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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS

GRAIKIJA ATMETE 
MONARCHIJĄ

Graikija visuotinu balsa
vimu atmetė pasiūlymą grą
žinti monarchiją į valdžią.

Karalius Konstantinas su 
šeima nuo 1967 m. pasitrau
kė iš Graikijos ir kurį laiką 
gyveno Italijoje, vėliau ir 
dabar- Anglijoje.

UŽDRAUDĖ IRA

Venezuelos ir arabų alyvą 
rytinei Kanadai.

Jautienos įvežimo suvar
žymas esąs padarytas dėl to, 
kad Kanada norinti sustabl- 
llzuotl jos kalnas Ir prade
danti daryti prlmokėjtmus 
ūkininkams. Importas su
griautų visą tą paramos sis
temą. .

Tik ateitis parodys, klek 
visi šitie Ir kiti E. Trudeau 
aiškinimai paveikė JAV va
dovu s:

PLIAS/ALIAS DVYLIKTOJO SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA 
' ( Suvažiavimas ivyko XI.30 ir XII. 1 d. Chicagoje) 

vę r nepriklausomybę.
° K liečiami visi gamtos 

tiksliųjų mokslų sričių lietuviai 
jungtis į PLIAS ir ALIAS, kas 
numatyta sąjungos įstatuose, 
siekiant bendrųjų profesinių ir į 
lietuvybės tikslų.

4. Suvažiavimas skatina nau
jąją Centro Valdybą ir toliau 
tęsti jaunesniųjų kolegų įtrau
kimo j organizaciją akciją ir 
remti jaunimo organizacinius 
pasTeiškimus, reikšmingus tau-

1. Suvažiavimas sveikina vi
same pasaulyje išsisklaidžiusius 
ir-Tėvynėje bedirbančius lietu
vius inžinierius, architektus, 
gamtos mokslų ir kitų artimų 
profesijų atstovus.

2. PL.IAS ir ALIAS nariai 
kviečiami aktyviai dalyvauti lie
tuvei išeivijos organizacijose, 
remti mūsų bendrinių organiza
cijų veiklą konkrečiu darbu, ak
tyvai ir vieningai prisidėti prie 
visuotinės kovos už Lietuvos lais-

tos ateičiai bei lietuvybės išlai- nirm. inž. J. Jurkunui, uz suva- 
kymui.

5. Suvažiavimas pageidauja, 
kad Centro Valdyba organizuo
tu konkursus, parodas, ekskur
sijas ar kitus pasireiškimus, tiek 
lietuviškos architektūros kūry
bos skatinimui, tiek ir kitų sri
čių veiklos kėlimui.

6. Suvažiavimas pageidauja 
t^sti Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumus ir Pasaulinės Lietuvių

Brltanljos parlamentas 
priėmė įstatymą,kuriuo už
draudžiama veikti IRA/Trlsh 
Republican Army/. Visiems 
žinoma, kad Airijos respub
likinė armija, kaip ji savi 
vadina, savo uždaviniu laiko 
bet kokiomis priemonėmis 
atsiekti Šiaurės Airijos 
prijungimo prie Airijos . 
Pravartu pažymėti, kad šito
kios rūšies organizacija vie
šai Britanijoje galėjo veikti 
tik dėka nepaprastų šio 
krašto demokratinių laisvių.

JAV PREZIDENTAS FORDAS PRANEŠIMĄ DARO KONGRESE

šlavimui suteiktas patogias pa
talpas, Eugenijaus Bartkaus 
and Associates ir “Venta” EngL 
neering Co. vadovybei už suva
žiavimo dalyvių vaišes.

11. Suvažiavimas reiškia pa
dėką Chicagos ALIAS skyriaus 
Techn. Spaudos Sekcijai už žur
nalo “Technikos žodžio” reda
gavimą ir leidimą.

Taip pat kviečiami ir kiti sky- 
'''okslo Draugijos steigimo dar- 'riai, kaip įstatuose numatyta, su 

daryti spaudos sekcijas, tikslu — 
telkti daugiau 
darbių, ypač 
kartos tarpo.

Suvažiavimo 
Danys.

Rezoliucijų komisija; V. Vi
dugiris (Los Angeles, Cal.), J. 
Stankus (Toronto, Canada), J. 
Mikaila (Detroit, Mich.), J. 
Rimkevičius (Chicago, Ill.), G. 
J. Lazauskas (Addison, Ill.). 
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IS FIRMOJO KANADOS 
LIETUVIU JAUNIMO 
SĄJUNGOS 
APLINKRAŠČIO
KLJS valdybą su daro: Al- 

mis Kuolas- pirmininkas , 
Gabiją Juozapavlčlūtė-vice- 
plrmlninkė, Rūta Čepaitytė- 
sekretorė, Romas Pute ris - 
iždininkas, Ramutė Birgely- 
tė- ryšininkė jaunimo orga-

bus.
7. Suvažiavimas skatina visus 

narius įsigyti svarbiuosius vei
kalus, būtent; Lietuvių Enciklo
pediją anglų kalba ir ją skleisti 
lietuvių ir kitų tarpe; Lietuvių 
Profesorių Draugijos išleistą ka
pitalinę knygą — “Lietuvos Uni
versitetas 1579—1803—1922”; 
Jurgio Gimbuto ir Juozo Danio 
redaguotą ir Akademinės Skau- 
tijos leidyklos išleistą prof. Ste
pono Kolupailos monografiją ir 
kitus vertingus leidinius.

8. Centro Valdyba prašoma 
propaguoti lietuvišką architek
tūrą, kurios sąvoka gali būti 
geriausiai vystoma tik lietuvių 
architektų. Reikia kreipti ypa
tingą dėmesį į mūsų 
nės lėšomis statomus

Skatinti jaunuosius 
tus studijuoti Lietuvos 
tūrinį palikimą ir tai panaudoti 
savo akademiniuose projektuo
se. Taip pat saugoti esamuose 
pastatuose lietuviškas apraiškas.

spaudos bendra
is jaunesniosios

pirmininkas J.

visuome- 
pastatus. 
architek- 
architek-

Tačlau paskutinės bombos 
Birmingame ir Londone ir 
britus jau Išvedė iš kantry
bės. Įstatymas leidžiapol i- 
cljos nuožiūra areštuoti įta
riamus teroru asmenis, de
po rtuot i, da ryt i k ratas, va r- 
žyti įvažiavimą iš Airijos ir 
1.1. Įstatymo paskelbimą 
IRA pasveikino suintensy
vintais sprogdinimais.

TRUDEAU BANDĖ ĮTIKINTI 
FORDĄ
Kanados m’misteris pirm. 

E. Trudeau praeitą savaitę 
lankėsi pas JAV prezidentą 
Fordą. Tatai buvo ne tik 
mandagumo ir susipažinimo 
vizitas, bet ir aptarimas vi
sos eilės problemų, kurių 
svarbiausia-Kanados noras 
palaipsniui mažinti alyvos 
eksportą į JAV. Po pasima- 
tvmo su Fordu,min. pirm. 
Trudeau pusryčiavo su eile 
senatorių ir davė spaudos 
konferenciją.

E. Trudeau tvirtina, kad 
nors jis nė vienu klausimu 
nepasiekė susitarimo, bet 
jam pavykę įtikinti JAV pa
reigūnus, kad šalia JAV, 
Kanada turi savų specifinių 
interesų Ir kad su tuo reikė
tų skaitytis. Jis bandė įti
kinti Fordą ir senatorius , 
Kad alyvos eksporto mažini
mas į JAV naudingas abiem 
pusėm. Esą Kanados ištek
liai riboti ir greitai alyvos 
trūks pačiai Kanadai, todėl 
geriau mažinti importą iš 
Kanados palaipsniui, kaip 
kad ją sustabdyti iš karto, 
ištekliams išsekus. Paga
liau, JAV pačios siekia iki 
1980 m. pasidaryti energija 
nepriklausomos nuo kitų 
kraštų. Eksportinis muitas 
į JAV už alyvą nepadarąs 
jos brangesne, kaip Kanada 
moka už importuojamą iš

NESUTARIMAI DEL ALYVOS 
TEBESITESIA

Federalinė ir provincinės 
valdžios dar nesurado komp
romisų dėl pajamų už alyvą 
pasidalinimo. Nesenai įvy
kusi Kanados natūralinių 
turtų minlsterių konferenci
ja išsiskirstė be susitarimo. 
Iš dešimties provincijų 9 
pasisakė už provincijų pir
mumą į pajamas, gaunamas 
iš alyvos,kasyklų etc., ir 
tik Naujosios Škotijos prem
jeras vienas liko federalinės 
valdžios pusėje.

Netrukus įvyks Federali
nės ir Provincinų valdžių 
finansų ministeriųkonferen- 
cija, kurios pagrindinis sie
kis ir bus alyvos problemų 
išsprendimas. Min. pirm. E . 
Trudeau tuo klausimu siūlo 
provinciniams premjerams 
susitarti su savo federall-

Federalinė Kanados valdžia, 
tačiau tam reikalingas Al
bertos sutikimas. Atrodo, 
kad Alberta pati linkusi eiti 
į tą projektą ir tos progos 
neužleis Federalinei val
džiai.

BOURASSA 
PRANCŪZIJOJE

Pereitą savaitę, kai E. 
Trudeau lankėsi Washingto- 
n’e, premjeras Bourassa- 
Paryžiuje. Jis buvo priimtas 
kaip valstybės galva, lygiai 
taip, kaip nesenai buvo su
tiktas ten pat lankęs is Kana
dos premjeras Trudeau. Jam 
net buvo suteikta garbė da- 
lyvautiPrancūzijos ministe- 
rių kabineto posėdyje. Be į- 
prastų deklaracijų apie kul
tūrinį ir ekonominį bendra
darbiavimą, buvo paskelbtas 
susitarimas dabar statomos

James Bay hydro-elektrlnės 
srityje statyti 6 bill jonų dol. 
vertės u ran i jaus žaliavos 
apdirbimo pastatus, kurie 
aprūpintų Prancūzijos ato
mines jėgaines žaliava. 
Projektui rellcallngas Fede
ralinės valdžios sutikimas 
ir vietinių gyventojų indėnų 
pritarimas. Keliama didelių 
abejonių, ar tokia pramonė 
Quebec’ui reikalinga ir ar 
tam statoma James Bay e- 
lektrlnė.

• Kanados Geležinkelis pa
leido Turbo traukinį rytais, 
nuo pirmadienio Iki penkta
dienio imtinai.šalia regulia
raus popietinio visomis sa
vaitės dienomis.

CN kas dien, Išskyrus 
sekmadienius, paleidžia
Turbo Montreal- Ottawa ir 
atgal ruožu.

9. Kviečiami visi architektai, 
kiek įmanoma, stebėti Tėvynėje 
bevykstančią architektūrinių pa
minklų išsaugojimo raidą ir vie
šai protestuoti dėl pastebėtų ne
tikslumų, restauruojant ir išlai
kant Lietuvos meno ir architek
tūrinius palikimus.

PLIĄS ir ALIAS suvažiavi
mas džiaugiasi architektų atsiek
tais laimėjimais ir darbais Lie
tuvoje, bet kartu apgailestauja, 
kad pasaulinės reikšmės kai ku
rie Lietuvos, ypač Vilniaus, ar
chitektūriniai paminklai (baž
nyčios ir kt.) daugumoje yra ap
leisti, sužaloti ir neatstatomi, 
nesilaikant pokarinės Vakarų 
Europos restauracijos principų.

^0. Suvažiavimas reiškia pa
dėką už atliktus darbus: buvu
siai PLIAS ir ALIAS Centro Val
dybai, jos pirm. dr. P. Mažeikai 
suvažiavimo šeimininkams — 
Chicagos ALIAS sk. valdybai 
skyriaus v-bos pirm. K. Burbai, 
skyriaus ’Moterų Pagelbiniam 
vienetui, pirm. Vilhelminai La
pienei ir visiems dalyvavusiems 
paskaitininkams.

Taip pat dėkojama Lietuvių 
Tautinių Namų vadovybei, jos

nlais opoziciniais partijų 
vadais irpasiūlytl savo pro
jektus alyvos problemų iš
sprendimui.

Atrodo, kad kompromisas 
bus rastas, kadangi federali
nės valdžios išstūmimas iš 
natūralinių Kanados turtų 
eksploatacijos apmokestini
mą paverstų niekais pačių 
provincijų reikalavimą vie- 
nodesnio pajamų paskirsty
mo tarp provincijų.

Nesutarimai dėl alyvos a- 
telties Kanadoje privedė prie 
privačių alyvos kompanijų 
investacijų mažinimo naujų 
alyvos šaltinių ieškojimui < 
tyrimams ir Albertos alyvi
nių smėlynų Išnaudojimui . 
Vietoje iš šio pasta rojo pro
jekto išėjusios Atlantic 
Richfield /A rco/kompanijos 
su 30% Šeru, siūlosi ateiti KAUNO MARIOSE

nlzacijoms, Silvija Šarkutė- 
ryšlninkė neorganizuotam 
jaunimui, Algis Čepas- 
techninlų reikalų vedėjas- 
narys.

Ši valdyba jau pradėjo sa
vo darbą posėdžiais dėl ar
tėjančio Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Ir įsi
jungimo į Kanados Lietuvių 
Bendruomenės veiklą. Bet 
pagrindinis įvykis, kuris 
reikalauja viso užsiangaža
vusio lietuviško jaunimo dė
mesio- tai KLJS studijinis 
suvažiavimas, kuris įvyks 
Ročestery, New York, gruo
džio mėn. 28-29-30-31 d.Už 
visas keturias dienas ir 
Naujų Metų sutikimą nekai
nuos daugiau kaip $25.

Šio suvažiavimo tikslai y- 
ra aptarti KLJS veiklą, iš
diskutuoti 111 PLJ kongresą- 
programą, Šiaurės Amerikos 
Lietuvių jaunimo atstovų 
rinkimas į 111 PLJK, finansų 
telkimas, kelionės ir 1.1.

Pirmąsias dvi dienas 
vyks visokių sąjungų suva
žiavimai, paskutiniąsias dvi 
bus Šiaurės Amerikos suva
žiavimas. Ruošiamas taip 
pat įvairios vakarinės prog
ramos, šokiai ir naujų metų 
sutikimas.

Iki gruodžio 16 d. regis
truotis: KLJS 
102 Beresford avė, Toronto, 
Ont. ,M6S-3B1, Canada

Po gruodžio 16 d. - 
Jūratė Krokytė 
69 Fern Castle Dr. , Roches
ter, N.Y. 14622

Daugiau informacijos vė
dliai spaudoje. Galite skam.- 
blnti Rasai 366-1210.

— •> —
DĖMESIO !

NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
laikraiti tik už $5.00 pirmuosius po 
uisisakymo metus naujiems skaity‘O» 
jams. Spausdinama atkarpa 8 psl. 9 
kviečiami pasinaudoti.
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(/ž Lietuvos išlaisvinimą! U t ištikimybę Kanadai! ' 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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LIETUVIŠKOS ENCIKLOPEDIJOS 
REIKALU

Jau praėjo beveik dešimt
metis kaip pasirodė Kapo
čiaus išleista lietuviška en
ciklopedija. Sunkiai jis atliko 
šį milžinišką darbą ir parodė 
pavergtai Lietuvai, kad išei
viai svetimame krašte juos 
pralenkė ir anksčiau už juos 
išleido didesnę ir išsamesnę 
enciklopediją. Tokios didelės 
enciklopedijos išleidimas bu
vo tikrai Kapočiaus ir jo šta
bo didelio pasiaukojimo dar
bas. Dabar jis baigia atlikti 
ir naują didelį darbą, tai iš
leidimą lietuviškos enciklo
pedijos anglų kalba. Bet ar 
jis bus užbaigęs darbą, iš
leisdamas ir šią enciklopedi
ją? Aišku — ne.

R< ikia priminti, kad dauge
lis kraštų pasaulyje iš viso 
neturi savo tautos ar valsty
bės enciklopedijos. Vokiška
sis Brockhaus, Herder, Fn- 
ciclopedia Britanica, neskai
tant kelių kitų anglų kalba en
ciklopedijų, kurios nėra tau
tinės, bet universalinės yra 
paprastai leidžiamos kas ke
turi iki dešimties metų laiko
tarpiais. Dauguma enciklope
dinių leidyklų kiekvienais me
tais išleidžia dar ir papildo
mus tomus. Aišku, kad enci
klopedijų leidyklos nuolat lai
ko štabą redaktorių, kurie

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

NUTAUTĖJIMO 
PROBLEMOS

V. Abromaitis / TŽ,nr.44 
p. 2/ išvardina šaltinius,ku
riuose buvo ir yra nagrinė
jami mūsų-ypačtai jaunimo- 
nutautėjimo klausimai. Iš
vadoje vieni veikia, ki
ti džiaugtasi, kad nesame 
vieni turėdami panašias 
problemas /NL, nr. 44, 74, p. 
3"Sklrtlngos tautos, tos pa
čios problrmos"/.Tačiau nei 
vieni, nei kiti nepateikia 
konkrečių metodų,kaip bent 
sumažinti nutautėjimo prie
žastis.

V. Abromaitis sako, kad 
stokojame vertybių pirmumo 
pajautimo/o gal net ir paži
nimo’./ Pilnai sutinkame su 
tuo, ir dar priduriame,kad: 
1/ Lietuviai nuo amžių buvo 
"dainos žmonės". Vokiečiai, 
norėdami įrodyti užimtų 
prūsų kraštų vokiškumą, ne
turėjo sunkumo atskirti prū
sų kaimus nuo kolonistų vo
kiečių. Prūsų kaimuose 
skambėjo daina, gi voklečių- 
tyla. .. Bažnyčioje-valkai - 
turėtų giedoti prie altoriaus, 
padedant, jei reikia, ir ke
liems suaugusiems. O kur 
lietuviškų lopšinių, vaikų 
dainei ės-a r kas jas užrašė, 
a r į raš ė ku r no rs,kad gal l- 

: ma būtų pagroti vaikučiams 
/ypač jei motina ar tėvas y- 

seka gyvenimą ir viską regis
truoja į kartotekas iš kurių 
sudaromi enciklopedijos pa
pildymai ir nauji išleidimai.

Atrodo, kad Kapočius sun
kumų nuvargintas dirbant to
kį didelį darbą yra jau pavar
gęs, o jei ir nepavargęs tai 
ateis dienav kad jis numos 
ranka į savo atliktą darbą ir 
skaitysis atlikęs ką galėjo. Ar 
nevertėtų jau šiandien susirū
pinti, kad Kapočius prisiau
gintų naujų jėgų, kurie galės 
tęsti jo pradėtą darbą. Neži
nome kada Lietuva vėl bus ne
priklausoma, bet lietuviai pa
saulyje liks amžinai lietu
viais ir jiems kaip senos, taip 
ir naujos enciklopedijos bus 
reikalingos. Jau laikas būtų 
išleisti papildomą vieną kitą 
tomą, nes yra dar spragų to
kių žmonių kurie nebuvo įra
šyti ir yra tokių kurie jau iš
keliavo amžinybėn. Okur jau
noji karta, kurie leidžiant en
ciklopediją buvo dar maži o 
šiandien jau yra aukšto moks
lo ir žinomų profesijų žmo
nės. Reikėtų ir juos tinkamai 
pagerbti įrašantį papildomus 
tomus, jų gyvenimo nueitą 
kelią.

Taigi ar nevertėtų paragin
ti J. Kapočių kad jis ir toliau 
tęstų šį sunkų darbą ir suras
tų šiam darbui naujų jėgų. 
Tokios enciklopedijos leidi

ra bebalsiai, ar primiršę 
kalbą- kaip kad antra ar 
trečia čia gimusi karta’./. 
Tai pirma vertybė, praran
dama nutautėjime.
2/Negerlau yra ir su savu 
raštu, kuris buvo užmirštas 
po Mindaugo krtkšto/nors 
dar vartojamas "kirilicos" 
būdu ir vėliau pasisavintas 
suslavėjusių tautiečių/ bei 
pašalintas po Liublino Uni
jos, prisiimant lotynišką al
fabetą/ irgi kilusį iš mūsiš
kio dar etruskų arba rusenu 
laikais'./ Kur yra mūsiškis 
raštas-runraštis ? Tai ant
ra svarbi prarasta vertybė. 
3/ O kurgi mūsų istorija?
Nejaugi viskas prasideda tik 
nuo to "nelemto krikšto"? 
Ne Ir ne. . .Nedejuokime,kad 
kiti šaiposi iš mūsų, jog tik 
nepriklausomybės latkotar - 
pls/1918-1939/ yra grynai 
lietuviškos istorijos tarpas, 
o anksčiau priklausėme ar 
Katarlnai, ar švedams, ar 
kryžuočiams. Ignoruodami 
savą istoriją ir protstorlją, 
tik apsijuokiame patys save 
ir savo vaikus. Tai trečias 
nutautėjimo faktorius. 
4/Nepąjėgumas išlaikyti sa
vų mokyklų/ar bent gimna
zijų, kaip kad Kennebunk’e/ 
yra pats didžiausias nutautė
jimo reiškinys.
5/Bijojlmas " sugadinti ak
centą", dar nemokant anglų, 

mo nuolatinio redaktoriaus 
štabą turėtų kiekvienais me
tais paremti mūsų fondai ir 
atskiri lietuviai.

Girdėjau, kad Kapočius 
sandėliuose turi' daug kom
plektų lietuviškos enciklope
dijos. Prieš kiek laiko jis 
kreipėsi į lietuvius siūlyda
mas pirkti enciklopediją už 
betkokia kainą, kokią kas jam 
pasiūlys. Bet ir tai nedaug 
atsirado tokių, kurie jas nu
pirko. Tuo tarpu yra gerų 
lietuvių, senimo ir jaunimo 
tarpe, ypač Pietų Amerikos 
kraštuose ir čia Amerikoje, 
kurie neįstengia enciklope - 
ją nusipirkti. Ar nereikėtų 
turtingiesiems ateiti į pagal
bą ir nupirkti jas papigintai 
neišgalintiems įsigyti ? Ma
nau, kad tokių atsiras ir ne
pagailės 100 ar daugiau dole
rių, kad šis brangus turtas 
pagaliau ne supelytų?!

Jau artinasi Kalėdos, Nauji 
Metai. Pirksime savo pažįs
tamiems dovanas. Ar nebūtų 
geriau, kad prie vyno bonkos 
kaimynui ar draugui pasiųs
tume užsakymą Lietuviškos 
Enciklopedijos ?!

Taip pat ir lietuvišką en
ciklopediją anglų kalba, ar 
negalėtume lietuvį amerikietį, 
nebemokantį lietuvių kalbos, 
apdovanoti enciklopedija? O 
mūsų jaunimas, kuris lanko 
lituanistines mokyklas ar vi
si turi lietuviškas enciklope
dijas ? Ne. Pats žinau daug 
jaunimo kurių tėvai negali ar 
nenori vaikams nupirkti lietu
višką enciklopediją. Iš knygų, 
kad ir kiek jų turėtume, vai
kai neperskaitys visų. Tuo 
tarpu enciklopedijoje jie ras 
visą tautą, visą mokslą ir 
daugybę žinių iš praeities.

Sukruskime dar prieš šven
tes. Visi kurie negali bet nori 
įsigyti enciklopediją tegul re
gistruojasi Enciklopedijos 
leidykloje pasiūsdami prašy
mą. Tie, kurie moksleiviui ar 
•kitaip negalinčiam įsigyti en
ciklopediją sutiktų papigintai 
nupirkti, taip pat tegul prane
ša Enciklopedijos leidyklai. 
Atsižadėkime ar sumažinki
me banke sąskaitą vienu kitu 
šimtu, bet duokime daugiau 
dvasinių turtų saviems žmo
nėms! k. Klastauskas

ar kitos kalbos, yra pats di
džiausias išsijuokimo ir nu
tautėjimo reiškinys. Ir taip 
daina be galo. ..

Kur rasti šių ir kitų prob
lemų išsprendimą ar bent 
nutautėjimo srovės sumaži
nimą? Pažvelkime į seniau 
svetimtaučių jūroje gyvenan
čias tautybes, kaip kad žydus 
ir armėnus. Gerai žinome, 
kad žydai išsilaikė tik savų 
institucijų pagalba-mokyklų, 
gimnazijų ir net universitetų 
/kur yra dėstomas judaiz
mas, hebrajų kalba ir istori
ja, ir 1.1./bei sinagogų dau
guma. Bet Užvis įdomiausi 
yra armėnai, kurie niekad
net savo pilnos valstybės ne
buvo sudarę, nors turi tiek 
pat maždaug gyventojų, kaip 
ir mes:
a- jie nesidrovi pasisakyti, 
kad jų istorija labai sena, 
siekia net apie 3000 m. 
prieš Kristų.
b- jų literatūra žinoma nuo 
Va. ir apie 402 ar 406 m. - 
buvo sudarytas armėnų rai
dynas ,
c- kur galima, emigracijoje 
armėnai gyvena/ pav. Los 
Angeles/ tik tam tikruose 
rajonuose, nepirkdami namų 
už jų ribų/ tai ypač svarbu 
mažų vaikų auginime, iš
sprendžiama daug ekonomi
nių ir nutautėjimo-aukl ėjimo 
problemų/.

PANORAMA
STALINO BENDRADARBIAI IŠŽUDĖ MILIJONUS 
ŽMONIU, JU TARPE ŠIMTUS TŪKSTANČIU.

LIETUVIU. viuose iki vargšai nusikan-
A. Solženicyn’as ARCHI- klndavo. "Tikrieji" sargybi- 

PELAG GULAG 111 ir IV to- nlal negindavę lietuvių, tar- 
muose, išleistuos' Paryžių- dymų nepravesdavę. Kokia 
je rusų kalba 1974 u. pamini tai buvo balsi nekaltų lletu- 
keliose vietose kaip buvo vių mirtis ’.
tarp kitų,žudomi ir LIETU- Gi 587 puslapyje tos kny- 
VIAI/svetimos valstybės pi- gos autorius rašo, kaip 
1 iečiai/. Kraslager'yje karo metu

Tos knygos 427 puslapyjei prikankinti lietuviai ir pri- 
A. Solženicyn’as rašo , kad vesti prie didžiausio panie- 
Kraslager’yje 1941 m. KZ kinimo, didžiausio bevlltlš- 
sargai-kriminalistai skandi- kūmo, o svarbiausia nebuvo 
no lietuvius didelių išeinamų visai pasiruošę ten vyksi an- 
vietų duobėse, grioviuose, tiems žiaurumams-bėgo ant 
neva už atsisakymą atiduoti sargybinių kulkų per vartus , 
siuntinėlius, gautus iš gimi- kad mirtų didvyriškai, 
nių ar draugų. Išnerdavo Gyvi išlikę kaliniai daug 
tuos lietuvius atmatų grio- prisiminimų prirašė apie

iŠ NL ARCHYVO!

ALEXANDER SOLZHENITSYN su savo mažamečiais vaikais , dar 
jam gyvenant Maskvoje.

AUŠROS VARTŲ PAVEIKSLO 
IŠKALBINGUMAS

Nuostabiu būdu patekusi į 
laisvąjį pasaulį Vilniaus Auš
ros Vartų Marijos paveikslo I 
interpretacija savo iškalbin - 
gurnu lyg bylote byloja apie 
mūsų tautos kančias bei reli
gijos persekiojimus Lietuvo
je.

Šio paveikslo, kuris dabar 
perimtas vilniečių globon ir 
kuris buvo sukurtas vilniečio 
tremtinio tolimame Sibire, 
istorija yra tokia: Jis sukur
tas iš grubios skardos, ku
rioje Sibiro taigų tremtinio 
skausmas įspaustas į patį ti
kėjimo ir vilties simbolį — į 

d- jie turi savas mokyklas , 
šventoves, ir jų vaikai drau
gauja tik su savais, nenorėda
mi įsileisti svetimtaučių, y- 
pač amerikiečių ar kitokių.
e- tėvai su vaikais kalbasi 

Aušros Vartų Marijos veidą. 
Jos lūpas, Jos kryžminiai su
dėtas rankas... Paveikslas 
sukurtas ant paprastų sukal- 

jtų lentų (maždaug valgomo 
stalo didžio), kuris aptrauk
tas skurdžia raudona paklode, 
o ant jos iš paprasčiausios 
skardos meniškai išspausta 
Aušros Vartų Marija. Iš to
kių pat skardų padaryti spin
duliai, supantieji Marijos 
galvą, kuri savo sielvarto iš- 
išraiška bei skurdo aštrumu 
tiesiog, rodos, sminga žiūro
vo širdin ir jautresnį žmogų 
jaudina iki ašarų; tuo labiau, 
kai sužinoma kokiu vargano 
keliu jis pasiekė laisvąjį pa
saulį. Iš Sibiro per plačiasias 
taigas, per Irano kalnus ir 
Irako dykumas paveikslą at
gabeno iki Libano generolo 
Andersono kariai, kur jis pa
teko Lenkijos Ambasadoriaus 
Beirute dr. Z. Zawadowskio 
žinion. Po tam tikro laiko į

tik armėniškai, visiškai ne- Beirutą pateko Tarptautinės 
kreipdami dėmesio, kad s ve-Moterų Federacijos lietuvių 
tlmtaučlal nesupranta. Vai - atstovė Ligija Bieliukienė. 
kus augina asmenų kultūroje, Tenai ji susipažino su dr. Za- 
labaibrangindami savo kalbą wadowskiu, kuris, nors ir 
f- jie spausdina savo kalba lenkas, pasirodo, esąs dide- 
knygas laikraščius ir net Jis lietuvių ir Lietuvos drau- 
stato filmas, kur čia gimęs gas; jis pranešė Bieliukienei 
jaunimas dalyvauja, apie tą ypatingo paveikslo is-
g- jie yra įsteigę m ilijoninės toriją Ir savo tikėjimą, kad 
vertės fondus,kurie tarnauja paveikslas priklauso lietu- 
tik jų kultūros ir kalbos iš- viams, kadangi Aušros Vartai
laikymui,
h- jie stengiasi nutolusius 
grąžinti savo tautai, nesvar
bu kokių pažiūrų jie bebūtų, 
/Žydai gi prisimena net tre
čios ar ketvirtos kartos tė
vukus esant žydu-lr save to
kiais skaito*./. J. Ttenius,

Montreal is. 

KZ lagerių gyvenimą, žiau
rumus. Gi A. Solženlcyn’o 
išleistos knygos galutinai 
nuplėšia kaukę, kas tas ko
munizmas yra, kas jo vadai, 
vykdytojai, sumanytojai , 
"Kremliaus smegenys".

Lenino ir Stalino sukurtus 
KZ-tus ištobulino ir "gera" 
tvarką žmonėms " neklauža
doms", "kapitalistams" nal— 
kinti įvedė ir vykdė:Trockis, 
Joffe.Čiče r Inas,Litvinovas , 
Bucharinas, Kaganovičius , 
Berija, Sverdlovas, Kiro
vas ir kt. J.Stalinas buvo 
tik jų mokinys.

Vienas žymiausių KZtų 
organizatorium buvęs Stali
no patarėjas, patikėtinis, NI 
VD generolas,H. A. Frenke
lis, buvęs milijonierius, 
miškų pirklys Juodosios jū
ros rajone, gimęs Turkijo
je, žymus žydų pasaulyje 
jau prieš 1914 m. karą.

Jo pagelbinlnkal buvo N K 
VD generolai: Rapoport’as 
Kogan ir kt. "Generolas" H. 
Frenkel’is su savo štabu ir 
J. Stalino palaiminimu iki 
1959 m. išžudęs KZ-se 66 
MILIJONUS žmonių įvai
riausių tautybių. Tai buvusi 
politinės programos dalis, 
kaip ir Adolfo Hitlerio, iš
žudyti visus žydus.

Gerai sako S. Kudirka, 
kad kiekvienas turi per
skaityti Gulag A chlpelag . 
Tuomet pasaulis supras, kas 
yra komunizmas.

Laisvame pasaulyje ne
protestuojama prieš Frenke
lio Serijos žudikų armiją , 
neatidengti Iki dabar komu
nistų- budelių darbai, nors 
žinomi. Hitlerio KZ-tal pa
naikinti, bet Kremliaus dar 
tebeveikia, milijonai nekaltų 
kenčia, miršta paniekinti ,o 
laisvas pasaulis kurčias , 
tyli, neprotestuoja pasaulio 
galybės. Tik pavergtieji Ir 
Solženicyn’as šaukia SOS*.

J. Rdm.

yra Lietuvos sostinėje Vilniu
je. Ambasadorius dr. Zawa- 
dowskis savo tikėjimą patvir
tino tuo, kai vieną dieną pa
veikslas, supakuotas į didelę 
medinę dėžę, atplaukė į New 
Yorką Bieliukienės adresu.
Mes, vilniečiai, vadovauda
miesi mintimi, kreipti dėme
sį į viską, kas liečia Vilnių 
ar Vilniją, pradėjome teirau
tis apie esamą pas Blellukie- 
nę paveikslą. Po atatinkamo 
susirašinėjimo ir tarpusavio 
pasitarimų, priėjome išva
dos, kad šiai muziejinei rete
nybei reikia surasti atatinka
mą vietą. Tuo tikslu Sąjungos 
Centro Valdybos narė Euge
nija Bulotienė nuvyko į New 
Yorką ir pagal surašytą 1966 
m. balandžio mėn. 2 d. aktą, 
dalyvaujant Stasiui Jakštui ir 
dr. Henrikui Lukaševičlui, 
paveikslą perėmė iš Bieliu
kienės vilniečių žinion, kuris 
tą pačią dieną "džetu" atskri
do į Detroitą.

Tolimesnis paveikslo liki
mas dar nenuspręstas, bet 
yra tariamasi su kompetetin- 
gals asmenimis bei organiza
cijomis, ieškant vietos, kur 
paveikslą visi galėtų matyti.
Galimas dalykas, kad jis bus 
pergabentas į Chicagą ir ten 
įkurdintas. Būtų betgi įdomu 
iš visuomenės tuo reikalu Iš
girsti pageidavimus, suma
nymus bei pasiūlymus. O to
dėl savo mintis prašoma ra
šyti šiuo adresu: Albertas Mi
siūnas, 2483 Woodmore St. , 
Detroit, Mich. 48209.

VKLS-gos Centro Valdyba 
Detroitas, 1966m.balandžio 27,
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ARGI NE VISI ESAME
KARIAI

Prieš 36 metus, dar lais
vės rudeniu kvepiančioje tė
vynėje, lapkričio 23, netyčia 
užsuku radiją ant Maskvos 
bangų. 12 vai. nakties, mie
gas merkia akis, Kremliaus 
bokėte skamba laikrodis, gir
disi muzikos mellodija "Pir
myn vergai nužemintieji". 
Nejauku, kažkaip paslaptin
ga, bet nesuprantu, kad tų 
žodžių mellodija greit skam- 
vės Ir mūsų brangioje tėvy
nėje, o kolonos tėvynę mylin
čių sūnų ir dukterų žygiuos į 
vergiją... kalėjimus... mir
ti...

Pirmuose internacionali
nės komunizmo giesmės žo
džiuose sukaupta visa tiesa 
apie komunizmą. Jie daugiau 
pasakė, negu tos srities spe - 
clallstų studljų-raštų tomai:

— Pirmyn liaudis griauti 
civilizuotą pasauli, žmogiš
kos prigimties moralinius ir 
materialinius pagrindus, iš 
laisvo ir kultūringo žmogaus 
daryti vergą.,

— Pirmyn į sovkozus, kol
chozus ir dulkinas arteles 
dirbti virš normos ir žmogiš
kų jėgų komunizmo vadų gar
bei ir naudai.

O Šiandieną, po 34 komu
nistinės okupacijos metų, 
mano mintys, kupinos nostal
gijos, krypsta vėl ten... kur: 
- Ąžuolynai ošia platūs, Fže- 
rai-dangaus mėlynė, Keli 
tūkstančiai jau metų, Lietuva

in this country are confronted by .ty/yjri.ąĮ<įj-.ecqi)onTic 
-jLjhalienfcesį ■ dealing with, persistcht; deep-seated inflation and at 

the same .time maintaining a good level of production and em
ployment. This will require us to steer a narrow course if we are 
to avoid more inflation on the one hand lind the risk of a reces
sion on the other. And in doing so. we must also do everything 
we reasonably can to protect Canadians who are least able to 
protect themselves from the ravages of both. That is what the 
budget was all about.

The Canadian economy has firm underpinnings in con
sumer buying and capital investment. The real incomes of Cana
dians continue to improve and employment continues to rise. 
Unemployment now is lower than a year ago.

Bui signs of slowing down have appeared in the economy 
since early summer. Weakening economies abroad have affected 
our exports, housing construction has declined and work stop
pages have caused a serious loss of production. Disappointing 
harvests in many countries, high commodity prices, and cost es
calation at home, have combined to postpones expected relief 
from high rates of inflation.

The principal threat to the growth of our production and 
employment comes to us from abroad. Massive balance of pay
ments deficits and surpluses resulting from a fourfold increase 
of world oil prices are imposing serious strains on the entire 
world system.

l or many developing countries the shortages and high 
cost of food and fertilizers and the drastically increased prices 
of energy have raised the spectre of disaster.

Solutions to these problems depend heavily on interna
tional co-operation: by action, good counsel and leadership 
where opport unities are given to us. Canada will do what it can

With the benefit of measures in this, budget, and with no 
unforeseen deterioration of the economic environment abroad 
or unforeseen shocks at home, the Canadian economy is expect
ed to grow at a rate of about 4 per cent in 1975.

It is projected that about a quarter of a million new jobs 
will be created in 1975. on top of some K70.000 lobs created in 
Canada in the past two years.

A determined effort will be required by all sectors of our 
society to get inflation down over the next few years. We are 
striving to get the rate below the two digit level next year.

With these goals in mind, measures were put in the budget 
to sustain demand by means of tax reductions rather than 
through an increase in government expenditure. lax cuts will 
reduce prices and costs directly or indirectly and increase the 
take-home pay of Canadians.

Measures were included to restrain the growth in govern- 
meni expenditure and provide selective help to weak points in 
the economy.

Provision was also made in the budget to sustain business 
investment since this sector is expected to be a main driving 
force in the economy in the period ahead. 1 his will also contri
bute to increasing the supply of goods so central to dealing 
with inflation.

The budget also contained measures to help those in our 
society most vulnerable to inflation.

Our twin goals are to moderate inflation and to achieve 
sound growth of production and employment. I hese are the 
goals which every Canadian supports. It should be clear that in 
today’s circumstances, the achievement of one depends upon 
the attainment of the other.

In the budget I tried not to understate the challenges 
which face us. I have not claimed that we can be sure of success, 
no matter what happens elsewhere. Nor have I pressed any 
panic buttons, because I am confident that, working together 
at home and abroad, we can overcome our difficulties.

Liberalų partijos informacija apie vyriausybės darbo planus.

1974.XII 11 

graži tėvynė (B. V.) ir ten kur: 
- Žydinti birželio rytą,Trem
pė vieškeli maskoliai, Ir nu
plėšė Baltą Vyt}... Ir paver
gė laisvą brol|". (B. V.)

Šiandiena mūsų tauta ko
munizmo replėse merdi, bet 
yra gyva, nes ji yra gyvas tė
vynės žemėje Išaugęs orga
nizmą, turintis imunitetą 
prieš komunizmo - imperia
lizmo bacilas. Gerai prisi
mename, kad palikę skausme 
žaliąjį tėvynės horizontą, pa
siėmę senos motinėlės dova
notą kryželi ir gimtinės že
mės saują, kolonomis, gru
pėmis ir pavieniui su ginklu 
ir. be jo, plačiais Rytprūsių 
keliais traukėme | vakarus. 
Traukėmės nuo moderniškų 
barbarų, nuo kruvinojo komu- 
nlzmo, apginkluoto vakarie
tiškais kapitalizmo milijo
nais.

Mūsų tarpe buvo ūkininkų, 
darbininkų, tarnautojų ir da
lis tų, kurie didvyrišku suki
limu pirmąjį kartą išvijo 
raud. armijos j gulas bei ko
vos dalinius iš viso krašto, 
užbaigė pirmąją bolševikų 
okupaciją ir pastatė laik. vy
riausybę; dalis tų kurie karių 
uniformose atsipalaidavo nuo 
raud. arrriijos lietuviško kor- 
po ir parodė daug jaudinančių 
heroizmo pavyzdžių Vilniaus 
krašto tamsiose giriose. Su 
jais keliavo Červenės mirties 
kolonos liudininkas ir Nepri
klausomybės Akto signataras 
savanoris-kūrėjas. "Atiduok 

ką privalai" — įsakymas lie
čia ne'tik karius, bei visus 
tremties lietuvius. Tremtis 
kelia ilgesj ir tyrą meilę tė
vų žemei. Bet laikas ir gyve
namoji aplinka negailestingai 
stengiasi viską išnaikinti, 
lietuviškumas blėsta didmies
čių ir žalio dolerio monotp- 
mijoje. Mūsų tremties gyve- 
nlme — lietuviškumas turi 
sunkų, bet garbingą egzami
ną, būti ar žūti. Šiemet šven
čiant tremties žygio ir tautos 
nelaisvės sukakti, lapkričio 
23-karių šventę, visiems 
tremties žygio dalyviams-is- 
torija uždėjo griežtą įparei
gojimą; likti ištikimais sava
jai tautai, lietuviškai išauk
lėti jaunąją kartą ir nesiduo- 
dant materialinėms vylio- 
nėms, aukoti tėvynės vadavi
mo reikalams. Tauta-tėvynė- 
je savo duoklę atiduoda šim
teriopai, jaunimas nors ir ko
munizmo sistemoje išauklė
tas be kompromisų aukojasi 
reikalaudami laisvės Lietu
vai. Štai. . . Kudirkos, Kalan
tos, Butkai, Morkūnai ir tūks
tančiai kitų. O ką mes ati
duodame ? Daug, daug pakal
bame, parašome ir vėl už
miegame. .. taip pramiegojo
me daug neaktyvių, tautiniu 
atveju neveiksmingų metų. 
Dirbkime. Tikrai žinokime, 
kad komunizmas savo darbais 
ir propaganda kaip nuodėgulio 
komunistinės liepsnos ne|- 
žiebs. Liepsna {kuriama tik 
degančios sielos gyvu pavyz
džiu. Tautą, tai ne kaip stati
nėje silkių kartu nesukraus. 
Tauta yra gyvas tėvynės že
mėje kilęs organizmas, tu-

ORIGINALUS SKULPTORIUS
Kanados Lietuvių Katalikių 

Moterų D-jos centro v-ba 1974 
m. spalio 19 d. Toronte, Pri
sikėlimo parapijos Parodų 
salėje suruošė montreališklo 
Pr. Baltuonio šakninių skulp
tūrų parodą. Atidaromąjį žo
di tarė "Moters" žurnalo re
dakcinio kolektyvo narė Z. 
Daugvainlenė, pasveikindama 
originalųjį dailininką Praną 
Baltuon| ir jo žmoną Jadvygą, 
kuri parodų rengimo metu - 
visur Ir visada yra nepakei
čiama Prano "menagerė".

Z. Daugvainlenė dailininką 
sveikino KLM D-j oš centro 
k-to vardu, dėkodama jam už

Romeo and Juliet

Football player

SVEIKATA -■
CHOLESTEROLIS

Tai yra graikiškas žodis 
ir reiškia "kietas alkoholis'.' 
/ Visi žino skystus alkoho
lius/. Jis labai lengvai jun
giasi su riebalinėmis rūgš - 
ttmls, todėl lengvai supran
tama, kad jis, nusėsdamas 
tirščiau , tikrai gali trukdyti 
praeiti kraujui. Panašiai 
vyksta suglicerlnu/moksliš- 
kai glycerol/: būdamas alko
holis, jungiasi su riebalinė
mis rūgštimis, sudaro glice- 
ridus ir eina į kraują.Krau
jas pasidaro tirštesnis. Cho
lesterolis randasi kiekvieno
je kūno celėje, o nervuose ir 
smegenyse yra daugiausia. 
Taigi savaime, cholesterolis 
negali būti organizmui pras
tas dalykas. Kepenys arba 
jaknos gamina cholesterolį. 
Visados buvo ir galima sa
kyti tebėra paslaptis, kodėl 

rintis Imunitetą prieš nerea
laus komunizmo nuodus. 
Laužkime geležinę uždangą ir 
laisvojo pasaulio žmonėms 
parodykime maskuoto komu
nizmo tikrąjį veidą. Gyvie
siems kariams — pagarba, 
prieš mirusius lenkiame gal
vą, nes:

Mūsų brolių kraujas,
Tai trąša rytojui,
Tai gyvybės sultys, 
Būsimo žmogaus.

(Partizanų daina).
J. Kručas

tiek daug {dėto darbo | labai 
originales, su didele doze 
vaizduotės skulptūras, kurias 
Baltuonlai atvežė parodyti to
rontiškiams lietuviams.

Po to dalyviai buvo pakvies
ti pasivaišinti kavute ir kata
likių moterų keptais pyra
gais. Šalia to, atsilankiusieji 
dar turėjo dvasinę puotą, ap
žiūrėdami gausų skaičių 
skulptoriaus meninių darbų — 
eksponatų.

Daugelis įsigijo skulptūrų
— kas po vieną, kas po dvi — 
ir savo nuosavybėn.

Pr. Baltuonls, kaip šakni
nių skulptūrų kūrėjas, yra 
tikrai originalus — nepakar
tojamas, nes kaip medžio 
šaknų arba, taip vadinamų 
"driftwood"-medžiagos gaba
lų, ištrauktų iš ežerų ir upių, 
niekad nerastum identiškai 
vienodų, taip lygiai - ir Pr. 
Baltuonio išbaigtų skulptūrų
— niekad nerastum vienodų, 
nors ir kažin kaip norėtum. 
Vadinasi, jo kūriniai — kiek
vienas yra originalas — be jo
kių pakartojimų, be duplika- 
tų.

O tų skulptūrų {vairumas 
temomis, tik žiūrėk, žmogau, 
ir stebėkis? Štai, nors trum
putė eilė kūrinių pavadinimų: 
"Žirgas", "Prometėjus", 
"Velniošokis", "Varlė", "Im
tynės", "Nuodėmingas ange
lą®", "Jūros ruonis", "Gedi
mino sapnas","Pelėda", "The 
Gulag Archipelago" (tai labai 
charakteringas kūrinys, su
kurtas pagal Ištremto iš So- 
vietijos rašyt. A. Solženitsy- 
no neseniai išleistą knygą). 
Vaizdas šitoks: Sovietų S-goj 
išmėtytos didžiuliam plote 
koncentracijos stovyklos, o iš 
jų bekylančios į viršų nukan
kintųjų ir bado mirtimi miru
siųjų vėlės. ..

Ir dar šiek tiek kūrinių pa
vadinimų: "Grybų piknikas", 
"Mergaitė su sviediniu", 
"Tango pragare" (labai eks
presyvus kūrinys) ir dar dau
gelis kitų.

Pr. Baltuonls tokios rūšies 
skulptūras pradėjęs kurti 1960 
m. Bet viešumon pirmą kar- 

cholesterolis, būdamas rei
kalingas .pasidarokenksmin- 
gas, susikraudamas ant ar
terijų sienelių į atheromus 
/gr. košė/ ir paskui veda 
prie arte r ioskle rožės. Kodėl 
cholesterolis pas kai kuriuos 
tulžės pūslėje ir inkstuose 
sudaro kartais akmenų krū
vą?

KOKIE RIEBALAI NAUDIN
GESNI

Komercinė propaganda, 
girdama savo riebalinius 
produktus, aliejus, dažnai 
vartoja terminus polyunsatu
rated. Riebalai, kaip visi ži
no, yra arba kieti-kiaulių , 
jaučių, arba skysti-aliejal , 
augalų ar žuvų kilmės. Kieti 
taukai duoda daug kalorijų , 
yra stiprus maistas. Jie yra 
prisotinti trigleceridal. Ką 
reiškia "prisotintas"? Ang
lis/ C/ chemijoje turi ketu
rias valencljas, reiškia, jis 
gali prijungti keturius van
denilius. Jeigu jis teturi tik 
tris, yra neprisotintas. Jei
gu junginyje anglies atomas 
yra vienoje vietoje nepriso
tintas, tai bus monounsatu - 
rated, o jeigu keliose vieto - 
se-buspolyunsaturated.To - 
kle neprisotlntl aliejai yra: 
safflower, Indijos augalas ; 
carthanus tlnctorius, sau
lėgrąžos aliejus, kukurūzo, 
sojos pupų ir medvilnės 
sėklų aliejus.Iki dabar buvo 

tą pasirodęs Montrealyje su
ruoštoj jo kūrinių parodoj 1967 
m. Ligi Šiol jis sukūręs apie 
1200 skirtingų kūrinių ir {vai
riuose Kanados bei JAV-bių 
miestuose turėjęs 59 paro
das, kurių šešios — buvo ro
domos per televiziją.

Pirmojoj Pr. Baltuonio 
šakninių skulptūrų parodoj 
Montrealyje, kaip padėka 
skulptoriui, i programą buvo 
{rašyta šitokių (faksimilinių) 
vertinimų:

"Jūs esate dailininkas, ku
rio kalba — lietuviškoji. Aš 
tos kalbos nesuprantu, bet aš 
suprantu Jūsiški kūrybinj 
darbą — Jūsų skulptūras. Tai 
ir yra taisyklės išsipildymas, 
koks privalo būti menas. Tai 
universali meno kalba, kurią 
parodos lankytojai supranta 
ir įvertina. Ačiū Jums'.

S. V. Grady"
Kitas gi lankytojas — {rašė 

trumpai — drūtai:
"The best expo of this kind 
that I ever saw".

. Gi meno vertintoja, Lenore 
Cawford, "The London Free 
Press" dienraštyje (1970. X. 
7. laidoj), ilgėlesniam raši
nyje, akcentuotai šitaip pa
brėžė:

Esą Kanadoje, be abejonės, 
yra ir daugiau skulptorių, ku
rie savo kūriniams naudoja 
medžio šaknis, tačiau, drą
siai pasakytina, jog niekas iš 
jų nepralenks Prano Baltuo
nio, lietuvio, kuris Montrea
lyje yra išgyvenęs 20 metų.

Šiuo kartu Toronte Pr. Bal
tuonio paroda tęsėsi dvi die
nas — spaliol9 ir 20. Didžio
ji dalis jo atsivežtų kūrinių 
buvo išparduota.

Pranys Alšėnas

ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA!
Kalėdų dovanoms išleidžiama daug pinigų mažaverčiams daiktams, 
o kodėl nepasirinkti niekada savo vertės neprarandančių dovanų?
• LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA. 36 tomai (šios dienos

vertė apie $600.00) parduodama tik už ................................ $299.00
• VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. 6 tomai (šios dienos vertė

apie $60.00) parduodama tik už ...........................t................  $25.00
• MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai (šios dienos vertė $100.00)

parduodama tik už ...............................  $42.00
• ENCYCLOPEDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo

pedija anglų kalba). 6 tomai (šios dienos vertė $200.00) 
parduodama tik už ...................................................     $120.00

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Broadway, P.O. Box 95. So. Boston, Mass. 02127, U.S.A. 
Telefonai: darbo metu (617) 268—7730, vakarais (617) 282—2759

ZITA BELKUTE, "DAINOS" 
MOTERŲ CHORO VADOVE SYDNEY, 
AUSTRALIJOJE. Vilkaičiu nuotrauka.

pažiūra, .kad išvengus viso
kių kraujo apytakos, širdies, 
ir akmenų ligų organizme, - 
kuo daugiausia valgyti ne
prisotintų rlebalų/tlkrumojs 
augalinių aliejų/ ir vengti 
prisotintų, nevalgyti sviesto, 
bet margariną, kuris dau
giausia gaminamas Iš auga
linių aliejų.

NAUJA PAŽIŪRA

1969 m. buvo užbaigti 
moksliški tyrimai apie cho
lesterolį, kurie tęsėsi apie 
tris metus. The New Bri
tish Encyclopedia 1973 m. 13 
tome,psi. 524patiekia davi
nius; nėra įrodymų, kad cho
lesterolis kaipo toks sukelia 
tas ligas,kuriomis buvo ap
kaltintas ir kad The polyun- 
satu rated fats padeda iš
vengti. širdies infarktas ir 
akmenis, nes kepenys paga
mina ir šiaipjau daugiau 
cholesterolio, negu žmogus 
paprastai gali suvalgyti 
m aistu. Iše Ina, kad choleste
rol is, kaipo toks nėra žmo - 
gaus kenkėjas, ir antra, the 
polyunsaturated fats nieko 
daug nepadeda išvengti tųli- 
gų. Pripuolamai galima pa
sakyti, kad ne visi specialis
tai ir tik ėjo į cholesterolio 
kenksmingumą. Toks žymus 
specialistas, kaip DeBaker, 
kuris atsižymėjo širdies 
persodinimais, viešai pet( 
TV pasakė, kad kiaušiniai 
nekenkia ir jis juos valgo.

Gal visa paslaptis yra ta
me,kadmodernlškasls žmo
gus perdaug valgo ir per 
mažai tejuda, ir.tokiu būdu, 
nesunaudotos medžiagos kur 
nors susikrauna. Gal yra iš 
prigimties palinkimas prie 
cholesterolemijos. Tos pa
žiūros laikosi daugelis 
mokslininkų. Jeigu žmogus 
daugiau suvalgo cholestero
lio, kepenys jo mažiau paga
mina. Iš viso to išeina,kad 
žmogus normaliai be 
baimės gali vartoti pieną, ir 
grietinę, varškę, sūrį.klau - 
šinius.

Cholesterolis prisideda 
prie tulžies,prie antlnkstinl| 
ir lyties liaukų hormonų ga
mybos irpadeda gaminti ce
lių sieneles.
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ŠEŠTOJI DIENA, Marija 
Saulaltytė. Viršelis dali.Al
fredo Stanevičiaus.
Spaudė Nida Press, London.

Laukėm saulės. Visada gyvenime 
mes laukėm saulės,bet šį kartą 
ne vieni.

Gal rytoj iš pilies Išžengs jisai.
Gal rytoj iškeliaus jis su mumis.

Prieš mane ir už manęs 
ir po kojom 
balta 
nekaltumu mano krašto, 
pirmutinės ir didžiosios mano meilės.

Nes pavasaris man čia, 
katedros šviesios erdvės 
patvariu žydėjimu išlikęs.

Ir aš pamačiau tamsiaodę Mariją - 
Mariją ramiom,vos pravirom akim

Tokia buvo mano tėvynė, 
ilsėdamasi vakare.

o o o

Vidurdienio traukintu išvykom 
iš Vilniaus. Grumstas dirvožemio 
sudegė saujoje. Skausmo nuosėdos.

Pabiro pelenai. Atpažinstm kelią 
kada nors.

Vėl tuštuma, 
vėl šaltas grindinys po kojom 
ir svetimi namai.

Antra tremtis.

Iš:
Šeštoji Diena

Matau tris vaizdus, 
kas vakarą,užmerkusi akis: 
Vilniaus stogų bangavimą, 
siauroj gatvėj sieną be langų, 
užrakintas pastato duris.

Š v i n t a n, t

Švintant,
Vilnius sulanksto 
jį atidėdamas kitam kartui, 
ir atsargiai atsikelia, 
kad neats i remtų į debesis.

sapną,

Jeigu dainuočiau tave, Vilniau, 
tai būtų prieblandoj 
už vandenyno, 
kur mano metai be tavęs tušti. 
Tai būtų vienumoj, 
nes niekas neatstos tavęs 
ir niekas nepalies manęs, 
kaip tu.

Vėsus rausvas mūras. Žalios šakos, 
tirpstanti migla, melsvi ryto trupiniai.

Jeigu pajėgčiau išdainuoti 
tavo senamiestį ir tavo širdį, 
žinau, vistiek 
aš likčiau be tavęs.

Ir negalėjau suklupti, 
negalėjau paliesti savo krašto 
rankom ts, lūpom is, ve idu: 
negalėjau - 
nes per daug myliu - 
suprasti, kad esu kas kita, 
kad atėjau ir išeisiu, 
ir visa liks tiek pat žalia, 
kaip anksčiau.

Išrautas gyvenimo šaknis 
nešiuojuosi glėbyje.
Jos gyvos be vandens, 
kaip aš- be žemės.

Iš: Canadian Scene, 921

ETNINIŲ GRUPIŲ KULTŪRA 
-UŽDAVINYS KANADAI

Federalinė valdžia para
ginama skirti pinigų kitų 
kalbų, be anglų ir prancūzų 
mokymui, pradedant prieš - 
mokykliniu amžium ir sie
kiant universitetinio lygio. 
Ši rekomendacija yra pa
ruošta Kanados Patariamo
sios Komisijos Daugiakultū
riniams Reikalams ir įteikta 
mln.John Munro, atsakingam 
už dauglakultūrlzmą.

Raporte patvirtinama,kad 
kalbos rolė yra pagrindinė, 
išlaikymui kultūros ir jos 
vystymui, aktuali visomsKa- 
nados grupėms. Taip pat pa
reiškiama, kad dvlkalbišku- 
mas, kaip pažymėta Oficia
liųjų Kalbų Akte, ir daugla- 
kultūrizmas vienas kitą pa
pildo. Tai reikštų išlaikymą 
daugiakultūrinio paveldėjimo 
Kanadoje ir išvengimo gali
mybių nelygumo,remiant tik 
kai kurias etnines grupes il
gą laiką.

Raporte rekomenduojama, 
kad valdžia turėtų rūpintis 
bendruomenių kultūros cent
rais ir daugiakul tūriniais 
centrais;etniškąja spauda ir 
vieša žinyba/mass media/; 
menu dauglakultūrlnėje ben
druomenėje; įvairių kultūrų 
imigrantų problemomis.

Bepdruomenlų kultūros 
centrai galėtų būti remiami 
mažo procento paskolomis 
iš Centrinės Paskolų ir Ap
gyvendinimo Korporacijos.

Taip pat siūloma remti et

ninę spaudą, duodant atatin
kamą dalį federal Intų skel
bimų, sumažinti pašto per
siuntimo išlaidas, ypač at
sižvelgiant į etnišką spaudą. 
Rekomenduojam įkurti Otta
wa mieste įstaigą, kuri rū
pintųsi valdžios informacija 
ir kitokia parama etniškai 
spaudai.

Min.Munro turėtų paska - 
tinti CBC savo angliškose 
bei prancūziškose progra
mose, darbuotojų pasirinki - 
me ir korporacinėje struktū
roje atspindėti šių dlenųKa- 
nados daugiakultūrinę rea - 
lybę. Radio ir televizija tu
rėtų būti raginami parūpln - 
tl programų ir kitokiomis, o 
ne tik anglų i r prancūzų kal
bomis.

Imigrantų orientavimo pa
tarnavimai turėtų būti pra
plėsti, supažindinant su so
cialiniais, ekonominiais ir 
kultūriniais Kanados aspek
tais.

Tarp kita ko.raportas siū
lo kad biudžetas tiems rei
kalams būtų skiriamas per 
kokią tarpgrupinę patikimą 
organizaciją, kaip Canadiąp 
Folk Arts Festival./ u

Patariamoji Komisija,ku
rios nariais yra 47 etninės 
grupės, vadovaujama Winni
peg’© advokato Julius Kote - 
les.

Šis raportas yra rezulta - 
tas 26 tautinių ir apylinkių 
susirinkimų.

PAŽINKIME PRAEITI / KAZE BRAZDŽIONYTĖ.

2. ŽFMĖS ŪKIO DARBAI IR JŲ PAPROČIAI

/ Tęsinys iš n r. 44, lapkričio 6 d./

' Pabaigtuvės tęsėsi ne visur vienodai. Kai kur jos trūko 
nuo 1-2 vai. , o Kazlų Rūdoje net iki rytojaus vakaro.Tik
roms pabaigtuvėms būtinai turi būti muzikantai, nors nu
vargę, pasisotinę ir įgėrę, rugiapiūtės dalyviai mėgo 
pasišokti. Ramygalos ap. šeimininkai pradeda šokti ar 
bent praeina per trobą ar kiemą, kur bus šokama. Suval
kiečiuose kirtikai daugiausia šoka sū savo grėbikėmis.. . 
Kiekvienas Dotnuvos krašto kirtikas per pabaigtuves turi 
pašokinti ne tik savo grėbikę, bet pašokti ir su vainikuota 
mergaite. Kur pabaigtuvės tęsdavosi ilgiau, vpač senes
nio amžiaus, šeimininkai eidavo gulti anksčiau.Tada juos 
pavaduoja vyresnis sūnus ar duktė.

Rugiapiūtės dainos labiau išlikusios ten, kur ir kiti y- 
patingesni rugiapiūtės papročiai. Rugiapiūtės dainų dau
giausia girdėti Dzūkuose ir Suvalkų krašte, o rytiečiuo
se, žemaičiuose, palygint, mažai kas temoka. Šiaurės 
rytų Lietuvoje, žinoma ši daina:

1. "Eina kriaučius rugių kirsti, 
Visiems juoku reikia virsti" (Šimonys).

2. Tėveli mano, senasis mano, 
Išark lygius laukelius
Sėk baltuosius rugelius.

Mūsų ūkinlhkal dar ilgai laikėsi šių papročių, tik atsi
radus mašinoms ir kombainams, pamažu jie dingo, seno
vės žmonės tik pasakoja apie juos, o dabartinėj okupuotoj 
Lietuvoj mažai kas ir bekalba apie juos.

LINU ROVIMAS. Po rugiapiūtės didžiausias merginų ir 
moterų darbas. Sustojusios į eilę, pasiskirsdavo sau ba- 
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rus. Linų baras būna pusantro metro ir kiekviena rovėja 
turėjo laikytis baro tiesumo. Jei kuriai baras iškrypdavo, 
tuoj kitos apkalbėdavo. Rovėjos žiūrėjo, kad linuose ne
būtų piktžolių, saujas dėdavo į pėdas, o 60 pėdų jau kapa. 
Jas surišdavo vyriškis, atėjęs popietinėm valandom. Jei 
kuri rovėja pasilikdavo, tai kitos jai ateidavo į talką.Kiek 
kuri rovėja surovė, suskaitydavo baruose. Kurios bare 
būna daugiau, toji rovėja pagarsinta. Šis darbas sunkus , 
vakarop nutildavo dainos ir kalbos. Tik baigusios atsi
kvėpdavo, užtraukdavo dainą. Nugaras skaudėdavo, net 
pirštų galai sutindavo. Tokios rovėjos, kad ir kaip kvie
čiamos talkon, neidavo.

Išmirkę linų stiebai, atplaiškėja, pagulėję ant žemės 
iškloti. Vėliau surišami, dedami į jaujas ir minami. Se
niau mVnimas buvo vargingas, vyrai ir moterys mindavo 
tam tikrais mintuvais. Išmintus šukuodavo medinėm ar 
geležinėm šukom. Linų sėklas kuldavo pavasarį, su tam 
tikru veil anų.

JAVŲ KŪLIMAS. Tai visų metų darbų pabaigtuvės. Kūli
mas prasidėdavo, kai jau rudenį trumpėdavo dienos ir 
visi laukų darbai baigti. Paskutiniais laisvės metais,dau
gelis kūlė mašinomis ir telkdavo talkas.

Kiek jose sunkaus darbo, kiek gražių papročių, atsimi
nimų. Ūkininkas pats ar samdinys vis eidavo kitam padė
ti, nes prie mašinų reikdavo net iki 24 darbininkų. Kai 
baigdavosi kūlė, tai šeimininkas visus vaišindavo links
mai alučiu, dažnai skambėjo armonika ir kas pajėgė, - 
šokdavo.

Mažai kas beprisimena spragilais kūlimo būdą.Tą darbą 
turi dirbti dviese ar keturiese. Pasikloję pėdus klojimo 
grindinyje, sustoja vienas prieš kitą ir pradeda kulti. Ku
lia sutartinai, laikydamiesi tam tikro ritmo, tuomet leng
viau dirbti. Pirma vienas, paskui antras, trečias ir ket
virtas, kad išeitų pagal dainą: "Kampe tupi, kampe tupi, 
kuliam keturiese". Jei nesutaria, tai darbas eina nespar
čiai,spragilai gali lengvai susikabinti.

Kai dar mašinų nebuvo, tai ūkininkai turėjo javų džio
vinimo pastatus, vadinamas jaujomis. Ten įrengta kros
nis, atskirta nuo džiovyklos. Ją kūrendavo, o javai sude
dami ant lautų, aukštai, gerai išdžiūdavo. Juos išdėsty- 
davo ant tų lautų, pritvirtindami kartėmis. Tą darbą at
likdavo vyrai. Moterys mažiau kuldavo ir tik linų apdir
bime jos padėdavo.

Kultuvių laikotarpyje grūdus vėtydavo nuo pelų ir dul
kių. Šį darbą dirbdavo dažniausiai vyriškiai. Jie turėda
vo medinę vėtuvę, pasėmę iš krūvos grūdų, sviesdavo 
puslankiu prieš vėją. Bet atsiradus mašinom, grūdai bėg
davo iš jos tiesiog į maišus.1 Tiesa, būdavo ir volų su 
kuoleliais,kuriuos tempdavo pakinkytas arklys.

Įvairių kūlimo pabaigtuvių papročių Lietuvoje vyko Dau
kanto laikais. Pasak S. Daukanto, iškūlusį paskutinį klo
jimą, su kultuvais ar volais, šeimyna nešdavosi namo 
pripiltą indą, kurį įteikdavusi šeimininkui pranešdami, 
kad javai jau iškulti Ir tegul jis sveikas juos valgo.

Senoviškas paprotys — aukoti ugnies dievybei gaidį per 
kūlimo pabaigtuves, buvo užtiktas Lietuvoj net XX am
žiaus pradžioj. Kitur žemdirbiai kartais paskutinio pėdo- 
nebekuldavo, o jį aprengdavo padarydami iš jo baidyklę, 
kurią paprastai nešdavo į dar neiškūlusio kaimyno kluo
ną.

Su kūlimu pasibaigdavo visi didieji žemės ūkio darbai. 
Po to sekė žiemos pertrauka. Žiemos metu žmonės įvai
riai laiką praleisdavo: taisydavo įrankius, važiuodavo į 
mišką kurui medžiagos. Moterys ausdavo, verpdavo. 
Ypač gražūs audiniai: staltiesės, lovaklodės, rankšluos
čiai, paklodės, sijonai, priejuostės, takeliai,megztiniai, 
pirštinės.

Ateinančios kartos sunkiai beįsivaizduos, kaip vargo, 
triūsė jų proseneliai, pelnydami kasdieninę duoną. Pra
eitin nugrims atsiminimai apie žagrę, piautuvą, spragilą 
-kultūvą ir kitus primityvius įrankius, kurie ilgus am
žius gyvybiškai buvo susiję su lietuvių ūkininkų gyveni
mu. Apie sunkios praeities liudininkus naujosios kartos 
sužinos tik iš knygų ar matys muziejuose.

P.s. Naudotasi veikalais: A, Dundulle.-.ės. V. Mickevičiaus, 
Žemdirbystė. Lietuvių Tautosaka, Lietuvos Kražtotyra 
ir Lietuvių Enciklopedija.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ VIENŲ 
UŽRAŠŲ

Arėjas Vitkauskas 

"AMERIKE PILNA PAIPŲ" 

"Italijonai ir paliokai" - 
pikčiausi žmonės. Kad tik 
klek —tuojau išsitraukia pei
lį. .. Dažnai stryte randa 
žmogų su peiliu šone. . . "

"Čypė pinėnė? — šaukia 
italijonai atrytuose, pardavi
nėdami tokį saldoką, ilgą, 
storą, kaip bulvių košės pri
kimštą, daiktą, kur Amerike 
auga". . .

Tėvas ilgai užsikosti, rau
kosi, jam iššoksta ašaros, 
jis našiai šnypščia į trobos 
kertę, vieną pusę nosies pri
spaudęs pirštu, ir sako:

"Aš mįsliju — man tokie 
daiktai nuo kosulio mačytų! . "

Mt s visi žinome, kad vis
kas tėvui "nuo kosulio mačy- 
tų". Motina tėvą tuo dažnai 
net pajuokia. "Važiuok, ko 
nevažiuoji, į Ameriką — ten 
sveika bus! . . sako motina, 
ir mes žinome, kad tėvas ten 
nevažiuos, nors jis apie tai ir 
labai dažnai ima kalbėti. O - 
kad taip kas užtikrintų, kad 
iš ten būtų galima su tiek 
pinigo kaip Šniuolis. parva
žiuoti, tai tėvas mestų dirbęs 
rožančius, dumtų į tą kraštą 
už marių. Nors ir sunkiai pa
kęstų kelionę per mares, ku
rios, pasak Šniuolio, kelis 
sykius turi tiek gilumo, negu 
platumo. . . Ir — tėvo vaizduo - 
tėję vis stovi "Titaniko" sken
dimo baisybės, (kai jame pa
skutinę valandą kapėlija už- 
grajino — "Į Tave, Dieve, ar
tinamės! ..). Ir iš viso, -kad 
nereikėtų dirbti, kad Amerike 
galėtų tik pagyventi, dusulį 
pagydyti, jei bent kokį ro
žančių — iš nuobodumo — pa
dirbinėti, ir kad dažnai į baž- 

‘nyčiątėvas eiti galėtų, — gal 
ir važiuotų. . . Bet Šniuolis 
nupasakoja ir baisius darbus 
karščiuose prie geležų, arba 
"bekernėj", kur jis dirbo, ir 
- tėvas vis lieka namie. . . 
Tiesa "piekarnėj" pats tė
vas, jaunesnis būdamas, dir- 

- bo, bet vi s’dėl to darbas su 
ruskiais "piekoriais" atrodo 
buvęs lengvesnis. . .

O norėtųsi tėvui pamėginti 
ir to gėrimo iš riešutų, kuris 
"toks britkus, tirštas, ir į 
liūlį panašus, ale — kai pa- 
pranti — geras! ".. . Norėtųsi 
tą "čypė pinėnė" išgirsti ita- 
lijoną stryte rėkaujant, ir to 
"llūlinio" gėrimo "pakašta
vot!", —

"Ale, aš, turbūt, suslvem- 
čiau išgėręs.. . " — sako tė
vas . . .

"Kąten vemsi.. . " - nusa
ko Šniuolis, ir žiūri, vis žiū
ri, į motiną. . .

Ir italijonai — tie labai tam
sūs žmonės, tėvui norėtųsi 
juos pamatyti, nors nuo muš
tynių jis bėgtų, kaip nuo vel
nio. . . Ir, vistiek, "navatnai", 
ar ne*?! ..), jie šaukia tą čy - 

pė pinėnė".. . — "Pačyps ir 
nustos"... — kaip sako Šniuo
lis per juoką, kurį Amerike 
tokį italijoną išgirdus, saky
davę. . .

Ir turėtum alų gerti Ame
rike būdams, daug alaus, — 
visi geria; negali negerti; 
karštis, darbas, nukankina — 
Išgeri, atsigauni! . . Būdavo, 
sumeta burdingieriai(tas toks 
keistas žodis mums visiems, 
reiškiantis įnamį...) ir gas- 
padinė, arba vienas iš vyrų, 
nueina "pantę" alaus parneš
ti. . . " — "Pantis alaus! "—vėl 
"juokauja"Šnluolis apie Ame
rikos juokus, ir mums vi
siems keista, kad Amerike 
alų mieruoja "pančiais".... 
"Gal ir įprasčiau"... — be
veik sutinkamai sako tėvas, 
bet, kai jam įbrukama į ran
ką "skleinyčla" "amerikono' 
Šniuolio namie "pastatyto" 
alaus, tėvas nuoširdžiai rau
dosi, prunkščia, šiaip taip 
geria, bet visi matome, kad 
jam tas sunku. "Išvaduoja" 
mama. . .

Tėvas norėtų, tikrai norė
tų, kad nebereikėtų jam nuo 
kosulio ir dusulio gerti tos 
plikytos geltonos medienos — 
"liukrecijos", kurią vaikai, 
kaip pasiutę, vagia ir kramto. 
Amerike, gal, jis nuo viskc 
pasitaisytų — turbūt pasitai
sytų!'. .

"Važiuok. . . " — abejingai 
sako motina, ir nuo "sklei- 
nyčios” i
kiek pikta, kad "prie žmonių" kia daryti! .. " — Na, dėl pir- 
tėvas "nemoka svečio Dievo kimų, tai Lovelkis kepalušų 
dovanos priimti". . . Mama naujų nepirkinėtų kas metai, 
geria, ir vėl prisimena“, ne- kol ščyrai sunešiotų senąjį,

bekartą, kaip labai graudin- |(dėl kepalušų jis vistiek nusi- 
gai kapėlija ant "Titaniko" už- stebi - turtings tas Amerika!) 
grajljo"Į Tave, Dieve, arti
namės. . . " O Šniuolis vis žiū- nėtų, pinigą krautų, (o kortų 
ri ir žiūri.. . Tegul važiuoja 
škapliernikas Lovelkis į 
Ameriką'. . .. Šniuolis atpir
ko iš jo namą ir piečių, pi-pydami išgyventi ir pinigų 
nigų škapliernikas turi, ga-, daug susi krauti, prie sunkaus 
lėtų išleisti. . . Gal - "Titą-!
nikas"vėl skęs. . . Ir — žiūri 
į Lovelkienę. ..

Šniuoliul ant pilvo stora 
auksinė "dieviška". Prie jos 
mažytis, bet labai kietas, 
sloniukas prikabytas. Niekaip 
pirštais nenulauš!, suspau
dęs, to sloniuko iš pi austytų 
mažyčių kojų — toks sloniu
kas stiprus, prie "dieviškos" 
kabantis... O tas megstinis
— šviesiai pilkų vilnų, storas
— toks "tvirtas", ameriko
niškas. . . Prie jo taip tinka 
ta "dieviška" — mes visi tą 
matome. . . Ir tamsiai mėlyną 
"siūtą" — rūbų eilę — matome: 
jis su vos žyminčiais strype
liais, išilgom juostelėm — 
"amerikanskas". . . Žinoma, 
tėvas norėtų ir tokį "siūtą" 
nešioti, ne savo, nušutusia 
nugara, "šalbierką" su nu
blizgintu švarkeliu. . Ir "die - 
viską".. . — Ne, "dieviškos" 
tėvas nepirktų — kam tiek ant 
niekų pinigų mėtyti!’. . O 
"dziegoriuką"gal ir nusipirk
tų, — gal. . . Bet, tuomet, 
greičiau, tokį "guminį", kaip 
Šniuolis sako, kad yra.. . Vi
sas iš gumos. . . (Mes stebi
mės ir neatsistebime. . . — Iš 
gumos!).

Kadnereikėtųanglių kasti, 
("jie, kaip velniai, dirba — ir 
užgriūti gali, ir vis ką nors 
užgriūva. . .), nei "bekernėj" 
sunkiai dirbti, tėvas į Ame
riką važiuotų. Sako Šniuolis, 
Raikydamas į škaplierniko 
Loveikio pastebėtą šykštu
mą), kad "ten ir daugiau už
dirbdamas, daug ir praleidi
nėti turėtum — taip visi daro, 
tokia mada: ir rėdytis gražiai 
turėtum, ir šiaudinį kepalušą 
kas vasarą naują turėtum 
pirktis, (panešiotąjį visai 
sveiką išmetus), ir išvažiuoti 
kartais, su žmonėmis pager
ti, gal ir pakortuoti. . . Taip 

neprunkščia. Jai net visi daro, taip daro, taip rei- 
1 Iro H ’’nri Iri o rla'r.Trtil ’’ _  NTn rIAl

stebi - turtings tas Amerika!) 
su žmonėm — mat — nevaži- XREfyl
jis ir nepažįsta. . .) O kad _ _ _
Šniuolis pajuokia šykštuolius, 1 /I- I (^1)/ I I 
kurie Amerike, su silke ma- V k—J 1 4-' f* ■

darbo stodami, greitai suka
tas gauna, tai šykštumo pa
liestosios škaplierniko ausys 
visai negirdi. . . Jis Amerike 
darytų pinigą, tik pinigą. . . 
"Pasiplėštoji" ten. . . Arba — 
tik vaikštinėja sau, kosinėja 
— vis dusulį pamažindamas, 
ir, jei loska, kokį rožantėlį 
kada suraizgytų. . . Ir — nei 
bobos rietenų, nei visada iš
alkusių vaikų, nei savimi 
traukti vežimėlio su tavoro 
skrynia į turgų kas turgadie
nį. . .

O Šniuolis vis žiūri ir žiūri 
į Lovelkienę. . . Tegul važiuo
ja škapliernikas į Ameriką 
"sveikatos taisyti", (pama
tys! . . . ). Tegul "Titanikas" 
ir nebeskęs, — tegul važiuo
ja?. . . Ką žinai, — gal dėl ko 
nors ir negrįš, kai ir tikėda
masi, (daug tokių negrįsta! . .), 
o čia — nupirktas namas ir 
piečius, ir "prie žmonių" mo
kanti apselti Doveikienė, kuri 
vyro važiavimui į Ameriką 
nesipriešina... Ji greičiau 
piktinasi, kad "biesas" tik 
tuščiai kalba, visai nesireng
damas važiuoti, mat — skūpus, 
kaip žaltys.. .

O Amerike italijonai parda
vinėja "čypė plnėnė" ("pigius 
bananus") ir ten yra tokio 
kaip liūlis • gėrimo, ir visur 
pilna išvedžiotų visokių "pai- 
pų", kuriomis į namus ateina 
ir vanduo, ir "gesas", kuriuo 
valgius be malkų verda. . .

Škaplierniko Loveikio gal
voj tikras sąmyšis, kaip tų 
Amerike visur prinaipliotų 
"paipų", ir niekur škaplier
nikas iš vietos nevažiuos, jei 
bentį eilinį atpuską, kai ame-
rikontas Šniuolis pasiliks su MONTREALIO 
"mokančia prie žmonių apsi- LITUANISTINEI MOKYKLAI 
eiti" Loveikiene 'fienas. . . 25m. suėjo šių mokslo metų

KASDIENINES PASTABOS

Yra gana skaudu konstatuoti, bet protingieji 
daug daugiau išmoksta iš kvailių, o ne 
kvailiai iš protingųjų.

Paruošė V.Š.

INFLIACIJA???
S U M A Ž

I Š
INK 50% MAISTO

LAIDAS
DABAR!

Metodas yra patvirtintas Valdžios ir Vartotojų.
Tūkstančiai naudoja dabar si logiška ir neklystantį 
metodą Šiaurės Amerikoj ir gelbstisi nuo inflia

cijos.

Jūs galite įsigyti metodą ir informacijasf kuriu 
skaičius ribotas) prisiųsdami vardo ar pavardę, 
adreso ir $ 1.00 šiuo adresu:

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

SIDĖMETINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plauką slinkimo, naikina pleiskanas, pataline nietijimq, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų iaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj.
J IB Medicine Liq 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei.

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

Illinois 60650, U. S. A.

Sir. KAZIMIERO PARAFUOS ĮSTOK 'NIAI METMENYS " ” *-’
P radedame spausdinti Montrealio lietuvių, susijusius su $v. 

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

KUN. FELIKSAS J U C E V I Č I U S , 1960.12. 24

Gimė 1924 m. gegužės 1 dieną Gorainių km. Kražių par. Ra
seinių aps. Pradžios mokslą ėjo vietinėse mokyklose, gimna
ziją baigė Šilalėj. 1943 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. 
Artėjant karo frontui, Telšių seminarijos klerikai gavo spe
cialų leidimą persikelti į Vokietiją-Eichstatto seminariją. Nuo 
1948 m.tęsia studijas Romoje Gregorianum universitete. Pra
žioję šv. Kazimiero lietuvių kolegijos studentai gyveno pietų 
Amerikos kolegijos patalpose, ir tik po metų persikėlė į nuo
savas patalpas.1950 m. buvo įšventintas į kunigus. 1952 m. ga-
1974. XII. 11

vo teologijos daktaro laipsnį. 1952-55 aptarnavo lietuvius ka
talikus Paryžiuje.1954-55 Sorbonos universitete studijavo so
ciologiją.1955 m.atvyko į Montrealį, kur pirmiausia prisista
tė kardinolui P.Leger su rekomendaciniu Paryžiaus kardino
lo laišku. Kard. P. Leger kun. dr. F. Jucevičių paskyrė vikaru 
į prancūzų St. Enfant Jesus parapiją, su teise studijuoti uni
versitete.Studijavo filosofiją McGill universitete, įsigydamas 
filosofijos daktaro laipsnį. 1960 m. pradžioje buvo atkeltas į 
Filomenos prancūzų parapiją Rosemonte, kad aptarnautų lie
tuvius.1960 m.gruodžio 24 d. paskirtas šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos administratorium.1962 . 11.1 kun. dr. F. Jucevičius 
paskirtas šv. Kazimiero lietuvių parapijos dešimtuoju klebo
nu.

(Pabaiga kitame nr.)

KUN. DR. FELIKSAS JUCEVIČIUS (dabartinis klebonas) ASISTUOJA 
VYSKUPUI SV. KAZIMIERO PARAPIJOS BAŽNYČIOS ŠVENTINI
MO APEIGOSE 1956 m., KAI JIS DAR NEDIRBO ŠV. KAZIMIERO ’ 
PARAPIJOJE (Ūešinėje Ausros vartų klebonas kun.J. Kubilius).

pradžioje. Šios korespon
dencijos tikslas nėra pada
ryti pilną apžvalgą, bet tik 
priminti Montrealio visuo
menei apie šį reikšmingą 
faktą. Tėvų k-tas paskuti
niuose posėdžiuose yra 
svarstęs 25 metų mokyklos 
veiklos minėjimo reikalą, 
bet galutinai aptars vėliau , 
ir praneš. Šiuo norima 
kreiptis į visus tuos,kurie 
davėpradžią lietuviškai mo
kyklai: tėvus, mokytojus, bu
vusius mokinius, parašyti į 
NL ar TŽ apie mokyklos įsi
kūrimą. Tegul praeina šie 
mokslo metai jubiliejaus 
šviesoje.

Šiuo metu mokykla dirba 
dar su didesniu uolumu , 
nes Kalėdų atostogos netoli. 
Ruoš iam as i Kai ėdu eglute i, 
kuri įvyks, kaip jau minėta, 
gruodžio 22 d., Aušros Vartų 
salėje. Repetuojama, siuva
mi rūbai. Eglutė skiriama 
visiems, ir mokyklos nelan
kantiems.

P. Adam on is

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

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

Skambink dieną ar naktį Ą, Ą 
Tel. 521-2185.
Jai nori liatuviikoi kalbat! — skambink 
darbo valandomis 489 - 539 1 (kl aus k Leo);
o vakarais namu tai. 366 • 2548 arba 277 - 7868 

(Pavardes sakyti nereikia)

5 psl.

5

5



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

'■ įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

toronto

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio__ . ___ > mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

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

bndon, ont.

ETNINIU GRUPIŲ, FESTIVALIS
Rašo L. Eimantas

Folk ArtsCouhcll dėka, š. 
m. lapkričio 24 d. .Londono 
Centennial Hall pastate įvy
ko jau šeštasis liaudies me
no festivalis ir abi didžiu
lės salės buvo net perpildy
tos įvairių tautybių žmonė
mis. Tai aiškiai rodo,kad į- 
valrlų tautų/Europos Ir bet 
Azijos/ ateiviai bei vietos 
Indėnai liaudies meną verti
na Ir stengiasi jį parodyti 
kitiems helper sus įteik imą- 
festivalį palyginti savo dir
binius su kitų tautų išmonė
mis ar, net tam tikra pras
me, parungtyniauti, bei atžy- 
mėjlmus ar pryzus laimėti.

Londono Folk Arts Councl 
prezidentė Weldon atidary
dama festivalį pasidžiaugė 
etninių grupių susitelkimu. 
Dalyvavo 43 grupės, lietu
vius atstovavo Kat. moterų 
d-jos Londono skyrius.

Gražiausius sveikinimus 
ir linkėjimus festivaliui per
davė atvykusi Londono mies
to burmistre Jane Blgalow 
Ir Kanados Folk Arts Coun
cils vyr. prezidentas.

Viršutinėje salėje visos 
grupės turėjo savo liaudies 
meno parodėles, o apačloje- 
jau tikras didžiulis bazaras , 
kur buvo pardavinėjami į- 
valriausl valgiai ir saldu
mynai. Iš šalies stebint-tal 
tikia "Persų turgavietė” ii 
įvairiomis kalbomis žmonių 
klegėjimas darė įspūdį,kad 
esi kur nors kitur, o ne ang- 
lų-saksų mieste Kanadoje.

Šitokį įspūdį stiprino dar 
Irtai, kad laisvojo pasaulio 
didžiųjų tautų liaudies meno 
čia nesimatė. Tlesa-maišėsi 
škotai, airiai Ir net welch'ai 
bet anglų ar prancūzų paro
dėlių ar bazarinlų stalų čia 
neužtiksi. Kai kas bandė net

Is pabaltleciu parodos Londono miesto Bibliotekoje: 
Lietuviškais tautiniais rubais ranlkenas ir prie Jo — 
Ir. Daniliunier.ė ir bibliotekos tarnautoja G. Bentley.

Nuotrauka j. Aušroto.
6 psl.

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.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 9%% 
Terminuotus depozitus 1 metu 10%
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas* 11^%

juokauti. Didžioms Ir savo 
pranašumu besireiškian
čioms tautoms šis festivalis 
buvo gal per menka vieta. 
Škotas jūsų korespondentui 
įtaigojo, kad anglai liaudies 
menokaip ir neturi, Jie gir
di šį meną Išbarstė savo 
imperijoje arba švelniau da
bartiniu terminu tariant, 
Commonwealth’e.

Žmohlų spūstyje su sijo
nuotu škotu nesuskubau pa
diskutuoti ir gal jo tvirtini
mus atremti. Bet šia proga 
galvon dingtelėjo mintis apie 
mūsų iškiliojo žurnalisto Ir 
rašytojo B r. Rallbs knygą 
PAGUODA 1 d. Savo svars
tymuos /181 psl./ Br. Raila 
vysto mintį, kad folkloras, 
bendrai imant, yra dau
giau primityvių tautų ar 
bendruomenių kūrybinė for
ma ir kad, pasiekus tam tik
ro painesnio bei rafinuotes
nio civilizacijos laipsnio, 
folklorinės kūrybos forma 
sustoja vystytis, Išsibaigia.

X X amž. tautos senųjų 
folkloro formų jau nekuria ir 
vargu, ar ir mes jįbekurslm. 
Moderninė meno formų ir 
minčių kūryba dabar yra In
dividuali ir kai kur net labai 
"industrinė". Girdi, folkloro 
puoselėjimas gal betiktų 
daugiau primityviom tautom 
ar tautelėm,kad jos savo l- 
dentitetą išlaikytų.

Atrodė,kad mano sutiktas 
škotas folklorą labai brangi
na Ir net didžiuojasi esąs 
pranašesnis už tuos, kurie 
folkloro, bent festivaliuose , 
nepuoselėja. Negalėjau pa
tirti, ar ir anglas, jei būčiau 
sutikęs norintį pasikalbėti, 
panašiai samprotautų, kaip 
mūsų Br. Raila.

Brangindamas kiekvieno

Prie vieno stalo,pietauto
jų tarpe, šiandien kažkaip 
nesijaučia tos pakilesnės 
popietės nuotaikos, kuri vi
suomet vyrauja Lietuvių Na
mų svetainėje. Mote rys, kaip 
paprastai, dailiosios lyties 
atstovės, pasipuošę kaip 
šventadieniui tinka, Ir puikiai 
atrodo. Tuo tarpu,greta jų 
esą vyrai . visai suglumę . 
Kalbėdamiesi jie prisimena 
vakar čia apšoktas vestuves. 
Kaip jie čia ulloję.kalp dai
navę ir kaip linksminęsi Iki 
pačios vėlumos. Bet tuo pa
čiu jie apgailestauja, kad 
švenčiant tų gerųjų bičiulių 
gyvenimo pradžią, netikėti
nai jie per daug paėmę.. . 
Puotos metu viskas buvę ge
rai, visi svečiai buvę paten
kinti Ir prisišokę kaip rei
kiant. Bet tai buvę vakar. O
šiandien, jie jaučiasi kaip 
kažko netekę. Tik žmonų dė
ka, tik joms negailestingai 
išvertus Iš guolio, vos ne vos 
suspėję į sekmadienio pa
maldas. O jau ta galva gal
velė, jaučiasi blogiau negu 
sudužusi puodynė.

Viena ponia, nebeapslkęs- prato, kas yra pats gražlau-
dama tų pesimistinių skundų 
net klek pyktelėjusi, pasiba
ra, sakydama, jeigu vakar 
buvę taip gerai, tegul mūsų 
vyručiai nesiskundžia šian
dien.

Jos pakeltas balsas Ir 
tvirtas žodis padeda. Vienas 
vyras paneigia,kad nesą jau 
taip blogai, kaip čia kai ku
rie kaimynai vaizduoja. To
liau kalbėdamas, jis pasuka 
temą kita linkme. Jam at ro
do,kad po vestuvių, po tų vi
sų Iškilmių, tas svarbusis 
gyvenimo įvykis praeina ne
pastebėtas Ir nepalikęs 
ženklo platesnei visuomenei 
Daugelis tautiečių,kurie ži
no jaunavedžius, vieną ar ki
tą Iš jų, norėtų juos Ir kartu 
pamatyti. Kitaip tariant, jie 
turėtų viešai pasirodyti,jau
noji, į naują gyvenimą žen
gianti pora. Jo manymu, ge
riausiai tuo reikalu bus pa - 
slelgęs pereitą vasarą apsi
vedęs Arūnas Šlekys su Rū
ta Skučaite. Kad jie ten 
Montrealyje gražiai paba- 
llavojo.tal dar nieko. Kad 
paskiau tęsė vaišes užmies
tyje esnčlame jaunojo ūkyje, 
taip pat gerai. Bet svar
biausia, netrukus po to, Ne
priklausomoje Lietuvoje pa
matėme ne tik jaunųjų, bet Ir 
abiejų tėvelių bendrą nuot- 

asmens nuomonę, vasarą, 
Dainavoj buvau sutikęs dali. 
Antaną Tamošaitį, liaudies 
meno puoselėtoją Ir žinovą, 
Ir paklausiau, kokia jo pažiū
ra. Jis pareiškė, kad liau
dies mene yra nepaprastai 
daug vertybių, nors Iki ro
mantizmo laikotarpio visa 
tai buvo vadinta senienomis . 
Bet dabar nuomonės kinta, ir 
su Br. Railos samprotavi
mais sunku būtų sutikti pil
numoje.

Grįžtant prie Londone vy
kusio festivalio, reiktų pasa
kyti, kad nesigailėjau ten pa
buvojęs. Londonlškės lietu
vės moterys įdėjo ten daug 
pasi angų Ir triūso, sunešda- 
mos tiek daug puikių rank
darbių Ir ypač turtingą gin
taro rinkinį. Kai prie kitų 
etninių grupių stalų įvairius 
kad Ir dailius nleknlekėlius 
galėjai nusipirkti, pas lietu
vius parodėle galėjai tik gė
rėtis .

Šiemet pirmą kartą paro
dėlės buvo premijuojamos . 
Pirmoji vieta teko rumu- 

(Nukelta i 7 psl.)

rauką. Tai ką jis Ir norėtų 
pavadinti pavyzdžio vertu 
tokios progos įamžinimu. 
Tuo labiau, kad Eliziejus ir 
Ksavera Šlekiai Toronte yra 
plačiai žinomi žmonės.Sek
madienį dažnai matomi Prl- 
sikėllmoparapljos pamaldo
se,© ypač Eliziejus pasižy - 
m ėjęs sportiniame gyvenime, 
buvęs Lietuvos karininkas Jų 
duktė yra pirmaujanti mo
distė Paryžiaus madų sa
lonuose. Grįžtant prie jau
nojo Arūno tenka pasakyti, 
kad eidamas mokslus,jis čia 
buvo populiarus sportininkas. 
O siekdamas inžinieriaus 
diplomo, buvo pasiekęs net 
Kaliforniją.Dar kas būdinga, 
kad Arūnas jau senai paži
nojo savo dabartinę žmoną.

Nežiūrint, kad jis tiek su 
krepšinio komanda, o vėliau
studijuodamas, turėjo progų 
plačiai pakeliauti, daug ką 
pamatyti Ir dar daugiau ką 
susitikti. Bet likimas taip 
įdomiai susiklostė, kad tar
nybos reikalai jį atvedė į 
Montrealį. O ten, susitikęs 
jaunų dienų pažįstamą, su- 

sias jo gyvenimo tikslas.

mJLIETUVIU NAMAI

Buvo pageidavimų,kad LN 
sekmadienio popietėse būtų 
paįvairinti valgiai Ir ne lie
tuviškais patiekalais. Mote
rų būrelio v-ba, susitarusi 
su šeimininke, nutarė po
pietėms paruošti paįvairintų 
valgių sąrašą, kurį būtų ga
lima paskelbti Iš anksto.

Praeito sekmadienio po
pietėje dalyvavo per 200 
asmenų.

Pensininkų klubo bazaras 
buvo sėkmingas, nes dalyva
vo daug lankytojų, suvalgė 
kepsnius, Išgėrė daug kavos 
ir Išpirko visus loterijos bi
lietus.

Studentų kavinė Gedimino 
Pilis pradėjo veikti LN Me
nėje gruodžio 6 d.

LN Ieško patyrusio baro 
vedėjo. Kreiptis įLN raštinę 
pas reikalų vedėją arba tel. 
533-9030.

Pereitą savaitę į LN na
rius įstojo Poška Jonas, Ra- 
čys M. Ir Pearce J.-įmo
kėję po $1OO nario įnašus . 
Jaunų narių skaičių papildė 
Belalšls Vincas, Belaišls
Kęstutis, Belalšls Dana, Be
laišls Rožė, Lapp-Lapavl - 
člus Ramūnas Ir Lapp-La- 
pavlčlus Jonas. Visi jie į- 
mokėjo po $ 1 nario įnašo . 
Būtų gerai,kad jauni nariai 
pamažu savo įnašus papil
dytų taip, kad Iki 18 m. jų 
amžiaus įnašas pasiektų 
$1OO ir jie automatiškai bū
tų galima perkelti į suaugu
siųjų narių tarpą.

Paskolos lakštų laikytojai:
1. Martynas Račys pirmųjų 
metų palūkanų atsisako, o $ 
200paskolos lakštą perveda 
savo šeimos kitų asmenų na
rio įnašams apmokėti.
2. J. Ir L. Dagiai prašo 
jiems priklausomas už $ 
1OOO paskolos lakštų pirmų 
metų palūkanas pervesti į jų 
įnašų sąskaitą.

TURTINGAS PARENGIMAIS 
SAVAITGALIS
Vienas didžiausių Toronto 

įvykių per savaitgalį buvo A- 
merOeos ir Kanados lietuvių 
Kongresas, įvykęs gerame 
Royal York viešbutyje.

Tlek daug buvo iš visur 
suvažiavę studenčių-tų, kaip 
niekad.

Per paskaitas, kurias 
skaitė dr.I. Gražytė-Mazi-

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jk A Al A 
TORONTO LIETUVIŲ HAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

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

9% už 1 metų term, depozitus
8’/į % už taup. sąskaitas

6% už depozitus (čekių sąskaita).

K API TALAS: $8,800,000

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

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

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

mėnesiais Šeštadieniais atdaryta).

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 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19-?4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų Ir kitų prekių.

Sąžiningai Ir greitai patarnauiame.

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

LIETUVIŲ r> »«• ♦’° RONCESVALLW AVI.,
ĮSTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO », ONTARIO

Telefono* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

llauskienė, dali. T. Valius, 
sausakimšai klausytojų ne
buvo, bet per ballus-šoklus , 
labai daug suėjo. Dėl mažų 
salių tvarkytojai nebeįleldo 
norinčių įeiti. Ypač daug 
jaunimo buvo šeštadienio va
kare bailaus salėje, kaip 
" silkių bačkoje", gal arti 
1OOO, sunku besuskaltytl. 
Rašytojas Aloyzas Baronas 
puikiai paskaitė kūrybos, iš
keldamas "rimtus Ir nerim
tus” faktus. Buvo juoko ii

vavo s a van or i ai-kūrė j ai, jū
rų šauliai ir skautai su vėlia
vomis.

Tikrai gerą įspūdį darė, kai 
žygiavo savanori ai-kūrė j ai su 
vėliava ir jų krūtines puo
šė pelnytai, kraujo auka už
tarnauti Vyties kryžiai, me
daliai, ordinai. Tai simboliai 
atgautos laisvės Lietuvai, ne
sigailint nė gyvybės nė krau
jo ir žaizdų aukos. Mažai tų 
savanorių jau beliko, kuriuos 
vedė sav. kūrėjas Vladas

pasakyta tiesos.
Toronto studentų veikėjai 

labai daug darbo įdėjo, todėl 
ir pavyko suvažiavimas.

Šia proga visuomenė turi 
būti dėkinga Toronto stu
dentų klubu i, o ypač stud. An
tanui Šllelkal/poetui, žurna
listui/,kuris įdėjo labai daug 
darbo Ir asmeniško sumanu
mo. Ir kiti jo pagelblnlnkal, 
bendradarbiai ve rtl pagarbos. 
Apie juos dar tikriausiai Iš
girsime. J. Kr.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
Lietuvos kariuomenės 

šventėm minėjimas įgavo kitą 
pobūdį. Tai jau ne tik 1918 m.

Kazlauskas.
Sekmadienį Anapilio salėję 

pamaldose organizuotai daly
vavo šauliai su vėliavomis. 
Visose trijose bažnyčiose bu
vo atlaikytos pamaldos už žu
vusius, už Lietuvos laisvę su 
pritaikintais pamokslais".-,;

Gaila, kad Toronto lietuviai 
karinlnkailkadriniai Ir atsar
giniai), kurių yra gal kelios 
dešimtys, organizuotai nebe- 
dalyvau  j a kariuomenės šven
tės ruošime. Kai kareiviai 
arba netarnavę kariuomenėje 
skaito paskaitas kariškiams 
akademikams, atrodo kas 
nors, kur nors yra negerai 
arba karininkų apsileidimas ?

J. Rudminas
Lietuvos valstybės atstatymo 
proga ir 1919 m. kariuomenės 
įsakymo-įkūrimo paskelbimo 
paminėjimas.

Lietuvos kariuomenės 
šventės lapkričio mėn. 23 d. , 
prasmė praplėsta. Per šią 
dieną Lietuvos kariuomenės 
sąvoka apima nuo Mindaugo 
Lietuvos karaliaus (1253 m.) 
iki šių dienų karius, partiza
nus, kurie gynė ir mirė už 
lietuvių tautos nepriklauso
mybę.

Be kariuomenės, be aukų, 
jokia tauta neišsikovoja pil
nos laisvės. Ir šiais laikais 
ginklo jėga yra geriausia tai
kos kalba.

Tat Ir lietuvių tauta kariš
ką dvasią privalo palaikyti 
pas visus lietuvius ir visuose 
pasaulio kraštuose, kur tik 
lietuviai gyvena.

Toronto lietuviai Lietuvos 
kariuomenės šventę paminėjo 
iškilmingai. Šeštadienį (23. 
XI) Lietuvių namuose buvo 
suruoštas paminėjimas su 
trumpa oficialia dalimi, (va
dovaujant šauliams), lietu- 
vlšku vaidinimu (režisuojant 
poniai Dargytei-Bysklewicz), 
šokiais ir vaišėmis.

Sekmadienio pamaldose
Prisikėlimo bažnyčioje daly- 

• Kanados Lietuvių Katali
kių Moterų D-ja paminėjo 25 
m. sukaktį nuo įsikūrimo 
Kanadoje. Iškilmės vyko 
Prisikėlimo Parapijos baž
nyčioje Ir vaišės Parodų sa
lėje.

Daug moterų atstovių da
lyvavo iš kltur-Delhl, Lon- 
don, Hamilton.

Pamaldųmetu gražiai gie
dojo sol. J.Srlublškienė.

Šios organizacijos moterys 
daug nuveikė lietuvybės ba
ruose ir yra vertos didelės 
paga rbos.

— • —
DĖMESIO 
TORONTIEČIAMS !

NL” laikraščio atstovybes 
būrelis Toronte, dalyvaujant 
red. Paukštcičiui ir vėl nutarė 
ruošti spaudos balių, kuris 
numatytas po Velykų Lietu
viu Namuose. Baliaus data 
nustatys būrelio pirm. J. R. 
Simanavičius , suderinęs su 
kitų organizacijų parengimais, 
kad nebūtų tuo pačiu laiku 
daugiau perengimų.

Būrelis išrinko NL ben-
drovės Šeru vajui vesti Stasį 
Baneli, kuris tuo reikalu su
darys kelių asmenų komisija;

Visais vajaus reikalais 
kreiptis tel. 241-9632.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KAI, Campbells Bay, DAU
NIAI, VILČINSKAI, RIMŠAI
TĖ, dr. M. RAMONIENĖ, 
PAŠKEVKTAI Ir tautietis X 
Iš Ottawa miesto. Viso 
paaukota $ 1OO, - Šiuos 
pinigus Įgaliotinis persiuntė 
Centrui, padidinti bendrąjį 
Ottawos lietuvių įnašą/LF 
no 23/, kuris bus padidintas 
iki $ 1800.

Atrodo, kad yra gyveni
miška, jei atsiranda taurle- 
člų nepritariančių Fondo 
veiklai, bet atrodo labai 
keista, kad iš tųjų neprita
riančių tarpo drįstama net 
viešai per susirinkimą pa
rodyti viešą nepasitenkini
mą dėl aktyvesnės Fondo 
veiklos. Verta tuo susirū
pinti. A. Paškevičius

-------------------------- _—----------------------------------------------------------------------------'------------------------------------------------------- -- --------------------------------------------------— '   ■ T

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

LIETUVIU RADIO PROGRA
MA MONTRE ALYJE, vado
vaujama Liudo Stankevičiaus, 
bus transliuojama Kalėdų 1-ą 
dieną,1-2 v.p.p.

P. Kalalniams, K.J.Stund- 
žiams, V. F. Satkams, K. B . 
Gegleckams, J.M. Grigams

VAIVORYKŠTĖS projekto • MIrė Marijona Tamulienė, 
pristatymas ir supažindini - sulaukusi 80 m. amžiaus . 
mas su lietuvių kalėdiniais Paliko vyrą Izidorių, sūnų 
papročiais vyks gruodžio 25 Vitą Ir dukterį Onutę Norke- 
d. TV stotyje 1O, nuo 6-7v. v. llūnlenę. Laidojama per Šv . 
Nepražiopsokime ’. Kazimiero bažnyčią šį šeš-
LIETUVIAI ŠOKA PLACE tadlenį.
BONAVENTURE,Metro aukš- • Stasė Ir Augustinas Ali
te, gruodžio 17 d. 5 vai. Ii šauskal Ir B. Rupšienė Iš- 
7,3o v. v. Išpildo šeštadieni- vyko žiemos atostogų į Flo- 
nės mokyklos mokiniai. rida.

šudbury
KARIUOMENĖS ŠVENTES 
PAMINĖJIMAS

Š. m. lapkričio mėn. 23 d., 
ukrainiečių salėje buvo pa
minėta Lietuvos kariuomenė 
Ir laisvės kovotojai / Idalls 
lietuvių festivalio/.

Paminėjimą atidarė to va
karo pranešėjaSaulutė Po- 
derytė, pakvies dama v lūs 
dalyvius sugiedoti Tautos 
himną, vėliau trumpas LB 
valdybos p-ko J. Kručo žodis 
minėjimo proga Ir sveikini
mo žodis.

Montreallo Aušros Vartų 
Choro vyrų oktetui, kuris at
liko vlsąmenlnę dalį, LB na
riai Ir svečiai liko dėkingi 
muz.M. Roch-dlrlgentel, so
listui A. Kebllul-vadovui Ir 
vyrų okteto nariams A Gu
dui, G. Bulotai, A. Ruslnul, A. 
Urbonui, J. Jankui, H. Celto- 
rlul, V.Kačerglul Ir P.Žu
kauskui už taip meniškai Iš
pildytas liaudies dainas.Vi
st buvo apdovanoti gėlėmis

Ir nuoširdžiais plojimais.
Po programos tęsėsi pa

silinksminimas Ilgi ival. ryto
Sekmadienio rytą, Christ 

The King bažnyčioje, per 
lietuvių pamaldas oktetas 
gražiai pagiedojo lotyniškas 
giesmes.

Kaip salėje, taip Ir bažny
čioje dalyvavo labai daug 
tautiečių Ir kitų etninių gru
pių atstovų.

Vyrų oktetui nesakome 
Sudiev,bet Ilgi pasimatymo;

Ottawa
SUSIRŪPINKI M E’.

Į tradicinį šių metų Lie
tuvių Fondo Įgaliotinio krei
pimąsi į tautiečius, kadvle- 
toj įprastų kalėdinių sveiki
nimų tą Išlaidų sumą arba 
jos dalį- Įteiktų geriau Lie
tuvių Fondui, atsiliepė šie 
tautiečiai: MARČIUKAIČIAI, 
Pembroke, PA LILIO N1AI, 
Kingston, LEVERIAI O. J. , 
Campbells Bay, POVTLO- 
NTAI, Richmond, TVANAUS-

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

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

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)1
6396 Bonnantyne Ave. Verdun, Montreal. T ® 1. 767-6183

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG'O.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrini ir komercini statyba ir dažymas. Darbas 
atliek amas sąžiningai ir prieinamam! s kainomi s. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų iipardavimas - tel. 366 • 6237 / 3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAURAS ir J. JlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivc.irtfs medlio dirbiniai.

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

BELLAZZI-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybiois popietis, cementas, 
B. P. ildirbi^niui ir visa kt.

7682. BOUL CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams I

-^=23 Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauįi 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren-

Hydro - Quebec išnuoma
vimui karsto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Hsating kontroktorlus.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1974. XII. 11

lai įteki iffglfflTSSI

PADĖKA
Mano 60 metų gimtadie

nio proga, rengėjams, svei
kinusiems žodžiu ir raštu, 
visiems svečiams už taip 
vertingą man įteiktą dovaną 
bei dalyvavimą, reiškiu šir
dingą padėką:
Rengėjams: P. E. Ba ron am s , 
J. A. Ališauskams. Sveikinu
siems žodžiu: B-nės pi rm. 
A. Setlkui, kun. J. Liaubal 
OFM, Kanados Rajono Skau
tų vadelvei M.Gveizdlenel. 
Ramovėnų vardu S. Gudai
čiui. V.Krašto S-gos vardu 
I. Sajaukai. Už atvirutės 
skaitymą lietuvių ir anglų 
kalba A.Sajaukienel. N.P.P. 
Lukšio k. šaulių vardu K . 
Galdikui. SLA 278 k. vardu 
A. Ališauskienei. Sveikinu-
slėnis raštu, bet negalėju
siems dalyvauti: J.E.Kry- 
gerlams, Cleveland, Z.K. 
Arlauskams, Rochester, S. 
M. Jokūbalčlams, Toronto, 
P.G. Jonuškal, Windsor, J . 
Manluškal, Toronto, J. But
kui, Port-Colborn, Stp.Ja- 
kublckui, Delhi. Telefonu 
sveikinusiems; A. M. K ryge - 
rlams Ir R. A. Vadopalams 
Cleveland, Stp.M. Šetkams , 
V. A. Palujanskams, J. Dal- 
norul, S. Janu&onlams. J. K . 
Grigams Ir B.P. Racevl- 
člams.
Brangiems mano dalyviams 
ir svečiams:
J. J. Kąz ragiam s, P. K. Šu
kiams, Z. B. Jokūboniams , 
M r & M rs Korda, Mr. & Mrs 
Pilipiak, J.H.Glmbučlams , 
P.M. Krllavlčlams, M. B. 
Satkevičiams, K. Jonušui, R . 
Karveiienel, P. O. ŠicHaus - 
kams, J. V. Alonderlams, J.

M.J.Saukams, E.Sakalaus
kams, P.O. Meškauskams, 
A.Staugaičlams, J. H. Di
liams, J. Lelevlčlams, V. 
Plataklams, O. Vilblkaltie- 
nei, St. Kuktai, J'. Paukščiui 
ir J. Glrevlčlul.

Jeigu būčiau ką nors pra
leidęs, atleiskite, nes Iš 
rengėjų gavau tokį sąrašą. 
Dar kartą savo ir žmonos 
vardu, reiškiu didelę padė
ką Ir pagarbą.

Jūsų P.Polgrlmas

ETNINIU GRUPIŲ. . .
(Atkelta iŠ 6 psl.) 

nams, antrojl-ukralnlečlams 
trečlojl-lletuvlams Ir 1.1.

Apatinėje salėje galima 
buvo patenkinti kad Irle - 
plausią skonį ar apetitą . 
Lietuvės visus savo keps
nius, saldumynus ar valgius 
lengvai Išpardavė Ir D-jos 
skyriaus kasa gražiai pasi
pildė, ypač, kad kepsnius 
moterys buvo sunešuslos ne
mokamai.

Aukštutinės salės didžiu
lėje scenoje vyko įvairių 
tautinių šoklų grupių pasiro
dymai. Žinoma, dėmesio 
centre buvo Toronto ukrai
niečių tautinių šoklų an
samblis Kijevas. Tai tiesiog 
profesionalų grupė.

Buvo, sakyčiau, kuriozų: 
vienos Samia aukšt.mokyk-
los mokinės puikiai pašoko 
vengrų tautinių šokių. Prog
ramos vedėjas tvirtino,kad 
nebūtinai reikia būti kurios 
nors tautos vienetu. Galima, 
girdi,pademonstruoti vengrų 
šoktus ir kitiems. Kai kas tą 
mintį ir Kitaip interpretavo .

KALĖDINIAI
DOVANŲ SIUNTINIAI L LIETUVĄ ;
Prieš sudarydami dovanų siuntinius savo giminėms Lietuvoje, 
nepamirškime pasiųsti žemiau išvaretintų prekių, kurios yra 

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

eilutėms arba suknelėms; 1 jardas ___________________ $ 6.00
Lygi “crimplene” medžiaga suknelėms, 1 jardas __ ________$ 5.40 i
“Crimplene” medžiaga su blizgučiais, 1 jardas -----------------  $ 7.80
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 j. viename siuntinyje)
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga, 3 V. jardo ___  $50.00 '
Labai gera eilutei angliška medžiaga, 3*4 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

1 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.

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

to

Juk tai implikacija,kad tau-----
tlnės savybės ne taip jau 
svarbu. Pratę si at tokį sam- 
pro*avimą, galima nueiti net 
prie kaikeiio dabar brangi i.t- 
mostiK vienos vertybės- In
ternacionalizmo ar kospiopo- 
llilzm?..

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

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

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

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

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

trims mėn. — $7.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $22.bO, pusei moty — $12.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $25.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608

Į Į Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS __________________________________
ADRESAS

ony s
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O. ♦
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

MIKE S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

POINTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jeon Rood.
Tel. 695-3883

a Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montrealiečiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Auto Specialist Ileg’d.
7725 George Street 

La Salle,Que.
Taisymas ir dažymas automobilių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos

TEL: snowblower ir taip pat motorinės
366 • 0500, 366 - 4203 v altys. Sav. G. Desrochers

Mechanizuotos ratų ir kitų daliu reguliavimas. Iforks(Body) taisymas ir 
dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, pr o Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

Highland Auto Body
611 LAJLEUR A VE., LaSALLE 

...
TEL. 366-7281

• Ovnlep padanges Ir baterijos
P or davimas geeefine ir e/yvo» — lietuviam* nuolaida.

Savininkai: y, Sutinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3253

7 psl.
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AKCIJŲ VAJUS
VAJAUS SĄRAŠO TĄSA: 
176. Torontlečlųgrupė -įsi
gijo 1O akcijų.

NL red. Pranui Paukštal- 
člul lankantis per verslinin
kų bailų Toronte Ir susitikus 
dalį bendradarbių, buvo pa
darytas pasitarimas laik
raščio reikalais. Tarp kito, 
buvo atkreiptas dėmesys į 
NL Bendrovės užsibrėžtą 
akcijtį vajų. Stasiui Banelių! 
sutinkant atstovauti vajų , 
pirmai pradžiai tuojau per jį 
nupirko po vieną akciją šie 
to ront iečiai:
Jonas Karka, Pranas Jan
kauskas, Viktoras Petraitis , 
Leonas Adomavičius, Dona - 
tas Renkauskas, Martynas 
Račys, Vincas Bąčėnas, Ju
lija Skųebutėnlenė, Vaclovas

Skrebutėnas irGilijaras Ur- 
bonas.

Šio $1OO dol. įnašo vertė 
yra daugiau negu piniginė: 
jaučiamas ypatingas laikraš
čiu ir jo vajum rūpestis. Y- 
patingą pasiryžimą parodė 
žymus visuomeninės veiklos 
nešėjas Stasys Banelis, 
nežiūrint amžiaus naštos , 
pasiryžęs laikraščiui talki
ninkauti. Geros sėkmės ’.

Tad, dėkodami akcijas 
ptrkuslems, laukiame atsi
liepiant daugiau.

Numatytam 20.000 dol . 
akcijų vajui, su dabar skel
biamais įsigijimais šukei — 
ta $ 6.650, -

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

LITAS AUGA
Lapkričio mėn.LITAS už

baigė su 44, 964, 852 balansu. 
Nežiūrint $ 200,000 išmo
kėjimų nariams Canada Sa
vings bondų pirkimui, LITO 
balansas ne tik sumažėjo, 
bet netgi $3, 500 padidėjo . 
Kitaip sakant,lapkričiomėn . 
įdėjimai pilnai padengė 
stambius pinigų išėmimus . 
Atrodo, kad per gruodžio m. 
LITAS tikrai pasieks 5 mil . 
ir padarys virš 20 mil.me
tinės apyvartos. Nežiūrint 
didelio palūkanų padidinimo 
už santaupas metų bėgyje, 
1974 metai, bus užbaigti su 
pelnu.

Už vienų metų terminuo
tus indėlius LITAS dabar 
moka 9.5%. Bankai ir kitos 
finansinės
vienų metų indėlius bemoka 
tik 9% arba 9-1/4%.
• LITAS šiomis dienomis 
išsiuntinėjo savo nariams 
sieninį kalendorių 1975 m. ir 
biuletenį nr. 24.
• LITE dar galima gauti O- 
llmplnlų pinigų setų,m ii i jo
ninės loterijos bilietų, auto
mobiliams Vytukių ir etc.
• ŠIAIS METAIS SKAUTAI 
IR SKAUTĖS ruošia įpras
tas Kūčias. Gruodžio mėn. 
20 d. - penktadienį 7 vai. v. 
Aušros Vartų parapijos sa- 
lėn kviečiame visus brolius 
ir visas seses, jų tėvelius , 
atsilankyti ir kartu pasi
ruošti šventėm.

Skautų Geležinio Vilko ir 
Skaučių Neringos tuntų štaba’

institucijos už

S. BANELIS AIŠKINASI TAUTOS FONDO REIKALAIS SU 
VLIKO PIRM. DR.K. VALIŪNU, 1969 m. po Vilko sesijos. 
( S. Banelis ilgus metus buvo Tautos Fondo Kanados Atsto
vybės pirmininku),. Nuotrauka V. Maželio.

BALTUOS STOVYKLOS 
VALDYBA lapkričio 18 d. 
posėdyje svarstė stovyklas 
vajaus reikalus. Priėmė 
laiško formą, kuriuo bus 
kreipiamasi į visus Montre
al io lietuvius paremti sto
vyklą, jos pagrindinį šių me
tų darbą-žemės nuosavybės 
įsigijimą. Yra atkreipiamas 
dėmesys į pridedamus kartu 
su laišku pasižadėjimus 3-5 
metams nurašyti stovyklai 
nuoturimos LITE sąskaitos.

Stovykols V-bos sąstatas 
buvo padidintas vienu nariu- 
Romu Verbyla, stovyklavie
tės planavimo-plėtimo rei
kalams. Romas Verbyla pa
tiekė projektą, kur stovykla 
būtų plečiama, statant lietu
viško stiliaus liaudies ar
chitektūros klėtis, kluoną, 
gyv, namus. Tokiu būdu būtų 
parodomasis lietuviškas 
kaimas, ir kaip tokiam gali
ma būtų tikėtis Federalinės 
valdžios parama. Svarstyta, 
ir yra p rita run o, kad atski
rus pastatus statytų ir savo 
reikalams pasilaikytų lie
tuviškos organizacljos:skau- 
tai, šauliai
meškeriotojų klubas ir kt.

P. Adamonts

ŠV. KAZIMIERO PARAPI
JOJE IO vai .mišios yra ski
riamos jaunimui. Jos laiko - 
mos lietuvių kalba, -jų metu 
jaunimas patarnauja, skaito 
ir jau pradėjo giedoti gles - 
mes. Pamokslas yra taiko
mas jaunimui. Šį parapijos 
klebono kun. F. Jucevičiaus 
užsimojimą reikia sveikinti 
ir padėti įgyvendinti. Ben-

MONTREALIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS

KALĖDŲ EqluTE
SEKMADIENI, gruodžio 22 d. 3,3Ū vai. p.p.
Aušros Vartų parapijos SALEJE.
Programoje: 1. KALĖDOS - poezijos, dainų ir šokių 

pynę, — atlieka visi mokiniai.
2. KALĖDŲ SENIS.
3. ŽAIDIMAI - DOVANOS - VAIŠĖS

Visi, o taip pat vaikai nelanko mokyklos, nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

Mokytojai ir Tėvu K -tas

N ".PRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams !

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

< Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

322-9485

SIŪLOME KONKREČIAI
GYVENAMU NAMU APDRAUDA 

"HOMEOWNWER’S POLICY”

PARDUODAMOS 3 naujos 
GITAROS žema kaina.

Skambinti vakarais — 
tel. 366-4781

( Classic, acoustic ir bass )

SVEIKINIMU REIKALU:
Jau paskutinis laikas pa

sveikinti per laikrašti, tad 
dar skambink tel. 366-6220.

LaSalle; Lachine, D’Anjou', Dorval, Dollard Des Ormeaux, 
Montreal Noid, Montreal East, Beconsfield, Pointe Claire, 
St. Leonard.

$

2 - j u Seimų 1 - nos Šeimos

(apiplytintas) ( apiplytintas)

centraliniu Šildymu: centraliniu Šildymu

$ 25,000
6,250 
6,250 
1,500 
2,500 
5,000 

100,000 
500 
250

25,000 
10,000 
10,000 
1,500 
2,500 
5,000 

100,000 
500 
250

Nuo gaisro namui 
inventoriui

Vagyste inventoriui
” kitur ’’

Nuo gaisro priestatams
Priedas gyvenimui
Atsakomybė
Priedas gydymui 

nuosavybeiG
pharmacie

acjfion
ROBERT GENDRON LPH.PROp.

366-97427626 CENTRALE LASALLE Pirmas $ 100 nemokamas.

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAL.VAKARO KAINA METAMS 563.00
.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

DR. V. GIRIONIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —
5330 L'Asjomption Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3535

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGEL1ENĖ

— • —
1410 Guy St. pirmas aukštas,

11-12 kambarys
Tel. 932- 6662, namM 737 - 968 1.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

— • —

1440 ri<e Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8528

ADVOKATAS

RJ.I s gonaitis ba.bcl
Insurance Exchange Building 

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

Teh 842 1 126, namu 678 3660

Dr. A.S. popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C^ E.K.C.S.fc’

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

NOTARAS

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

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

8 f si.

NOR PACKERS 66 LTD.
MUMS REIKALINGI

8 mėsininkai (Butchers) ir 5 bendram darbui vyrai.
* Geras atlyginimai- su priedais.
* Dirbančiųjų aprūpininmas ir pastovus darbas.

10039 ROME MONTREAL NORTH QUE..
( į rytus nuo St.Michel Blvd, prie Industrial Blvd.)

drai kalbant, norima į šias 
mišias sutraukti visą jaunl- 

medžlotojų- mą tiek mokyki into, tiek stu
dentų amžiaus. Žinoma,mes 
lietuviai, dabar jau nesame 
labai maldingi, kaip buvome 
anksčiau, dar bėgimo metais, 
DP stovyklose gyvenimo lai
ku, ar kad ir čia Kanadoje , 
kai įsikūrimo pradžia buvo 
sunki. Bet visgi padėkime 
mūsų jaunimui į šias pamal
das atvykti, primenant 
jiems, juos atvežant. Jau ir 
dabar susirenka iki poros 
dešimčių jaunimo. Tat jau 
gera pradžia. Atvažiuokite 
į šias pamaldas ir vyresnie
ji. Matysite, Šv. Kazimiero 
bažnyčia visaikltalp atrodo, 
kai joje yra' jaunų žmonių. 
Šias pamaldas organizuoti 
talkininkauja Julija Adamo - 
nienė. Informacijai telefo
nas: 256-5355. P. A.
• ReddyMemorlal ligoninė
je, dr. A. J. Popleralčio prie
žiūroje gydosi Ant. Tamke- 
vlčlus, Aleksas Jurgutis ir 
A.Katinas. Ten pat sveika - 
tos patikrinimui randasi Le
onas Girlnls-Norvalša.

• Klubo NIDA sezono užda
rymo balius, Jaunųjų Talentų 
vakaras rengiamas sausio 
25 d. Aušros Vartų parapi 
jos salėje.

Jaunųjų talentų pasirody
me sutinkantieji dalyvaut 
kviečiami susirišti asmeniš
kai ar telefonu su Klubo 
pirm.A.Myle 365-0353, ar
ba programos organizato
rium J.ŠiaučlullU 768-3674.

Klubo Valdyba
• Mirė M.Skudienė, 83 m. , 
paliko 2 sūnus.

DAILININKU DARBU PARODA 
Gražinos Montvidaites ir jos 4>yro 

T.Kacz paveikslu pagoda gruodžio 

14 ir 15 d.d. Aušros Vartiį parapi-

Bus odora: Šeštadienį nuo 10 v 
ryto Iki 8 v. vok. Ir sekmadienį — 
10 v. rytS iki 6 v. vok.

FUR COATS
Siuvame ir remodeliuojame 

kailinius, kepures, stoles ir 
kitus kailių išdirbinius.

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

563.00
LEONAS GU R E CK AS 

Sales Manager 
(Lietuvis atstovas)

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra 
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR. NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

PALYGINKITE ŠIAS KAINAS SU GAUNAMAIS PASIŪLYMAIS

TURIME IR KITŲ PASIŪLYMU I ' 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Telefonas 722-3545

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

K
Foto E.M.L.S. 

Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

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

Montreal, Que.

PIRKTI AR PARDUOTI 
NEKILNOJAMĄ, TURTĄ PADĖS JUMS

V. PĖTE,HAITIS
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. 727-3120 Namų 376-3781 

A g en tO r a veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL IGNAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

GM

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
-Managanku 

LEO GUREKAS

GM

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 4-89-5391
(At the pnd of Sherbrooke Street West)

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,OUE..H4E 2A8, 
Telefonas: 766 5827

mmliiMM
IB. B
MoHtieuih

j LB -------
9 Lietuviu Kredito Unija

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas_________ 6.0%
Taupomąsias s-tas_______ 8.75%
Term. Ind. 1 m. Į_____ 9.5%

Trumpalaikius indėlius — 
įvairuojančias palūkanas.

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines______________ 11.5%
Nekiln. turto 11.0%
čekių kredito 12.0%
Investacines nuo_________„11.5%

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

Kooperatyvine namiį ( iki 4 buty ) ir namy inventoriaus apdrauda. 

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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