laisvai.Vie
nintelis būdas- tai mėginti 
pabėgti per spygliuotas už
tvaras, arba, kaip jo atveju , 
pasišalinti nuo laivo.

Konsulas vaidino . labai 
nustebusį tokiu Mieži aiškio 
atvl ru i r te is Ingu M te žl a iš - 
atviru ir teisingu pasi
aiškinimu . t Jis, Eugeni- 
ius, esąs visai suklaidintas. 

-Dar visai nesenai buvus i su
telkta viza turistui iš Lietu
vos aplankyti Vokietiją.

Žinoma,Miežlaiškiui. ge
riausiai pažįstančiam sovie
tinį gyvenimą, tokie konsulo 
"tėviški" aiškinimai nepada
rė jokio įspūdžio. Kaip t ii

• atvirkščiai, jis rado galbūt, 
ir paskutinę progą pasakyki 
sovietiniam valdininkui tai, 
ką ilgus metus nešiojo savo 
širdyje.

Kai 'sovietų konsulas visą 
laiką kartojo, kadMiežlaiš- 
kio pagrįsti tvirtinimai esą 
tik nuogirdos, jo jaunas sek
retorius šluostydamas pra
kaltą, rašė protokolą.

Pokalbis, ku rį vokiečiai su 
didele atyda klausėsi, už
truko, apie dvi valandas. Po 
dviejų valandų vokiečių ats
tovas pareiškė, kad jis ne
matąs ;
slkalh 
į Bonn.t

Taip, niei nelaimėję, il
sų konsulas ir jo sekretorius 
apleido posėdžio kambarį, o 
vokiečių pareigūnai vėl 
perėmė Mieži...škį į savo

* ik si o toliau pa
ėsti ir grįžtąs
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KASDIENINES PASTABOS

Tik vieną dalyką jūs galite duoti Ir sau Iš
laikyti: savo duotą žodį.

Būk protingesnis už kitus, jei gali, bet to. 
niekad nesakyk kitiems

— 0 —

Tik lėkštieji yra sujaudinami plojimų, tik 
lėkštieji nusigąsta, jei jie yra paliečiami ne- 
telslgos kritikos.

Paslsaugog neprotingų žingsnių desperaci
joje, neš Ir tamsiausia gyvenimo diena rytoj ' 
praeis.

Paruošė V.Š.

Naujam Ir nepaprastam e- 
migrantul, pasirinkusiam 
šią laisvą šalį, džiaugiamės 
turėdami jį savo tarpe ir 
linkime geros sėkmės.

globą.
Gavus pagaliau atleidimo 

dokumentus, Mležlalškls Iš
vyko į Bremeną, kur jis lai
kinai susirado darbą Ir kur 
jį įvairiais patarimais glo
bojo žinomas Mažosios Lie
tuvos veikėjas Frlcas Šlen- 
terls. Jis ir ujįnezgė ryšius 
su keliais Montreallo lietu
viais,kurie Mležlalšklul pa
darė dokumentus emigruoti 
į Kanadą. Šiuo metu Eugeni
jus Mležlalškls galutinai ap
sigyveno Toronte,kur dirba

BUGENIUS MIEŽLAIŠKIS BESIL ANKYDAMS MONTREALYJE

žemėlapiu, užvardintu Map 
of Boundries of Lithuania 
braižytu arch. S. Šlapelio. 
Be kitko, ten išvesta Lithua
nia Propėr(Llthuanla propria) 
riba, Lietuvai - priskirianti 
Balstogę, dalį Baltvyžlo mlš- 
kyno. Toji linija pakartota 
i )56 m. LF išleistame Lie
tuvos žemėlapyje, bet 1973 m. 
LB jos jau nėra. Ar taip stai
ga "išnyko" tenai gyvenantie
ji lietuviškos kilmės žmonės? 
"Ekspertai ir žinovai" nuka
pojo galimybes Lietuvai at
gauti mūsų tautai teisėtai tu
rinčias priklausyti žemes. 
Apie tų sričių lietuviškumą 
ne kartą rašiau įvairioje lie
tuviškoje spaudoje.
JAV LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS? , IFTIMOTARYBOS 
IŠLEISTĄ LIETUVOS ŽEMĖ
LAPĮ REIKIA SLĖPTI NUO 
žmonių!

Plačiai garsintas ir garsi
namas Lietuvos žemėlapis, 
JAV LB Švietimo Tarybos iš
leistas 1973 m. yra parengtas 
ne tlknemokšiškal, su stam- ei 

nlų lietuvių. Čia praėjo 
tūkstančiai žiūrovų, kurių 
prisiminimuose šis, vie
nas Iš jų mėgiamiausių 

člų priklausyti žemių. Etno- I kampelių- tikrai U jai pasl- 
grafinlų lietuvių tautos žemių 
paskira užsienio lietuvių gru
pelė negali atsisakyti! Etno
grafinių lietuvių tautos žemių 
yra reikalavę įvairiose vals- 
bėse vykusios lietuvių konfe- . 
rencljos, jų reikalavo ir Lie
tuvos Seimas.

Lietuvių tautai kenksmingų > 
žemėlapių negalima spaus
dinti (nors jau atspausdino!). 
Tuo neabejotinai pakenkiame 
lietuvių tautai, jos ateičiai.

Gerokai prieš spausdinimą 
skelbiau įvairioje lietuvių 
spaudoje nedaryti dar vienos 
klaidos ir neišleisti dar vie
no Lietuvai kenksmingo Lie
tuvos žemėlapio. Išleido ir 
pakenkė ne tik vien lietuviam, 
bet ir latviam ir estam ir ben
drai Pabaltlečių būsimai lais
vei.
, Tą LB Išleistą Lietuvos že
mėlapi reikia slėpti nuo žmo
nių akių, jo nerodyti, nesiun
tinėti svetimiems ir jokiu bū
du neleisti iš jo mokytis lie
tuvių jaunimui. Turimus ar 
įmanomus surinkti to žemė
lapio egz. reikėtų sunaikinti.

Lauktina teisingo Lietuvos 
žemėlapio išleidimo, taip pat 
su motyvuotais teisingais

NETINKAMAS ŽEMĖLAPIS. . 
( Atkelta iš 2 psl.) 

baigė Maskvos Geodezijos In
stitutą. Kaip topografas dir
bo įvairiose Rusijos vietose. 
Lietuvos atstovybei tarpinin
kaujant demobilizuotas 1921
m. ir tuoj sugrįžo į Lietuvą. į blomls ir gausiomis įvairių 
1922 m. buvo paskirtas Vy- rūšių klaidomis, bet net no
riausiojo Kariuomenės Štabo leistinai, nusikaltėliškai at- 
Topografijos skyriaus vlršl-' sižadant lietuvių tautai turln- 
ninku. Iš tų pareigų atleistas 
1940 m. okupantų bolševikų.

Reikšmingu sutapimu, tuo
se rašiniuose ^neužsimenama 
apie #. Andrių. " •

Mirus pik. inž. doc. A, 
Krikščiūnui nėra lėngva su
žinoti, ar Lietuvos topogra
fijos skyrius nerengė Lietu - 
vos žemėlapio 1:500.000 mas
teliu? Jei rengė, ar kas to 
žemėlapio neišgelbėjo, nelš- 
slvežėį užsienį ? Kas tokį iš
gelbėjimą, jei jis buvo, yra 
atlikęs ? Kodėl iš 1956 m. iš
leistame Lietuvos žemėlapy
je, kurio sudarytoju skelbia
si J. Andrius, yra mastelis 
1:500 000, c 1973 m. LB iš
leistame kitokio didumo Lie
tuvos žemėlapyje jokio mas
telio nėra? Žinantiems rei
kėtų paskelbti ar man para- 
tl.
NF LEISTINA 
BALSTOGĖS, 
MIŠKŲ

Lietuviams reikia siekti ne 
mums nepriimtinų ribų, bet 
tokių, kurios yra naudingos 
lietuvių taukus ir gali b* 
rimtai par*, lamos teisin
gais, logiškais argumentais , 
duomenimis.

Dr. Z. Ivinskis prašė ir 
1947 m. Vokietijoje išleista raštiškais paaiškinimais apie 
jo studija .7 b tuvos sienų lietuvių tautai siektinas že- 
kla . mu, su priedu: Lietuvos mes.

ATSISAKYTI 
B ALT Y ŽIU

NETIKĖTA STAIGMENA

Nors jau prabėgo vist me
tai laiko, bet vis dažnai pri
simena viešnagė gražiame 
Vancouver’lo mieste. Tur 
būt dėl to, kad kas nors gero 
ar blogo atsitinka, daugiau 
ar mažiau sujudina žmogaus 
jausmus.

1973 m. vasarą padarėme 
kelionę 12. OOO mylių. Tri
kampis: Montrealls, Los 
Angeles, Vancouverts ir 
Kanados keliais per British 
Columbia ir Albertos ža
liuojančius kalnus Ir laukus, 
per Saskatchewan’o ir Ma- 
nitobos lygumas, proXDntarlo

ir Quebec’o ežerus į Mont
real!. Šios kelionės vaizdai 
matyti p^-o automobilio langą 
pasiliks neišdildomam at
minimui.

Vancouveryje kas metai, 
vidurvasaryje, vyksta Paci
fic National Exhibition,kuri 
tęsiasi dvi savaites. Ten gy
venantis sūnus Edmundas , 
per vietos lietuvių bencfruo- 
menės pirmininką p. Bu
kauską Ir tos parodos admi
nistraciją parūpino lietuviš
ką kampelį. Cia buvo Išdės
tytos mano medžio skulptū-

nu vežti porą nupirktųjų į 
vietas. Visur buvome labai 
nuoširdžiai priimti. Pasku

bs Ir lietuvių H;.'idles tėeno’tlnė Vieta buvo p. p. B. Tęs—

ponatal, surinkti iš vleti- nov,kurių dSca'lr pastango— 
mis paroda buvo surergta. 
Čia jie mums aprodė savo 
pulkų sodą, nusivedė į sa- 
lioną, parodė turimus meno 
kūrinius. Besišnekučiuojant 
praėjo pora valandų. Ste
bimės tokiu dideliu nuošir
dumu Ir dėkojame poniai 
Tesnov už tokį greitą paro
dos surengimą. Linkime vi
siems kolonijos estams daug 
laimės ir pasisekimo.

P. Baltuonts

Paskutinė 
Prieina 
amžiaus

liks.
Netikėtumas, 
parodos diena, 
dvi subrendusio 
moterys. Viena-Jš jų krei
piasi, prašyd^map,ialškinl- 
mų apie mano darbus. Įsi
kalbėjus paaiškėja, kad jos 
estės. Pradedame kalbėti, 
tarytum artimiausi draugai . 
Prisimename Išgyventus 
laikus Vokietijos stovyklose . 
Prisimename tuometinę ši
lumą tarp tų dviejų tauty
bių, pajuntame, kad tokia ji 
tebėra Ir šiandien. Viena jų 
pasiūlė ateinantį sekmadienį 
paruošti parodą jų parapijos 
salėje.Lieka viena diena pa
siruošti, kalp.sakau.su skel
bimais- žmonės nieko neži
no. JI man sako: " Nesi
rūpink, viskas bus padaryta . 
Visiems, kurie myli meną, 
bus pranešta telefonu". Ir 
taip greitai žodžiais sutartis 
buvo užfiksuota su p. Tesnov.

Kitą dieną, nuvažiavus į 
jų parapiją, pastorius Hel
mut E.Pllr jau mūsų laukė. 
Labai maloniai priėmė. Pa
rodė bažnyčią, altorių, nupa
sakojo pamaldų eigą,tradici
jas Ir giedamas bažnyčioje 
giesmes.

Sekmadienio rylas. Jokio . 
rūpesčio.Mano darbai para
pijos salėje išstatyti. Į baž
nyčią susirinko virš poros 
šimtų. Žmonės gieda įvai
rias giesmes. Viena jų buvo 
tokia panaši į lietuvišką me
lodija, kad žmona pradėjo 
giedot, kartu su jais. Kuni
gas per įmoksią apibūdino 
mūsų parodą Irkvletė ją ap
lankyti. Po pamaldų visi su
gužėjo į salę. Teko nugirsti 
gražių komplimentų. Taip 
pat visi stebėjosi tokiu neti
kėtai greitu parodos suren
gimu.. Per maždaug dvi va
landas buvo parduota apie 15 
eksponatų. Po to turėjome® vakarais namų tel. 366- 2548 arba — 

277- 7868.
(Povotdcs sakyti nereikia)

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

Jeigu geri Ir gali gertl-tavo 
reikalas. Jeigu geri,bet ma - 
tai ,kad gėrimas tave žlugdo 
Ir nori nustoti gerti- mūsų 
reikalas.

AA/Alcoholics Anonymous/ 
yra vyrų ir moterų bendrija , 
kuriot. nariai dalinasi savo 
patyrimu, jėga Ir viltimi,kad 
Išspręstų bendrąją problemą 
ir padėtų kitiems išsigelbėti 
iš alkoholizmo.

Vienintelis reikalavimas 
būti AA nariu yra noras nu- • 
stoti gerti.

Alkoholizmas yra nuolatos 
progresuojanti , mirtina li
ga, todėl nė vienas neturime 
nei slapstytis, nei gėdintis , 
jeigu Ieškome būdų iš jos iš
sigelbėti

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

Įyi. {2 Į-2185,

Jei nori lietuviukai kalbėti — skambink 
darbo valandomis 489 - 5391 (kl ausk' Leo);

5 pi'.

5

5

kalp.sakau.su


hamilton
___ _________

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS "TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

toronto

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 * 5,000.000

KANADOS LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖ

Du choral- AV parapijos , 
ved. A.Paullonlo, Irmergal- 
člų choras, ved. V. Vertkal- 
člo, stropiai repetuoja dainų 
šventės repertuarą.

I

APMASTYMAI PO 
DVIDEŠIMTMEČIO. > >

Musų dvidešimtmetis at
švęstas su pakilia nuotaika . 
Jis Ilgai bus atmintinas ne 
tik šauliams,bet Ir lietuviš
kai visuomenei. Tokia šven
tė tupėtų vykti dvi dienas, Ir 
ateityje, didesnėje salėje.

Kas po mūsų ? Stebėjus 
šaulių gretas Ir ne tik Chl- 
cagoje, bet Ir kitur, jose 
nesimato jaunimo. Šventėje 
vos keletą teko matyti. Nėra 
tų žmonių, kuriuos perkąrą 
Išgelbėjo motinų Ir tėvų ran
kos nuo bombų Ir patrankų , 
nuo bado Ir mirties. Kur to
ji karta nukeliavo ? Tėvai ją 
pastatė ant kojų, Išleido į 
mokslus, sutelkė galimybes 
pasiekti geresnio gyvenimo, 
Ir po to daugelis jų dingo Iš 
lietuviškos veiklos. Ką gi 
norėti Iš čia gimusio jauni
mo? Tačiau, jų gyslose teka 
lietuviškas kraujas. Koks 
buvo spontaniškas to jauni
mo pasireiškimas Simo Ku
dirkos, Kalantos, Bražinskų 
atvejais ’. Aš pats mačiau, 
kaip šaltyjeChlcagos mieste 
demonstravo Ištisas paras , 
nepabūgdami suklupti ant 
cemento Ir sugiedoti gies
mes, lyg prisiekdami didžią 
kov^ už laisvės Idealą. O, 
mes džiaugėmės tomis jau
nimo gretomis ’. O kad jis a- 
teltų į šaulių gretas. . .

Jaunimo grupės būtų sa
varankiškos, eitų talkon vy
resniems. Šauliai turėtų įs- 

v teigti jaunimui stipendijas , 
konkursus, premijas. Pra
dėkime nuo jaunų dienų pra
tinti įsisąmoninti šaulIškas 
Idėjas, jų tikslą Ir Lietuvos 
laisvės atgavimą.Simpoziu
mai, šokiai. visokie kursai , 
premijos Ir pobūviai suar
tins jaunimo galvoseną su 
šaulių gyvenimu, tada iš jo 
atsiras, kas perims vadova
vimo pareigas.

Ko mes dar galime pa
siekti? Mes dalyvaujam ir 
politikoj, ir kultūrinėj ir lie
tuvybės palaikymo veikloj 
Mūsų narių pilna visur 
Daugumos mūsų amžius jau
virš 50 m. ,kltl dar senesni, minėdami kad atvyko Simas 
Mūsų eilės retės. Daugumas Kudirka-rašo,kad jis rusas, 
jau ir dabar niekur neprl- Išvadoi n<~>riu užbaigti, kad 
klauso. Jų nematyti jokioje darbo keliai platūs. įvedimas 
veikloje. Šauliai turėtumėm jaunimo į mūsų eiles būtinas,

6 psl.

MOKAME UŽ:
Depozitus ( P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) ST%% 
Terminuotus depozitus 1 metu 10%

< »

IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas nh%

Pirmoji Kanados liet, dai
nų Ir tautinių šoklų šventė 
rengiama Hamiltone per Pa
dėkos savaitgalį spalio 11-12 
dienomis. Apylinkės V-ba 
nori šiuo grandioziniu rengi
niu atžymėti savo veiklos 25 
metų sukąktį.

juos įvilioti savo darbais Ir 
pavyzdžiu, savo idėjų įgy
vendinimu. Kitos organiza
cijos dėl to nenusllpnės, bet 
sakau, matai- kaimynas nie
ko neveikia, pabandyk su juo 
pabendrauti, paskui nuvesti 
į susirinkimą, šventę.Socia
liniai žmonės priartės, kai 
matys, jog šauliai yra neut
ralūs Ir lojalūs vieni ki
tam. Tokiu būdu Ir jų valkai 
ateis į mūsų eiles.

Būtinai siūlyčiau visus vi
daus įvykius, ypač negero
ves rptartl savo eilėse, su
sirinkimuose. ŽlūrSiim, 
prie ko priėjo Liet. Bendruo
menė, koks nemalonus įvykis 
su Balfu, argi to reikėjo?

Mes stojame į LF, Altą, 
LB, esame kai kurie asme
niškai Vilko veikloje. Bet 
neužmirškime ir savo sestų 
Ir brolių čia, pavergtoje 
Lietuvoje, Sibire ir kitur. 
Nelaimėn patekusiam, su
laukti nuo savo Idėjos drau
gų nors mažą auką, -paguo
džia širdį. Tegul mumyse 
būna ta šilta lietuviška šau- 
llška tradicija: pasiklausy
kim, kur brolis ar sesė ver
kia Ir dejuoja šios žemės 
penkiuose kraštuose.

Labai svarbus punktas da
bar:

Škuliai šaul ės-yra gyvieji 
liudininkai laisvos Lietuvos . 
Kur tik matome,kad Lietuva 
užgaunama, parašomos kny
gos ją neteisingai kaltinan
čios, ar straipsniai- turėki
me sekciją Iš jaunimo, Inte
lektualų, profesionalų į tai 
atsakyti. Iš to būtų didelė 
nauda. Štai dabar kas atsiti
ko su Encyclopedia Brltanl- 
ca: ėmė Ir Išbraukė Lietu
vos vardą, padarė ją SSR, 
mokyklose jau žemėlapiuose 
nebėra Lietuvos, tos pat 
spalvos kaip Sovietų Rusija . 
Dažnai televizijos ir radijo 
programos sako, kad žmogus 
ką laimėjo- tai vis Rusijos 
vardu. Kas davė teisę pag
robtas tautas priskirti prie 
komunistinės Rusijos ? Čia 
dirba jų paperkami agentai 
ir stengiasi tautų vardus'iš
trinti. Amerikos žurnalistai

Šią sekmadienio popietę, 
oevoik ant kiekvieno stalo 
matosi Prisikėlimo paranijos 
19' > m. kalendorius. TlcJiog 
iš pamaldų ateiną, ten įsigiję, 
pietautojai, patogiai čia atsi
sėdę, varto ir apžiūrinėja 
naujitėlaitį kalendorių.

Leidinys geruose virše
liuose, o kalendorinė dalis su 
lietuviškais vardais atspaus
dinta stambesniu šriftu. To
liau matosi parapijos kunigų 
nuotraukos. Q Kanados para
pijų, lietuviškų laikraščių ir 
Toronto daktarų adresai, tei
gia leidinį būsiant ir pravarą 
tų ir naudingą. Tik netikėtas 
įpuolimas į tarybinių autorių, 
net parapijos skoniu pataisy
tas kū: inlų atrankas, kiek su
jauktą turinio antspalvį ir tuo 
pačių pietautojų skonį. O kai 
kurie, mūsų krašto daviniai, 
paimti iš 1932 m. to nei klek 
nepataiso.

Bet žvelgiant toliau ir pri
artėjus prie skelblnlnės da
lies, susidomėjimas vėl pa
didėja. Tokiame pat gerame 
popieriuje, randame mūsų iš
kiliuosius žmones, mūsų 
verslininkus. Sekant verslą- 
vlečlų aprašymus ir jų vykdo
mus profesinius užsimojimus, 
matosi biznierių pasisekimai 
ir jų atsiekti laimėjimai.

Vienas iš pirmiausių, visą 
puslapį užimąs ir patrauk- 
kliausiu gamtovaizdžiu pa - 
puoštas yra Aloyzo ir Stasės 
Viskontų sveikinimas Nau
jiems Metams. Čia yra tie 
Vlskontal, kurie gamina ir 

Winnipeg

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 

METINĖ SUKAKTIS
BUS MINIMA vasario 16 diena, sekmadienį.

i
Minėjimas įvyks tuojau po pamaldų, apie 1 vai. p. p. 
ŠV. KAZIMIE-RO PARAPIJOS SALĖJE, 
432 Elgin Ave., Winnipeg, Manitoba.

Dr. E. Jasevičiutės iš Thunder Bay paskaita 
ir kita programa.

Kviečiame gausiai dalyvauti visus, be įsitikinimų 
skirtumo mūsų rengiamoje šventėje.

R e n g ė j d i

kova nesibaigia, būkime 
joje tvirti.

Bal. Brazdžionis

• Sausio 5 d. 1975 m., Šakių 
Klubo metiniame susirinki
me nutarta įrašyti SIMĄ 
KUDIRKĄ Klubo GARBĖS 
NARTU.

Simas Kudirka gimęs 
Griškabūdyje. Šakių apskri
tyje. Pagarba Simui drąsiai 
paslsakluglam komunisti
niame Vilniaus teisme Grą
žinkite laisvę Lietuvai.

Ądomas Dldžbalts .

sudbury
Tautiečiai teiraujasi, ar 

Nepriklausoma Lietuva ne
galėtų duoti daugiau žinučių 
Iš Si iburlo lietuvių gyveni— 
mo. Tikiu, kad redakcija 
mielai sutiktų, bet būtų gra
žu, kad daugiau NL ir pre
numeruotų. Neskaliantlejl, 
NL pirmiems metams gali 
gauti už labai mažą kalną , 
tik $5, - Pasinaudokite pro
ga, turėsite įdomų savait
raštį. Norintiems mielai 
patarnausiu.

J. Kručas, tel. 566-4158. 

torontiečlus aprūpina lietu
viškais sūriais. Vlskontal čia 
populiarūs, jie plačiai žino
mi ir yra pagarsėję kaip sū
rių karaliai. Daugelio mėgs
tami, visose didesnėse, lie
tuvių gyvenamų rajonų krau
tuvėse pardavinėjami sūriai 
yra tapę kaip ir būtinybė sa
vų maisto produktų tarpe. 
Neminint jau to nostalgiško, 
anuomet namuose suspausto, 
saulėje padžiovinto, geltonai 
nunokusio sūrio skonį. Ar tai 

f paprastas, ar saldinis, ar 
kmynais pamargintas, visuo
met paslskonėtinal valgomas 
sūris. Nežiūrint ar pusry
čiais kavą geriant-, ar mažam 
popiečio užkandžiui. O pava
karėje, netikėtam svečiui už
kritus, papiaustytas ant lėkš
tės, ar spėjęs padžlūti, pa
kapotas vaišių stalui. Net už
miestyje ir toliau gyveną tė
vynainiai, karts nuo karto už
suka į sūrius laikančias mies
to krautuves pasipildyti to pa- 
siskonėtlno, Viskontų suma
numo darbo vaisiaus.

Kas būdinga, kad populia
rių sūrių gamyba yra išplitu
si tik pastarųjų 15 metų laiko
tarpy. Tai atsitiko todėl, kad 
mums siekiant troškimų išsi
pildymo Kanadoje, Viskantai 
pasuko į Venecuelą. Jie ten 
išgyveno 11 metų. Neprigiję 
atogrąžų krašte, Viskontai 
patraukė į šiaurę ir pasiekė 
Kanadą. Būdamas patyręs 
pienininkas, Vlskontas apie 
nieką kitą ir negalvojo, kaip 
apie savo profesinę sritį.

LIETUVIU NAMU VALDYBA, kurios kadencijos laike buvo pradėta 
akcija dabartiniu namu Įsigijimui pirmoje eilėje iŠ kairės: J. Karpis, E. Jur
kevičienė . J. Grimas ir antroje eilėje - S. Grigaliūnas, V. Petraitis Ir D. Ren- 
kauskas.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame js
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA
KREDITO KOOPERATYVE --------- - —

MOKA:
93/ą% už 90 dienų term, depozitus 

9% už 1 metų term, depozitus 
814% už taup. sąskaitas

6% už depozitus (čekių sąskaita).
KAPITALAS: $8,800,000

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

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

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

mėnesiais ieitadleniais uždaryta).

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovano, be muito: Motociklai, skalb. motinos, televizijos priimtuvai. Šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, pratome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius Iki I 93/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų , ir kitų prekių.

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmodlenlols, 
antradieniais, ketvirtadieniai* ir penktadieniai* — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki S v. vakaro.

tXXSi Baltic Exporting Co. JWRFiHlrX
Telefono* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0T4

Viskantams galutinai įsikū
rė prie Welland, Aloyzui iš 
laikius valdžios reikalauja
mus egzaminus, jie tuojau 
ėmėsi darbo.

Bet naujakuriai tuojau su
prato, kadesantt^Ka” nuo di
desnio lietuvių centro, nebus 
tiek patogus gaminių pasi
skirstymas. Nugalint tuos 
sunkumus, sūrių gamyba ge
rėjo, o jų paklausa didėjo.

Gerai išsidirbę ir aps įpratę 
su vietos sąlygom, Viskontai 
nutarė keltis arčiau Toronto. 
Net nelikvidavę savo pirmo
sios įmonės, jie įsikūrė 
Stouffvllle miestelyje. Čia vėl 
iš naujo, bevelk iš nieko jie 
įsteigė antrą sūrių gamyklą. 
Toji mintis būti arčiau To
ronto, turėjo pagerinti ir 
praplėsti pristatym > galimy
bes.

Taip keletą metų sūrių ga
mybai gerai einant, Viskontai 
nepaslnėrė nei per dideliuose 
darbuose, nei su jais susiju
siuose rūpesčiuose. Dar kiek 
pasidarbavę ir įstatę savo ga
myklą į gerą veiklos poten- 
cionalą, tolimesnę veiklą jie 
patikėjo savo svainiui ir dali
nai sūnaus priežiūrai (sūnus 
baigęs inžinerijos mokslus , 
dirba Ontario Hydro). O pa
tys įsigijo prabangų namą ir 
apsigyveno Toronto priemies- 

cj je, Willowdale...
T v j momentu į kalendorium 

besidominčio ir apie Viskontų 
pasisekimu piliečio pasakoji
mą, įsiterpia greta sėdįs kai
mynas. Jis irgi turi prieš sa
ve pasidėjęs naująjį kalendo
rių. Negalėdamas surasti, jis 
pasiklausia, kuriame pusla
pyje esąs tas sūrių karaliaus 
skelbimas ?

Pasakorius dirsteli į savo 
atskleistą kalendorių, skubiai 
pavarto leidinio puslapius ir 
valandėlę nieko neatsako. Jis 
dar paverčia vieną kitą pusla
pį ir, pats nustebęs, prisipa
žįsta, kad naujasis leidinys 
neturi puslapių. Tuo pačiu ir 
kiti, prie stalo buvę svečiai 
tą pastebi. Dabar jie visi pra
deda ieškoti kalendoriaus 
spaustuvininko. Peržiūrėję 
priekinius puslapius, dirste
lėję į leidinio pabaigą, jie 
nieko panašaus neranda. Aiš
kiai matosi, kad spaustuvė, 
pastebėjusi klaidą,nebeišdrį
so pasirašyti.

Tuo pačiu, Viskontų skel
bimo ieškojęs pilietis, pasiū
lo kuo greičiausia apie tai 
pranešti sūrių kakaliam. Kol 
dar nesą daugiau išplatinta, 
gal būsią galima likusiuose 
egzemplioriuose sunumeruoti 
puslapius. Bet apie Vlskontus 
pasakojęs ir jų atsieki mals
gėrėjęsis tautietis paaiškina, 
kad šiuo metu tai padaryti ne
įmanoma. Dar lapkričio mėn. 
sūrių karaliai yra išvykę žle- 
mavoti į savo rezidenciją, 
Floridoje.

Kalendoriaus išleidimą 
tvarkė Stasys Prakapas. Iš
leista 2000 egz.

o Mirė Ona Rutkauskienė 71 
m. amžiaus, kurios šeima 
yra likusi Lietuvoje ir Jonas 
Dudėlas 68 m. amžiaus. Pa
laidoti Lietuvių kapinėse.

• "Tėviškės Žiburių1 spau
dos balius šį šeštadienį Ana
pilio sal ėje,M Iss Issauga.Ont. 
Balius vyks su menine pro
grama irjoje dalyvaus solis
tai: E. Blandytė iš Chlcagos 
ir R. Strimaitis iš Toronto, 
akompanuojant J. GovėdaL

DĖMESIO TGROU-TIECIAMS I 
NL laikroėėio atstovybė* būreli* 
nutarę* spaudos bailu suruošti po 
Velykų Lietuviu Namuose. Kvie
čiami torontlellol jiems talklnln • 
kauti, suslrlšant su būrelio pirmi
ninku J.R. Simanavičium.

NL akcijų platinimo reikalais j 
čuplnasl S. Danelis, tel.2« 1-9632.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1
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REIKALINGA MOTERIS VAIKO priežiū
rai ir lengvai namu ruožai, bent 5 dienas

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

atlyginimas. (Vietove St. Laurent, Mtl.).
Skambinti po 5 vai. vakare— 332- 2380

40

D E K A

B

Mirus vyrui ir tėvui JUOZUI DAUGĖLAI, 
nuoširdžiausia padėka, reiškiame visiems 
velionį, lankiusiems laidotuvių namuose, 
bažnyčioje ir palydėjusiems i. kapines.

Didelė padėka Kunigams už bažnytines 
pamaldų apeigas ir kitus patarnavimus.

Taip pat esame dėkingi visiems, kurie 
ji lankė sergant,jo ilgoje ligoje.

Nuliūdę žmona Elzbieta, sūnus 
Donaldas, duktė Irena i r 
šeimos

kalbėjimas truko beveik 
minučių. Pats užsienio rei
kalų ministeris tada buvo kon
ferencijoje Europoje. Iš par
lamento išskubėta į aerodro
mą, nes 4 vai. buvo numatyta 
konferencija Toronte.

Abu didieji Ottawos dien
raščiai "Ottawa Journal" ir 
"Citizen" įdėjo plačius repor
tažus su nuotraukomis. TV 
stotis 13 vakare transliavo il
goką reportažą apie Simo Ku
dirkos išgyvenimus sovietų 
kalėjimuose.

Pranešimas apie S, Kudir
kos atvykimą buvo labai stai
gus, todėl Ottawos Bendruo
menės Valdyba, padedant po
rai veiklesniųjų asmenų teko 
smarkiai padirbėti ruošiant

SIMAS KUDIRKA OTAWOJE
Simas Kudirka, vykdamas 

į Žmogaus Teisių Dienos de
monstracijas Toronte gruo
džio 10 d., keliolikai valandų 
lankėsi Ottawoje. Jis su žmo - 
na ir vertėja p. Mironlene iš 
Filadelfijos Ottawos aerodro- 
man atvyko jau gerokai po vi
durnakčio. Aerodrome juos 
pasitiko keliolika lietuvių su 
Ottawos valdyba, kurios 
pirmln.V. Radžlus pasveiki
no Simą Kudirką. Iš aerodro
mo visi nuvyko į pp. Danių 
namus, kur dėl vėlyvo laiko 
pasikalbėjimas' turėjo būti 
gana trumpas.

Tą patį rytą "Holiday Inn" 
konferencijų kambaryje tele
vizijos ir spaudos konferen- spaudos, televizijos konfe- 
cija. Vėliau Simas Kudirka renčijas (r priėmimus.' T,a i — 
buvo priimtas parlamento na- mingai visa numatyta progra- 
rioH. Breau, užsienio reika-^a praėjo labai sėkmingai. 
,lų minister!© parlamentari
nio sekretoriaus, kur pasi-

Re p.

montreal&1U «O2i . > j
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1$ KANADOS LIETUVIU KATALIKIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJOS VEIKLOS

K.L.K.Moterų D- ja po 
šventintų atostogų sušaukė 
visuotiną susirinkimą, į ku
rį atsilankė,kaip ir reikėjo 
tikėtis , visos tos narės, ku
rios beveik niekada nepra
leidžia susirinkimų ir ak
tyviai dalyvauja d-jos veik
loje.

Šio susirinkimo metu bu
vo renkama nauja valdyba o 
esamos Valdybos narės da-

rė pranešimus iš savo ka- 
dencinių darbo metų veik
los. Iš V-bos iždininkės bei 
sekretorės pranešimų ma
tėsi atliktų darbų rezultatai 
ir tai, kas nepadaryta ir pa- 
s ii ik o gerų norų pavidale.

Surengtas velykinis sta
las praėjo su dideliu pasi
sekimu ir davė d-jai gra - 
žaus pelno. To pasėkoje, 
mūsų d*ja galėjo ir parėmė

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

1

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA^ ANTRADIENĮ. NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stank ev i ?i us, ]053 Albanel Cr., Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

Tel. 767-6183
1

1975. 11.5

W. LA PEN AT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchr. ' Street, La Salle,P.Q
įvairi industrine ir nercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis. Taip pat

INTERNATIONAL dažų išpardavimas - tel. 366 • 6237 / 3896

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju • 
Vasaros laika saugojimas 

(Storage)'

>ttė & Frėre Ltėe 
;kas moderniems namams 1 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimos ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing 8. Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

V. BacėnaS All Seasons Travel, 
2224 DUNDAS STREET W.
TORONTO, ONTARiO
M6R

SIMAS KUDIRKA SU ŽMONA OTTAWOS AERODKoME 
Nuotrauka B.Čeponį'.aus. i

pinigine auka 1 letuvlškas or
ganizacijas, kaip Vasario 16 
Gimnaziją, žurnaląMoterls, 
Tautos Fondą, lietuvišką 
spaudą Ir kt. Be to, įsteig
tas Ir šiuo metu vlenlntė’ls 
Montrealyje Vasario 16 
Gimnazijai remti būrelis , 
per kurį jai aukoja nuolatl - 
nės būrelio narės, o Ir ki
tos vienkartine auka. Taip 
pat prieš šventes buvo su
auki. i Bražinskams 70 
dol. , L- Kudirkų šeimai 40 
do Kaip atrodo, tai yra 
viena Iš nedaugeiloMontre- 
allo organizacijų, kuri taip 
dosniai aukotų.

Šiame susirinkime iš
rinkta nauja V-ba: D.Staš - 
kevlčlenė- pirmininkė, G . 
Kudžmlenė- vicepirmininką 
Janina Adomonienė- Iždl-

nlnkė, E. Kerbeilenė- sek
retorė ir B. Rupšienė- na
rė. Malonu matyti, kad į 
naują V-bą įėjo visos daug 
nuslpelnuslos d-jal narės.

. Prie"5 akis- didelis dar
bas - Velykinis stalas, to
dėl naujajai V-bal linkime 
geriausios sėkmės, o vi
sos kitos narės padėsime, 
kad ši graži Velykinio sta
lo tradicija ir toliau gy
vuotų, sutrauktų dar dau - 
glau mūsų žmonių, o ypač 
iš svetimtaučių tarpo:
• Aušros Vartų parapijos 
komitetas su naujais darink
tais nariais pasiskirstė pa
reigomis;

Antanas Vaupš as-pirmi
ninkas, Augustinas Ali
šauskas-sekretorius, Jonas 
Adomaltls-flnansųprlžlūrė - 
tojas, Elvyra Kfasowskalt ė-

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 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 nesidėdr .tos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti 
niais.

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

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

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

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Ill. 60608

ADRESAS

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
DĖK'4 PASAUL/N/O ŪKIO IR FINANSINIŲ SVYRAVIMU, 

DIDŽIULE LITO BENDROVĖ NEW Y0RKE TURĖJO 
(ŽVALGĄ IR LAIME PIGIAI SUPIRKTI APARTMENTINIUS 
NAMUS. "

NORĖDAMI PASIRUOŠTI TOLIMESNIEMS UŽPIRKIMAMS, 
SIŪLOME PARDAVIMUI SEKANČIUS NAMUS, KURIE YRA 
GRAŽIUOSE IEWY0RK0 RAJONUOSE.

vyt e s garantuodamas aukščiau minėta pelną. , Taip pat galima 
įsipirkti partneriai s , Šias nuosavybes,

PARK TERRACE
63 butai

Meti ne s 
P ai amo s

$ 142,000

M et i n i s
P einas

$ 25,000

Grynai s 
įmok am a

$ 50,000

Mortgage
1 sduodam as

$ 6 10,000

OCEANCRESTAPTS.
iJ8 butai $ 267,000 $74,000 $ 220,000 $ 1, 130,000

JAMAICA APTS.
44 Hutai * ’ 16,000

Pirkėjui- page'

$21,000

e-ljant LITAS

$ 40.CG0 $ 354,000

gali admini struoti si as nuosa-

SUSIDOMĖJĘ PAVIENIAI ASMENYS AR GRUPES, PRAŠOME

KREIPTIS ŠIUO ADRESU:
LITAS INVESTING CO.„ INC.
86-01 114th Street
Richmond Hill, New York 11418, 
USA. Telefonas (212) 441-6799.

kalnus praėjo su geriausiu pa
sisekimu. Leidžia suprasti, 
knin maloni buvo j'emstokia 
išvyka, kai suvažiavo virš 
150 lietuviško jaunimo Ir iš 
gana tolimų vietovių. Atvyko 
net iš Chlcagos Edis Ir To
mas Lelpal.

Svelkauskaltė, Antanas Če
pulis Ir Izidorius Mallška- 
narlal.

Nutarta šluos metus pas
kelbti jubiliejiniais, nes pa
rapija švenčia sidabrinę su
kaktį. Pirmos mišios buvo 
atnašautos 1950 m. rugsėjo 8 
d. Parapijos organizatorius 
Ir pirmasis klebonas buvo 
kun. Jonas Kubilius. Dabar 
vėl jis mūsų klebonas.

Komitetas svarstė, kaip 
atšvęsti Iškilmingiau jubl- 
lejų. Į rengimo komitetą 

pakviesti visų organizacijų 
Ir meninių vienetų atstovai. 
Mūsų pareiga prisidėti prie 
tos šventės savo darbu.Lie
pos mėn. 6,d. nutarta su
ruošti pamaldas gamtoje, 
Palangos vasarvietėje.

A. A. —J . > I •* - ’ •
b Tarpšventėje pramoginė 
studentę Išvyka į Laurentlde gonlnėje.

• S. A. Danalčlal Ir B. Ir J. 
Ldkoševlčlal Išvykę į Floridą, 
o V. Ir L. Glrlnlal-Norval- 
šos Išvykę į Meksiką. Jų sū
nus Šarūnas su draugais - R. 
Ališausku Ir S. Brlklu šį sa
vaitgalį buvo nuvykę į Bostoną 
—Skautų Vakarą, kur progra
mą lšpildė'Glntaras"lš Torott 
to.
o SusIžledavoKazys Barteš- 
ka «n R. Žurkevlčlūte. Abu 
pažangūs lietuviškoje veik
loje.
® M. Malclenė buvo susir
gusi Ir turėjo opef^clją 11-

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE LASALLE 365-0770

TEL. 525-8971.

ony 6 Studio

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI- VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 1 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

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

POINTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jaon Road.

ir kapitaliniai automobiliu, remontai■ Atsitiktiniai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
e MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkelio 

Nr. 40 arba Nr. 20.

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

LaSalle Auto Specialist iteg’d.
• Taisymas ir dažymas •automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

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

UUfflENT MIONEAULTSiunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS ----------------------------------------------------

PARDAVI MA S: 
Chrysler • Monaco • Charger e Dodge e Dart 
Sport • Swinger • Special e Sedan a Trucks 
7635 Boul. Lasalle, La Salle. P.Q.

Mechanizuotas ratų Ir kitu dalių reguliavimas. Korės (Body) taisymas Ir 
dažymas naujame garaže ir moderniom i s priemonėmis. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, pr'e Laplerreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

366-7&1*

7 psL

7

7



NL SPAUDOS BALIUS

VISŲ BALIUS VASARIO 8 d., 
ŠEŠTADIENĮ, 
Sv. Kazimiero 

parapijos salėje.

LIETUVOS. VALSTYBĖS ATSTATYMO
MINĖJIMAS

19 75 m. vasario lj6_d._(sekmadienį).

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

Pradžia 7 vai. yakaro

GROS GERAI ŽINOMAS ORKESTRAS "ROMA“
VEIKS VIRTUVĖ SU KARSTAIS MAISTO PATIEKALAIS IR GĖRIMU
GERU APTARNAVIMU.
BUS RENKAMA IR PREMIJUOJAMA PALIAUS PUOŠNIAUSIOJI PORA 
IR VYKDOMI ŠOKIU. KONTESTAI SU PINIGINĖMS PREMIJOMS.
VEIKS LOTERIJA(Fantų prašome padovanoti, pristatant [Redakcija^ 
arba baliaus vakaro metu.).
DOOR PRICE — 2 įėjimo bilietams po $25.00 (premijos iš
Montreal West Automobile per Sales Manager Leo Gureckq).

[ĖJIMAS: $6.00, studentams - $4.00 (su maisto patiekalu).

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

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

Koncertinę minėjimo dali išpildys:
Sol. Gino“ČAPKAUSKIENE,
Montrealio Lietuvių Jaunimo ansamblis "GINTARAS“,
Rasa LUKOŠEVIČIŪTĖ ir AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS.

AKCIJŲ VAJUS
AKCIJŲ ĮSIGIJIMO TĄSA: 

181 Torontiečiai lietuviai 
Įsigiję akcijas per NL atsto
vą S. Banelį: Statulevlčlus A., 
Šveikauskas S., Glpas J., Va- 
ranklenėlr., Jablonskis Jonas 
Jablonskienė Ona ir Mlckevi - 
člus Br. ‘po vieną akciją. Vist 
70.00 dol. sumoje.

Tad, dėkodami pirkusiems 
akcijas, laukiame atsilie
piant daugiau.

Numatytam 20. OOO dol . 
akcijų vajui, su dabar skel-

biamals įsigijimais, sukelta 
$7, 200.: (Bus daugiau).

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

NEPAMIRŠKIME ’.
Šį šeštadlenį-SPAUDOS BA
LTUS. Ateikime ir prisidė
kime prie mūsų kolonijos 
kultūrinio gyvenimo, prie 
savitarpio
savo gerųjų tradicijų palai
kymo. Žada būti įdomu ir 
linksma.

bendravimo ir

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $ 5.00 metams I

NL SPAUDOS BALIAUS KARALAITĖS PIRMOJO KONTESTO (1963m.) LAIMĖTOJAI D. KLEMKAITEI REDAKTORIUS J.KARDELIS IR DAIL. A. 
TAMOŠAITIENE ĮTEIKIA LIETUVIŠKA TAUTINI DRABUŽI, PADOVANOTA TAMOSAITIENES. S’UMETU BALIUJE BUS UŽDARYTAS KARALAI
TES RINKIMO KONTESTAS. TOLIAU I DEŠINE KITU VĖLESNIU METU SPAUDOS BALIU V Al AI.

Laikui bėgant, keičiantis 
madoms, skoniams, palinki
moms, interesams, - tenka 
pergalvoti šios tradicijos ak 
tualumą.taigi,w šiuo apvaliu 
ir gražiu, ir* tradiciniai 
iškilmingai štame baliuje

BAIGSIME TĄ TRADICIJĄ’.
Šiame vakare bus renkama 

PUOŠNIAUSIOJI PORA. Tai 
nereiškia brangiausiais rū
bais apsirengusi, bet įdo
miausiai, stllinglausial.

Prašome t įkirpti, ir prisiųsti I 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

f Pavardė ir vardas J

'Tikslus adresas)

SPAUDOS BALIAUS 
INFORMACIJA

' Spaudos baliaus kontestams 
jau yra padovanota $120, OO 
suma. Macenatal: LaSalle 
Adams Restaurant- Ona Vo- 
ronlnkalttenė ir Juozas Stan
kaitis, Montreal Enterprises 
Reg’d - A. Norkellūnas, Ada
monis Insurance Agency Inc.

- P. Adamonis IriMontreai 
West Automobile L. Guret 
kas. Neabejojame, kad d: 
macenatų ir dolerių skalčti 
padidės.

X .enas ypatingų jame mc 
mentų, norint pristatyti jau 
nąslas lietuvaites plates 
nlam tautiečių būriui, būda 
vo Spaudos Baliaus Karalal 
tės rinkimas.

G
pharmącie

agnon
■Robert gendron lph.prop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO 
i

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINO

Petras Adamonis, apdraudos agentūros savininkas Įteikia dovana 1972 metu 
spaudos baliaus pricesei Lilei Gabrusevičiūtei, šalia baliaus karalaitė Daina 
Kerbelytė. P ALAMONIS INSURANCE AGENCY INC. ir įių metų baliaus šo
klu kontestui yra paskyręs pinigine premiją. Foto: Tony Laurinaitis

Sale* Man. yer 
(Lietuvi* atstovas)

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMA TURTĄ, PADĖS JUMS

i P t f ĖRAITIS
353-9960 /. Namu - 72 1-06 14

ml geriausi Spaudos Valso (atsilankyti ir išklausyti jo į- 
šokėjai Ir jaunlmo"rock'pora. domių pranešimų lietuvių

O jūsų visų dėka,galime ’^©įvijos ir Lietuvos retka- 
vlslems duoti progos laimėti 
ką nors netikėto loterijoje.

Fantus galima atnešti Į 
NL redakciją . arba tiesiai Į 
Spaudos Balių ’.

PRANEŠIMAS
ĮMontrealį atvyksta dr. V . 

Valiūnas- VLIK o pirminin
kas. KLB Montreallo apylin
kės V-ba jį pakvietė būti 
šios šventės prelegentu.

Jis atvyksta šeštadienį, 
vasario 15 d. Kadangi tuo 
metu kitų parengimų nėra 
A V salėje , bendruomenės 
V-ba numato tą šeštadienį 
paskirti "Spaudos Konferen
cijai" su svečiu.Jis ĮMont
realį atvyksta plrmąkarta ir 
bendruomenės V-bakvlęčia 
visus tautiečius skaitlingai

tais.
V. Valiūnas yra daug ke

liavęs po Įvairius pasaulio 
kraštus, aplankęs daug lie
tuviškų kolonijų bei rūpinę
sis Bražinskų lr Kudirkos 
išlaisvinimu.

Kadangi sausio 26 d. nu
matytas visuotinas KLB 
Montreallo apylinkės susi
rinkimas neįvyko dėl nepa
lankaus oro,tadtikras mini
mo, pobūvio laikas numatytai 
vėliau ir jis Valdybos numa
tytas minėjimo išvakarėse 7 
vai . vak.

Dar kartą KVIEČIAME 
VISUS skaitlingai atsilankyti 
Į šį retą subuvimą ir taip pat 
į Vasario 16 d.minėjimą.

KLB Montreallo Apylinkės 
__________ Valdyba

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

DR. V. GIRIŪN1ENĖ
Dantų gydytoja

MONTREAL.

TEL. 255-3536

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 4 88 - 8528

8 psi

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmos aukštas,

11-12 kambarys
Tel. 932- 6662; namų 737-9681.

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

B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C^ E.R.C.S.(c>

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.c.L
5 Place Villa Maria IBM Building , 

Suite 417, Montreal, Qua.
Tai. 871- 1430

ADVOKATAS

168 Notre Dam* Street E.Juite 205. 
Tel. 866 -20 63, 866-2064

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

D.N.BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realtias Inc.

445 Jean Talon West. Suitr 305, 
Tel: 273-3442, 273-9181, / 37 -0844.

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

*01
!i

PADIDINK NAMŲ, GAISRO APDRAUDA I 
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

1 TEL.727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

■M

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managanu 

IEO GURĖKAS  ■muu montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
_____________________(At the end of Sh«rbrook> Street W«ll

MOOIS
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE.,H4E 2AS 

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas __ :_______ 6
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
Asmenines ________
Nekiln. turto---------
Čekių kredito--------
Investacines nuo ___

Jl.5% 
.11.0% 
12.0% 
11.5%

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

Kooperatyvine nomij ( iki 4 butįi) ir namy inventoriaus apdrauda. 

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

1 7 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7- 58 20.

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 nedirbarra 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907 A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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