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Sutartys besibaigiančios

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

ČIA DĖMESIO CENTRE
JAV pamėgo skandalus Ir 

sensacingus ty rln ėjimus. Bu- 
-~>vo " MacCartlzmas"- komu

nistų medžioklė. Dar nespė
jo ataušti "Watergate" įsi
laužimas, pasibaigęs prez. 
Nb«.on’o atsistatydinimu. Da
bar tyrinėjimų centre atsi
dūrė ČIA, garsioji pasaulyje 
JAV slaptoji pollclja/Central 
IntelIgence Agency/supras - 
tintai- šnipinėjimo įstaiga. 
Pagal paskirtį, ji turėjo apsi
riboti užsienio šnipinėjimu . 
Tačiau nesenai JAV spaudo
je pasklido žinios, kad Viet
namo karo metu ČIA turėjo 
sekimo bylas bent 9 ar 1O 
tūkstančių piliečių pačiose 
JAV, labiausiai karo prieši
ninkų tarpe. Viešosios opi
nijos spaudžiamas, prezi
dentas Ford’as sudarė aš- 
tuonlų asmenų komisiją 
tiems kaltinimams Ištirti. 
Komisijos pirmininku yra 
vice- prezidentas Nelson 
Rockefeller, Q nariais visa 
eilė žymių valdžios,kariuo
menės Ir darbininkų unijų 
atstovų. Komisija turi pa
ruošti pranešimą Iki baland
žio mėn. 4 d. Tačiau,kai ku
rie JAV senatoriai nepaten
kinti komisija Ir žada suda
ryti savo komisiją Iš Kong
reso atstovų tarpo.

AUKSCIAUSIAS BOKŠTAS 
PASAULYJE
Netrukus Toronto turės 

aukščiausią bokštą pasauly
je. Tatai CN bokštas/Cana- 
dlan National/ 1500 pėdų 
aukščio, betono ir plieno lie
jinys, 500 pėdų aukštesnis 
už Paryžiaus Elfellobokštą- 

( o prie jo pridėjus dar būsi - 
irią 320 pėdų plieno anteną , 
jis būsiąs 80 pėdų aukštes - 
nls Ir už lig šiol rekordinį 
Ostankino susisiekimui tvar
kyti bokšte prie Maskvos.

Toronto bokštas 1300 pė
dų aukštyje turės stebėjimo 
aikštę Ir besisukantį resto
raną. Bokštas kalnuos apie 
30 mil. dolerių Ir turėtų bū
ti užbaigtas jau šiais metais. 
Jo statyboje teko Išspręsti

JAV viceprez.N. Rockefeller

nlnkus Ir nuomininkus.
Svarbiausieji:
QRB turi teisę tarpinin

kauti Ir spręsti nuomų su
mažinimo bei sutarties pa
naikinimo klausimus, jei sa
vininkas ar nuomininkas ne
silaiko susitarimų.

Butų Kontrolė galės nutar
ti atatinkamą nuomos pakė
limą dėl pakilusių namų Iš - 
laidų.

Nuomininkai butų.paštaty- 
tų po 1 sausio, 1974, nebus 
šio įstatymo apsaugojaml 
per sekančius 5 metus.

Savininkai, kurie nori savo 
namus paversti į daugiabutį 
/condominium/,, ar pernuo-a 
muotl savo šeimos nariams, 
turės Išlaukti, kol nuomos 
sutartis pasibaigs.

Perstatant namą į daugia
butį pastatą, jei jis neužplrk- 
tas tris mėnesiai prieš bai
giantis nuomininko sutarčiai, 
nuomininkas gali kreiptis į 
Butų Kontrolę su prašymu 
pratęsti sutartį vieniems 
metams.

Nuomininkas, gavęs pra
nešimą dėl sutarties pakei
timo vieno mėnesio bėgyje, 
turi teisę paduoti skundą,Ir 
1O dienų bėgyje, jei sutartis 
sudaryta trumpiau kaip me
tams.

Padavus skundą, sutartis 
automatiškai pratęsiama 14 
mėnesių.

Jei B. K-lė nutars, kad 
nuomos pakėlimas yra tei
sėtas, nauja nuoma turi būti 
priimama savininko Ir nuo
mininko, Iki sutartis užsi
baigia.

balandžio 30,1975, automa
tiškai būtų pri tęs lamos Iki 
birželio 3O.197G,

Sutarties punktas dėl nuo
mos suderlnlmokyiant namų 
Išlaikymo Išlaidoms yra 
pagal įstatymą leidžiamas , 
jei sutartis surašyta daugiau 
kaip vlenerlems metams . 
Nuomos pakėlimas gali būti 
reikalaujamas tik kas 12mė- 
neslų.

Tik trys atvejai namų Iš
laikymo Išlaidų padidėjimui 
skaitomi teisėti: didesni 
miesto Ir mokyklų mokesčiai, 
pakilusios elektros ir kuro 
kainos, pakilę draudimo mo
kesčiai.

B. K-lė gali panaikinti su
tartį arba sumaž ėti nuomą, 
jei įrodoma, kad savininkas 
neatliko privalomo didesnio 
ar skubiai reikalingo patai
symo, arba jei patalpa taip 
apleidžiama, kad darosi pa
vojinga gyventi, arba kenks
minga sveikatai.

Kaip paprastai, nuominin
kas gali būti Išmetamas Iš 
buto ir už nuomos nemokėji
mą, ar patalpos gadinimą.

Norintieji pasinaudoti B. 
Kontrolės patarnavimu, turi 
kreiptis asmeniškai į Mont
real lo Teismo Rūmus 1O 
Cralgst., East.

• Vilnius. — Vilniuje, Karoliš- 
kių priemiestyje, statomas naujas 
televizijos bokštas. Iš spaudoje 
pasirodžiusių aprašymų matyti, 
kad jis bus 326 metrų aukščio, 
galės iškart transliuoti keturias 
televizijos ir tiek ipat ir radijo 
programų. Televizijos aparatūra 
bus pritaikinta perduoti spalvo
tą vaizdą, o radijo — stereofoni
nes laidas. Vaizdo matomumas 
pasieks šimto kilometrų spindu
liu. Šiais metais bus baigtos gelž
betoninės bokšto sienos.

Bokšto šimtas septyniasde
šimt metrų aukštyje numatyta 
įrengti apžvalgos aikštelė. L ją 
lankytojai pasikels greitaeigiais 
liftais. Veiks ir keturiasdešimt 
vietų kavinė.
• Jeigu anglų viltys išsipil
dys, tai greitu laiku Anglija 
bus viena Iš turtingiausių Eu
ropos valstybių; Šiaurės Jū
roje, anglų sektore rasta mil
žiniški naftps klodai.

Nafta turinti labai mažai 
sieros priemaišų, bet jos 
eksplotavimas surištas su pa
sakiškomis išlaidomis.'

BENDRUOMENYBĖS™
LIETUVIU CHARTOS 25 METU SUKAKTIES ATVEJU, 
PL REDAKCIJOS PASIKALBĖJIMAS SU V. VAITIEKŪNU:

Kokiomis aplinkybėmis ir kokiais motyvais 
Vlikas priėjo prie Lietuvių Chartos?

— Tiek Lietuvių Tremtinių Bendruomenei 
1945 ieškant organizacinės formos, tiek vėliau, 
1947-1949, PLB nuostatus redaguojant, teko būti 
Vliko tam uždaviniui sudarytos komisijos refe-i 
rentų. Tremtinių bendruomenės sąranga jau bu
vo atrama PLB nuostatam. Pati Lietuvių Char- 
ta išsirutuliojo, sakyčiau, gana atsitiktinai. Vliko 
komisijos priimtoj ir Vlikui pateiktoj PLB nuo
statų pirmojoj redakcijoj tebuvo kelių sakinių 
preambulėj glaustai nusakyti PLB organizacijos 
tikslai ir uždaviniai. Joje buvo ir žodžiai “Ap
vaizdos valia”. Ta “Apvaizdos valia”, nors komi
sijos daugumos priimta, Vlike užkliuvo. Tada 
Vlike buvo 10 grupių, susitelkusių į du blokus, 
kurių pusiausvyra, 5 ir 5 balsai, dažnu atvejų, 
jei nebuvo bendro sutarimo, klausimą palikdavo 
be sprendimo. Taip atsitiko dėl “Apvaizdos va
lios” ir PLB nuostatų preambulei. Visas projek
tas vėl grįžo komisijai, kad surastų Vliko dau
gumai priimtiną preambulės redakciją. Tos naujos 
redakcijos beieškant ir referentui pateikiant vis 
naujus ir platesnės apimties preambulės varian
tus, palaipsniui išsirutuliojo Lietuvių Chartos da
bartinis tekstas. Vienas iš labiausiai skatinusių 
referentą tobulinti Lietuvių Chartos tezes ir jų 
redakciją buvo komisijos narys cįr. D. Krivickas. 
Pagrindinis akstinas, Chartą redaguojant, buvo 
siekimas patraukliai, konkrečiai ir aiškiai nusa
kyti mūsų išei. įjos tautinius uždavinus. Be to
kio nusakymo pati PLB organizacija, atrodė, ne
galėtų turėti tvirto pagrindo. Komisijos sureda
guotas ir vieningai sutartas Lietuvių Chartos 
tekstas pačiame Vlike praėjo be pataisų ir veik 
be diskusijų.

Kas, be Jūsų, dar įėjo į Vliko komisiją, ku
riai buvo pavesta rengti Chartos projektą?

— Vliko komisijos tada protokolų nerašė. 
O atmintis po 25 metų nėra tikras šaltinis. Dėl 
prasidėjusios emigracijos komisijos sudėtis ne
buvo pastovi. Be referento, komisijoj buvo Br. 
Bieliukas, B. Gaidžiūnas, V. Gailius, dr. P. Kar
velis, dr. D. Krivickas ir kurį laiką, berods, S. 
Balčiūnas, dr. B. Nemickas, V. Mašalaitis ir K. 
Bielinis. \

Teko skaityti, kad Lietuvių Chartos kūrimas 
truko net trejus metus. Kodėl palyginti tokiam 
neilgam dokumentui tiek laiko prireikė?

— Pirmoji PLB nuostatų redakcija su pre
ambule komisijos buvo pateikta Vlikui 1948 vi
dury. O kai ta redakcija Vlike nepraėjo ir nuo
statai grįžo komisijai, pačios Lietuvių Chartos 
redagavimas tetruko kelis mėnesius.

Būtų įdomu po 25 metų patirti tas nuotai
kas, kokiomis anų laikų Vlikas Lietuvių Chartą 
svarstė ir kokias viltis į šį savo darbą dėjo ?

— 1949 jau buvo visai aišku, kad mūsų 
tremtiniam kelias į Lietuvą dar ilgiem metam 
bus užkardytas, kad tremtinio dalią pakeis

Simas Kudirka priima Pasaulines 
Antikomunistines Lygos emblemą 
:x dr. J. Kaškclio, kurią jis gavęs 
tos Lygos konferencijoje. 1974 m. 
toje konferencijoje Washingtone, dr.
J. Kaškelis buvo iškėlęs S. Kudir
kos išlaisvinimo reikalu, (JKretilo)

dy”, Lietuvių Chartą ir PLB nuostatus skelbiant. 
Tas “Žodis” tvirtina: “Lietuvių Treriitinių Bend
ruomenės organizacija yra padariusi didelį dar
bą Lietuvai ir lietuvybei. Šiandien yra žengia
mas tolimesnis žingsnis į viso Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vieningą organizaciją. Tai iątori- 
nės reikšmės žingsnis” (Žr. “Pasaulio Lietuvių 
E^endruomenė”, 6 psl.) Vliko to meto nuotaikos 
atsispindi ir tuometinio Vliko pirmininko ir Vyk
domosios Tarybos Lietuvybės Išlaikymo Tarny
bos valdytojo prel. M. Krupavičiaus paaiškini
muos PLB organizacijos veikėjams, kad “Lietu
vių Charta — tai lyg įpareigojimai kiekvieno 
lietuvio sąžinei, lyg kelio rodyklė plačiuos pasau
lio keliuos išblaškytiems broliams rodanti vienin
teliai teisingą kryptį į savo senolių, į savo tėvų, 
• •- — nacių tautinį židinį”, oąi “Laikinieji Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės santvarkos nuo
statai — tai lyg pamatas kiekvieno krašto lie
tuviams pasistatyti savosios bendruomenės pa
statui, savosios bendruomenės organams sudary
ti (Žr. “Pasaulio Lietuvių Bendruomenės keliu”, 
7 psl.). Faktiškai Vlikui tada ne tiek rūpėjo Lie
tuvių Chartos teiginiai, kiek pati PLB organizaci
ja, kurios perspektyva atrodė patraukliai viltin
ga. Nė vienoj Vliko grupėj tada nekilo nė šešėlio 
abejonės, kad tos Vliko viltys ir pastangos bus 
visos mūsų išeivijos entuziastingai sutiktos ir pri
imtos.

Kaip reikėtų, Jūsų nuomone, Lietuvių• Char
tą t«?rp išeivijos lietuvių išpopuliarinti ?

— Gal būt, kad Lietuvių Charta mūsų išei- > 
vijos jaunesniajai kartai ir per mažai pažįstama. 
Ir PL dažna proga jos priminimas yra tikslin
gas. Antra vertus, dekalogą dažnas atmintinai
mokame, bet anaiptol nevisi jį mokantieji jo 

išei- stengiasi laikytis. Todėl gal būtų tikslinga, kad
vio būsena, kad pati mūsų išeivija kurį laiką bus 
atkirsta nuo savo tautinio kamieno ir kad tokio
mis sąlygomis išeivijos tautiniam savitumui iš
silaikyti yra būtina tautiniu solidarumu atrem
ta, visą išeiviją in corpore apimanti bendruome
nės organizacija, tam tikra savanoriška tautinė 
savivalda svetimoj aplinkoj. Visų Vliko grupių 
to meto nuotaikos justi Vliko “Įvedamajame žo-

lygiagrečiai Lietuvių Chartos populiarinimo LB 
veikėjai imtųsi uždavinio Lietuvių Chartos tei
ginius paversti kiekvieno lietuvio kasdieninio gy
venimo taisykle. Tam gal pagelbėtų kiek ir bir
želio 14-ją atžymėjus kaip Lietuvių Chartos die-

( Is "Pasaulio Lietuvio“)

daug įvairių problemų, ku
rios visai ne buvo‘pramaty
tos. Kol kas, statybos eigoje 
žuvo tik vienas darbininkas , 

-''kuris buvo užmuštas kren
tančio fante ros gabalo. Nuo 
jo šokti pabandė vienas ge
ležies darbų specialistas Ir 
laimingai su parašiutu nusi
leido ant geležinkelio bėglų 
vos tik neužkliudęs aukštos 
tampos elektros linijos. Už 
tą pokštą jis neteko savo 25 
tūkstančių metams tarnybos.

□UEBEC’o PROVINCIJOS 
NAMU SAVININKAMS IR 
NUOMININKAMS
BUTU KONTROLĖS JS- 

TAIGA/Quebec Rental Baa rd* 
priėmė papUedemBis-'disrtafty- 
mus,kurie liečia namų savi-

1

1
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IR TOLIAU SIEKIME SAVO
ŽEMIU! (Mintys sausio 15 Dienos proga)

Sauslol5-slos Dienos pro
ga norisi pasidalinti kai ku
riom nuotaikom, susijusiom 
su Mažaja Lietuva.
- Nereikia mums Jūsų Ma
žosios Lietuvos, teigia vie
nas mūsų montrealIečių In
teligentų.-Jūsų žmonės ki
taip Išauklėti, kitaip galvoja, 
kita kultu ra persiėmę, paga
liau Ir kitaip Dievą garbina.

'Jis teisus savo pastaboms
sau, savo kolegoms Ir, gal 
būt, savo partijai. Bet ar jis 
jo kolegos Ir jo partija galės 
patenkinti lietuvių tautos as
piracijas, lietuvių tautos a- 
teltį? Ar nepasikeitė politi
nis -partinis lietuvių galvo
jimas Išeivijoj, jau nekal
bant apie visišką jo nebūvi - 
mą Lietuvoj?
- Užmirškite Jūs tą Mažąją 
Lietuvą, o ypač Užnemunį, - 
kerta vėl kitas mūsųtelsnlų- 
jų šviesuolių. Klek "trabe- 
llų" turėjom dėl Klaipėdos 
krašto su Vokietija Ir'voktė
čiais tarptautiniuose teis
muose Ir Tautų Sąjungoje . 
įklšome didelį kapitalą į 
Klaipėdos uostą Ir viską šuo 
ant uodegos nunešė. Lietu
vos sienos jau išspręstos . 
Klaipėda Ir Vilnius jau pri
jungti. Dėl kitos Mažosios gimtinės
Lietuvos dalies kovoti- ro
mantika, užmirškite’. -baigia 
jis,lyg tuo visus kitus argu
mentus Iš anksto sugriauda
mas.

Ir j l s teisus savo po ri
jimu sau, savo luomui Ir 
amžiui. Lietuvoj valdžios 
įstatymus Ir valstybės sie
nas visada gerbęs Ir gynęs , 
karo aplinkybių verčiamas 
apleidęs savo tėviškę, pasie
kęs jau visai brandų amžių , 
dabar aišku begyvena praei
timi, ateityje tetrokšta ra
mybės ir poilsio.

Tik ar ne per anksti jis 
rezignavo, nuolankiai pa-

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

kėj skaldlmas. Kaip buvo su
sirinkimas, tai ir turėjo jis 
galios pasakyti ar dauguma 
nori tų pačių Valdybos narių 
ar ne. Jei buvę nariai paliko 
kaip "zuikiai", nebaigę susi
rinkimo, tai kas kaitas T Arba 
Ciceroj, jei žmonės norėjo 
susirinkimo, tai turėjo jį su
šaukti.

KADA BAIGSIS LB-nės 
SKALDYMAS ?

Kaip kartais yra koktu, kad 
pasiutusi iš stovyklų atsivež
ta liga, mūsų gražų ir našų 
gyvenimą ardo. Toji liga tai1 
kiekvieno "Aš" parodymas, 
tuščios garbės troškimas ,- 
tik "Aš" vienas galiu, o kiti 
tlk-šiukšlės. Mūsų Čikagoje 
tokia liga siautėja. Susipešė 
dailininkai Čiurlionio galeri
jos ir muziejaus reikalu.Tea
tralai senai nebe si kalba, mo
kyklose pilna Visokių negero
vių. Skautai draskėsi, taip 
pat sportininkai, o dabar L. 
B-nė. Yra pasislėpusių viso
kių,kurie vaidina "patriotus", 
o suka lizdą viską griauti.

4 Nei iš Šio, nei iš to įvyko 
Y, B Marpuette Parko apylin- 
2 psl.
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sldavė likimui ?
Tačiau daugumas mūsų 

nenorime tezlgnuotl, dar 
nenorime palaidoti Mažosios 
Lietuvos bylos. Visgi, kad 
Ir su rezervu, trokštame vi
sų lietuvių apgyventų plotų 
sujungimą į vieną laisvą Ir 
nepriklausomą Lietuvą. Bet 
tas troškimas Ir siekimas 
persunktas abejojimu, a r su
gebėsime Ir Išgalėsime at-
siekti savo etnografinių sri
čių sujungimo. Girdi, mūsų 
nedaug, mūšų skaičiai nyks
ta, mūsų tauta maža, vargu 
ar mums pavyks atgauti sa
vo žemes.

Nebūkime mažttklalt Nė
ra mažų tautų, yra 
tik maži žmonės. 
Drąšlalkalp Dovydas stokim 
į kovą su Galijotu. Ar šian
dien poros milijonų Izraelitų 
susirėmimas su šimto mi
lijonų arabų galybe mums 
nieko nesako ?

Mažosios Lietuvos gyven
tojai, kur jie Ir bebūtų-Klal- 
pėdos krašte ar tremtyje , 
yra liudininkai, kaip perke
ltas valandas tūkstantmetinis 
kūrybinis darbas nutraukia
mas Ir šimtai 
žmonių Išvaromi

Ir išblaškomi po yra amžina. Istorijos taip
vlsą pasaulį. Jie yra Ir liu
dininkai, kad nėra nieko pas
tovaus šiame pasaulyje, kad 
netikėtumas _,gall užklupti 
mus kiekvienu momentu . 
Panta rel- visa teka, 
viskas keičiasi, sakė senieji 
graikai . Tuo Ir mes tiki
me. Tikime, kad Ir šiandie
ninė santvarka nėra pastovi 
ir galutinė, bet kurią dieną 
pasikeis. Ne tik tuo tikime, 
bet to ir laukiame,kaip Ir 
visa lietuvių tauta,kaip vi
sos pavergtos tautos.

Politinių sienų pasikeiti
mas retai įvyksta talkos me
tu. Tad laukti kokių nors pa-

Toliau dar gražiau, susi
rinko žmonių grupė, pasidarė 
įstatus ir įsiregistravo Illi
nois valstybėj kaip apylinkė 
ir apygarda ir pasidarė "tei
sėtais" pirmininkais. Dr. 
Danilevičius kalbėjo Alto kon
grese LB vardu, taip pat gir
dėjome tą patį kalbant per 
Margučio programą. Ar tai 
teisinga ?Kas jį Išrinko? Vi

slkeltbnų šiuo metu būtų per 
daug optimistiška, šnekėti 
apie laisvinimo akciją per 
daug romantiška. Tuo tarpu 
galime palaikyti tik laisvės 
Idėją, saugoti laisvės lieps
nelę. Bet koks tolimesnis 
šūkis bergždžias Ir negyve
nimiškas. Laisvinimo byla 
Ir akcija (gaus prasmę susi
kibus milžinams- vakarams 
su rytais, rytams su rytais.

Bet ar sukils milžinai ? 
Šiandien atrodo, kad dangus 
jau kasotas karo liepsnomis, 
o rytoj gali vėl nuslgledrlntl 
taikos prošvaiste.

Karo audros siautė nuo 
neatmenamų laikų per visą 
žmonijos Istoriją. Būta jų 
ideologinių, tikybinių, eks
pansijos, dominavimo, Im
perialistinių. Ypač dikta
toriai nerimsta vietoj. 
Valdžią pave ržę, apsvaigsta 
turima jėga Ir trokšta dar 
daugiau valdžios, didesnės 
jėgos, polltlrrės Ir ekonomi
nės įtakos į kitus kraštus , 
svetimų plotų be saiko Ir be 
galo,kol, pagaliau, įsivelia į 
karą.

Sovietų diktatūra dar vis 
braunasi pirmyn. Dar daug 
silpnų vietų pasaulyj.Pajun
gusi pusę Europos Ir Azijos 
po savo letena, dabar veržia
si į artimuosius rytus. Pa
jutusi stipresnį pa-(prieši
nimą, tolimesnę akciją su
stabdo. Reikia pripažinti, 
kad sovietai pranašesni savo 
machinacijom laimėti kitus 
kraštus Ir mulkinti vakarie
čius už visus Istorijoj žino
mus diktatorius. Tad, susi
kibimas su vakarais gali dar 
Ilgai užtrukti.

Bet prileidus konflikto at
vejį, ar tai tolimoj, ar arti
moj ateityj,koks bus Mažo
sios Lietuvos likimas?

Vietinių gyventojų Mažojoj 
Lietuvoj nebėra. Tolimesni 
kaimynai yra lenkai, kurių 
dešimts kartų daugiau negu 
lietuvių. Mažoji Lietuva 
paskendusi slavų jūroje.
M ažl lėtu vlų Mažo jo j Lietuvoj 
jau nebebus, jų kalba Ir tar
mės jau Iš nykus los, jų tra- 

tūkstančlų dlcljos jau nebežinomos.
iš savo Bet kraštas ne Iš nyks, žemė

pat nepakelsi, nelšdlldlnsl. 
Savo žemių, savo Istorijos 
mes Ir toliau turime siekti. 
Sausio 15 Dienos kovotojai 
kovojo dėl lietuviškų žemių, 
dėl jos sujungimo su Lietuva 
Klaipėdos krašto kovotojų 
mintys Išreikštos po atvada
vimo telieka mums gyvos Ir 
ateityj:

"Šiandien ar niekada yra 
ta diena, kur galime atgim
dyti mūsų senąją Lietuvą . 
Todėl mes visi kaip vienas 
pa reiškiam pasauliui, kad 
mes tepažįstame vieną ne
suskaldytą Lietuvą*. "

Vilius Pėteraltls

sos apylinkės gražiki tvarko
si, tik tos dvi daro su "Nau
jienomis" "revoliuciją" ir 
kartu juokus.Tie juokai skau
džiai žaloja mūsų vienybę ir 
garbę. Jti Alto ir PL.B pir
mininkai sutarė vieningai 
dirbti, pasidavė rankas, tai 
kam dar toliau skaldytis ? Už
teks! Labai nepatogu, kai Ir 
mūsų prekybininkai netyčia 
įveliami į tuos šuns Ir katės 
draskymasi. Pralaimėję ei
kit kitą metą Ir nugalėklt rin
kimuose savo planais, o ne Iš 
šalies save Ir kitus pajuokai 
statant. Visuomenė nusisuks 
nuo veiklos, jei tokie "šašai" 
nebus Išgydyti.

Balys Svalla

Chicago.

PANORAMA
REIKTŲ. DAUGIAU 
TOLERANCIJOS 
IR RESPEKTO

( Skautu reikalu )
Vyresnysis skautininkas 

Jonas Kuprlonts Tėv. 7 Ibu rlų 
plrrpame š.m.n-je paskelbė 
atvirą laišką,kurlame bando 
įtaigoti, kad dabartinės Lie
tuvių Skautų S-gos Tarybos 
nuta rimuose yra netikslumų . 
Girdi, vis atsiranda norinčių 
tendenclngjl kelt praeitį Ir 
jos nežinančius klaidinti net 
oficialiais nutarimais.

Perskaičius ilgoką v.s. J. 
Kuprlonlo laišką, paaiškėja, 
kad čia kvestljonuojamas 
1974.X. 25 akivaizdiniame 
Tarybos suvažiavime priim
tas nutarlmas/nr. 12/, kur 
nutarta v.s.dr.Jurgį ALEK
NĄ 1 ,?-tl Lietuvos Skautų 
Centrinės oiganlzacljos pra- 
dtnlnku. Taip pat Iš laiško’ 
paaiškėja,kad v. s.J.Kuprlo- 
nls vieninteliu t Lietuvos 
skautų kūrėju- pirmūnu Ir 
tuo pačiu visa ko pradininku 
tebelaiko ttk-v.s.P. JURGĖ- 
LĄ.

Iš šalies žiūrint atrodo, 
’būtų buvę bene geriausia, 

jdi v. s. J. Kuprlonls bū
tų kreipęsis tiesiog į Tary
bos Plrmlją Ir ten J.aėstęs 
savo motyvus. Dabar, kada 
jis atviru laišku išėjo į pla
čiąją Kanados lietuvių visuo
menę, norėčiau šiuo klausi
mų kai ką pareikšti ir aš.

Niekas negali paneigti v. s. 
P.Jurgėlos nuopelnų.Plrmū- 
nu jis pripažintas jau seno
kai, kai dar niekam jokių už 
veiklą titulų nebuvo sutelkta. 
Tačiau LSS-ga yra didžiulė 
organizacija l.r joje buvo Ir 
tebėra Ir kitų darbuotojų, 
kurie pasižymėjo našiais 

'mūsų 'Sąjungai darbais, jų 
tarpe Ir v. s. J. Kuprlonls. 
Bet čia malimas nutarimas 
liečia, atrodo, tik tuos as
menis, kurie ypač pasižymė
jo savo pirmumu. Pirmojo 
liet, skautų vieneto steigėjas 
buvo v. s. P. Jurgėla’lr jam

Algirdas
Daugelis asmenų kreipėsi 

įmanė, prašydami pasisaky
ti dėl JAV Lietuvių Bendruo
menės Švietimo Tarybos 1973 
metais išleisto spalvoto Lie
tuvos žemėlapio 59 inčų (150 
cm) platumo ir 48 inčų (120 
cm) aukštumo. Žemėlapį at
spausdino Rand& McNally Co. 
Čikagoje pagal užsakymą." 
PASIBAISĖTINAS BRAIŽY
MAS

Stebina, kad JAV LB Švie
timo Taryba, kurios pirmi
ninku tada buvo J. Kavaliū
nas,Lietuvos žemėlapio brai-

pripažintas l;r pirmūno var
das. Pirmuoju vyriausiu 
skautininku buvo v. s.V.Šen- 
bergas Ir jam pripažintas 
garbės skautininko vardas .

V. s. dr. Jurgį Alekną nu
tarta laikyti pradininku : a- 
tyt, štai dėl ko.

Dar 1918 m. jis drauge su 
vs. V.Šenbergu suorganizavo 
Petrapilyje Lietuvos Skaiftų 
paspirties draugiją. V.s.J. 
Kuprlonls savo laiške mini,

Nuotrauka
C. Genučio.

. m
RAL W ELLIS
MUST
GO/ 

Simas Kudirka sutinkamas Chicagoje lapkričio 16 d. Iš kairės: vertėja Kazė Brazdžionytė 
Simas Kudirka, M. Rudicmė(prie mikrofono), ’.ešinėje Alto pirm, dr, K. Bobelis, Apačioje’ 

— Chicagos lietuviai protesto demontracijoj prieš S. Kudirkos išdavimą' 1970 metais.

americ,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

kad jis dalyvavo Ir ryškiai 
reiškėsi pirmame skautų va
dovų suvažiavime 1922 m. 
Nejaugi j.' pamiršo,kad Iki 
šio suvažiavimo skautų- 
skr tčlų drau ^vės velkė 
kaip atskiros organizacijos, 
o pirmasis vadovų suvažia
vimas, sukūręs Lietuvos 
SkautųSąjungą, tuo pačiu su
darė Skautų Centro organi
zaciją. Taip pat laiško auto
rius nemini, kad tas pats va
dovų suvažiavimas priėmė 
Lietuvos Skautams Remti įs
tatų numatytą centrinės or
ganizacijos santvarką Irprl- 
pažlnoSkautams Rem' r'-iu- 
glją Lietuvos skautų globėju. 
Tau 1919. VI. 27 įkurtoji skau
tams draugija buvę tegalini 
įregistruota Lietuvos valsty
bės įstaigose. Šios draugi
jos steigėjais buvo: dr. Jur
gis Alekna,kun.M.Morkells , 
M. Sleževičius, St. Lozorai
tis 1 kt. žymūs Lietuvos 
veikėjai. Pirmuoju D r-jos 
Centro Pirmininku buvo Iš
rinktas dr. J. Alekna. 19i;<. . 
XI.2Draugljos Centro Ta ry- 
ba paskyrė Lietuvos Skautų 
Vyr. Štabą Ir vyriausią dcau- 
iįninką. Nuo to laiko Lietu
vos Skautų S-gos šefo parei
gas ėjo dr. J. Alekna. Taigi,

Netinkamas
Žemėlapis, nusikalsiantis lietuvi 

LB-nės Švietimo Taryba

žytoju pasirinko asmenį, ne
pilnai suprantantį apie Lietu
vos ribas., Prileldžiant, kad 
visi teritoriniai plotai, vie
tovardžiai, upių pavadinimai 
ir kt. suteikti kitų asmenų, 
bet nors privalėjo atiduoti ge
ram braižytojui. Tokiu Lie
tuvos žemėlapio "sudaryto
jas" J. Andrius nėra. Sukrei- 
vėzotų linijų išvedimas že
mėlapiuose neleistinas ne tik 
XX a. pabaigoje, bet buvo ne- 

jis '>uvo pirmuoju Skautų Są
jungos šefu Iki 1925m..,kal 
Skautams Remti Draugija 
paprašė Valstybės preziden
tą A Stulginskį paimti savo 
globoti Lietuvos Skautlją Ir 
būti jos Šefu.

Atrodo, kad šis faktų su- 
mlnėjlmns / žiū r. Liet. Enc. 
XXVTIIt./, atsakys įv.š.J. 
Kuprlonlo klausimą:" Kas 
toji Centrinė Skautų Organi
zacija?". Taip pat, atrodo, 
turėtų būti aišku, kodėl da
bartinė mūsųSąjungos Tary
ba nutarė dr. Jurgį ALEKNĄ 
laikyti Skautų Centrinės Or
ganizacijos pradininku Ir jos 
nutarimas laikytinas pilnai 
pagrįstu.

Užbaigai gal reikėtų pasa
kyti, kad iš v. s. J. Kuprlonlo 
lalškogall Išplaukti Irnplu a- 
clja, jog dr. Jurgio Aleknos 

'veikla sk'utu tarpe kai kam 
nepatiko ir net dabar nepa
tinka t r, tai būt, gal dar Ir 
dėl to, kad mūsų minimasis 
pradininkas, matyt, turėjęs 
savo pasuiėžlūrą; JI, mano 
manymu, didžiai skautiškai 
Idėjai nebuvo neparanki,o 
naudinga lr palalmlnga-rGal, 
jei mumyse būtų daugiau to
lerancijos Ir respekto kito 
asmens nuomonei Ir įsitiki
nimams, pagaliau ateitų pa*, 
mub prlalmlngojl vienybė, lt 
nesusipratimai Išnyktų.

Vyresn. sktn. L. Eimantas .

žemėlapis
ų tautai, (r išleido JAV 

1973 metai s.
Gustaiti?
leistinas ir prieš keletą Šimt
mečių.

Nelygių brūkšnelių, linijų, 
apskritimų, kvadratų ir kito
kių dreblnlij pilnas visas tas, 
žemėlapis. Juk kaip dreban
čiomis rankomis negalima 
braižyti žemėlapio!

Tai yra pasibaisėtinas že-į 
mėlapio techniškas trūku
mas, darantis gėdą visai lie
tuvių tautai, tarsi neturėtume 
nei vieno-’ eiki amai gero brai
žytojo*. Neabejotinai geriau, 
švariau, rūpestingiau nubrai
žytų gimnazistai, ’nekalbant 
apie studentus.
NĖRA MASTELIO

Geruose, tiksliuose žemė
lapiuose mastelis yra būti
nas. Be mastelio, tik "iš 
akies" padaromieji neskaito
mi žemėlapiais. Tokiais 
braižytojais gali būti kores
pondentai, prie rašinių pri- 
dedantleji apytikslius braižy- 
nėllus, kartais atstumus pa
žymėdami skale. Tik bendrai 
nuovokai.

J. Andrius "Draugo" kultū
rinio priedo pirmame psl. , 
1974 m. sausio 5 d. laidoje, 
papūstai pasigiriančlame ra
šinyje "Kaip gimė naujas Lie
tuvos žemėlapis", greta ki
tokių keistenybių rašo netie
są ir stengiasi suklaidinti 
skaitančiuosius ir lietuvių vi
suomenę, kad dabar žemėla
piuose masteliai nevartoja
mi, o pilnai užtenka atstumų 
skalės: "Skaitlinis mastelis 
šių laikų spausdinamuose že-

(Nukelta į 5 psl.)
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JUNGTINES TAUTOS IR MES
"PAVASARIS EINA KARPATŲ KALNAIS. . . ?”

Pasirodo, kad Jungtinių 
Tautų kūrėjai tapo savo kū - 
rlnlo ’aukomis, kuomet ne
pastovios, negalinčios sa-' 
vęs Išlaikyti tautos perėmė 
vadovybę. Tai ypatingai su - 
krėtė Izraelitus, kurie tapo 
Išmesti Iš UNESCO /United 
Nations Educational, Scien
tific and Cultural Organiza
tion/, sulaikant jiems 26 
tūkstančius dol. pagalbą.

Jungtinės Tautos buvo įs
iteigtos 1945 m. su 54 įsire
gistravusioms tautoms. Jų 
skaičius šiandien padidėjo 

‘Ilgi 138.
Pagrindinis šios organi

zacijos tikslas buvo- išlai
kyti pasaulyje talką bet kokia 
kaina. Bet tai, atrodo, bai
giasi visišku "fiasco" - ne
pasisekimu. Tam įrodymų 
netrūksta - 1948 m. Berlyno 
blokada,keturi arabų-izrae- 
lltų karai, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Vengrijos trluškl- 

~Nnantl Invazija, Korėjos ka
dras. O kur pagaliau Vietna
mas, Pakistanas, Bengladeš, 
Indija, Nigerija, Kongo , 
Turkija, Graikija Ir Kipro 

sala. . . ?, jau nekalbant apie 
Pabaltijo ar Ukrainos parti
zanų Išnaikinimą *.

Šiandien Jungtinės Tautos , 
kaip savo laiku League of 
Nations, priėjo liepto galą . 
Jos tapo korupcijos, nepasto
vią ar satelitų valstybių ko- 
• ;s arena, vedančia prie pa
saulinės katastrofos-p ra žū
ties.

Šių minčių autorius Ed
ward B. Champagne M. D. , 
Montreal/The Montreal Star 
Nov. 26, 74, p. 8 A/ klausia, 
ar šiandien mes turime už
tektinai drąsių politinių va
dovų/ ne dviveidžių, kaip 
Australijos premjeras ar 
mūsų m In. pirm. , kuris uk
rainiečių suorganizuotame 
piknike jų paklausė"Ar skani 
Kanados duona, . . ?/ , kurie 
turi užtektinai drąsos daryti 
tai, kas yra būtina mūsų Ide
ologinių principų ir ekono
minės tvarkos išlaikymui? 
Ar mes turime gana tokių 
vadovų, kurie turi užtektinai 
"guts and determination" pa
keisti mūsų politinius tikslus 
kas liečia technikinę pagalbą. 

” DAUGI AKULTŪRIŠKUM AS /
YRA PASTOVI VYRIAUSYBĖS 
POLITIKA"

VIEŠASIS KANADOS ARCHYVAS 
YRA DAUGIAKULTŪRES 

. . ■

POLITIKOS DALIS

užsienio pagalba,pabėgėlių 
problemas, emigracijos už
davinius Ir 1.1. ?

Jis siūlo, kaip pirmutinį 
žingsnį Jungtinių Tautų Išsi
gelbėjimui, jas pe įkelti į Ru
siją. Tegul ji apsiima tą at
sakomybę Išlaikyti 138 tautas 
su maždaug 200.000 tar
nautojų, - kas Rusijai yra 
vieni niekai, nes ji "yra su - 
tvarkiusi maždaug tiek pat 
tautų1 su daug didesniu gy
ventojų skaičiumi" -neskai
tant užsienio pe rsonalo, ap
saugos agentų etc. Įsivaiz
duokime, jog vakarų blo
kas TV kameroje atvaizduo
ją Solženltsyn’ą kaip laisvės 
kovotoją, ištrūkusį iš Rusijos 
kalėjimų ’.

Autorius sako, kad užs le- 
nlo pagalba turi būti milži
niškai padidinta. Didžiulė fi
nansinė, technikinė pagalba, 
m o r a*I i n i s užtarimas Ir 
ekspertų patarimas turi būti 
nukreiptas į "freedom figh
ters", esančius Gruzijoje, 
Ukrainoje, Estijoje,Latvi joje 
Ir Lietuvoje/ turėkime min
tyje katalikų pasipriešinimą/

Jungtinių Tautu pastatasNew Yorke.

a r kitose Europos Vietovėse .
Išvada - Jungtinės Tautos 

yrab ū t l n a l reikalingos 
daugiau NEPRIKLAUSOMU 
TAUTU, ne tokių,kaip šian
dieninės Ir pusiau civilizuo
tos, bet kaip Lietuva,Latvija 
Estija Ir 1.1. Talgl"pavasarte 
pradeda eltlKarpatų kalnais" 
TŽ Ir Naujienos mini,kad 
šia kryptim Amerikos 
Kongresas pradeda konkre
čiai veikti, paskirdamas

ATSISVEIKINIMAS SU A.A. ALFONSU VALATKAIČIU

Gruodžio 29 d.Maręuette 
PaikoPetkaus koplyčlon su
sirinko daug uniformuotų Ir 
neunlformuotų šaulių, atsis
veikinti su Garbės Šauliu 
Alfonsu Valatkalčlu. Pakal
tomis stovėjo šaulių garbės 
sargyba.

Atsisveikinimą pradėjo 
Vytauto Didžiojo Šaulių rink
tinės vadas. VI. Išganaltls. 
Savo kalboje ryškiai apibu
dino Velionio nuveiktus dide
lius darbus šaulių eilėse. 
Skaudžiausias prlslmlnlmas- 
paskutlnls pasikalbėjimas 
telefonu Kalėdų antrą dieną . 
Baigiant pasikalbėjimą, sun
kiai atsiduso, pasakė- blogai 
Tai buvo paskutiniai žodžiai: 
užmerkė akis amžinai.

Telsln. Alg. Budreckas 
aukštai Įvertino Velionio 
Alfonso darbus šaulių sąjun
goj nuo pat Įsikūrimo nepri
klausomoj Lietuvoj, Ir čla- 
Amertkoj, kur atkūrė Šaul’.j 
Sąjungą, Ilgą laiką buvo jos

biudžetą Radio Liberty 
programos Į Pabaltijo kraš
tus siuntimui nuo sausio 1 d. 
1975 m. Bravo-vallo

Juozas Benius

vadu. Užuojauta jo šeimai.
Gen. Daukanto Jūrų Šaulių 

vardu kalbėjo kuopos pirm. 
M.Maksvytis. Didelę pagar
bą reikšdamas velioniui už 
talkininkavimą steigiant Jūrų 
Šaulių kuopą. Jos vardu-šei
mai giliausia užuojauta.

Klaipėdos Jūrų Ša. llų kuo
pos plrm.K.Milkovaltls daug 
pagarbos žodžių Išreiškė 
velioniui Alfonsui už didelį 
pritarimą steigti Klaipėdos 
Jūrų Šaulių kuopą. Apgai
lestaudami per ankstyvą jo 
mirtį, šeimai reiškė užuo
jautą .

Savanorių Kūrėjų Čikagos 
skyriaus vardu kalbėjo mok . 
J. Tamulis. Paminėdamas, 
kad velionis visą savo gyve
nimą stovėjo aktyvioj tarny
boj Lietuvos laisvinimo rei
kaluose. Savanorių Kūrėjų 
vardu šeimai reiškiama u- 
žuojauta.

Skautų vardu kalbėjo Vac
lovas Tallat-Kelpša prisi
mindamas žmogaus atsidavi
mą tėvynei Lietuvai, daug 
dirbusį, daug nuslpelnusį Ir 
skautų eilėse. GUI užuojauta 
šeimai skautų vardu.

Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinės vadas Vl.Išganal- 
tls padėkojo visiems kalbė
to jam s, v įsiem s šauliams bei 
dalyviams už jų gausų atsl - 
lankymą atsisveikinimo Aka
demijom Paprašė sugiedoti 
Tautos Himną.

Adomas Dldžballs

1975. i, 22

Viešasis Kanados Archyvas įsteigė 
ETNINį. VALSTYBĖS ARCHYVĄ, kurio 
uždavinys — telkti trūkstama, kultūrinių 
Kanados mažumų dokumentacijų. Etninis 
Valstybės Archyvas skatina kultūrines 
Kanados bendruomenes saugoti savo,lobį 
ir telkti visu rušiu arenyvinius dokumentus. 
Renkama valstybinės reikšmės medžiaga, 
ruš-ta įvairiomis kalbomis.

Parašytoj Kanados 'isterijoj vyrauja 
prancūzu ir britų, bendruomenės. Kitų 
kultūrinių grupių teko permažas dėmesys, 
ir dėlto istorijos knygos dažnai aprašo 
nepilnų Kanadoa praeitį. Viena tokio 
nepilno vaizdo priežųstių buvo atitinkamų 
dokumentų stoka. v

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

ARCHYVAI

' H |H| John Munro
I ' Minister Responsible

H HH for Multiculturalism

Adresas ’•

Miestas ar miestelis

Pašto kodas :

John Munro
Ministre charge 
du Multiculturalisme

Co-ordinator, 
National Ethnic 

Archives, 
Public Archives 

of Canadą, 
Ottawa, Ontario 

K1A 0N3

„ n,f ardas, pavardė

Provincija;.,.

Telefonas: srities kodas ■ (

Jau daugelis etnokultūrinių bendruomenių 
pradėjo girtina darbų, būtent, savo archyvinių 
dokumentų bei kultūriniu lobiųtelkimų. Etninis 
Valstybinis Archyvas tikisi dirbti kartu su 
tokiomis grupėmis, pradedamas atrinkti, 
aprašyti ir sutvarkyti rinkinius, kad jie galėtų 
būti lengvai panaudojami tyrinėtojų.

Etninio Valstybės Archyvo programa rūpinasi 
Etnokultūrinių dokumentų suradimu ir jųap- 
sauga nuo su žalojimo.Ir sugedimo. Tos srities 
specialistai jau pradėjo telkti dokumentacija.

šio turtingo ir reikšmingo mūsų lobio, užmegzda
mi ryšius su etnokultūrinėmis organizacijomis, 
draugijomis ir asmenimis.

Medžiagos panaudojimo galimybes paprastai 
nustatomos davėjo, pasitarus su Valstybiniu 
Archyvu. Kiekvienu atveju tinkamas dokumentų 
panaudojimas yra užtikrintas.'

Jeigu Jus ar Jūsų grupe domisi, kokia šiuo 
metu medžiaga turima arba nori perduoti 
dokumentacijų apsaugai, tesikreipia .
raštu ir teprideda šių. atkarpa. y

Jeigu geri ir galt gerti-tavo 
reikalas. Jeigu geri, bet ma - 
tai ,kad gėriui as tave žlugdo 
ir nori nustoti gerti- mūsų 
re įkaląs.

AA/Alcoholics Anonymous/ 
yra vyrų ir rnbterų bendrija , 
kur lot, nariai dalinasi savo 
patyrimu, jėga ir viltimi, kad, 
išspręstų bendrąją problemą 
ir padėtų kitiems išsigelbėti 
iš alkohol lzmc>.

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

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

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

j 
Skambink d i e n (į ar naktį Ąt A. 
Tel. $21-2185.

Jei nori lietuviikai kalbėti — skambink 
darbo valandomis 489 - 5391 (kIausie Leo); 
o vakarais nematei. 366- 2548 arba^— 
277 - 7868.

( Pavardės sakyti nereikia)

T "
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Kaip tau sudie pamojuoti, 
Kai vilnis sušlamės , 
Mažas, vienišas luote , 
Gyvas viršum gelmės.

Jau nebaigtoji kelionė 
Kyla debeslm.ls .. .
O, pasiliki, Čiurlionį, 
Būk su mumis -

Pasiliki Išplaukdamas , 
Nesugrįžtamas grįžk , -«
Tavęs netekdamas, tavęs belaukdamas, 
Krūpčioja žiburys.

EPILOGAS 
LAIVAS

L. Eimantas
1975 METU KALENDORIUS

Šiemet sueina 1OO pietų nuo Mikalojaus Konstantino Čiurlionlo gimimo. Pasauli
nio mąsto tapytojas Ir kompozitorius, naujų kelių tiesėjas mūsų dailėje Ir muzikoje, 
glmėl875 m. Varėnoje. Mirė vos 36m. amžiaus.

Nepaprastus gabumus muzikoje parodė būdamas vos 5 metų amžiaus, skambin
damas iš klausos, o 7 m. - iš gaidų. Aukštuosius muzikos mokslus Išėjo Varšuvos, o 
vėliau todullnosi Lelpzigo konservatorijose. Paraleliai su muzika brendo jo origina
lus, neeilinis, giliai paveikiantis dailininko pasaulis. Tapė sepijomis-ciklais, kos - 
minių, simbolinių nuotaikų paveikslus pradžioje pastele, vėliau tempera.

Prisimenant šį didįjį mūsų tautos kūrėją, šie metai skelbiami Čiurlionles Metals.

Iš :

JŪROS SONATOS
ALLEGRO

Ar girdi vandenų dudenlmą - 
Vilgo smėlį puta .
Kaip žuvis neriu prieš gyvenimo 
Srovę, kaip žuvėdra balta 

^Laužiu sparną prieš vėją. . .
Aušta, bąla rytai* -
Lyg užburti varpai nuskambėjo 
Tolimieji krantai ....

- Tiesk, netlesk gintaro tinklą - 
Nesugausl manęs :
Aš banga devintoji, galinga 
Gundau tave į gelmes . . .

/ Sonatos Ir Fugos, Kazys Bradūnas, 1967 m./

Kazio Bradūno
S A U L F S SONATOS 

ALLEGRO

Tu garbini ugnį
Senųjų aisčių papročiu ,
Aš tik žariją pučiu ,
Tik aukurą žiežirbom apkrečlu - 
Rusenančiu žodžiu.

• ’ <<(> g*,jkibirkštys virsta saulėm, 
’’ ' O fnes pelenais - deja,

Tik pasilieka apgaulė -
Tavo svaja, t

Nepasiekiama Ir neįspėjama, 
Neužgesinama kaip Gabija , 
A'-kso grūdu žvaigždynuose sėjama, 
O nckstantl širdyje.

Prekybinės, pramoninės 
ar pan. institucijos dabar 
dažniausiai leidžia tik sieni
nius nuplėšiamus kalendo 
n lūs -nuplėšiamus kalendo
rius. Kai kas sako, kad tai 
turbūt tėra reklaminė me
džiaga Ir daugumoje dalina
ma nemokamai.

Būna Ir knygelių pavidalo 
kalendorių Ir jųleldlmas bei 
vertė žymiai didesnė. Kaip 
žinome, pirmąjį lietuvišką 
kalendorių suredagavo Ir Iš
leido L. Ivinskis 1846 m. ir 
per eilę metų, pradžioje,, 
daug keno remiami, jo ka
lendoriai tarnavo kaip Infor
macija Irbendrlnls lietuviš
kas raštas. Tautiečių jie 
buvo mėgiami. Taigi, L.I- 
vlnskls mūsų raštijoj Išvarė 
tam tikrą vagą. Tiesa, spau- 

*!dą uždraudus, Ivinskis buvo 
rusų įkinkytas kalendorius 
spausdinti rusiškomis rai
dėmis, bet šių kalendorių 
jau niekas nepirko.

Lietuviai Išeivijoje, kny
gelių pavidalo kalendorių 
paskutiniu laiku leidžia ne-

daug. Reiktų paminėti 1966- 
. Jaunimo Metų Kalendorių, 

Išleistą P. L. Bendruomenės 
Ir redaguotą žinomo visuo
menininko St. Barzduko . 
Jaunimo Kongreso proga - 
1972 m. kalendorių Išleido 
Liet. Akademinio S-džlo 
Vydūno Fondas.

Šiems -1975-M. K. Čiur
lionio metams gražios iš
vaizdos, kalendorių išleido 
Toronto' Prisikėlimo para-, 
pi jos Ekonominė Sekcija, 
redaktorius Stasys Praka- 
pas.Kaina Ir puslapių skai
čius nepažymėta.

Pradėjus Lietuvos Himnu, 
duodami brandžių Fausto 
K i ršos, Vytauto Mačernio Ir 
kt. poezijos. Skaitytina J. 
Avyžiaus romano "Sodybų 
tuštėjimo metas" ištrauka, 
smagūs pasakojimai apie 
vysk. M. Valančių ir paga
liau liet.mokyklos mokinio 
P. Tomo įspūdžiai iš kelio
nės į tėvų žemę.

Tačiau, atrodo, negalima 
pasidžiaugti kaleddoriaus 
Informacine dalimi, Jau 
pradžioje, kalendoriaus mi
nėtinų įvykių sąrašuose, yra 
klaidų. Netikslios vysk.M. 
Valančiaus ir kup. Ant. 
Strazdelio gimimo datos . 
/ Turi būtl:Valančius-18Ol . 
IT. 28 ir A. Strazdelis-176O. 
III. 8/.Mūsų iškiliojo filoso
fo ir prof. St. Šalkauskio pa
vardės galūnė iškreipta. Turi 
būti St. ŠALKAUSKIS. Gal 
tai tik tebūtų korektūros 
klaidos, bet jau nėra patei
sinimo apie Strazdelį, nes 
duota klaidingi ir metai, Ir 
mėnuo ir diena.

Mes dažnai pastebime ne
tikslumų, kai apie Lietuvą 
rašo svetimieji,bet ypač ne
reiktų nutylėti,kai tų netiks
lumų pridarome patys. Apie 
Lietuvą- upių ir ežerų šalį 
labai moksliškų ir tikslių 
žinių mums patiekė a. a. 
prof. Stp. Kolupaila. Jis 
Liet. EnctklopedijosXV tome 
nurodo,kad etnografinėj L ie- 
tuvoj, šalia daugybės mažes
niu yra 25 didesni ežerai, 
turintieji virš lOOOha ploto. 
Nežinia kodėl,1975 m.kalen
doriuje nurodyta tik 21 eže

ras Įr daug kur duoti klai
dingi ežerų vardai Ir jų Iš
iri atys. Juk visi žinome NA
ROČIAUS ežerą Ir jo gylis 
metrais yra 34, o ne 60 . 
St rusto ežero plotas yra tik 
1760, ne 2600 ha. Pastovių 
apskr. yra MEDILO ežeras/ 
1700 ha/, o ne Medelio eže
ras. Breslaujos apskr.Ugu- 
riųežeras žemėlapyje žymi
mas kaip BAINOS ežeras Ir 
jo plotas yra 1534 ha. "Bal
tieji Liokajal’turl būti Bal - 
tieji I^akajal Ir jie yra Ute
nos apskr. , o ne "Balt. Llo- 
kojai" apskr.

Apie Lietuvos gyventojus 
pirmos Ir antros eilės mies
tuose bei apskrityse daviniai 
duoti iš 1932.1.1. Kodėl tokia 
pasenusi statistika? JI visai 
nerodo tikro vaizdo. Daug 
naujesnių Ir pilnesnių davi
nių yra mlnėfoj L. E.XV to
me. Psskutlnial visuotini 
Lietuvos gyventojų surašy
mai yra buvę 1942 Ir 1959 m. 
Tų metų daviniai, ypač apie 
miestus, yra visai kitokį, Ir 
tai tikresnis vaizdas.

Kalendoriuje yra Ir Kana- - 
dos lietuvių parapijų sąra- y 
šas. Atrodo,kad būtinai rei
kėjo Ir lietuvių misijų sąra
šo. Windsor’o,St. Catharines 
Ir Winnipeg’© misijos turi / 
savo nuolatinius kunigus, 
bažnyčias Ir tai yra žinotini 
religiniai, tautiniai ir kultū
riniai lietuvių telkiniai.

Dar blogesnis kalendoriu
je Lietuvos atstovybių sąra
šas. Ten nėra: JAV- Wa
shington’e mūsų dipl. atsto
vybės, mūsų Dipl.Šefo adre
so Romoje,mūsų pasiuntinio 
sekretoriaus adreso Vatika
ne, mūsų Charge d’Affaires 
Paryžiuje, U raguajuje. Nenu
rodyti konsulatai Columbijoj 
Ir kt. ;■

Bedirbant dažnai pasitaiko 
klaidų. Jei šio kalendoriaus 
leidėjai darbą tęs ir ątęjfųąn-j. _ 
čiais metais, gal reikėti^ 
tikslesnės informacijos"At
rodo, kad leidimui parama 
užčiuopiama: kalendoriaus , 
virš 30 puslapių, užpildyta 
komerciniais skelbimais,ku
rie dabar duoda geriausių 
pajamų.

PAŽINKIME PRAEITI I
Stepas Varanka

LENKIJA GRASINA LIETUVAI SU ANEKSIJA
/ / 7 •

Dabartinėje Lenkijoje, išleistoje knygoje "Rok przed klęską" - Metai prieš nelai
mę, parašytos 1969 metais Marijos Trulejska ir išleistos "Visuotinis žinojimas" lei
dyklos Varšuvoje, yra aprašoma ir nagrinėjama buvusios Lenkijos vidaus ir užsienio 
politika. Vyriausybės klaidos ir siekimai. Lenkijos nuo amžių norai įjungti Lietuvą į 
Lenkijos teritoriją, ar bent mažiausiai padaryti ją savo satelitu ar provlncPr. Paduo
du čia sutrumpintai skyrių, kuris liečia Lietuvą, pavadintas "Polska groži Litwle 
aneksiją" — Lenkija grąsina Lietuvą su aneksija.

Tai antilietuviškai akcijai pretekstą davė kovo mėnesį, Lietuvos teritorijoje,17 me
trų nuo sienos, lietuvių pasienio sargybinių užmuštas lemtų kareivis. Tas įvykis davė 
progą grąsinimams. Kai kurie lenkų sluoksniai galvojo, kad reikia naudotis proga ir 
imti pavyzdį iš Austrijos anšliuso. Reikia pareikšti ir savintis "istorinę" teisę, kad 
Lietuva turi būti įjungta į Lenkiją. Tikrumoje, padėtis atrodė kitaip. Austrijoje buvo 
prisijungimo šalininkų prie Vokietijos. Lietuvoje "unijos" su Lenkija šai Įninku^ nebuvo, 
Išskyrus lenkus.

Kovo mėnesį 14 dieną Lietuvos vyriausybė pasiūlė lenkų vyriausybei per savo ats
tovą Taline sudaryti komisiją, kuri ištirtų šį incidentą ir pradėtų betarpiškus pasitari
mus ieškoti kelių, kad ateityje tokie dalykai neįvyktų. Lenkų vyriausybė nieko neatsa
kė į tuos Lietuvos pasiūlymus.

Lenkų užsienio reikalų ministerija per savo atstovą Estijoje ir Latvijos Varšuvoje, 
davė Kaunui suprasti, kad Lenkija laukia iš Lietuvos propozicijos dėl užmezgimo di
plomatinių santykių; kad yra ruošiamas 24-36 valandų ultimatumas. Lietuvoje ultima
tumas buvo suprantamas, kaip sutikimas su esamomis sienomis. Tai reiškė, ręzlg- 
navimas savo sostinės Vilniaus. Taip reikalą nušvietė tuometinis Lietuvos atstovas 
Šaulys Berlyne, klausdamas Vokietijos vyriausybės, kaip Lietuva turi laikytis.

Kad suprasti rytų sienų padėtį, reikia žvelgti į 1918 metus, kuriantis tų valstybių 
nepriklausomybei. Kai žlugo centrinės valstybės, neišsllalkė nei Lenkijoje, nei Lie
tuvoje vokiečių Vilniuje sudaryta laikinoji vyriausybė. Gruodžio mėnesį Vilniuje buvo 
sudaryta laikinoji vyriausybė. Lietuvoje į tą vyriausybę įėjo 3 lietuviai, 2 lenkai Ir 1 
žydas. Vokiečių sudaryta vyriausybė pasitraukė į Kauną. Gruodžio mėnesio 22 dieną 
Liaudies Komisarų Taryba pripažino Lietuvos Sovietų Liaudies Respubliką su sostine- 
Vllnluml.

Pabėgėliai Iš Vilniaus ir Vilniaus krašto Varšuvoje, daugiausia dvarininkai Ir len
kų Inteligentija, palaikė artimus ryšius su lenkų tautos vadu Josef Pilsudski,Ir ruošė 
planus su premjero Mnraczewskl vyriausybės pagelba, kaip užimti visą Lietuvą. Pa
gal Pilsudskio planus, kuris norėjo aneksuoti visą istorinę Lietuvą — Didžiąją Lietu
vos Kunigaikštystę. Buvo paslūstl į Kauną specialūs derybininkai,"kad priversti Kau
no vyriausybę atsišaukimą į Vilniaus gyventojus dėl lenkų kariuomenės įženglmoį Vil
nių. Vienas tų derybininkų, Zygmut Jundzlll, buvo suimtas dėl kurstymo Lietuvą prl- 
4 psl.
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jungti prie Lenkijos. Neužilgo 1919 m. balandžio mėnesio 19 dieną lenkai įžengė į V11-. 
nlų. Rugpiūčio mėnesį, kai buvo užimtas Minskas, Pilsudskis pasluntėrį Kauną savo 
patikėtinį Leon Vaslllewskl deryboms dėl Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės suda
rymo konstituclnlo-stelglamojo susirinkimo bei perversmo Lietuvoje.

Lietuvos vyriausybė nusistačiusi prieš lenkus nedraugiškai dėl Vilniaus okupaci
jos, buvo linkusi susitarti su Sovietų Sąjunga. Sąjungininkai (Entanta) taip pat nepaten
kintai žiūrėjo į Pilsudskio antilietuvišką nusistatymą. Santarvininkai tarp kitų projek
tų, siūlė pravesti plebiscitą arba sudaryti kantonus, taip kaip Šveicarijoje, — Kauno, 
Vilniaus Ir Minsko. Visi sąjungininkų bandymai nedavė jokių rezultatų.

Spaudžiant allantams, lenkų kariniai daliniai nutraukė karo veiksmus prieš Lietu
vą. Derybos, kurios prasidėjo rugsėjo mėnesį, privedė 1920 metais spalio 7 d. prie 
Suvalkų sutarties pasirašymo dėl paliaubų. Pagal tą sutartį, demarkacinė linija tarp 
lenkų ir lietuvių įgulų Iš vakarų į rytus ėjo 68 kilometrai į pietus nuo Vilniaus. Taip, 
kad Vilnius buvo paliktas Lietuvos pusėje.

Vos sutartį pasirašius, lenkų kariuomenė, vadovaujama neva tai "sukilusio" gene
rolo Liucljan Zellgowskl, pagal slaptą Pilsudskio įsakymą užėmė Vilnių 1920 m. spa
lio mėnesį 9 dieną.

Buvo įkurta taip vadinama "Litwa Srodkowa" — Vidurinė Lietuva, kuri vegetavo iki 
1922 metų kovo mėnesio 22 d. Tai buvo bandymas sudaryti lenkišką kantoną būsimoje 
Kauno-VII niaus-Mins ko federacijoje. Po sulaužymo Suvalkų sutarties ir užėmimo Vil
niaus, Lietuva visiškai neturėjo jokių ryšių su Lenkija. Lietuvos konstitucija Vilnių 
laikė kaipo savo krašto sostine. Siena buvo skaitoma tik demarkacinė linija.

Pačioje Lietuvoje, išskiriant lenkas, nebuvo susiartinimo Šalininkų su Lenkija. 
Pagal lenkų statistiką Lietuvoje buvo 200.000 lenkų. Kairieji, liaudininkai, socialde
mokratai buvo linkę susiartinti su Sovietų Sąjunga. Minister!© pirmininko Sleževičiaus 
prekybinis traktatas nuo 1926 metų buvo Sovietų pripažintas Vilnius Lietuvai. Dešinie
ji, kurie gruodžio mėnesį 1926 metais perversmu paėmė valdžią į savo rankas; Sme- _
tona Ir Voldemaras orientavosi į Vokietiją.

1927 metais Pilsudskis grįžęs prie valdžios bandė tartis su Kaunu.Tarpininkais tu
rėjo būti ukrainlečlal-petliūrlnlnkal, Pilsudskio patikėtiniai. Kad užmegstl ryšius , į 
Kauną per Gdanską Ir Karaliaučių Išvyko Petllūros emigracinės vyriausybės vice
pirmininkas Roman Small-Stockyj su propozicija, kad Vilniaus klausimas būtų iš
spręstas lenkų-lietuvių kondominlum dvasioje. Pagal tą konceptlją, vyriausybė Ir Kau
no universitetas būtų perkelti į Vilnių. Pirmoji sąlyga buvo tuojau užmegstl normalius 
diplomatinius santykius. Voldemaras nepriėmė tų sąlygų. Taip pat Pilsudskio akcija 
Tautų Sąjungoje nedavė Jokių vaisių.

1933-1936 metais įtempimas tarp Lenkijos Ir Lietuvos sustiprėjo. 1937 metais Kau
ne esantis neoficialus lenkų atstovas Tadeusz Katelbach turėjo apleisti. Kauną. Pabai
goje tų metų lenkų iniciatyva buvo užmegstas neoficialus kontaktas su mlnisteriu Lo
zoraičiu, tarpininkaujant lenkų grafų Šeimai Tyszkewicz iš Kretingos (jie buvo Lietu
vos piliečiai). Pasitarimai buvo nutraukti 1938 metų pabaigoje. Pagal lietuvių pareiš
kimą, pasikalbėjimo nutraukimo priežastimi buvo, kad Lenkija nesutinka užmegstl di
plomatinių santykių ir palikti laikinai Vilniaus klausimą vėlesniam Išsprendimui.

BUS DAUGIAU.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

* • »
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IŠ SUPERMARKETO
GRĮŽTANT ___ N.KVIETINSKAS.

(Pradži ur. 1(2129).
Vartojimo taisyklėse au

gintojams yra pasakyta pn- 
Mfiti tik vieną hormonų grū
delį viščiukui po oda kakle, 
netoli galvos. Tie grūdeliai 
yra įpareigojami išnykti au
gimo metu, nepaliekant mė
soje pėdsakų. Jei grūdelio 
dalis pasilieka kraujo nesu- 
gerta, skerdykloje tai paša

linama, pagal gerą tvarką, 
' nuplaunant viščiuko galvą.
Tik gera tvarka nevisados iš
pildoma. Nešykštūs auginto
jai pakiša viščiukui po oda ne 
vieną grūdeli, o kelis: kas ge
ra mažam kieky, dar geriau 
didesniam. Be to, jie tuos 
grūdelius pakiša po oda nebū
tinai prie galvos, o kur jiems 
patogiau.

Moksliškai augintiems viš
čiukams yra sukurtas ir. 
moksliškas pavadinimas :hor- 
moninti kepsniai. Taigi jau 
>ebe viščiukai, o kepsniniai. 
Kai kailinių žvėrelių savinin
kai ėmė šerti savo įnamius 
stllbestroliuhormonlntų viš
čiukų mėsgaliais, "mlnkų" 
patelės tapo nevaisingos. 
Kartais visi žvėreliai, ilgai 
nelaukę, išdvėsdavo.

Kyla klausimas, kodėl mė
siniai gyvuliai tokiame che
mikalų tvane nelšdvesia. Ta 
paslaptis yra lengvai supran
tama. Dabar žmogus skuba 
gyventi. Taip pat gyventi sku
ba ir gyvuliai, nors ir nesavo 
valia. Jie į skerdyklą atke
liauja neišgyvenę dažnai nė 
dešimtosios savo gyvenimo 
dalies, taigi jaunystėje ar 
vaikystėje: jautis plaunamas 
dviejų metų, retai trijų, par
šas šešių mėnesių, viščiukas 
dvle jųmėneslų, ar pustrečio. 
Jaunas organizmas daug pa
kelia. Vistlk paukštynuose 
dalis viščiukų išdvesia nespė
jus juos parduoti. Taip pat 
manoma, kad tarp krautuvė
se parduodamų "kepsninių" 
kas kelioliktas buvo paplau
tas jam sergant, paskutinė
mis minutėmis prieš dvėsi- 
mą.

„ Vyrai susiėmė Į krūtis.. '.'
Paskutiniam 1974 metų Ne

priklausomos Lietuvos nume
ryje tilpo žinutė apie Kariuo
menės minėjimą Montrealy, 
kur kaip ’•r.šyta". . /-neda
lius) apdovanotoj ai 
viens kitam prisisegė 
or i e krūčių".

■——s

Daugelis mūsų nieko neį
prasto "nepastebėjome ir aš 
nebūčiau atkreipęs dėmesio į 
tai, jei nebūčiau išgirdęs pa- 
pasipiktinlmo tokiu išsireiš
kimu. r lesa, kad išsireiški
mas ne salionlnis, bet vargu 
ar smerktinas. Tik bijau, kad 
nuoginlmo kultūros poveikyje 
mūsų mintys prasiveržia žy
miai giliau pro moters slėpi
nių aprangą ir svetimųjų tar
ne gyvendami, praradome da- 

. 34 amžių tįsoję tėvų sutelktos 
kalbos kultūros.

Aušros laikais toks posakis 
ne būtų sukėlęs jokio pasipik
tinimo, kaip kad ir 1884 me 
tais Aušroj tilpęs sakinys"sii 
šimtu kareivių ant 
krūčių su znoku" (356 
psl.), kas reiškia "ant krū
tinės arba ant krūtine den
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Tautiečio maiše dažnai ra
si lanką dešros. Tai mirtin
gai pavojinga maistinė prekė. 
Jai nuo gedimo apsaugoti, ji 
yra prikimšta chemikalų, ne
skaitant tų, kurie buvo-sušer
ti paršui,pikčiau išbalzamuo
ta negu Egipto mumija. Ją 
valgydamas jautiesi kandąs 
chemini trąšų luitą: panašus 
skonis. Bato, žarna padaryta 
iš celofano,ar, pagal paskuti
ni pagerinimą, iš dirbtinės 
gumos: naftos pramonės ga
minys.

Na, o pienas. Tas, kaip 
sakoma, natūralūs žmogaus 
maistas, nors jis, tiesa, dar 
natūralesnis veršiui. Pagal 
seną priežodi, virintas pie
nas yra maistas, o žalias — 
vaistas. Jis teka iš patogaus, 
spalvingo vaškuoto kartono 
"butelio" tebėra baltas ir, 
atrodo švarus. Bet kartono 
"vaškui" yra prikaišiojamos 
jo vėžį iššaukiančios savy
bės. Piene randamos lieka
nos chemikalų, kufie,buvo už
pilti ant daržovių lapų vabz
džiams nunuodyti ar ant avi
žų ir kukurūzų laukų piktžo
lėms sunaikinti.

Progresyvūs ūkininkai kar
vėms duoda hormonų. Jų gy
dymui naudojami antibiotikai.

Karvės kūnas nuo tų visų 
chemikalų šiek tiek išsivalo 
pe,r pieną: ji grąžina žmogui, 
kąiš jo yra gavus’. "Aš kar- 
vytėljžalio šieno, man karvy
tė balto pieno" buvo kadaise 
dainuojama. Koks šienas, 
toks ir pienas.

Organizmo persotinimas 
antibiotikais per pieną ir per 
mėsąnėra didelė geradarybė. 
Prieš keletą metų dr. Bishop, 
Kanados maisto ir vaistų di
rektorato medicinos ir far
makologijos skyriaus virši
ninkas, tvirtino, kad net gy
dytojų prirašyti antibiotikai 
kartais iššaukia kūdikių kūno 
iškrypimus prieš gimimą, o 
suaugusiuose — įvairi” kom
plikacijų ir net mirti.

' Bus daugiau.

giančių drabužių". Šioji Krū
čių reikšmė gana plačiai pa
žįstama Lietuvoj. Kas nebū
tų girdėjęs kaime posakius, 
kaip: "Vyrai susiėmė į 
krūtis" arba"paėmė už 
krūčių (žemaičių už 
krūtų) " ? Ir Vincas Kudir
ka tik apie drabužius galvo
jo, rašydamas "sugriebęs 
viena ranka už krūtų, 
o kita už keteros, pa
kėlė aukštyn jo veidą". 
Žemaičiai vartoja dar ir tokį 
šmaikštų posakį "krūtį iš
mesti", norėdami Išreikš
ti "n.irti" (apie vaiką), kaip: 
Krūtį išmetė, amžiną 
atilsį, mažilėli (Raur 
dėnai).

Tiesa, krūtys kasdieninėj 
kalboj užleidžia vietą krūti
nei. Ją mūsų poetai išpopu
liarino tokiais prigijusiais 
posakiais, kaip "At s i du - 
sus krūtinė lyg giria 
' ‘ a g u o j a , (A. Baranaus
kas) arba "Uždekim mei
le sau krūtinę'. " (Mai
ronis). Vargu čia krūtinę ga
lėtume pakeisti krūtimis.

V. P.

VYRAI SUSIĖMĖ { KRŪTIS - PAĖMĖ UŽ KRUČUI. . . ’ 

pasaka
PASAKA APIE BARBORA IR JONĄ. KUPJUOS SUPYKDĖ 
DARATA IR UŽ TAI GAVO IŠ VELNIO JAUČIO ODOS 
ČEVERYKUS (Parašyta Ii audies motyvais).

Kitą kartą gyveno Barbora 
ir Jonas. Jiedu buvo jauni, 
neseniai vedę, labai mylėjosi 
ir gražiai gyveno.

Tas visai nepatiko pragaro 
galybėms. Jos žūt būt norėjo 
juodu supykinti. Tad pasišau
kė pragaro viršininkas vieną 
velniūkštį, kuris be darbo 
kiurksojo pragaro pavartėje.

- EI, Pliki, visą dieną 
kiurksai be darbo pavartėje 
lyg nebūtų darbo. Eik į Tutu
čius ir sukiršink Barborą su 
Jonu. Tegu juodu riejasi.

Iškiūtino velniūkštis į Tu
tučius ir pradėjo darbą. Vi
saip jis mėgino juodu supy
kinti — ir geruoju ir bloguoju, 
bet veltui: juodu burkuoja ir 
bučiuojasi ir visai nė nemano 
bartis.

« Nuslimpino Plikis atgal į 
pragarą neįvykdęs savo boso 
įsakymo.

Tada Liuciperis siunčia ki
tą velniūkštį: (

-Ei, Drimba, skubėkįrTu-
tučlus ir sukiršink Joną su > jaučio odos čeverykų. .
Barbora. .. " į

Deja, Drimba dėjo daug pa
stangų, bet ir jam nieko ne
išėjo.

Supyko Liuciperi s, apibarė 
Drimbą net'pragaro pamatai 
drebėjo nuo keiksmų, ir tada 
kreipėsi į trečią velniūkštį: . Mat, ji velnio nebijojo, nes

-Ei, Gorčiuk, nejaugi mes 
dėl tos Barboros ir Jono visą 
laiką ir terliosimės. Jie da
ro sarmatą mums. Eik ir už
baik su jais, bet kol jų nesu- 
pykdinsi nepasirodyk prieš 
mane — visus plaukus nurau-
siu.. . •

Gorčiukasbuvoįgu'dęs vel
nias, prityręs ir galima sa
kyti specialistas, ir jį Liuci- 
peris, paprastai, siųsdavo 
ten, kur kiti neįkasdavo.

Daug laiko praėjo. Corčiu- 
kas keletą porų vyžų nuplėšė 
besisukinėdamas apie Jono ir 
Barboros kiemą, apsilaužė 
ir nudilino ragus belandžio
damas pro žemas gryčios du
ris. Oir liežuvį paskaudo — 
begundant juos, bet nė Jonas, 
nei Barbora pikto žodžio ne
ištarė vienas prieš kitą.

Nuliūdęs sėdėjo Gorčiukas 
prie tako nešventintų kapinių 
kampe.

- Nejaugi reikės netekti 
plaukų, — prisiminė velnelis 
Liuciperio grasinimus ir 
sielvartingai dejavo.

Tuo tarpu iš bažnytėlės ta
ku šlepsėjo davatkėlė Darata. 
Ji buvo gerame ūpe, nes za
kristijonas šiandien gnybtelė
jo jai į pašonę ir pasakė:

- Daratėle, tu dar ne špėt- 
nabobike, tu dar verta grie- 
ko.

Ir atsitiko, kad Darata pa
stebėjo kiurksantį pragaro 
gyventoją ir jį užkalbino:

- Ė. velneli,, ko čia kiurk
sai, ar tik ne į mūsų bažnyčią 
taikais! ?

- Et, ką ten jūsų bažnytėlė, 
- numojo ranka Corčiukas, - 
ir taip visos davatkos mums
užrašytos. Turiu sunkesnių Taip, ir čia. Pas Joną paau-

galvosūkių.
- Taikasgi, kasgi gali būti 

svarbesnio. . . — mėgino išv 
kvosti paslaptį Darata.

- Žinai, kaip tau, tai pasa
kysiu: man rūpi Jonas ir Bar
bora. Mano viršininkas man 
įsakė juodu supykinti.

- Tik tiek. Tai visai leng
va, - pasakė davatka.

- Na, na pasakyk kaip?
- O ką man duosi už tai ?
- Duosiu ką tik norėsi, tik 

supykdlnk juodu bent vieną 
kartą.

Žvilgtelėjo Darata į savo 
basas kojas ir pamanė:

- Ot, būt gerai turėti čevė- 
rykus.

Bet prisiminė, kad su vel
niu susidėti yra smertelnas 
griekas ir nutilo.

- Na, sakyk, sakyk - ra
gino Gorčiukas. - Gausi ką 
tik norėsi.

- Tai jau, - nesusilaikiusi 
pagundai ištarė Darata:

- Noriu čeverykų geros

- Supykink Barborą su Jo
nu ir atlikus darbą ateik po 
trijų dienų savo uždarbio at
siimti.

- Tikkadbūtų geros jaučio 
odos, ne kaip tavo nušiurusi 
skūra, - dar pasakė Darata.

turėjo šventytą kukavinį ro-. 
žn"A,u.

Nuskubėjo Darata pas Bar
borą. Rado ją bemušant svies
tą.
Vos pagarbinus ji tuoj pra
dėjo darbą.

- Kaip puikiai gyvenate 
Barboryte. Kokia puiki jūsų 
gryčia. , o tačiau. . .

- Na kas, kas yra. - susi
domėjo Barbora.

- Nu, kaip čia pasakius. . . 
tai paslaptis. . . .

- Paslaptis?Na, sakyk, aš 
niekam nesakysiu, o tau už 
tai, štai va, kruopelę svies
to.. .

- Na, gerai, kai p tau, Bar
boryte, aš pasakysiu. Žinai: 
Jonas tavęs nebemyli...

-Nebemyli? - aiktelėjo 
Barbora, net jai muštokė iš
krito Iš rankų, - Ną, sakyk, 
sakyk ką tu žinai.

- Žinai, Barboryte, vakar 
aš einu pro Clnkaus miškelį 
ir — savo akimis netikiu — ten 
tavo Jonas apglėbęs, žinai, tą 
Kostę. ..

- Ach, tą, aš jai akis išlup
siu, ta paleistuvė, - prapliu
po Barbora.

- Nu, nu, ne taip staiga, - 
ėmė ją raminti Darata, pabi
jojusi, kad ji tikrai neužpultų 
Kostės. - Nebijok, dar yra 
išeitis. Lupdama akis tik rei
kalą gali sugadinti.

- Sakyk, greit sakyk, - ne- 
ri m o Barbora. O Daratai del-
slant ji pridėjo:

- Aš tau sviesto visą muš- 
tok^J, tik sakyk, sakyk grei
čiau. . .

- Žinai Barboryte, "Žilė 
galvon, velnias uodegon".

NETINKAMAS ŽEMĖLAPIS*,.
(Atkelta iš 2 psl.)

mėlapjuosė įprasta nerodyti, 
tad Jo ir čia nėra", - taip jis 
rašo.

Tai yra neteisybė ir bandy
mas padėtį pridengti, netiku-. 
šiai išleistam žemėlapiui. 
Dabar žemėlapiuose mastelį 
vartoja JAV-ės, Vokietija; 
Sovietų Rusija, Olandija ir 
kitos valstybės. Tiksliuose 
žemėlapiuose, greta maste
lio, duodama ir atstumų ska
lė. Masteliai žymimi ir da
bartinėje Lietuvoje išleidžia
muose tikslesniuose žemėla
piuose.
NETIKSLŪS ATSTUMAI

Pagal duotą atstumų skalę 
patikrinau kai kurių gyven
viečių atstumus. Ištisa jų eilė 
netiksliai išdėstyti. Pav. , 
tarp Kybartų ir Vilkaviškio 
yra 2 km. netikslumas. Tarp 
Panevėžio ir Ramygalos yra 
2 km klaida. Tarp Pumpėnų 
ir Pasvalio vėl 2 km apsiri
kimas. Tarp Šilutės ir Pagė
gių jau įvelta 5 km klaida. 
Tarp Zarasų ir Turmano vėl 
5 km skirtumas. Ir t, t.
PASIMETIMAS VIETOVAR
DŽIUOSE

Atstumas tarp Varėnos I ir 
Babriškės yra 9 km. LB Lie
tuvos žemėlapyje tų gyvenvie
čių nėra.

Tarp Varėnos II iki plento 
į šiaurę virš Eišiškių yra 37 
km. LB žemėlapyje Varėnos 
II nėra, o Varėna I ir Varėna 
II suplaktos į vieną Varėną.

Turi būti Pirčiupis, ne Pir- 
čiupial. Panašiu vardu dvi 
vietoves negalima pakeisti, 
įrašant daugiskaita! Turi bū
ti Maišiogala, ne Maišiagala. 
Tūri būti Medininkai, ne Med- 
nlnkai. Turi būti Tvankstė, 
ne Karaliaučius. Ir 1.1.
KLAIDINGAI PAŽYMĖTI GĖ
LĖ ŽINKELIAI, PLENTAI

Parodytas platus geležin
kelis tarp Alytaus ir Varė
nos, kai ta geležinkelio lini - 
ja yra nuardyta. Taip pat pa
žymėtos geležinkelių linijos

sėje atsirado žilas plaukas. ■ -
- Sakai plaukas ?... 1 _____

aš jį tą žilį išraučiau... A ?
- Puiki mintis. Žinai, Bar

boryte, bet jį sunku išrauti — 
jį velnias už šaknų laiko. Gal 
tik su skustuvu jį būtų galima 
Išplauti ?

- O aš pasistengsiu: kaip 
tik Jonas užmigs popiečio, aš 
su skustuvu tik člakšt ir vėl 
nlo burtams bus galas.

Apleidus Barborą, davatka 
nuskubėjopas Joną. Jis pavė
syje plakė dalgį. Ji pradėjo 
jam aiškinti, kad jo žmonelė 
Bajrbelė jo nemyli. Barbora 
myli Tai andžiuką ir juodu su
tarė ženytis, tik dar reikia 
atsikratyti Jonu.

- Na, na, negali būti. . . — 
netikėjo vyras.

- Na, pamatysi. Juodu su
sitarė šiandien, kai tu atsi
gulsi popiečio, — Barbora su 
skustuvu ateis tavęs papiauti.

Papietavęs Jonas su Bar
bora, kaip visuomet nuėjo po
piečio. O Barbora pasiėmus 
skustuvą, laukė užmiegant 
Jono, kad nuplovus velnio 
burtus — žiląjį plauką. .Ilgai 
nereikėjo laukti — vyras tuo
jau ėmė knarkti. Tada Barbo
ra tyliai, katės žingsniu, sė
lino prie miegančio.

Bet Jonas tik nudavė mie
gantį. Ir vos tik pajutęs kažką 
artėjant, šoko iš lovos.

Na, ir prasidėjo armyde- 
ris, ko nė pragaro galybės 
nesitikėjo. O Gorčiukas try
nės iš džiaugsmo rankas ir 
trečią dieną, pasirodžius da- 
vatkai Daratai, nešventituose 
kapuose prie krūmokšnio, jis 
atkišo čeverykus, pamautus 
ant ilgo žagaro. Mat, jis bi
jojo bobos, kad ko gero ir jam 
nelškrėstų išdaigos.

P. Enskaitis

Joniškis-Žeimelis; Ir Jonava 
-Ukmergė. Ir Skapiškis - Su
vainiškis. Mažoji Lietuvos 
Tarybinė Enciklopedija rašo, “ 
kad tos geležinkelio linijos ’ 
nuardytos 1960-1962 metais. 
Ir 1.1.

Nepažymėti plentai, supan- ? 
tieji Tvankstę. Nepažymėtos 
dvi geležinkelio linijos, jun
giančios Tvankstę. Klaidin
gas išvestas geležinkelis, ei
nantis pro Subačių.. Iš Vėžai
čių eina plentas į Žemaičių 
Naumiestį, kai teparodytas 
vieškelis, o Vėžaičiai iš viso 
neįrašyti. Ir 1.1. •

NETIKSLUMAI ežeruose, 
UPĖSF

. Didžiausias Prūsijos eže
ras. Splrdingis turi 10. 590 ha 
ploto, suįlankomis 12.250ha. 
Jis upeliu jungiasi su gretimu 
RaŠio ežeru, iš kurio teka 
upė Galindė. Gi LB žemėla
pyje tas ežeras (rašo Splrdin-. 
ga) "pakabintas" be reikiamo 
ryšio, o gretimą ežerą pava
dina Rasų ež.

Turi būti Dubingių ež. ,/ ne 
Dubingių. Turi būti Širvinta 
(upė), ne Širvinta. Turi būti 
Ašmena (upė), ne Ašmena.

'Neteisingai pažymėta Prū
sijos upė Rominta.nepažymė- 
ta jos intakai Blindė Juodupė. 
Nepažymėtas Galdapės ež. , 
vandens duodantis ne tik Gal
dapės upei.

Nepažymėti Unguros apy
linkėse esantieji didieji, su
sijungiantieji, ežerai Mau
ras, Šventasietis, Springelis, 
Dargainis (teduotas klaidin
gas vardas Darginis). Nepa
žymėta Galdaparo ežerą su 
minėtais Unguros apylinkėse 
esančiais ežerais jungianti 
Sapininės upė ir tarpe esantis 
Didžiojo Sodininko ežeras.

Netgi klaidingai pažymėta 
Nemuno ištekėjimo vieta. Be 
kitko, ji neturi perkirsti 
Minsko-Slucko plentą.' Ir tas 
plentas klaidingai išvestas. 
Paskutiniu laiku dabartinės 
Lietuvos žemėlapiuose Ne
munas parodomas įtekantis į 
Kuršių mares. LB išleistame 

xiuis Lietuvos žemėlapyje Nemuno 
Na kadvardas dInSsta nepasiekęs 

Kuršių marių. Ir 1.1.

KOMISIJA DARBĄ ATMFTĖ, 
o žemėlapis vistifk iš
leistas
-.JAV LB Švietimo Tarybos 

sudaryta Lietuvos žemėlapiui . 
tikrinti Komisija, pirm. dr. 
VI. Viliamo, J. Andriaus pa
rengtą Lietuvos žemėlapį at
metė. O žemėlapis vlstiek 
išleistas. Kodėl ?

Net spaudoje buvo viešai 
perspėta neleisti dar vieno 
Lietuvai kenksmingo Lietu - 
vos žemėlapio. J. Kavaliūnas 
buvo perspėtas raštu nedaryti 
klhidos ir neleisti Lietuvai 
kenkiantį žemėlapį. Žūt-būt 
norėta nustebinti pasaulis. • 
Tikrai nustebintas, bet kokia 
gėdinga kaina1.

Kavaliūno sudaryta "žinovų ir 
ekspertų Komisija", kurią 
persistengdamas J. Andrius 
išvardino spaudoje, atliko ža
lingą paslaugą. Vienas tos 
Komisijos narys, išvardintas 
ekspertu Lietuvos sienų klau
simu, teisingai pasielgė, to 
išsigindamas "Drauge" ir 
laišku man. Tai Algimantas 
Gureckas, dėl ko jis vertas 
pagarbos. O kiti Komisijos ’ 
nariai vis dar džiaugiasi jiem 
sutelktu "paaukštinimu" ?Ar 
jie skaitosi kompetetingals 
spręsti su Lietuvos žemėla
pio parengimu susijusius 
klausimus, problemas, pal- . 
niavas ? , n , .( Bus daugiau )

— * — 
dėmesio.'

NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
lalkraiti tik už $5.00 pirmuosius po » 
užsisakymo metus naujiems skaitymo* 
jams. Spausdinama atkarpa 8 psl. r
kviečiami pasinaudoti.

5 ps .
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Įsikūręs nuosovuose namuose —

inao

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais .
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

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

5 v.p.p.

MOKAME UZ:
Depozitus (P.C.A)
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 934%
Terminuotus depozitus 1 metu 10% <
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 1112%

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

PRIEŠKALĖDINĖS NUOTAIKOS
Vienas pilietis, savo nu

siteikimu ir entuziastingu pa
sakojimu, yra atkreipęs visų, 
prie stalo pietaujančių svečių 
dėmesį. šį sekmadienį jis ap
turėjęs visai naują ir malonų 
patyrimą. Jo žmona, kaip pa
prastai .besiruošdama bažny- , 
čion, šiandieną ir jį prikal
bėjusi. Ji sakiusi, kad nors 
prieš Kalėdas ir jis turėtų ten 
nueiti. Tuo labiau, kad šian
dieną esanti švenčiama para
pijos moterų 25 metų sukak
tis, o mišių metu giedosian
ti viena jų narė. Dėl viso to 
jis nekreipęs dėmesio. Ar 
jam esą svarbu kas ten šven
čiama, ar kas dainuojama. 
Atvirai pasakius, jis norėjęs 
tiknuraminti irzliosios žmo
nos užgaidą.

Bet ką jis pamatęs ir ką iš
girdęs, tas padaręs jam dide
lį įspūdį. Pirmiausia jis ne-

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

9% už 1 metų term, depozitus 
B’/4% už taup. suskaites 

6% už depozitus (čekių suskaito). 
KAPITALAS: $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 vaL po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vaL vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

įVAIRŪS siuntiniai ir dovanos 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas goll pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus Įvairius siuntinius iki 1914 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui (vairių medžiagų ir kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniai*, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais —— nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ „ ... eso roncesvallm avi..
Įstaiga Baltic Exporting Co. TORONTO a, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

PARAMA
gų laikomos iškilmingos mi
šios. Prie altoriaus su orga
nizacijų vėliavom esančios, 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusios moterys. Pilnutėlė 
bažnyčia žmonių. O nuo vir
šaus sklindąs, visame švent- 
namyje aidįs: "Marija, Vir
ginija, Gracija! "Jau., mingas 
skambančios giesmės aidas, 
tarsi malonėmis audžiama 
skraistė, pamažu leidosi ant 
kilmingojo, sekmadienio rim
ties susikaupimo. Ir tie žo
džiai. Nors nesuprantami, 
lotiniški žodžiai nešė tokį 
gaivų, tokį neišaiškinamą 
dvasios pakilimą. Tokio di
dingo įspūdžio, jis dar nebu
vo patyręs. Jam tai buvo kaž
kas naujo ir nesitlkėtinai gra
žaus. Atrodė, kad su solis
tės giesme, su jos balso vir
pėjimu, visa patalpa atgijo 
s aval ml nga nau j ove. Jautriam 
sentimentui lydint, visa šven
tovė tarsi aidėjo nuostabaus 
gėrio pajutimu.

Išsinešus tą gražųjį jausmą 
ir tokį patyrimą, Jam buvo 
keista, kad turint savo taype 
tokią puikią moterį, dažniau 
janesigėrima. Tiek mažai ja 
težinome. JUigu solistė savo 
drovumu nedrįstanti pasiro
dyti tam yra moterų organi
zacijos. Jos turėtų ją kviesti. 
Išprovokuoti ją kaip padarė 
šiandieną, kadir plati visuo
menė galėtų pasigėrėti tuc 
vokaliniu grožiu. Pagaliau ir 
savoji spauda. Kaip sąžinin
gai jis perskaitęs vietinį Sa
vaitraštį, nuo vedamojo iki 
paskutinio puslapio kronikos, 
jis neprisimena, kad kada 
nors būtų ten pastebėjęs Sriu- 
biškienės vardą. . .,

Tuo pačiu momentui solis
te besigėrinčio piliečio niu
ansus įsiterpia greta sėdįe 
kaimynas. Pradėjęs kalbėti, 
pirmiausia jis apgailestauja, 
kad bažnyčią retai telankąs 
tėvynainis neskaito daugiau 
lietuviškų laikraščių. Iš jų jis

TAUTOS FONDO HAMILTONO SKYRIAUS PRAVESTO VAJAUS seikėjęs, kad sekmadienio 
pamaldoms į Prisikėlimo 
šventovę prisirinktų tiek daug 
žmonių. Visos lonkos buvę 
taip užpildytos, kad jie, kiek 
vėllndamiesl, vos beįsisprau- 
dė. Antra, mišių metu, jo 
dėmesį patraukė geras cho- 

- ras vadovaujamas Eugenijaus 
Krikščiūno. Bet svarbiausia, 
kad tą viską apvainikavo puiki 
solistė. Atvirai kalbant jis, 
tikriausia, nieko panašaus 
dar nebuvo girdėjęs. Gal tiks
liau pasakius, dalinai ir pa
čių aplinkybių buvęs paveik
tas.

Prasidėjus pamaldoms, pa
sirodžius chorui, pasigirdo 
solistės Justinos Sriubiškie- 
nėsbalsas. Jos solo Išpildo
mos ir choro pritariamos 
giesmės skambėjo visoje, diJ 
džiulėje šventovėje. Klausy
damas solistę jis matė žmo
nes atsigrįžtant ir žiūrint į 
viršų. Pasekdamas ir jis 
dirstelėjęs į vlškas. Bet ką 
jis pastebėjęs atsigrįžtančių 
veiduose, sukėlėjo nuostabą.
Žmonių akys buvo pablizgu- sužinotų apie solistę Sriubiš- 
sios drėgme. Vienas, kitas 
traukė iš kišenės, ar ieškojo 
rankinuke nosinės. Pasirodo, 
kadvisa aplinka, toji atmos
fera paveikė žmones. Prieš
šventinė nuotaika, trijų kuni-

B.

St.
J. Vai-

Lle tuvių

1974 m. AUKOTOJU SĄRAŠAS
ICO dol.-H am 11 tono Lie tuvių mon, S. Žioba, K.Simaitis, 
Kredito Koop. . p?alka, DLK p. Pranskevlčius, 
Algirdo šaulių kuopa.
5C dol. - Hamiltono Lietuvių 
Namų Akcinė B-vė
30 dol. - VA parapijos choras 
25 dol. -KLB Hamiltono ap. 
valdyba, klubas Giedraitis , 
A .Patamsis, A. A .Pllypalčial 
20 dol* - J.G. Skalstys, K . 
Mileris, A . Povllauskas, B.
Daugllls
15 dol. - Msgr. J. Tadaraus- 
kas, J. Budnlklenė, dr. A,. 
Gailius, J.Mikšys, L.Skrlp- 
kutė,
11 dol. -J. Bajoraitis, P.Sa
kalas
IO dol. -Z. Putlanauskas, V. 
Kybartas, A. L laukus, P. La- 
buckas, A.Tėvelis, K. But - 
kus, V.Leparskas, B. Gra
jauskas, V. Perkauskas,
E.Milašius, J.Miltenis, A. 
Mingėla, G. Jasevičius, 
Samus, J. Stankus, 
člus, Hamiltono
Katalikių Moterų D-ja,Br. 
Venclovas, KLVS-ga Ramo
vė Hamiltono sk; , J.Stonkus 
J. Asnąenavlčlus, K.Gudlns- 
kas, P. V.M tkuckas, St. Plly- 
pavlčlus, A. Ocarskls, J . 
Romįkaltis, St. Šešėlgls, P . 
Latauskas, A. Stasevlčlus, ‘ 
P.Kanopa, L.Gutauskas, V. 
Sakas, J. Bartkus, V.Kaz
lauskas, J.Svilas, J.Astas, 
P. Brelchmanas, B. Vidugi
ris, J.Kšlvlckis, A.Garkū- 
nas A .Kybartas, A.Šilins- 
kls, L. Kūkalis, J.Steiblys, 
Z. Dldžballs, O. Stasiui is, 
dr. O. Valaitienė, J Tar
vydas
8 dol.-J. Bulionls, V.Kairys 
7 dol. - E.Giedraitienė, M . 
Jonikas
6 dol. -G.Martišius, E. Apa
navičius
5 dol.-J.Gedrls, J. R ickus, 
A. Eršttkaltls, T. Falkaus- 
kas, A. Ulbinas, A.Pekevl- 
člus,S. Rakštys, K. Baronas , 
V.Morkūnas, K. Norkus, St. 
Dalius, J. Stonkus, P. Siūlys 
J.Lekutls, B. Grinius, L. 
Pllura, A. Šilgalls, P. Bud- 
vydls, K.Kvedaras, M. Juo
dis, A. Girlūnas, A. Šukal- 
tls, G.Melnikas, P.Pletnys, 
J. Naujokas, J. Mažulaitis , 
P. Zabarauskas, B. Pęraus- 
kas, A. Budlnlnkas, A.Pet
raška, A. Lukas, P. Šlme- 
laltls, V. Svllas, J. Norkus, 
J.Stanaitis, J. Bubnvs, J. 
Jurgutis, J. Januškevičius, 
A. Petra Itlenė, P. Stos lūs, J 
Sadauskas, M.Plkė, V. Nar
kevičius, P. Lukavičlus, A . 
Kažemėkas, J. Petkūnas, K'. 
Urbanavičius, J. Mačiukas, 
P. Elsmantas.Sr, Kačinskas, 
V. Kežlnaltls, J. Štaras, J. 
Llaugmlnas, Z.Stonkus, St. 
Dramantas, P.Lcscvlčius J. 
Stundžia, If Varnas, E. Si

6 psl

Pr. Ka- 
žemėkas, V. Lukoševičienė, 
J.Dubinska, M. Sakas, Pr. 
Ročys, kun. L. Januška, S. 
Aleksa, A. Repšys, B. Ste
ponavičius, F. Kaminskas, J . 
Karaliūnas, >L.Palčiauskas , 
V. Jakimavlčlūs, A. Gedri
mas, A. Krakaitls, V. Vec— 
kevlčlus, J. Vitas, F.Ro- 
žanskas, A. Prunskus,P.Gu- 
dlnskas, V. Gelžlnis,V. Sau
lis, A. Matulis, A. Kamal
tls, V.Pilkauskas, H.Rlm - 
kevlčlus, B. Pakalniškis, A . 
Jankūnas, J. Pyragius, A . 
Vainauskas, V. Skve rėčkas , 
A. Palčlauskas, P.Clparls, 
A, Verbickas, K. Bungarda, 
A. Gelžlnls, P. Vaitonis,P. 
Lukošius, F. Urbaltls, S . 
Blklnas, J. Krištolaitis, A. 
Lukas, P. Žulys, V.Kezys , 
j. Klypas, J. Mačiontenė, 
D.Kriaučiūnas, A.Sakalaus
kas, K.Mikšys, A. Kelečlus,
O. Šarūnlenė, P. Jankus, L. 
Borusas, A.Muliolis, A. VI- 
nerskis, A. Matultūnas, B. 
Orvtdas, D.Slavinskas, M . 
Trumpickas, J. Kažemėkas,
P. Masy, Z.Stanaitis, O.Sa
vickienė, J. Zurlys, A. Ke
lečlus, J. Dervaitis, J. Sta
nius, M. Repečka, P. Vaitie
kūnas, A. Dudonis.
5 dol., - V. Kvadaras, A. 
Paukštys, J. Raguckas, A. 
Cibas, J. Blekaitis, P.Gu- 
žas, S. Raupėnas, S. Senkus,
R. Bagdonas, V. Subatnikaitė, V. Bartlninkas, A.Navickas, 
R. Banaitis, St.Burdinavlčius.
3 dol., - J. Pacepavtčtus, P. 
Armonas, A. Pauliukas, A. 
Gutauskas, B. Jurevičius, J. 
Tomkevičlus, P. Zubas, J. 
Pabllauskas, S. Vyšniauskas 
V. Grikletts, L. Klevas,M i- 
kutaltis, D.Stukas, A. Bugai-
1 iškis, A. Keršys, Z. Ged
minas, J. Stungevlčtus, P . 
Juškevičius, E. Boguslaus - 
kas, A. Trumpickas, E.Ga
linis, P. Kalvaitis, E.Ber- 
zlnš, E. Kudaba, A. Jankaus
kas, J. Jokubynas, V. Pusl- 
navlčius, V.Pašilys, A.Pa- 
rekštis, J. Žemaitis, V. 
Sasnauskas, P. Kareckas, A . 
Maksimavičius, K. Meš
kauskas, J. Deksnys, J. Leš- 
čius, A. Mikalauskas, P. 
Grybas, K.Karaška.
2 dol. , -L. Paškauskas, A. 
Liškauskas, S. Verbickas, 
L. Kriaučiūnas, J.Vilniškai- 
tls, L.Koperskis, A. Kuras 
P. Daugėla, D. K. Kochanka, 
V. Bilevlčiūs, F.Ankus, M . 
Ragauskas, K. Rulys, K. Jur- 
gelys, M. Šnluolls, A. Jurai- 
tis, V. Adamonls, J. Kaže- 
m&as, R. Pajarskas, L . 
Meškauskas, A. Ruzgys, J. 
Kazickas, KČ Čeliauskas, A. 
Rzevuckas, F. Krivlnskas

_ J. Bajorlūnas, G. Palmer, P.

Enskaltis, V. Stablngls.J. Ru
daitis, P. Vizbaras, J. But
kevičius, S.Urbanavlčlus, J . 
Kamaltls, J. Paškevičius, A . 
Kalm’antavlčlus, M.Remesat

P. Šlulys, J.Grigaitis, J.Mi
kalauskas, C. Choromanskis, 
A.Godelis, J. Kažukauskas , 
J. Sakalauskas, A .Sarpalius , 
P. Lelllonas, A.Girnius, J. 
Banevičius, J.Kareckas, B. 
Juodelė, A. Žulys, A. Aušro
tas, A. Balsys, M. Macekū- 
nas, V. Llšauskas, V. Miš
kinis, J. Mačiulaitis, V. 
Blauzdys, V. Vitkevičius, L. 
Vindašlus, V. Domeika, O. 
Žilinskienė, V. Triponis, J., 
Kaniava, A. Pusdešrls, P. 
Brazas, S. Žvirblis, O. Bla- 
žaitls, K. Sikevičius, A. 
Gurgždys, J. Adomaitis, A. 
Kaušpėdą, A. Re nkys, V. Ja
kubauskas.
1 dol., - B. luatausktenė, S. 
Savickas, A. Elvlkls, S.Pet- 
kūnas, P. Bulkė.

TFondo Hamiltonosk. val
dyba nuoširdžiai dėkoja už 
aukas tikėdama, kad ir 1975 
m. hamiltoniečiai parems 
finansiniai mūsų laisvės ko
vą. Ačiū ir rinkėjams: M. 
Juodžiui, A. Aušrotai, E. 
Berzinš, L. Borusul, P.Sa
kalui, J. Bajėraičiui, V.Mi- 
kuckui, A. Lukui, J. Astai, 
S. Urbanavičiui, o ypač val
dybos narei S. Kanopienel, 
surinkusiai dauginus ik aukų .

TFondo Hamiltono sk. V-ba

klenę. JI dainuojanti ne tik 
vietiniuos-e koncertuose ir pa
rengimuose, bet gastroliuo
janti ir kitur. Visai nesenai 
Sriubiškienė turėjo gerai pa
sisekusius koncertus Hamil
tone ir Detroite. Apie jos pa
sirodymus gražiai aprašė ki
ti laikraščiai, bet vietinis, 
jos net nepaminėjo. Dėl to, 
kaip tik ir esą visiems keis
ta, kad torontiškių remiamas, 
mūsų Šelpiamas, galima sa
kyti net savas spausdinys taip 
ignoruoja tokią pat savą, gra
žiabalsę dukrą. Ir visa tai 
esą cfel kažkokių ten, kaip dr. 
KaŠkelis teigia primatinių, 
parapijinio atsiribojimo pre
tekstų.

LN, visada palaikydama 
mūsų papročius Ir šventes , 
suruoš Ir Užgavėnių suėji- 
mą- bailų su papročių val
giais: dešromis, vėdarais , 
blynais. Šokiams gros tas 
pat brkestras, kuris grojo 
sutinkant Naujuos lūs Metus.

Sausio 19 d. vakarinėje 
salėje įvyks LN moterų bū
relio suslrlnklmas.Talp pat 
Toronto Lietuvių Pensinin
kų klubas šaukia metinį su
sirinkimą.

Sausio 26 d. , 1O v. 30 min. 
rytoMenėje įvyks evangeli
kų Išganytojo parapijos su
sirinkimas.

Į narius įstojo: Jocas Vla
das, įmokėjęs $lOO,Juzuko- 
nls Elena-$1OO ir Juikšadis 
Pljus-$5O. Dr. E. Zubrlenė 
padidino savo nario įnašą 
$ 1OO.

urna LIETUVIŲ NAMAI

las dr. J. Žmuldzlnas, K. L. 
B. p-kas J. R. Simanavičius , 
KLB Toronto ap. p-kas M . 
Abromaitis, N. Šernaitė- 
Mtklejohn, ukrainiečių vys
kupas, kuris sukalbėjo mal
dą, uk rainų, lenkų, latvių, es
tų i r kt. tautų atstoval.alder- 
manai/jų tarpe J. Boychuk/, 
laikraščių atstovai, J. ,Ya- 
remko Ir kt.

Tylos minute buvo pagerb
ti vidl kankiniai, žuvę už 
troškimą laisvės savo tautai 
ir žmogui.

Kalbėtojai re Ikalavo tuojau 
išleisti įlalsvę:prof.Moroz- 
ukraineItį, vysk. J.Sladkevi
čių, 1 letuvį, Gu na r-1 atvį i rkt,

Simas Kudlrkakvletėlals- 
vąjį pasaulį kovoti, kad žmo
gus būtų išlaisvintas iš bal
sios vergijos. Prašė Dievo 
malonės,kad vakarų vadai 
nesuklystų ir nebūtų įpinti į 
K remi lauš pinkles. Kviety 
kovoti ne karštais ginklais , 
bet žodžiu ir per spaudą, bei 
kitomis propagandinėmis 

ukrainiečiai /prof, priemonėmis;
Buvo priimta rezoliucija, 

kurt bus pasiųsta JT gen. 
sekr. Waldnelm’ul New Yor
ke.

Kai minios skirstėsi iš 
aikštės, šimtai lietuvių puo
lė prie Kudirkų juos pasvei
kinti, spaudė rankas, bučiavo 
glamonėjo.Daugelis džiaugs
mo ašaromis akyse. Kudtr - 
ka Ir žmona Genutė šypsojo
si, visus bučiavo, rašėsi ant 
vokų, popierių. Sunku pa
vaizduoti tą momentą.

Simas Kudirka žmogaus 
Išlaisvinimo Iš KZtų vardan 
tą dieną badavo.

Visą minią 
5 tūkstančiai, 
rašė,kad virš 
pal paminėjo 
kalbą. Toronto Sun-nleko.

Galima pasakyti, kad ang-.^ 
loksaksal kanadiečiai Ir žy
dai tik tuomet rėkia ir gina 
žmogaus teises, kai juos kas 
tiesioginiai paliečia. Kitų 
tautų milijonai gali mirti 
Hitlerio arStallno įkurtuose 
KZ-se, jiems, atrodo, nei 
šilta, nei šalta. Biznis yra 
viskas ? ’. J . K-mas

SIMAS KUDIRKA DĖMESIO 
CENTRE
Žmogaus Teisėms Ginti 

Organizacija, kuriai vado
vauja, 
Tarnapolskis/, pakvietė Si
mą Kudirką į Kanadą.

Jis su žmona ir vertėja p. 
Mironlene lankėsi Ottawoje , 
kur susitiko aukštuosius 
valstybės pareigūnus ir lie
tuvių atstovus. Kitą dieną, 
gruodžio 1O d. , atvyko į To
rontą, dalyvavo tautybių/5/ 
konferencijoje ir susitiko su 
spaudos atstovais.

Tos dienos vakare, prie 
Toronto City Hali, aikštėje , 
Kudirka buvo pagrindinis 
kalbėtojas mitinge, kurį su-Šeštadienį, sausio 11, di

džiojoje salėje įvyko J. R. - organizavo Žmogaus Tel- 
Simanavičiaus Tėviškės 
Prisiminimų parengimas 
radijo irtelevizijos progra
moms paremti. Parengimas 
sutraukė virš 500 lietuvių. 
Koncertas ir balius praėjo 
labai geroje nuotaikoje.

LN baro patalpos sutvar
kytos, su baro vedėju baigia
ma tartis. Reikia tikėtis, 
kad dar sausio gale baras 
bus atidarytas.

Iki šių metų buvo apsiei
ta be nuolatinio knygvedžio . 
Darbams iš. '.pietus,nuolati
nis apmokamas knygvedys 
neišvengiamai reikalingas. 
Juo sutiko būti A . Jaseliūnas. 
Iki šiol A. Jaseliūnas knyg- 
vedybą tvarkė laisvalaikiu 
be atlyginimo.

LN v-ba yra nutarusi su
šaukti metinį susirinkimą 
kovo mėn. 23 d. , sekmadie
nį, 3 vai. p. p.

sėms Ginti Komitetas.
Rinkosi minios žmonių į- 

valrių tautybių,pamatyti lie
tuvį herojų,laimingai ištrū
kusį iš rusų komunistų pra
garo ir pi įsiminti bęl pa
gerbti žuvusius nekaltus 
žmones KZ-se,kalėjimuose . 
Protestavo,kad iki šios die
nos tebelaikomi žmonės 
SSSR kalėjimuose,lageriuose 
ir persekiojami už tautybę , 
religiją ar asmeninius įsiti
kinimus .

Prisirinko minios, dau
giausia pavergtų tautų atsto
vai: estai, latviai,lietuviai, 
Ukrainai, lenkai ir kt. Keli 
tūkstančiai užsidegė žvaku
tes. Jos žybčiojo, lyg vėli
nėse.'

Ant platformos, prieš mi
nią stovėjo Simas Kudirka, 
jo žmona, vertėja p. Mlro- 
nienė, Lietuvos Gpn.Konsu-

sudarė gal 4- 
nors Star pa-
2. OOO, trum- 
Kudtkrą Ir jo

DĖMESIO TORONTIEČIAMS I 
NL laikraščio atstovybės būrelis 
nutaręs spaudos bailu suruošti po 
Velykų Lietuviu Namuose. Kvie
čiami torontlečlal jiems talklnln - 
kauti, suslrltant su būrelio pirmi
ninku J.R. Simanavičium.

NL akcijų platinimo reikalais 
rūpinasi S. Banells, tel.2« 1-9632.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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tuvių dalyvavo ir svečių: dr. 
J. Končius Iš Niujorko, Sil
vestras Slavinskas su sūnumi 
Donatu Iš Australijos, Rimas 
Slavickas Iš St. Catharlnės.

montreal
IŠNUOMUOJAMAS "iengungiui butas 
- 1475 A Ducal Street, LaSalle Susisie
kimui reik alinga turėti auto-masino.

Skambinti — 365-069 1.

REIKALINGA MOTERIS VAIKO prietiū- 
rai ir lengvai namų ruošai, bent 5 dienas 
savaitėje. Kambarys su maistu ir geras 
atlyginimas. (Vietbvė St. L aurent, Mtl.).

Skambinti po 5 vai. vakare — 332- 2380

PAGEIDAUJAMA LIETUVE MOTE- 
. RIS galinti prižiūrėti 6 menesių vai 

kq. Geros sąlygos su privačiu kambo 
rlu. Skambinti tarp 7 — 9 vai. vakaro , 
684-05 16.

PAIEŠKOMAS Kęstutis KUPČINSKAS, 

sūnus Petro, iš Kalvarijos. Atsiliepti 
NL redakcijon.

IS LIETUVIU. VEIKLOS
Lietuvių Bendruomenės

valdyba dviejų metų kadenciją Kun. A. Sabas visiems pądė- 
balgė ir atsistatydino. 1974 kojouž apsilankymą ir parė- 
m. gruodžio mėn. 29 d. buvomlmąbažnytlhiųrelkalų.Vei- 
sušauktas visuotinis narių su-kalėliu ir vaidintojais daly- 
s Ir inklmas, pa daryta veiklos, vlai buvo sužavėti, 
.revizijos komisijos praneši- *
mal. Susirinkimui pirmlnln- "Ramūnėlė” tautinių šoklų 
kavo A. Strakauskas, sekre- vadovei apsigyvenus Toronte, 
torlavo F. Tolvalšienė. Se- šokiųgrupėbuvobevelknyks- 
nąjai valdybai nebesutikus to- tanti. Bet buvusiai LB valdy- 
liau atstovauti lietuvius, buvo bai prašant, sutiko energin- 
renkama nauja. Užtektinai ga studentė Giedra TPoderytė,

^ kandidatų neatsiradus ir dau- ir jau vadovauja jaunučių So
tumai apleidus salę, suslrin- kė jų grupei. Pasisekimas ge- — 
klmas buvo nutrauktas. An
trasis narių susirinkimas bu
vo sušauktas Naujųjų Metų 
dieną. Susirinkimo plrminin- pakojį, kubilą ir kt. Šokių, 
kul A. Strakauskui neatvykus, i 
pirmininkauti pakviestas J. tiška! veiklus Antanas Gatau- 
Paulaitis, sekretoriauti F. 
Tolvalšienė. Atsirado penki 
kandidatai ir susirinkimo bu
vo priimti aklamacija. Parei
gomis pasiskirstė sekančiai: 
Jadvyga Labuckienė - pirmi-

1 ninkė, Vladas Juška ir Kle- 
tias Jonikas - vicepirminin
kai, Juozas Staškus - sekre
torius ir Antanas Juozapavi
čius - kasininkas.

Į reviziją išrinkti: Juozas 
Paulaltls, Aleksas Kusinskas 
ir Juozas Kručas. Buvusioji 
LB valdyba sudn’-ė ir paliko 
1975-1976 metų valdybai ge
ras tautinės veiklos sąlygas. 
Tikimės, kad naujoji valdyba 
neliks tik sąrašuose, bet 
veikliai atstovaus lietuvius ir 
dirbs lietuvybės labui. Linki
me sėkmės.

ras Ir pirmą kartą pasirodė 
metiniame bažnyčios- paren
gime, pašoko: suktini, klum-

grupei akordeonu groja, tau-

tls. Buvusi vyresnių Šokėjų 
grupė dar neveikia, bet tiki
mės, kad energinga vadovė 
Giedra ir ją suorganizuos. 
Per LB valdybą iš Carling 
Art Foundation "Ramūnėlės" 
grupės tautiniam drabužiam 
gauta piniginė parama. Sėk
mės "Ramūnėlei".

Dr. R. ir D. Račinsa T su
silaukė trečios dukrelės.Lai
mingus tėvus sveikiname. St. 
ir A. Krivickai, L. A. Baltu
čiai, J. M. Lencal atostogas 
praleisti skrenda į Meksiką. 
K. Šviežikas atšventė 50 me
tų sukaktį. Marytė Trumpaus- 
kienė atšventė 50 metų sukak
ti ir atostogų išvyko į Vilnių. 
J. Kručo brolis Albinas mirė 
Chlcagoje.

MONTREALIO AKADEMINIS 
SAMBŪRIS ŠVgS 25 METU

JUBILIEJŲ.
Montrealio Akad.Sambūris 

rengiasi šį rudenį triukšmin
gai ir iškilmingai paminėti 
savo 25-rių metų gyvavimo 
jubiliejų. Šio Sambūrio nu
eitas kelias yra įdomus, il
gas ir prasmingas: buvo pa
remtas ne vienas mokslus 
beeinąs studentas, Įsteigta 
ir toliau tęsiama Vinco Krė
vės vardo lite ratu ros premi
ja, skaityta ir išklausyta vi
sa eilė vertingų ir praturti
nančių kultūrinių i r.moksli
nių paskaitų.

Š’iuo metu Sambūris, ener
gingai vadovaujamas dr. Jū
ratės C iplijauskaitės-Tanner 
studijuoja įvairias galimybes 
bei projektus, kurte įgalintų 
jo tampresnį ir efektlngesnį 
dalyvavimą 
članč tuose
niuose reikaluose.

lietuvius He
be ridruome nl-

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Dedame sambūrlečlų n uot
rauką, kurios datos dar ne
pavyko galutinai išsiaiškinti. 
Pagal kolegių šypsenas-ji 
daryta tik vakar. Sprendžiant 
pagal jų šukuosenas- gal jau 
šiek tiek anksčiau. . .

IC ALE DINE DOVANA 
MONTREALIEČIAMS

Kiekviena mūsų kolonija 
turi įsteigtas įvairias lietu
viškas organizacijas, Iš ku-

Metinis bažnytinis parengi
mas Christ the King bažny
čios salėje ir Kalėdų eglutė 
lietuvių vaikam buvo suruoš
ta 1974 m. gruodžio mėn. 29 
d. Jaunimas vaidino dviejų 
veiksmų veikalėlį "Šv. Nak
tis”, kurį parašė dviejų kny
gų;, autorė, gabi menininkė 
Grasė Petrėnienė. Pati auto
rė ir režisavo, piešė deko
racijas, jai asistavo Flena 
Tolvalšienė. Vaidino Tumo 
Vaižganto šeštadieninės mo
kyklos mokiniai: Petras, Jū
ratė Tolvaišos, Teresė, Dia
na, Joana ir Vida Stankutės, 
Linas Paulaltls, Marytė, Rū
telė Rudytės į Liucija Al- 
brechtaitė, Kristina ir Feli
cija Račinskaitės, Flzbleta 
La aothr. Kalėdų senelį tin
kamai pavaizdavo dr. R. Ra- 
činskas ir apdovanojo visus 
lietuviukus. Dovanas skyrė 
LB valdyba. Be vietinių lie-

J. Kručas

steatharines
„ SVB4TEI PASIRUOŠIMAI
ŠialsmetaisSt. Catharines 

Bendruomenės V-ba nutarė 
kuo iškilmingiau Ir plačiau 
Išgarsinti Lietuvos Nepri
klausomybės šventę Ir Iškelti 
į viešumą kanadiečių tarpe 
Lietuvos okupaciją bei Lie
tuvoje Sovietų Rusijos vyk
domą genocidą. Ta linkme 
jau daug padaryta. Inž.Ste
ponas ŠETKUS parašė į vie
tos dienraštį The St. Catha
rines Standard straipsnį,ku
ris nušviečiaSovietų Rusijos 
komunistų terorą okupuotoje 
Lietuvoje. Be to, straipsny
je pagrįstais faktais įrodo
ma, kad sovietiškasis komu
nizmas atsakingas už66 mil. 
žmonių sunaikinimą. Miesto 
burmistras sutiko paskelbti 
viešą proklamaciją prade-

dant vasario 8 d. iki vasario 
16 dienos. Susitarta su radi
jo stotimi, paskirti pusę va
landos Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimui. Prog
ramą paruoš S. Šetkus,o 
praves iškilioji Vynuogių 
Festivalio karalaitė- Viltė 
ZUBRICKAITF.

Vasario 8 d., 9 vai. ryto , 
miesto Rotušėje bus iškelta 
vėliava. Prašome KUO 
SKAITLINGIAUSIAI DALY
VAUTI. Vakare, 6, 30 Slova
kų Salėje meninė dalis, pas
kaita ir bufetas su gera mu— 
zika.

Antra minėjimo dalis vyks 
vasario 16 dieną šia tvarka:

Iš ryto 1O vai. pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėliavo
mis. Po pamaldų visi vyksta 
prie Laisvės paminklo ir ten 
11,15 vai. bus padėtas gėlių

vainikas už žuvusius dėl 
Lietuvos ir Pasaullolaisvės. 
Prie paminklo atvyks Fede
ralinės valdžios atstovas 
GILBERT PARENT, Provin
cinės valdžios ir miesto 
atstovai.laikraščių reporte
riai ir Sovietų rusiškojo ko- 
munizmopavergtųtautų ats
tovai su vėliavomis.

Jie visi pasakys kalbas 
prieš Sovietų Rusijos komu
nizmą ir Lietuvos okupaciją. 
Ponias ir jaunimą prašome 
dalyvauti su tautiniais rūbais.

Po antros dalies minėjimo 
valdžios ir pavergtų tautų 
atstovai vyks į restoraną 
užkandžlams.Kas norės da
lyvauti kartu su svečiais 
prie tų užkandžių, prašomi 
registruotis pas J. Paukštį , 
682-7607, nes vieta talpi
na tik 55 asmenis,kaina apie 
$ 5, -asmeniui.

Bendruomenės Valdyba.

rlų viena yra veiklesnė,ki
ta silpnesnė, o kitos tik var
dą benešioja. Vienoje kolo
nijoje džiaugiamasi savo 
veikla Lietuvių Bendruome
nės bąruose, kitoje kolonijo
je gal didesnė ir gyvesnė 
veikla vystosi šalpos, sporto 
ar spaudos srityje.

Pas mus Montrealyje šiuo 
metu pasirodė veiksmingiau
sias ir konkretus savo dar
bais skaučių vienetas, vyk - 
dydamas Vaivorykštės pro
jektą.

Visi jau žinome, kas toji 
Vaivorykštė ir ko ji siekia . 
O per Kalėdas su jų darbais 
ir tikslais turėjo progos su
sipažinti ir svetimtaučiai. 
Projekto dalyvės pasirodė 
dvejose kalėdinėse prancūzų 
programose. Jose lietu
viams buvo skirta nemažai 
laiko, o antros programos 
m etų, 1 a ike rėki am in ių pe r- 
traukėlių- per visą ekraną

buvo parodomas lietuviškas 
šiaudinukas nuo eglutės, ap- • 
kabinėtos įdomesniais etni
nių grupių paruoštais žais
liukais.

Pirmoje programoje 1. Lu
koševičienė aiškino progra
mos pravedėjams apie lietu
viškas Kūčias ir kalėdinių 
švenčių papročius. Taip pat 
duoti paaiškinimai apie lie
tuviškus šiaudinukus. Pro
jekto dalyvės Ina Lukoševi- 
čiūtė ir Asta ir Kristina 
Kllčiūtės demonstravo audi
mo meną, visos pasipuošu
sios gražiais lietuviškais 
drabužiais. Įdomu, kad ir 
programos pravedėjai pran
cūzai dėvėjo lietuviškus vy - 
riškus tautinius drabužius.

Antroje programoje apie 
lietuviškus Kalėdų papročius 
išsamiai papasakojo Rasa 
Lukoševičiūtė. Pasirodė kai 
kurių etninių grupių jaunieji

(Nukelta į 8 psl.)

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

NI.EKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
\ “Z PRISTATYMAS

4__y VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE 365-0770

to

C F M B lietuviška radijo
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevi ?ius, 1053 AlbanelCr., Duvernay, P.Q. TEL. 669*8834-

W LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG'D. 

89 Orchard Street, La Salle,P.Q
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomi s. Taip pat 

-INTERNATIONAL dažų iipardavimas -tel. 366 ■ 6237 / 3896

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu

Vasaros laiko saugojimas
(Storage)'

6396 Bannontyne Ave./Verdun, Montreol. Tel. 767-6183

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
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 laisve, 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

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

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

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: Chicago)* ir Kanado|e metams — $24.00, pusei metų — $13.00, 

trims mėn. — $7.50, vienem mėn. $3.00. Kitose JAV vietose mėtoms 
— $22.00, pusei metę — $12.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $25.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai.

Prašoma naudoti ’ žemiau esančią atkarpą.

TEL. 525-8971.

'ony 6
2680 FRONTENAC. ST. - MONTREAL, P.O. 
portretą! - vedybos - KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

TEXACO MIKE S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jeon Road.
T.L 695-3883

ir kapitaliniai automobilių remontai■ Atsitiktiniai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montreal i eČi am s lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.
--------------- ____ 1_______________ _____ ..._______________

LaSalle Auto Specialist Iteį’i.
• Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral 

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

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

1975. I. 22

Viskas moderniems namams !
Visi kiti vandentiekio ir | 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie- f 
moniu pardavimas ir iren- 1 
girnas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma- | 
vimui karsto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktorlus.

rc?cs=^ 140 - 2e AVENUE 
^V-JV366-O33O LASALLE,

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Hl. 60608

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

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

PAVARD0 IR VARDAS __________________________________ ,
ADRESAS į

I'wnsini

® UriflH • 
LAUREUT DAIOMEAULtJ"

11

dažymas naujame garaže Ir moderniomis priemonėmis. Kreipkite: 
De L a Verendrye, pr'e Lapierrelr vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

pardavimas:
Chrysler e Monaco o Charger e Dodge o Dart 
Sport o Swinger e Special e Sedan • Trucks 
7635 Boul. Lasalle. La Salle. P.O. _____________
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NL SPAUDOS BALIUS

VISU BALIUS
Kaip žinote, vasario 8 d. 

vakaras rezervuojamas 
Spaudos Baliui. Jau eilę me
tų stengiamasi jį padaryti Ir 
įdomiu , Ir prasmingu.

A .enas ypatingų jame mo
mentų, norint pristatyti jau
nąsias lietuvaites plates
niam tautiečių būriui, būda
vo Spaudos Bailaus Karalai
tės rinkimas. Iš viso buvo 
Išrinkta gražus 12-os bū re- 
Ils. Štai jos:
D. ’KLEMKAITF, J. SAKA- 
LATTĖ, R. LUKOŠIŲ NA IT F , 
R. KUDŽMAITĖ, L. ŠAR
KYTĖ, A. SKRUPSKYTĖ, B. 
SUŠINSKAITĖ, M. BUZAITF, 
A. STAŠKEVIČIŪTĖ, D. 
KERBELYTĖ, E.PAKŪLY- 
TĖ, Ir paskutinioji- FOMA 
NARUŠEVIČIŪTĖ.

Ak, nesudrebėkite .mielo
sios '. Skaitykite toliau:

Laikui bėgant, keičiantis 
madoms, skoniams, pallnkl- 
mams, Interesams,- tenka 
pergalvoti šios tradicijos. . . 
aktualumą. Šis būdas supa
žindinti su jaunosiomis lie
tuvaitėmis, atrodo, reikalin
gas pakeltlmo/ką Ir jos pa - 
člos patvirtina/. Kokio ??? 
Dar nesugalvojom. . .TAIGI, 
/ar jau vėl pradedat galvoti , 
kad skambinsime Ir vėl gud
riai kalbinsime, kad sutiktu
mėte ? Ar jau sakot, kad 
šiaip eitumėt į Spaudos Bailų 
jei ne tie Karalaitės rinki
mai?/ taigi, su šiuo apvaliu 
Ir gražiu, Ir tradiciniai 
relkšmlngul2-kos skaičiumi

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytoju 
tik už S5.00 metams I

Prašome iškirpti ir prisiųsti i 
su virš nurodytu
prenumeratos 
mokesčiu.

VASARIO 8 d., 
ŠEŠTADIENĮ, 
Šv. Kazimiero 

parapijos salėje.

• Dėka duosnlngų lietuvių 
paramos, po truputį galima 
pradėti vykdyti NL patalpą 
remontą. S Ienoms įdėta Izo
liacija duoda vilties,kadbus 
lengviau tinkamai apšildyti 
patalpas ir bendras sienų 
sutvarkymas prisidės prie 
nuosavybės vertės bei re
prezentacijos. Patalpos jau 
tarnauja virš dvidešimt me
tų mūsų laikraščiui.

"LITAS" VIRŠ 5 MIL.
"Litas" užbaigė dvidešim- 

Iškilmingai šiame baliuje 
BAIGSIME TĄ TRADICIJĄ’. 
/ Girdisi lengvas merginų 
atsikvėpimas, Ir nusivylęs 
vyrų A, a, a/.

Todėl NL maloniai prašo 
visas 12-ką Spaudos Bailaus 
Karalaičių pasirodyti baliuje, 
dar kartą pasižiūrėti į savo 
taurę - trofėją ir dalyvauti 
šios tradicijos užbaigimo 
ceremonijoje.

Siame vakare bus renkama 
PUOŠNIAUSIOJI PORA. Tai 
nereiškia brangiausiais rū
bais apsirengusi, bet įdo
miausiai, stlllnglauslal.

Kaip visuomet bus renka
mi geriausi Spaudos Valso tuosius savo veiklos metus su 
šokėjai Ir jauninio"rock'pora $5, 044, 603 balansu ir tuo bti-

Kalpprislmenate.nebūda - 
ml biznio įstaiga, nudžiu
giname prizais laimėtojus 
mūsų verslininkų Ir rėmėjų 
dėka.

O jūsų visų dėka,galime 
visiems duoti progos laimėti 
ką nors netikėto loterijoje.

Fantus galima atnešti į 
NL redakciją arba tiesiai į 
Spaudos Bailų

Atsineškite Ir- geros nuo
taikos ’. Šio Spaudos Bailaus 
proga mūsų jaunimas, atro
do, nori parodyti Iniciatyvos 
Ir jau yra įsipareigojęs kai 
kuriems darbams. Viena 
grupė,pastebėjusi,kad jų or
ganizuojama slidinėjimo Iš
kyla sutampa su Spaudos Ba
lium, pakeitė sav*" datą!

Lauksime visų ’.

du per 1974 metus padidėjo, 
$642, 061. Daugiausiai paaugo 
terminuoti Indėliai - net 
$529,400 ir pasiekė $1,555, 
450 sumą. Investacljos suma
žėjo $120,000 į $468,925. 
Taupomosios sąskaitos padi
dėjo $69,765 į $2, 581,106 Ir 
čekiu sąskaitos $30,532 į 
$778,172, Priėmus dėmesin 
metų pabaigoje narių Išimtus 
" Canada Savings Bonds" pir
kimui $140, 000, "Lito" padi
dėjimas praeitais metais bu
vo normalus, nors ir ne re-

f P avardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

kordlnis

NL.

Sol. Gina Čapkauskiene dainuos 
’’Dainų. Vakare“, vasario 1 d.

Išduotos paskolos padidėjo 
nuo $3, 716, 526 1973 metais 
iki $4, 448,118 1974 m. arba 
$732, 042. Pajamų turėta 
$442, 341 vietoje užplanuotų 
$393,800. Nariams už san
taupas Išmokėta $336, 059 pa
lūkanų vietoje numatytų $293, 
000. Į abejotinoms skoloms 
dengti fondą perkelta maksi- 
malė $11, 000 leistina suma. 
Pelnas prieš mokesčius $3, 
735. Visos "Lito" adminis
tracijos Išlaidos sudarė tik 
$91, 540 arba 20. 7% nuo ben
dros pajamų sumos. Kai ku
riose Institucijose maždaug 
tokį procentą nuo pajamų su
daro vien tik tarnautojų atly
ginimai. Taupus reikalų ve
dimas įgalino "Litą" mokėti 
aukštas palūkanas sėkmingai 
Ir konkuruoti su kitomis fi
nansinėmis Institucijomis dėl 
santaupų telkimo. Kadangi

VASARIO 1 d., šeštadienį A-Y-P. VYRU OKTETAS 

ru°šia dainų vakarą, 
kuris įvyks Aušros Varti^ parapijos salėje.
PROGRAMA IŠPILDO: solistė Gina Čapkauskiene ir 

Oktetas, akompanuojant muz.
M. Roch.

Pradžia? vai. vakaro.
Veiks bufetas ir virtuvė prie įėjimo aukos - 
$2,50 suaugusiems ir $ 1,50 moksleiviams.

Rengėjai

Jau užsibaigė Ir net prasidėjo 
Jų mažėjimas, tai ateinantieji 
metai žada būti °Lltui" dar 
sėkmlngesni. Staigus palūka
nų kilimas, kaip tatai kad bu
vo praeitais metais, "Litui" 
labai nepalankus, kadangi 
daugumas pinigų išskolinami 
įneklln. turto paskolas trims 
metams, tuo tarpu padidintas 
palūkanas už santaupas tenka 
kelti kaip naujai dedamoms, 
taip ir senoms santaupoms.
OLIMPINIAI PINIGAI IR BI
LIETAI

"Litas" dar turi nedidelį 
skaičių olimpinių n-slos ser 
rijos pinigų setų Ir milijoni
nės loterijos bilietų vasario 
16 d. laimėjimų traukimui. 

KALĖDINĖ DOVANA...
(Atkelta is 7 psl.) 

talentai* Atrodo ir čia lletur 
vlams buvo skirta daugiau 
laiko,negukltoms tautybėms, 
nes po Rasos pokalbio, ma
žoji Rūta Žurkevlčlūtė su 
nepaprastu rimtumu Ir be 
mažiausios klaidelės kank
lėmis paskambino liaudies

• J. Ir J. Adomoniai, O. IrH. dalną"Mane močiutė barė’’ , 
Adomoniai su dukra Vida ir 
J. IrStep. Kęsgailai buvo Iš
vykę į Floridą. Taip pat Iš
vykę Z. Barysas Ir K. Joku- 
bausklenė.
• Kazimiera Ir JonasPeru- 
llal Išvyko Ir Pr. Ir GRudlns- 
kal Išvyksta į Floridą.
o Birutė Jaseckaltė su šei
ma Iš New Yorko lankėsi pas 
motiną Ir brolį La Sallėje.
• Liudas Stankevičius orga
nizuoja ekskursiją į Romą, 
šventųjų metų proga.
• Aušros Vartų parapijos sv-vardus Ir pagaliau, išgirsti 
atrinkime išrinkti 2 nauji na- ir tarp svetimos kalbos žo- 
nlal komitetui papildyti: Elvy-džlų - lietuviškus, kaip: 
raKrasowskle Ir Jonas Ado - kanklės, Kūčios, linksmų , 
maltis. Šiais metais komlte - šventų Kalėdų. . .
tul pirmininkaus Ant. Vaup- Montreallo lietuviškoji 
shas Ir sek r. A. Allsauskaš. visuomenė yra dėkinga Val- 
Klebonas tėv. J. Ktiblllus 11- vorykštės projekto įgyven- 
gesnlam laikui sveikatai pa dlntojoms už tokią turiningą 
taisyti Išvyko į JAV-bes. Ir malonią kalėdinę dovaną.
o Šį šeštadienį Aušros Var- Nijolė Bagdžlūnlenė

tų parapijos salėje Žvejų Ir 
Medž. balius su jaunlmopro- 
grama.
SUSIRGĘ BENDRADARBIAI

Dr. J. Kaškells netikėtai 
susirgęs Ir paguldytas į ligo
ninę Toronto; Leonas Eiman
tas turėjęs operaciją London, 
Ont. Ir Vitas Grlkletls Chica
go je.

o šeštad.mokyklos mokiniai 
atliko porą tautinių šoklų, a- 
komponuojant akordeonu L . 
Staškevičiui.

Šių dviejų programų me - 
tu labai buvo maionu l r tik
rai aklai neįprasta matyti 
ekrane lietuviškus šiaudinu
kus, pažįstamas mergaites 
spalvinguose lietuvių tauti
niuose drabužiuose, girdėti 
lietuvišką muziką,klausytis 
programų šeimininkų su 
vargu Ištartus lietuviškus

G
PHARMACIE

aanon
ROBERT GENDRON LPH.PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

Montrealio studentų estradinės muzikos orkestras •PERKŪNAS’, iŠ kairės-i 
Andrius Luinas, Algis Lapinas, Gailius Lapinas, Petras Lapenat ir Ginte 
ras Nagys. (Jie gros šį šeštadienį Jaunųjų Talentų pasirodę,., vakare).

— • — z
TONY$ PHOTO STUDIO - LAURINAITIS

PERSIKĖLE I NAUJAS PATALPAS - 2680 Frontenac.

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO
i

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINO.'

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ, TURTĄ PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
353-9960 /■ Namų - 72 1-06 14

MONTREAL WEST

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIU I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS ILEONAS GL'«ECKAS 

Sole* Man.-ger 
(Lietuvi* atstovas)

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astro

DR. V. GIR1ŪNIENC
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ?

NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
pasinaudokite I

PASIKALBĖKITE SU
Manage**.

IEO GUBEKAS_______________

5330 L’Ahomrtion Bu 

Montreal.

Tek. 255-3535

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— • —

1440 rite Ste-Catherinc Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528
■ . , . . .....-

1410 Guy St. pirmas aukotas,

Tel. 932- 6662; namų 737- 9681.

ADVOKATAS

Rj.Isganaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Building 

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

Tel: 842 1126, n amu 678 3660

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C^ E.R.C.S.(c>

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

NOTARAS

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

Suite 4 17, Montreal, Q ue.
Tel. 871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,b.a^ b.c.l
i 168 Notre Dome Street E.Juite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

D.N. BALT - BALTRUKONIS • 
Sylka Realties Inc.

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

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

PADIDINK NAMU, GAISRO APDRAUDA ! v •
Nes daugumoje,
TURIMOS APDRAUDOS PRILYGSTA OV

NAMO PASTATYMO KAINAI.

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

Tel. : 722-3545

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

mu montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

(At the ąnd of Sherbrooke Street Westj

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE.H4E 2AS, 
Telefonas: 766 5827

MOKA Už:
'Einamąsias s-tas_______.—irt
Taupomąsias s-tas----------- 8.5%
Term. ind. 1 m.'--------------- 9,0%

Trumpalaikius indėlius — 
įvairuojančias palūkanas.

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines______________ 11.5%
Nekiln. turto-------------------11.0%
Čekių kredito —------------- 12.0%
Investacines nuo_________ 11.5%/

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

Kooperotyvinė nomį ( iki 4 buty) ir narny inventoriaus apdrauda. 

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

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel^<8 7- 58 20 .

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