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SICILIETIS APGAVO VATIKANA
Žinia, kad Vatikanas turės 

šiais metais nepaprastai di
delį biudžetinį deficitą, su
jaudino tiek aukštus kardino
lus, tiek Ir paprastus Vati
kano valstybės tarnautojus . 

, Deficito pasėkoje Iš 3000 
larbininkų Ir tarnautojų, di
delė dalis neteks darbo. Fi
nansinė katastrofa įvyko po 
to, kai Vatikanas, pardavęs 
didelius nekilnojamus turtus 
Italijoje, įsileido į akcijų Ir 
pinigų spekuliaciją.

Vatikano banko vyriausioji 
galva, monsinjoras Povilas 
Martlnkus, turėjoprl- 
s[pažinti, kad Vatikanui pri
klausė didelė akcijų dalis 
pereitų metų subankrutavu
siame Italų banke Banda U- 
nlone. Šiam bankui vadovavo

Susirūpinės Popielius

Iš Sicilijos kilęs Michele 
Slndona, kuris dabar yra Iš 
Italijos pabėgęs Ir už apga
vystę Ieškomas tarptautinės 
policijos.

Tuo tarpu Vatikanas ne
praneša, klek pinigų buvo į- 
dėta į subankrutavusįbanką, 
bet spėjama; kad ta suma 
siekia 58 milijardus lirų.

Pradėdami naujus metus, 
tikime ir lauktame mūsų 
Tautai šviesesnės ateities . 
Raudonoji- okupacija Lietu
voje tebesitęsia, mūsų bro
liai Ir sesės tebėra pries
paudoje.

Rusas okupantas dar dau
giau bando suvaržyti bet ko
kį tautinį pasireiškimą. Ta
čiau okupuotų brolių Ir’sesių t 
laisvės troškimų jie nepajė
gia suvaržytl-lalsvės sieki
mo Idėja Ir pasipriešinimo 
dvasia tautoje yra perdaug 
stipri Ir gyva, kad ją būtų 
galima sunaikinti.

Mes didžiuojamės okupuo-

Brangūs Tautiečiai,
Lietuviai ’.

VASARIO 16-SIOS 
PROGA

V. Tarybos Prezidiumo posėdis, kuriame prof. Augustinui Voldemarui buvo pavesta sudaryti Pirmąjį 
Ministeriu KabinėtaKO TYLI KUDLO-

tų lietuvių pasiryžimu Ir 
tvirtumu.

Mūsų visų, Išeivijos Ir

TI BARZDYLOS?
Viso pasaulio akivaizdoje 

Šiaurės Vietnamas su dideliu 
įniršimu puola Pietų Vietna
mą. Juda tankai, dunda pat
rankos. Po sudarytos mela
gingos Paryžiaus talkos su
tarties, karo įkarščio baro-

pagamlntojl granata.
Visai kas kita buvo,kai a- 

merIkonai buvo Pietų Viet
namo gyvnėjal. Tada žinios 
Iš Vietnamo sukrėtė visą pa
saulį, o savo degantį pyktį 
pacifizmo kauke užstmaska-

tremtles lietuvių, yra šven
ta pareiga jiems padėti, pa
remti jų sunkląlalsvės kovą 
Visi turime visais galimais 
būdais prie tos kovos stip
rinimo, plėtimo Ir kėlimo 
prls įdėti.

Amerikos Lietuvių Taryba 
daugelį metų sėkmingai tai

metras Indokinijoj kyla be 
sustojimo. Aipe^.tkonams 
’’ garbingai ’’ pasmaukus , 
Šiaurės Vietnamo agrbsorlal 
su bombomis Ir raketomis 
nori galutinai užkarti plet- 
nam leč tams ^pnįunlstlnį jun
gą. Ir vd televizijų ekranai 
rodo nužudytus valkus, ap
degusius, sužalotus žmones, 
maslnluskaplnynus. Matome 
iškankintus Ir baimės pilnus 
pabėgėlių veidus, degančius 
kaimus, naikinamus dagojl - 
mulprinokusius ryžlųlaukus. 
Ir netik vlenPletų Vietname, 
bet IrKambodljoje raudonie
ji agresoriai palieka savo 
kruvinas pėdas.

Tat, tų visų šiurpių įvykių 
akivaizdoje Ir kyla klausi
mas: kur dingo gatvių de
monstrantai, šaukdamI"Tal- 
ka Vietnamu l’.” Kodėl j le 
daugiau savo ’’spontaniško
mis" demonstracijomis ne- 
bestabdo miesto vakarinio 
judėjimo, nebemeta raudono 
rašalo Ir dažų bonkų į am
basadų ar konsulatų pasta
tus? Iš viso jie nebesirodo

■ yra tapę lyg kokie nuobo
dulio kamuojami nebyliai. 
Net ir mūsų lietuviški senu
kai, tie pasišventę XXa. ru
siškojo Imperializmo gar
bintojai Ir gynėjai, Ir Iš kai
rių laikraščių, - Laisvės , 
Vilnies ar Liaudies Balso 
redakcijų, nesuranda žodžių 
Šiaurės Vietnamo agresorių 
pasmerkimui. Matyt, jie yra 
pilnai įsitikinę,kad"pažan - 
glųjų" ar ’’socialistinių’’ 
žmonių rankų pagaminta Ir į 
tirštai apgyvento miesto 
kvartalą Iššauta raketa yra 
ne taip skausminga, kaip 
"Imperialistinės" Ainerlkos

vęs kairiųjų internacionalas, 
su raudonomis vėliavomis 
net ant barikadų lipo. Kudlo- 
tl protesto giesmių" gledo- 
rlal ” verkšlendami judino 
gitarų stygas, o studentai 
laikė simpoziumus, akade
miškus teismus JAV agresi
jai pasmerkti. Kairiųjų 
spauda nuotraukomis ir ant
galy ėmls visą laiką aliarma
vo pasaulio sąžinę dėl įvyktų 
Vietname.

Staiga visa tai dingo’. At
rodo, kad reikalas baigtas . 
Vietnamas? Na ir kas? Ko-

BREŽNEVAS 
ATSISTATYDINO ?

Indijos žinių agentūra pa
skelbė, kad Sovietų komunis
tų partijos sekretorius ir tik
rasis valdžios galva Brežne
vas dėl ligos atsistatydinęs. 
Maskvoje vykstantis komu
nistų partijos visagalis cent
ro komiteto posėdis žinios 
nepaneigė, bet ir nepatvirti
no. Gandai rišami su Sovietų 
Sąjungos atmesta prekybos 
sutartimi su JAV, pagal kurią 
sovietams būtų buvę taikomi

munlstams juk leistina tęsti 
karą, žudyti Ir okupuoti 
kraštus.

Kur pasaulio filosofai, ra
šytojai, kurių širdies taktas 
plaka į kairę? Kur jie din
go? Atrodo, kad dabartiniai 
šiurpūs įvykiai Vietname 
jiems nebegadlna nakties 
miego. Jie ramiausiai apsi
suka ant savo dvigubos mo
ralės šono ir sapnuoja apie 
Pietų Vietnamo agresorių 
laimėjimus.

didžiausio palankumo preky
bos muitų tarifai. Sovietai 
būtų buvę įpareigoti išleisti 
daugiau žydų į Izraelį. Sovie - 
tai apkalcln > JAV bandymu 
kištis į jos vidaus reikalus. 
Manoma, k-d tatai gali sulė
tinti ir atšaldyti Nixono pra
dėtą JAV ir Sovietų Sąjungos 
draugystę

?o
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kovai vadovauja, dėka Jūsų, me pasauliui savo vlenlngu- 
Ąmerlkos lietuviai, pritari mą ir nepalaužiamą dvasios

ir paramos. tvirtumą Lietuvos laisvės
Be visų Amerikos lietuvių reikaluose. LIETUVA TURI 

vieningo pritarimo Lietuvos BŪTI NEPRIKLAUSOMA Ir 
laisvės darbas nebūtų sek- tik mūsų visų nepailstantis 
mlngas. Mums jau pasiseka ryžtas ir pasiaukojimas pa
su pagalba mūsų įtakingų dės tą greičiau atsiekti, 
draugų Washingtone pra- Mieli Amerikos lietuviai, 
laužti geležinę uždangą, kaip prisidėkime prie laisvės ko
tai akivaizdžiai atskleidėSl- vos stipriau’.Prisidėkime ir 
mo Kudirkos atvejlszmums piniginėmis aukomis,nes, tik 
pavyksta pasiekti laimėjimų turėdami užtenkamai flnan- 
ir tarptautinėje srityje,kaip slnlų išteklių, mes galime 
tai rodo Bražinskų byla. savo veikią pilniau ir stlp-

Mes džiaugiamės ir dl- rlau išvystyti.
džluojamės Jūsų pagalba Mūsų darbų pasisekimas 
praeityje irttklmės Jūsų vi- priklauso nuo Jūsų fizinės , 
sapuslškos paramos ateičiai moralinės ir finansinės pa- 

AmerlkosLietuvių Taryba rainos.
savo darbus remia iš aukų, Kiekviena pagalba, klek- 
surlnktų per Vasario 16 d . vienas patarimas mums rel- 
mlnėjlmus. kalingas ’.

Pami..Seime šią brangią Vasario 16 d. proga visi, 
mums šventę vlsl.klekvle- visi aukokime Amerikos 
name mieste, visur, kur tik Lietuvių Tarybai, kuri dirba 
lietuviai gyvena. Parodyki- visomis jėgomis Lietuvių

------ —Tautos gerovei .
Miestų gyventojų skaičiai Amerikos Lietuvių Taryba 
dešimties metų laikotarpy Dr.Kazys Bobelis,

Dr. P. /. VALIŪNAS, VLIKI 
pirmininkas šį savaitgalį atvyks 
į Montrealį ir pasakys kalba Va
sario 16-sios minėjime. jTaip pat 
padarys.pranešimų išvakarėse — 
šeštadienio vakare Aušros Vartų 
parapijos salėje. ,

Prel. dr. J. Končius, ilgame
tis Balfo pirmininkas, mirė 
sausio 13 Romoje.

New York 
Chicago

7,894,862 7,781,984
3,369,359 3,550,404

Los Angeles 2,809,596 2,479,015
Philadelphia 1,950,098 2,002,512
Detroit 1,513,601 1,670,144
Houston 1,232,802 938,219
Baltimore 905,759 939,024
Dallas 844,401 679,684
Washington D. C. 756,510 763,956'
Cleveland 750,879 876,050
Indianapolis 744,743 476,258
Milwaukee 717,372 741,324
San Francisco 715,674 740,316
San Diego 697,027 573,224
San Antonio 654,153 587,718
Boston 641,071 697,197
Memphis 623,530 497,524
St. Louis 622,236 750,026
New Orleans 593,471 627,525
Phoenix 581,562 439,170

Žemiau telpa Chicago Tribūne 
paskelbta lentelė, kuri parodo, 
kad žmonių didmiesčiuose ne 
daugėja, o pamažu mažėja.

Lentelėje parodyti gyventojų 
skaičiai dvidešimtyje didžiųjų 
Amerikos miestų 1970 ir 1960 
metais;

1970 I960

/

N. B. Aukas prašome siųsti 
Jūsų vietiniam ALTos sky
riui arba į ALT centrą, 2606 
W. 63rd St., Chicago, Ill. 
60629, USA.

• Kanados Lietuvių Fondas 
šiais metais pašalpas skirs 
tik toms organizacijoms bei 
Institucijoms, kurios paduos 
prašymus Iki š.m. vasarlol6 
d. Taigi, kas iki šiol pašal
pų neprašė, o nori jų gauti 
turi Iki minėtos datos paduo
ti Kanados Lietuvių Fondo 
'Farybal prašymus adresu: 
11 Morningside, Toronto, 3, 
Ont.

DĖMESIO I
NL naujoji valdyba nutarė slunlinetl 
lai k ra sitį tik ui $5.00 pirmuosius po 
užsisakymo metui naujiems skaityto* 
jams. Spausdinama atkarpa 8 p si., 
kviečiami pasinaudoti.
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(j ž Lietuvos išlaisvinimą! U t ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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atitinka redakcijos nuomonei-. RankraSčiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankraBCiai grąžinami tik iŠ 
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Vasario 16 minint...
PRIEŠ 10 METU ŠIA ANTRAŠTE TALPINTĄ VEDAMĄJĮ’ PERSPAUSDINAME 

JONO KARDELIO MIRTIES SUKAKTIES PROGA.

Jei po amžių kada skaudūs 
pančiai nukris

Ir vaikams užtekės nusiblai
vęs dangus.

Mūsų kovos ir kančios, be 
ryto naktis,—

Ar jiems besuprantamos 
bus?—

— sielvartingai abejojo didy
sis mūsų tautos lyrikas Mairo
nis, turėdamas mintyje lietu
vių tautos kovas dėl tautos tei
sių ir Lietuvos valstybės nepri
kiši-tomybės.

Gal tai labai žmoniškas abe
jojimas. Dažnas žmogus suabe
joja. ar bus suprastas ir įver
tintas ateities kartų. Tačiau tai 
yra greičiau nusivylimo liriz- 
mas, suaimanuojančios sielos 
skausmas, kad ir geriausi jo 

norai, ir ideliausios pastan
gos nebus suprastos ir nebus 
tinkamai įvertintos.

Mes tokių abejojimų neturi 
me. Neturėjo jų nei tie tautos 
žmonės, kurie kovojo cariniais 
laikais ir kentėjo katorgose, 
Sibiro tremtyje, kankinami ka
lėjimuose. Neturėjo jų nei par
tizanai, pakėlę pakartotinas ko
vas su tuo pat rusiškuoju, bol
ševiko - komunisto vardu den
giančio žiauriąją okupaciją, 
nors ir matė savo kovos drau
gus žiauriausiu būdu okupanto 
niekinamus - valkiojamus gat
vėmis. pūdomus viešai turga
vietėse. Neabejojo ir tremia
mieji visą paskutinį 25 metų 
laikotarpį į Sibirą, Vorkutas, 
Karagandas ir kitus rusų impe- 
ralistų užgrobtus kraštus- Ne 
abejoja ir dabar kai okupan
tas ruošiasi ir pučia 25 metų 
okupacijos sukaktuves, nrie- 
vartaudamas Lietuvos žmones 
šokti ir dainuoti okupanto gar
bei ir šlovei...

IR GERAI, IR BLOGAI, 
nuomones, laiškai, atgarsiai

DAUGIAU INICIATYVOS
Gyvenimas yra susijęs su 

veikla, ir juo kuris asmuo 
energingesnis, juo sėkmė jam 
labiau užtikrinta. Kai tos ini
ciatyvos pritrūksta, tai sako
me, kad tas žmogus jau sens
ta ir kad jis darosi lyg apsnū
dęs bei sustingęs.

Ar ne tas pat yra su visuo
mene bei tauta. Kaip būtų bu
vusi atstatyta Lietuvos vals
tybė 1918-19 metais, jei nebū
tų atsiradę užtektinai veiklių, 
pasišventusių žmonių, kurie 
lyg iš nieko sukūrė valdžios 
aparatą ir kariuomenę, kad 
atgimusi tauta taptų savystovi. 
Ar ne tas pats su Klaipėdos 
krašto prijungimu. Iniciatyva 
ir pasiaukojimas padaro ste
buklus.

Kaipgi kitaip su lietuvybės 
čia išlaikymu ir jos pratęsi
mu jaunose kartose ? Toli 
gražu ne visi tėvai (ypač ma-, 
žal iš mišrių šeimų) leidžia 
vaikus į lituanistines mokyk
las. Ar tai nėra pareiga vie
tos bendruomenės valdybos 
(Ir laisvo laiko turinčių pen
sininkų) surasti ir aplankyti 
visas lietuviškas šeimas ir 
2 psl.

Neabejojame ir mes gyve
ną laisvėje. Nes laisvė yra tas 
didysis žmonijos švyturys, į 
kurį žmonija eina nežiūrėdama 
jokių aukų, nepaisydama jokių 
pavojų ir neatsižvelgdama į 
jokias kančias!

Maironis sielvartavo dėl to, 
kad tautoje yra žmonių, kurie 
dar nesupranta didžiojo tikslo, 
privedusio lietuvių tautą prie 
Vasario 16 akto, paskelbusio 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymu.

Nesuabejojo nei savanoriai 
-kūrėjai, valstiečiai ir darbi
ninkai - laisva valia stoję į ne. 
priklausomybės atstatymo ko
vas ; nei visa tauta, ryžtingai 
pasipriešinusi pakartotinei rusų 
okupacijai. Todėl mes šian
dien galime minėti keturiasde* 
šimt - septintąsias Lietuvos val
stybės atsikūrimo sukaktuves.

Didingas tai buvo tautos 
žygis, greičiau triumfalinis jo 
finalas, nes gi lietuvių tautos 
kovos už laisvę ir nepriklau 
somybę vyko visą laiką nuo 
pat trečiojo Lietuvos padalini
mo - 1795 metų ir niekad nesi
liovė, pasireikšdamos net suki
limais, panašiais į dabartinių 
laikų partizanų kovas - kovas 
su aiškiai ir neabejomai pers- 
verančiu priešu. Tai didinga, 
herojiška kova!

Dabar tiktai galima būtų sa
ve ir kitus paklausti: Ar lietu
vių tautos kovos už laisvę ir 
nepriklausomybę nenuosta
bios? Ar yra kuri kita tauta 
nedidelė tokia pasiryžusi auko
tis už laisvę ir nepriklausomy
bę? Kuri kita tauta taip kovo
ja už laisvę?

■ -f
Kai taip stovi klausimas, ar 

neverta mums. Vasario 16-toj 
ios proga, visiems pagalvoti, 
ar rr es atliekame savo parei
gas tautai ir Tėvynei ?

dėti pastangų jų vaikučius 
pritraukti prie lietuviško ži
dinio - lituanistinių mokyklų. 
Kad tai nelengva, tai labai 
suprantamas dalykas. Bet juk 
kiekvienas mūsų neskaitlin
gos genties narys yra mums 
brangus, ir kodėl organizuo
ta lietuvių visuomenė neturi 
stengtis "iš paskutiniųjų" gel
bėti skęstančią svetimybių 
jūroje lietuvybę.

Ar nereiktų nors bent tru
pinėlio iniciatyvos dėl Vasa
rio 16 d. gimnazijos Vokieti
joje mokinių papildymo. Jei 
šiemet ten teslmokina vos 70, 
o iš JAV-lų vos 3 (nežinau ai 
yra kas iš Kanados), - tai juk 
apgailėtinai maži skaičiai. 
Dėtis didžiausiais patriotais 
ir vis intrlguotls su nemažu 
triukšmu dėl prarastos Lie
tuvos ne priklausomybės,-gal 
tai ir reikalinga, bet to labai 
ir labai neužtenka.Lietuvybė, 
ypač tų"garslakalblų" patrio
tų šeimose, tik jau neturėtų 
užgęsti; ji turėtų pasireikšti 
pirm visko realiomis ir ak
tyviomis priemonėmis, įžie
biant neužgęstančlą lietuvy
bės gabi ją jaunose kartose. Ir

PANORAMA
JUNGTINĖS TAUTOS IR VLIKO VEIKLOS PLANAS - RYTŲ 
EUROPOS FEDERACIJA (SĄJUNGA).

NL/Nr. 3/75/p. 3/matė- Nesenai N. L. V.Pėteral- 
me,kad'jąu atsiranda balsų, tls rašė:'kraštas neišnyks , 
kurie viešai pasisako už ne- žemė yra amžina,kaip kad 
priklausomų tautų Įsileidimą Ir Istorija- SAVO ŽEMIU , 
į JTO, t. y. Pabaltijo kraštų ,' SAVOS ISTORIJOS MES IR 
Ukrainos, Gruzijos Ir 1.1. , TOLIAU TURIME SIEKTI.
sutelkiant joms finansinę, 
technikinę bei moralinę pa
galbą Ir ekspertų patarimus.

Laisvojoje Lletuvoje/Nr..‘ 
25/75/p.6/ Vilius Bražėnas 
Irgi kalba apie VLIKą Ir 
JTO sakydamas, kad VLIKo 
vadovybė turėtų neatidėlio
jant patiekti visuomenei sa
vo planus/ naudotinus davi
nius Ir argumentus/, ku
riais vadovaujantis ji galė
tų patekti į JTO.

Tai mus priveda prie 
spaudoje keliamų Idėjų liki
mo. Retkarčiais užtinkame 
gana originalių, drąsių Ir 
rimtai svarstytinų sumany
mų bei pasiūlymų mūsų kul
tūrinei bei politinei veiklai- 
Deja, jie dlngsta"lyg šuns 
balsas pakeliui į dangų "dėl 
nesugebėjimo pirmu žvilgs
niu giliau įvertinti Iškeltas 
mintis. Kad tai neįvyktų, V. 
B. siūlo prie VLIKo sudary
ti SUMANYMU BEI PASIŪ
LYMU KOŠTUVĄ -kviestinę 
žmonių grupę, kurių uždavl-j 
nys būtų be atidėliojimų 
pasverti Ideologine, politine 
Ir praktine prasme patiektus 
veiklos pasiūlymus. į

ARGENTINOS LIETUVIU SPAUSDINYS IŠ 19 6 8 m.

žūt-būt to reikia siekti, jei 
nenorime savo išoriniu pa-, 
triotizmu apsijuokinti. Netgi 
jaunimo lankymas benuosavy- 
blnės Lietuvos ir net studija
vimas Vilniaus universitete 
ne tik neturėtų būti smerkia
mas, bet visokeriopai skati
namas. Aklai bijodami rytų 
gana negyvenimiškos doktri
nos (komunizmo), mes paau- 
kojame mūsų jaunuolių l'etu- 
vybę, kuri be atgaivos ( tėvų 
žemės atlankymo) pasmerkta 
mirčiai.

Ar ne tas pats su periodine 
ar neperiodine spauda. Ir ją 
galima atgaivinti, jei būtų 
ryžtingai veikiama tikrų lie
tuviškų patriotų per asmeni
nius kontaktus. Bet ar daug 
mes turime neveidmainingų 
tėvynės mylėtojų, tokių, kaip 
a. a. kun. Sugintas (Čikagoje), 
kuris rasdavo laiko eiti "pa
kiemiais", renkant dolerius 
Vas. 16 d. gimnazijai ir ki
toms švietimo įstaigoms.

Tad daugiau iniciatyvos, 
kad lietuvybė čia nemirtų ir 
sulauktų prisikėlusios savi
stovios Lietuvos.

J. Valiūnas 
Brockton, Mass.

Mes visi žinome, kad po 
pereito karo Lenkija gavo 
"administruoti" RytųPrūslją 
Ir Pomeraniją, kur nebuvo 
nė vieno lenko/ taigi, nega
liojo etnografinis principas/ 
Jie rėmėsi Istoriniais pag- 
rIndais Ir gen,Sikorskio su
darytu politinės veiklos pla
nu. Trumpai pažvelkime į šį 
Ir kitus planus.

1. Rytų - Vidurio Europos 
Planas/Federaclja/.

Kaip minėjome, šio plano 
autorius buvo lenkų gen . 
Wladyslaw Sikorski, , kuris 
1939 - 43 metais vadovavo 
lenkų reikalams tarptautinė
je politikoje. 1942 m., lanky
damasis pas prez.Roose-j 
velt’ą, buvo paruošęs raštą 
su savo tezėmis, liečiančio
mis karą Ir pokarinės Euro
pos santvarką.

Jis jau tuomet rašė,kad 
Pasaulinė Organizacija/ 
šiandien JTO/ neturi pakar-' 
totl Idealistinių Wllsono klai
dų, negali būti bejėgė,kaip 
buvo Tautų Sąjunga/ ką ma
tome šiandien dedantis/. 
Kad mažesnės valstybės ne-

PAIEŠKOMAS Kęstutis KUPČINSKAS, 

sūnūs Petro, iš Kalvarijos. Atsiliepti 
NL redakcijon.

JAUNUČIU GLOBĖJU 
KURSAI

Vasario 22, 23 d. d. įvyks 
Jaunučių Globėjų Kursai To
ronte. Programa prasidės 
šeštadienį 9 v. r. Ir baigsis I 
6 v. v. seselių namuose. Šitų 
kursų programa paruošta 
tik jaunučių globėjams, ta
čiau, MAS CV stipriai pa
geidauja, kad Ir moksleivių 
globėjai dalyvautų. Dėl pla
tesnių Informacijų prašome I 
kreiptis Į Liną Valtlekūnal- 
tę:498 Glenlake avė. Toronto 
Ont. , 416-763-1919.

Su šypsena, 
MAS CV

• Lietuvių Tautinių Šoklų 
Institutas praneša, kad 1975 
m. rugpjūčio 17- 24 dieno
mis Dainavoje, 15100 Austin 
Rd., Manchester, Mich.481 
58, įvyks tautinių šoklų mo
kytojų - vadovų kursai. 
Kiekvieną veikiantį vienetą 
atstovauja nedaugiau kaip du 
asmenys. Registruotis Iki š. 
m.liepos 1 d. adresu:

Jadvyga Matulaitienė, 
188 Logan str. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

būtų Išnaudojamos, savo 
saugumui Ir gerovei Išlalky- 
tl turi dėtis Į sąjungas arba 
federacijas. Geriausias 
sprendimas Rytų- Vidurio 
Europai būtų sudaryti sritinę 
federaciją, pagrindu Imant 
Lenkiją, Čekoslovakiją Ir 
galbūt, Jugoslaviją. GI vė^ 
llau prie jų galėtų prisijung
ti Vengrija Ir Rumunija, Tų 
valstybių jungtinis ūkinis 
pajėgumas, platus priėjimas 
prie Baltijos Ir Adrijos jūrų 
centrinė padėtis Europoje , 
galėtų užtikrinti pastovumą 
pokarinėje Europoje.

Tam projektui turėjo pri
tarti Vašingtonas, Londonas 
Ir Maskva. Gen. Sikorskis 
buvo tikras, kad įtikins 
Maskvą, jog jai bus nau
dingiau sudaryti karinę Ir 
politinę sąjungą su federaci
niu bloku, negu prijungti 
mažas valstybes jėga Ir pri
mesti joms savo sistemą.

Jo projektas-planas buvo 
įgyvendintas, bet juo pasl- 
naudojoMaskva savo naudai. 
Šiandien matome tas valsty
bes kalpMaskvos "satelitus',' 
bet tai gal geriau, negu būti 
"Inkorporuotais"Sovietų Są - 
jungon’.

2. Šiaurės -Rytų Planas.
Šio plano autorius yra Iš

tremtas į Vakarus rusų ra
šytojas Aleksandr įSolženlt- 
syn, kuris savo 15.000 žo
džių laiške, rašytam sovietų 
vadams, siūlo:
1. - atsisakyti komunizmo, 
kaip svetimos, netinkamos 
politinės filosofijos;
2. - padalinti Sovietų Sąjun
gą, atkreipiant dėmesį vien 
Į RUSIJOS, kaip savistovios, 
atskiros valstybės, atstaty
mą dabartinės respublikos 
sienose, Įjungiant kai kurias 
grynai rusų-apgyventas sri
tis .

Kaip jis rašo, toks pasl- 
ketlmas / de- colonisation / 
reikštų Išjungimą Rytų Eu
ropos, Baltijos respublikų su 
Gudijos,Užkaukazės, centri
nės Azijos Ir net Ukrainos, 
t. y. visų 16 respublikų Ir net 
daugiau ’.

Šiaurinė Rusija IrSlberlja 
turi apie 4 mil.kv.mylių su 
maždaug 4 mil. gyventoji/ 
1917 m. tebuvo vos 1/2 mil. 
gyventojų/. Todėl pagrin
dinė šio plano mintis - apgy
vendinti Ir Įkurdinti rusus , 
apdirbant plačiausių miškų 
Ir retai gyvenamų vietų plo
tus, kurie randasi šiaurinė
je Rusijoje Ir Slberljoje.

Aprašydamas S Ibe riją , 
kaip busimosios Rusijos at
sistatymo pagrindą, nežiū
rint jos nedėkingo klimato, 
jis sako: " Mes turime tik 
vieną sprendimą, Ir juo 
ankščiau, juo efektingesnis 
jis bus- nukreipti visą val
džios dėmesio centrą, apgy
vendinimo centrą Ir jaunimo 
likimo centrą nuo tolimų 
kontinentų, net Europos, Ir 
net mūsų pietinio krašto/t. 
y.Ukrainos/ į šiaurės rytus.

Taigi, mums lieka lais
vos rankos/lr terltorljos/ne 
tik vakaruose, kur vokiečiai 
jau atstumti Iki Oderio, bet 
Ir rytuose.

Ar turime planus, kaip tai 
Įgyvendinti? Čia pasiūlysiu 
vieną, kaip logišką Išvadą 
kuris būtų tarsi "virtus Irt 
medlo"- tarp dviejų kraštu
tinumų, t: y. tarp Rytų-Vldu- 
rloEuropos Ir Šiaurės-Rytų 
planų.

3. Rytų Europos Planas, 
/Federacija/.

Šis planas dar galima pa
vadinti "re-unlflcatlon, de
colonisation" planu, kas 
ypatingai liečia Lietuvą, Iš
dalintą 1772, 1793 Ir 1795 
metų padalinimais, Ir Molo
tovo-Rlbbentropo paktu.

ŠI federacija apimtų gry
nai neslavlškas tautas, t. y 
fino-ugrus Ir aisčius: Suo
miją, Estiją Ir Vengriją Iš 
vienos pusės, Ir Pabaltijo 
valstybes/Latvl ja, Lietuva Ir 
Blelaruslja/ Iš kitos pusės. « 
Be abejo, prisidedant Ru- '< 
munljal. Visų šių tautų gy- 
ventojų skaičius pasiektų 
arti 45 mil. Vėliau, polltl- ( 1 
nlals sumetimais galėtų prP 
sljungtl Ir slaviška Ukraina 
su maždaug tiek pat gyven
tojų, sudarant arti 1OO ml- ■ 
11 jonų Rytų Europos Sąjungą 
arba Federaciją.

- i • .1

A r toks planas politiniais, 
Istoriniais, ekonominiais Ir 
kitais argumentais yra"fea- 
sable"-tlnkamas, įgyvendin
tinas Ir praktiškas?

a/ Politiniai toks planas 
nebūtų prlmestlnas nei vle- ('* + 
nal Iki šiol žinomai valsty
bei/ Išskyrus gal Rusijos 
sukurtą"Blelaruslją", buvu
sią Ir būsimą Integralią 
Lietuvos (filį/. ;

b/ Ekonominiai jis su
telktų tvirtą ūkinį pagrindą, 
turint galvoje Ukrainos der
lių, Rumunijos alyvą Ir ka
syklas, bei Suomijos miško 
medžiagas.

c/ Geofiziniai sutelktų 
priėjimą prie Šiaurės, Bal
tijos Ir Juodųjų Jūrų, bei 
natūralias sienas, atsire
miančias Uralo, Kaukazo Ir 
Karpatų kalnais/ Ir minėto
mis jūromis/.

d/Istorlnlal /ir prolstorl- 
nlal/ sutelktų galimybę at
gauti rusų, vokiečių Ir lenkų 
užgrobtas žemes, mūsų tu
rėtas nuo neatmenamų laikų ‘ 
Ilgi Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštystės padalinimo.

e/ Kultūriniai Ir etno
grafiniai sutelktų galimybę 
susisiekti fino-ugrams/suo
miams, estams Ir veng
rams/ Ir alsčlams/ lietu
viams, latviams, gudams bei 
nutautėjus lems prūsų liku
čiams / pvz. kašlublams / Ir 
senovės gallndams/osetams/ 
bei jotvingiams/ likusiems 
Vengrijoje Ir Rumunijoje/ Ir 
1.1.

Išvadoje toks politinis 
vienetas sudarytų tarp rytų 
Ir vakarų pastovią " buffer 
zone".

Visi, kad Ir su rezervu , 
trokštame visų aisčių 
apgyventų /ar gyventų/ plo
tų. Tad nebūkime mažtlklal, 
kaip sako V.Pėteraltls. Nė- - 
ra mažų tautų, yra tik maži 
žmonės'. Tik šitokiu planu- 
vadovaudamlesl • galėsime 
drąsiai,kaip Dovydas,stoti Į 
kovą su Galijotu./Kaip pora 
milijonų Izraelitų po poros 
tūkstančių metų neturėję sa
vos valstybės, arba armė
nai, tokio pat dydžio tauta, 
niekad neturėjusi savo Vals
tybės, tebūna mums pavyz
džiu/.

Prie šio plano apdirbimo 
/patiekimo Istorinių, prols- 
torlnlų, archeologinių, kal-'*'^ 
bintų Ir kitų argumentų/ tu
rėtų būti pakviestos visos 
mūsų Išeivijos jėgos- prols- 
torlkal, Istorikai, archeo - 
logal, politikai Irkt.

Juozas Benius

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIU IR iš KANADOS 
GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR 
SEJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI^ YRA bRAŽHįĄP 
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) SOLISTUI VACLOVUI 
VERIKAIČIUI SUĖJO 50 METŲ

Vienas Iš populiariausių 
vidurinės kartos muzikų, so
listų, chorvedžių Kanadoje — 
Toronte gyvenantis yra Vac
lovas Verlkaltls, pagarsėjęs 
muzikos pasaulyje Kanadoje, 
JAV» bet Ir Europoje, ypač 
po koncerto su "Aldu" 1974 m.. 

; Vatikane Jo Eminencijai po
piežiaus Pauliaus VI garbei, 
bei Vokietijoje.

"'S ( t’Vaclovas Verlkaltls yra gi- 
jmęs 1924 m. gruodžio tnėn. 
31 d.- Troškūnuose, Panevė
žio; ąpskr

Muzikos mokyklą baigęs vargonlnku. Čia Vaclovas tu- labai didelę vagą Išarė lietu- 
Panevėžyje, tęsė mokslą to- rėjo progos pasireikšti. Jis vybės Išlaikymo bare. Visos 
llau Vilniaus konservatorijo- suorganizavo gerą chorą, vy- tautinės lietuvių šventės, re- 
je Ir pas prof. Benonį bei sol. 
A. Kutkų, gyvendamas pas 
motinos brolį poetą Kazį In- 
člūrą. Kartu Vilniuje Ir įsi
jungė į operos chorą bei J. 
Švedo ansamblį, kur jau dai
navo kaip baritonas "Nemu
nas žydi" solo partiją.

Perėjęs tremtinio dalią Vo
kietijoje 1947 m. atvyko į Ka
nadą, kaip darbininkas. Iš 
pradžios vertėsi Ir akmenskal
džio darbu.

Gi dainos, muzikos neuž
miršo nuo 1948 m. Lietuvių 
skaičius Toronte'augo kasdien 
nes vieni atvykdavo Iš Vokie
tijos, kiti darbo sutartis at
likę Iš miškų, kasyklų Ir kt. 
Vaclovas Verlkaltls tuoj su
organizavo vyrų oktetą Ir dai
nuodavo, daugiausia, šv. Jo
no parapijos salėje per įvai
rius parengi mus.

Pagaliau įstojo į Toronto 
universitetą, muzikos fakul
tetą, kurį sėkmingai baigė per 
5 metus, gaudamas teisę dės
tyti muziką gimnazijose Ir 
tapdamas pilnai šlifuotu so
listu, chorvedžiu.

Prisikėlimo parapija To
ronte pakvietė V. Verlkaltį

prezentacijos tarp svetimų 
neapsėjo be Vaclovo muzikos 
talento, gražaus balso ar di
rigavimo,organizavimo. Lie
tuvių visuomenė myli yaclo- 
v^Glašnet didžiuojuos, kad 
jis yra mano parapljonls troš- • organizuojama 
kūnletls).

V. Verlkaltls Toronto lie
tuvių visuomenės buvo pa
gerbtas 50 m. gimtadienio 

Paskutiniu laiku suorgani-*- proga sausio 25 d. Lietuvių 
zavo mergaičių chorą "Aldą" 
Hamiltone. Šis muzikinis vie
netas tapo meno-dainos paži
ba. Choras Ir solistas sudaro 
vieną muzikos tobulą Instru
mentą. "Aldo"jaunos gražios 
lietuvaitės mergaitės, soils- $lus KLB vardu, Kanopa — 
to gražus, geras, žavingas 
balsas visur ir visus sužavi 
kur tik tas muzikinis viene
tas pasirodo. Tą patvirtina 
1974 m. "Aldo" koncertai Vo
kietijoje Ir Vatikane, kur ir 
pats popiežius susižavėjo lie
tuvaičių choru Ir solistu. (Ita
lijos laikraščiai Vaclovą!’pa
kėlė" net į monsinjorus 1...). 
Tai pirmas įvykis lietuvių Is
torijoje, kadVatlkane dainuo
tų lietuvaitės!'. ..

Per 25 metus V. Verlkaltls

rų kvartetą. Pastarasis pa
garsėjo visame Amerikos 
kontinente, netik lietuvių ko
lonijose, bet Ir kanadiečių 
tarpe, per TV ir radio. Visur 
skambėjo lietuviška daina su 
choru Ir solo.

Vėliau V. Verlkaltls perėjo 
dirbti į kanadiečių gimnazi
jas, kaip muzikos mokytojas 
Ir chorvedys.

Namuose, kur susirinko jo 
gerbėjų virš 250 asmenų.

Pagerbimo akademiją pra
dėjo "Varpo" choro seniūnas 
Ant. Jokūbaitis.

Sveikino: J. R. Slmanavl-

Šaulių rinktinės, pabrėžda
mas, kad V. Verlkaltls už 
nuopelnus yra apdovanotas 
šaulių ordinu, kleb. kun. P. 
Ažubalis — KLB Toronto ap. 
Ir savo parapijos vardu, St. 
Gallevlčlus — savo Ir choro 
vardu. Tėvas Benediktas — 
Prisikėlimo parapijos, L. 
Namų —J. Strazdas, "Aldas" 
— Sakas, A. Jakubaltls Ir Ša
rūnas — "Varpo" vardu, kan
kinių parapijos choro — A. 
Matulaitis. Raštu sveikino^ —

VASARIO 16 GIMNAZIJOS KALĖDŲ EGLUTE
----------------------------------------------------- ,----------------------------

Vasario 16 gimnazijoje Ka- lutės programų atidarė jos 
lėdų eglutė įvyko gruodžio 18 
d. Kalėdų eglutės yra sena 
gimnazijos tradicija. Per vid
aus metus Kalėdų eglutė yra

pagrindinis Iniciatorius kun. 
diakonas Frlcas Skėrys.

Kalėdų eglutės paskutiniais 
metais įgijo sekančią tvirtą 

l katalikų Ir formą: I dalis — lietuviškos 
evangelikų tikybos tnokytojų, kūčios, II dalis — meninė pro
tai šiais metais buvo dvlde- grama, III dalis — Kalėdų se- 
šlmtojl kun. diakono Frlco nlo apsilankymus.Po atldary- 
Skėrlo organizuota eglutė. 
Katalikų kapelionai gimnazi
joje per eilę metų keitėsi, 
šiais metais kapelionu yra masls Ir vlenlntėlls kalbėto- 
kun. Joną» Dėdinas, kvĮrig ajas gimnazijos direktorius 
tyvlal prisidėjo prie šios eg- Vincas Natkevičius visus ma
tutės realizavimo. Kalėdų eg- lonlal pasveikino. \ 

u Virtuvės darbuotojos šiais 
metais ypatingai buvo darbš
čios Ir vietoj dvylikos kūčlų- 
patlekalų buvo žymiai daugiau 
Ir visi be mėsos Ir be pieno.

Baigus valgyti buvo sukal
bėta malda Ir Romy Piedaltės 
vadovaujamas chorelis sugle- i 
do jo, grojant vargonais mo
kytojui Valterlul Banaičiui, 
tris giesmes. Dabar paaiškė
jo, kadllr II klasės mokiniai, 
katalikai Ir evangelikai per 
tikybos pamokas ruošėsi vai
dinimui" Pirmosios Kalėd'-'4’" 
Režisavo kun. Jonas Dėdinas. 
Vaidinimo tema ne nauja, Iš 
Evangelijos citatos. Jaunieji 
aktoriai labai gražiai suvai
dino Marijos Ir Juozapo atke- 

(liavlmąį Betliejų, trijų kara
lių klaidžiojimą pas Erodą, jų 
nukellavlmąį Betliejų, Erodo 
pyktį, Ir Juozapo sapną Ir iš- • 
keliavimą į Egipto tremtį. 
Baigus visi aktoriai sustojo 
ant scenos, publika nenorėjo 
nustoti ploti. Artistams dar 
stovint ant scenos buvo už
traukta giesmė "Stllle Nacht, 
Silent Night, Tyli naktis " trim 
kalbom. Baigus giedoti artis
tai žiūrovam palinkėjo links
mų Kalėdų. Už šį įdomų efek
tą jie dar kartą užsitarnavo 
katučių.

Kun.-diakonas Frlcas Skė
rys, baigiantis meninei pro
gramai, Išreiškė nuoširdų 
ačiū kolegai kun. Jonui Dėdi
nui už šį meistriškai sureži
suotą Kalėdų vaidinimą. To
liau jis dėkojo Romy Pledaltel 
Ir jos choreliui, artistams, 
Valterlul Banaičiui ir visiem, 
kurie kokiu nors būdu prisi
dėjo prie šios šventės. Ypa
tingai gražiai jis padėkojo vi
rėjoms už skaniai ir gražiai 
paruoštą maistą.

Su giesmės paskutiniu tonu 
į salę įžengė raudonu storu 
paltu ir milžiniška barzda 
Kalėdų senis. Susirinkusiųjų 
nuotaika, kuri jau visą laiką 
palaipsniui kilo, pasiekė 
aukščiausią tašką, nuotaika 
negalėjo būti geresnė. Kalėdų 
senis pradėjo kalbėti. Jis pa
sakojo savo nuotykių pilną 
kelionę iš mėnulio į Frank
furto aer drome. Jis pasakojo 
apie savo sunkumus aerodro
me, kadangi neturėjo paso Ir 
kaip jį palaikė kontrabandi
ninku dėl jo didelio maišo. Jis 
vaizdžiai Išdėstė savo kelionę 
su taksi, kuris jį vietoje į Ro
muvos pilį nuvežė į Schwe- 
tzlngeno pilį. Kaip jis tame 
miestelyje vietoje pas jauni
mą pas senius su Ilgomis 
barzdomis pateko. Ir kaip jis 
galų gale, jau bevelk viltį pa
metęs vlstlek dar pasiekė Va
sario 16 gimnaziją. Jis pami
nėjo, kadčlayra geras orga
nizatorius, kuris jau dvide
šimtą' Kalėdų eglutę Iš eilės 
suorganizavo, ir pasveikino 
geriausius sportininkus Ir 
Šachmatininkus. Jis pasisiūlė 
net pats su stalo teniso meis
tru palošti. Visi atidžiai klau
sėsi Kalėdų senio pasakoji
mų. Pagirtieji pasijautė ge
riau, papeiktieji blogiau. Bet 
kiekvienas pasakojimas, net 
Ir įdomiausias, kada nors 
baigiasi. Ir prasidėjo dovanų 
dalinimas. Visi buvo labai pa-

(Nukelta į 7 psl.)

L. Skrlpkutė — Hamiltono 
KI P -nė s Ir Kudabienė — Ha
miltono teatro grupės vardu 
Ir kt.

V. Verlkaltį pągerbė dai
nomis sol. J. Srlublšklenė Ir 
"Aldo" mergaičių choras, 
pritariant pačiam solenlzau
tui.

Visų nuotaika buvo labai ge
ra, kurią dar pakėlė vynas, 
skani vakarienė Ir šokiai.

Linkiu Vaclovui geros svei
katos, Ilgo amžiaus Ir asme
ninės laimės. J. Karka

mo prasidėjo I dalis. Kun. 
diakonas Frlcas Skėrys su
kalbėjo kalėdinę maldą. Plr-
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DAUGIAKULTURĖS
POLITIKOS
DALIS
Valstybiniame Žmogaus Mušėjuje įsteigtas 
KANADOS FOLKLORINIŲ STUDIjų CENT
RAS Ottawoje telkia visu Kanados etnokultūri
nių, bendruomenių tradicinių, jų kultūrų, dokumen
tus. Centras jau yra sutelkęs daug medžiagos 
per savo tyrinėjimų projektus, turi rankdarbių 
rinkinį, įrekorduotas juosteles, vaizdines juos
tas ir filmus. ; Šiuo metu įvairiose vietovėse 
vykdomi tyrinėjimai Kanados etnokultūrinių 
grupių gyvenimo religinėje, ekonominėje ir so
cialinėje srityje. Specialus dėmesys kreipiamas 
i tautinę architektūrą, namų baldus, rankdarbius, 
tradicines pasakas, šeimos ir bendruomenės 
gyvenimą, šventes bei apeigas.

Per pastaruosius dvejus metus Valstybinis 
Žmogaus Muzėjus aplankė per du šimtus vietovių 
su Įvairiais radiniais. Kelionių tikslas buvo — 
supažindinti visus su mūsų įvairia bei turtinga 
kultūra. Rodinių apsaugos technika ir jų. 
demonstravimų muzėjus tikisi pakelti reikalo 
ižvalgaLbei supratimą žmonėse.

Be to, sudarytos mokyklinės programos, apiman
čios tyrinėjimą, rankdarbius ir parodas. Visa 

' tai sudėta į mokyklinius komplektus, kad galėtą 
tarnauti kaip mokymo priemonės. Tie komplek
tai siuntinėjami mokytojams, norintiems jais 
pasinaudoti savo klasėse visoje Kanadoje.

Platesniu 
informacijų apie 

betkuri muzijaus 
programos aspektą 

rašyti:

John Munro
Minister Responsible 
for Multiculturalism

John Munro 
Ministre charge 
du Multiculturalisme

The-National 
Museum df Man, 
ęommunlcatlons 

Division, 
Ottawa, Ontario, 

K1A0M8

Vardas, pavardė

Adresas '•

Miestas ar miestelis 

Provincija:........................

Telefonas: srities kodas : (

Pašto kodas :
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Dvi grubios variacijos Iškankintam
PLOTUI

i
DVI GRUBIOS VARIACIJOS
IŠKANKINTAM PLOTUI

I-
Pagaliau gailu Islėtls šitame Iškankintame plote:

rodė Europoje, Ir gautas da
bar Toronte.

Šiame kultūros Ir politikos 
žurnale rusų kalba, bendra
darbiais yra žinomi rašyto
jai Iš rytų Eurpos pa s lt ra u - 
kę ar Ištremti rašytojai,kaip 
A.Solženltcyn, A.D.Slnlavs- 
klj, V.Maksimov, J.Čapskl/ 
Lenkija. Kultūrininkai ,

uždavinys”?, "Tremties lie
tuvis Idėjų sūkuryje" Ir 
"Mažosios tautos bei vals
tybės Ir jų reikšmė Europai'.’

Leidinys- didesnio for
mato, 55 psl. apimties, da
tuotas 1974 m. data, spaus
dintas Pontlflcla Unlverslta 
Gregorlana spaustuvėje, Ro
moje. Tiražas - 1OOO egz.

mano troškulį malšina duobė,
duobės troškulį malšinu aš,
kauburiuos mano badui šliaužia švininės gyvatės, 
švininių gyvačių badui šliaužioju dar aš;
žaliuose užmaskuotų dievų vitražuose mano pajuokai 
drausmingai rikiuojasi generolų antpečių žvaigždės, 
jų pajuokai - nepaklausiau įsakymo gyventi aš.

2.

mokslininkai kalpA.Zacha- 
rov, kardinolas Mlndszenty 
Ir daug kt. A.Solženltsyn’as 
kviečia bendradarbiais Ir 
lietuvius.

Žurnalą galim užsisakyti 
šiuo adresu:
Ullstein Verlag GmbH 
1OOO Berlin 61

Pratartyje autorius taip 
pasisako: "Įvairiomis pro
gomis turėjau galimybę Iš
dėstyti savo mintis Išeivijos 
klausimais. Dalis tų paskai
tų buvo atspausdinta L. K. M. 
Akademijos leidiniuose. Vė
liau jos buvo atspausdintos 
žurnaluose, Iš • kurių buvo

Staiga nebeleidžia Ilsėtis šitame Iškankintame plote ’. 
Klausau, Dieve tėve *. Tamsta klausau ’.

Linden str. 76 
arba

padaryti atspaudai. Kadangi 
šiandien tie žurnalai sunkiai

Klausau,kaip staiga'prisikėlimo operacijos baimėje 
verkiat, jaunatviškos akys.

Nebijokit, sakau: Mesijas dar negimė.
Klausau, Dieve tėve ’. Tamsta klausau ’.
Užmiršote šalmais prisidengti mobilizuotus 

smegenis - ' <
atleidimo nėra už tokią mirtiną nuodėmę. ,

A. Nelmanls GMBH, Buchver- 
trleb, 8 MUnchen 40, 
Bauerstrasse 28.
Kalnai egz. D.M.lOperslun- 
tlmas Ir Įpakavimas D.M. L,

Prof. dr. J. ERETAS IŠEIVI
JOS KLAUSIMAIS

Kazys Bradunas Pranys Alšėnas

VAKARO MALDOJ

Kai vakaro maldoj prašau kasdienės duonos, 
Užlieja sielą man javų laukai.
Rodos, einu einu alsuojančiais dirvonais, 
Po kojų skalldosl pavasario rūkai.

Atleiski, Viešpatie, kad šitą pliką taką, 
Kad žemę taip svaiginančiai myliu, 
Ir kad širdis, Tau šitiek tepasakius, 
Pavirto vėl arimų grumsteliu.

l
Prieš keletą dienų Iš švei

cariškojo Bazelio,su dailios 
rašysenos dedikacija, pasie
kė mano pastogę naujas 
prof. dr. J. Ereto leidinys "Iš
eivijos klausimais", Išleis
tas Liet.Kat.Mokslo Akade
mijos Ramoje.

Leidinyje yra platesnės a- 
plmtles trys svarstymai:

už geriausius rašinius skiriamos 
premijos: I — 150 dol. (mecenatės — 
Vida Kriaučeliūnaltės), n — 100 dol. (mece
natė — Birutė Lieponytė), HI — 75 dol. (me
cenatas — Vincas Kuliešius), IV — 50 dol.

'Laiškų Lietuviams’*

penkios
Jolita ir

straipsnio konkurse.

(mecenatė — Stefanija Rudokienė), V — 25 
dol. (mecenatė — Ona Kuliešienė). Laimėto
jams premijos bus {teiktos “Laišku Lietuviams“ 
25 metu sukakties minėjime 1975 m. vasario 
mėn. 23 d. Jaunimo' Centre.

prieinami, o atspaudai Iš- 
’semti, nutariau-atsiliepda
mas Į tam tikrus pageidavi
mus- Išleisti bent trejetą tų 
paskaitų vienoje brošiūroje . 
Būtų gražu, jei skaitytojas Iš 
jos pasisemtų paguodos Ir 
naujai pasiryžtų Ištesėti pa
sirinktame kelyje". Toliau- 
padėka leidėjams.

Energingasis prof. J. Ere
tas, atidavęs dvi dekadas 
savo gražiausių Ir turtin
giausių metų nepriklauso
mai Lietuvai, pasirinkda
mas Ir ją adoptuodamas, kaip 
savo antrąją Tėvynę, tarna
vęs, netgi, savanoriu Lietu
vos armijoje, profesoriavęs 
Lietuvos universitete, vei
kęs mūsiškėse organizaci
jose Ir 1.1. , Ir dabar, nors 
bebaigia 80 m. amžiaus, te
bedirba Lietuvos laisvinimo 
labui.

O kalbėtojas Ir vetkėjas- 
jls tikrai ^energingas lr-net 
ugningas *. 1961 m., lankyda
masis f Š.1 Amerikos , konti
nente, aplankė jls.lr Toron
tą, kur pasakė jaudinančiai 
puikią politinio turinio kal
bą, kurios atpasakojimą te
belaikau savo archyve. Čia 
-kalkurlos mano užrašų ci
tatos .

Esą, jis Išgyvenęs 21 m. 
su lietuviais Ir jie jam pa
sidarę kaip seserys Ir bro
liai. Todėl jam Ir miela su 
lietuviais pabuvoti.

Rusija buvusi Ir tebesanti 
labai ekspansyvi valstybė. JI 
Irkellantl nerimą šiandieni
niame pasaulyje. JI, esą, 
plėtėsi spiraliniu būdu nuo 
Maskvos Į artimesnius jūrų , 
šiltų vandenų Ir uostų punk
tus. Tas vykę bevelk 4-rlų 
šimtmečių laikotarpyje. Jų 
politika- svetimų tautų pa
vergimo politika, o šiandie
niniu terminu tariant - nau
jasis kolonializmas. Rusiš
koji politika Iš seno buvusi 
Ir esanti labai gudri,lanksti 
Ir rafinuota. JI lendanti ten, 
kur pasipriešinimas ma
žiausias.

Nuo 17 šimtmečio, esą, 
vienas vienuolis carui para
šęs laišką, Įtaigodamas, jog 
Maskva- tai trečioji Roma 
/pirmoji žuvusi/. Caras tuo 
patikėjęs Ir ėmęsis tos su
gestijos įgyvendinimo,trokš
damas būtl"trečloslos Ro
mos" vadu. Esą, Maskva tu
rėtų būti tautinis Ir religinis 
pasaulio centras.

Atėję 1917 m. Kai kas ma
nė, kad bolševikai kels poli
tiką. Ne’. Pasirodė,kad bol
ševizmas veikla savo " re
ligijos" skatinamas. "Prole
tarai visų kraštų vienyki
tės’." Tai tos religijos šūkis. 
Komunizmas nori nukariauti 
pasaulį. Jis ramybės jam 
neduos- arba pats žus, arba 
pasaulis suklups prie jo ko
jų-

Situacija Berlyne raudonų
jų skaitoma tarytum gėda, 
nes tai laisva sala pavergtųjų 
jūroj. Taigi, reikia tą salą 
praryti, jei ne visą Iš karto 
tai gabalais-dalimis,kaip tą 
"salami" dešrą.

Toliau jau reikalai vysty
tųsi šitaip: nuo Elbės Ir Nal- 
sės. būtų stumlamasl prie 
Reino Ir Mozerlo upių. Ta
da, žinoma, Bonnojbūtų stei
giama raudonleslems"drau- 
glška" vyriausybę Ir eks- 
pansuojama toliau. Būtų 
praryta Skandinavija Ir su
griūtų visa vld.Europa-Aus-

trlja, Šveicarija Ir kt.
Tiečlas šuolis eitų per 

Paryžių- Atlanto kryptimi.
Sovietų užsienio politika 

turinti Ir kitų kelių Vaka
rams žlugdyti. Tie keliai ei
na per Afriką, kur europie
čiai, ypač anksčiau, yra pa
darę labai stambių klaidų. ‘ 
Tai-kolonializmo klaidos. 
Jie dabar siekia laisvės Ir 
mes juos sveikiname. Deja , 
besiverždami į laisvę- jie 
patenka’į tuštumą. Afrikoje 
šiuo metu daugiau kaip 40 
valstybių valstybėlių .Jos su 
savo vadais dažnai labai 
naivios, pasltlklnčlosf bolše
vikais, Imančios jų paramąl: . 
Ir 1.1. O tas sudarą jų ne' 
priklausomybei vėl didelį 
pavojų.

Dar grįždamas prie euro
piečių padarytų klaidų kol o- - 
nljose, profesorius tuomet 
nurodė Kongą, kur belgal- 
paltkę tik 14 akademikų,už
baigdami savo kolonializmą. 
Jų tarpe- tik vieną gydytoją 
kongletį. Ir tal-ll-kos mili
jonų krašte.

Europa, esą, siuntė Į Afri
ką tokius filantropus, kaip 
Schweitzer’į, seseles vle- - 
nuoles, bet jų permaža Ir 
pervėlal. Todėl Afrika Eu
ropai- tarytum Ir prarasta . 
Tą raudonieji, esą, gerai su
pranta Ir kova dėl to konti
nento einanti pilnu tempu . 
Dar laimė, kad Vakarų pa
saulis turi savo pusėj mil
žinišką jėga Ir turtiniais re
sursais, JAV-bes.

Jei jos Ištesėsiančios Ir 
nedarysiančios daugiau klai
dų- pasaulio Išgelbėjimas 
ateisiantis. Žuvę Mussoll- 
nls, Hitleris Ir kiti diktato
riai am^lų bėgyje-žūsląs Ir 
raudonasis dlktatorlzmas.

Toliau tada kalbėtojas dar 
priminė Ir Pietų Ameriką, 
kur labai palankios sąlygos 
komunizmui plėstis dėl la
bai neteisingo turtų pasis
kirstymo. Reikią, eąą.tęnal 
Popiežiaus LeonoXIflyr tojp i 
enciklikos Įvykdymo Ir JAV 
paramos. Tik su skubia pa
galba Ir parama bei ryžtin
gumu tegalima pasaulį Iš
gelbėti.

PAŽINKIME PRAEITI l
Jonas Kardelis

1893 — 1969

ŽODŽIAI ATSISVEIKINANT ...

...Pilki žemdirbiai ir beraščiai baudžiauninkai, bevar
džiai savanoriai ir tylūs miško broliai turėtų stovėti prie 
Jo atviro karsto.
Turėtų budėti topoliai ir linguoti svyruokliai beržai. 
Turėtų t y raliuoti skaidrus ir permatomas, kaip ašara, 
šiaurės Aukštaitijos ežero vanduo.
Pilka pelenų spalvos skara apsigaubusi sukilėlių motina, 
turėtų Jo veidą užkloti linine marška. . . .

Henrikas Nagys
■ i

Žinojom, kad Jonas Kardelis ilgokai guli ligoninėj rimtos 
ligos sukaustytas. Bet taip pat žinojom, kad jis turi gerą lie
tuvių gydytojų priežiūrą, gi jo mylima žmona be poilsio budi 
prie jo lovos. Turėta vilčių, bet, deja, žiauri liga jį nugalėjo, 
nors buvo stambus ir stiprios sveikatos vyras. Žaibu ap
lėkė žinia apie jo mirtį. Skaudus tai buvo smūgis visiems, 
gi labiausiai mums, varpininkams, nes nustojom pavyzdingą 
ir aktyvų idėjos draugą. Jis mokėjo gražiai sugyventi ne tik 
su vyresnės kartos žmonėmis, bet ir su jaunimu, kuris įver
tino jo tikrai jaunatvišką entuziazmą, jo meilę Lietuvai ir jo 
didelį pasišventimą savo idealams. Jis buvo tikras savo tė
vynės šauklys. Jis rašė, kalbėjo ir skleidė savo idėjas. Jis 
džiaugėsi kartu su visais, jei buvo geros žinios, ir liūdėjo, jei 
jos buvo blogos. Jis gyveno tik savo mylimos Lietuvos ir lie
tuvių tautos interesais.

Jonas Kardelis buvo žurnalistas, bet jau nuo senų laikų 
jis gavo neatskiriamą priedą — redaktorius Jonas Kardelis. 
Tas priedas per ištisus dešimtmečius buvo neatskiriamas nuo 
jo pavardės. Jonas Kardelis’ buvo ypatingas žurnalistas. Jis 
buvo simbolis bei įkūnijimas tikro lietuvio žurnalisto, gi 
tai nebuvo jau taip paprasta ir lengva. Pirmiausia, reikėjo 
įgyti, geriau gal, išsikovoti visuomenės pripažinimą. Reikėjo 
tikrai pasišvęsti savo profesijai, pasitikėti tik savo jėgom, su
gebėti rašyti apie viską, dirbti nenustatytą valandų skaičių, 
turėti iš visų pusių daug nemalonumą Ir užtai: gauti skurdų 
atlyginimą ir niekad nebūti tikram dėl savo tarnybos. Jo
nas Kardelis pradėjo ir tęsė savo profesiją kaip tik minėtose 
sąlygose.. Laikraštininko darbą jis mylėjo ir gerbė. Neveltui 
Liet. Žurnalistų S-ga išrinko jį savo garbės nariu.

Jonas Kardelis buvo liudininkas mūšų kylančios iš pele
nų Lietuvos, jos greito augimo visom kryptim. Kokios tai 
4 psl.

buvo gražios perspektyvos ateitin!
Bet taip pat jis buvo liudininkas ir niūrių, tragiškų va

landų. Sunkiausia jam ir jo žmonai buvo, kai kraujojančia 
širdim teko apleisti mylimą šalį. Bėgo nuo bolševikų maro, 
nors nei fabrikų, nei namų neturėjo; nebuvo nei dvarininkas, 
nei „buožė“. Nieko neskraudė ir nieko neišnaudojo. Gyveno 
ir vadovavosi humaniškais principais. Jis niekad nebuvo idė
jų spekuliantas.

Jonas Kardelis kilęs ir Girdžių k., Rimšės vals., Zarasų 
apsk. Nuo jaunų dienų buvo aktyvus veikėjas savo apylinkėj. 
1908 - 15 m. mokėsi Zarasų vid. mokykloj, 1911 - 15 vid. 
medicinos mokykloj Vilniuje, kur taip pat privačiai mokėsi 
ir muzikos. 1915 m. mobilizuotas į rusų kariuomenę, kur iki 
1917 m. dirbo Daugpily, Maskvoj, Brianske ir Izmailo karo 
ir savivaldybės ligoninėse.

1918 m. grįžta Lietuvon, kur išrenkamas Rimšės vaįs. ko
miteto pirmininku; suorganizavo valsčių ir lietuvišką mo
kyklą. 1919 - 1923 m. eina Zarasų apsk. gydytojo ir apsk. li
goninės vedėjo pareigas. Šalia to organizavo gimnaziją, bib
lioteką, liet, chorą, gi taip pat rūpinosi ir lietuviškom pamal
dom vietos bažnyčioj.

1922 m. išrenkamas Valst. S-gos atstovu į 1-mąjį Lietuvos 
Seimą. S-gai persiorganizavus į LVLS-gą, buvo jos nariu 
iki mirties. Nuolatos būdavo perrenkamas ir į tos s-gos cent
ro k-tą.

1921 m. Zarasuose vedė Elzbietą Raciborskaitę. Jaunieji, 
žinodami, kad Lietuva reikalinga išsilavinusių žmonių, abu 
pasiryžo siekti didesnio mokslo.

1923 m. persikėlė Kaunan ir pradėjo eiti redaktoriaus 
pareigas „Lietuvos Žiniose“. Elzbieta Kardelienė tuoj įstojo 
Kauno Muzikos Konservatorijon studijuoti muziką ir daina
vimą. Jonas Kardelis, įgyjęs brandos atestatą, įstojo į Liet. 
Universiteto Gamtos - Matematikos fakultetą, kur studijuo
ja biologiją, botaniką ir net geografiją.

1926 m. „Liet. Žinios“, kaip dienraštis, jau buvo gerai 
populiarus. Jo būstinė buvo Laisvės alėjos nr. 60, kieme, 3-jų 
aukštų name (Efr. Jodidio nuosavybė). Tas namas, sandėlio 
tipo, talpino daug įvairių įstaigų, gi LŽ buvo 3-me aukšte. 
Mediniai laiptai, tik dviem prasilenkti, nuvesdavo į viršų. 
Patalpos, labai jau ankštos, tuščiomis sienomis, prastais sta
lais bei kėdėmis apstatytos, darė biedną įspūdį. Lankytojų 
gausumas ir įvairumas, nes čia matėsi ir žymūs politikai, ir 
profesoriai, ir studentai, ir darbininkai, ir ūkininkai, (ten 
buvo ir „Lietuvos Ūkininko“ redakcija). Jonas Kardelis savo 
ūgiu ir plike (nors buvo tik 33 m.) iš visų išsiskyrė. Aš ta
da pradėjau dirbti LŽ ad-joj, nuo to laiko ir mudu susipa- 
žinova.

Sąlygos laikraščiui leisti, gruodžio 17 d. perversmui įvy
kus, po to dar susprogdinus „Varpo“ spaustuvę, aišku, stip
riai pablogėjo. Karo cenzūros įvedimas dar daugiau sunkino 
visą' darbą. 1928 m., esant vyr. red , Jonui Strimaičiui, LŽ fi
nansinė padėtis buvo tokia, kad AB Varpo valdyba rim-' 
tai svarstė dienraščio sustabdymą, bet laikinai pasitenkino tik 
sumažinti puslapių skaičių iš 6 į 4.

Sekdamas atydžiai Lietuvos gyvenimą ir matydamas ja
me įvairių negerovių, savo plunksna jis nepaliaujamai su 
jomis kovojo. Bet bėda, kad tų reikalų buvo daug. Vieni 
svarbūs, kiti dar svarbesni. ’Gi Jonas Kardelis jais visais sie
lojosi. Jo vedamųjų „Lietuvos Žiniose“ rinkinys sudarytų 
įdomų nepriklausomos Lietuvos gyvenimo veidrodį.

Ir ne vien LŽ, bet visa lietuviška spauda stipriai prisi
dėjo prie bendros pažangos. Kaimų skirstymas į viensėdžius, 
racionali melioracija, sėklų pagerinimas, gyvulininkystė ir vi
si kiti anksčiau apleisti pajamų šaltiniai didino ūkininkų ger-. 
būvį. Stipriai išsiplėtė pašto tinklas, miestuose atsirado spau
dos kioskai. „Lietuvos Žinių“ tiražas kilo kasmet dideliais 
šuoliais. Pagerėjus ekonominei padėčiai, Jonas Kardelis vis 
tiek neatleido savo darbo tempo; atrodė, kad dirbo dar atka
kliau.

Jis taip pat buvo skrupulingas ir kas lietė žurnalisto var
dą. Daug kartų, kur galėjo pasiųsti savo jaunesnį kolegą, jis 
stengėsi būti visur asmeniškai. Jis turėdavo būti visuose ofi
cialiuose (aukštų valdininkų) pranešimuose spaudai, atstovy
bių parengimuose, teatre, visų rūšių koncertuose ir t. t. Grei
čiausiai dėlto jis visuomet darbe vilkėjo juodą kostiumą, kad 
nereikėtų eiti namo persirengimui, nes to laiko visados bu
vo maža, gi jo susisiekimo priemonė buvo ilgų kojų žingsniai. 
Kino teatrus jis lankydavo tik paskutinį seansą nuo 10 - 12 
vai. naktį.

Jo ūgis, plikė ir turimos pareigos sudarė gerą objekt' 
karikatūroms piešti. Buvo jų tikrai daug, gaila, kad nėra ga
limybių sudaryti jų albumą. Atsimenu, kad net ir užsienio 
karikatūristai jį mėgo piešti. Gi jo fotografijų, spėju, bus, 
turbūt, tūkstančiai. Kiek pamenu, niekad nemačiau jį pyks
tant dėl karikatūrų, priešingai — jis vis patardavo dar pa
tobulinti, kaip jis mėgdavo daryti su karikatūromis, skirto
mis L./Žiniose atspausdinti.

Jis visą laiką įdomavosi muzika, ją gerai pažino, ją stu
dijavo. Darbų perkrautas, tačiau jis visuomet surasdavo lai
ko nueiti į koncertą. Mūsų teatro operos spektakliai buvo 
jam ypatingai įdomūs, nes nuo 1930 m. Elzbieta Kardelienė 
(jo žmona) buvo priimta teatran ir dainavo kaip solistė dau
gelyje operų. Jonas Kardelis ją ir paskatino siekti dainavi
mo mene viršūnių. Ji ir buvo jas pasiekusi.

Kaip tropikų audra užklupo Lietuvą nelaimės. Nors jos ir 
buvo nujaučiamos, bet užklupo visus netikėtai, nepasiruošus. 
Mefistofeliška Stalino su Hitleriu sąjunga paskyrė Pabaltijį 
sovietų vergijon. J. Kardelis visom jėgom dar bandė gelbėti 
„Lietuvos Žinias“, tačiau ne tik jų, bet ir visos Lietuvos iš-
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IŠ SUPERMARKETO
__  H'WETINSKAS.

Atrodytų, viskas tvarkoj, 
(Pradžia ur. U2129). ypač kad amerikietis - o dar

griZtant
5. KAS MUS APSAUGO?

Matant tokį balsų chemika
lų tvaną Ir lygiai balsų mais
to skurdinimą bei falslkavl- 
mą, nenoromis kyla klausi
mas : kas eilinį žmogų nuo to 
apsaugo? Paprastai atsaky
mas lengvai surandamas .-val
džia, tai jos pareiga. Kaip 
mus nuo tų nepatogumų val
džia gina?

Mūsų įpročius maisto srl-

lablau išeivis lietuvis - yra 
linkęs savo g? -enlmo tvarky
mą patikėti i.ldžlai, ar bent 
kam nors k. am, kad tik tuo 
nereiktų jam račiam užsiim
ti.

FDA turi g. llngas veikimo 
priemones,bet maistą gami
nančios kompanijos turi dar 
galingesnes, juo labiau kom
panijos, gaminančios c he ma
kalus. Jų ekspertai tvirtina.

> tyje pavldalina ir Iš dalies pa- kad išmesti naują gaminį į
tį maistą mums tiekia Ame
rika. Kaip ji rūpinasi pačių 
amerikiečių sveikata ? Tuo 
užsiima kelios įstaigos. Pa
grindinė jų yra Foodand Drug 
Administration (FDA) turinti' 
didoką biudžetą ir galingas

rinką, tesugebant skelbimam 
išleisti tik 2 milijonus yra ri
zikinga. Pasisekimas gali bū
ti užtikrintas paskiriant tam 
reikalui tarp 5 Ir 10 milijonų. 
Taigi Išleidus tiek milijonų 
skelbimams Ir netekus leldl-

padirbęs joje keletą metų Ir administracija, o dlrektora- 
susldaręs tuo būdu reikiamų tu: Maisto Ir Vaistų Direkto- 
pažlnčių, yra kompanijų gau-« ratas. Jis yra mažiau pro- 
domas, viliojamas už didesnį 
atlyginimą. Paskui jis siun
čiamai į FDA deryboms dėl 
leidimų. Tie reikalai susi
tvarko draugų tarpe.

Ir prie geriausių norų FDA 
sėkmingumas tegalėtų būti 
labai ribotas. 'Chemikalai 
Ir nauji maisto gr ndniai me
tanolį rinką tokiu greičiu, kad 
neįmanoma juos Išbandyti. 
1950 m. Kongresas buvo pa
vedęs tirti tą klausimą Dela
ney komisijai. Tada buvo iš
siaiškinta, kad maiste varto
jama 700 chemikalų, kurių 
150 labai įtartinų. Manyta, 
kad jų bevelk pusė buvo neiš
tirtų. Nuo to laiko jų skaičius 
nepaprastai padidėjo: priaugo 
Iki 10. 000. Neabejotinas pro
gresas!

velkimo priemones: ji turi mo tą prekę pardavinėti, pa
gailą duoti leidimus, palei- dėtis pasidaro audringa visais 
džlant į rinką naujus maisto, atžvilgiais. Tokios padėties 
vaistų gaminius Ir tualetobljokompanlja.jaldlrbądar- 
relkmėnis. JI gali Ir tuos lei- blnlnkal, FDA Ir pati valdžia 
dlmus atšaukti, bet kurį ga- aplamai Imant.
minį iš rinkos pašalinti. Ji- Didžiosios kompanijos 
turi Ir daug tose srityse nu- stengiasi į FDA įkišti savo 
slmanančlų žmonių. žmonių. Bet kuris chemikas,

gelbėti jau nebuvo galima, ’is nustojo rašęs laikraščiuose. 
Persikėlė gyventi Vilniun. Čia per pirmąjį bolševikmetį buvn 
Vilniaus Filharmonijos direktorium. Vokiečių, okupacijos 
metu perėjo dirbti į Vilniaus miesto valdybą, metrikacijos 
skyriun, kur jam, tarp kitko, tekdavo atlikti ir civ. jungtuvių 
formalumas.

Vokiečių okupacijos laikais, girdėjau, jis organizavo po
grindžio spaudą. Buvo VLIKo narys. Pažinęs pirmąją bol
ševikų okupaciją, „išvaduotojams“ vėl artėjant prie Lietuvos, 
pasitraukė į Vakarus. Ypač sunkiai išvykimą pergyveno Elzb. 
Kardelienė, kuri taip buyo pamilusi operą.

Z ‘ Vokietijoje įsijungė į visokeriopą lietuvišką veiklą. 1946- 
48 m. Detmolde redagavo „Lietuvių Žodį“. 1948 m. gale per
sikelia į Kanadą, kur 1949 m. perėmė „Nepriklausomos Lie- 

"tuvos“ redagavimą. Tą darbą dirbo iki mirties. Buvo jis 56 m., 
kada su įgimtu entuziazmu įsijungė į naują darbą. Tautiečiai 
jį rinko į visus centrinius ar vietinius organus, žinodami, 
kad J. K. savo pareigas atliks stropiai ir sąžiningai. Jis ir 
Kanadoje liko uolus savo idėjų skleidėjas, bet taip pat buvo 
labai tolerantiškas ir visų kitų pažiūrų atžvilgiu. Savo didelio 
patyrimo ir takto dėka jis mokėjo taikingai sugyventi su vi
sais lietuviais. Nueidavo ar nuvažiuodavo visur, kur tik buvo 

'Ws lietuvių susibūrimas. Jis buvo tarpininkas ne tik jungiant 
’Kinijos lietuvius, bet taip pat ir Amerikoje gyvenančius tau 
tiečius tampriau artinant su Kanados lietuviais. Tai vyko dė- 
ko jo nuolatinių kelionių į vieną ar kitą Amerikos pusę. Ne- 

-••reikia suprasti, kad jis tik vienas tokį darbą dirbo, bet jis jį 
-diijbo be atvangos, be poilsio. Iš jo lūpų neišgirsdavai, kad 
nusibodo, arba negaliu, arba sveikata neleidžia ir t.t. Vie
nas dalykas, kurs jį galėjo sulaikyti, tai pinigų stoka, bet ir 
tuo jis stengėsi nesiskųsti. Iš viso, niekad nebuvo girdėti jį 
skundžiantis, gal tik reta proga, artimiausių draugų tarpe.

Visi žinom metodus, kuriuos naudoja Šovietija ir jos 
agentai, siekdami susilpninti bei sugriauti emigracijos at
sparumą, gi svarbiausia sukiršinti vienus su kitais. Tam dar
bui. jie negaili pinigų, provokacijų ir melo. Jie pasirenka 
vieną, kelis ar grupę asmenų, ir puola visu įniršimu. Prieš 
desėtką metų puolė jie ir J. K., nes, matyt, jo veikla buvo 
jiems skersas kaulas gerklėj. Apie tai J. K. savo 1961 m. sau
sio 12 d. laiške rašė:

I£lekvlenojų Ištyrimas yra 
Ilgas Ir brangus. Bandymai 
tęsiasi kelis mėnesius, pa
aukojant tam didelį skaičių 
gyvuliukų. Kai gaminys pasi
daro pavojingas, jo byla Irgi 
Ilgai užtrunka. Kompanijos 
turi gabių advokatų. Jei pa
galiau chemikalas uždrau
džiamas, jo vietoj jau yra at
siradę keli kiti Ir Istorija 
prasideda vėl Iš galo: kaip 
amžina pasaka.

Kanada Irgi turi FDA at
švaitą. Bet kad nebūtų visiš
kai tas pat, jis vadinamas 
šiek tiek skirtingu vardu, ne

gresyvus už amerikoniškąjį;
kartais kokį chemikalą už- ___ ,
draudžia. Pavyzdžiui, jis ne- \/V— Į [hiChJ/ / /\ I 
buvo davęs leidimo Thalldo-> f f* ■
midui (kurs via tie k buvo var1 
totas), Dabar yra uždraustas, 
kaip žinoma, hormono DĖS 
vartojimas. Bet užkliūna gal 
vienas chemikalas Iš tūkstan
čio. Tas direktoratas dėl sa
vo menkos apimties, turi dar 
mažiau galimumų prižiūrėti 
pavojingų gaminių naudojimą 
maiste, negu amerikoniškoji 
FDA. Prekių importuotojai 
juokiasi, kad jis daugiausia 
domisi raidžių dydžiu pažy
mint svorį ir kalną ant įvai
rių buteliukų. Nauda Iš to di
rektorato Iš tikrųjų nedidelė.
Jei jo visai nebūtų, bent pati 
visuomenė Imtųsi šiek tiek 
atsargumo maisto atžvilgiu.

To direktorato veikla mais
to priežiūroje bevelk nepa
stebima. Niekados nėra tekę 
girdėti, kad Kvebeko provin
cijoje kada būtų buvęs sulai
kytas sunkvežimis su perdaug 
užnuodytomis daržovėmis, 
nors nuodus ant jų kiekvienas 
augintojas pila savo nuožiūra. 
Jei pirkdamas agurkų sėklą 
pasiteirausi, ar atmaina at
spari ligoms, pardavėjas pa
sakys: "Imk tą nuodų maišą Ir 
barstyk juos kas savaitę ant 
laiškų". Klek jų išpilsi, tiek 
žmonės suvalgys, nusipirkę 
tavo agurkus.

EPIZODINIAI REIŠKINIAI:

Senatve: dar flirtuoja su mergaitėmis, bet neprisimena 
kodėl.

Galvijai viršija žmones blaivumu, nes daugiau negeria 
negu reikia.

Bus daugiau.

Jei žmogus yra įsimylėjęs pats 1 save, tai savaime 
aišku nebėra varžovu.

P s. Praeitame numeryje šioje vietoje po paveikslu praleisiu 
— Taip dabar matuojama temperatūra Maskvoj.

Tai tik dėl simetrijos gavote medalį

... mane ėda Lietuvos okupantas. Dabar jau nėra sovietinio laikrai- 
čio, kad manęs nekandžiotų, įrašė į vaduotojų eiles. Priėjo prie to. 
kad ištralvojo. Jok aš Kauno" Aušros ę-vėje. turėjau kinn-teatru. Tr 
atvaizdų to teatro fasado įdėjo į „Švyturį“, o aš tame teatre nei nesu 
buvęs. J. Šimkus „Tiesoj“ ir J. Bulota, taipat „Tiesoj“, išrašė apie 
mane straipsnius. įdomu, kad Šimkus, kuris juk gerai mane pažino, 
rašo, kad aš buvęs kriaušius, vargonininkas ir, dirbdamas Liet. Žiniose, 
garbinęs savo žmoną . .. Dabar vėl „švytury“ išrašytas visas puslapis 
pamfleto, iliustruotas dviem atvaizdais (mano, žinoma), kuriame ra
šoma, kad ynanęs paklausęs Kanados premjeras Diefenbakeris ir Jung
tinėse Tautose pasakęs žiaurią kalbą, taipgi ir JAV sekr. Herteris 
esąs mano diriguojamas . .. Na, gal ir neblogas įvertinimas, kad Kar
delio klausosi tokie asmens, bet... prie ko prieina okupantas, kada 
griebiasi tokių slidžių temų ...

LATVIJOS LIETUVIŲ 
SPAUDA

Anglijoje leidžiamas “Eu
ropos Lietuvis6 patalpino 
straipsnį, kuriame rašo, kad 
tarp 1880-1905 metų dėl re
voliucinių priežasčių ir ieš
kodami darbo atvyko į Lat
viją apie 100,000 i lietuvių; 
Latvijos lietuviai kūrė drau
gijas ir leido nemažai laik
raščių. Jų tarpe sekamus: # 

“Juokdarys” — mėnesinis 
iliustruotas satyros laikraštis, 
leistas 1907 m. Redagavo L. Ja
kavičius. Išleista 12 numerių.

“Rygos Garsąs” — Latvijos 
lietuvių bendrinis laikraštis, 
leistas 1909-1917 m. Rygoje. 
Pradžioj išėjo kartą, o vSl’mi 
du ir tris kartus per sava»uį. 
Buvo populiarus laikraštis ii 
turėjo apie 7.000 skaitytojų. 
Jame bendradarbiavo žymes
nieji Lietuvos rašytojai. Reda
gavo J. Linartas, A. šimoliū- 
nas, J. Bajoras, kun. J. Biki- 
nas ir kt.

“Rygos Naujienos” — savait
raštis, leistas 1909-1915 m. Lei
do ir redagavo L. Jakavičius.

“Botagas” — dvisavaitinis 
humoro laikraštis, leistas Ry
goje 1914-1915 m. Leido ir re-|. 
dagavo L. Jakavičius.

“Vilnis” — savaitraštis, leis
tas 1913-1914 m. Redagavo A 
Poderis.

“Laisvas Žodis'
1917-18 m. Rygoje. Leido rusų
XII armijos lietuviai kariai.

“Vilnis” — 1917 m. pakarto
tinai išleista 4 numeriai.

“Liuosybė” — leistas 1917 m. 
Leido Rygos lietuvių sąjunga.

“Darbininkų Kova” 
munistinis laikraštis, 
1919 m.

“Rygos Balsas” — 
■ 1921-31 m. išleista 466 
rial.

“Naujas Žodis” —
1925-26 m. Leido jaunimo 
draugija “Rūta”. Redagavo J. 
Paleckis. Vėliau šitas laikraštis 
buvo leidžiamas Lietuvoje.

“Liaudies Balsas” — leistas
1927- 28 m. Leido politiniai 
emigrantai.

“Laisvas žodis” — politinių'’ ir 1935 metų Latvijoje buvot 
emigrantų laikraštis, leistas
1928- 30 m.

“Latvijos Lietuvis” — tauti
nės minties savaitraštis, leistas 
Rygoje 1930-31 m. Išleista 8 nu
meriai.

“Lietuvių Balsas” — leistas 
1931-40 m. Leido Latvijos lie
tuvių sąjunga.

“Lietuvis” — leistas 1933-35 
metais. Redagavo mok. J. Sta-

leistas-

REIKĖTŲ ŽINOTI DAUGIAU

Deja, reikia pasakyti, kad tuo laiku ir čia gan daug ano
niminių straipsnių pasirodė vienam dideliam dienrašty. J. K. 
nors viešai tuo nesiskundė, bet tuos neteisingus prasimany
mus pergyveno gan skaudžiai.

Ne taip seniai Vašingtone buvo veiksnių konferencija, į 
kurią kaip svečias nuėjau pasižiūrėti. Susitinku Joną Krdelį, 
kuris čia atvyko autobusu. Turint galvoj jo 75 m. amžių ir 
nuotolį Montrealis - Vašingtonas, tokia kelionė tikrai buvo 
varginanti. Tai buvo jo paskutinioji kelionė JAV sostinėn.

Jonas Kardelis pareigą savo kraštui ir savo tautai atliko 
su kaupu. Net gulėdamas ligoninėj jis dar suredagavo kelis 
NL numerius. Ir paskutiniuosius žodžius laikraščiui jis para
šė mirties patale.

1968 m. liepos mėn. 5 d. laiške i
... Nemalonioj šios sukaktuvės 75 metų, nes nėra . monstruoti senat
vę. Su senatve atkulniuoja visokios ligos ir nelain. i. štai, paprašiau 
gydytoją pat’krinti, dėl viso ko, sveikatą, o jis rado, kad reikia gultis 
ant operacinio stalo*... štai tau, seneli, ir malonumėlis! Jeigu pasveik
siu, tai reikės dalyvauti Seime New Yorke. Bet klausimas, ką atidengs 
operatorius ir kaip pasiseks operacija. . .

-- : ko-
leistas

ATSINEŠIMAI, PAMISLIJIMAI IR ROKUNDOS KAS LINK 
PASIDALINIMO MEDALIU, ORDINŲ. ŽVAIGŽDŽIŲ IR 
KITOKIU. SKARBŲ. TARPE MŪSŲ. UZ LOCKAS 
VISOKIAS SAU, GIMINĖMS IR KAIKADA 
KITIEMS.

( Patempta ir užrašyta per tremtinį, rusų, ir germanų. J. G.) ,
Vos tik NL pasirodė korės- Pirmiausia, čia užsienyje- 

pondenclja apie kariuomenės mums būtinai reikalingas me- 
minėjimą, tuojau pasigirdo iš dalių (ar ordinų) apsldovajio- 

f šalies nepagrįstų burkšnojl- Hmas. PriBš medalių įteiki- 
mų. mus kalba tik tie, kurie jų ne-

Plrmiausla, dėl tų krūčių, gali gauti. Reiškia - pavydas.
Lietuvoje liaudis Šio žodžio Juk jeigu žmogus negavo jokio1 
hetirnežlnojo. Tai, ką šlan- medalio nepr. Lietuvoje, tai 
dienines vadiname krūtimis, ar jau jis Iš viso nebegali jo 
liaudies Išsireiškimuose bu- gauti ? Kam gi žmogui begy- 
vo kitas žodis, daug banales- venti, jei jis per visą savo 
nisj papas. gyvenimą ne dėl savo kaltės

Žodis krūtis yra kilęs Iš neužsitarnauja jokio meda- 
krūtlnės. O "krūtinė" yra ki- no?
lusl nuo žodžio "krutėti". Ir "Medalis" kilęs taip pat iŠ 
kas svarbiausia, anallzuoda- lietuviško žodžio "meduolis".
mi kitų tautų šį žadį, rasime, 
kadbevelk visa Europa pasi
ėmė Iš mūsų Šią sąvoką. Tai
gi, Montrealyje pąsižymėjęs 
mūsų naujas "Istorikas" yra 
visiškai teisingas, kai jis tei
gia, jog visa Europa yra lie
tuvių kilmės.

Pvz. , misų - grud (Iš lie
tuvi ško- grūdinti); vokiečių - 
•Brust (iŠ liet, -bruzda); ang
lų-breast (Iš liet, -bręsta).

Kitos tautos nedaro skirtu
mo tarp krūtinės ir krūčių. 
Pagaliau, krūtys yra ne tam, 
kad ant jų būtų kabinėjami 
medaliai...

Tačiau jei taip jau kartą at
sitiko — ką padarysi. Ateičiai 
reiktų žinoti daugiau apie me
dalių įteikimus.

f

leistas binis.
nume-

leistas

“Darbo Frontas” — politinių 
pabėgėlių laikraštis, leistas 
1933-34 m. Redagavo V. Pi-- 
lotas.

Tai buvo įvairių pažiūrų 
laikraščiąi, kurie Latvijos lie
tuvių tarpe sprendė daug svar
bių gyvenimo klausimų.”

Būdinga tas, kad tarp 1927

Kelios operacijos, stipri ligos ataka jį negailestingai iš
kankino paskutiniaisiais gyvenimo mėnesiais. Didelės pagar
bos verta jo žmona, kuri su tokiu pasišventimu slaugė ligonį.

Nėra galimybių suminėti visus asmenis bei laikraščius, 
parašiusius tiek straipsnių apie Joną Kardelį. Velionies idė
jos draugo L. Norvaišos - Girinio iniciatyva sudarytas para
mos fondas atliko gražų darbą. Skaitlingos bei iškilmingos 
laidotuvės Montrealyje ir Čikagoje buvo gražus pagarbos pa
reiškimas Jonui Kardeliui.

Jo ^idėjos liko su mumis.

Balys Paramskas — “VARPAS"
1975.11. 12

leidžiami trys laikraščiai — 
"Laisvas žodis", “Lietuvos 
balsas" ir “Darbo frontas" 
iš “laisvos" fašistinės Lietu
vos politinių pabėgėlių, ku
rie Latvijoj leisdami laikraš
čius kovojo prieš Lietuvos 
fašistinį režimą. Veikiausiai 
tų laikraščių leidėjai jau su* 
grįžo į gimtinę i

Senovėje tėvai valkams ųž ko
kį nors gerą darbą ar elgesį

■ duodavo meduolių. Šiandieną 
i tų meduolių niekas jau nebe- 
i duoda. Mažiems vaikams nu- 
• perkami "čipsai", o paaug

liams dovanojamos hockey ar 
beisbolo lazdos.

Modalių sutelkimas dabar 
yra grynai suaugusių reika
las. Nėra pasauly civilizuo
tos tautos, kuri nepripažintų 
medalių. Taigi, ir mums nuo 
jų atsisakyti būtų nekultūrin
gą;

Tiesa, Afrikos kanibalai ir 
Amazonės indėnai medalių 
nenešioja. Ant nuogo kūno ne- 
segaml medaliai.

Europoje medaliai nešloja- 
jami įvairiai. Pvz. , vokiečių 
Geležinis kryžius — po kaklu, 
sovietai medaliais apkarsto 
savo generolų pilvus, o ang
lai Kelnių ordiną pririša lor
dams prie kinkų.

Amerikiečiai į medalius 
mažai kreipia dėmesio. Jie 
linkę daugiau į "cash".

Medalius įteikia kariškiam 
dažniausiai karo jėgų vadai, 
kitiems — organizacijų pir
mininkai (prezidentai) arba 
šiaip žymūs asmenys.

Niekad medaliai neduodami 
Biblijos tyrinėtojams (Jeho
vos liudininkams), nes jie at
sisako dėti gaivą ant tėvynės 
aukuro arba lieti kraują 
savo kraštą.

Lygiai neteikiami medaliai 
ir švebeldoms. kaip jausis kl 
tl, kada švebelda kokius nors

parlamento ar miestu valdy
bos narius, ar kitus žymius 

’ kitataučius paprašys: "Šit 
down, please" ? ,

Medaliai, mūsų atveju, ne- 
turėtų būti duodami tiems, 
kurie jų gsvo nepr. Lietuvoj. 
Nebent tik tuo atsitikimu, jei 
kas sutiktų nepr. Lietuvos 
medalį iškeisti į tremties — 
t. y. "trade In”.

.Medaliais apdovanojimo 
metu *tui*r groti dūdų orkes
tras, kokį nors iškilmingą 
maršą. Neturint tokio orkes
tro, publika turėtų užgiedoti 

. "Mušklf būgnais,
trimituokit. . . "

Jeigu medaliai įteikiami į 
kreditą(pvz. , jaunosios kar
tos atstovams, Iš kurių tau
tinės, visuomeninės ar poli
tinės veiklos laukiama vė
liau) tai maršas negrojamas.

Kaip minėjau, medaliai ne
besegami nei prie žyponėllo, 
nei prie suknelės, o tik iš
kilmingai įteikiami kiekvie
nam Individualiai originalioje 
kasetėje ar ant paduškėlės.

Kiekvienas žinos, kur jam 
tą medalį prisikabinti.

Pagaliau, svarbiausias da
lykas — į medalių įteikimo 
ceremonijas turėtų būti pa
kviestas geras fotografas, 
kuris apdovanotuosius turėtų 
numušti, kad galima būtų jų 
paveikslus apgarsinti lietu
viškoje spaudole.

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.

T.L sž 1- 2 m,

Jei nori lietvvijkoi kalbėti — skambink 
darbo valandomis 489- 5391 (klausk Leo); 
o vakarais namij tel. 366- 2548 aU>a — 
277 - 7868.
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hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

830 Main St. East. tel. 544-7125

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.

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos—rugpjūčio mėnesiais Ir 
prieS ilgus savaitgalius “Talka”

I Šeštadieniais ušdaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers" čekius. 
Užtikrintas indėliu saugumas. Kapitalas — viri. S 3,000.000

METAMS KEIČIANTIS

Senuosius metus palydėjo
me amžinybėn. Gyvename 
pirmąją mėnesį Naujųjų Me
tų, bet ar jie bus lietuviams 
laimingi—pamatysime. Sud
burlo lietuvių kolonija mažė
ja skaičiumi, bet visgi, dar 
turime per 250 asmenų, gra
žią, solidarią lietuvišką šei
mą. Nauji gyventojai nebeat- 
vyksta, senieji iškeliauja am
žinybėn, gauna pensijas ir 
daugumas iš Sudburio išvyks
ta gyventi kitur, kur daugiau 
lietuvių, k. a. Toronto. Jau
nimas, daugiausia, baigęs 
studijas gauna darbus kitur ir 
išvyksta. Praėjusieji metai 
nebuvo iš laimingiausių. Lie
tuvių tarpe gimimų buvo 1. 
Dr. R. D. Kačinskams gimė 
graži trečioj 1 dukrelė. Sukūrė 
Šeimas: - E dvardas Švieži kas 
ir E dvardas Gllzickas. Mirė: 
Petras Jutelis, Pranas Griš- 
konls ir Karolis Balčiūnas. 
Turim nemažai garbingų šei
mų, kurios tikrai supranta 
lietuvybės reikalus ir savo 
jaunimą stengiasi auklėti lie
tuviškoje dvasioje. Jų jauni
mas lanko Tumo-Vaižganto 
šeštadieninę mokyklą, daly
vauja r'Ramūnėlė" tautiniuo
se šokiuose, meninėje veik
loje. Štai jų tėveliai: J. B. 
Stankai, S. E. Tolvaišai, dr. 
R. D. Račinskal, dr. ir p. 
Rudžiai, A. F. Albrechtai, 
J. N. Paulaičlai, V. O. Step- 
šial, L. A. Karklins, Lamo- 
the. Kada senesnieji išvyks
ta, kadtautinė veikla nesuma
žėtų, jaunimas ateis į jų vie
ta. Senieji išvyksta, nes Sud
burlo gamta, išskyrus žuvin
gų ežerų, vėšlių ir turtingų 
medžioklei žvėrių ir paukščių 
miškų apylinkes, pats mies
tas grožiu nepasižymi, bet 
nikeliu, variu, auksu ir sida
bru, kurį darbininkai kasa ligi 
3000 pėdų žemės (akmens) gi
lumoje, vilioja Augiausia tik 
blz-ierius, —komunistiškai 
sakant —kapitalistus.

Profesijos tautiečių turim: 
dr. Šėmogą, dr. Rudį, dr. 
Račinską, statybos kontrak- 
torių Petrą Petrėną, menu ir 
spauda pasižymėjusią, dviejų 
knygų autorę, jo žmoną Gra
sę Petrėnienę. Lietuviai svei
kintų jos aktyvesnį įsijungimą 
į LB gyvenimą.

Turime keletą mokytojų ir 
valdžios tarnautojų.

Religinius reikalus aptar
nauja kun. Antanas Sabas, 
kaip lietuvių parapijos (kape - 
lionijos) klebonas Iškovojęs 
iš vyskupijos teisę lietuviams 
pamaldas ir bažnyčiai naudo
tis patalpomis Christ the King
parapijos bažnyčioje didžiojo-taip asmeniniame gyvenime 
je salėje. Pamaldos vyksta 1975 metų. J. Kručas
6 Psl.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A)
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) '9'34% 
Terminuotus depozitus 1 metu 10% k i
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas nh%

kas sekmadienį Ir jau 26 me
tus. Netikslu būtų atskirti re
liginį tautiečių' aptarnavimą 
Ir jo tautinę veiklą, nes kun. 
A Sabas savo patarimais Ir 
parama leidžiant naudotis 
bai -lyčlos-salės patalpomis, 
kaip melstis taip LB susirin
kimams, meninei veiklai Ir 
knygyntii, labai daug padeda. 
Jo netekus, tautinė veikla,, jei 
dar ir būtų įmanoma, labai 
susilpnėtų.

"Geležinis Vilkas" medžio
tojų ir meškeriotojų klubas, 
kuriam vadovauja Stasys Kri
vickas, Juozas Paulaltis ir 
Kęsūu*li_ Poderls. Klubo "vir
šininkų" žiniomis, pereitų 
metų žvejyba buvo labai gera, 
bet medžioklė blogesnė. Klu
bas turi daug narių Ir veikla 
gerai. Kartais paremia Ir LB 
veiklą materialiai.

Lietuvos bažnyčiai Ir dva
sininkams šelpti organizaci
jos skyrius, kuriam vadovau
ja Antanas Gatautis (tautinės 
sielos žmogus) padedant kun. 
A. Sabui ir kt. Anksčiau va
dovavo M. Vensklenė Ir D. 
Remelkytė. Veiklos darbe la
bai daug yra padėję: Petras 
Jutelis (miręs) Ir Povilas Ju- 
telis.Kiekvienais metais baž
nytinei šalpai surenkama apie 
$500.00.

"Ramunėlė" tautinių šoklų 
jaunučių grupė. Buvusiai va
dovei mok. Silvijai Martin- 
kūtei išvykus į Torontą gy
venti, "Ramunėlei" vadovauja 
energinga, daug žadanti me
ninė pajėga, Giedra Podery- 
tė. Tikimasi, kad tėvai savo 
jaunąjį atžalyną leis papildy- • 
tl "Ramunėlės" gretas. Tai 
mūsų tautinė pareiga.

"Turpo-Valžganto" šešta
dieninė mokykla veikla jau 25 
metus. Buvo gražių ir liūdnų 
dienų, bet buvusių ir esamų 
mokytojų idealizmas viską 
nugalėjo. Mokykloje dabar 
dirba vedėja Nijolė Paulaltle- 
nė ir kun. Antanas Sabas. 
Mokyklos išlaikymu rūpinasi 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba. Paramą yra sutelkęs 
Kan&dos Lietuvių Fondas, au
kojęs mons. Tadarauskas ir 
Kanados valdžia.

Tai beveik ir viskas, ką 
Sudburlo lietuviai paveldėjo 
iš Senųjų Metų. Visi tautinės 
reikšmės darbai ir įvykiai 
yra koreguojami Lietuvių 
Bendruomenės valdybos. 
Naujieji metai pakeitė ir B- 
nės valdybos veidą. Anksčiau 
beveik visą laiką vadovauda
vo vyrai, šiais gi metais, 
energinga, be kompromisinė 
moteris-Jadvyga Lobucklenė 
(jau antrą kartą). Jai talkinin
kauja: Vladas Juška, Klemas 
Jonikas, Juozas Staškus, An- 1 
tanas Juozapavičius. Tikimės 
gerų, kaip tautiniu atžvilgiu,

Pietums besivėlinąs vyras, 
atsisėda prie anksčiau čia sė
dėjusių Ir jau pietaujančių bi
čiulių grupės. Užsakęs Ir 
laukdamas savo patiekalo, jie 
stebisi vienos, prie to paties 
stalo esančios, vyresnio am
žiaus moters emociniu Išsi
liejimu. Negirdėjęs pradžios, 
jis susidomi kokia tai galėjusi 
būti priežastis, kad moteriš
kė kalba apie ateinančią sūd- 
ną dieną. Toliau kalbėdama 
jl sako, kad tai buvęs neat- 
lelėtinąs, per amžių amžius 
neturėtas patyrimas. Kol gy
va esanti, ji nenorinti nieko 
panašaus ne tik matyti, bet 
apie tai Ir girdėti...

Klek pasiklausęs, vyras 
pradeda susivokti. Moteriškė 
vakar čia buvusi, Lietuvių 
Namuose įvykusiame, jos pa
mėgtos lietuviškos radio va
landėlės metiniame baliuje Ir 
ką jl pamačiusi, atsistoję jos 
plaukai. Tiksliau pasakius, 
vakar jl čia patyrus, kad jau 
ateina pasaulio galas.

Vyras, reikšmingai apžvel
gia aplink stalą (10 žmonių) 
sėdinčią ir moters besiklau
sančią tautiečių grupę. Alkū
ne nežymiai kumštelėjęs ša
lia sėdintį kaimyną, jis at
sargiai pasiklausia kame esąs 
čia visas reikalas ? Tas jam 
tuojau Ir paaiškina, kad toji 
moteris, kaip Ir jie visi bu
vusi vakarykščiame baliuje Ir 
salęje mačiusi šokantį kuni
gą. Niekas, atrodo, nekrei
pęs į tai dėmesio. Visiems 

st. Catharines pėdos sukilimo dalyviai ne
šė Ir padėjo-Žuvus lems dėl 
Klaipėdos vainiką prie Lals-/ 

&vės paminklo, dalyvaujant 
uniformuotiems šauliams. 
Tai progai eilėraštį paskai
tė Nida Zubrlckaltė.

Paskaita, P. Jankausko Iš 
Port Colborne, savanorio ( 
kūrėjo, apdovanoto Vyties 
Kryžium Ir kitais žymeni
mis, palydėta gausiais pl o v - 
mals. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.

Po visų ceremonijų,sės ės 
šaulės, vadovaujant A. Ali - 
šausklenel, pirmą kartą St. 
Catharines pavaišino • zui
kiena, pyragaičiais Ir kava.

Sveikiname seses šau
les Ir linkime daugiau to
kių šposų Iškrėsti ’. Š aulys

ATSISVEIKINAME
Š.m. sausio 1O d. mirė 

Niagaros Pusiasalio ramo- 
vėnas Juozas Grigas,sulau
kęs 67 metus. Buvo sąžlnb 
gas skyriaus narys, geru, 
attikdavęs savo pareigas. 
Kilęs nuo Utenos. Kanadoje 
paliko liūdinčią žmoną Ka
zimierą, brolį Joną su šei
ma, dukrą Laimą su šeima, 
pusbrolį Kallčlų , podukrą 
Astrldą su šeima, posūnį Al
mu su šeima. Lletuvoje- 
brolį Antaną su šeima Ir se
serį Oną su šeima.

Laidotuvių namuose Juozo 
karstas buvo pridengtas 
Tautine vėliava Ir ramovė- 
nalpasikeisdami ėjo sargy - 
bą.

Palydėjus į kapines sky
riaus pirm. P. Polgr Imas ta
rė atitinkamą žodį, l-r vėlia
vą įteikė Juozo našlei. Ve
lionis priklausė Ir SLA or
ganizacijai. Jos pirm. A . 
Ališauskienė tarė atsisvei
kinimo žodį.

Artimiems Ir giminėms 
nuoširdi užuojauta.

Sausio 11 d. mirė įpūsų 
kolonijos gyventojas Vitalius 
Aloderls, 62 m., kilęs nuo 
Palangos.

Ramaus būdo, rėmė tauti
nę veiklą Ir pats joje daly
vavo. Paliko gUlam nuliūdi
me žmoną, du brolius Ir ki
tas gimines.

Mūsų mažai kolonijai ne
tekus dviejų lietuvių dviejų 
dienų tarpe, yra didelis 
smūgis. Vltallo artimie
siems Ir giminėms užuo
jauta. - Dalyvis.
• Niagaros Pusiasalio P. 
Lukšio šaulių kuopa sausio 
26 d. surengė Klaipėdos At
vadavimo Minėjimą, kuris 
prasidėjo pamaldomis.Ml - 
šias atnašavo Ir pritaikytą 
pamokslą pasakė Tėv.I. 
Llauba OFM.

Prieš altorių buvo Išsiri
kiavusios 4 vėl lavos. Po pa
maldų du savanoriai IrKlal-

buvę aišku, kad tai natūralūs 
šių dienų reiškinys. Nežiū
rint, kad jis kunigas,bet jau
nas dar žmogus, pagaliau Ir 
vyras. Nors tą valandėlę, 
vlenlntėlę metinio baliaus 
proga galėjo kitų tarpe pasi
linksminti. Galėjo daugiau nei 
paliesti; galėjo apkabinti jam 
besišypsančią, vylingąją po
nią. Kad dvasiškis šokęs visą 
vakarą, kad jie svaigę valso, 
ar tango sūkuryje, torontiš
kiams tai jau nebe naujiena. 
Juk jis irgi toks pat žmogus. 
Tas pat Dievo tvarinys, tik 
įtaisytas į klek kitokius rė- 
mūs. O kad dabartiniais lai
kais galima keisti Tėmus, pa
dabinti juos puošnesniu pa
veikslu, tas jau ne tik nebe- 
paslaptlnga, bet visiems ži
nomas faktas. Tuo tarpu toji 
moteriškė, prisiklausiusi 
švenčių laikotarpyje, radio 
valandėlės metu duotų religi
nių giesmių (dėl to kaltas va
landėlės vedėjas), jaunojo 
dvasiškio elgesyje pamačiusi 
pasaulio pabaigą.

Tai Išklausęs pietum besi
vėlinąs vyras, nesusllalkė 
garsiai nesusljuokęs Ir tuo, 
atkreipęs dėmesį, nuramina 
isterikę. K toji valandėlę 
nutyla, jis garsiai kreipiasi 
į prie stalo esančiuosius, pa
siklaus damas jų nuomonės 
dėl vakarykščios programos.

Po trumpų pastabų ir siū
lymų yra aišku, kad visiems 
ypatingai patikęs jungtinis 
choras. Tas įdomus choras

ir/. Paniliūnieni apžiūri G. Račienės meniskai pagamintus 
maisto skanėsius tautybių parodoje.

) V

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame H A A A AA A 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE ----------- -T —

MOKA: 
934% už 90 dienų term, depozitus 

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

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

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgUius iki 
75% įkainoto turto. Visų norių 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 vai. po pietą, išskyros 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietą (liepos Ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

susidaręs Iš trijų vienetų, 
pereitų metų pabaigoje pasl- 
rodęsmuzlko S. Gallevlčiaus 
70 m. minėjime. Dėl to Ir va
kar, niekas nesitikėjęs tokio 
susiklausymo, tokio balsų 
darnumo. Tiesiog buvę neįti
kėtina, kad tai buvęs pasku
bom sudarytas, bevelk nesi- 
repetavęs, pasigėrėtinas ke- 
turbalsls vienetas. Į akis tik 
klek kontrastingai metėsi mo
terų drabužiai. Choristės bu
vo Ilgom suknutėm, bet jom 
panaudota medžiaga buvo to
kio įvairaus margumo, kaip 
niekuomet tokiais atvejais 
nematyta. Klek padiskutavę, 
Iš visos, pietaujančių grupės 
Išsiskirią vyriški balsai su
tinka. Jie nusprendžia, kad 
vakarykščiam baliui Ir šo
kiams toji .apranga gal ir bū
tų buvusi pateisintina, bet jl 
buvo-netinkama ant scenos. 
Bet eidami prie konkretesnio 
aptarimo, moterims pade
dant, visi pietautojai sutinka, 
kad chorisčių tarpe buvę ir 
pasigėrėtino skonio pavyz
džių. O tokiom jie Išvardina 
Alvyną Ramanauskienę, Ge
novaitę Barcevlčlenę ir Lai
mą Mačlonienę.

Sausio 28 d. Lietuvių Na
muose buvo atidaryta sve
tainė GINTARAS. Jl veiks 
savaitės dienomis nuo pir
madienio Iki šeštadienio, nuo 
12 vai. dienos Iki 1 vai. ryta 
Veikti sekmadieniais bus 
duotas leidimas tik po kurio 
laiko, kai Likerio V-ba pa
tirs, kad svetainė Gintaras 
moka tvarkytis IrprlsUalky- 

tl Likerio V-bos taisyklių. 
Tarpikltų reikalavimų,kurie ■ 
bus paskelbti svetainėje, yra 
vienas, kad svetainę lankytų 
tik nariai. Narys gali atsi
vesti vieną svečią, už kurio 
elgesį jis laikomas atsakin
gu.

Svetainės Išpuošimo pro
jektą ruošia arch.A.Banells.

Jaunimo pasikalbėjime su 
K. L. B. Toronto Apylinkės 
V-ba dalyvavo apie 50 as
menų. Pasikalbėjimas buvo 
gana gyvas Ir palietė daug 
opių reikalų. Prieita Išvados, 
kad prie Apylinkės V-bos 
reikia įsteigti jaunimo sek
ciją, kurią sudarytų jaunimo 
organizacijų atstovai.

Š.m. vasario 9 d.didžiojo
je salėje įvyko skautų Vasa
rio 16 minėjimas.

Vasario 16 d., po minėji
mo 7 vai. v., L N didžiojo
je salėje įvyks Simui Kudir
kai pagerbti bankletas- po
kylis, kurį ruošia Apylinkės 
Valdyba. Visas pelnas ski
riamas Simui Kudirkai.Pak
vietimai gaunami LN rašti
nėje. ■ • -
Nauji nariai:
Bubells K., Genautytė N., 
Karnllav.lčlus V. , Maskeliū
nas B., Narbutas B., Narbu
tas G., Narbutas R., Šiaurys 
H., Urbei Is B., Venslovaltls 
J., Vyšniauskas L., Tačl- 
llausklenė O., Gontą K., Dl- 
cevlčlus P., Vllenbrektas 
T., Vaišvilienė A.,Baltra- 
maltls K., Sabaliauskas J., 
Dambrauskas P. , Juršys J. , 
Trlblnevlčlus E. ,Leverls J., 
Kusi įkas J., Kusi įkas N. , 
Kusllkas D., Sellokas A., 
Karn P., Balley J.,Sonda R. 
Barzevlčlūtė E., Walencej 
E., visi įmokėję po $1OO na-i 
rlo įnašo.

Jonaitytė R., Kuolas A. , 
Kullavas R., Puterls R. ,Šl- 
llnskas V., Venslovaltls E. , 
įnešė po $ 1O. „

Jaunųjų narių įnašo $ 1,— 
įmokėjo Narbutas Astrlda.

Nario įnašus papildė: 
Alšėnas P., Dagys J.,Stalled 
raltls B., Stallorattls J. , 
Lapas H., Juodvalkis P. , 
Vaškevičius J.1-po $75.

Mockus F. ,Goveda j., Ba
rysas J., Venslovaltė A., Ir 
Liet. Evangelikų Išganytojo 
parapija po $ 50. Morkvėnas 
A. -$25.
' LN leido lietuviams stu
dentams penktadieniais nau
dotis menės patalpomis. Jose 
veikla studentų kavinė su 
muzikine programa. Už įėji
mą mokama 50 c. Bet kavi
nėje ginger ale Ir sumušti
niai duodami veltui. Iki šiol 
lankosi mažas skaičius stu
dentų, - būtų gerai, kad jų 
pagausėtų. (

DĖMESIO TGROKTIEČIAMS I 
NL lolkroačio atstovybės būrelis 
nutarus spaudos bailiu sutuoitl po 
Velykų Lietuviu Hemuose. Kvie
čiami torontleČIal jiems tolklnln • 
kauti, suslrltant su būrelio pirmi
ninku J,R. Simanavičium.

NL ckcljg platinimo reikalais 
rūpinasi S. Banells, tol.24 1-9632.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PADĖKA
A. A. VITALIS ALONG ERI S, mūsų mylimas 

vyras ir tėvas, mirė 1975 m. sausio 11 d. iHotel Dieu 
ligoninėje St. Catharines. Palaidotas sausio 14 dienų, 

į Velionis paliko mus dideliame nuliūdime.
Nuoširdžiausiai dėkojame: parapijos klebonui Ju

venaliui Liaubai,0FM už rožinio atkalbėjimų, tv. Mi
šias, užuojautos Žodį ir palydėjimo amžino poilsio 
vietų.— Victorijos kapines^* Solistui A. Paulioniui ir 
V. Paulionienei giedojusiems Mišių.metu; Bendruo - 

Į menės pirm. J. Šarapnickui už tartų atsisveikinimo 
[ žodį,kapinėse; už prisiųstas gėles ir užprašytas iv. 
I Mišias; karsto nešėjams ir gausiai dalyvavusiems po 
į lydint [kapines; šeimininkėms: A Šetikienei, V. Že

maitienei, S. Galdikienei daug darbo [dėjusioms 
ruošiant pietus i

Šioje liūdesio valandoje mums padėjusių gera
darių ir giminių niekuomet nepamiršime. i

- Žmona Zina Alonderienė ir sūnus 
Algis su šeima

remti persekiojamą bažnyčią 
Lietuvoje įteikiant jas būrelio 
valdybos nariams.

Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Brocktono Apylin
kės metiniame susirinkime, 
įvykusiame sausio 26 dieną 
šv. Kazimiero lietuvių para
pijos mokyklos salėje, buvo 
išrinkta nauja valdyba sekan-

V Bačėnas All Seasons Travel, kd 
2224 DUNDAS STREET W. 
TORONTO, ONTARIO 
M4R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531
apie 250 žmonių. Būrys lietuvaičių»zė. Patyrė ir jis nuostolius. Vėl 
tautiniais drabužiais. Kalbėjo De Iturėjo ieškoti darbo. Grįžo sodinin- 
puty Mayor James A. CavanaughJkauti, Rye, N. Y. Dirbo šiltnamiuo- 
Jis ir atidengė memorialinę lentą, se septynias dier-us' per savaitę, 

člos sudėties: E ligi jus Sužle- Kalbėjo ir miesto bibliotekos direk-Gaudavo tik vieną laisvą dieną per 
dėlis - pirmininkas, Povilas torius Richard W. Couper. 
Jančauskas - vlceplrmlnln- 1 
kas, 1
rlus, Algis Alksninis - iždl 
nlnkas ir Mikas Klimas - na-
rys.Kandidatais: J. Baškaus- versitetaS, užtai jai paliko savqRadtke laiką praleisdavo biblioteko- 

_kas, Bronė Melžlenė ir I. Ei-santaupas $368,000. Apgailėjo, kadje ir akcijų prekyboje. Prieš akci- 
"vlenė. negalėjo palikti daugiau, nes inves-jom nukrentant, jis turėjo milijoną

Revizijos Komlsijon iš- jticijų- vertybės sumažėjo. dolerių, bet jie sumažėjo. Jo drau-
rlnkti Romas Bielkevičlus Bibliotekos direktorius praeitais gus bibliotekoje teko susitikti ir iš- 
A . __ , L.X4.OO vi metais KavoRadtkes testamentą./įsikalbėti. Truputį kalba lietuviškaiAntanas Jurkštas ir Elzbieta palikimas nustebinęs Geradarįo bp j Europa buvo grįžęs viso 8 
Ribokienė. veik niekas nežinojo, o paliko tok kartus. i

Vasario 16 minėjimas, kurį didelę sumą. Mirė 1973 kovo mėnesį, sulaukęs,
rengia Brocktono Altos sky- Radtke buvo gimęs 1883 Šilutėj. 89 metų. Testamentu paliko ir savo 
rlus Ir L. Bendruomenės Mažojoj Lietuvoj, kur tebegy vemt giminėm Lietuvoje, savo draugam 
Apylinkė, įvyks vasario 23 d. j° žirninių Lietuvoje. Tėvas buvemažiau. Bet didžiausią dalį skyrė 
salėje po bažnyčia Bendruo- neturtin&as ūldninlciis. Martynobiblioteltai. DĖMESYS I LIETUVIUS ’.

AnvilnkAH vaidvba lr m°tina mirė,kai jis buvo 3 metų. Jis Radtkes tėvas mirė 1936, brolis MONTREAL WEST AUTO- 
šlais metais kaip Ir visą aUTg° SU brohai.s.’ . t. j!1sikėl® *yventi» Vokietiją Šilutėj<«KWBTLE co. savo atsto
siais metais, Kaip ir visą jaunas pradėjo dirbti ir taupyti.hko tik jo sesuo, kuriai pahkęs /c. . M , 
laiką praeityje, parengs taipatarnavo vietos kunigui, dirbo jo$i0,000. Po antrojo pasaulinio karo 4 , g Z 4
progai pritaikytą anglų kalbaisode. pinigus palikdavo tėvui, kadkai visa pateko už geležinės uždan zrUrec ą *L spaudos baliui 
25 minučių programą, kuri,jis taupytų. Išvyko į Vokietiją irgos, jis daug padėdavo seseriai, ovan°J° * °® dolerių/Door 
bus perduodama per abi yie-|dirbo Kruppo plieno fabrikuose.siųsdamas maisto ir kitokių gėrv Price/. Tai lyg Ir padėka lie 
tos radio stotis. Gyveno tauPiai ir pini^us siuntė^s . -------- ’ ..............

. , , ,, ėvui Jis jautėsi lietuvis, mokėjo lietTikslus programų laikas _ u \ __ — —— 
bus praneštas vėliau, kai busianlglfškai- ° darbą gavO New VAS^'° J6 G,'*NAZIJ0S-; < 
galutinai susitarta su radio jersey sodininku. (Atkelta iš 3 pst./,
stotimis. P. J. ]

_ mėnesį. Tą dieną važiuodavo j mies-
_•__ ■_ ~ ~ . Bibliotekos rėmčjai surašyti len tą. į biblioteką. Vėl atsigavo. 1946
Stasys Eiva - sekreto- tose ant s*enU- Bet memorialinėms paliko sodininko darbą, vėl atsi- 

. lenta, įmūryta didžiajame take įėjuskėlė į New Yorką, gyveno Wood- 
į biblioteką. side, N. Y. Gyveno kukliai, buvo

Radtkei biblioteka buvo jo unijnevedęs, turėjo tik keletą draugų.

IŠ BROCKTONO 
PADANGES

Lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vadovauja
mas nenuilstančio komp. Ju
liaus Gaidelio, yra jau tapęs 
institucija, be kurios, atrodo, 

v nebebūtų įmanoma gyventi.
^Choras yra jau daug kartų 
koncertavęs Brocktone, Bos
tone, Providence R. I., yra 
pasirodęs keletą kartų televi
zijoje ir nesuskaitomą skai
čių kartų atlikęs programą 
vietos organizacijų parengi
muose. Be to, savaime aiš
ku, kas sekmadienį gieda pa
rapijos bažnyčioje per 10:10 
vai. lietuviškas Mišias.

Senajai valdybai, kurios la
bai aktyviu pirmininku buvo 
Vyt. Elkinas pasitraukus, 
choras Išsirinko valdybą 1975 
metams sekančios sudėties: 
Juozas Barauskas - pirmi
ninkas, Jarūna Banaitienė - vergtoje Tėvynėje už šlGoSKV‘esLU sveci«. °uvo pav '-‘sinL‘ k laiko saaityti mnnoteKoje.

J it. i vute ir supažindinti su miesto ir studijavo meną, literatūrą, istoriją,sekretorė Ir Viktoras Branda dalykus buna persekiojami. bib|i„tekos dignitarais. ISkibnės pa Biblioteka ir akcijos buvo jo gyveni-
«   1 rr Inlrnn — S » — 4. • — 1 — — — — — — X—.... ........... . w

Kovo 23 dienos religiniame 
koncerte be minėto choro 
programoj dalyvaus ir mums 
gerai pažįstami solistai Dai
va Konglrdaltė -Richards on, 
Stasys Liepas ir Benediktas 
Povlįavičius.

Naujoji choro valdyba kvie
čia Brocktono, Bostono ir 
apylinkių lietuvius savo bal
sais įsijungti į chorą ir pa
daryti jį, anot klebono P. Ša
kalio, geriausiu choru ne tik 
Naujojoje Anglijoje, bet ir vi
soje Amerikoje.

Apgailestautina tačiau, kad 
šv. Kazimiero parapijiečiai 
neįvertina choro milžiniškų 
pastangų taip negausiai atsi
lankydami į kiekvieną sekma
dienį 10:10 vai. giedamas lie - * * V* • pi OVUlJHUaV UCU U<
tuviškas pamaldas. Gėdanėje bibliotekoje paminėtas iš Šilu-ir atsikėlė gyventi į Manhattan, 
mums, jei mes, turėdami to-tės kilęs Mažosios Lietuvos lietuvis Pradėjo lankyti miesto biblioteką. sakė keletą eilėraščių.Karina 
kią gražią bažnyčią ir tokį^ąrtin Rv.dtke. Jo garbei miestoStudijavo ekonomiją, daug skaitė. Langytė, Zita Dapkutė, Olga 
aukšto lygio chorą, einame įbibliotekoje prie 5 Avė. ir 42 St. Susipažino su akcijom, paskolų Sereikaitė Ir Pranciška Reti- 

: svetimtaučių bažnyčias, kap^^engta memorialinė lenta. lakštais, investavimais. gaitėfvisos IIkl.)sukūrė nau -
tuo tarnu mūsų broliai na- Prieš iškilmes’ 10 v- ryto aPie 80 Pasisekant uždirbti, liko daugiau ją giesmę ir prie Kalėdų se- 
vprcrtAiA Tėvvnėio nž šlim«kv’est.ų svečip. bu.vo. Pav^mt> ka- laiko skaityti bibliotekoje. Tadanlo plrmą sugledojo.

V11T.A IT* SI 1 TIM 7.1 TT <11 rt f 1 C11 TYllOcto ir mtiA mono lifnrninnn lofomn

’ Kai Kalėdų senis iškeliavo 
neris — iždininkas. bet vlstiek lanko savo bažny—grindiniame įėjime į biblioteką vykomas iki 1929. namo į mėnulį, liko vieni mo-

Naujoji valdyba savo darbo-čias, net rizikuodami savoll:30 pirmame aukšte. Dalyvavo Prasidėjo Amerikos didžioji kri-kiniai su dideliais krepšiais, 
tvąrkėje turi numačiusi su- padėtį visuomenėje ar net ir 
rengti bažnytinį koncertą laisvę. Pagalvokime. !
Verbų sekmadienį, kovo 23 *
dieną Brocktono lietuvių Šv. Praeitą rudenį Brocktone 
Kazimiero parapijos bažny- įsisteigęs Lietuvių Religinės i 
čįojęAsutiko Išpildyti meninę Šalpos Rėmėjų 88 R.būrelis, ' 
programą Vasario 16 dienos kurio valdybą sudaro dr. Pe- 
mlnėjimę Brocktone vasario tras Blzlnkauskas, L. Senu- 
23 dieną ir jau uoliai ruošia- tlenė, S. Gofenslenė ir Š. 
si pavasariniam koncertui, Jančausklenė, gana gražiai 
kurio tikslus laikas nei vieta reiškiasi.

. dar nenustatyta. Iki Naujų Metų kunigų šal-
Vasarlo 23 dieną choras pal komunistų pavergtoje Lle- 

buvo kviečiamas pasirodyti tuvoje buvo surinkta apie $50.' 
Cambridge bibliotekoj Cham- 00 aukų Ir išplatinta apie 30 
ber of Commerce rengiama- egz. "lrk Bažnyčios Kronl- 
me festivalyje, bet dėl datų kos". 
supuolimo buvo priverstas Visuomenė raginama ir 
atsisakyti. šiais metais savo aukomis

tuviams, kad jie atkreipė dė- 
1 mesį į šią verslo įstaigą.

Suprantama, kad yra Ir už
..... ........ .. ką dėkoti, nes L. Gureckas

Kilus pasauliniam karui, finansi- tenkinti. Patenkintas buvo ir1 ten dirba tik antri metai, o jau 
niai jo visos santaupos, paliktos pas gimnazijos direktorius, kuris per jį lietuviai yra nupirkę

KICLAf YORK ltėvą’ din£°- Jis apsisprendė pats iš Kalėdų senio Vasario 16 ap[e 150 įvairių auto-mašlnų. llUiy ivrirv -Į susikurti savo ateitį, nesiųsti san- gimnazijai gavo DM500, - če-Paskutiniuoju laiku brangų Ir 
LIETUVIS PALIKO S368.Q00 taupų * tevynę* j.au' buvo gera! kį» Kalėdų senio garbei mo-pulkų limuziną nupirko Dana

..............................................................pramokęs angliškai. Finansinlai^j^ sudainavo dainą "Jingle ir Juozas Gražiai, 
nrocicinb ac rknliLm enri i mn l/n Hornol t, a » l ii* i •New Yorke spalio 1 miesto centri-prasisiekęs, paliko sodininko darbą ,, , . e ir Juozas Uražlai.

-----  ------ H 'Bells", o drąsiausieji net pa-
• A V okteto vakaras, daly
vaujant sol. G. Čapkausklenel 
sutraukė pilną salę svečių , 
dainos mylėtojų. Vakaras 
praėjo pakiliame ūpe.

MARTIN RADTKE

Martin Radtkes paminklinė lenta.

'pilnais saldumynų ir vaisių ir
labal gera nuotaika^-ŽNUOMUOJAMAS ..,enBunfllu, buto,

t Vienintėlė mintis — kada bus. 1475 a do'c«i street, LoSoiie, Su»i.i* q 
sekanti Kalėdų eglutė? t,mul r«ika"n9- • tė:i auto-motino. 

—. , ,, • ., Skambinti — 365-0691.Petras Veršelis------------------- ------ —

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS 

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE LASALLE 365-0770r ha r ot her* *. an \ < 
made available r<* rn

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, IB. 60608

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

LaSalle luto Specialist Reg’d.
o Taisymas ir dažymas automobilių 
o Pardavimas ir taisymas Chaparral 

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 
valtys. Sav. G. D e srocher s

MIKE S TEXACO SERVICE STATION 
< M. RUTKAUSKAS) 

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

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

Nr. 40 arba Nr. 20.

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

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

PAVARDE IR VARDAS _____________________

ony J

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.O. 

portretą! - vedybos - krikštynos
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

Kl*

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičiui, ]Q53 Albanai Cr., Duvernoy, P.O. TEL. 669-8834

6396 Bannontyne Ave. Verdun, Montr

Vasaros laiko saugofimas
(Storage)

W LAPENAT 
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchc ’ Street, LaSolle.P.Q
įvairi industrine ir . nercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomi s. Taip pat

INTERNATIONAL dažų išpardavimas — tai. 366-6237/3896

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu

Tel. 767-6183

Tėl. 525-8971.

co

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos 1>* pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras istltu- 
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: Chlcago|e Ir Kanado|« metams — $24.00, pusei mėty — $13.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams ! 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro-Quebec išnuoma- 
v Imu i karšto vandens tie
kimų. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Hasting kontroktorlua.

14O-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

u ”

Martin Radtke
viškai ir lietuviškų dainų padai 
'n.ridavo.

(Is "Vienybes“)

P-AG EI DAU J AM A LIETUVE MOTE- 
RIS galinti prižiūrėti 6 mėnesiu vai 
ką, Geros sąlygos su privačiu kamba
riu. Skambinti tarp 7-9 vai. vakaro, 
684-05 16. j

7 psi

ADRESAS

1975.11. 12

7

7



NepAwAom jtowtt
AKCUU VAJUS
AKCIJŲ ĮSIGIJIMO TĄSA:

182 PAŠKEVIČIUS ALBINAS 
iš Ottawos turėtas 2 akcijas 
papildė dar viena akcija. Jis 
yra veiklus visuomenininkas, 
ypač Kanados Lietuvių Fondo 
kapitalo sukėlime. Paškevi
čius yra dlpl. tn9lnlerlus Ir 
dirba Kanados Krašto Apsau
gos ministerijos žinyboje.

183 ŠUKAITIS ANTANAS iš 
Hamiltono papildė viena ak
ėta turėtas 3 akcijas. A. Šu- 
kaltis yraHam.iltono L.K. Al
girdo šaulių kuopos narys ir 
veiklus valdybos ilgametis 
pareigūnas.

184 LUKOŠEVIČIENE V. iš 
Hamiltono įsigijo vieną akci
ją. Ji yra paveldėjusi miru
sio savo vyro Kosto 1 akciją,

tai šiuo metu ji yra turinti 2 
akcijas.

185 MASIONIS ANTANAS iš 
Stayner, Ont. prie turėtų 1O 
akcijų, šį NL vajų parėmė 
dar viena akcija.

186 PULKYS S. /Stanley/ iš 
Toronto, prie turėtos vienos 
akcijos įsigijo dar 2 akcijas.

Tad, dėkodami plikuslems 
akcijas, laukiame atsilie
piant daugiau.

Numatytam 20. OOO dol. 
akcijų vajui, su dabar skel
biamais įsigijimais, sukelta 
$7, 260. (Bus daugiau).

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

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA"

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodvtu 
prenumeratos 
mokesčiu.

naujom skaitytojui | 
tik už $5.00 metams I |

f Pavardė ir vardas)

f Tikslus adresas)

_______ I

ŠACHMATU VAKARAS
Dar senais gerais laikais 

kada televizijos ekranas bu
vo retas svečias mūsų na
muose, vyrai mėgdavo su
sėsti prie šachmatų lentelės 
ir išmėginti savo laimę, pa
sidarydami lietuviškais dld- 
melsterlals arba bent jų pa
sekėjais.

Šiais laikais televizijai 
vis daugiau atimant laisvo 
laiko, šachmatus ar šaškes 
gal ne pas vieną jų gerbėją 
jau palietė laiko dulkės ir 
iki šiol tebelaukia savo 
partnerių ir svarbiausia,ge
ros progos.

O ta gera proga kaip tik ir 
atsiranda, nes vasario 22 d. 
7 v. v. Aušros Vartų para
pijos salėje Montreallo ra-

movėnal rengia šachmatų , 
šaškių, na ir kortų, kas pa
geidautų, vakarą, Tai būtų 
ne tik žaidimų, bet ir pa
bendravimo vakaras. No
rintieji žaisti, atsineša sa
vo šaškes ir kt. Yra laukia
mas ir kviečiamas įvairaus 
amžiaus jaunimas ir seni
mas bent vieną kartą į me
tus atsilankyti į šį ramovė- 
nų renglajTią žaidimų vaka
rą, susitikti su draugais, 
išbandyti savo sugebėjimus 
na Ir pabendrauti. Įėjlmas- 
lalsva auka.Po žaidynių da- 
lyvlalbus pavaišinti kavute .

N. Bagdžlūnlenė.

• Katalikių Lietuvių Moterų 
Montreallo sk. V-ba šaukia 
visuotiną narių susirinkimą

Gpharmacie

cignon
■— ralBERT GENDRON LPH.p««,.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO 

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINO“.

DR. V. GIRlONIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L*Assomwtion Blvd. 
Montreal.

Tec. 266-3536

Dantų gydytoja 
DR. A. O. JAUGELIENt

— • —

1410 Guy St. pirmas auk Mt as,

11 - 12 kambarys 
T ei. 932- 6662; namų 737- 968 b

ADVOKATAS

Rj.l s gailaiti s ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

276 S». James Street West, 
Suite 525, Montreal, P.Q.

Tel: 842- 1126, namu 678- 3660

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rite Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866'8235, namų 488-8528

8 psl.

NL SPAUDOS BALIUS 
praėjusį šeštadienį sutraukė 
pačią brandžiausią Montrea
llo lietuvių visuomenę. Nepa
tingėjo atvykti ir iš toliau. 
Svečių buvo pastebėta iš Bos
tono stud. Birutė Adomavt- 
člūtė ir statybos verslininkas 
Jonas Petrulis; iš Quebec’o 
Gustavas Cherny’s su žmona 
Emilija, kuris dirba kalbų 
vertėju Quebec’o valdžios į- 
stalgose; iš Ottawos majoras 
Paukštaltls su žmonaKarlna, 
kuris dirba Kanados’kariuo
menės vyr. štabe; iš Ottervl - 
lie, Ont. tabako ūkio savinin
kas Kseveras Ratavlčlus irkt. 
Platesnis aprašymas bus se
kančiose latkraoe’o laidose.

NL.
PENKIOLIKOS IR DVIDEŠIMTIES METŲ

SUKAKTIS

A. A.

1959 m. liepos mėn. |12 dienų mirė amžinos atminties Nepriklauso
mos Lietuvos kūrėjas savanoris kpt. Juozas N avi k ė n a s ir 1955 
m. [vasario men. 19 dienų tragiškai žuvo Kanados kariuomenės avio 
cijos lakūnas Ltn. Algimantas Navikėnas.

Ju atminčiai Sv. Mišios už jų sielas bus atnašaujamos Šv4 Kazi
miero parapijos bažnyčioje 1975 m. vasario mėn. 22 d. 6 vai. vakare 
ir Aušros Vartų parapijos bažnyčioje 1975 m. vc-.ario mėn. 19 d.

Maloniai prašome jų atmintį prisiminti savo maldose

Liūdinčios Navikėnų ir Kudžmų
Šeimos

23 vasario pas Seseles, po 
11 vai. pamaldų.

Programoje-dr. J. Clpll- 
jauskalt ės-Tanner paskaita, 
Velykinio stalo pasiruoš ta
niųjų darbų aptarimas.

Visos prašomos dalyvauti.
K.L.M.

Montreallo Skyriaus Valdyba.

o VAIVORYKŠTĖS PRO
JEKTAS artėja prie užbai
gimo. Vyr. skautės, skautės ,

Židinio moterys, talkininkės 
ir talkininkai sparčiai orga
nizuojasi baigimo savaitga
lio parodai vasario gale.

NIDOS KLUBO 
PARENGIMAS

Montreallo Lietuvių Žve
joto jų-Medžlotojųklubo Nida 
5-as is Jaunųjų Talentų Va
karas Ir Sezono Uždarymo 
Balius, rengtas sausio 25 d. 
Aušros Vartų P-jos salėje , 
susilaukė svečių pritarimo,

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V. PĖTEJRAITIS
353-9960 / Namų — 72 1-06 14

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

D.M. BALT - BALTRUKONIS 
tylka Realties Ine.

^įįįffį 445 Jean Talon West. , Suit* 305,
Tel: 273.3442, 273.9131, ,37- 0844.

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

PADIDINK NAMŲ, GAISRO APDRAUDĄ 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 
tel.727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKE LIONAS, BA. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

LIETUVOS. VALSTYBĖS ATSTATYMO
MINĖJIMAS

1_9_7 5 m. vasario l/> sekmadi enį).

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

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. Gina“ ČAPKAUSKIENĖ, 
Montrealio Lietuvių Jaunimo ansamblis "GINTARAS“, 
Rasa LUKOŠEVIČIŪTĖ ir AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS.

Rengia: KLB Montrealio Apylinkės Valdyba

nes, kad ir buvo didelė snle- Daiva Plečaltytė, Gaila Na
go audra, salėn prisirinko, ruševlčlūtė, Rūta Žurkevi- 
pUna publikos. člūtė, Audra Verbylaltė,

Klubo pirmininkas Augus- Audra Lapinaitė, Rita Jau- 
tlnas Mylė, atidarydamas šį gėlytė, Ramona Lapinaitė, 
vakarą, pakvietė ir pristatė Tadas Valinskas, Danius Po - 
1974 m. sezono lalmlnguo- vUaltls, Aras Plečaltls Ir 
sius- aktyviuosius klubo na- Romas Staškevičius.
rlus, kurie buvo apdovanoti Baigus programą, klubo 
taurėmis bei pažymėjimais . pirmininkas, padėkojęs

Taurę, dovanotą Highland programos dalyviams, pak- 
Auto Body/sav. V.Sušlnskas/ vletė Vakaro programos or— 
gavo už nušautą briedį-mūsą n izatorlų, Montreallo Apy- 
J. Kandlžauskas. linkės V-bos pirm. J. Šlau-

Taurę, dovanotą Baltic člulį tarti žodį. Buvo įteiktos 
Woodwork/sav. K. Kiaušas dovanėlės ir Padėkos raštai 
ir J.Šlaučlulls/, gavo už pa- programos dalyviams.
gautą didžiausią erškėtą Sekė vakarienė,kurią pa- 
/sturgeon/ St.Kęsgailą. ruošė M.Kasperavičienė, L .

Taurę, dovanotą J. Petrulio Jūrljonlenė ir O. Myilenė. 
/Statybos kontr aktoriaus/ , Tarp įvairaus maisto buvo ir
gavo už pagautą didžiausią briedienos, paaukotos J.Kan- 
lydeką kleb. J.Kubilius S. J. dtžausko, ir žuvles-K. Kra -

Už sezone parodytą akty- sowsklu. Sklandžiai stalus 
vumą žvejyboje, gavo Pažy- aptarnavo A.Urbanavičienė, 
m ėjimus: A. Urbonas, J.Šlau- M.Grlnklenė, E. Krasowskį 
čtulls, B.Kirstukas,J. Dal- M. Šlaučlullenė, A. Ūsienė, 
mantas, P. Verykls,V. Kirs—Vakarienės metu buvo prls- 
tukas, P. Rzevuckas ir Ig. tatytas Montreallo Lietuvių 
Petrauskas. Studentų estradinis orkestras

5-tojo Jaunųjų Talentų Va-PERKŪNAS, savo debiutu 
karo programą pravedė Rasa praturtinęs vakaro programą, 
ir Ina Lukoševlčlūtės. Turtingas bufetas buvo ap-

Programos jaunieji talen - tarnautas J. Babrausko, A . 
tal:M. Adamonytė, R. Gente- Žiūko ir J. Dalmanto.
mann, I. Adamonytė, R. Ver - Išmėginti laimę turėjo 
byialtė, J. Adamonytė, A.Kll-progos loterijoje, tvarkomo- 
člūtė, Kr.Kllčlūtė, L. Staš-je B.Kirstuko.
kevlčlūs,!. Lukoševlčlūtė ir Įėjimo tarnybą atliko A. 
R. Lukoševlčlūtė. Račlnskas ir St. Pocauskas.

Iš GINTARĖLIO Atžalyno: A.M.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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