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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Min. pirm. P.E. Trudeau yra 
išvykęs i Europa.

PREZIDENTAS APELIAVO 
Į KONGRESĄ
JAV. Prezidentas Fordas 

kalbėjo Republikonų partijos 
New Yorko Valstijos Komite
to suruoštame bankete, j kurį 
įženga buvo '■tiktai $175 as
meniui. Kalbėdamas šios ša
lies užsieninės politikos rei
kalais, prezidentas karštai 
ragino demokratus, kurie .tu
ri didelę daugumą Kongrese, 
kooperuoti su juo. Pavyz
dį jis nurodė, kaip anais 
metais senatorius Vanden
berg, republikonų frakcijos 
Kongrese lyderis, gražiai 
koopera- . ./.sieninės politi
kos reik lais su prezidentu 
demokratu Trumanu. Prezi
dentas prašė demokratus pa
remti jį militariniais reika
lais. Pav,, jis kritikavo, kam
Kongresas uždraudė jam tęs
ti militarinę pagalbą Turki
jai.
JAV PRAMONĖS GAMYBOS 
NUOSMUKIS

Paskelbt iyaldiški duomens 
apie Jungtinių Valstijų pra
moninės gamybos padėtį per 
sausio mėnesį. Jie yra be galo 
nemalonūs ir pavojingi visai 
šios šalies ekonomikai. Jie 
parodo, kad tik per vieną tą 
mėnesį JAV pramoninė ga
myba sumažėjo net 3.6 pro
cento. Tai didžiausias pramo
ninės gamybos mėnesinis su
mažėjimas po 1937 metų di
džio ios krizės. Gruodžio mė-. 
nesį sumažėjimas tebuvo 3.1 
procento.

Šiam dideliam gamybos 
smukimui ekonomistai su
randa arba nurodo tris prie
žastis. Pirmoji, ir svarbiau
sia, tai kad, girdi, vartotojai 
vis mažiau ir mažiau perka 
visokių pramoninių produk
tų, ypač stambiųjų produktų, 
tokių kaip automobiliai. An
troji priežastis, tai namų sta
tybos susmukimas. O trečio
ji, tai korporacijų ir kompani
jų inventoriaus sumažimas, 
‘kad galėtų padidinti savo pel 
nūs.

o Buv.Izraelio premjerė Meir 
buvo prisiekusi, kad ji nieka
dos kojos nebeįkels į Vokieti
ją. Bet neseniai tik sugrįžo 
iš Vakarų Vokietijos.
• Maskva. - Sulaukęs 78 me
tų amžiaus mirė 1956 metais 
buvęs Tarybų Sąjungos 
premjeras Nicolai Bulgani
nas.

PORTUGALIJA PRIES 
NETIKĖTUMUS

Sakoma, kad kiekvienas 
kraštutinumas iššaukia prle- 
štngąkraštutlnumą. Taip ga
li atsitikti Portugalijoje, de
šiniajam rėžimui praradus 
krašto kontrolę.

A rtėjantiejl balandžio 12 d. 
balsavimai gali atnešti neti
kėtumų. Didelė dalis pašau - 
lines spaudos mano, kad 
Portugalijos komunistų par
tija, vadovaujama Aivaro 
Cunhal, siekdama koegzis
tencijos, stengiasi laimėti 
kuo didesnį masių pasitikė
jimą. Jo vadovaujama parti
ja galinti vadovautis net 
Maskvos Brežnevo nurody
mais d<ėl koegzistencijos ir 
taip pačiu pavojingiausiu bū
du siekti valdžios kontrolės.

Aivaro Cunhal Portugali
jos dešiniųjų rėžimo metu a- 
ple 13 metų buvo sunkiai ka
linamas. Vėliau iš kalėjimo 
pabėgęs ir dabar einąs mt- 
nlsterio pareigas. Savo di
deliu iškalbingumu vis dau
giau įgauna rėmėjų, ypač , 
kalbėdamas apie žmonių ge
rovės pakėlimą. Jis suėjo į 
kontaktą net su Katalikų 
Bažnyčios vyriausybe. Taip 
pat jis nesipriešintų geriems 
santykiams su Amerika. Kiti 
spėlioja,kad komunistų par
tija gali mėginti atidėti 
krašto rinkimus. Mat šiuo
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Šią vasarą išleistas iš so
vietų kone, lagerio Simas 
Kudirka keliavo po įvairias 
JAV vietas, susitikdamas su 
lietuviais. Balzeko Lietuvių 
Kultūros Muziejus jį Išrinko 
labiausiai gerbtinu metų as
meniu, jo garbei suruošda
mas iškilmingą vakarienę . 
Jon atsilankė virš 400 žmo
nių, atstovaujančių valdžią, 
kultūrines ir etnines grupes , 
ir Muziejaus draugai Ir rė
mėjai.

Lietuvos Generalinis 
Konsulas Anicetas Simutis,

metu Portugalijoj bedarbė 
vis didėja ir taip pat inflla - 
clja, o komunistai lyg ir ne
proporcingai turi lemiamą 
sprendimą dabartinėje vy
riausybėj^. 

specialiai atvykęs į tą vhka- 
rą iš New York’o,tarp kita 
pareiškė: " Mes gerbiame 
Kudirką ne dėl to, kad jis 
norėjo gyventi Amerikoje, 
betkad jis garbingai atsilai
kė nepaprastai nuožmiose 
sąlygose". Taip pat jis pa
gyrė Balzeko Muziejų už Ku
dirkos pagerbimą Ir už pas
tangas išlaikyti senąsias 
knygas, raštus, medalius , 
uniformas, viską, kas mums 
primena nepriklausomąją 
Lietuvą ir jos didžiąją pra
eitį.

Šių iškilmių pajamos ski
riamos Muziejaus Lais
vosios Lietuvos skyriui ir 
Kudirkos valkų mokslo stl- 
.pendljoms.

Stanley Balzekas jr. ,Mu
ziejaus įkūrėjas, įteikė šau
niajam jūreiviui 2 banko 
knygeles, kiekviena sul. OOO 
dol., Lolitos ir Evaldo Ku
dirkų mokslui.

Simas Kudirka pasakė, kad 
priimąs dovaną vardu visų 
Lietuvos sūnų ir dukterų, 
atidavusių gyvastį už krašto 
laisvę. Kol bent vienas 
kraštas vergauja, net ir toks 
didelis,kaip JAV, negali bū
ti laisvas, tęs ė jis. Prašė ir 
toliau visokiais būdais veik
ta Lietuvos laisvei atgauti.

Svečių tarpe matėsi G. W . 
Dunne, Cook County Board 
pirmininkas, etninių grupių 
draugas ir stiprus jų rėmė

jas. Senatorius M.Madigan 
ir Frank Savickas perskaitė 
rezoliuciją įteiktą Illinois
General Assembly kurlaKu- 
dlrka pripažįstamas tarp
tautiniu laisvės ir vilties 
slmboliu.

! IETUVIU PROGRAMOS 
KENTO VALSTYBINIAME

UNIVERSITETE
Liet. Kolekcija ir Liet. 

Stipendijos Fondas auga. Ko
lekcijai pastaruoju metu pa
dovanojo: K. Almenas iš Col
lege Park, Md., - keturias 
dėžes periodikos; A. Kairys 
iš Chicago, Ill. - knygų, V. 
Maciūnas iš Philadelphia, Pa. 
- knygų.; J. P. Palukaitis iė 
Lakewood, Ohio — mikrofil
mą (Dirva 1952-54,1956-57).

Naujame Journal of Baltic 
Studies numeryje atspaustas 
straipsnis apie liet, periodi
kos rinkinį Kento v. univ. bi
liete ko je. Nors per redakci
jos neapsižiūrėjimą yra įsi
vėlusių klaidų, tačlaif sąra
šas pagelbės šaltinių ieškan
tiems. Būtume labai dėkingi, 
jei turintieji sąraše neišvar
dintų. leidinių ar atskirų nu
merių juos padovanotų Liet. 
Kolekcijai. Prašome siųsti 
šiuo adresu: Lithuanian Col
lection, Kent State Library, 
Kent, Ohio 44242.

Lietuvių Stipendijos Fon
dui, be jau minėtų, dar auko
jo: vienas lietuvis patriotas, 
kuris prašė tuo tarpu jo pa
vardės neskelbti* — 1000 do
lerių; Joseph Stulga iš Chica
go, Ill. — 25 dol. ir Theodo
re Jenkins iš Akrono —10 dol.

Ankstesniame mūsų prane
šime minėtas Liet. Stipendi
jos Fondo komitetas jau su
darytas. Jo garbės pirminin
ke sutiko būti Lietuvos gen. 
konsulė Chicagoje Mrs. Jo
sephine Dauzvardis. Komite
to pirm. — dr. Antanas Kli
mas iš Rochester univ., vl- 
ceplrm. — dr. Rimvydas Šil
bajoris iš Ohio univ., ižd. — 
dr. John F. Cadzow; nariai: 
Msgr. John Balkonas, Eme
ritus; dr. Kęstutis Keblys iš 
Detroito; dr. Antanas Mustei
kis iš Dtyouvllle College; dr. 
Algis Norvilas iš Xavier Col
lege; Rev. Casimir Pugevl- 
čius iš Lithuanian-American 
Catholic Services; dr. Julius 
Slavėnas iš State Univ. Colle
ge, New York; dr. Jack J. 
Stukas iš Seton Hall univ.

Tautinių šokių grupė Gran
dinėlė balandžio 26 d. Kento 
univ. duos koncertą, kurio 
pajamos skiriamos Liet. Sti
pendijos Fondui. Ponai A. ir 
L. Sagial, jau daug metų dir
bą mūsų kultūros puoselėjimo 
baruose, entuziastingai ruo
šia programą. Tikime, kad 
publika užpildys tūkstančio 
vietų auditoriją.

Prašome visuomenę ir tie
siog paremti fondą nuo mo
kesčių atskaitomomis auko
mis, jas siunčiant šiuo adre
su; Lithuanian Fellowship 
Fund, Kent State Foundation, 
Kent, Ohio 44242.

SIMAS KUDIRKA PASIRYŽĘS 
VYKTI [ KONFERENCIJĄ
Pasaulio Antikomunistinės 

Lygos-Sąjungos /sutrumpin
tai vadinama WACL/taryba 
š. m.balandžio mėn. 21-22 d . 
šaukia metinę konferenciją 
Youth Anti- Communist • 
League WYACL ir balandžio 
23-25 d. WACL. Konferen
cijos vyks SaoPaulo mieste , 
Brazilijoj. Obalsls :

DETENTE NO-FREEDOM 
YES ’.

Pagrindiniais kalbėtojais 
numatyta: Brazilijos Teisin
gumo M inisterls, kardinolas 
M indszenty/vengras/, patrl- 
jarchas Slypij/ukralnletls/, 
Simas Kudirka/lletuvis/ ir 
dr.Kwin-Guang-Chu/ kinie
tis/. Su kalbėtojais galutinai 
susitarti pavesta konferen
cijos šeimininkams: Brazi
lijos Politinių Ekonominių 
ir Socialinių Studijų Draugi
jai / Sociedade de Estudas 
Pollticas, Economlcas e So
čiais -S EPES/.

Reikia tikėti, kad lietuvis, 
šių dienų laisvės apaštalas, 
Simas Kudirka galės daly - 
vautl tame pasauliniame fo
rume ir įsitrauks į tarptau
tinį- pasaulinį frontą 1 kovai 
už pavergtųjų tautų/kartu ir 
lietuvių tautos/bei žmonijos 
išsilaisvinimą .

dr. J. Kaškells.

DĖMESIO !
ML naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
lalkraitl tik už $5.00 pirmuosius po 
užsisakymo metus naujiems skaityto* 
jams. Spausdinama atkarpai* psl., 
kviečiami pasinaudoti.
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[j i Lietuvos išlaisvinimą' Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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30 metų sukaktis
Jaltos konferencija įvyko iki 1939 m. sienų. Dėl Jaltos 

1945 m. vasario mėnesį, ku- netinkamų nutarimų žuvo ml- 
rioje dalyvavo JAV preziden- Lijoną! žmonių iš įvairių rytų 
tas D. Rooseweitas, Didž. Europos kraštų, išduotų Ętali- 
Britanijos — W. Churchills nui. 
ir SSSR — J. Stalinas.

Jaltos konferencijos tiks- Jų pralietas nekaltai krau
tas buvo kaip padalyti Europą jas krito ir ant D. Roosewel- 
ir nubausti pagrindinį 1939-45 to tautos vaikų. Amerikonai 
metų-karo kaltininką A. Hit- dar ir dabar te be miršta už 
lerlo Vokietiją - Reichą III. Jaltos dalybas. Gi, V. Chur- 
Tocfel Jaltoje Europos tautos chillio vai kai-Anglija kenčia
- valstybės (ypač rytų) buvo ekonomiškai sublrėjusloje
išduotos imperialistiniam ko- imperljrNet Izraelio kil- 
munizmui - Kremliui. mės vaikai, kurie labai daug

aktyviai prisidėjo prie J. Sta- 
Visos negerovės, karai, lino okupuotų tautų žudymo, 

kurie įvyko per 30 metų tarp (Lietuvoje ir pačioje Rusijo- 
vakarų ir komunistų įtakos je) jau gauna "užmokestį" iš 
kraštų yra Jaltos nutarimų to pat Kremliaus vadų. Jie 
(viešų ir slaptų) rezultatas, visi bėga iš SSSR "rojaus", 
Nėra ko nė kartoti visų tų ka- kaip iš skęstančio laivo.
rų, įvykių, kas įvyko per 30 Lietuviams Jalta, tai mir- 
metų, visi atsimename ir, ties, vergijos simbolis, 
dauguma, karčiai išgyveno
me. Europos tautos, Jaltoje • Šįmet sueina 35 metai kai 
išduotos, prarado nepriklau- SSSR valstybė okupavo Lletu- 
somybes ir teneša nelemto vą(1940. VI. 15), sulaužydama 
komunizmo vergiją. Yra nuo- taikos 1920. VII m. sutartį, 
monė, kad kalčiausias esąs kur amžiams buvo atsižadėta 
D. Rooseveltas dėl Jaltos Lietuvos žemių.
minkštų nutarimų — naudai Ta proga, reik spėti, kad 
Kremliaus Stalinui. VLIKas, PLB-nė per Kraštų

Tuomet JAV buvo galin- Valdybas padarys viešus prl- 
giausia ir kariškai ir ekono- minimus pasauliui, apie tą 
miškai, jau turėjo atomo gėdingą okupaciją, tautų už- 
bombąirtodėl galėjo Stalinui grobimą.
padiktuoti, kad pasitrauktų rgus
- . ■ v ■

PANORAMA
SOVIETŲ. SPAUDOJ PASIŽVALGIUS

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

ATSAKYMAS "ADVOKATUI”

Tūlam K. Strikii.čiul iš Wi
nn! pe go labai nepatinka "Ne
priklausomos Lietuvos" įsi
vestas skyrius "Ir gerai ir 
blogai", kuriame kaž koks ten 
"komunistas" — Ž. V. lamam 
tas galėjo parašyti tiesos žo
dį, Jis net per 4-rius "Nau
jienų" numerius )pradedant 
1975 m. 5 ir baigiant 8 nr. nr) 
mokina NL redakciją kaip ji 
turi cenzūruoti savo skaityto
jų pasisakymus. Jo nuomone 
visi išeivijos laikraščiai turi 
užsidėt"aprobatur-imprima- 
tur" tai tada ir NL galės tapti 
kaip "Tėviškės Žiburiai" Al
ma Mater.

Jis atrodo prie proto turi 
ir ypatingai gerą uoslę, kuri 
net per spaustuvės dažus pe
rėjusios minties užuodžia kil
mės vietovę-ir net Ž. V. Is- 
manto partiškumą nustato. 
Jis primeta kad Is mantas 
savotiškai nagrinėjo, savo
tiškai suprato, savotiškai ci
tavo, bet ištiktųjų pats K. S. 
visus savo savotiškumus ban
do primesti kitiems — net per 
keturias "Naujienų" marškas 
ir nei vieno fakto nenuneigė, 
kad "Naujienos" to nerašė, o 
atvirkščiai dar patvirtino. 
Tad piistyt 4š tuščio Į tuščią 
nėra prasmės. Į tokius K. S. 
netiesa paremtus aiškinimus 
neverta veltui laikas gaišinti.
2 psl.

Atsakysiu tikį vieną kitą ryš
kesnį pasisakymą.

Iš kur K. S. žino, jog Is- 
mantas yra alapy.ardė, anot 
jo slapukas. Bet gi slapyvar- 
dininkus Al, Gimantą, J. V-nį 
ir kitus net su pagarba cituo
ja. Man atrodo, kad ir Stri- 
kaitis gali būti irgi slapyvar- 
dė, bet aš jo nevadinu slapu
ku, man visai nesvarbu kas 
kaip pasivadina, bet žiūriu ką 
jis rašo. Parašas reikšmės 
nepakeičia.Laikraščių nume
riai ir datos buvo nurodyta. 
Autoriai nurodyt nėra pras
mės, nes dabartinis "Naujie
nų" redaktorius spausdina tik 
savo pasirinktų asmenų min
tis. Kitų net apšmeižtų ir tik
romis pavardėmis pasirašiu
sių net už piniginę auką ne
spausdina.

"Bendradarbių ir kores
pondentų mintys nebūtinai 
atatinka redakcijos nuomo
nei". NL už tad ir skyrius 
"Ir gerai ir blogai" atsirado. 
Tikriau sakant tęsiamas J. 
Kardelio palikimas, buvo pa
vadintas "Laisvoji Tribūna". 
Tokia pat laisvoji tribūna bu
vo ir "Naujienose", kol joms 
vadovavo velionis dr. P. Gri
gaitis. Dabartinis "Naujienų" 
redaktorius tą panaikino ir 
norėtų, kad jo pavyzdžiu sek
tų ir NL-va.

Rašiau, kad sensacijas 
mėgsta Amerikos laikraščiai

KORĖJOS SUVIENIJIMAS
Kad sovietams labai rūpi 

Korėją "suvienyti", seniai ži
nomas dalykas. Štai praeitų 
metų "Moscow News" nr. 50 
savo politinių komentarų sky
riuj įsidėjo Aleksandro Žolk- 
vero tuo reikalu straipsnį.

Anot to apžvalgininko, da
bar Korėjų sujungimo klausi
mo svarstyti ėmėsi Jungtinių 
Tautų generalinė asamblėja. 
O kad ta asamblėja dominuo
jama sovietinių valstybių ir 
"trečiosios jėgos" atstovų, 
tai ta prasme ir tas sujungi
mo klausimas nušviečiamas. 
Esą, vienlntėlė kliūtis Korė
joms suvienyti yra užsienių 
karinių jėgų laikymas Pietų 
Korėjoje. Tos karinės jėgos 
po UN ženklu ten stovinčios 
jau dvi dekados. Jei ne tos 
karinės jėgos, Korėjos jau 
seniai būtų buvusios suvieny
tos. Tik apžvalgininkas ne
pasakė , kokios, būtent ka - 
riuomenės ten laikomos. Juk 
bene svarbiausią branduolį' 
sudaro JAV kariuomenė su 
apie 40. 000 vyrų. Jei ne ši 
apsauginė armija, Šiaurinės 
Korėjos "laisvintojai" jau se
niai būtų atsidūrę Seoule. 
Netgi amerikiečių kariuome
nei saugant demarkacinę lini
ją, praeitų metų vienąogražią 
dieną buvo susekta, kad po 
apačia tos demarkacinės li
nijos šiauriečiai buvo prasi- 
kasętunelius, kuriais ruošė
si savo kariuomenę "išlaipin
ti" Pietų Korėjos teritorijoj, 
aišku, "taikingo" laisvinimo 
tikslais.

Šiaurės Korėjos Liaudies 
Respublika jau 1972 m. liepos 
mėn. buvusi pasiūliusi pietie
čiams pradėti suvienijimo de
rybas., Netgi ir dėl principų 
susitarta. Tačiau Pietų Korė
jos diktatorius Park, remia
mas ten stovyklaujančios sve
timos kariuomenės, vėliau 
išdrįsęs nuo susitarimo atsi
sakyti ir suvienijimo klausi
mas įstrigęs. Dabar nieko ki
to nelikę, kaip visą šį klau

ir spėjama, kad iš jų padaro 
pelną. O K. S. tą viską pri
meta Is mantai. Is mantas jo
kių sensacijų nerašo, o tik 
klausimus stato. K. S. vaiz
duojasi, kadtuose klausimuo
se jau šmeižtas ir pelnas. K. 
S. pripažįsta, kad."Naujienų" 
korespondento buvo nusakyta, 
jog frontininkai Dainavos sto
vykloje deklaravo, išeivijos 
veiklą būtinai derinti su di
rektyvomis iš okupuotos Lie
tuvos. Toliau sako :."Tik s kai - 
tytojui pasilieka neaišku, kie
no tokios direktyvos gali būti 
duodamos.. .".Taigi ir Is man
tas yra tų skaitytojų tarpe ir 
jam neaišku, todėl ir netiki ir 
stato klausimus. Ar klausi
mas jau komunizmas ?

K. S. cituoja: "Toliau Is- 
mantas rašo: "Nuo caro Ame
rikon pabėgę lietuviški so
cialistai-komunistai pasiva
dino pažangiasiais, turi ke - 
uvib l«»lkvaš*iiis, Darbininkų 

susivienijimą ir kelioliką už
simaskavusių organizacijų. 
Vėliau atvykę į Ameriką DP 
liet. , kai kurie frontininkai 
susijung su tais pažangiai
siais,- yra pasislėpę po kitų 
organizacijų skraistėmis ir 
t. t.. .. " Čia ja~ tikra K. S.
halių d nacija. Je.i kas tuo Įdo
mautus i gali atsiversti 1974 
m. liepos 3 d. .NL nr. 26 ir 
paskaityti trumpą Ž. V. Is- 
mantorašinėlį, kuriame ir su

simą perduoti Jungtinėms' 
Tautoms. Ten jau esą surink
ta apie 40 valstybių, kurios 
nori, kad svetimos kariu© - 
menės būtų iš Pietų Korėjos 
atitrauktos. Sovietų Sąjunga, 
sako apžvalgininkas, tų vals
tybių pastangas visomis Ixsa
lėmis remia ir palaiko. Cf> 
ar kaip kitaip ir galėtų būti ? 
Juk Šiaurės Korėja yra Raud. 
Kinijos ir Sovietų Sąjungos 
kūdikis.

MUZIEJUS NAMIE
Rygoje rusų kalba leidžia

mas laikraštis "Sovietskaja 
Latvija" įsidėjo straipsnelį, 
kuriame aprašinėjama, kad 
Kauno gydytoja Raminta Sa
vickienė , žinomo Lietuvos 
keliauninko Mato Šalčiaus 
duktė, namie turi įsirengusi 
muziejėlį iš buv. savo tėvo 
kelionių parsivežtų įvairių 
suvenyrų.

Tarpe suvenyrų esą Indijob 
laisvės kovotojo Mahatmo 
Gandhi, Rabindranath Tago- 
rės ir Krishnos Menon auto
grafai. Čia pat laikraštis ra
šo, kad Matas Šalčius prade- 
dantnuol929 m. per visą de
šimtmetį keliavo po platųjį 
pasaulį, aplankydamas arti
muosius ir tolimuosius rytus 
ir daugelį Pietų Amerikos 
kraštų. Iš savo kelionių Šal
čius parašė 6 tomų veikalą 
"Svečiuose pas 40 tautų". Ta
čiau, kad tai buvo Nepriklau
somos Lietuvos laikais ir kad 
tas veikalas taip pat buvo iš
leistas Nepr. Lietuvoje — apie 
tai nė žodelio.

GULAG - SOVIETINĖS KUL
TŪROS PAMINKLAS?

Vokiečių žurnalas "Der 
Spiegei", pasiremdamas so
vietų spaudos ir Tasso agen
tūros pranešimais rašo, kad 
sovietai šiuo metu Solovkų 
salose, Baltojoje jūroje, 
įrenginėja "sovietinės kultū
ros ir turizmo centrą. O, 
kaip aprašinėja Solženycinas, 
ten jau Lenino laikais buvo 
įrengti pirmieji Gulago lage
riai ir sunaikinimui tremiami 

žvake tokios citatos neras. 
Įdomu iš kur toks noras ne
būtus dalykus kitiem primes
ti. Kadajaulkito prieina, tai 
tokia asaba iš viso nebever
ta dėmesio. K. S. drįsta tie
siog begėdiškai meluoti, pa
vyzdžiui: "straipsnio ištrau
koje niekur nesimato, kad V. 
Alenderis ar J. Lelevičius 
būtų lyginami prie komunis
tų", o ar tai ne lyginimas: 
"Maskvai ir jos simpatikams 
tokios demonstracijos nepa
tinka, ko munis tų agentai sten
giasi visokiais būdais de
monstracijų rengėjams kenk
ti. .. " ir po to tuojau seka V. 
Alenderio ir J. Lelevičiaus 
pavardės. Tai ko daugiau K. 
S. nori?

Iš kur K. S. sužinojo, kad 
taikau St. Catharines antibol- 
ševikinių demontracljų rengė
jams, aš to neminėjau. Ar tik 
nebus kaip sako patarlė: "Va
gie kepurė dega". O St. Ca
tharines korespondentui at- 
kirtėjul galiu pridurti, jei 
reikėjo laukti 6 savaites po
licijos leidimo, tai buvo ga
na patrankamas laikas apie 
pasiruošimą demonstraci
joms ir į laikraščius ir per 
lietuviškas radijo valandėles 
pasikalbti ir kviesti daugiau 
demonstracijose dalyvauti. 
Nurodykit bent vieną lietuviš
ką laikraštį, kuriame apie tai 
buvo pranešta. Tai kai K. S. 
apie viską žinote, tai gerai 
žinot ir apie J; Šarapnlcką ir 
aišku žinot ir jo veiklą. Pa
vyzdžiui jis ruošdamas savo

Dvasininkų, delegacija iš TSRS, kurios sudėtyje iš kairės 
tenktas Vilniaus arkivyskupijos reikalų tvarkytojas prelatas 
eslovas Krivaitis. Vasario 18 d. ,jie atvyko į JAV - bes.

įvairūs bolševikų priešai. 
Niekojau "kultūrinė" repre
zentacijai ..

DR. POVILAS RĖKLAITIS 
RAŠO SAC PAULO 1974 m. 
"MŪSŲ LIETUVOJE”

Immanuėlis Kantas gimė 
Karaliaučiuje 1724 balandžio 
22 d. Šiemet sueina 250 me
tų nuo šio pasaulinio garso 
filosofo gimimo dienos.

Immanuėlis Kantas iš tė
vo pusės buvo lietuvių kil
mės. Jo protėviai kilę iš 
Kantvainių (tarmiškai .- 
Kantvonų) sodybos, Klaipė
dos apskrityje. Kantvainiai 
yra Žemaitijoje dažnai sutin
kama pavardė. Senuose vo
kiečių dokumentuose š: pa
vardė buvo rašoma įvairiai, 
dvz. Kantweynen, Kandt 
Waynen, Waynen Kandt ir 
kitaip. Iš šios Kantvainių 
giminės kilo Immanuėlio pro 
senelis Richardas Kandt’as, 
turėjęs apie 1667 viešbutį 
Verdainėje, šalia Šilutės, 
Klaipėdos priemiestyje. Iš 
Klaipėdos jis vėliau persikė
lė Tilžėn. Ąnso sūnus Jo
nas Jurgis, kuris dar lietu
viškai kalbėti mokėję , apsi
gyveno kaip balnius Kara
liaučiuje, kur vedė vokie
taitę Anna Regina Reute- 
rytę. Tai šioje mišrioje šei
moje ir gimė 1724 Imma- 
nuėlis Kantas, filosofas.

I. Kantas mokėsi Kara
liaučiaus Fridericianum ko
legijoje, universitete studi
javo matematika, fizika ir fi
losofija, 1755 įsigijo dakta
ro laipsnį ir pradėjo dėsty
ti universitete. 1770 time 
pačiame Karaliaučiaus uni
versitete tapo ordinariniu 
profesorium. Kantas para
šė dešimt su viršum žymių 
filosofijos mokslo veikalų.

metinę gegužinę Padolskio 
ūkyje jau prieš kelis mėne
sius pradeda ją per daugelį 
laikraščių reklamuot ir kvies t 
lietuvius atsilankyt. Argi an- 
tibolševistinė demonstracija 
mažesnės reikšmės ir vertės, 
kad apie ją praneša tik išva
karėse ir tai klaidingai ? Gra
žiai paaiškinta kodėl demons
tracija vyko sekmadienį, bet 
nepaaiškinta,kodėl skelbė de
monstracijas ne sekmadienį, 
bet šeštadienį. "Buvo išpla
tinti keli tūkstančiai atsišau
kimų". Kur ? Ar tuščiose gat
vėse. Melas ant melo ir jei 
Naujienos "nesivaduotų melu 
ir šmeižtais, tai būt leidusios 
apšmeižtajam J.. Lelevlčiui 
apsiginti, tai dabar nereiktų 
spausdinti tokias marškas ir 
pačiam redaktoriui rašyti ve
damuosius, kad NL nori 
"Naujienoms" kenkti.

Kodėl gi Amerika ne save 
Įspėja, bet Kanadą? Kad ru
sų šnipų yra žinome ir be 
"Naujienų" įspėjimo. Bet ten 
pasakyta, kadsusekti kaž ko
kie specialūs ir jei paklau
siam, kur jie ir kas tokie? 
Jei tik, norėtum juos išaiš
kinti ir i"’’ jau taip tikras esi 
Ismantą komunistu esant, tai 
ir jį greičiau surastum. 'At 
rodo kad K. S. apie agentus šį 
tą ir žino, esą tų agentų tik 
keletas ar keliolika. Ateityje 
tikėkim nasakysi ir daugiau ir 
apčiuopiamesnių dalykų: gal 
net agentų pavardes. Laukia
me! Ž. V. Is mantas

Ontario.

Jis mirė 1804 vasario 12. 
Kantas liko nevedęs, gyye 
asketiškai, bet mėgo pietau
ti su draugais, kurie vėliau 
paskelbė savo atsiminimus 
apie jį. Gyvenimą Kantai 
nugyveno iš Karaliaučiaus 
niekur neišvykęs.

Nors I. Kantas savo lie
tuvi škos kilmės pats aikštėn 
nekėlė, bet manoma, kad ja
me nebuvo dar užgęsęs lie
tuviškas jausmas. Tatai jis 
išreiškė savo ‘Vieno bičiulio 
prierašu’ prie trijų jo drau
gų prakalbų 1800 Karaliau
čiuje ' išėjusiame Kristijono 
Gottlybo Mielcke’s lietuviš- 
kai-vokiškame ir vokiškai- 
lietuviškame žodyne, kuria
me Kantas pabrėžiamai pa
sisakė už lietuvių kalbos iš
laikymą tiek mokyklose, 
tiek bažnyčiose, sykiu iškel
damas teigiamus lietuvinin- 
■kų būdo bruožus, o taip pat 
šitokio vertingo būdo tau
tos išlaikymo naudingumą 
valstybei bei lietuvių kalbos 
svarbą mokslui.

Kadangi Kantas stovi ei
lėje žmonių, kuriuos pasau
lis pripažįsta didžiausiais, 
tai jo žodžiai už lietuviš
ką kalbą ir lietuviu tautą 
tur kiekvienam lietuviui pa
raginimu būti, visur ir visa
dos už savo kalbą įstoti ir jos 
neišsižadėti" - rašė Ansas 
Bruožis 1920 Tilžėje.

Šiemet I. Kanto jubilie
jui atžymėti Vokietijoje iš
leidžiamas specialus 90 pfe
nigų pašto ženklas, L Kanto 
jubiliejų Vokietijoje ypatin
gai iškelia ir su pagrindu 
juo didžiuojasi jo artimiau
sieji tėvynainiai - tremtiniai 
vokiečiai rytprūsiečiai (Plg. 
“Das Ostpreussenblatt” Fol- 
ge Į, v.5.. Januar 1974, 
p.UL Šį straipsnį skaitant 
betgi nustebina nepagrįstas 
lietuvių užpuolimas bei 
mokslo rezultatų iškraipy
mas, kas vargiai suderina
ma su Kanto moralės ir 
taikos idealizmu!

Lietuviai I. Kanto sau ne- 
sisavina. Kantas pats savo 
tėvą manė škotų kilmės 
esant. Visiems gerai žino
ma, kad I. Kanto kūryba, jo 
visi filosofiniai veikalai pri
klauso vokiečių dvasios isto
rijai ir vokiečių literatūrai. 
Bet I. Kanto dalinė lietuviš
koji kilmė yra mokslo išaiš
kinta, o jo pasisakymas už 
lietuvių trutą ir lietuvių 
kalbos išlaikymą yra negin
čijamas. Todėl lietuviai turi 
labai specifinį pagrindą I. 
Kantą prisiminti ir taip pat 
juo didžiuotis.

Apie Kanto santykius su 
lietuvybe jau XIX amžiaus 
pabaigoje rašė Mažosios Lie
tuvos himno autorius Georg 
Sauerwein - Girėnas, o vė
liau visa eilė lietuvių veikė
jų ir mokslininkų, pvz. dr. 
Jonas Basanavičius, kun. 
Adomas Dambrauskas-Jakš
tas, kun. prof. Kuraitis, 
Antanas Smetona, ir jau 
tremtyje - dr Viliamas, dr. 
Anysas, Martynas Naubu- 
ras ir daug kitų. Baltų kal
bų specialistas prof. Fraen- 
kel'is Hamburge pasisakė 
dėl Kanto pavardės lietuviš
kumo. Daugumas lietuvių 
publicistų, rašiusių apie 
Kant'ą, savo sprendimuose 
buvo santūrūs ir rėmėsi jaū 
vokiečių mokslininkų pa
skelbtais faktais.

Vokietijos lietuviams, ku
rių bendruomenėje yra ne
mažas skaičius taip pat lietu- 
viškai-vokiškai mišrių šei
mų, Immanuėlio Kanto pri
siminimas turėtų būti itin 
brangus.
NEPRIKLAUSOMA L
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PIRMAUTI, DOMINUOTI AR 
BENDRAUTI JONAS KARPIS

v CHICAGO
(Tąsa 1B praeito nr.>

Suklysti yra žmogiška, bet 
tomis pačiomis klaidomis pa
darytų gyvybiniam reikalams 
žaizdų gilinimas nebegali bū
ti toliau toleruojamas. Visai 
aišku, kad prarastų valstybi
nio tęstinumo pozicijų atgau
ti yra nebeįmanoma, bet at
siradusias laisvės kovos 
fronte dideles spragas reikia 
skubiai dengti visų bendromis 
pastangomis vadovaujant nair 

•-^jal suburtoms pajėgoms.
Trisdešimties . metų bandy
mas ičtealoginių interesų su - 
derinimo būdu sulipdyti ben
dros veiklos organizacija yra 
visiškai nepasisekęs ir nero
do jokių žymių būti sėkmingu. 
To,dėl tolimesni bandymai yra 
be prasmės ir nei šra jiems 
laiko, nes beliko penkios mi
nutės iki dvyliktos. Taip pat 
nebėra laiko steigti naujas

reikalus tvarkyti gerai orga
nizuotu ir koordinuotu tauti
niu bendravimu, kuris turi 
būti pradėtas naujomis for
momis iš apačios ir kilti iki 
pačių viršūnių. Dabartiniu 
veiksnių sudarymo būdu gera 
organizacija negali būti pa
siekta, nes vėl būtų neišveng
ta idealoginlų interesų tenki
nimo ir grupinio pirmavimo 
ar net dominavimo intencijų. 
Tautinis bendravimas turi 
prasidėti kiekvienoje lietuvių 
gyvenamoje vietovėje ir plės
tis apimdamas visus lietu- _ w .
vius. Tik tokia organizacija viena pastanga, kad Bendruo- 
turės daugumos pritarimą ir menė vadovautų tautiniam 
pasitikėjimą ir taip sutvarky- bendravimui yra pasmerkia- 
ta ji bus pajėgi spręsti tauti- ma', suniekinama ir užgniau- 
nius uždavinius. Kitoks išei
vijos veiklos organizavimas 
yra tautinio bendravimo pa
radoksas. Dėl tų priežasčių 
Lietuvių Bendruomenė po dvi- 

organlzacijas ar joms fede- dešimties metų veiklos nepa- 
racijųąr dar kitokių junginių.

7^ Padėties rimtumas reikalau
ja idea loginį bendradarbiavi
mą palikti jų pačių interesam 
spręsti, o bendrus tautinius

ar nesąmoninigas apgaudinė
jimas. Niekas negali nuneigti 
faktų, kad daugelio apylinkių 
valdybos sudarinėjamos arba 
’ 'renka rųos' 'sudarinė jlmo bū
du, krašto ir didesnių apylin
kių rinkimais apgailėtinas vi
suomenės nesidomejimas,iš
rinktos tarybos nesuranda sa
vo tarpe žmonių į valdybas, 
valdybos atitoluslos nuo dau
gumos. "Nepakeičiamieji" 
trukdo tautiniam bendravi
mui. Užtat Bendruomenė nėra 
visos bendros veiklos vadovė, 
bet eilinė organizacija. Klek-

P 0 K AL BIS SU SIMU KUDIRKA

(Pabaiga) teismą JAV-bes už kelius ml-
- -člfl škllnda g indai, kad H jonus kaip iš pakrančių sar- 

Tamsta rengiesi patraukti į
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sldarė išeivijos jungtimi ir 
todėl savo paskirties neatlie
ka. Kanadiečių didžiavimasis 
savo susitvarkymu tikrumoje 
yra savęs ir kitų sąmoningas

žiama nesiskaitant su prie
monėmis. Blogiausia, kad tai 
daroma dangstant lietuvišku
mo, patriotizmo ar moralės 
skraiste ar kitais tautinius 
sentimentus d?.’ ginančiais 
motyvais, pasitelkus talki
ninkais neaiškaus plauko 
žmones. Daugumos viltys, 
kad padėties rimtumas, lai
kas ir susipratimas užgęsins

grupinio pirmavimo aistras, 
deja, neišsipildo Ir net nėra 
jos silpnėjimo ženklų. Laiko 
klodai jau daug palaidojo lie
tuvių tautai reikšmingos ini
ciatyvos, naudingos kūrybos 
ir jos laisvės kovai reikalin
gos ištvermės. Tą turėtų pir
miausia suprasti ir pamatyti 
"žymieji visuomenininkai" ir 
atkelti vartus tautiniam ben
dravimui. To nepadarydami 
susilauks istorijos pasmerki
mo. Šiandieną visie ns jau 
aišku, kad pasiimta Lietuvos 
suverenumo atstatymo akcija 
reikia iš esmės tuojau per
žiūrėti, skubiai persitvarky
ti, vieningai sustiprinti ir 
bendros tautinės veiklos me
todus pagrindinai pakeisti. 
Kas šito gyvenimo padiktuoto 
reikalavimo dar iki šiol ne
suprato ar nenorėjo suprasti, 
tai dabar be atidėliojimų pri
valo padaryti.

gybos atlyginimą (St. J uškėnas)
- Matote, — aš vis tą pa

tį kalu, juk aš pasakiau ant 
Vigilianto laivo ir vėl kartoju: 
amerikietis yra kitoks žmo
gus. Jis daro klaidų, padarė 
ir manim, bet jis juk išauk
lėtas humaniškoje dvasioje, 
turįs moralę. Amerikietį ap
kaltinti, kad jis kaltininkas 
mano grąžinimui jokiu būdu 
negalima. Juk amerikiečiui 
buvo patiektas "tarybinio" 
kapitono protestas ir jis už 
viską atsakingas. Kpt. Papo
vas neša atsakomybę apga
vęs amerikietį. Bet giliau 
svarstant, nei Papovo nega
lima apkaltinti. Reikia apkal
tinti sistemą, kuri išugdė to
kį žmogų, kuris norėdamas 
išnešti savo kailį,melavimu, 
pavogimu apkaltino mane ne
kaltą. Vėliau jis pats Vilniuje 
teisme pasirašė, kad Kudir
ka nekaltas buvo, jis jokių 
pinigų nepaėmė, nesulaužė

‘ DAUGIAKULTORIŠKU MAS
YRA PASTOVI 
VYRIAUSYBĖS POLITIKA
VALSTYBINĖ FILMŲ VADYBA DALYVAUJA
DAUGIAKULTŪRĖJE PROGRAMOJE

Valstybinė Kanados Filmų Vadyba, siekdama pia- 
čiau pagarsinti savo kraštų visame pasaulyje, 
visuomet siųsdavo filmus įvairiom! s kalbomis į 
daugelį šalių.

Valstybines Filmu Vadybos kataloge yra filmų apie 
daugelį etnokultūrinių grupių pagamintų reguliarios 
veiklos rėmuose. Mokomosios vaizdinės priemonės 
istorijai dėstyti pradinėse ir vidurinėse mokyklose

dažnai liečia daugiakulturi. Kanados pobūdį.

Valstybinė Filmų Vadyba taip pct dalyvauja spe- 
cipinėje daugiakultūrėje programoje, gamindama 
naujus filmus, pritaikindama bei versdama angliš
kus arba prancūziškus įrašus (.kitas kalbas, 
juos skleisdama bei garsindama.

TYRINĖJIMAI

Valstybinės FilmųVadybos daugi ak ui tarė programa 
yra rezultatas tyrinėjimu, atliktų bibliotekos sky
riaus, kurio uEaavihys — nustatyti pareikalavimą_ 
filmu su irašais neanglų ir nepraneūzųkalbomis. 
Tokio tyrinėjimo tikslas buvo — nvrtatyti kuri etno
kultūrinė qrupe yra suinteresuota turėti filmus savo 
senolių kalbomis ir kokio pobūdifio filmai bus naudin
giausi. Toje studijoje dalyvavo daugelis kultūrinių

rai ir Kanados etnokultūriniągrupią papročiams. i

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

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

PROGRAMOS

Remdamasi minėto tyrinėjimo rezultatais. Valstybinė 
Filmą Vadyba Šiuo metu gamina naujus filmus ir 
įvairias vaizdines priemones dėstyti istorijai, kultu-

LTICULTURALISM

Norintieji gauti platesniu informacijų apie 
skolinamus filmus — grupes arba asmenys 
tesikreipia i_ artimiausią Vai stybines 
Fjlmtį Vadybos Įstaigą arba 
tesiunčia Šią 
atkarpą:

John Munro
Ministre charge 
du Multiculturalisme

National 
Film Board, 

Multiculturalism 
Program, 

P.O. Box 6100, 
Montreal, 

Quebec 
H3C 3H5

Nurodykite kalbą,
_ kuria norite gauti in

formaciją . . , . . .• • .
Jei nurodytąją kalba nėrapa- 

ruoštos medžiagos, paiymėkite , \ 
ar norite ją gauti anglu. ........ 

arba prancūzų. ....... kalbomis.

rgdijo aparatūros bei insta
liacijos. Jis pasirašė kalti
nimą, kadgalėtųmane tik su
grąžinti į Tarybų Sąjungą. Jei 
jis to nebūtų daręs, pabėgėlis 
būtų padaręs didelių nemalo
numų jam ir Tarybų Sąjungai. 
Reikia apkaltinti Kremliaus 
vadovybę, kad ji išugdė tokius

1 Papovus be moralės ir pro
tavimo. Jokio teismo pakran
čių sargybai nebus. Tik no
riu, kad Amerika ateityje ki
tiems taip nedarytų.

- Skaičiau spaudoj, kad 
Tamsta Detroite pritarėte 
studentų ir jaunimo siuntimui 
j okupuotą Lietuvą. Mes ži
nom, kad siunčiamieji yra 
aplankomi, jų namai ir ap
klausinėjami ir tik tada įsi
leidžia. Taip ar ne, mes no- 
rime žinoti Tamstos nusista
tymą už tokį "smegenų plovi
mo" bendradarbiavimą. (V. 
Šimkus).

- Čia yra labai opus ir su
dėtingas klausimas. Pirmiau
sia^ dėl kokių studijų ten va
žiuojama. Reikia žinoti, kad 
okuoantas nieko nedaro, kas 
jam būtų nenaudinga. Iš čia 
važiuojantieji, turi būti at
sparūs . visokiems "plovi
mams" ir gerai iš anksto pa
žinę komunistų spąstus.' To
kie parvykę nepasiduos grą- 
sinlmams. Ar tie kursai nau
dingi, tai čia pedagogų atsa- , 
kymas. Patarčiau važiuoti į 
dabartinę Lletuvątlk tokiem, 
kurie drąsūs ir užgrūdinti. 
Žinoma, yra tokių, kurie1 ga
li parsiduoti dirbti jų naudai. 
Mūsų vyresnių važiavimas tik 
pasimatymo tikslu su giminė
mis nėra pavojingas, nors ten 
visur seka ir žino, kas ką da
ro ir kalba, yra’ ir nukentėju
sių per neatsargumą. Arti
mieji laukia ir reikia šiapus 
kovoti už didesnę laisvę.

Buvo dar ir daugiau klausė
jų, bet S. Kudirka turėjo ka
žin kur išvykti.

Mūsų spaudoj jau buvo ra- 
i šyta apie gražias pamaldas 
Prasidėjimo Šv. PM bažny
čioj, kur prel. Mozeris, kun. 
Plankis ir komentatoriai K. 
Oželis, Ramutė Drūtytė atliko 
įspūdingai pamaldų apeigas, o 
gale buvo S. Kudirkos žodis. 
Vėliau salėje arbatėlė, o va
kare Martlnuec viešbutyje iš
kilmingas banketas. Visur ly
dėjo iš New Yorko atvykęs 
gen. kon. A. Simutis, nes 
mūsų gen. konsulė Dauzvar- 
dienė ką tik buvo grįžusi iš 
ligoninės. Balzeko Kultūros 
Lietuvių muziejaus vardu, St. 
Baize kas įteikė po tūkstantį 
dolerių Kudirkų vaikams sti
pendijas, Illinois sen. Savic
kas, paskelbė šios valstybės 
S. Kudirką garbės nariu. Tie
sa dar dienos metu buvo trum- 

»pai sustojęs vizitui Alvudo se
nelių prieglaudos namuose, 
kur čia pasitiko dr. J. Ado
mavičius, gen. Rėklaitis, akt. 
Brinką, A. Kirvaitytė sudai
navo "Vežė mane iš namų". 
Prie sodybos kryžiaus įam
žintas S. Kudirka ir sodybos 
gyventojai su svečiais. O Bal- 
zekų rūpesčiu banketąs vyko 
labai gražiai, jo meninėj daly 
dainavo sol. Bičkienė ir gro
jo Neo-Lithuanla orkestras. 
Visi linkėjo Kudirkoms sėk
mės. S. Kudirka dėkojo vi
siems ir linkėjo ryžtingiau 
veikti ir būti vienybėj.

T ardas, pavardė

A dresas

Miestas ar miestelis 

Provincija-

Telefonas: srities kodas : (

Pašto kodas f

i,

NL JAUNIMO POSĖDIS 
Praėjusi, penktadieni įvykęs 
NL redakcijoje Jaunimo pa
sitarimas su laikraščiui lei» 
ti vadovaujamais asmenimis, 
to pasėkoje Jaunimo inicia
toriai šaukia Montrealio jau
nimo posėdį kovo 9 d., sek - 
madienį 1 vai. po pietų pas 
Dalią ir Edį. Petrui i u s., šiuo 
.adresu: 1225 St. Marc Street 
Tt?03. Montreal. Tel.932-8732. 
(Dvi gatvės j vakarus nuo Guy 
St., tarp Dorchester ir St. 
Catherine St.)
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ELEGANTIŠKAI SNINGA

IŠ
ANTANO MIŠKINIO POEZIJOS:

LIETUVOJE
GALAUNEI - 85, MIŠKINIUI - 70 m. AMŽIAUS

I

TAUTIŠKA DAINA
/Broliams poetams/

Brangi šalie žaliųjų rūtų, vis nedrįstu klausti,
Kas Tave didžiuliam vargui nūdien pakaustė ?

Kas tave varguolei daliai šiandien pasikinkė, 
Ar mes patys, ar kiti kas, tyčia susirinkę?

Tu su beržais, tu su kryžiais, su žallojom rūtom;
Mes palinkę, kaip kareiviai eisim ant pakūtos. . .

Išvedei artojų sūnus ant jūružių krašto
Ir liepei gražiai dainuoti,kaip Iš aukso rašto.

Kaip dainuosiu? - Pasakysi,kad šie žodžiai grubūs, 
Kada vargas aprėdytas melsvo šilko rūbais.

Įklausiau aš,kaip artojas po žagre suklupo - 
Pasijuokt valia valužė karminuotom lūpom ’.

Mes paliekam, mes užmirštam Tave pakelėje 
Ir vis norim dar įtikint,kad Įsimylėję. . .

Kas Iš rūtų, kas Iš mėtų, kas tau Iš lelijų,
Kai vargeliais vargūnėllals rudenėlį lyja ?

Mes žadėjom Tave jauną kelti Ilgi saulės, 
Kai artojai pėsti nešė į Červonką kaulus. . .

Tai todėl nūnai Ir noriu širdimi paklausti, 
Kieno rankos didžiam vargui Tave pasikaustė.

Šiandien taip elegantiškai sninga. 
Sninga žemėn medžių žiedais. 
Panašiai mano meilė dingo, 
Su visais, visais pažadals.-

Dar tada, kai pavasaris trankės, 
Visom upėm grūdos ledais, 
Mirė meilė ant svetimo rankų, 
Išvadinta gražiais vardais.

Kažlkam sužaliavo parkai, 
Korės mėnesls naktį,' vėlai - 
O ta meilė užtroško Iš karto, 
Kaip auksinė žuvis po stiklais.

Aš prisiminiau pasakos galą
Iš skaitytų knygų kodais,
Kaip mergaitė Iš baimės pabalo, 
Apsimainiusi aukso žiedais.

Į ' ’

O dabar elegantiškai sninga, 
Sninga parkuos medžių žiedais,- 
Tik ta meilė netyčia dingo 
Su visais Ir visais pažadais.

NĖRA NIEKUR

Šiemet, sausio gale, sukako «5 metai amžiaus Pauliui 
GALAUNEI, grafikui, tautodailės tyrinėtojui, muziejininkui, 
aktyviam visuomenininkui. Ilgas Ir prasmingas jo gyveni
mas mūsų kultūriniame gyvenime sudaro svarbų , nepamal - 
nomą įnašą. ’ > ■

Dar bestudijuodamas, bendradarbiavo Ir spaudoje, rū - 
plndamasls Lietuvos kultūros paminklais. Jo dėka buvo su— 
rinkta ir suklasifikuota didelė-lietuvių liaudies meno rinki - 
nlų dalis, bedirbdamas Valstybiniame Muziejuje, padėjo vi
sas pastangas surankioti Išblaškytiems Člurlionle paveiks - 
laris. Lektorlaudamas Vilniaus U-te, skaitė apie lietuvių 
meno Istoriją, visuotinę meno Istoriją, lietuvių liaudies me
ną, slavų tautų meno istoriją.

LIAUDIES DAINOS EILĖRAŠTIS 
/Nežinomai seseriai lietuvaitei/ 
Be vėjo. Be vėjo klony beržai lūžo. 
Visos žalios šakos vieškeliu palinko. 
Mena ji: lydėjo anuomet mamužę 
Ir kalnelio smėlį ašarom Ištrinko.

Žalia mirta džiūvo užu stiklo lange 
Broliai kraitį vežė- ant pačių Sekminių ’. 
Gegužės padėko. Žirgai vartuos žvengė. 
. . . rūtų vainikėlį pasagom sumynė. . .

-Kelkis,motinėle, su variniais raktais. 
Užrakinsim rankom dalią gedulingą. 
Pavešiesl dieną? Ir nors vieną naktį 
Pasupsi man vargą ant žilvičio lingės. . .

Elllllute ,lllia. Dienos taip pailgo. 
Nėra, jau nebėra kas vargelį neša. 
Eisiu ir Išeisiu. Vieškelis pailgas -

«• Buvo vienas Iš Liet.Meno Kūrėjų D-jos steigėjų, piešė i 
Iliustracijas, viršelius, e librls. Paskelbė apie 400 studi
jų ir straipsnių apie lietuvių liaudies ir profesionalųjį meną, 
išauklėjo, kaip pedagogas , visą eilę gerų muziejininkų,me- 
no kritikų Ir pedagogų.Šiuo metu yra konsultantas M.K.Čiur
lionio dailės Ir liaudies buities muziejų.

Dangų vaivorykštėm raganos išrašo’. - 

O kai pyksta,kai įsiunta vėjai rūstūs - 
Baltų pasakų prisninga Ir pripusto. . .

Eina vasaros, praeina kaip sapnužlal, 
Pučia vėjai Ir girelė vėl suūžia..Vai Ir vėl be vėjo klony beržai lūžo.

Eina. Gal atras dar, - kur ta laimė yra ? 
Žvelgia- saulė leidžias. Klauso- vėtra ūžia, 
O raudoni skruostai sidabru pabiro.

Nėra niekur tokio miško, kaip mūsiškis - 
Ant pušelių,kaip varpeliai, skamba šlškos

Ir paukšteliai, kaip Iš knygų, pasakyčiau,
Kai sutūpia palinguoti ant šakyčių -

Tai suulba. tai sugieda, suralluoja,
Net pallngauja girelė,ta žalioji.

Nieks nematė, negirdėjo Ir nežino 
Tokio balto, tokio skambančio beržyno.

Mes atgyjam Ir sušvintam atsiminę -
Mes ten, būdavo, sulaukiame Sekminių:

Ant takų berte priberta gelsvo smėlio, 
O to beržo, to berželio žalumėlls ’.

Linksta linksta šakytėlės pamažėle, 
Kai užrauda,užkukuoja gegužėlė. . .

PAŽINKIME praeiti l
Paskutinis posėdis trijy dalyviy 

prisiminimuose
Juozo Audėno PASKUTINĮ POSĖDĮ, Stasio Raštikio KOVOSE DĖL 
LIETUVOS ir Kazio Musteikio PRISIMINIMŲ FRAGMENTUS per
skaičius.

( T ąsa i š p r a e i t o n r.)

Taipgi“ tuodu Autoriai, ptisiirįindami posėdžio dalyvių 
reakciją Maskvos ultimatumą perskaičius, gana ryškiomis 
spalvomis aprašo K. Bizausko laikyseną. Šios spalvos itin ryš
kios J. Audėno prisiminimuose:

„Po prezidento kalbos, kaip ir reikėjo laukti, paėmė žodį min. pirm, 
pavaduotojas K. Bizauskas, gana energingais ir trumpais žodžiais pa
sisakydamas, kad ultraatumąs reikia priimt?. Jis klausė, kodėl dar iki 
žici neat-iistr.tydinęs min. pirm. Merkys, kas tokioje padėtyje būtų visai 
nv.yrunt.vm''.. (-„P. P.“, 20S p.)

Ten pat Audėnas tašo: „Nemaloniai nuteikė posėdžio da
lyvius toks energingas Bizausko pareiškimas dėl Merkio ne- 
atsistatydinirr.o, nes tai buvo visai ne laiku ir ne vietoje.“

Kiek vėliau, daugeliui pasikeitus nuomonėmis:
Susisiekimo min. Masiliūnas pateikė naują pasiūlymą, kuris buvo 

maždaug taip pasakytas: „Efektingai pasipriešinti neįmanoma. Reikia 
sovietams pasiųsti protestą dėl sudarytųjų sutaičių laužymo ir visai vy- 
r!;>”;:ybei' p įsitraukti iš Lietuvos. Dėl šio pasiūlymo niekas nė žodžio 
nenasakė, o prezidentas praleido jį lyg negirdomis. (J. A., „P. P.“, 
213 p.)

Tada min. pirm. Merkys posėdžio eigą susumavo:
R.Jkia priimti pirmieji du ultimatumo punktai, o dėl trečiojo — 

prašyti Kremliaus, l.ad priimtų naująjį min. pirm, pasitarti.“ (Ibid) - —'
Beviltiškų diskusijų pirmosios fazės pabaigą aptaria gen. 

K. Musteikis:
Biziutukas karščiuodamasis sakė, kad mes turime labai populiarų 

žmogų ir Maskvai priimtiną— gen. Kartiki. Jis pas'ūlč tuojau iškviesti 
Raštikj ir jam pavesti sudaryti naujų ministrų tarybų...

Prezidentas sutiko, kad būtų iškviestas Raštikis.“ („P.F.“, ±04 p.)

Generolui Ra“,tildei atvykus.

VYTAUTAS BILDUŠAS ("VARPAS”)

vergęs, liguistas ir visai palaužtas. Jis daug kartų vis kartoje, kad rusų 
ultimatumas esąs nukreiptas ne prieš Lietuvos vyriausybę, net prieš 
jj patį. Jį labai jr.uuuio Kalinino žodžiai. Kalininas, gavęs L.etuvos 
Respublikos Prezidento jam pasiųstų asmeninį laišką, iki šiol į ji dar 
neatsakęs, boti tik laiško įteikėjui pasakęs: „My vašioniu prezidentu 
ješčo otivietim.“ (S. R., „K. D. L.“, 23 p., II tt.)

prezidentui išaiškinus Raštikiui padėtį, šis sutiko sudary
ti naują vyriausybę.

„Vadinas, nuo šio memento jis dalyvauja-.posėdyje kaip 
busimosios vyriausybės pirmininkas.“ (K. M., „P. F.“, 105 p.)

Kaip liudija prisiminimų autoriai, gen. Raštikiui atvykus, 
posėdžio dalyviai pakartojo savo anksčiau išreikštas nuomo
nes.

Skaitytojas, sekdamas gen. Raštikio atsiminimus, vėl pa
stebės tą patį momentą, čia jau anksčiau iškeltą: ir generolas 
Raštikis, neseniai buvęs kariuomenės vadu ir neabejotinai 
žinojęs Valstybės Gynimo Tarybos nutarimą gintis, nepateikė 
jo posėdžiui kaip šio reikalo realios bei formalios bazės to
limesniems, gal tik vykdymą liečiantiems, Vyriausybės spren
dimams daryti.

Ir generolas Raštikis priėjo paskutiniajame posėdyje prie 
gynimosi reikalo nuo A-B-C

Jis aprašo, kas lėmė jo nusistatymą pasipriešinimo klau- 
sime:

Tylėjo ir kariuomenės štabo viršininkas d. gen. Pundzevičius. Jis 
nedalyvavo diskusijose. ,. D. gen. Pundzevičius sėdėjo čia pat netoli prie 
manęs, ir ai: jo paklausiau, ar kariuomenė paruošta pasipriešinti, r.r ji 
bent įspėta. Atsakė, kad ne, kad kariuomenė nesanti gavusi jokio 
parengiamojo įsakomo, kad kaiiuomcnė vykdanti normalią taikos meto 
mokymo programą, kad kariuomenės vado įsakymu pulkų kulkosvaidžių 
kuopos ir prieštankiniai pabūklai esą ne pulkuose, bet atlieką šaudy
mus poligonuose, nors ir ne visi... („K. D. L.“, 24 p., II t.)

Dėl Vitkausko laikysenos posėdyje jis tą patį tvirtina: 
„Griežtai pasisakė prieš pasipriešinimą ir kariuomenės vadas 
d. gen. Vitkauskas.“

O kaip mano generolas Raštikis? paklausė Respublikos Prezi
dentas.

Atsakiau, kad atsižvelgdamas į tai, jog krašto viduje turime stip- .— 
rias rusių karines bazes, kad kariuomenė nėra paruošta pasipriešinti, 
kad laiko liko tik pora valandų ir kad gynimo organizuoti jau negalima, 
aš manau, kad dabar jau’ ne laikas kalbėti apie pasipuesinimą ir. mes 
ginkluoti neglimo priešintis.

Diskusijų metu ii- pats Prezidentas jau mažiau kalbėjo apie gink 
luotą pasipriešinimų. Dabar jis daugiau kalbėjo apie protestų. Jis mr.nė, 
kad Respublikos Prezidentas turėtų pareikšti protestą, pasitraukdamas t 
is Kauno į saugesnę vietą.

I

J. Audėnas čia .prisimena: z \
Kaip visų ginkluotų pajėgų viršininkas ir visą civilinę valdžią tu

rįs savo rankose, prezidentas pateikė klausimus diskusijoms, bet ne
siėmė atsakomybės vykdyti tai, ką per diskusijas kalbėjo. („P. P.“, 
225 p.)

Pagaliau posėdžio metu gavus Urbšio iš Maskvos atsiųstą 
telegramą mūsų kariuomenės vadui gen. Vitkauskui paskirtą 
valandą nuvykti į rusų pasienio stotį susitikti su armijos va
du Pavlovu ir su juo išsiaiškinti visas smulkmenas dėl „sklan
desnio“ bolševikų kariuomenės okupavimo žygio į Lietuvą, — 
gen. Raštikis rašo: ' - ■

„Nelaukdamas posėdžio pabaigos d. gen. Vitkauskas su 
d. gen. Pundzevičium, gal net per daug skubėdamas, išvyko.“ 
(„K. D. L.“, 25P, II t.)

Tačiau nė vienas autorius nepamini, kad kas nors iš po-k.,- 
sėdž.io dalyvių būtų šiuos generolus bandę įtikinėti ką kitą 
daryti, ar bent sulaikyti nuo skubėjimo pas rusus, ar jiems 
patarti..

Visų autorių prisiminimuose matome, kad tada — tuo mo
mentu— apatija ir rezignavimas ėmė posėdyje viršų.

J. Audėnas rašo:
Jei kas iš tame posėdyje sėdėjusiųjų dalyvių, o dar ypač preziden

tas, po viso to būtų ir toliau pasilikęs kitokios nuomonės, kad reikia 
ginklu priešintis, tai jis būti; ne tik pasisakęs prieš gen. Raštikio kan
didatūrų j min. pirmininkus, bet turėdamas savo rankose konstitucinę 
galių, nebūtų skyręs Raštikio tokioms pareigoms. Nebūtų pavedęs jam 
sudaryti tokią vyriausybę, kurios pirmininkas tokiu svarbiu klausimu 
yra priešingos nuomonės, kaip pats prezidentas. („P. P.“, 21J p/)

Po trumpos, nervingos posėdžio pertraukos, pasirodė gen. 
•Raštikis. Jis pats sekančiai aprašo ką rado:

Nežinau, kaip tas posėdis vyko iki mano atvykimo. Dabar jis buyu 
be jokio vadovavimo. Respublikos Prezidentas atrodė jau per daug iš- 
4 psl.

Ten pat gen. Raštikis liudija ir,savo pasakytą nuomonę 
gynimosi reikalu:

( bus daugiau:.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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N.WETINSKAS

IŠ SUPERMARKETO 
GRĮŽTANT

(Straipsnio pabaiga -pradžia I nr.)\paprastu žmogišku kvailumu:
Keičiantis gyvenimo būdui, dažai yra dedami į daugumą 

keičiasi ir maistas, savo sūrių rūšių, prileidžiant, kati 
ruožtu, iteičia visą žmogaus, klljentams gerai patinka gel- 
gyvenlmą. Pavyzdžiui, dabar 
gyvulių mėsoje gausu lyties 
hormonų, kurių dėka buvo tie 
gyvuliai-iškastruoti. Kai ku
rie tyrinėtojai mano, kad nuo 
tų hormonų moterys tampa 
labiau įkaitintos, o vyrai ne
pajėgūs. Tas reiškinys gali 
rištis su kitais, kaip seks- 
plozija, moterų homoseksua
lizmas, grupinės šeimos, 
.skyrybųpadaugėjimas. Vyrai 
tampa nebereikalingi. Ta 
mintis, tarp kita ko, yra iš
reikšta filme "Bučiniai mano 
prezidentai". Moterys valdo 
Ameriką, tat vietoj preziden
to yra Išrenkama prezidentė*.

tona ar plytos spalva, negu, 
kad balta.

Įdomu, kad publika dėl da
bartinio maisto nerimo daug 
nejaučia ir bereikalingų klau
simų nestato. Mat, yra įpras
ta galvoti, kad visa kas nauja 
yra pažanga, taigi visa kas 
yra nauja yra gera. Amerikos 
Vėžio Draugija, ištyrusi virš 
1300 chemikalų, rado kad jų 
25 nuošimčiai gyvuliuose su
kelia vėž<. Tarp dabartinių 
dažų, naudojamų maistui yra 
keli, kurie, juos įšvirkštus 
žiurkėms po oda, irgi sukelia 
vėžį. Kai kurie tyrinėtojai 
mano, kad dažai yra dabar 
didžiausias vėžio šaltinis. Jų 
naudojimas yra pagrįstas 
naudingumu:įdėjus į pyragai
čius geltonų dažų, pirkėjas 
pamanys, kad juose yra kiau
šinių. Bet kartais jų naudoji
mas tegali būti išaiškinamas

Reiškiniai, kuriuos matė
me supermarketo maiše, yra 
persimetę ir į paties mūsų 
tautiečio gyvenimą. Jame ir
gi daug judesio ir daug iner
tiškumo. Jis pra važinė ja vie
ną savo dienos dalį ant auto
mobilio ratų, kitą pratupi 
prie televizijos, kaip jo pre
kės skrieja aplink visą žemės 
rutulį, o paskui mėnesiais gu
li sandėliuose. Jis yra išva
duotas nuo fizinės ir protinės 
pastangos, išvaduotas taip pat 
nuo atsakingumo. Jo fabriką 
tvarko vadovybė, jo vaikus 
auklėja mokykla ir gatvė. Jis 
tampa mažiau atsakingas ir 
už savo nusikaltimus: nusi
kaltėlis juk yra ligonis. Jis, 
kaip ir jo prekės, yra izoliuo
tas savo pasaulyje, jis vieni
šas šeimoje, darbovietėje, 
visuomenėje. Jis yra mani
puliuojamas, kaip kiti gyviai, 
kaip daiktai, jis tampa daiktu; 
jis yra išvaduojamas nuo gy
venimo. Galbūt, ateinančią 
savaitę jis sukniubs ant su
permarketo maišo, nė neaik
telėjęs. Jis pereis laidojimo 
kompanijos žinion, bus iki 
palaidojimo kasdien pudruo
jamas ir skutamas karste. 
Kompanija nustatys jį laido
jant liūdesio ir iškilmingumo 
kiekį pagal sutartą kainą, o 
gal pagal jau dabar sudarytą 
sutartį.

Ottawa
KReNl

VEJ DFlODyik I

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS

Šiemet Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą lon- 
donlškial prasmingai pami
nėjo Londono Althouse Kole
gijos Auditorijoje.

Londone minėjimą šį kartą 
suruošė jaunoji Apylinkės 
V-ba ir Londono Universite
to Lietuvių Studentų Klubas . 
Oficialiame v-bos sąstate 
nėra nė vieno net vidurinio
sios kartos asmens. Visi yra 
gimę jau čia, Kanadoje, stu
dijuoją, ar baigę universite
tą. Kai dabar daug kur išei
vijoje galima išgirsti pasi
sakymų, kad jaunimui nevl- 
sada patinka mūsų minėji
mai, tai, Įžengdamas Į mi
nėjimų salę,tikėjausi patirti 
kai keno peršamų naujumų. 
Tačiau, pasirodo, kad mūsų 
jaunimas puikiai žino, kur 
kas tinka. Todėl Nepriklau
somybės minėjimą jie pra
vedė didžiame susikaupime , 
rimtyje, pakiltoje nuotalko - 
je,bet kaip ir visados įpras
tu būdu. Visiems buvo mie
la jame pabūti.

Rinktiniais žodžiais minė
jimą pradėjo V-bos pirmi
ninkė Irena Jakubaitytė. 
Maldą susikaupusiai atkal
bėjo kum Pacevlčius.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo kviestas Ontario provin
cijos parlamento narys 
Perrin Beatty. Vietoj savęs 
jis atsiuntė jaunųjų progres . 
konservatorių atstovą Bill 
Haw. Kalbėtojas suminėjo 
kelis būdingus mūsų istori
jos įvykius ir iškėlė Simo 
Kudirkos karžygišką kelią 
iki jo antro atvykimo į Ame
riką, iš kur dabar jau nie
kas jo neišduos ir laisvės 
neatims. B. Haw džiaugėsi, 
kad yra gimęs ir gyve
na laisvame krašte. Tik jam 
esą nepaprastai sunku įsi
vaizduoti, kad- ir dabarti
niais laikais pasaulyje dar 
1975. III. 5

gali būti pavergtų žmonių ir 
net tautų.

Kadangi šiemet vasario 15 
d. sukako 10 metų, kai buvo 
priimta naujoji Kanados vė
liava, tai B. Haw V-bos pir
mininkei įteikė Kanados vė
liavą, kaip laisvės simbolį .

Gražia lietuvių kalba Į su
sirinkusius. prabilo Linas 
Kairys Universiteto Studen
tų Klubo vardu.

DabartĮnlam mūsų jauni
mui Lietuva būtų davusi vi
sa tai, ką yra davusi jų tė
vams. Bet tėvai buvo pri
versti pasitraukti, ir čia gi
męs jaunimas yra visai ki
tokiose sąlygose. Tačiau , 
kalbėtojas su pasididžiavimu 
pabrėžė, kad jis visada liks 
dėkingas tėvams už įsklepi- 
jimą lietuvybės ir už išmo- 
kymą lietuvių kalbos. Jis 
norėtų, kad mūsų jaunimui 
artimiausiais draugais būtų 
tik lietuviai. Nutautėjimą jis 
laikytų savęs nuvertinimu . 
Būti lietuviu nė kiek nekliu
do būti ir geru šio krašto 
piliečiu. Tačiau jis nenorėtų 
nutraukti ryšių su tėvų gim
tuoju kraštu ."Nemok ėdamas 
lietuvių kalbos, aš nedrįs
čiau lankyti Lietuvos',' - bai
gė L. Kairys. Visi jam 
karštai plojo.

Šventės proga Londono 
Lietuvių V-ba raštu sveiki
no Londono vyskupas E. 
Carter, miesto burmistre 
Jane Begalow, Federalinio . 
parlamento nariai Jud. Bu- 
chanen ir Charles Turney 
Ontario prov. /London dist- 
tlkto/ parlamento atstovai.

Ypač daug viltingų žodžių 
tarėlatvlų atstovas R. Epne- 
rls. Sveikinimą atsiuntė ir 
Londono dienraščio "Free 
Press" leidėjai, tačiau nu
siųsti mlnėjlman korespon
dentą,,matyt, pamiršo, nes 
dienraštyje apie mūsų mi
nėjimą- nė žodelio.

Po trumputės pertraukė - 
lės prasidėjo meninė dalis, 

(Nukelta į 6 psl.)

WINDSORO MERGAIČIŲ KVARTETAS “AUŠRA”, KONCERTUOJA 
OTTAWOJE MININT VASARIO 16 -SIOS ŠVENTE- U kaires: Laima 
TautkeviČiūtė, Rūta CePskute, Aldona Tautkevičiūtė ir Nijole 
Giedriūnaite — Wolfe. Nuotrauka B. čeponkaus

ŠUNYS GERIAU EDA, NEGU ŽMONES VALGO

Pasklido gandas, kad kai 
kurie vargingi žmonės pra
dėjo valgyti tą maistą,kurį 
paprastai perka šunims.A - 
merlkos visuomenės sąžinė 
pasipiktino." Dieve gink, ne
jaugi mes Amerikoje, kuri 
Iki šiol pusę pasaulio maiti
no, dabar patys pradėsime 
valgyti šunų maistą? Įsi
kišo Federalinės Ir Valsty
bės Sveikatos Departamen
tai. Pradėjo vesti tyrinėji
mus.

Savaime tas šunų ir kačių 
maistas nėra prastas. Ko
merciniai skelbimai per 
radijo Ir TV labai išgirta-

jautienos gabalai,kiaušiniai, 
sūris, daržovės-žall žirniai, 
pupos, salieros, svogūnai, 
česnakai, petražolės, dar 
prideda visokių mineralinių 
druskų. Skelbimuose ir už - 
rašuose prideda "no speck 
of cereals", rėiškia nėra 
jokio pavojaus šuneliui ar 
katei nutukti. Dar pagerina 
kvapą, kas sukelia apet.itą. 
Žmonių maistas nėra taip 
gerai moksliškai ir pilnai 
pagamintas, kaip šunų ir be 
to su tokiomis vertingomis 
medžiagomis. Sakoma, kas 
tinka šuniui, nepakenks ir 
krtkšč ioniui.

Šunų kapai Methuen, Mass. USA. Kaikurie Sūnų savininkai ant 
Suris kapo uždeda krikščioniskrį kryžių arba JAV tautinę velia? 
va.

Bet v ištik žmonės jaučia, 
kad žmogaus savigarba ne
leidžia jau taip nusižeminti, 
kad beveik valgo su šunim tą 
patį maistą. Valdžios žmo
nės tyrinėja, bet nelabai se
kasi surasti tuos žmones, 
kurie valgo šunų konservuo
tą maistą , nes tie vargin
gieji gėdisi prisipažinti. . .

SĄŽINĖS ŠAUKSMAS
Buvo ir bus savlmylių 

žmonių, kuriems daugiau 
rūpi savo šunų ir kačių rei
kalai, negu artimųjų. Tai y- 
ra nekrikščioniška pažiūra . 
Dabar Amerikoje yra apie 
33 m 11 i jonai, šunų, apie 22 
milijonai kačių. Jiems iš
maitinti reikia apie 3 bilijo
nus svarų maisto'. Tai yra 
labai didelis maisto kiekis . 
Šunų maisto industrija labai 
propaguoja tą maistą. Tai 
reklamai išleidžia apie 9 0 
mil. dolerių/1973/. Šunų 
skaičius labai padldėjo nuo

Nuotrauka]. Venckaus, S. J.
1968 m. Mūsų visuomenė 
pasidarė labai nerami Ir 
triukšminga. Įvyksta daug 
namų apiplėšimų. Žmonės į- 
slgljo daugiau šunų,kad ap - 
slsaugotų nuo plėšikų. Šu
va gina, jeigu šeimininkas 
pas lieka namie ' Ir loja, bet 
jeigu šuva pasilieka vienas 
namie, jis nėra apsauga Ir 
yra dažnai tikras bailys, jei 
svetimas žmogus pasirodo.

Išleisti 3 bilijonus svarų 
maisto Ir 7 bilijonus; dolerių 
šunims Ir katėms, kada yra 
ne tik svetur, bet Ir pačioje 
Amerikoje badaujančių žmo
nių, tai reiškia, kad žmo
nės jau nebeturi užuojautos, 
solidarumo ir nelaiko savęs 
broliais Ir seserimis Kris
tuje .

Apie Kanadą n eturlme da
vinių. Atsižvelgiant Į ma
žesnį žmonių skaičių, tur
būt, proporclallal nekltalp' 
atrodytu ? j. Ve nokus, S. J .

PINIGAI.
JEIGU JUOS UŽDIRBATE 
PRIVALOTE DEKLARUOTI

Tai reiškia, kad kartą į metus reikia užpildyti 
federacinių pajamų mokesčių blankus ir išsiųsti 
Kanados ministerijai Ottawoje (Revenue Canada 
Taxation in Ottawa).

Kiekvienas Kanados gyventojas, turėjęs paja
mų 1974 m., turi įteikti T1 asmenini blanką iki 
1975 m. balandžio mėn. 30 d., jeigu jo pajamos 
viršij a leist as neapmokestinamas atskaitas bei 
asmenines išimtis.

Turbūt jau gavote mokesčių blankus. Jei dar 
negavote, galite pasiimti vietinėje savo pašto 
įstaigoje.

Atsiminkite, jei turite teisę gauti grąžą, rei
kia įteikti užpildytus mokesčiu blankus.

Mokesčių blankai iš esmės skirti įrašyti jūsų 
pavardei, pajamoms iš visų šaltinių, atimti leis
toms atskaitoms bei asmeninėms išimtims ir pa
galiau apskaičiuoti mokesčiams. Jums padėti 
mes prie jūsų mokestiniu blankų pridėjom paja
mų mokesčių vadovą, kuris teiks jums visąrei- 
kiamą pagalbą, jeigu jo laikysitės.

Rūpestingai perskaitykite mokesčių vadovą, 
kad pasinaudotumėte visomis atskaitomis bei iš
imtimis, į kurias turite teisę. Pavyzdžiui, • jei 
išlaikote arba padedate išlaikyti asmenį, gyve
nantį Kanadoje (arba už Kanados krašto ribų, 
jei tas asmuo būtų išlaikomas ir Kanadoje gyve- , 
nant), turite teisę į asmeninę atskaitą to asmens 
vardu. Jei toks asmuo nėra Kanados gyventojas, 
reikia užpildyti TIE - NR blanką, gaunamą jūsų 
apylinkės mokesčių įstaigoje (District Taxation 
Office), ir pridėti prie mokesčių blanko drauge 
su atitinkamais kvitais.

Tai labai lengva, jei darysite žingsnį po žings
nio. Įrašykite reikalingus duomenis nurodytoje 
vietoje, tiksliai apskaičiuokite, tada patikrinkite 
ir dar kartą patikrinkite, pasinaudodami vadovu, i

i

Labai svarbu tinkamai ir tiksliai užpildyti 
mokesčių bl ankus. Visų pirma įrašykite visas 
savo pajamas, ne tiktai'tas, kurios yra pažymė
tos T4 lapelyje,'išduotame darbdavio, bet ir vi
sas kitas, gautas metų laikotarpyje?,pavyzdžiui: 
atlyginimų už paslaugas, nors ir nebūtumėte ga
vę lapelio, arbatpinigius bei dovanas grynais 
pinigais, investacines pajamas iš visų šaltinių, 
įskaitant palūkanas už paskolas draugams bei 
giminėms, nuomos pajamas ir visus gautus Šei
mos priedus (žiūr 7-tąjį paragrafą vadove).

Jei dar turite sunkumu suprasti, kaip užpildyti 
blanka, kreipkitės į savo apylinkės mokesčių įstai- 
ga(District Taxation Office). Jos tarnautojai yra 
pasiruošę jums padėti; Apylinkės įstaigą telefonu 
numeriai ir adresai sužymėti ant užpakalinio vado
vo viršelio. ;

P.s. Neužmirškite - jūsų užpildyti pajamą 
mokesčių blankai turi Būti pašte nevėliau 1975 
metais balandžio mėnesio 30 dienos 
vidum akčio.

■ Revenue Canada
I Taxation

Hon. Ron Basford 
Minister

Revenu Canada
Impot
L’hon. Ron Basford 
ministre
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

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

Liepns—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilffns savaitgalius “Taika” 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S 3.000.000

H amiltone, mininint VASARIO 16-tąj<h miesto rotu&ėje buvo atliktas simbolinis 
Lietuvos trispalvės pakėlimas. Prie vėliavos Hamiltono miesto burmistras V. Copps, 
Simas Kudirka ir KLR Hamiltono apylinkės pirm. L- Skripkutė. Nuotr. Ą. Micikūno.

sudbu
SUDEURIEČIAI DĖKINGI 

LAIKRAŠČIUI

Vasario 16 d. , sekmadienį, 
Nepriklausomybės minėjimo 
pamaldas pravedė kun. A. 
Sabas, kartu pasakydamas 
tautiniai jautrų pamokslą. Pa -

LONDONAS...
(Atkelta is 5 p si.) 

kurią taip pat atliko tik jau
nieji.

Londono lit. mokyklos 
mokinės Sigita Bersėnaitė 
ir Evelyna Petrauskaitė la
bai patraukliai padeklama
vo B. Liudavičienės - Mano
Tėvynė.
1 Hamiltono mergaičių 
choras Aidas ir solistas V. 
Verikaitis davė pasigėrėtiną 
koncertą, kurį išimtinai su
darė lietuvių harmonizuotos 
liaudies dainos ir lietuvių 
kompozitorių kūriniai.

Choras skambėjo darniai 
Ir subtiliai, lietuvių kalbos 
tartis beveik be priekaišto. 
/Reikia manyti, kad tik ne
tyčia, mergaitėm iššoko"o- 
buollno vyno" ar pan./.

Choro vadovas Ir solistas 
V. Verikaitis buvo savo įp - 
rastoje-geroje form oje. Ne
paprastai įspūdingai ir ga
lingai nuskambėjo Ūdrio 
daina iš Klovos operos Pi
lėnai.

Per iškilmingas pamaldas 
Lietuvių Bažnyčioje šalia 
darnaus Londono mergaičių 
giedojimo su pora nuotai
kingų giesmių pasirodė ir 
solistas V. Verikaitis.

Kad ir nepergausinga, 
publika sudėjo Tautos Fon
dui arti 600 dolerių.

L.E-tas
6 Psl.

MOKAME UŽ:
Depozitus ( P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) (9%% 
Terminuotus depozitus 1 metu 10%

S

IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11*4%

maldų metu prie tautinės vė
liavos stovėjo J. Paulaitls ir 
asistavo tautiniais rūbais ap
sirengę Giedra Poderytė ir 
Aldona Kručaitė.

"The Sudbury Star" nr. 204 
-2.10.1975, apie Vasario 16 d. 
minėjimą rašė: — Sudburio 
Lietuvių Bendruomenė, 2.8. 
75 šeštadienio naktį, ukrai
niečių salėje, Frood Rd. , 
paminėjo 57 metų sukaktuves 
nuo Lietuvos valstybės Ne
priklausomybės atkūrimo, 
kartu vyko koncertas ir šo
kiai. Minima Baltijos valsty
bių (turėtų būti Lietuvos. J. 
K.) nepriklausomybė gauta 
1918 metų vasario 16 dieną ir 
baigėsi po 22 metų, kada buvo 
įvestas rusų rėžimas (san
tvarka) su prasidėjusiu an - 
truoju pasauliniu karu. Sud- 
buryje yra 300 lietuvių, dau
giausia atvykusių iš Europos 
1948-1952 metų laikotarpyje. 
Kasmetiniais minėjimais jie 
prisimena prieškarinį gimtą
jį kraštą. Energingai pasiro
dė "Atžalynas" šokėjų grupė 
iš Toronto, įsteigta Silvijos 
Martlnkutės ankstyvesnės 
Sudburio lietuvių šokių gru
pės (Ramunėlė) vadovės. "At
žalyno" šokiai buvo įdomiau
sia dalis minėjime".

Ankstyvesniais laikais, The 
Sudbury Star, nors ir spaus
dindavo minėjimų žinutes, 
bet kaip, velniam kryžiaus, 
vengdavo prisiminti okupan
tą SSR. Tenka sveikinti, nes 
šį kartą, nors trumpai tėvy
nės okupantą SSR paminėjo. 
Be to, patalpino net 2 nuo
traukas iš minėjimo progra
mos.

"Atžalynas" be tautinių šo
kių: "sukčiaus, Jonkelio, li
nelių audėjėlės,blezdingėlės,
gyvataro, jaunystės šokio" — menišką programą, taip pat

Žiemai perslvertus j ant
rą pusę, Ilgėjančios dienos 
Ir dažniau pasirodanti saulė 
sparčiai artina pavasarį . 
Nors, antra vefrtus, šįmet ir 
pati žiema, visai be sniego 
ir didesnių šalčių, nepaste
bimai perėjo Iš rudens dar
ganų į pavasarėjantį laiko
tarpį. Gal dėl to Ir žiemos 
atostogautojai šįmet nebe 
taip eikliai veržėsi, su ma
žesniu entuziazmu jie trau
kė į pietus. Matyt, norėjosi 
verčiau liktis savųjų tarpe 
ir įslbodėjuslos, bet nuosa
vos pastogės prieglobstyje .

Dėl to Ir sekmadienio po
pietės lankytojai, atrodo , 
savo skaičiumi nė klek ne- 
sumažėję. Tiktai vienus ki

išpildė dainų bei deklamacijų 
pynę — montažą. Daugiausia 
dalyviai buvo sužavėti ir su
silaukė gausių plojimų kada 
Sudburyje išaugusi, o dabar 
Toronte gyvenanti muzikė 
Danguolė Remeikytė ir buvęs 
"Baltija" kvinteto narys Eri
kas duetu sudainavo- "Mėly
nos akys, Kai pamačiau aš 
ją"-

"Atžalynas" pranešėja tik
rai ypatingų gabumų ir vi
siems labai patiko, bet jos 
darbą s unkino nebuvimas gar
siakalbio. Tautiniams šo
kiams, akordiono muziką, 
tikrai pasigėrėtinai išpildė: 
Edis Lukošius ir Vidmantas 
Šilininkas.

Minėjimą pradėjo LB val
dybos p-kė Jadvyga Labuc- 
kienė. Vėliau ji pristatė sve
čius : Mr. Mrs. J. Fabbro bur
mistrą su žmona, Kc. Alex- 
ander-emigracijos valdinin
ką su žmona, ( Secretary of 
States Depart.), ukrainiečių, 
estų ir kroatų atstovus. Kiek
vienas iš jų tarė trumpą svei
kinimo žodį.

Paskaitą skaitė Kanados 
Lietuvių Krašto Švietimo sky
riaus pirmininkė Silvija Mar- 
tinkutė, ypatingai pabrėžda
ma mūsų šių dienų gyvybines 
pareigas šeštadieninėms 
mokykloms, tautiniams šo
kiams ir chorams bei vaidy
bos būreliams. Tai mūsų ko
va už tautinę egzistenciją.

Po oficialios dalies progro- 
mos, tęsėsi linksmi šokiai. 
Tik gaila, kad mūsų tautiečių 
daug - nedalyvavo minėjime. 
Garbė "Atžalynui" bei - jų 
energingai vadovei Silvijai 
Martinkutel už taip įdomią ir 

tas,' pas Irodąs svetainėje 
su parišta ranka, ženklina 
nelaimingai užsibaigusio 
slystelėjlmo pasekmę. <? 
tokių, po gerolo lietaus ir 
smarkaus paledėjimo sau
sio pabaigoje, Toronto lie
tuvių tarpe buvo priskai
čiuota net aštuoniolika.

Nuo to laiko, kaiLiętuvlų 
Namuose buvo gautas leidi
mas stipresniems gėri
mams, svečių popiet ėję, at
rodo, net padaugėję . Su tuo 
prasiplėtęs akiratis patrau
kė platesnių sluogsnių pilie
čius ir dažniau čia apsilan
kantį jaunimą.

Jaunieji pasirodo kažkaip 
vieningesni. Jie draugiškiau 
susimetę į gausingesnes 
grupes. Pas jaunuosius, 
kaip ir dera, nuotaikos daug 
gyvesnės, jų pokalbius paly
di nuotaikingas įsiveržimas 
ir dažnai nuaidi skardus 
juokas.

Jeigu ant vyresniųjų sve
čių stalų, šalia pietų lėkščių 
matosi kavos puodukai, ar 
kukli taurelė karčiosios, tai 
ant jaunimo stalo dominuoja 
gausūs putojančio alaus bo- 
ka'al.

už didelį pasiaukojimą, nes 
pusę kelionės išlaidų padengė 
patys "Atžalynas" nariai.

BUVO IŠVYKI

Kun. A. Sabas, O. Varienė 
ir jos vaikai, S. A. Krivio -. 
kai, L. E. Baltučiai, S, ir 
Lencai atostogas praleidę
grįžo iš Meksikos. Dr. J. ir 
M. Šamogai grįžo iš Havajų. 
Visi gražiai saulės išbučiuo
ti ir pailsėję. M. Trumpaus- 
klenė po sėkmingos kelionės 
ir atostogų grįžo iš Lenkijos 
ir Vilniaus.

J. Kručas

TORONTO •‘ATŽALYNAS” ŠOKA SUDBURYJE. VASARIO 16 MINĖJIME Foto: J. Duncan, Sudbury,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame A Ą A Jį A 
TORONTO LIETUVIŲ rA\KAfVl/\ 
KREDITO KOOPERATYVE ----------

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

9% už 1 metų term, depozitus 
8!4% už taup. sąskaitas 

6% už depozitus (čekių sąskaitą). 

KAPITALAS: $8,800,000

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

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

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6I* 1A6

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki l93/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sųžlningai ir greitai patarnaujame.

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

LIETUVIŲ o-ie.;- p„ . r,4,0 "ONCMVALLW Av»
ĮSTAIGA Baltic exporting CO. TORONTO a, ohtawio

Telefono# LE 1-3098 Savininkei A. ir S. KALOTA

Jaunieji neskuba. Jie ne
tušti na bokalus besaikiai . 
Jie tai daro neskubėdami, 
pasimėgaudam i. Tačiau, pri
simena mūsų patarlė, kur 
nunokusiam obuoliui nukri
tus, jie netoli paslridena 
nuo obels. Taip ir atrodo, 
kad gražusis atžalynas, giliu 
įsijautimu Ir pilnu įsiparei
gojimu stengiasi pam ėgdžlotl 
savo vyresniuosius. Okai 
kuriais atvejais juos net 
pralenkia. Šia proga prisi
mena pereitų mėtų pabaigoje 
Toronte įvykęs jaunimo su
važiavimas'. Jų čia buvo 
daug suskridę. Tarpusavyje 
jie gražiai bendravo, links
minosi ir posėdžiavo. Bet 
buvo atvejų, kad savo poel
giais jaunieji pranešė net 
vyresniuosius. Jie ne tik 
viešoje vietoje, prabangaus 
viešbučio aplinkoje nieko ne- 
sįivaržė,bet ir į tenvykstan- 

čias paskaitas rinkosi su 
gėrimėliais rankose. . . Ir 
tai buvo priešpiečių metas. 
Nežiūrint svetimųjų, kurių 
visuomet gausu tokioje vie
toje, suvažiavimo dalyviai 
jautėsi pernelyg laisvai. Gal 
net laisviau, nei savo na
muose. O susumuojant mu
myse įsigalėjusį paprotį 
viską .atšvęsti taurelės 
perspektyvoje ir pridėjus 
vietinės aplinkos įtaką, bei 
nuolat matomus pavyzdžius 
/kine, televizijoj/, kitaip gal 
ir negalėjo būti? ...

DEMTSIO TOROKTI ECI AMS I 
NL laikraščio atstovybės būrelis 
nutaręs spaudos bailu suruoiti po 
Velykų Lietuviu Namuose. Kvie
čiami torontiečiai jiems talklnin • 
kauti, suslrliant su būrelio pirmi
ninku J.R. Simanavičium.

NL akcijų platinimo reikalais 
rūpinasi S. Sanelis, tel.2a 1-9632.
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MYLIMAI MAMYTEI mirus, l.ir A. Vazalinskarr.s, 
G. ir P. Rudinskair.s ir jų šeimoms širdingiausią 
užuojauta reiškia ir kartu liūdi —

Stasė ir Mikalojus Petrauskai

PETRAS IR ONA IOKŠIAI ATŠVENTĖ SAVO SOMĖTU 
VEDYBINIO GYVENIMO -SUKAKTUVES. Jubiliįantams pa

ir vais-r it-yko praeitų metų lapkričio mėn. 29 d., 
toliday Inn Hotelyje, Dorval, savo artimųjų tarpe. Jų ve

dybų auksines sukakties proga verta priminti, kad jie apsi
vedė Lietuvoje ir abudu yra kupiškėnai., Jauni būdami atvyko 

Kanada ir užaugino 3 dukteris: Aldoną, Genovaitę ir Birutę.
Dukterys yra vedusios ir augina tėvukams nemojai antiką ku
riais yra lemta senatvėje pasidiiaugti, nes visi gyvena Čip 

Montrealyje.

DĖKA PASAULINIO ŪKIO IR FINANSINIU SVYRAVIMU, 
DIDŽIULĖ LITO BENDROVĖ NEW YORKE TURĖJO' 
ĮŽVALGĄ IR LAINE PIGIAI SUPIRKTI APARTMENTINIUS 
NAMUS..

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

įsipirkti partneriai s • šias nuosavybes.

Metine* Metini s Grynai s Mortgage
P oi omo s P einas įmok ar i a 1 sduodam as

PARK TERRACE
63 butai $ 142,000 $ 25.000 $ 50,000 5 6 10,000

OCEANCREST APTS.
k)8 butai $ 267,000 5 74,000 $ 220,000 5 1, 130,000

i 
JAMAICA APTS. •

44 hutai $116,000 5 21,000 5 40,“00 5 354.000

Pirkėjui page' 'r-ijant LITAS gali administruoti šias nuosa.
vybes garantuodam as aukščiau minėta pelną. Taip pat galimo

SUSIDOMĖJĘ PAVIENIAI ASMENYS AR GRUPES, PRAŠOME 
KREIPTIS ŠIUO ADRESU:

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

C F MB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

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

W. LAPENAT
GENERAJ. CONSTRUCTION REG'D.

89 Orchc<<! Street, Lo Šalie,P.Q
įvairi industrinė ir l-nmercinė statyba ir dažymas. Darbas
atliek amas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis. Taip pat

INTEfiNATIONAL dažų išpardavimas -tel. 366-6237/3896

JUOZAS G RA Ž Y S 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir romodeliuoju
• Vasaros loik* saugojimas

(Storage)'

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

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams I 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame - 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karsto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktorlus.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1975. III. 5

KAIP EINASI BALTIJAI
Baltijai vajus vyksta sėk

mingai. Išskintus asmeniš
kus laiškus tuojau pat pradė
jo grįžti laiškai su aukomis . 
Vieni siunčia vienkartinę au
ką,- kiti pasižadėjimą per 
Litą, kur įsipareigoja Iš
mokėti pažadėtą sumą per 3- 
5 metus. Vien tik per s- uslo 
mėn. buvo gauta $517. vien
kartinėmis aukomis ir $305 
pasižadėjimais. Viso $822,- 
Vajus tęsiamas.

Tai tikrai graži pradžia , 
leidžianti tikėtis,kad reika
linga suma bus surinkta. Ne 
visų buvo turėta adresai Ir 
ne visiems laiškai buvo pa
siųsti. Bet visus prašome 
aukoti BALTIJOS žemės 
nuosavybės įsigijimui ir au
kas siųsti J.Šlaučlullul 1500 
DeSeve st. .Montreal, Que.4

P. Adamonls, 
Vajaus Vedėjas.

KETA PROGA 
pasiklausyti baltų kompo

zitorių kamerinės muzikos , 
atliekamos Phoeni pučia
mųjų medinių Instrumentų 
Kvinteto su soliste Jūrate 
VE BL A IT YTE -LTTCH FIEL.

Šis Kvintetas ruošia kon
certus po JAV ir Europą, l- 
šlmtlnal • populiarindamas 
baltų kompozitorių kubinius, 
ir liaudies dainas. Iš lietu
vių girdėsite Dariaus La
pinsko ir V. Jurgučlo kom- 
ponuotas liaudies dainas.

Visi kvinteto dalyviai yra 
pučiamųjų Instrumentu spe
cialistai, solistai, kaip M. 
S che cte r-fleitos, A. Jansons 
-obojaus, W. Shadel-klarlne- 
to, F.Donaruma- trimito 
-rago, J. Feves-fagoto.

Kvintetas susilaukė puikių 
įvertinimų,kaip: "... labai 
puiki didžio išsilavinimo 
jaunų muzikųgrupė"/Dagens 
Nyheter,Stockholm/. .". . Jų 
sąskambis yra malonus , 
harmoningas. Jų individua
lus virtuoziškumas meist
riškas"/ De Tijd, Amster
dam/.

SOLISTES IŠVYKOS

The Baltic American So
ciety of New England, Inc., 
jau šešiolikti metal kaip 
rengia koncertus.

Š.m.. kovo 21 d. rečitalį 
duoda sol .Gina ^apkausklenė 
akomponuojant Sauliui' Cibui.

Koncertas vyks Longy 
School ofMuslc, Cambridge, 
Mass. Programoje lietuvių 
ir kitataučių kompozitorių 
kūriniai. Ta pačia proga so
listė pirmą kartą išpildys 
naujai sukurtą komp. J.Gai
delio dainą " Džiaugsmas"- 
žodžial St.Santvaro.

Solistė kovo pradžioje ke
lioms dienoms išvyksta į 
Čikagą operos repeticijoms. 
Pati opera Meilės Eliksyras 
statoma bal. 19, 20 ir 26 d. d. 
Operos sollstaliG. Čapkaus- 
klenė, M.Momklenė.A. Bra
zis, S.Wiclk ir A.Voketal- 
tls. Diriguoja Vyt.Marijo- 
šlus ir A. Vasattls.

Nepraleisktme progos jų 
pasiklausyti kovo 17 d. , 8 v. 
pirmadienio vakare, West
mount High School, 4350 St 
Catherine W . Bilietus gali
ma užsakyti iš anksto pas 
S. Plečaltienę, 366-7041.

• Montreallo Lituanistinės
mokyklos iškilmingas minė
jimas 25 metų darbo sukak
ties, šį šeštadienį, kovo 8 d., 
Aušros Vartų par. salėje.

NL SPAUDOS BALIUJE KARALAI
ČIU RINKIMO KONTESTO UŽDARY 
MO METU P r. P AUKŠTAITI S SU 
PASKUTINIŲJŲ MiTŲ KARALAITĖ 
MIS. Iš kairės: 1971 m. Ibina Ker- 
belyte, 1972 m. Alma Staskevičiūte 
-Dreseriene ir paskutinioji - 1974 m. 
Roma Naruševičiūtė.

Foto. T. Laurinaitis
• Montreallo lietuvių skau
čių 25-člo sukakties minėji
mo užbaigoje, sekmadienį iš 
Ottawos lankėsi Daniai, Jur- 
kal, Balsevičiai, ir Radžialsu 
mergaitėmis —"paukštytėmis'

JUBILIEJINIU METU
NAUJU SKAITYTOJU 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 skei- 

' biamas Naujienų platinimo vajus.
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos f* pavergtų lietuvių laisvę, 

neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

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

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

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

trims mėn. — $7.50, vi*nam mėn. $3.00. Kitos* JAV vietos* matams 
__ $22.00, pusai matų — $12.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniu*- 
s* — $25.00 matams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Bl. 60608

[~~Į 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 __________________________________
ADRESAS _______________________________________________

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ 

1975 METAIS______
, KAINA:O DIENOS VILNIUJE Pradedont $849.00

14 DIENŲ IŠVISO: žymus Vilnius - 
Maskva — Leningradas 
ir Minskas.

IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 15 ir 29 d.d.
Birželio 19 d. •
Liepos 10 d.
Rugpjūčio 14 d. 
Rugsėjo 4 d.

Pramatomas vietų Sotumas —
- REGISTRUOKITĖS DABAR 1

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS išsikviesti 
iš Lietuvos į, Kanadą.
Parduodame bilietus skristi iŠ Montreolio į 
Floridą (Miami).

Rašykite anglų kalbo:
ADRIA TRAVEL SERVICE

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL P.Q., - CANADA

Tel: 844-5292 ir 855- 5662.

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
\ Y PRISTATYMAS
C___ 3 VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASAU! - 365-0770

TEL. 525-8971.

ony 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis

io

ĮVAIRIOS PROGOS

MIKE’S TEXACO SERVICE STATIOlt 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE. P.O. 
601 St. Jeoe Rood.
Tai. 695.3883

a Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

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

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 
valtys- Sov. G. D e s r o c h e r s

■■I
Mechanizuotas ratų Ir kitu dailų reguliavimas. Itorbs(Body) taisymas 
dažymas naujame garaže Ir moderniomis priemonėmis. Kreipkite* • 
De La Verendryo, pr'e Laplerrolr vandens kanalo. Tel. 365-3364.

Chrysler e Morisco e cherser e Dodse e Dert 
s*>ort o Swinier e »eclel e Sedan e Tracks 
7«35 Boul. LsseUe, L. Seilę. P.ą___

7 psl.
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NL SPAUDOS
f Aprašymo tąsa ii praeito nr.)

Šių metų Spaudos Bailaus 
svečlalbuvo apdovanojami į- 
ėjlmo dovana. Iš Montreal 
West Automobile Co., per 
jos atstovą Leoną Gurecką 
buvo gauta auka $50. JI bu
vo padalinta pusiau. Pagal 
įėjimo bilietą kiekvienas tu
rėjo teisę į laimėjimą. Lai
mėtojais tapo Kazys Gudžiū
nas Ir Jeane Stulglnsklenė. 
Tai pirmą kartą Spaudos Ba
liuje įvesta naujovė svečių 
malonumui.

Vyko Ir loterijos laimės 
Išmėginimas. Didelę dalį 
fantų sunešė atvykdami sve
čiai, kitą atnešė į redakciją.

BALIUS
Bagdžlūnal, Ir Aldona Urba
navičienė. Jiems talkininka
vo nemaža jaunimo, kuriems 
priklauso nemažesnė padėka.

Šauniai praėjo Ir 3-jų šo
klų kontestas. Atrinkimą 
vykdė iš bailaus svečių su
sidariusi komisija, kuriai 
vadovavo sol. G. Čapkauskle- 
nė.

Pirmą vietą už tradicinį 
Spaudos Bailaus valsą atite
ko majorui R. V. Paukštal- 
člul su žmona Karina Iš 
Ottawos. Jiems įteikta $25 
dovanoti tam tikslui Alberto
ir Onos Norkellūnų/ | Mont
real Enterprises Reg’d/.

Už Rock šokį premija ati
teko SilverIjul Geležiūnui su 
partnere Ele Jurgutlene . 
Jiems įteikta $20, dovanotų 
Petro Ir Julės Adamonių/A- 
damonls Ins. Ag./.

Trečiojo šokio, tango, pre-

Kai kurie dalykai buvo gra
žiai ir rūpestingai suvynio
ti, sų vardo kortele, kiti 
aukodami prašė vardo nemi
nėti. Už šias visas dovanas 
Bendrovės V-ba nuoširdžiai 
dėkoja.

Pinigais aukojo:Dr. J.Ma- 
llška $20, po $ 5-Br. Ir D.
Staškevičiai, J. Gedminas; m i ja, Napoleoniškas tortas , 
po $ 2- Ant. Keblys, J. Ado
mėnas.

Daiktais aukojo: O. ir J. 
Kuprevlčlal, M. ir J. Lėk- 
niekai, P. ir M. Girdžiai, N. 
Ir B. Bagdžlūnal, A. Pta-r 
šlnskas, Br. Abromonls,, E. 
Ir J. Paunksniai, A.Snap- 
kauskas, M. Šulmlstras, J . 
ir V. Biliūnai, J.Vleraltls, 
A. Gudžlūnlenė, K.Glrdžlū- 
nas, V. Sabalys, E. Ir V. 
Kerbellal, K. Šltkauskas, G. 
Čapkausklenė, J Gebruse- 
vlčlus, E. Ir G. Alinauskal 
A. Ir O. Čepuliai, A. Ir V. 
Pėteralčlai, J. Ir K. Petru
liai, M. ir B.Makauskai, R.

Loteriją vikriai tvarkė ir 
pravedė Nijolė ir Bronius

dovanotas Kazės Petrulienės, 
teko Vyt.Saballul su partne
re Birute Naglene.

Šoklų kontestal dar labiau 
pakėlė įsilinksminusią sve - 
člų nuotaiką bei kalbas apie 
vykusias varžybas.

Petras Adamonls atstova
vo lietuvišką spaudą plačiai, 
ant didelio stalo Išdėstęs ne 
tik dabartinės spaudos pa
vyzdžius ir knygas. Jis turi 
Išlaikęs nepriklausomybės 
laikų laikraščių. Ant jau 
gelstančių lapų iškilo prlsl- 
m Inlmal, kaip gaudomos buvo 
žinios apie Dariaus Ir Girė
no skridimą,kaip jie gulėjo, 
vienas šalia kito pašarvoti, 
paskendę gėlėse. . .

Daugelis labai domėjosi Ypatinga padėka už minė - 
šiuo spaudos stalu, ypač ma- tų kontestų dovanas, 
lonu 
kuris 
tuos 
buvo 
apsimokėti 
lietuviškiems laikraščiams.

NL B-vės V-ba Ir redak - 
clja nuoširdžiai dėkinga vi
siems visokia talka prisidė
jus lems prie bailaus svečių 
aptarnavimo: ištvermingai 
visą vakarą dirbusiems bare 
Leonui Gureckul ir Juozui 
Stankaičiui; šeimininkei 
Nancy Norris su padėjėjoms; 
talkos organizatoriams jau
niesiems Dalei ir Edmundui 
Petruliams; tvarkdariams 
Juozui Piečalčlul su sūnu
mis ir J. Zabiellauskuijjau- 
n les lems patarnautojams į 
stalus Ir visiems kitiems.

buvo matyti jaunimą, 
stebėdamasis vartė 

puslapius. Ne vienam 
proga užsisakyti arba 

prenumeratas

Ačiū Šv. Kazimiero para
pijos klebonui bei komitetui 
už visokiausią paslaugą, su
sijusią su salės patalpomis , 
nes rengėjai jautėsi kaip na
mie ’. NL
• Nesenai Montrealyje ap
silankė žinomas mūsų tau- 
tlet’s Jurgis Šablauskas. Jau 
5 metai,kaip jis dirba Cent
rinės Amerikos valstybėse: 
Hondūre, San Salvadore, Gua- 
temaloje. Praleidęs porą 
dienų darbo reikalais, pasi
matęs su sūnaus Liūto šei
ma, giminėmis 
vėl išskubėjo 
kraštus.

Čia gi, kMp 
rai žinoma, 
gražų šiaurės kampelį- Dai
navą, kurį kartu su K. And-

rluškevlčlum ir V.Pėterai- 
člu Įkūrė. Tai vienintelis Š. 
Amerikoje ežerėlis oficia
liai įregistruotas lietuvišku 
gražiuoju vardu. Aplink jį 
susispietė apie 5o lietuvių 
šelmųpralelstl vasaras, ru
denio savaitga ius ir žiemos 
malonumus. . .

Iš kairės: Kaze Petrulienė įteikia tortą Birutei Nakienei ir Vytautui Šakaliui, čia pat stovi šokiu kontesto komisijosnariai 
Vytas Kudzma ir Vytautą^ Gruodis; dešinėje - sol. Gina Capkauskienė Įteikia dovaną Karinai ir

kitiems artimiesiems bei 
visiems montreallečlams.

Šia proga tektų pasakyti, 
kad jo netikėta mirtis tėvui, 
bu v. Lietuvos kariuomenės 
kapitonui, sutrumpino am
žių: po nelaimės 
stipriau negaluoti 
Ir po 4 metų mirė.

Algimantas buvo
llal ramaus būdo, vyresniųjų 
Ir draugų mėgiamas jaunuo
lis. Veiklus skautas Ir besi
reiškiąs lietuvių visuomenl- 

. n lame gyvenime. Be abejo , 
jis būtų Iškilęs Ir savo pa
reigose kariuomenėje. prp.

pradėjo
širdimi ,

Ir draugais, 
į šiltuosius

visiems ge- 
pallko mums

karluomenėn 1954 m.

nuosek-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujom skaitytojui 
tik už $ 5.00 metams1.

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

G
pharmacie

agnon
•—WBERT GENDRON LPH..«O,.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINO'.

DR. V. G1R10N1ENL
Dantų gydytoja

Montreal.

Tel. 255-3536

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8528

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENK

14 10 Guy St. pirmas aukštas, 

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

ADVOKATAS

Rj.lsganaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1126, n omu 678 - 3660

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Sc.. I..M.C.C-, E.R.C.S.fe'

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 - 4 0 2 4
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

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

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

į

SU NAUJA DIENA - NAUJA PROBLEMA
Nam^ apšildymo reikalu skambinkite šios 
didžiules alyvos tiekimo ir visokiausio 
namu šildymo įrengimo bei taisymo 
kompanijos atstovui Pr. F.
Paukštaičiui 365-0311 
arba 366- 6220. PSĮH LES COMBUSTIBLES

adanac-naud FUELS
5250 O.Boul. Maisonneuve Blvd. West H4A 1Y6

©RoyalTrust( *
Atstovas J. Skučas, 

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu 722-9663-

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 
(Specialybė — slypai ir žemė)

LIŪDNA SUKAKTIS

Š.m. vasario 19 d. suėjo 
20 metų nuo aviacijos vyr. 
leitenanto Algimanto. Navt- 
kėno žuvimo. Jo lėktuvas 
Sabre tipo susidūrė su kitu 
manevrų metu Vokietijoje, 
Kanados daliniuose.

Algimantas Navlkėnas.g. 
1928 m. sausio 18 d. Mažei
kiuose, į Kanadą atvyko su 
tėvais. Įstojo savanoriu Ka
nados
Baigė aviacijos mokyklą ir 
buvo pakeltas į leitenanto 
laipsnį. Po to su savo dali
niu paskirtas į Nato dalinius 
Vokietijoje. Neapsakomas 
skausmas buvo tėvams Ele
nai ir Juozui J^avlkėnams , 
seseriai Genei Kudžm lene i, 
broliui Rimui/ kuris šiuo 
metu Irgi yra tuose pačiuose 
Natodaliniuose .Vokietijoje, 
Kanados kariuomenės kapi
tono laipsnyje/ ir visiems

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
353-9960 / Namu - 72 1-06 14

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

V.inur,,

" tui

Foto E.M.L.S.
Sistema.

D.H.{BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. . Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273-918 1, ,37-0844. 

. Montreal, Que.

DABAR

ŠIANDIEN
ADAMONIS

SUMAŽINI PAJAMŲ MOKESČIUS 
IR SUTAUPAI PENSIJAI.
DUOTI UŽTIKRINTĄ PENSIJOS 
PLANĄ GALI TIK GYVYBES 
DRAUDIMO BENDROVĖS.

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

Tel. : 722-3545

Ltn. A> N avi k imas

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIU I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU Ij'MTIMI JOMS,
t PASITARNAUS l

e UŽEIKITE ! ĮSITIKINKITE į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manag.nu 

IEO GURĖKAS_________

LEONAS GURECKAS 
Sole* Manager 

(Lietuvi* atstovo*)

GM GM

mw Montreal west automobile

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

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE-H4E 2A8, 
Telefonas: 766 5827

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

DRAUDIMO agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL 777-31 70 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K ELI Q N AS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 6C%
Taupomąsias s-tas 8,0^
Term. ind. 1 m. 8,0%

Term. ind. - 2 m. 8,25%
Term. ind. — 3 m. 8,5%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines-------------
Nekiln. turto
Čekių kredito 
Investacines nuo___

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

Kooperatyvinė nomiį ( iki 4buty) Ir nom^ inventoriau! apdrauda. 

Kreiptis: Gil Constontini, C.I.D., Quebec Credit Union League, 

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

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

. 11.0% 
_10,5% 

12.0% 
.11.5%

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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