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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

FORDAS RYTUOSE

JAV Prezidentas Ford’as 
praeitą savaitę lankėsi Ja
ponijoje, Pietų Korėjoje ir 
Vladivostoke susitiko su So
vietų Rusijos "bosu" Brež
nevu. Atrodo,kad tatai dau
giau mandagumo Ir ryšių 
sustiprinimo kelionė, Iš ku
rios didelių nutarimų nėra 
ko laukti. Visur Ford buvo 
entuziastiškai sutiktas/ iš-

JAV GENEROLAS 
ANTISEMITAS ?

„„„ „ ’Time" Weekly muMinGen. George Brown STANLtY TMTIČK

JAV Vyriausio Štabo Vir
šininkas generolas Brown, 
kalbėdamas Duke universite
te Durham, N. C. , pareiškė, 
kad žydai turi perdaug įta
kos į JAV kongresą,ir kad 
jiems priklauso JAV bankai 
Ir spauda. Tatai sukėlė tik
rą audrą JAV spaudoje, ne
žiūrint generolo atslprašy - 
mo ir apgailestavimo dėl 
"blogosavo minčių Išreiški
mo". Prezidentas Ford pa
darė viešą papeikimą gene
rolui, bet Iš pareigų neatlel- j 
do. Taigi, nedlplomatlška Ir 
nenaudinga viešai pasakyti 
teisybę, sėdint atsakom Ingoj 
vietoj. Kažkodėl, bet kokia 
kritika vadinama antlseml- ‘ 
tlzmu.

IZOLIACIJA TĘSIASI
Amerikos valstybių konfe

rencija, Ilgai svarsčiusi ka
rantino užbaigimą Kubai, Iš
siskirstė nieko nenutarusl.

Kubos boikoto užbaigimui 
reikėjo dviejų trečdalių ar
ba 14 balsų, bet balsuojant už 
pasisakė tik 12 iš bendro 21 

■L J skaičiaus. Nežiūrint to, eilė 
Pietų Amerikos valstybių 
žada savo santykius su Kuba 
normalizuoti.  JA V laikysena 
sukėlė didžiausio nepasiten
kinimo, kadangi jos atstovo 
nebuvo aiškiai pasisakyta 
nei prieš, nei už boikotą. 
Nepaskatino tokiam žygiui Ir 
pats Castro, Kubos diktato
rius, išvakarėse pasakęs li
gą antl-amerlkonlšką kalbą .

skiriant Sovietus, nes Vladi
vostoke nėra ištreniruotų 
entuziazmo kėlėjų/ lt net 
komunistuojantieji Japonijos 
ir P. Korėjos demonstrantai 
buvo Išlaikyti priderame 
atstume. Ford’as sakosi 
priėjęs su Brežnevu prie 
principinio susitarimo apri
boti atominių ginklų gamybą. 
Betgi toks "principinis" su
sitarimas su Sovietais jau 
senai egzistuoja...

Maskvoje padarė su Brež
nevu principinį susitarimą 
dėl atominių jėgainių staty
bos netoli Karaliaučiaus 
/Kaliningrado/. Kontraktas 
siektų tris bilijonus dolerių. 
Jėgainės aprūpintų elektros 
energija Rytų Vokietiją Ir 
Rytų Ir Vakarų Berlyną. Ši
toks projektas neabejotinai 
vestų prie Vakarų Ir Ry
tų Voklfetljų santykių norma
lizavimo ar net bendradar
biavimo. O ką jis duotų Lie
tuvai? Gal Irgi dalį elektros. 
Tačiau, kad jis stipriai į

remtų rusišką koją Ir į va
karinį Lietuvos šoną, tai tuo 
abejoti netenka.

1RA ANGLIJOJE
Airių Respublikinė Armi

ja, teroristinė organizacija 
Šiaurės Airijai prijungti 
prie Airijos, savo akciją 
perkėlė į Angliją. Praeitą 
savaitę Birmingham mieste 
dvejose didelėse alinėse Iš
sprogo po bombą. Devynio
lika žmonių, daugiausiai jau
nimo, buvo užmušti Ir 202 
sužeisti.

Keistas tas anglų noras, 
remiantis protestantlne dau
guma šešiose Šiaurės Airi
jos apskrityse, laikyti tą 
sritį’ atplėštą nuo visos Ai
rijos. Ta protestantų mažu
ma, imant dėmesin visą Ai
riją, nesudarytų nė 20% gy
ventojų. Šiaurės Airijoje ta 
separatistinė nuotaika buvo 
palaikoma Ištisus šimtme
čius engiant katalikus,kurie 
ten sudaro trečdalį gyvento
jų, proteguojant protestantus 
politiniai Ir ekonominiai, 
ruošiant oranžlstų kasmeti
nius paradus protestantų 
pergalei prieš katalikus at
žymėti, Ir 1.1. Po pirmojo 
Pasaulinio Karo šis Ilgai. 
puoselėtas Airijos vidinis 
skaldymas buvo formai Izuo- 
tasl92Om. britų parlameą- 
to priimtu įstatymu, pagal 
kurį Airija buvo suskaldyta 
į Pietinę ir Šiaurinę. Pasta
roji taip ir liko po Britanijos 
karūna, oPlėtinė tapo nepri
klausoma valstybe. Airiai 
niekad tos savo salos susi
vienijimo nebuvo atsisakę . 
Tas vadinamas Ulsterls/ Š. 
Airija/ bus bene paskutinė 
Anglijos imperializmo lie
kana pagal jų imperialistinį 
šūkį "skaldyk ir valdyk".

BENDRUOMENYBĖS
JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKO BENDRAŠTIS IŠ SPALIO MEN. 6 d.

SANTYKIAI SU ALTa:kalp dyba paskutiniame pasltarl- 
žlnote, V. Volerto vadovau- me atmetė net šį pasiūlymą 
jamaJAVLB Krašto valdyba pasikeisti ryšininkais, 
net du kartu vyko į Čikagą 
pasitarimams su ALTa. Jo
kių susitarimų abejuose su
sitikimuose nebuvo atsiekta. 
Krašto valdyba, rodydama 
gerą valią, į savo delegaci
jos sudėtį,lankantis Valsty
bės Departamente,buvo pa
kvietusi ALTos atstovą dr. 
J. Genį, tikėdama kad ALT a 
atsilygins tuo pačiu ir pa
lengva užsimegs bendradar- 
blabimas. Deja, ALTos vai-

PASIPIKTINO 
sovietiška 
TVARKA

Žinomas Kanados jazzo 
pianistas Oscar Peterson su 
dviems kitais dalyviais tu
rėjo duoti Sovietų Rusijoje 
kellollką koncertų. Po trijų 
koncertų T ai Ine, Estijoje bu
vo numatyti 4 koncertai 
Maskvoje Ir 8 Tlfllse IrYe- 
revane. Tačiau Maskvoje, 
po visos valandos laukimo 
aerodrome, jiems buvęs pa
siūlytas prastos kokybės U- 
ralo viešbutis, nuokurloPa- 
terson atsisakė. Panaši pa
dėtis buvusi ir Taline. Po 
ginčų su Sovietų kultūros 
valdininkais, Peterson su 
savo draugais išskrido pro 
Helsinki atgal į Kanadą, ne
davęs Maskvoje nė vieno 
koncerto. Esą,tokiomis są
lygomis " jis neturįs tinka
mos nuotaikos geram artis
tiškam pasirodymui".

Pirmojoje šios Tarybos 
sesijoje, Detroite, ALTos 
pirmininkas dr. K. Bobelis 
savo kalboje paminėjo,kad 
su nauja KB Krašto valdyba 
bus ieškoma santykių išlygi
nimo, todėl, vos spėjęs su
daryti valdybą, 1973 gruod
žio 28 d. išsiunčiau jam pa
kvietimą, kviesdamas atvyk
ti į Phlladelphlją pasitari - 
mams.Atsakymą gavau 1974 
sausio 20 d. .kuriame vlce- 
plrm. T. Bllnstrubas Išaiš
kina, kas sudaro ALTą.kaip 
ją plačioji lietuvių visuome
nė remia ir kaip ji visada 
vadovaujasi susitarimu ir 
vienybės dvasia. Pabaigoje 
prašo pagrindinių siūlymų 
susitarimams pasiekti.

Sunku buvo ką nors naujo 
pasiūlyti,kai net Informaci
ja pasikeisti atsisakyta. Po 
ilgesnių svarstymų, pasita
rimų su LB Visuomeninių 
reikalų taryba, su jos pir
mininku A.Gėčių išstudija
vome dr. A. Butkaus pro
jektą ALTos ir JAV LB ap- 
sįjungimui ir savo laišku, 
1974 geg.l9d., vėl pakvie
čiau dr. K. Bobelį pasitari
mams, siūlydamas svarsty- 
boms- tarp kitų klausimų ir 
minėtą projektą.

Atsakymą į tą laišką ga
vome tik š.m. rugsėjo 12 d. 
Atsako vėl vtcep. T. Blinst- sės padarėme viską: Ir va

žiavome tartis, Ir kvietėme 
tolimesniems pasitarimams. 
Daugiau jokių kvietimų da
bartinei ALTos
sluntlnėslme, tačiau 
paliekame atviras, 
veiklos T 
nemažinsime, 
nusikaltimas 
vergtą tautą, 
išeiviją.

/
rūbas, pranešdamas, kad 
ALTo valdyba nemato,kad 
šiuo metu jau būtų tinkamas 
laikas pasitarimams.

Be šių pasikeitimų laiš
kais, jokių kitokių ryšių su 
ALTos valdyba neturėjome. 
Pernai VLIKas, norėdamas 
derinti ALTos ir LB veiklą, 
sudarė bendrą komisiją RA
DIO LIBERTY reikalu. VI- 
ceplrm. Aušra Zerr,VLIKo 
pageidavimu palaikė ryšius 
su RL įstaiga, gi pastaruoju 
laiku, ieškant žmonių į RA
DIO LIBERTY įstaigą lietu
viškų transliacijų reikalu, 
VLIKas š.m. spalio 3 d. no
rėjo sušaukti minėtos komi
sijos darbo posėdį. ALTos 
v-ba atsisakė į posėdį at
siųsti savo atstovus.

Pernai, po ALTos seimo 
susilaukėme nemažai prie
kaištų, kad to seimo nepas
veikinome. Nesvetklnome , 
nes ten visiškai nebuvome 
kviesti. Spaudoje buvo pami
nėta, kad nesenai įvykusia
me ALTos suvažiavime buvo 
sveikinta LB vardu. Tai yra 
netiesa. Niekas nebuvo įga
liotas LB vardu kalbėti ar 
sveikinti, nes nei JAV LB 
Krašto v-ba, nei JAV Tary
bos prezidiumas negavo jo
kio pakvietimo tame suva
žiavime, pavadintame Ame - 
rtkos Lietuvių Kongresu, da
lyvauti.

Tų kvietimų ar nekvletlmų 
nekomentuosiu, tik noriu pa
cituoti ALTos pirm. dr.K. 
Bobelio žodžius, kokiu tiks
lu tas kongresas buvo šau
kiamas:". . .parodyti Ameri
kos visuomenei didelę lietu
vių vienybę, susiklausymą, 
toleranciją.. . "

Kyla klausimas,ko galima 
tikėtis ateityje? Iš savo pu- 

v-bal ne- 
durls
S avo 

laisvinimo srityje \ 
nes tai būtų 
ir prieš pa
ir prieš visą 
Juozas Gail a

PRANEŠIMAS

Balglu sutvarkyti mano 
turimus TFVYNtS APSAU
GOS RINKTINAS dokumentus. 
Taip pat baigiu Rinktinės į- 
sįsteigimo bei veiksmų ap
žvalgą. Jei kas buvusių 
TAR-nės dalyvių turėtų ko
kių dokumentų , duomenų bei 
pageidavimų Ir norėtų įterp
ti, lauksiu Iki ateinančių me
tų V a s a r l o pradžios.

Rašyti tik Iš esmės. Ma
no adresas:

Jonas D. Čėsna, 261 E.Uni
versity aye., apt. 905, 
St. PAUL,Minn., 551ol,USA

ATOMINĖS JĖGAINĖS 
PRŪSIJOJE
Nesenai Vakarų Vokietijos 

kancleris Helmut Schmidt

SIMO KUDIRKOS IR JO ŠEIMOS PIRMIEJI ŽINGSNIAI | LAISVES ŠALį- NEW YORKE. 
Šią nuotrauką patalpino "Dally News" dienraščio laidoje pirmame puslapyje, iš kairės: 
duktė Lolita, Simas Kudirka, Jo mamytė M. Šulskienė, sūnus Evaldas ir žmona Eugenija.

dėmesio r
NL naujoji valdyba nutarė sluniinetl 
lalkrcitį tik už $5.00 pirmuosius po 
užsisakymo metus naujiems skaityt®* 
jams. Spausdinama atkarpa 8 psl. 9 
kviečiami pasinaudoti.

' LicUNO* >
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(/ž Lietu vo s i šiai svinimą! U 2 ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lltuanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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STUDENTAI. ŽAIDIMAI
IR DARBAS

Šio mėne šio pabaigoje To- 
rontan suvažiuoja lietuviška
sis akademinis jaunimas-mū
sų studentija. Šį jaunimo seg
mentą, kai kas. gal ir pagris
tai norėtų vadinti išeivijos 
žiedu — mūsų visų ateitimi. 
Esmėje, tur būt; tame teigi
me. daug tiesos. Kaipbc žvelg
si, turėsi sutikti kad studen
tija sudaro, ir kiek vėliau 
baigus studijas sudarys lie
tuviškąjį elitą, intelektualinį 
ir inteligentijos branduolį. 
Tad, ir mūsiį visų lūkesčiai 
gal ir kiek savanaudiški, bet 
neabejotinai tikri ir pasitikė
jimas ateitimi didelis. Juk 
šios dienos studentiškasis 
jaunina s perims vyresniųjų 
dažnai jau pavargusiu ir išsi
sėmusių vietas, pareigas ir 
visų darbų naštą: ekonominė
je, kultūrinėje ir politinėje 
plotmėje. Kartu neužmirštant 
ir reprezentacinio momento.

Todėl ir suprantamas tas 
dėmesys, kuris krypsta Ta-" 
£bntttn Mtude ntijėd ^iiyŠKia^-7 
mo pusėn ir noras kiek galint 
plačiau ir išsamiau patirti, 
kas, kaip buvo svarstoma 
kokios išvados sudarytos, ko
kie užsimojimai, darbo pla
nai numatyti pildyti ir vykdy
ti

Kažkaip nesinori tikėti kad 
mūsų studiozų suvažiavimas 
tepraeis tik socialinio pobū
vio rėmuose, tegalvojant ir 
teleškantto "fun & social ac
tivity", kuo, deja, pasižymi 
visaellė, čia jau labai iškil
mingų mūsų suvažiavimų, 
konferencijų, ar net, kartais, 
studijų dienų, seminarų. Ne
sinorėtų tikėti, kad ir suva
žiavę studentai gaišins laiką 
klausydamiesi trafaretinių 
sveikinimų plejados, bent tri
jų valstybių himnų giedojimų 
ir niekad nevykdomų rezoliu- 
svarstymų Ir priėmimų.

Netolima praeitis parodė, 
kad, deja, būtų eilė liet, stu
dentijos kongresų, kurių dar
bo posėdžiuose ir paskaitose

IR GERAI, IR BLOG? 
nuomones, laiškai,

"GUDAI'SAVINASI LIETUVOS 
PRAEITĮ

Tokia antrašte pasirodė 
J. Kelmo stratpsnells/N'L, 
nr.42,74, p. 2/, kur jis nu
siskundžia, kad gudai 
"moksliškai" įrodinėja, jog 
GEDIMINAS Ir kiti valdobal 
yra buvę gudais:jog Vytis 
esanti gudų; jog Vilnius ir 
kiti miestai priklausę gu
dams... Tai tiesa, nes gu
dai nebuvo baltarusiais, t. y. 
suslavintais gudais- jie buvo 
aisčiai...

Ir čia ne kas kitas y ra kal
tas, o tik mes patys. Brolių 
latvių įrbaltgudžlų proistorė 
Ir net vėlesnė Polocko kuni
gaikštijos raida, neatjungia- 
2 psl.

dalyvaudavo tik keliolika 
klausovų-žiūrovų ir šimtai 
perpildydavo šokių, žaidimų 
ir užkandžių sales. Dar dau
giau, oficialiai linksmybių 
programai užsibaigus salė
se, tolimesnė, jaugieoficlall 
programos dalis persikelda
vo į privačius viešbučio ar 
motelio kambarius, prie vy
no, dainos ir panašių links
mybių, neskiriant ir nedls - 
kriminnojant vaikinų ir mer
ginų. Miegui laiko kaip ir ne
likdavo, tad, kaip jau čia kas 
pajėdavo suspėti į posė - 
džius, kurie prasidėdavo 
ankstų 10 vai. rytmeči® laiku.
Saujelė rimtai nusiteikusių ir 
darbui pasiryžusių atvykėlių 
negalėdavo visam suvažiavi- 
pallkti tikrai posityvaus ir 
darbingo ženklo. Nelaimei, 
būta suvažiavimų, kurių metu 
nepajėgta išsirinkti net val
domų organų.

Kurį laiką studentijos 
veikioj išvis vyravo, 
kastagųaęija.,Vėliau, reika
lai lyg ir pasitaisė, bet, atvi
rai kalbant, iš organizuoto 
mūsų akademinio jaunimo, 
visuomenė lauktų ir tikėtųsi 
žymiai ryškesnės veiklos ir 
daugiau apčiuopamų rezulta
tų. Jei dabartinis, jau subren
dęs jaunimas vengs įsiparei
gojimų ir didesnės atsakomy
bės, vargiai ar kada nors vė
liau bus noro ir entuziasmo 
įsijungti aktyvesnėn bendro- 
jon veiklon.

Savo vietoje ir laiku, aiš
ku, gerai ir alaus bonka ir 
šokiai ir žaidimai ir visos ki
tos pramogos, bet kai tokio 
turinio aktyvumas tetraukia 
suvažiavusį jaunimą ir po to 
nelieka laiko ir jėgų kilnes
niam tikslui, tai kažkas kaž
kur nevisai tvarkoje. Mūsų 
pagrįstos viltys lydi šiemeti
nį studentų suvažiavimą, 
tvirtai tikint, kad praeities 
klaidos ir buvę nesklandumai 
tikrai nesikartos.

Al. G Imantas

mal surišta su mūsiške,kaip 
tos pat valstybės palikuonių 
buvo visiškai Ignoruojama, 
tartum tai būtų buvęs kokios 
tolimų balkanų tautelės pri
vatus reikalas.

Stengdamiesi šventai lai - 
kytls taikos sutarties su SSS 
R, nė žodelio nebeužslmin - 
davome apie Baltgudljos Ir 
Kijevo Rasos žemes, mūsų 
buvusios Imperijos širdį, o 
ypač, Dieve saugok, apie Ry
tų Galindų plotus, siekusius 
Maskvos priemiesčių/ Ir net 
Uralo.’/.

Lapas po lapo buvo brau- 
klojamos tos mūsų garbingos 
Istorijos dalys, kur los galėtų 
suerzinti Ivaną ar Frltzą. 
Pav., kad neužgautume vo-

PANORAMA
TAUTINIS AR RELIGINIS PRIMATAS ?

Ekonomijos mokslų, daktaras Juo
zas Kaškelis nuo pat jaunystės 
rūpinosi lietuvių, tautos ir krikš
čionybės reikalais. Jis parašęs 
kelias knygas ir dar 1928 m. bu
vo išvertės iš vokiečių kalbos — 
"Krikscioniskas Solidarumas ir 
Socialištinė darbo Sistema” Ku
ri, laika^ Lietuvoje buvęs Ateiti - . 
ninku Federacijos vadu. Iki šios 
dienos dr. J. Kaškelis tebesirū
pindamas lietuvybės ir krikščio
nybės reikalais, parašė spaudai 
šį, straipsni, liečiantį jo gyvena
mąja, aplinką Toronte.

( TĄSA - prad'žia 45(2123) nr.)

Taip pat už ’’ parapijinį 
primatą" besirūpinantys 
bendruomenininkal nei nesu- 

* organizavo tautinės artarp- 
tautlnės/kitų tautų bendruo
menės buvo pasiruošusios 
solidarizuoti/ demonstraci
jos prieš socialistinių vy
riausybių-Australijos ir N. 
Zelandijos-Lietuvos parda
vimą Maskvos tironijai. Ar
gi turėjome Tautos Dieną- 8 
Rugsėjo šventę ir demons
tracijas pakeisti išvažiavi
mu M idlandan ? ? ?

Jeigu jau mes palaipsniui 
ir viltingai užleidžiame jau
najai kartai bendruomenės 
ir lietuviško darbo veiklą, 
tai ypač turėtume Tautos 
šventės proga prisiminti DL 
K, didžiojo valstybininko,ga
dynę. Lietuvoje, nežiūrint!
kas valdė, ši šventė buvo 
svarbi. Vytautas Didysis 
1430 m. rugs ėjo 8 d buvo 
paskyręs savo pilnai užtar
nautam vainikavimui kara
liumi/ nes galutinai sunaiki
no kryžuočlų pavojų Lietu
vai ir rytų Europai/.
Deja,lenkai iš pavydo pasie
te Wr

pasiuntinius Ir sukliudė Vy
tautui priklausančią karūną 
pristatyti.

1930 m. Vytauto Didžiojo 
500 m. mirties sukaktį mi
nint, mūsų valstybinis unl- 

• versltetas tapo pavadintas 
Vytauto Didžiojo vardu,taip 
pat didesnės miestų gatvės,- 
aIkštės,mokyklos, gimę kū
dikiai krikštijami Vytauto 
ar Birutės vardais, Išleisti 
specialūs pašto ženklai.Su
kurti meno kūriniai, pasta
tyti paminklai. Tašventevl- 
sa tauta gali didžiuotis Iry- 
pač, sunkiose sąlygose, pa
siryžti vienybei, siekiant at
eities gerovės Ir Išsilaiky

mo. Jąunuoslus uždega Ir 
sustlprlnga garbingi praeities 

•išgyvenimai, duoda ryžte 
dirbti savo tautos labui.

Nepasiteisinkime, kad 
mes turime 16 Vasario 
šventę. Bet ji švenčiama to
dėl,kad 1918 m. vasario 16 
dieną buvo paskelbtas se-

kiečių kaimynų, 
nant jų sostinę į senovės Va- 
rulyną /Berlynas/, lengva 
širdimi Išslgynėm savo 
brolių v a ru 1 l ų/ herulll, 
gerulli, erulli/.kurlų gyven
tus plotus šlandlen"admlnls- 
truoja"lenkal. Vienas TYS- 
LIAVA šiurpiu, kraujais pas
ruvus tuoju, prūsišku Tėve
Mūsų apraudojo savo bočių 
likimą, bet ar daug kas jį 
skaitė?

Išvadoje, tuos visus’ nema
lonius dalykus "buvo nutarta 
ape lt l tylom is, kad neužgavus 
oficialios tikybos ir valdžios 
organų,Ir nekiršinus tautos . 
Bet kai pradedama nutylėti, 
vienas faktas užkliudo kitą,
susidaro Ilgėjanti melo London, Ont.

Dr.Į. KaSkelis

kantis aktas:"Lietuvos Ta
ryba skelbia atstatanti ne
priklausomą, demokratiniais 
pagrindais sutvarkytą Lie
tuvos Valstybę su sostine 
Vilniuje". Taigi, tą dieną 
įvyko atstatymas Lietuvos . 
Tą galėjome padaryti dėl to, 
kad lietuvių tauta gyveno / 
ir tebegyvena/ Tautos Dietlą 
minima ir išryškinama dva
sia.

Nepriklausomybės atgavi
mą švęskime 16 Vasario , 
lietuvybės lšlatkymą-8 Rug - 
sėjo,./ Panašios mintys buvo 
Jono Daugėlos str. Dirvoje , 
rugs.6 d./.

Grįžkim vėl prie konkre
čių pavyzdžių:

Toronto miesto valdžia 
paskyrėlletuvlams vieną,ge- r ' ’

grandis, Ir palaipsniui vis 
didesnė istorijos dalis lieka 
tamsoje, o likusioje sunku 
bęsusigaudytl/ todėl sveti
mieji Irgaudo po tą drumstą 
vandenėlį/.../

Stalinas savo laiku Išjuokė proga reikėtų
Šv. Kalėdų Ir kitų švenčių 

______4 lietuviams 
. lietuvius,jog jle"nemoka su- daugiau patiems gamintis 

balta tusių,kur lene- savus sveikinimus. Plačiai 
,• <^^s esą.,./’. Tl!? patys skleidžiami., -j ....I sveikinimai,

slavai praminė patarlę apie kortelės yra masiškos ga- 
Gąlyčlaus kunigaikštį DANY- mybos, dažnai visai svetl- 
LĄ: "Danylo, plocho žlvešl, mos lletuvlškalkultūral, ne- 
litvoju orešl"- Blogai gyveni turi mums būdingų elementų 
Danyla,lietuviais ardamas.

Kaskaltas, jei kiti iš mūsų1 
juokiasi ?

Montreal

LĄ': "Danylo,

Šiais laikais plačiai nau
dojant ofsetinę spaudą, labai

J.Benlus, pačiam pasidaryti
norimą kortelę. Galintieji 
neblogai paišyti, lai sukuria 

ATSTOVAUTI lietuviškai tautiniu motyvu- 
savo sveikinimą’. Kiti gal 
norės Iš kitur paėmus su
klijuoti kokius vaizdelius, 
vietoves ar kitką. Dar kas 
gal norės atmušti savo Ir 
šeimos nuotraukas. Dar kas 
gal tik sava ranka įrašys 
reikšmingą mintį, duos sa
vo parašą.

Visokios originalios lie
tuviškos kortelės yra įnašas 
savai kultūrai. Jos rinkti
nos. Neabejotina, su laiku 
bus graibstomos kolekcljo- 
nlerlų, Išstatomos parodose, 
gal atskirais leidiniais 
spausdinamos.

atstovavimas

KAS TURI 
LIETUVIUS
Lietuvių 

svetimųjų tarpe turi labai 
didelę reikšmę lietuvybei. 
Valstybes svetimuose kraš
tuose atstovauja diplomatai, 
specialiai paruošti, išmoks
linti asmenys.

JAV Ir Kanadoje lietuvius 
atstovauja Lietuvos genera
linis konsulas bei įvairių 
organizacijų rinkti arįgallo- 
tl asmens. Deja, Toronte, Ir 
galkitose vietose,būva atsi
tikimų, kad atskiri asmens, 
nlekeno neįgalioti, visokio
mis progomis,ypač per vie
šus pasirodymus, tautinėse 
šventėse, visur lenda, į pir
mas vietas sėdasi,kalba vi - 
sų lietuvių vardu tam netu
rėdami kvalifikacijų. Bėda 
su tokiais "diplomatais"....

atlletuvl- Toks atstovas pats pirmas 
sutinka ateinantį į minėjimą 
aukštą svečią, tiesdamas 
ranką. GI jo draugas pasis
tengia tą momentą net nufo
tografuoti. Vėliau ta "fotkė" 
net į lietuvišką laikraštį pa
tenka. . .Paskui jis pats, ar 
jo draugai parašo į liet, 
laikraščius,kadtas "žymus" 
lietuvis,turįs dideles pažin
tis su aukštais pareigūnais .

Mano nuomone, lietuvius 
turėtų atstovauti tik LB va
dovybės parinkti asmenys. 
Turime pakankamai kvalifi
kuotų asmenų, ypač gražių 
lietuvaičių su tautiniais rū-

. P. Laukys 

roj vietoj esantį.parkelį ir 
pavadino Park Lithuania. 
Tačiau Iki šiol nei kokia or
ganizacija, nei bendruome- 
nirikai nesi rūpina tuo parku 
tinkamai paslnaudotl:pagra- 
žlntl, išgarsinti,kad būtų ži
notinas platesnei miesto vi
suomenei ir tinkamai repre
zentuotų lietuvius. Dabar, 
net pačio miesto padaryti 
užrašai Park Lithuania nuo
lat keno tai išdarkomi. Ar 
nereikia čia lietuvių ken - 
čiančial tautai primenančio 
paminklo, darželio, kur 
daug įspūdingiau galima bū
tų surengti apeigas.if lietu
vių vardas būtų tikrai pa
gerbtas ir išgarsintas.

Toronte yra leidžiamas 
Katalikų Kultūros Draugijos 
savaitraštis, kuris pasižymi 
puikiais, taikliais ir aktua
liais talentingo redaktoriaus 
dr.kun. P. Gaidos vedamai
siais. Savaime aišku,kad jo 
kaipo kunigo Ir kaip Katalikų 
D-jos savaitraščio pareiga 
Ir teisė pirmoj vietoj atsto
vauti tą tendenciją,kuriai y- 
ra pašaukta. Tačiau, negali
ma visai patyloms praeiti 
nepastebėjus, kad tas sa 
vaitraštls taip pat reiškia 
per dideles parapijletlškas 
bei už "religijos primatą"- 
tendencijas. Tarp kita ko, 
pav. ,kad irdldlngą Kalantos 
auką / bent pradžioje/ ver
tinti kaip vien tik už tikėji
mą, o ne už tautą, yra nema
žiau, kaip tendencinga. Taip 
pat ne visai pateisinama, jei 
įžanginiame straipsnyje

GAMINKITĖS 
LIETUVIŠKUS 
KALĖDINIUS 
SVEIKINIMUS

Ypatingai skaudžiai pikta 
ir graudu,kad lietuviai dai
lininkai, dailininkės kalėdl- 

ALGIRDO GUSTAIČIO SUKURTAS ŠVENČIU SVEIKINIMAS 
(B’ X 10’ dydžio)

Prezidentinė Lietuva past- 
| reiškia mažas pyktis, kam 
tautiečiai imasi Iniciatyvos 
bent vieno prezidento svar
bias sukaktuves paminėti.

Taip pat savotiškai aiš
kinta ir keltas klaus imas "a r 
tik tautinė priespauda". Iš 
viso, negali būti kalbos, ar 
daroma kokios nors aliuzi
jos, kad lietuvių tauta Išsi
kovojo laisvę tam. kad tik 
būtų katalikais, o ne pirmoj 
vietoj,kad būtų laisvais lie
tuviais. Lietuvius riša pir
miausia pats ras ės -tautos-I 
genties kraujas, o ne kuri 
nors tikyba arba jos organi
zacija. Nuo lenkų katalikų 
mes atsllalkom tik kaipo 
lietuviai. Maskvos genoci
dinei politikai rūpi pirmoj 
eilėj sunaikinti lletuvlų tau- 
tą. Į Išvežimus sunaikini
mui įtraukė kūdikius, valkus 
ne kaipo krlkščlonls-katall- 
kus, o kaipo lietuvius. Tad 
ar galime lengvai tautišku
mo primatą nustumti už re
liginio primato ?

Visam Toronto lietuvių 
kolonijos gyvenime Ir visoj 
Išeivijoj nereikėtų taip Iš
pūsti, koncentruoti lietuvių 
jėgas vienam kokiam "pri
matui",© nuoširdžiai prisi
laikyti Ir skleplntlkrtkščlo- 
nlšką toleranciją/jeigu jau 
ne meilę/ Ir tautlšką-lletu- 
vlšką sol Ida rūmą,bei vienas 
kito respektavlmą/kalp žy
dai kad daro/. Tuo mes 
daug daugiau pasieksime Ir 
tautiškumo , Ir religingumo 
Išlaikyme.

DAILININKO DAGIO SUKURTAS
PRAEITU KALĖDŲ SVEIKINIMAS 
•(8,25" X 5,5" dydžio)

nes korteles siuntinėja lie
tuvių tautai svetimų biznio 
kompanijų masiškai paga
mintas, dargi su svetima 
kalba įrašais. Reikia sku
botai atsikratyti tokio sve
timųjų įpročio ’.

Kur lietuviškas jaunimas, 
Ieškantis naujų Idėjų ?

Šiais metais lai būna dau
giau lietuviškos minties ka
lėdinių kortelių pasaulyje ’. K

Ir vėliau kitokių: Vasario 
16 d. proga, Velykų, gimta
dienio, vardinių, vedybų, 
krikštynų, naujagimio aps - 
kelbtmų Ir kt.

Kęst. Gardinas

California

ALGiADAS
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SPALIO 9-JI
( VILNIŲ PRISIMINUS KANADOS SPALIUJE) 

Stepas Varanka

Š. m. spalio mėnesį 5 dieną Hamiltone įvyko Tautos F. 
atstovybės metinis parengimas prie kurio buvo prisidė
jusi Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos Kanados Krašto 
valdyba, kurios pareigas šiuo metu eina energingas St. 
Catharines skyrius, su Spalio 9-sios minėjimu, su tiks
lu priminti mūsų visuomenei, kad Vilniaus klausimas ir 
jo ateitis tai visų lietuvių, nežiūrint kur jie bebūtų, yra 
gilus rūpestis.

Išeivijoje esantieji Vilniaus krašto lietuviai, pergyvenę 
lenkų okupacijos sunkią priespaudą, stengiasi kiekviena 
proga iškelti Vilniaus netekimo reikšmę ne tik Vilniaus 
krašto lietuviams>bet visai Lietuvai. Apie vilniečių Ka
nados Krašto valdybos minėjimo prisidėjimo Hamiltono 
korespondentas savo aprašyme "Tėviškės Žiburiuose" 
nepaminėjo. Tikiu, kad apie tai nebuvo painformuotas.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos Kanados Krašto val
dybos iniciatyva, tai šventei, paskaitai buvo pakviesta p. 
Paulė Ancevičienė iš Otavos. Ji yra Vilniaus krašto vei
kėja, vaikų auklėtoja ir pedagogėm Paskaitos tekstą pa
teikiu in exttnso, dėl to, kad skaitytojų, tarpe yra daugelis, 
kurie interesuojasi tuomi kas vyko lenkų okupacijos lai
kais Vilniaus krašte. Gal ne vienas pasakys, kad tie da
lykai yra jau, daug kartų sakyti ir girdėti, bet tikrumoje, 
kuo daugiau apie tai girdime>tuo geriau suprantame Vil
niaus reikšmę visai Lietuvai. Tai gal būt vlenintėlė pa
saulyje valstybė,kurios sostinė buvo okupuota kaimyninės 
valstybės ir savintasi.

PRISIMINIMAI Iš 
SEIMŲ VEKUOS

/ TĘSINYS /
Susivienijimas yra seniau

sia, turtingiausia ir visus jun
gianti organizacija. Susivieni
jimas yra įėjęs į Lietuvos ir 
Amerikos istoriją. Kada Ame
rika po 2 metų minės savo 200 
metų nepriklausomybės sukak
tį, ten ir lietuviai galės pasi
reikšti. A. Vaivada seimo me
tu SLA labdaros ir tautiniams 
reikalams įteikė $100. Tai va, 
A. Vaivada, gimęs Amerikoje, 
laisvai kalba lietuviškai, seka 
SLA veiklą ir džiaugiasi atsiek-

Paskaita: / Tęsinys /
Vilniaus kraštas kentėjo tą 

lenkų okupaciją 19 metų. Pa
kėlė galvas neskaitlingi Vil
niaus krašte lenkai dvarinin
kai, prie jų prisidėjo atvežti 
iš Lenkijos gilumos vaidinin
kai ir mokytojai bei kaikurie 
miesčionys. Lietuvių sąmo
ningų patriotų,neskaitant grį
žusiųjų po karo veikėjų, pa
čiame Vilniaus mieste buvo 
nedaug. Dauguma lietuvių bu
vo kaimuose ir apylinkėse. 
Lietuviai, grįžę po karo iš 
Rusijos bei Sibiro, daugumoj 
bųyoišsilavinę žmonės, baigę 
mokslus užsienyje. Iš Voro
nežo į Vilnių atvažiavo būrys 
mokytojų, studentų bei kai ku
rių profesijų žmonės. Tuoj 
visi be pažiūrų skirtumo, 
stojoįbendrą lietuvišką dar
bą. Pirmiausia susidarė Nu- 
kentėjųsiems nuo karo šelpti 
komitetas, vėliau pasivadinęs 
Labdarybės Draugija, kuri 
per visą-okupacijos laiką rū
pinosi lietuvių našlaičiais 
prieglaudose. Išlaikė atva
žiavusiems moksleiviams 
bendrabučius. Šelpė kalinius 
ir senelius. Mokytojai įstei
gė Vytauto Didžiojo Lietuvių 
gimnaziją. Švietimo "Ryto" 
draugija ėmė steigti pradžios 
mokyklas. Mokytojams ruošti 
tapo įsteigta Lietuvių Moky-

priespaudos ir dažnai varto
jamų represijų Iš okupanto 
pusės, lietuviškas gyvenimas 
Vilniaus krašte virte virė. 
Buvo leidžiama savoji spauda 
periodinių ir vienkartinių 
laikraščių pavidale. Be lietu
viškų, buvo leidžiamas ir 
Lenkų kalboj savaitinis laik
raštis "Žyde Ludu", (Liau
dies Gyvenimas, S. V.), ku
ris buvo uoliai skaitomas čio
nykščių "tuteisz y", t. y..' gi - 
musių ir augusių Vilniaus 
krašte, nekalbančių lietuviš
kai. Pirmą kartą jie viešai 
pasirodė padėję vainiką ant 
mirusio dr. Basanavičiaus 
karsto su parašu: "Wielkiemu 
Litwlnowl" odlitwlnow movią- 
cych po polsku — Didžiajam 
Lietuviui nuo lietuvių kalban
čių lenkiškai. Kai kurie iŠ jų 
siuntė vainikus į lietuviškas 
mokyklas ir su jų pagelba bu
vo pravestas pirmas lietuvių 
atstovas j Vilniaus Savival
dybę. Religinis gyvenimas 
reiškėsi savo parapijoj švento 
Mikalojaus bažnyčioje, iš kur 
kasmet Sekminėse suplaukę 
iš viso krašto lietuviai suda
rydavo didžiausią procesiją

į Kalvarijas, kas labai nervi
no okupantą, lygiai taip kaip 
slaptai iškelta lietuviška vė
liava Gedimino bokšte vasa
rio 16-tąją. Bet bažnytinė 
valdžia nedrįso sustabdyti 
maldininkų, o vėliavą nuim
davo gaisrininkai ir policija, 
sekliams pranešus.

Pagal 1919 m. sutarti Ver
salyje, lenkai pažadėjo tau— 
tlnėms mažumoms leisti 
vartotj savo kalbą viešai 
spaudoje Ir mokyklose, bet 
tik 1924 metais paskelbė 
įstatymus, leidžiančius tu
rėti valdiškas mokyklas su 
lietuvių kalba Vilniaus, Tra
kų Ir Švenčionių apskrityse . -tais laimėjimais, šiandieną, Su- 
Toklą mokyklą steigiant be 
kvalifikuoto lenkų valdžios 
egzaminus Išlaikiusio moky
tojo, reikėjo pristatyti vald
žiai dar 40 parašų tėvų,ku- 
rlųbuvo tikrinami pilietybės 
dokumentai Ir tautybė. Rei
kia pažymėti, kad pasuose 
lenkai lietuvių tautybės ne
įrašydavo. Automatiškai į- 
rašydavo "lenkas".Ūžslspy- 
rėllams reikalaujant įrašyti 
" lietuvis ", statydavo prie 
tautybės didžiąją raidę 0. 
Aš pati turėjau tokį pasą.

Dažnai valsčiuose tėvai 
buvo verčiami sulenkinti pa
vardę Ir taip pav,, Dervinis 
tapdavo Smolskl, Lazdlnl^- 
Leszcynskl, Ir pan. Šalia 
švietimo lietuviai rūpinosi 
Ir ekonomine tautiečių būkle. 
Laikinasis Komitetas Ir 
Labdarybės D-ja šelpė jau
nimą, elnantįmokslus,ūklo, 
pienininkystės bei amatų 
srityse.Taip prie bendrabu
čių atsidarė įvairios dirbtu
vės, kaip siuvykla,mezgykla, 
audykla, stalių dirbtuvės, 
šaltkalvių. Kilo reikalas 
Vilniuje Ir Švenčionyse ati
daryti krautuves. Vilniuje 
klubas atidarė viešą lietuvių 
valgyklą. O ZItletės, buvu - 
stos tarrialtės, skalbyklą. 
Visos tos įmonės turėjo ne
mažą pasisekimą gyventojų 
tarpe Ir nešė šiokį tokį pel
ną. Ilgainiui atsirado Ir lie
tusių bankas. Pirmas dide
lis smūgis Ištiko lietuvius 
1926 m.,kai 22 pasauliečiai 
Ir dvasininkai be jokio teis
mo tapo Ištremti Iš Vilniaus 
krašto. Po to, tokie trėmi
mai Ir kalinimai neva tai už

• priešvalstybinę veiklą, ypač 
pasienio zonoje, ar nelei
dimą valkų į lenkiškas mo
kyklas sodžiuose, buvo vi
suotinas reiškinys.

5 0 METU AKADEMINIAM SKAUTU SĄJŪDŽIUI

SLA Savo Įspūdžius pradedu nuo 
49-to seimo 1956 metais Det
roite Ir baigiu 58 -to seimo Boss
tone, 1974 metais.

JUOZAS ŠARAPNICKAS

si vieni j imas ir jo veikla gali eg
zistuoti tik dėka senųjų Ame
rikos lietuvių darbais* ir parama. 
Tiesa, yra ir naujųjų ateivių

tojų Seminarija ir prie jos 
pavyzdinė pradžios mokykla. 
Lietuviškos organizacijos di- 
go kaip grybai po lietaus. Ta
po atgaivinta Mokslo Draugi
ja su dr. Basanavičium prie - 
šaky, švento Kazimiero Švie
timo Draugija, Lietuvių Klu
bas. Mokytojai įsteigė savo 
Sąjungą. Atsirado "Kultūros 
Švietimo Draugija", lietuvių 
tarnaičių šv. Zitos ir amati
ninkų organizacija. Lietuviai 
gydytojai atidarė Lietuvių Po
likliniką, kuri laikui bėgant, 
vis didėjo ir tapo žinoma gy
dytojais specialistais ligoni
nė į kurią atvažiuodavo gydy
tis net lenkai iš kitų vietovių. 
Visų organizacijų priešaky 
stovėjo Tautinis Lietuvių Ko
mitetas, vėliau, saugumo su
metimais pasivadinęs"Laiki- 
nuoju Komitetu".

Pradėjus jaunimui studi
juoti universitete, atsirado 
"Lietuvių Studentų Sąjunga", 
pradėjo veikti skautai, įvai
rios moksleivių lavinimosi 
kuopelės, kaip pavasarinin
kai, ateitininkai, sporto kam
peliai ir 1.1. Švenčionyse taip 
pat buvo įkurta lietuvių gim
nazija. Vėliau atsirado ūki
ninkų organizacija. Nežiūrint

Gerai žinome, kad Lietu
voje jau nuo 1918 m.puikiai 
Ir našiai reiškėsi skautės Ir 
skautai mūsų moksleivijoje . 
Baigus gimnazijas, daug 
skautiško jaunimo suplauk
davo studijom į Kauno uni
versitetą Ir čia stropiai Ir 
sėkmingai studijavo-rimtai 
ruošėsi gyvenimui. Skautiš
kos Idėjos, tradicijos Ir en
tuziazmas, atsinešti Iš gim
nazijų, Ir universitete neblė
so. Todėl 1924 m.spalio m. 
16 d. prie universiteto įsis
teigė akademinės skaučlų-tų 
draugovės, nors paprastai u- 
nlversltetlnls jaunimas 
steigdavo Ideologines korpo
racijas.

Pradžioje, kai mūsų skau
tų S-gos struktūroje skautų 
akademikų vienetai nebuvo 
numatyti, o taip pat Ir kitose 
šalyse panašių vienetų nebu
vo, akademikams skautams 
universitete reikėjo gerokai 
pasitempti, norint išsilaikyti. 
Todėl teko padaryti kai ku
rių reformų bei prisitaikyti 
prie korporacinių dėsnių.

savitu sąjūdžiu,kurio nariai 
pritaikė skautybės metodą 
suaugusiems, pasiryždami 
tarnauti artimui Ir būti geru 
pavyzdžiu jaunesniesiems.

Nuo 1945 m. akademinis 
skautų sąjūdis dirba jau už 
Lietuvos ribų: pradžioje 
mūsų Išeivijoje Vokietijoj, o 
dabar daug kur Vakarų pa
saulyje. Sakoma,kad per AS 
Sąjūdį perėjo gal 1500 narių 
Ir dabartiniu laiku jų prl- 
skaltoma Iki 400. Daugelis 
Iš jų šalia sąjūdžio našiai 
dirba įvairiuose skautų vie
netuose Ir lietuvių kultūri
nėse bei visuomeninėse or
ganizacijose, daug kur net 
vadovaujamuose organuose . 
Niekas negalėtų paneigti 
skautų akademikų svaraus 
įnašomūsų Išeivijos gyveni
me.

Mūsų Skautų S-je, šalia 
Seserijos Ir Brolijos, aka
demikų skautų sąjūdis, su
daro sąjungos trečią šaką . 
Savo tarpe akademikai tu
ri tris pagrindinius pada - 
llnlus: Akademtklų Skaučių

1974.XI.271

Taip skautai akademikai vis 
stiprėjo, augo, virto nepoliti
niu, nepriklausomu nuo kitų 
Ideologinių organizacijų ir

D-ves-ASD, studentų skautų 
korporaciją VYTE Ir aka- 
dem Ikų- F U Iste r lų Skautų 
Sąjungą- FSS.

už gerai atliktus darbus kėlėme 
audringas ovacijas. Kada pa
klausiau vieno SLA veikėjo 
amerikono, kas perimtu SLA va
dovavimą, jei P. Dargini įvyktų 
nelaimė kelionėje? Atsakė: 
“Aš bijau tokią mintį ir disku
tuoti”. Be abejo tokį nuoširdų

nuoširdžiu SLA veikėjų ir se- Susivienijimo veikėją kaip P. 
nųjų Amerikos lietuvių darbus Dar*is sunku raati- Bešališkai 
padedančių dirbti. žiūrint, P. Dargis sau pragyve-

Tarė žodį ir IP. Januška iš nim^ užsidirba dirbdamas teis- 
SLA 352 k. Jis pareiškė: Mano me- ,r trumpesnes valandas dir- 
darbas ir visos jėgos tau Susi- ba, negu Susivienijimui, kad dir- 
vienijimel

Reikšmingą žodį tarė jaunas 
SLA narys iš Erie, Pa., A. Ma
tulevičius, 2-jų kuopų atstovas, 
tėvų ' prieš 25 metus pradėtą 
darbą tęsia. ,Klausiant, ko- 

, kie sunkumai slegia jaunimą at
vykti į SLA seimus, A. Matule
vičius pareiškė, kad jokie. Rei- 
_da tik turėti norĄMe 
dalyvauti panašiuose 
visuomet stengsiuos būti, nes šviesią ateitį”, 
iš šio seimo suvažiavimo paty- SLA centro sekretoriaus ya- 

> riau, kad lietuvių tauta yra gar- portas užėmė 2>/2 puslapių. Nau- 
, binga tauta. {Delegatė A. Ma- jos SLA centro sekretorės ra- 

Tulevičiaiis tėvai buvo nuošir- portas buvo priimtas kaip para
dus^Susivienijimui. Jie Susivie- Sytas seimo knygoje. Į visų sei- 
nijimo vardu atidarė verslą ir mo delegatų paklausimus SLA 
dabar jų kuopos turtas siekia centro sekretorė G. -Meiliūnie- 
apie pusę milijono dolerių.

Kalbėjo Keleivio, ir Naujienų 
redaktoriai J. Sonda ir M. Gu- 
delis.Buvo daugiau kalbėtojų, ku
rie Susivienijimui linkėjo sėk
mės jų veikloje. Čia tik trumpais

ba už menką atlyginimą. Aš no
riu pacituoti SLA prezidento P. 
Dargio raportą išdavus paskuti
nius pareikštus žodžius:

Gerbiamosios ir Gerbiamieji 
Delegatai! "Semdamiesi stipry
bės iš savosios tautos ir mūsų 
Susivienijimo praeities, džiaug- 
lamiesi kovotojų ir žymiųjų vei- 

Ikia'tik turėtT norę. Jeibus'pTJga kėjų darbais, susijungę širdžių 
dalyvauti pąnašitiose seimuose, grandinėn, ženkim broliškai į

Šįmet ASSąjudlš švenčia 
savo 50 metų gyvavimo su-1 
kaktį. Šiam svarbiam įvy
kiui atžymėti daug kur skau
tai akademikai turėjo suei
gas, minėjimus, posėdžius, o 
JAV-se, DAINAVOJE, prie 
Detroito š.m. rugpj. 26- 
rugs.2 d. jublllejlnį-studljl- 
nį suvažiavimą. Iš įvairių 
vietovių suvažiavo apie 150 
narių. Paruošta 16 svarių 
paskaitų Iš įvairių sričių, 
du simpoziumai, atskirų 
vienetų posėdžiai, aptarta 
veiklos gairės ateičiai, Iš
klausytos veiklos apžvalgos 
Ir žinoma, parengta nemaža 
kultūrinių- pramoginių da
lykų.

Akademikai skautai savo 
gyvavimo sukakties proga 
susilaukė daug sveikinimų 
Ir linkėjimų. Daug kas lin
kėjo AD MELIOREM ’.

Šia proga tebūnie leista 
kai ką paminėti IšASS veik
los :

Nuo 1952 m. įsteigtas dr. 
VYDŪNO jaunimo fondas, 

_ kuris daugiau kaip 20 metų 
šelpia, remia Ir duoda pas
kolas studijuojančiam jau
nimui, siekiančiam aukštojo 
mokslo. Fondo lėšas suda
ro aukos Ir platinimas įvai
rių mūsų dailininkų meniš
kų kalėdinių atvirukų. Jėl 
Fondo lėšų apyvarta siekia 
jau arti 100.000 dol.sumą 
tai aišku kokį didelį darbą 
dirba skautai akademikai.

ASS labai didelį dėmesį 
skiria lietuviškam žodžiui 
Prieš kelis metus Filiste
rių Skautų S-gą įsteigė 
knygų leidyklą GAIVĄ 
Jau Išleista 6 vertingos kny
gos, o paskutiniu laiku pasi
rodė sutelktinis veikalas a- 
ple didį mokslininką, profe
sorių, skautininką Stp. Kolu-
pallą,kuris prieš kelis me
tus nuo mūsų atsiskyrė,bet 
jo skaidrus atsiminimas Ir 
darbai visada mums švies’.

v. s.L. Eimantas
MIELI "MŪSlį VYČIO" BROLIAI, 

| SESĖS, BENDRADARBIAI !

Sekantis MŪSŲ VYČIO nu
meris bus dvigubas Ir skir
tas ASS 5O-tal sukakčiai. 
1974 metus baigus, MŪSŲ 
VYTIS stengsis pasirodyti 

I kas 3 mėn., su 4 numeriais 
per metus.

Šaukiu S.O,S. 5O-tos su
kakties numeriui.Tema plati, 
įvykiai buvo margi Ir verti 
užrašų. Reikia medžiagos: 
a/Atsiminimų Iš narių, sky
rių, sueigų, Iškylų, charakte
ringų nuotrupų apie įdomius 
atsitikimus, pažintis, skyrių 
vystymosi istorijų- ypač po 
1950 metų.
b/ Fotografijų- asmenų,val
dybų, steigėjų, garb, narių, 
įvykių...
c/ Rašinių -minčių ypač da
barties klausimais, Iš jau
nesnių narių taško.

Jūsų 
fll.v. s.s. v.Liūtas Grinius, 
168 Morningstar Court 
Williamsville, N. Y. 14221

nė atsakė su aiškiais paaiškini
mais. Taip, dabartinė Susivie
nijimo sekretorė yra pilnai su
sipažinusi su Susivienijimo ope
racijomis.

ŠLA iždininkės raportas užė- 
bruožais suminėjau atliktą die- aP’e p puslapius.
notvarkės dalį prieš pradedant SLA iždininkė E. Mikužiutė 
atsakomingųjų Vykdomosios Ta- aavo darbą atlieka tvarkingai ir 
rybos pareigūnų raportus* svar- laiku. E. Mikužiutė su iž- 
g-tyti dininkės pareigomis yra gerai

(Pirmas raportą išdavė SLA susipažinusi ir Susivienijimo tur- 
prezidentas Povilas P. Dargis. tas yra saugus, šių trijų svarbių- 
Jo raportas susidėjo iš septynių jų Susivienijimo pareigūnų — 
puslapių, delegatai SLA prezidem SLA prezidento, sekretoriaus ir 
tui už paruoštą turiningą rapor- iždininko raportai skaitomi svar- 
tą ir atliktus Susivienijimui biais, nes tai yra pagrindinis Su- 
naudingus darbus išreiškė padė- sivienijimo kamienas, kuriuo re- 
ką audringai plodami. miasi Susivienijimo vienokia ar

Tlt___ tJ_ ________________ kitokia egzistencija.
Buvo iškilęs klausimas apie 

Susivienijimo aukojimą tauti
niams reikalams. Išvadoje Su
sivienijimas su kuopomis yra 
stambuą aukotojas, bet neturint 
bendrų davinių sunku konkre
čiai nustatyti Sumas. M. Gudelis 
pasiūlė, .kad seimas priimtų re
zoliuciją, kad SLA apskričiai ir 
kuopos duotų centrui davinius 
kiek metų bėgyje aukavo tauti
niams reikalams. Tuomet SLA 
centrui bus lengviau surinkti 
davinius* apie aukojimus.

Paskutiniuose seimuose iškilo

Iš prezidento raporto gauna
si aiškus vaizdas, kad SLA pre
zidentas nėra, kaip jis rašo rapor
te, lyg kokia "soste sėdinti per
sona". Jam reikia būti tiesio
giniame ryšyje su SLA. apskri- 
čiais, kuopomis ir net atskirais 
SLA nariais. Be to, SLA pre
zidentas dalyvauja ir kitoje vei
kloje, kaip antai: Tėvynės My
lėtojų Draugijoje, Altoje, San
daroje ir t. t. Tenka pagalvoti 
kaip gali žmogus tiek daug įsi
pareigojimų atlikti ir dar ne- 
bejaųnystės amžiuje. Gal ir tie
sa, kaip pats P. Dargis išsireiš- 
kia: kada iškyla Susivienijimo pageidavimas “Tėvynei” leisti 
ar pavergtos Lietuvos reikalais, rinkti redaktorių. Nusiskundžia- 
automatiškai praeina nuovargis, ma, kad Susivienijimo organe 
Gal ir tiesa. Imkim vykstantį "Tėvynėje” mažai parašoma 
SLA seimą. Prezidentas per tas apie SLA kuopų veiklą. Redak- 
dienas turi tik 4-5 valandas po- cinis kolektyvas nusiskundžia, 
ilsiui, bet į seimo posėdžius at- kad kuopos neprisiunčia kores- 
vyksta puktualiai, gerai pasi- pondencijų. Be abejo, redakcinis 
ruošęs, jaunatviškai nusiteikęs, kolektyvas yra teisus. Nėra bu- 
su šypsena, nebodamas, kad kas vę atsitikimo, kad SLA 72 kuo- 
nors, nesusipažinęs su SLA po- pos pasiųstos korespondencijos 
tvarkiais bei tradicijomis, ir už- būtų netalpintos. Be abejo, -pa
gautų žodį pasako. sitaiko, kad ne dėl blogos va-

SLA delegatai džiaugėmės Su- lios pamirštama laiku patalpin- 
sivienijimo geru materialiniul ti, bet tai yra retenybė. Redak- 
stoviu ir prezidentui P. Dargiui (Nukeltame esi.)

ŠAULIU ŽVAIGŽDES ORDINAS, kuriuo apdovanotas Susivienijimo Amerikoje 
prezidentas Povilas p. Dargis. spalio 27 d. Ctlcagoje. (UŽ nuopelnus Lietuvai Ir 
Saulių Sąjungai Tremtyje). P. Dargis dar studentaudamas Lietuvoje, buvo Viekš
niuose kaulių būrio vadu.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Iš
MUSŲ PASAKOS
Surinko Ir paruošė S. Tijūnaitis

Du broliai Išėjo į laukus pasivaikščioti Ir nebegrįžo. Tada jau
niausias b rolls, kvaileliu visų vadinamas, Išėjo jų Ieškoti. Kryžkelė - 
je jis rado brolius besiusiančius Ir paragino grįžti namo.
- Ne, negrįšlme,-tie atsakė. - Mes norime pamatyti pasaulį, nori - 
me laimės paieškoti.
- Tai gerai, Ir aš su jumis kartu eisiu, -prisidėjo kvailelis.

Eina visi trys broliai mišku. Žiūri - didelis skruzdėlynas. Skruz
dėlės kad verda, kad dirba ’. Vyresnieji brolta Ir sako:'
- Suardyklme skruzdėlyną. Pamatysime, kaip jos Išsigąs,kaip sa
vo valkus nešios slėpti. Tai bus sumaištis ’.
- Broliai, būkite protingi Ir skruzdėlynui nieko nedarykite, - ta - 
rėkvaUells.- Palikime vabalėlius ramybėje. Bus geriau .

Broliai paklausė Ir nieko nedarė skruzdėlynui.
Eina Ir prieina visi ežerą. Žiūri - ežere plaukioja daug ančių su 

ančiukais. Vyresnieji broliai Ir sako:
- Nusišaukime porą ančių Ir Išsikepkime.
- Ne, broliai, taip nedarykime, - tarė kvailelis - Palikime rarny - 
bėję. Bus geriau .

Broliai nieko nedarė antims Ir nuėjo toliau. Beeidami priėjo miš
ką. Mato - bičių spiečius drevėje. Vyresnieji broliai ir sako:
- Sukurkime po rąedžlu ugnį, Išrūkykime bites ir išsllmkime medų’.
- Ne, broliai, taip nedarykime, - tarė kvailelis. - Palikėm biteles 
ramybėje. Taip bus geriau ’.

Broliai paklausė Ir nuėjo tolyn. Ėjo devynias dienas Ir devynias 
naktis Ir priėjo gražią pilį. Toji pilis buvo užkeikta. Sargai ne
tardami žodžio, suleido juos į vidų, pavalgydino prie stalo, nukrauto 
visokiais valgiais ir paguldė minkštuose pataluose kiekvieną atskira 
me kambaryje
, Rytą atėjo sargas pas vyriausiąjį brolį, pamojo pirštu Ir privedė 
prie akmeninės lentos. Lentoje buvo įrašyti trys darbai. Pirmas 
darbas-surinkti trijų pilies karalaičių perlus, Išbarstytus po sama
nas dideliame raiste, o tų perlų- visas tūkstantis; antras - surasti 
ežere raktą nuo karalaičių miegamojo; trečias - Iš trijų miegan
čių karalaičių pažinti jauniausiąją seserį. Kiekvienas darbas turi 
būti padarytas per dieną. Padarius visus darbus, pilis ,būsianti Iš
gelbėta Iš užkeikimo, o kas pradėjęs nepadarys -pavirs akmeniu.

Vyriausias brolis turėjo pirmas eiti perlų rinkti. Nuėjo jis į rais
tą, visą dieną Ieškojo Ir surado tiktai šimtą perlų. Grįžęs į pilį, tuo
jau pavirto į akmenį.

Kitą dieną perlų Ieškoti Išėjo antras brolis. Ir jis perlų nesu
rinko. Grįžęs taip pat pavirto akmeniu.

Kitą dieną perlų Ieškoti Išėjo kvailelis. Jis vaikščiojo, vaikščio
jo po raistą, privargo Ir atsisėdo ant kelmelio pailsėti. Atsisėdo Ir 
galvoja kas daryti. Žiūri ateina prie jo didelė skruzdėlė»o paskui ją 
atknlbžda dar penki tūkstančiai. Priėjo skruz dėlė Ir sako:
- Aš esu skruzdėlių karalienė. Ar atsimeni, kai andai nedavei ardy
ti mūsų skruzdėlyno miške ?Tal dabar aš atėjau tau atsilyginti.

Skruzdėlės pasipylė po samanyną Ir surinko visus perlus’.
Kitą dieną kvailelis nuėjo į ežerą rakto Ieškoti. Atsistojo krante 

Ir galvoja, kaip pradėti. Tą valandą priplaukė prie kranto graži an
tis su šimtais ( draugių Ir sako:
- Andai tu Išgelbėjai gyvybę dviem mūsų seserim. Tai dabar mes

PAŽINKIME PRAEITĮ '!

PASKAITYK SAVO VAIKUI ’.

KAZĖ BRAZDŽIOHYTĖ.

l ■■

2. ŽFMĖS ŪKIO DARBAI IR JŲ PAPROČIAI

/ Tęsinys Iš nr.44, lapkričio 6 d./
Kai kurie kit* rugiaplūtės papročiai: Pakunlškluose Ir 

Panemunėj, pirmą kartą išėjus Į rugių plaunamą lauką, 
šeimininką ar šelmlnlhkę, ar kurį kitą saviškį, net sve
čią, būtinai stengėsi surišti. Jei nesuriš, tai negarbė.Pa
ima kelių šiaudų grįžtelę, dažniausia suriša bent kairiąją 
ranką. Moterys būdavo pirmosios šio papročio laikytis. 
Paskui jos atleidžia ir raištį-įdeda į pėdą; už tai jos gau
na atlyginimą. Šeimininkės, baigus plauti, bėgdavo pir
mosios namon.

Vandeniu laistytls, ypač vakariečiuose? per rugiapiūtę 
labai populiaru. Vienur laistosi plovimo metu, kitur per 
pabalgtubes, kai yra vainiko įteikimo ceremonijos. Vie
ni iš butelių, kuriuos iki tol pasislėpę laiko, — įsigeria 
į burną ir staiga apipurkščia. Veliuoniškiuose iš darbo 
pirmą dieną grįžusius darbininkus apipilti turi Šeimi
ninkas. Jei jis užmiršta, tai darbininkai jį apipilia. Tai 
daroma, kad rugiai gubose nesudygtų. Prieniškės mote
rys daugiau stengiasi aplieti vyrus. Ramygaloj vaikai ir 
piemenys apipilia merginas.

Rugiaplūtės pabaigtuvėse iškiliausias paprotys vainiko 
pinlmas. Baigiant reikia sušukti "Valio", uždainuoti mė
giamą dainą. Vainikas pinamas iš vienų varpų, maišytas 
su kitais javais, iš rugių varpų ir lauko gėlių, iš varpų 
ir darželio gėlių. Moterys iš anksto numato, kas vaini
ką neš ir įteiks. Vidugirio apl. mergina turėjo būti vy
riausia grėbėja, o Barzdų - pirmoji grėbikė. Šaulių apl. 
vainiką nešantį ir ištekėjusi moteris bet pati didžioji ūgiu, 
Žeimelio apl. neša šeimininkų vyriškis. Pindavo iš tiek 
varpų, kiek gubų lauke. Kai kurios šeimininkės skaito 
varpas. Vainikai pinami iš kelių gėlių. Gėles iš darže
lio paimdavo, kai šeimininkė nematydavo. Vainikus pin
davo, kad niekas nematytų, po guba pasislėpusios,kur už 
namų. Nupynę vainiką, kitos įdėdavo jo Viduryje duonos 
ir druskos, dainuodamos merginos*vien* pastai -kitą leis
davo per rankas. Kai kuriose apylinkėse vainiką įteik-. 
4 psl.
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atsilyginsim tau- surasime raktą nuo karalaičių miegamojo.

Visi šimtai ančių pasinėrė į vandenį, Ir viena Išnešė raktą Iš eže
ro dugno ’.

Pagaliau kvailelis turėjo parodyti jauniausiąją seserį Iš visų trijų 
miegančių karalaičių. Prieš užmiegant, vyriausioji karalaitė buvo 
valgiusi cukraus, antroji - gėrusi midaus, o jauniausioji - valgiusi 
medaus. Kvailelis atsistojo kojūgalyje Ir žiūri į miegančias, galvo
damas, kaip pažinti jauniausiąją seserį, jeigu visos trys kaip van
dens lašelis panašios. Tą valandą atzvimbė bitė iš ano spiečiaus, 
kurį Išgelbėjo kvailelis Ir sako plonu balseliu:
- Aš tau dabar atsHyglnslu už tai,kad andai neleidai mūsų Šeimynos 
sunaikinti. Parodysiu jauniausiąją karalaitę.

Bitė apuostė karalaičių burnas, suuodė medų Ir nutūpė į jaunlausloE 
plaukus.

Taip Ir buvo pažinta jauniausioji sesuo.
Pilis buvo Išgelbėta su visais kieme esančiais. Ir suakmenėję bro

liai atvirto žmonėmis. Kiekvienas brolis gavo po karalaitę.
Man jų vestuvėse būti neteko. Bet pilies sargas kartą sakė, kad 

buvę taip linksma Ir gražu, jog jis nemoka nė papasakoti.

EINAM PER MELAGIŲ TILTĄ*.

DRAMBLYS RATELIUOSE

Kartą einu keliu į turgų. Žiūriu - Ir savo akimis netikiu: važiuo
ja dranblys rateliuose, pasikinkęs svirplį.
- Kurgi taip važiuoji, drambly? - paklausiau.

Jis man atsakė:
- Ogi į tą kraštą, kur jaučiai Ir asilai midų vyną geria, upės pienu 
plaukia, duoną paskui žmones sekioja, pinigai ant medžių auga,kep
ti karveliai patys į burną lekia, dangus su žeme susisiekia plačiu 
vieškeliu, o tuo vieškeliu galima lengvai nuvažiuoti į dangų ’.

Aš tik Išsižiojau Išgirdęs Ir paklausiau:
- O ar aš negalėčiau su tavim į dangų važiuoti ?
- Na, sėskis, kad taip nori, - atsakė d rambi ys.

Linksmas įsįsėdau, svirplys trūkt smafklal patraukė, aš kebe
riokšt per galvą žemėn Ir likau, o dramblys kaip važiavo, taip Ir 
nuvažiavo į stebuklų kraštą.

KARVĖS KAILIS ANT STOGO ’ /
, . ... - -w- ■

Kartą ėjau pro” vienos senelės gryČelę. Žiūriu - ant samanoto 
tvarto stogo guli karvės kailis, o žeftiėje stovi senelė Ir verkia.
- Ko tu verki, ?-paklausiau.
- Kaip aš neverksiu, - atsakė. - Parsivedžiau karvutę Iš pievos Ir 
pririšau prie sienos. JI pamatė žalias samanas Ir užšoko ant sto
go. Bet kai reikėjo nulipti - tai nebemokėjo. Tada ji Išsinėrė Iš kai
lio Ir dingo kažin kur, o kailis liko ant stogo. Kaip dabar aš begy
vensiu be karvutės ? 1

davo vlenąm šeimininkui, kitur abiem su žmona. Veliuo
nos apl. tik iš vienų varpų, o Labanoro apl. vieną vaini
ką šeimininkei, kitą vyresnei dukteriai; Vainiką vienur 
nešdavo lėkštėje, kitur ant galvos, rankose, skarelėj. 
Mergaitės nešė vainiką vienaplaukės, be skarelės, šalia 
jos įsikabindavo kitos merginos ir moterys, už jų eida
vo vyrai, susirikiavę po du ar tris, dainuodami.

Vainiko įteikimas yra pati iškilmingoji pabaigtuvių da
lis, nes čia plovėjai, griebikės, rišėjai ir šeimininkai no
ri geriausiai pasirodyti. Dainuodami iššaukdavo šeimi- 
nlnką-kę. Po to perduodamas vainikas ir iš visur pasi
pildavo vanduo, ant visų, kur tik papuolė. Kitur Ir sako
mos ilgesnės kalbos. Žąslių apl. tarp nešėjų Ir šeimi
ninko vyksta dialogas: kaip užderėjo rugiai, ar daug gubų 
pripiovė ir 1.1. Jam smagiai ir linksmai atsako nešėjai. 
Veinerių apl. atsako dainuodami "Kiek vainikėly grūde
lių, tiek mes prikirtom kapelių". Veliuonos apl. Išėju
siems pasitikti šeimininkus sušunka tris kartus "Valio". 
Kretingos apl. su vainiku priėję plovėjai, paima dvi bal
tas molines lėkštes, ant kurių padeda abu atneštuosius 
vainikus. Po to visi pro "gonkas" sueina į vidų, kur ne
šant vainiką pradeda sakyti kalbą. Žeimelio apl. senelė 
pasitinka, paskui ją seka būrelis mergaičių su vainikė
liais ant galvų, toliau eina vyr. darbininkas su vainiku 
ir mergaitėmis, tada pasakoma "Tegul bus pagarbintas - 
Jėzus Kristus" ir senelė įduoda vainiką. Rietavo apl. dar 
prieš baigdami nuplauti rugius, darbininkai kreipiasi į 
poną klausdami, ar bus galima per pabaigtuves pasišokti. 
Gavus pono sutikimą, ant balto arklio vaikiukas siun
čiamas kviesti muzikantų. Prieš įteikiant vainiką, muzi
kantai eina pagal langus ir groja, tada šeimininkas pa
sveikina juos ir priima vainiką iš plovėjų, vėliau smagus 
šokis. Po to eina į didesnį kambarį ir vyksta llnksmava- 
karis.. Šeimininkas po oracijų dar duoda moterims pini
gų, o vyrams degtinės. Pirmą stikliuką išgėręs, visiems 
linkėdavo kitais metais vėl plauti rugius. Šeimininkui iš
ėjus, vakarui vadovauja vyr. darbininkas. Kitose apy
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TurlnyjeDemokratlnlu keliu, 
Lietuvių Bendruomenės es
mė, Išelvlškojl parengtis , 
Šis tas Iš studentiškų prisi
minimų, Lietuvos bajorų 
palikuonys, Varpininkai Vo
kietijoj, Žmonės, darbai Ir 
dienos, Gyvenimo pamaivos 
Ir kt.
BALYS SRUOGA MŪSŲ AT
SIMINIMUOSE, Spaudai pa
ruošė Ir Išleido Vanda j
S ruoglenė, Dailininkas Al
girdas Kurauskas.

Pratarmės pradžioje mus 
pasitinka šie žodžiai:" Nuo 
pat Balio Sruogos mirties 
pradėjome rinkti apie jį at
siminimus. Tačiau emi
gracijos Ir įsikūrimo naujo
se šalyse rūpesčiai Ilgokai 
trukdė sumanymą juos Iš
leisti. Keli artimi Sruogai 
asmenys,kurie galėtų daug X’
ką pasakyti, kaip Vincas V.4 
Krėvė, Vaclovas Biržiška 
jau atsiskyrė su šiuo pasau
liu, nespėję savo žodžio pla
čiau JartĮ.

Susidarius apie 1OO as
menų pas įsakymams , nori
ma buvo šiuo leidiniu atžy
mėti 25 m. sukaktį ntto Ba- , 
llo Sruogos mirties."

Knyga 552 psl., gražiai 
Išleista Ir labai įdomi, nes 
liečia vieną dinamiškiausių 
nepriklausomos Lietuvos 
kūrėjų, veikus į lite ratu ros Ir 
teatro srityse.

linkėse panašūs papročiai, vyrai gauna degtinės, mote
rys vyno, daugiausia vainikus įteikia prie gonkų.

Tenka pastebėti, kad vainikas žymi ne tik rugiaplūtės 
pabaigą, bet puošdamos reiškė ypač pas zarasiečius šei
mos valdžios turėjimą. Nors įteikiami ir Šeimininkėms , 
kai kur, bet vyrai tuomet gauna diržus-juostas. Duoda
vo dovanų ir šiaip: juosta, diržas, pėdos, triko jis, puokš
tė ir šluotelė. Pirmieji čia minimi dalykai įteikiami po 
vainiko tik šeimininkui, o du paskutiniai abiem. Tas do
vanas duoda šeimininkui, jei jam vainiko neįteikia, o šei
mininkei.

Juostų pinlmas ir įteikimas žinomas vi suriš skyrus Že
maitiją. O jas neša ir Įteikia tik vyrai. Jei merginos jas 
neštų, vyrams būtų negarbė. Veprių apl. jas neša plovė
jas, kuris plauna plačias pradalges, Labanoro apl. neša 
vyresnysis, o pinti jas padeda ir merginos. Nešama 
rankoje, permesta per petį, susijuosuS. Dažnai įteikus 
šeimininką sujuosia kartais ir sūnų, vėliau jie tas juostas 
dėvi ir bažnyčioje.

Pėdos nešamos, kai vainiko nepina. Paima vieną pėdą, 
. perplauna per pusę, varpas prikaišioja įvairių gėlių ir
neša namo. Kurtuvėnų, Vardukšmlų apl. nešąs pėdas per- 
sijuosia iš rugių nupinta juosta, parėjęs namo ir ženg
damas per slenkstį jis sako: "Rugelius nukirtome, gube
les sustatėme", o Įteikdamas šeimininkui pėdą dar jis 
priduria: "Kad tas pėdas laimę neštų, šeimininkas derlių 
vežtų", tuo laiku šeimininkei uždedamas ant galvos ir 
vainikas, jei jį plovėjai turi.

Trikojį daro mažai kur, tik Deltuvos, Vilkijos apl. JĮ 
padaro iš rugių pėdos, suriša po tris kojas. Jj daro,neša 
ir įteikia vyrai.

Puokštes daro Šakių apl. kai dar rugius plauna ir sta- 
to. Daro du, Jei rugiai geri, iš jų, o jei blogi iš žolių. 
Nupynę paslepia ir liepia rasti šeimininkui. Tada ten 
pat plovėjai vaišinami. j

Šluotelė daroma Gelvonių apl. , kur rugius kerta viena 
šeima, savi. Mergaitės iš anksto pasirūpina gėlių ir pa
sislėpusios taiso ją iš varpų. Toliau seka kiti papročiai, ,j 
oracijos.

Bus daugiau.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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nodiene
KUBA

IS praeito numerio)
Čia aš noriu aprašyti tlpiš- 

ką-kubletlšką patarnavimą.
Mes, aštuonlųasmenų gru

pelė, nueinam | Havanos 
viešbučio barą atsigerti- 
alaus. Ten randam du kelne
rius, du bartenderlus Ir vie
ną kasininką. Iš viso penki 
valdžios tarnautojai. Mes 
laukėm pusę valandos, kol ga
vom po‘ stiklinę alaus.

Kubiečiai pagamina gere 
lauš ir romo. Alų sunaudoja 
patys, o, romą eksportuoja | 
daugel} kraštų. Bet Kuboje 
viskas labai brangu. Vaikai 
ant gatvių puola prie turistų 
ir prašo paišelių. Trūksta 
šukų. Ziperlų bevelk neįma
noma gauti. Rusai ir čekai į 
Kubą atvežė daug ginklų, bet 
kodėl jie vaikams paišelių ne
galėjo atvežti ?

Kubos pakraščiuose gausu Nepaprastai graži vietovė,
vėžių, šrimpsųlr {vairių žu- 

Popuilariausia ir ska- 
i^auslayra "Cherna". Daržo
ves reikia laistyti, tocfel jos 
čia labai brangios. Morkų, 

□pūstų ir salotų neteko pa
stebėti, bet vaisiai labai pi
gūs ir skanūs.

Kuboje labai daug cukrinių
Švendrlų. Kiektikakis užma
to, čia jų neaprėpiami laukai. 
Juos kerta gruodžio mėnesj.
Juos kirsti valdžia iš miestų lauk kol jis pasišalins.
suvaro darbininkus Ir tarnau- Havanoję mus nuvežė paro-

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENYS - ‘ —
_ Pradedame spausdinti Montrealio lietuvių, susijusius su iv.

Kazimiero parapija istorinius ivykius, kaip yra paruošęs būda
mas vikaru kun. Jonas Gaudze

1924 m.birželio 4 d. susirinkime nutarė, kad visi d-jos na
riai privalo dalyvauti Dievo Kūno šventės procesijoje, -ap- 
vaikštant miesto gatvėmis.Išrinkti d-jos nariai prie vėliavos 
nešimo turi apsimauti baltomis pirštinėmis. Pirmininkas J. 
T’aznokaitis išreikalavo priimti pasiūlymą, kad be pirmininko

l .dimo nei vienas d-jos narys neturi teisės apleisti susirin- 
kimą.Tais pat metais klebonas J. Daknys davė patarimą, kad 
parapijoje geriau turėti vieną stiprią draugiją, kaip kelias 
silpnas. 1924 m. spalio 13 d. protokole užrašytas nutarimas : 
"kada išvažiuoja d-jos narys iš Kanados, jo mėnesinis mo
kestis vėliau nebebus priimtas iš kitos šalies, jei nori toliau 
pasilikti šv. Kazimiero d-jos nariu, turi gyventi Kanadoje". 
1924 m.gruodžio 14 d.susirinkime kun. J. Daknys ragino drau
giją prisidėti prie "Amerikos Romos Katalikų Federacijos". 
Jis išdėstė aiškiai ir gražiai dalyko praktiškumą, bet daug 
narių to tikslo nesuprato, o balsavimo metu daugumas pasi
sakė prieš, todėl šis reikalas paliko neįgyvendintas.

1925 m.vasario 15 d. šv. Kazimiero d-ja iškilmingai šventė 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šventę.Šv.Mišių metu

'os nariai dalyvavo su uniformomis (ženklais) ir ėjo prie 
sv.Sakramentų. Kada būdavo švenčiama šv. Kazimiero diena, 
visi d-jos nariai privalėjo dalyvauti bažnyčioje ir eiti prie šv . 
Sąkramentų. Tais pat metais draugija atšventė 10 metų baž
nyčios pastatymo jubiliejų.

1925 m.vasario22 d.d-ja suruošė vakarėlį, kurio metu buvo 
suvaidintas veikalas "Eglė Žalčių Karalienė"; artistams dra
bužius nuomavo iš miesto teatro. Vieną kartą klebonas J. Dak
nys išnuomavo filmą už $ 10 ir po vakarienės d-jos nariams 
ir kitiems rodė tą filmą.

Kiekvienais metais d-ja rinkdavo maršalką su metiniu $ 3 
atlyginimu.1925 m.maršalka buvo J. Paznokaitis. Tais metais 
buvo pertaisyta parapijos salės scena ir už tą pagerinimą d-ja 
sumokėjo $ 30.

1926 m. lapkričio 14 d. , buvęs d-jos pirmininkas S. Kvet- 
kauskas per advokatą pareikalavo jam išmokėti pašalpą už 3 
savaičių sirgimo laiką.Išgirdę tai d-jos nariai labai nustebo , 
o už tokį darbą norėjo visai pašalinti iš draugi jos, bet po gin
čų paaiškėjo,kad būta abiejose pusėse nesusipratimo. S. Kvet- 
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M. ČAPK AUSK AS

tojus. Žemės turtų Kuba turi 
labai mažai, todėl kraštas 
buvo, yra ir liks neturtingas, 
nežiūrint kokia ten valdžia 
bebūtų.

Mus nuvežė Ir | Kiaulių |- 
lanką, kur amerikiečiai buvo 
iškėlę 2. 000 antikomunistų 
kareivių. Dėl Šitos komiškos 
Invazijos- kubiečiai ant ame
rikiečių įsiuto, nes abi pusės 
turėjo didelių nuostolių.

Pati Kiaulių jlanka labai 
žema, daug pelkių, aukštų žo
lių ir krūmų. Desantininkai 
borėjo Kubą perkirsti per 
pusę, bet nepavyko.

Grjžtant iš Kiaulių {lankos 
mus nuvežė į krokodilų far- 
mą. Čia jiems tikras rojus, 
nes daug dumblo ir vandens. 
Krokodilų odos išdirbiniai 
eksportuojami | užsieni.

Vieną dieną aplankėm mul
timilijonieriaus Dupont pll|.

pliažas ir sodas. Jo bibliote
ka liko nepaliesta, nes visos 
knygos anglų kalba, o bran
genybės buvo išvogtos. Dabar 
visi kambariai restauruoti ir 
pirmame aukšte {rengtas 
restoranas.

Kuboje draudžiama foto
grafuoti kareivi. Jeigu nori 
nufotografuoti parką,.pamink- 
1 ą ar kate drą, nefotografuok, 
jeigu ten stovi kareivis. Pa

dytl revoliucinei pergalei pa
statytą paminklą. Čia Castro 
visada sako ilgas kalbas. Jie 
mėgsta ilgai kalbėti. Nuo
traukoje matosi kaip dabar 
atrodo Fidel Castro,

Ši nuotrauka paimta iš Ku
bos dienraščio "Granma", 
kuris turi tik 8 puslapius ii 
yra vlenintėlis Kuboje.

Mes labai nustebom, kad 
mums to paminklo neleido fo
tografuoti. Neleido net išlipti 
iš autobuso. Paminklas labai 
impozantiškas: didelis stul
pas, o prieky jo — susikūpri
nusi moteris.

Mes nusprendėm, kad tą 
paminklą Caštro neleidžia fo
tografuoti dėl to, kad moteris 
labai liūdnai atrodo. Nesima
to jokio džiaugsmo iš revo
liucinės pergalės? Suklupusi 
moteris nereiškia pergalę. 
Kai kurie turistai pastebėjo, 
kad stulpo viršūnėje kyšo te
levizijos antenos. Toks daly
kas netinka kelti | paminklą.

Žinoma, čia tik mūsų spė
liojimai. Tikros priežasties 
ir gidas nežinojo.

_ Savo grupė j e turėjom vlenq 
vyrą, kuris buvo Kuboje dai 
Batistos laikais. Jis tvirtina, 
kad dabar kubiečiai geriau at
rodo. Prie Batistos, ypač 
kaimuose, žmonės buvo tikri 
skarmaliai. Žmonės basi 
gimdavo ir basus paguldyda
vo j kapus. Dabar tokio skur
do jau nesimato.

Štai keli fakteliai apie ku
biečių pragyvenimo standar-
tą.

Darbininkas dirba 6 dienas 

Nadie puede predecir

cuando y como podre

paralizarse la

esoiral inflacionaria,

de orooorciones nunci

vistas, en que ha

entrado ei mundo

capitalista

po 8 valandas. Bet ne visi. 
Kiti dirba pto 10 valandų j die
ną. Viešbučių tarnauto
jos mums duodavo pusryčius 
7-tą vai. ryto ir tos pačios 
mums duodavo vakarienę 9 
vai. vakare. Tai sudaro net 
14 darbo valandų į dieną. Iš
dirbęs U mėnesių darbininkas 
gauna 4 savaites atostogų.

Blogiausia yra tai, kad ku- 
blečials negalima pasitikėti. 
Pav. paklausi vieno, kokio 
senumo yra tas viešbutis. Jis 
atsakys, kad viešbutis nese
niai Castro pastatytas. Kitas 
tau pasakys, kad tas viešbu
tis yra apie 100 metų senumo. 
Vienas sako, kad jų mokyklos 
turi tik vieną mėnesi atosto
gų, kitas tvirtina, kad moky
tojai ir vaikai turi' du mėn. 
atostogų. Vienu žodžiu sunku 
pasakyti kur teisybė ir kur 
melas.

Kuboje niekur nėra judėji
mą tvarkančių policininkų, 
kadangi nėra kas tvarkyti. 
Judėjimo kaip ir nėra. Poli
cininkai Ir kareiviai čia turi 
vienodą uniformą. Uniforma 
labai nuzulinta. Nuzulinta ir 
kelnerių uniforma, kuri vi
suose viešbučiuos elr restora
nuose yra vienoda, kadangi 
viskas priklauso valdžiai.

Saldainių ir šokolado Kubo
je nėra. Taigi valkams rojus 
nekoks, bet už tat pienas pi
gus. Natūralūs karvės pienas 
tik5 centai už didelę stiklinę. 
Kubiečiai labai dideli ledų 
mėgėjai. Pietus ir vakarienę 
jie visada užbaigia ledais.

Kubiečiai barzdų nemėgs
ta Ir vyrai švariai nusisku
tę. Uastro, tur būt, yra vie- 
nintėlis Kubos barzdyla. Ha
vanoje moterims draudžiama 
vaikščioti trumpomis kelnai
tėmis. (Pabaiga kitame nr.)

dangum
AMERIKOS SPAUDA ypač 

Čikagos,plačiai aprašė,kaip 
Nev York* o sen. Buckley Iš
kėlė re įkalą, kad JAV prašy
tų 35 laisvų tautų prabilti a- 
ple pavergtas tautas Rytų 
Europoj. Ten nuo 11-jo Pa
saulinio karo nėra laisvės Ir

Viršuje - Devintiniu precesija; apačioje Klemenso Juškevičiaus laidotuvės 

kauskas tvirtino, kad kitaip susikalbėti nebebuvo galima, tai 
ir pareikalavo priklausomą pašalpą išmokėti per advokatą. 
Pasibaigus ginčams ir pagaliau išsiaiškinus, buvo nutarta at
mokėti $ 15 pašalpos ir palikti toliau d-jos nariu.

Paskutinis žinomas rašytas protokolas buvo 1930 m. gruo
džio 14d.Susirinkimąatidarė pirm. M. Dirvinis; kuriame buvo 
užprotokoluotas nutarimas: 1931 m. sausio 4 d. šv. Kazimiero 
d-ja švęs 25 metus gyvavimo sukaktuves, į ruošiamą balių 
nariai įeis veltui.

Bus daugiau.

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

Skambink dieną ar naktį Ą,Ą, 
Tel. 52 1-2185.
Jai nori lietuvldkai kalbėti — skambink 
darbo valandomis 489» 539 1 (klausk Leo); 
o vakarais namų tol. 366 ■ 2548 arba 277 * 7868 
(Pavardės sakyti nereikia)

5 psl.

Ar matei? Naujas ženklas 
Montreallo autobusuose sa- 

( ko: Mink Iki autobuso galo- 
jel tu esi kaip dauguma ka
nadiečių,-tai bus vlenintėlis 
pratimas, kurį tu šiandien 
atliksi ’.

Mėgstu šią vietelę.Pernai atsivedžiau čia 
savo žmoną-ir ji pabėgo su smuikininku"

kReM 
VE/DRODž/m

žmonės yra Sovietų Rusijos 
įrankiais. Dr. Al. Berkis Sun 
Times lapkr. 8 d. padėkojo 
senatoriui Ir dar labiau pa
brėš ė, kad ten žmonės gyve
na terore. Mes pa rašyk lm 
sen. Bucldey padėkos laiš
kus. Jis, kaip žinom, buvo 
Maskvoje ir paslmatėsu po
grindžio vadu Sacharovu,ku
ris padėjo Ir S.Kudirkai.Či
kagos Tribune atžymėjo įdo
mų įvykį, kaip Iškilmingai 
priėmė Amerikos pilietybę 
prieš penkis metus atvykusi 
Iš Lietuvos Danutė Sudžius, 
kuri kilusi Iš Tauragės.Prl- 
slėkdama Amerikos vėliavai 
pareiškusi, kad ji laiminga 
tai daranti kraštui,kur lais
vė yra svarbiausia žmogaus 
gyvenimo prasmė.

VĖLINIU DIENĄ Upytės ir 
Panevėžiečlųklubal prisimi
nė mirusius savo narius. Ki
ti klubai nepaisė lietuviškų 
tradicijų,Vėlinių vakarą sau 
šoko. Vieni su žvakutėmis 
minėjo mirusius, meldėsi, 
kiti polkas varė. Negi neuž
tenka per metus laiko dar 

prisišokti, prlsikoncertuoti? 
Tačiau didelis pagarbos pa
reiškimas Ir tradicijų palai
kymas buvo pareikštas šv. 
Kazimiero Ir Tautinėse Ka
pinėse mirusiųjų lankymu, 
nors Ir lijo.

KUN. TRIMAKAS buvo pa
kviestas būti Llpnlūno kuo
pos dvasios vadovu. Jis dės
to Loyolos U-te Ir dirba Ve
teranų ligoninėje. Kai kurt 
spauda Iš jo pasišaipė, - tai 
tikrai nemalonu, kad tokie 
dalykai pas mus įvyksta: to
kio mokyto, dar jauno lietu
vio reikėtų gerai paieškoti. 
Jis apgynė daktaratą, yra f i- z 
losofljos Ir psichologijos žl- 

> novas, gabus lietuviškos 
spaudos redaktorius ’. Mes 
sveikinam kiekvieną' lietuvį 
Intelektualą, kuris pasiekia 
mokslus. Kaip džiugu, kad 
štai p. Šulalčlų sūnus Leo-. 
nas Vienoje apgynė daktara
tą. Jis su motina prieš kelis 
metus atvyko pas tėvą Praną 
iš Lietuvos. Linkime jam 
sėkmės gyvenime ’.

LIETUVOS GAMTOS vaiz
dų paroda vyksta JC. Dali.
Bugalllšklo Iš Anglijos virš 
šimtas kūrinių yra žmonių 
labai mėgiami Ir perkami. 
Šią parodą surengė Anglijos 
Lietuvių Klubas,kurio pirm, 
šįmet yra p.Šidlauskas.

PROF. MUZ. JURGUTIS, 
nesenai apsigyvenęs Chica
go’je, labai rūpinasi savo 
šeimos likimu, nes sužinojo, 
kad okupantas nežada Išleis
ti žmonos Ir dukrelės. Visų 
lietuvių labai prašo padėti 
vesti kovą. Lapkr. 15 d. Jis 
skaitė paskaitą apie dabarti
nį muzikos gyvenimą Lietu
voje. Padėkime jam, kaip 
padėjome Kudirkai.

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

5

5



Hamilton toronto Taupyk ir skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosovuoM namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

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

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieS ilgus savaitgalius “Talka” - 
Šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ: *
Depozitus (P.C.A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 
Terminuotus depozitus 1 metu 10% &
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11

Šiandieną vienas svečias 
aiškiai kažkuo nepatenkintas. 
Šio sekmadienio popietėj jam 
atrodo viskas negerai- Ir pa
ti, per daug žmonėmis per
pildyta svetainė, ir pietauto
jus aptarnaujančios jaunos, 
gražutės studentės, ir prie to 
paties stalo esą kaimynai.

Vienas, arčiau sėdįs vy
ras, neiškentęs pasiteirauja 
irzlųjį pietautoją Jo nepa
sitenkinimo priežasties. O 
tas, 1 yg būtų to laukęs, tuojau 
pradeda lieti savo pagiežą. 
Svarbiausia jo nepasitenkini
mo priežastis esąs, vakar 
įvykęs literatūros vakaras. 
Jis ėjęs į tą vakarą puose
lėdamas gražiausias viltis, 
pamatyti iškiliuosius mūsų 
literatūros, dainos ir muzi
kos žmones. Jam norėjosi

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

1 ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA! į
'i Kalėdų dovanoms išleidžiama daug pinigų mažaverčiams daiktams, >■ 

o kodėl nepasirinkti niekada savo vertės neprarandančių dovanų?
• LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai (šios dienos

. t vertė apie $600.00) parduodama tik už ................................
• VINCO KRĖVĖS RASTAI. 6 tomai (šios dienos vertė

■J apie $60.00) parduodama tik už ...............................................
■t • MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai (šios dienos vertė $100.00) 
;; parduodama tik už ...............................................................................
4 • ENCYCLOPEDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo- 
•r pedija anglų kalba), 6 tomai (šios dienos vertė $200.00) 
;• parduodama tik už .............................. ..........................................
' LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA

395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127,
•l Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759 >■ 
• t s ■
♦★♦★★★★♦★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ė*****

$299.00

$25.00

$42.00

$120.00

U. S. A

PRISIMINIMAI IŠ SLA . .
(Atkelta iš 3 psl.) 

cinis kolektyvas ir šiame sei
me maldavo ir prašė kuopų siųs
ti savo veiklos aprašymus ir pri
dėti nuotraukas, bus ir jos patal
pintas be jokio atlyginimo.

Kitas iškeltas klausimas pa
reikalavo ilgesnių diskusijų. Bū
tent: SLA seimus šaukti kas 3 
metai, o ne kas antri kaip dabar 
daroma. Įstatų komisija kuo
pų siūlymui kas 3 metai šaukti 
seimus, pritarė. Bet seimo dele
gatai įnešimus ir įstatų ko
misijos rekomendaciją, SLA 
seimus šaukti kas 3 metai at
metė 55 'prieš 12.|b Klausimas 
seimus šaukti kas 3 metai ir Flo- ‘ 
ridoje 57-tame seime buvo svar
stomas ir ten buvo atmestas. 
Vieno neapdairaus delegato buvo 
iškelta mintis, kad senesnio am
žiaus SLA veikėjus iš užimamų 
vietų atleisti ir į jų vietas pa
skirti jaunesnius, čia moty
vuotai pasisakė prieš ir SLA pre
zidentas. Ir teisingai. Jei Susi
vienijimas būtų daręs tokias 
klaidas, senus SLA veikėjus at- 
leidinėjęs, mūsų Susivienijimas 
šiandien nebūtų visa galva aukš
tesnis už kitus Susivienijimus.

Kaip praeityje buvo, nežinau 
smulknieniškai, nes 19 metų dar 
kaip priklausau prie Susivieni- 
pimo ir dar gyvenu Kanadoje. 
Bet šiandien prie Susivienijimo 
daugiausiai narių prirašo vy
resnio amžiaus SLA veikėjai, 
būtent: SLA veikėjas “jaunuo
lis” 78 m. M. Klimas — 59 na
rius, A. Baika jau pensijoje 67 
narius, J. Tumavičienė jau pen

sijoje ir naudoja kėdę su ratu
kais — 24 narius, A. Andriu
lionis pensijoje — 14 narių. Be 
abejo, jei pažvelgsi j “Tėvynę” 
š. m. birželio 28 d. ten rasi dau
giau tokių “jaunuolių”, kurie 
pirmauja naujų narių prirašy
me. šios skaitlinės apima lai
ką nuo SLA 57 1972 metų sei
mo iki 1974 m. SLA 58 seimo.

Susivienijimo veikla, kuopose 
ir narių prirašymas vyksta sėk
mingiau tose kuopose, kur at
siranda iš idėjos dirbančių Susi
vienijimo gerovei, nežiūrint ko
kio amžiaus asmuo.

| SLA prežidentui rekomenduo
jant Albinas Trečiokas už SLA 
veiklą .buvo pakeltas į Garbės 
Narius.

Sekantis SLA 59-tas seimas 
delegatai nubalsavo, kad būtų 
Chicagoje.

Steimą 7-tą sesiją užbaigus, 
atsistojimu ir tylos minute su
sikaupus buvo pagerbti mirę 
SLA nariai, savanoriai-kūrėjai, 
žuvę Sibiro tremtyje ir vergų 
stovyklose.

i Sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus. SLA 58 seimas 
užsibaigė 1974 m. liepos 4 dieną 
12:40 valandą.

’BALYS SRUOGA MUSU AT
SIMINIMUOSE” spaudai paruo
šė ir išleido V. Sruogienė, dai
lininkas A. Kurauskas, spaudė 
M; Morkūnas, Chicago, 1974 m., 
562 psl. ir iliustracijos. Kaina 
10 dol. Tinka Kalėdų dovanai. ,

Gaunama pas knygų, platinto
jus ir pas leidėja,

pamatyti romanistą, laurea
tą Juozą Kr ai i kaus ką. Jis la
bai norėjęs, pasiklausyti Ir 
pasigėrėti nĮuzlke Margarita 
Vaičiulėnaite. Ta Vaičiulė- 
naitė, kuri pereitais metais 
buvo išrinkta Miss New Bruns
wick ir kurios didžiulę, pusę 
puslapio užimančią nuotrauką 
patalpino Toronto dienraštis 
"The Sun". Taip pat jam Įdo
mu išgirsti buvę garsėjančią 
hamiltonietę Anitą Pakalniš
kytę. Tą puikiabalsę, pasigė
rėtinų scenos manierų solis
tę, kuri už savo koncertus 
kanadiečių tarpe yra laimėju
si 200(du šimtus) medalių. 
Žinoma, nu mažesnio susido
mėjimo buvęs vertas ir kelių 
poezijos knygų autorius, sve
čias iš Montrealio Henrikas 
Nagys. Bet svarbiausia jo dė- 
mėsį patraukęs ir dėl to jis 
Į koncertą atėjės, tai vie tinės 
poetės Laimos Švegždaltės 
dalyvavimas. Tos veiklios ir 
gražios aukštus mokslūs 
baigusios torontietės. kuri ne 
tik plačiai reiškiasi lietuviš
kam gyvenime, bet yra Įsi-' 
jungusi ir Į vietinės liberalų 
partijos sferas. Tos kūrybin
gos poetės, kuri turi sukūru
si daug eilėraščių ir netrukus 
rengiasi pasirodyti'su savo 
poezijos rinkiniu. Ns ir ką 
būtų galima daugiau pasakyti 
Ksda jis su tokiais lūkesčiais 
nuėjęs Į plačiai išreklamuotą 
parengimą ant scenos išėjusi 
programos vedėja pranešė, 
kad Laima Švėgždaitė šiame 
vakare nedalyvausianti. Tai 
Išgirdus, tiek jam, tiek vi
siems susirinkusiems buvo 
nemaloni naujiene, Kitaip ta
riant, visi kiti menininkai ga
lėjo atvykti iš įvairių tolių. 
Kaip muzikė Vaičeliunaitė iš 
Londono solistė Pakalnišky
tė iŠ Hamiltono o dailiojo žo
džio meistras Nagys net iš 
Montrealio; o čia pat gyve
nanti Švėgždaitė pasiteisini
mui suradusi tarnybinių rel-

kalų pretekstą. Svarbiausia, 
kai tai buvo padaryta tokiu 
ypatingu Krašto Tarybos su
važiavimo metu. Tokiu met” 
kada mes turėjome jungtis 
bendron visumon. Kada savo 
dalyvavimu turėjomp pagerb
ti mūsų posėdžiavusius atsto
vus, o jų darbingumo įverti
nimui, jų darbuotės poilsiui 
suteikti nors valandėlę jiems 
taip reikalingo iškiliosios kū
rybos dvasios peno...

Tai išgirdęs, tuoj įsiterpia 
kitoje stalo pusėje sėdėjęs 
vyras. Pradėjęs kalbėti jis 
sako kad gerai pažįstas pa
nelę Švegždaitę. Dėl to jis 
puikiai suprantąs kodėl Lai
ma nedalyvavusi tame kon
certe. Jeigu mergaitė ir ne
turėjusi ypatingesnio įsipa
reigojimo, ji žinojusi, kad
šiuo metu toks vakaras netu
rėsiąs didesnio pasisekimo. 
Arba kai p visuomenė* reaguo
sianti, kaip ji vertins posė
džiaujančius bendruomeni- 
ninkuslr pačią veiksnių dar
buotę. Kas gi matęs,kad to
kio ne eilinio literatūros ir 
muzikos vakaro metu, tokioje 
gausioje kolonijoje kaip To-
ronto, pasirodytų tiek mažai 
besidominčių žmonių. Ar kaip 
kitaip būtų galima paaiškinti 
torontitčių nesidomėjlmą 
Krašto Tarybos suvažiavimo 
proga Įvykusį literatūrinį pa
rongimą. Juk antra vertus,.
tokiu atveju vien tik suvažia
vimo dalyviai su savo arti
maisiais galėjo sudaryti di
desnį žiūrovų skaičių. O va
kar, kiek ji^ spėjęs paskai
čiuoti gyvo žodžio, poezijos, 
dainos ir muzikos mėgėjų te
buvę tik virš geros šimtinės.
Kai tuo tarpu, prieš dvi sa
vaites Prisikėlimo parapijos 
moterų rengtoji madų paroda 
susilaukė tokio didelio susi
domėjimo., kad klek pasivėi-: 
linę, vos be galėjo patekti Į tą 
pačią auditoriją, kurioje buvo 
literatūros vakaras.

93/i% už 90 dieną term, depozitus
9% už 1 metų term, depozitus 

i' 8 Vi % už toup. sąskaitos
6% už depozitus (čekių sąskaita).

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 vaL po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį nno 10 v. r. iki 8 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais Šeštadieniais uždaryta).

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates).
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus {vairius siuntinius Iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pordovlmui {vairių medžiagų ir kitų prekių.

Sąžiningai Ir greitai patarnautame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniai*, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto Iki 7 v. 
vakaro; ieštodienlais — nuo 9 v. ryto Ikl ' S v. vakaro.

LIETUVIŲ r>_ *•« Roncuvallss avi.,
(STAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO a, Ontario

Tolofonaa LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

se klaidingai pranešta, kad 
nario įnašą $ 1OO įmokėjo 
Lapinskas Petras. Turėjo 
būti Lapinskas Pijus. Už 
klaidą atsiprašoma.

GEDIMINO PILIES MENĖ vlų.

H. Andersono pas aka "Sniego 
Karalaitė", o vakare Vyt.A- 
lanto komedija "Šiapus už
dangos".

Vakariniame spektaklyje 
atsilankė apie 60-70 lletu-

• DALIS SLA VEIKĖJŲ SEKA SEIMO EIGĄ. k«ir«s: dr. A. Budreckls, A. Jurgėla. A. Gustus, J.
Šarąpąickas Ir J. Kiaunė.

6 psl.

Gruodžio m.l d., sekma
dienį, nuo 12 vai., Toronto 
Lietuvių Pensininkų Klubas 
ruošia bazarą Ir pensininkų 
darbų parodą 111 a. patalpose. 
Bazare bus skanių pyragų Ir 
kavos. Visi kviečiami atsi
lankyti.

Kūčių vakarienei pakvie
timus jau galima gauti LN 
raštinėje. Vakarienės patie
kalais paslrūplnaLN moterų 
būrelis. Apie vakarienės 
programą bus pranešta vė
liau. Pakvietimų kaina su
augusiems $ 6, jaunuoliams 
nuo 1O metų-$ 2, valkams Iki 
1O m. - nemokamai.

Pereito sekmadienio LN 
popietėje dalyvavo apie 250 
asmenų. Nuo ateinančio sek
madienio bus galima įsigyti 
LN Kūčių Ir Naujų Metų su - 
tikimo pakvietimus. Taip 
pat bus galima įstoti Ir Į LN 
narius.

TORONTE „
Gedimino Pilies vardo 

menės atidarymo Iškilmės , 
suruoštos LN moterų būre
lio praėjo Įspūdingai. Atsi
lankė gausus Toronto lietu
vių visuomenės būrys. Jų 
tarpe matėsi Toronto bur
mistras Crombie, al derm a- 
nas Nedrldge, konsulas 
J.Žmuldzlnas su ponia,T. Ž. 
redaktorius kun.P.Galda,A- 
napll lo kleb. kun. P. Ą. žubal is„ 
krašto tarybos pirm. Inž.E. 
Čupllnksas su ponia, arch. 
dr.Kulpa su ponia, Radijo Ir 
Televizijos valandėlės vedė
jas J.R. Simanavičius su po
nia Ir visa eilė kitų svečių.

Hamiltono "Aukuras" su
vaidino montažą Šimtmečių 
Lietuva. JĮ sudarė Ištraukos 
Iš V.Krėvės, J.Marcinkevi
čiaus, A.Škėmos Ir J. Gri
niaus dramos ve įkalu. Mon
tažo prologą Ir epilogą at
liko nenuilstama dramos 
darbuotoja Elena-Dauguvle- 
tytė- Kudabienė.

Po vaidinimo , aktorių ve
dami, svečiai suėjo į Gedi
mino pilies menę antrame 
aukšte. Čia jie buvo pavai
šinti lietuvišku midum. Lie - 
tuvių pilies menė yra įreng
ta pagal arch. dr. Kulpos 
paruoštą projektą.

Gyva IrpakilI nuotaika vy
ravo visą vakarą .Linksmi Ir 
patenkinti svečiai skirstėsi 
į namus jau po vidurnakčio.

TARPTAUTINIS 
DRAMOS FESTIVALIS

Prieš keletą metų federa
linė valdžia pradėjo remti Ir

DĖMESIO
TORONTIEČIAMS I ’ 
"NL" laikraščio atstovybės 
būrelis Toronte, dalyvaujant 
red.PaukMaiČiui ir vėl nutarė 
ruošti spaudos balių, kuris 
numatytas po Velykų. Lietu* 
viu Namuose. Baliaus datqj 
nustatys būrelio pirm. J. R. 
Simanavičius , suderinąs su 
kitų, organizacijų parengimais, 
kad nebūtų tuo pačiu laiku 
daugiau perengimų.

Būrelis išrinko NL ben
drovės Šerų.vajui vesti Stasį 
B an ei i, kuris tuo reikalu su- , 
daryskelių asmenų komisiįcį 

Visais vajaus reikalais 
kreiptis tel. 241-9632.

RINKIM Al ' 
Rašo Lietuvių Komitetas 

perrinkti lED ^EGRIDGE
NAUJI VĖJAI MIESTO į 
VALDYBOJE

Artėjant miesto savivaldy- 
bos rinkimams, tektų šiek 
tiek pagvildenti vieno kandi
dato Įnašą, netik viso Toron
to miesto labui, bet ir liet- 
vių labui. Toks kandidatas 
Toronto miesto antrą rajoną 
yraEd Negridge; ukrainiečių 
kilmės, 38 m. amžiaus, ve
dęs su dviem jaunais vaikais. 
Aldermanas Negrldge užaugo’ 
antrame rajone lankydamas 
Parkdale Public School ir 
Parkdale Collegiate. Jis bai
gė Vlndsoro ir Kalifornijos 
universitetus ir įsigijo char
tered accountant diplomą Ir; 
šiuo metu dėsto George Brown 
College. Tuo pačiu Ed Neg
rldge yra Toronto miesto vi

Koncertams reikalingas 
geras rojalis. Tuo tarpu 
šiam reikalui LN dar neturi 
lėšų. Būtų labai gera, kad 
lietuvių visuomenė šį reika
lą paremtų aukomis ar pas
kolomis. Tinkamam koncer
tams rojaliui, sako, reikia 
apie 5.000 dol.

Pereitą’savaitę į LN įsto
jo Petronis Edvardas įmo
kėjęs nario Įnašą $ 500,Pi
lipavičius Janina - $ 1OO Ir 
Rakauskas Antanas - $ 1OO. 
Nąrlo įnašus papildė Bum
bulis A ntanas-lr Monika po 
$ 75.

Pereitos savaitės žlnlo-

globotl tautinių grupių kultū
rą Kanadoje. Etninės grupės 
todėl suorganizavo savo pir
mą dramos studijų festivalį 
1972 m. Toronte, St. Law
rence Centre.

Šiais metais įvyko trečia
sis dramos grupių pasiro
dymas. Jame dalyvavo virš 
dešimties tautinių grupių. 
Lietuvius atstovavo Hamilto
no Aukuras,kuriam, nuo pat 
įsteigimo vadovauja režlso- 
rė Elena Dauguvietytė- Ku
dabienė.

Lapkričio 11 d. buvo pas
tatyti du vaidinimai. Dienos 
metu buvo statoma valkams

dybos narys, kuris atstovauja 
antrą rajoną.
LIETUVIŲ BIČIULIS

E d Negrldge susipažino su 
Toronto lietuvių reikalais kai 
KL B Toronto apylinkės valdy
ba padavė prašymą miesto 
valdybai paskirti vieno parko 
vardą lietuviams. Nors šis 
parkas nebuvo antrame rajo- ■ 
ne, lietuviai buvo suradę jį 
kaip draugą, kuris pllnal'pri- 
tarė šiai Idėjai. Po Ilgų švara?.; 
tymų ly ginčų, lietuviai įsigl- į 
jo "Park Lithuania"., Mūsų į 
laimėta, kad Aldermanas Ed 
Negrldge pasisiūlė plrmlnln- 

(Nukelta į 7 psl.)
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RINKIMAI. . .
(Atkelta Iš 6 psl.)

Mirus JUOZUI GRIGUI, 
gilia užuojautą reiškiame jo Žmonai Veronikai 
ir Švogeriui Albinui Kaziūnui -
_ , ... E. M. LeščinskaiCalgary, Alberta.

Netikėtai mirus PRANUI KUMŽAI, 
nuoširdi užuojauta jo broliui Lietuvoje ir visiems 
jo artimiesiems —

Augustinas Kalvaitis

Lapkričio 18 d. mirus STEPONUI BARTAŠIUI, 
kuris buvo palaidotas lapkričio 20 d. per šv. 
Kazimiero bažnyčią

PADĖKA,

Nuoširdžiai dėkojame visiems lankiusiems 
velionį, laidotuvių, namuose, bažnyčioje ir pa* 
lydėjusiems į kapines.

Ypatinga padėka kun. S. Kulbiui, S.J. už 
patarnavimą maldomis, atnašautas gedulingas 
mišias bažnyčioje ir palydėjimo^ j_kapines.

Taip gi, visiems nuoširdus ačiū už prisius* 
tus vainikus ir gėlės bei kitokius positarnavi- 
mus.

Testamento vykdytojai: 
Petronėlė Avižiene 
Frank Tautkus

Netikėtos mirties ištiktam, mirus PRANUI 
KUMŽAI, širdinga užuojauta jo broliui Lietuvoje 
ir visiems kitiems jo artimiesiems —

Anna ir Petras Aleknai

Lietuvių Namai Įsigijo $8, 500 
miesto pašaipą. Mūsų ąlder- 
mano manymu, tai ne tiek

dos miestų burmistram, kai 
"Gintaras1' iškeliavo Į Vakarų 
Kanadą.

Al Hermanas E d Negri dge 
gerai susipažino su Toronto 
lietuvių gyvenimu dalyvauda
mas Liet. Namų atidaryme, 
Karavane, Atžalyno metinėje 
šventėje, Vasario 16 d. mi
nėjime ir eilėje kitų parengi
mų. Jis Įspūdingai pasveikino 
Vliko Seimo dalyvius Toronto 
burmistro vardu ir asmeniš
kai pritarė Lietuvos laisvini
mo darbui. Jam teko duoti 
paskaitą lietuvių jaunimui ak
tualiais politiniais bei dau
gi akul tūriniai s reikalais. To
ronto Liet. Bend, turėtų būti, 
dėkinga mūsų aldermanui už 
burmistro - prokląmaclją 
"Lietuvių Dienų Toronte" 
Vasario 16 d. proga. Ta pačia 
proga E d Negridge suorgani
zavo lietuvių delegacijos pri
ėmimą burmistro kabinete ir 
ta proklamacija buvo Įteikta 
Lietuvos konsului J. Žmui- 
dzinui.

Ne per seniai E d Negri dge 
vėl aktyviai prisidėjo prie 
Lietuvos laisvės siekimo kai 
jis pristatė miesto valdybai 
rezoliuciją siūlant, kad Ka
nados federalinė valdžia ne
užmirštų savo Įsipareigojimą 
Baltijos kraštų pripažinimo 
klausimu ir ragino, kad Ka
nados vyriausybė Įtaigotų 
Australijos bei N. Zelandijos 
vyriausybes persvarstyti jų 
nutarimą. Ši rezoliucija buvo 
miesto valdybos priimta.

Be to, Alder manas E,d Neg
ri dge yra daug padaręs mies-

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel, 533-3531
st. Catharines

Petras Polgrimas

PENSININKAI.
United Auto Workers' Uni

jos 199 Lokalo lapkričio mė
nesio laikraštyj 71 asmens , 
išėjusio Į pensiją saraše yra4 
ir tokios pavardės: Stasys 
Kukta ir Juozas Paukštys.

Rodos tik vakar ar užvakar 
rašiau NL informaciją apie 

’St. Catharines General Mo

tors, kad priima darbininkais 
ir, turintiems blogus ar ne
pastovius darbus, siūliau čia 
išbandyt laimę. O tas "vakar 
ar užvakar" pasirodo buvo 
1950 metai. Ir Įvyk tu man 
taip, kad nepastebėta kaip 
prabėgo24 metai, beveik ket
virtis šimtmečio. O tada ieš- 
kojusieji darbo jau baigė 
dirbti. I. S.

kauti miesto parko komitetui , 
kad galėtų užtikrinti parko 
vardo gyvastingumą. Šiandien 
galime tik džiaugtis, kad mū
sų palyginus maža visuomenė 
Toronte turi vienąlš di džiau
gtų Ir gražiausių miesto par
kų.
POLITINIS NUSISTATYMAS

"pašalpa", kiek mūsų mokes
čių grĮžlmas visuomenei. Bū
damas geras draugas Toron
to burmistro David Crombie, 
EdNegri dge nekartą, lietuvių 
prašomas, pritraukė burmis
trą Į daug lietuviškų parengi
mų.

Tai buvo neproporcingai

tui. Būdamas ekonomistas jis 
buvo paskirtas 3-žmonių Bud
get Review Committee ir per 
jo kadenciją miesto mokes
čiai krito, kai kitur pakilo.

Neįmanoma išvardinti vi
sus Aid. Negridge darbus, 
ypač padarytus pavieniem as
menim gyvenantiem antrame

Per savo veržlumą ir pa- dažnas burmistro atsllanky- rajone. Statistika rodo, kad 
tijąųklujpą,, Ed Negridge ga- mas, kai pažiūri Į lietuvių tokių daį$^%uvoA^ 
Įėjo Įgyvehdlnttsavo politinę mažą procentą visų Toronto Lietuviai gyvenantieji antra- 
fllosofiją, kuri yra pagrįsta gyventojų. Per Aiderman Ed me rajone (Ontario ežeras, 
giliu tikėjimu Kanados tauti- Negri dge, buvo lengva "Ginta- Parkside Dr. , Bloor St. W. , 
nių grupių idealais ir jų kul- ro"tautinlų šoklų grupei gauti ir Dufferin St.) gali asmenlš- 
tūriniais bei politiniais išsi- iš burmistro parašytus pri- kai užsukti Į aldermano rinki

minę būstinę, kuri randasi 
2063 Dundas St. W. prie Ho
ward Park gatvės. Bet mums 
ypatingai svarbu gruodžio 2d. 
balsuoti už tokį kandidatą, ku
ris yra pilnai nusipelnęs lie
tuvių visuomenei ir Toronto 
miestui. Duokime Alderma-

relšklmais. Jo dėka Toronto statymo laiškus kitiem Kana

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

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

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu 
e Taisau ir remodeliuoju 
e Vasaros laiko saugojimas 

(Storage)1
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

m ui E d Negri dge progą mus 
atstovauti ne tik miesto savi- 
valdyboje, bet ir Metro Coun
cil. ‘ _

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSalle,P. Q.
Įvairi industrinė ir komercinė statyba ir datymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis, Taip pat 

INTERNATIONAL datų itpardavimas - tel. 366 - 6237 / 3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromo* įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti

įvcirfls medžio dirbiniai.

547 Lofleur Ave., LA SALLE 650, P.O. TEL. 366- 3884.

BELLAZZI LAMY INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langų renpai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybiois popieris, cementas, * 
B. P. iidirbLniui ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie- | 
monių pardavimas ir įren- 1 
girnas. Atstovaujame — '•
Hydro • Quebec iinuoma- 
vintui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.
'lumbing & Heating kontraktorlus.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1974. XI. 27

GIMTADIENIO PUOTA
Lapkričio 9 d. Įvyko Petro 

Polgrimo 60-to gimtadienic 
puota. Kadangi jubiliatas pri
klauso visoms St. Catharines 
esančioms organizacijoms, 
tai ir publikos susirinko arti 
šimto — apie pusė Lietuvių 
kolonijos. Prisidėjo svečių ir1 
iš toliau. Gausūs sveikinimai 
laiškais ir telegramomis net 
ganą iš tolimų vietovių. Do-
vana rašoma mašinėlė puo
tos vadovai Gudaitis ir Ali
šauskienė, puotos rengėjai 
Baronai ir Ališauskai.

Tokiuos pagerbimuos tvar
ka nusistovėjusi: Pirmas tos
tas už jubiliatą; antras už jo. i 
gyvenimo draugę; trečias už 
jubiliato nuveiktus darbus ir 
1.1 C tada jau sveikinimai ir 
lįrf ėjimai, dek’amacljos, 
dagios, šokiai ir kitokios 
linksmybės. Daugiausia pa
linkėta sulaukt antro šešiaj- f 
dešimtmečio. Kada tiek daug 
linkėjo, tai reik tikėt kad ir 
sulauks. Su juo labai norėtų 
tos datos sulaukti ir šias ei
lutes rašantysis. Ir ne iš no
ro taip ilgai gyventi, bet iš 
smalsumo kokie veidai tada 
susirinktų. Kaip ten bus pa
matysim vėliau. O P. Pol- 
grimui dar kartą nuoširdus 
liT ’'ėjimas sulaukt netik antro 
šes a ^dešimtmečio, bet ir iš
likti takiam pat judriam, kaip 
ir dabar.

Praeitu metu Kalėdų eglutės vaidinime "KALĖDOS MIŠKE". Iš 
kairės : Vyt. Gruodis, G. Naruševičiūtė, A. Žemaitaitytė, R. Lapinaitė, 
R. Valinskas, Zabielaitė, R. Žurkevičiūtė, A. Lapinaitė, K. Gruodytė
ir D. PieČaitytė.

MONTREALIO LIETUVIU 
LITUANISTINĖ. MOKYKLA 

pradėjo darbą rugsėjo 14 d 
Mokykloje veikla 9skyriai ir 
parengiamasis skyrius. Viso 
lanko 77 mokiniai. Mokyklos 
vedėjayraMonika Jonynienė.

Lapkričio 1O d. įvykęs tė
vų susirinkimas svarstė 
mokyklos reikhlus, padarė 
nutarimus, išklausė praneši
mus, išrinko narius į tėvų 
komitetą. Mokyklos metinė 
sąmata yra $ 4. 500.Paja
mas sudaro $ 2.000 tėvų^

mokamas mokestis, $1.000 
Quebec’o valdžios parama, 
$ 1. 500 organizacijų Ir as
menų aukos. Organizacijos 
i r asmenys prašom i ir toliau 
neužmiršti Lituanistinės 
Mokyklos, nors šiais metais 
kiekvienam laiškai siuntinė
jami nebus.

Išlaidos: patalpų nuoma- 
$ 500. Algos mokytojams- 
$ 3.500 ir kitos Išlaldos- 
$ 500.

Sustota prie vedėjos pra
nešimo, Iš kurio paaiškėjo , 

(Nukelta Į 8 psl.l

KALĖDINIAI
DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Prieš sudarydami dovanų siuntinius savo giminėms Lietuvoje, 
nepamirškime pasiųsti žemiau išvardintų prekių, kurios yra 

ten ypač naudingos ir pageidaujamos.
Stora “crimplene" medžiaga su ornamentais; tinka moterų 

eilutėms arba suknelėms; 1 jardas ____________________ $ 6.00
Lygi “crimplene” medžiaga suknelėms, 1 jardas$ 5.40 
“Crimplene” medžiaga su blizgučiais, 1 jardas__ __________$ 7.80
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 j. viename siuntinyje) 
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga, 3*4 jardo ___  $50.00
Labai gera eilutei angliška medžiaga, 314 jardo______ ____ — $43.00
Moterų apsiaustams medžiaga, stora, vilnonė, 3 jardai____ — $30.00
Minko kailis moteriškam apsiaustui$50.00 
Nailono kailis moteriškam apsiaustui, 3 jardai$36.00 
Vyriški arba moteriški užsegami megztukai (cardigans)___ $16.50
Vyriški nailono marškiniai$ 9.50 
Sulankstomi lietsargiai, labai geri____ _$ 8.00
Vilnonės gėlėtos skarelės arba “Cashmilon” skarelės su 
blizgučiais _ $ 7.20

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių iš čia 
negalima pasiųsti. Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui “Olimpia" rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu. Suda
rome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame paliki

mus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD, (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite mūsų 
kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAI! - LASALLE - 365-0770

TEL. 525-8971.

ony 5
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis ĮVAIRIOS PROGOS

to

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.O. 
601 St. J«oh Road. 
Tel. 695-3883

A «

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu, remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal i eČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

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

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 
vdltys. Sav. G. D e s r o c h e r s

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

Mechanizuotas ratų Ir kitų dailų reguliavimas. llorbs(Body) taisymas ir 
dažymas nauj ame garaže ir moder n i am i s priemonėmis. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, prfe Laplerreir vandens kanalo. Tel. 365-3364.

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LeSALLE 

**★

TEL. 366-7281

• Atliekami mecharlnial darbai

. I foras taisymas Ir dalymas

• Dunl.p padangos Ir bat.ri[os
Pardavimas gazolino ir alyvos— lietuviams nuolaida.

Savininkai: V. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252
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NL REIKALAI
Metų pabaigai artėjant, 

susiduriame su visokiais 
galutiniais atsiskaitymais. 
Didelė ar maža verslo kor
poracija, milijonus ar tik 
tūkstančiais savo apyvartas 
beskaičiuojanti, turi įrašyti 
į valdžios prisiųstus formu
liarus.

Tad Ir NL laikraščiui, 
kaip akcinei bendrovei tuos 
formalumus tenka atlikti. 
Reikalinga ir finansiškai 
atsiskaityti, nors nemokant 
pelno mokesčių, bet nusta - 
tytus minimumus, kurie vis 
kas met padidinami.

Taigi,kaip NL-va negali 
likti skolinga mokesčiais, 
laikraščio spausdinimo iš
laidomis, dirbančiųjų atly
ginimais bei kitomis išlai
domis, taip pat neturėtų būti 
užmirštos Ir skolos laik
raščiui. O jų yra apsčiai 
administracijos sąskaitybos 
knygose.

Su stambesnėmis neats įs
kaitymo laiku sumomis nė
ra tiek daug vargo, nes to
kių kreditorių nėra tiek 
daug. Problema yra sun
kesnė su paprastais prenu
meratų skolininkais .Juo la
biau, kai iš mažų sumų.už- 
delsus, susidaro didesnė. . ..

NL per visą savo, jau į 
ketvirtą dešimtį įpusėjusį 
gyvavimą, laikosi papročio 
ir metodo pasitikėti prenu
meratoriais. Gal priešingas 
metodas Ir būtų tobulesnis , 
bet skaitome, mūsiškis yra 
humaniškesnis. Didžiuma 

į NL prenumeratorių užsigau
tų, jei jam būtų nutrauktas 
laikraščio siuntinėjimas už
sibaigus prenumeratai. Vė
liau, kad skola Ir pasidaro 
didesnė, administracija ven

gia laikraštį sulaikyti. Rašo 
priminimus, raginimus, nu
rodo skolos sumą Ir 1.1.

Tenka pasakyti, kad nėra 
tiek daug tokių, kurie būtų 
laikraštį apvylę. Bet visgi 
yra visa, eilė neats Iškaičiusių 
Yra jau ir nuomonių,kad to
kias pavardes reikėtų pas
kelbti laikraštyje.

Šiuo tarpu, NL turi eilę 
pavardžių, uždelsusių net po 
kelis metus apmokėti prenu
meratas.

Prenumeratos mokestis 
nėra koks laikraščio ar 
bendrovės pasipelnymui, o 
tik kas savaitę jūsų namuose 
gaunamo laikraščio išlaidų 
padengimui.

Tad apeliuojame į visus 
suvėlavusius ir prašome at
siskaityti. Tikime,kad neuž- 
slgauslte už paraginimą, su
prasdami, kad tik spausdin
tas žodis, lietuviškas Ir lais
vas padės mums atsilaikyti 
ir padėti mūsų kraštui ne
pranykti svetimybių potvy - 
nluose. NL

MONTREALIO LIETUVIU...
~ (Atkelta iš 7 psl.) 

kad ne visi tėvai nuperka 
valkams reikiamus vadovė
lius, ar neužs įmoka už juos , 
ne visi tėvai prižiūri, ar yra 
paruoštos pamokos, nepatik
rina, ar valkas turl-paslima 
savo mokslo priemones.

Į tėvų k-tą buvo išrinkti Ir 
vėliau pasiskirstė pareigo
mis: Vincas PIEČAITIS-plr- 
mlnlnkas, Bronius STAŠKE- 
VTČIUS-kas įninkąs, Dalia 
GRUODIENĖ- sekretorė, 
Marija JURKIENĖ-švietimo 
reikalams. Julija BERNO
TIENĖ,Emilija VERBYLIE - 
NĖ,Kostas MICKUS -nariai.

Kalėdų Eglutė bus cruod-

e NL spaudos balius įvyks 1975 
metais vasario mfen. 8 d.,Šešta * 
dienį prieš užgavėnes, Šv. Kaži - 
miero parapijos salėje. Prašome 
visus lietuvius tai dienai rezer* 
truotis laikų, ir jokių parengimu 
nedaryti. NL.

žlo m. 22 d. sekmadienį Auš
ros Vartų parapijos salėje .

Nors šiais metais mokinių 
skaičius nesumažėjo,bet pa
rengiamajame Ir pirmame 
skyriuje daugumas mokinių 
jau sunkiai valdo lietuvių 
kalbą. Tėvai sugavo vaikais 
namuose turėtų kalbėti lie
tuviškai.

Lituanistinis seminaras 
praeitais metais bandytas 
atgaivinti, sušaukęs 4-Iom 
paskaitom, sustojo. Bus 
Ieškoma būdų lituanistinį 
seminarą atgaivinti.

• ’NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui | 
| tik už $5.00 metams I t

j Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos

| mokesčiu.

I
ii __ ___

( Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

GPHARMACIE

agnon
ROBERT GENDRON LPH.™p.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATI DARA NUO 9 V AL. RYTO IKI ,11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

DR. V. GIR10N1ENĖ
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

5330 L’Ajiomption Blvd.
Montreal, 

Tel. 265-3635

1410 Guy St. pirmas aukštas, 

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

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rite Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528

ADVOKATAS

Rj.Isganaitis ba.bcl
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1126, namu 678 3660

Dr. A.S. popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C-. E.R.C.S.(C>

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

' NOTARAS

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

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

I ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A-, B.C.L.
168 Notre Dame Street E. .Suite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

8 f Sl.

Litas
SANTAUPOS Į BONDUS
Šių metų Canada Savings 

Bonds turėjo nepaprastą pa
sisekimą. Jų buvo parduota 
už rekordinę keturių bilijonų
ir 2OO mil.dol. sumą. Pag
rindinės jų patrauklumo 
priežastys buvo dvi: _ gana 
aukštos 9 3/4% palūkanos, 
vienodos per visus devynius 
metus, Ir galėjimas juos bet 
kada iškeisti į pinigus be 
nuostolio Ir baudos.Į bondus 
perėjo daug santaupų iš ban
kų ir kredito unijų. "Litas" 
bondų pirkimui nariams iš
mokėjo netoli 200.000 dol . 
Užtat Iki 5 m ii. dol. rugs ėjo 
mėnesyje trūko tik 7.000 
dol., spalio mėn. jau 38. 
OOO dol./m lesto mokesčiai/ 
o lapkričio pabaigai gali, žino

‘Mykolas Lukošius tarpe dukters Mlchellne ir žento Algio BeniuSlų. 
Nepaprastai tėtis nustebo įžengęs į dukters namus, kai pamatė juos 
pilnus svečių. Jie, to vakaro gražiai paruoštose vaišėse ir laukė šio 
"kaltininko", kuris, kaip matome H. Adomonio nuotraukoje, atvyko ne 
ĮJam suruoštų 75 metų amžiaus sukaktį, bet kaip dažnu, paprastu sa-
vpjų aplankymu. Vėliau visi kartų visų Šeštadienio vakarę/ spalio 19 
d.) kartu šventė tokių kilnių sukaktį.

MOKAME
PILNA DAIKTU VERTĖ - 

JŲ PIRKIMO KAINA

MOKAME IR
DAUGIAU,

JEIGU DAIKTAI KAINUOTŲ 
DAUGIAU DABARTINĖMIS KAINOMIS.

NEATSKAITOMA UZ AMORTIZACIJA I 
TAI RETA NAUJIENA DRAUDIMO SRITYJE. 
apsidrauskite

ROYAL INSURANCE GROUP - NAUJA SPECIALIA 
NAMŲ SAVININKO APDRAUDOS FORMA.

ADAMONIS Insurance Agency Inc.
VJSŲ KOŠIŲ APDRAUDA! TeL 722-3545

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

JSSl D.N.BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Raaltias Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305,
MKM«,S Tel: 273.3442, 273 - 9 18 1, 737 ■ 0844.

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

- —- ■ ■■ .J ■ " ...................................... ■■ ........................ '   

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

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

UNITED TRUST REALTIES, 
7995 Blvd. Les Galeries. D* Anjou, P.Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO agentūra 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-1120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L. 10 N A S , B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

INFLIACIJA???
SUMAŽINK 50% MAISTO

IŠLAIDAS 

D A B A R I

Metodas yra patvirtintos Valdžios ir Vartotojų.
Tūkstančiai naudoja dabar ši logiškų ir neklystantį 
metodų^ Šiaurės Amerikoj ir gelbstisi nuo inflia
cijos.

Jūs galite įsigyti metodų ir informacijas(kurių 
skaičius ribotas) prisiųsdami vardų ar pavardę, 
adresų ir $ 1.00 šiuo adresu:

i Fiat Lux Institute
1255 University Street 
Suite 309, Montreal, Que.

trūktljau viso 100.000 dol. 
nežiūrint gana didelių įdėji
mų Iš kai kurių taupytojų 
pusės. Bondų pardavimą su
stabdžius, bankai jau suma— 

palūkanas už taupo
mąsias sąskaitas nuo 9 1/4% 
į 8 3/4%.

BE NDRUOM E NĖS J AU NIM O 
STOVYKLA BALTIJA 
Buvo sudaryta stovyklos 

v-ba Ir savo posėdyje pasls- 
klrstėparelgomls sekančiai 
Algis Kllčlus- pirmininkas, 
Albertas Norkellūnas-plrm. 
pavaduotojas,Vincas P lečal- 
tls-stovyklos admlnlstrąto-

ATKREIPKITE
dėmesį.)

DEIMANTU IŠPARDAVIMAS 
apsiginti nuo infliacijos.

INVESTUOK $5.Q0 ir mū
sų brošiūra nurodys tokio ga
rantuoto investavimo galimy
bę. Rašyti FIFTY-EIGHT 
FACET DIAMOND 
CORPORATION 
1111 Finch Avenue West, 
Suite 158 
Downsview, Ont, Canada 
M3J 2E6 i

BERNELIAI ATSILIEPKITE 1
Marija Vyšniauskaitė apie 50 

metų amžiaus, gyvenanti Suval
kų Trikampyje, neri susirašinėti 
su panašaus ar vyresnio amžiaus * 
lietuviais. Norintieji susirašinė
ti kreipkitės per J. Keršį, gyve
nantį 1269 Stephan, Verdun, Mtl.

rlus, Petras Adamonls-lė 
telkimui Ir Informacijai, Jo-''* 
anaKęsgalHenė- sekretorė,1 
Juozas Šlaučlulls- kasinin
kas. Iš kitų nutarimų pami
nėtina: 1/ Įsigyti savo/bend- 
ruomenės/ nuosavybėn Iki 
šiol nuomuojamą stovyklos 
žemės sklypą /apie 24 ak
rus/ prie Sylvere ežerp St .1 
Donat. 2/ Pravesti piniginį 
vajų Montreallo lietuvių vi
suomenėje stovyklos reika
lams: žemės įsigijimui, 
pastatų remontui Ir patobu
linimui. Vajus bus vykčk 
mas laiškų būdu, paslun- 
čtant kiekvienam Montrea
llo lietuviui,prašant prlsl 
dėti savo įnašu. 3/ Šiais 
metais sukanka 1O metų nuo 
stovyklos veikimo. Anks
čiau per 2-3 savaites sto
vyklavimo praeidavo daug 
jaunimo Ir šią paskutinę va
sarą stovyklavo apie 120 
skautų Ir ateitininkų.

P. Adcmonls
a Mirė Slmanas Mozūraltls, 
sulaukęs virš 8Om. amžiaus. 
Paliko žmoną Šėlom ėją, sūnų 
Juozą Ir jo šeimą.
• A. Mockaus yra minis 
motina-Anglijoje.

E.U. R JC_O_ĄU

Siuvame ir remodeliuojame 
kailihius, kepures, stoles ir 
kitus kailių išdirbinius.

Kainų teiraukitės
Fabrike, tel. 845 - 2912 
Montreal, P.Q.

f MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astro
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITI KETINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Salai Manager 
(Lietuvis atstovas) 0 UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 

PASINAUDOKITE I 
PASIKALBĖKITE SU I

'Manager*, 
LEO GU ŠĖKAS

muu
GM

montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the ood of Sbortxooko Stroot Wot)

Telefonas: 766 5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas-------------- 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.75%
Tenn. ind. 1 m. _________ 10.0%

Trumpalaikiai indėliai
Įvairuojančiomis palūkanomis.

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines______________ 11.5%
Neklln. turto 11.0%
Čekių kredito_ _________ 12.0%
Investacines nuo _________ 11.5%

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

Kooperatyvinė namų ( iki 4 buty ) ir narnai Inventoriaus apdraudė. 

Kreiptis: Gil Constantin!, C.I.B., Quebec Credit Union League,
1 7 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-58 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St, pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 0 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 t 
liti 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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