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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

NAUJOS ORO UNIJOS
Jean Marchand, Fede

ralinio Transporto minib- 
terio, paskelbė parlamen
te Kanados orinio susi
siekimo politiką sekan
čiam dešimtmečiui. Kana

da numato tartis su visa 
eile kraštų del naujų ori
nio susisiekimo linijų. 
Kad nebūtų varžybų tarp 
orinio susisiekimo kom
panijų, to& numatomos 
gauti linijos paskirstomos 

iš anksto tarp Air Canada 
ir C.P.Air.

Air Canada gauna : vi
są Afriką, išskiriant Mo
rocco, Alžirą ir Tunisiją, 
KarDbijos salas, dalį Vi
durio Amerikos, Šiaurinę 
Vidurinę ir Rytinę Euro
pą, išskiriant Olandiją, 
Lebanoną, Indiją ir Pa
kis taną. K in i ja rezervuota 
abiems oro kompanijoms.

CP Air gauna : Olandi
ją, Pietų ir Pietryčių Eu
ropą, Morocco, Alžirą ir 
Tunisą, Egiptą arba Suda
ną, dalį Vidurio Ameri
kos, Pietų Ameriką, Izra
elį, Iraną, Japoniją ir dau
gumą Azijos kraštų, be 
Indijos ir Pakistano. Taip 
pat Australija, N. Z elan- 
diją ir Ramiojo Vandeny
no salas.

Abiejų Kanados oro su
sisiekimo bendrovių pre
zidentai pareiškė pasi
tenkinimą dėl principinio 
paskirstymo, įgalinėto 
toli siekiantį oro linijų 
planavimą.
PIRMENYBĖ
PRANCŪZU KALBAI
Quebec’o Švietimo mi- 

nisteris Francois Clou
tier ’’Montreal Star” ko
respondentui pareiškė, 
kad greitu laiku provinci
jos m misterių kabinetas 
svarstysiąs jo pasiūlymus 
kaip prancūzų kalbą padar- 
ryti Quebec’o oficialiąją 
kalba. Esą :

Imigrantų vaikai, išski
riant anglus,turės lankyti 
prancūzų mokyklas.

Būsiąs priimtas įstaty
mas, pagal kurį Quebec’o 
provincijoje pirmoji ofi
cialioji kalba būtų pran
cūzų, ir antroji - anglų.

Korporacijos tuo tarpu 
dar neprivalėsiančlos sa
vo viduje pereiti iš anglų 
į prancūzų kalbą, tačiau 
duoda nt Quebec’ o valdžios 
finansinę paramą arba 
užsakymus, pirmenybė 
būsianti prancūzų kalba 
vartoja nč iom s bendro
vėm s.
JAU 91/2% IR 1O%
Praeitą penktadienį 

Bank of Montreal pirmos 
eilės klijentams palūka
nas už paskolas pakėlė iš 
9% į 91/2%, o New Yorko 
First National City Bank 
net į 1O%. Motyvas ; per 
didelis pa kolų pareika
lavimas. Atseit, jei gali

pinigus iš skolinti iš aukš
tesnio procento, tai kodėl 
gi jo nepakelti? Asmeni
nės paskolos bankuose da
bar buvo iš 12-13%, įdomu, 
kiek už jas bus imama 
dabar? Bankų sauvalė su 
palūkanomis nebeturi ri
bų.

’’WATERGATE"
BURBULAS
Kažkada JAV paskuti

nių prezidento rinkimų 
išvakarėse, šešių vyrų 
grupė įsilaužė į Demo
kratų partijos būstinę 
tikslu nufotografuoti kaip 
kuriuos dokumentus3iem^ 
nepavyko — policiy’£sjuos .^_, 
suėmė.Kadangi paaiškėjo, 
kad jie tatai padarė Re s- > 
publikonų partijos inspi
ruoti, tai tos partijos 
strategictaLnusigandę to
kio žygio pasėkomis rin
kimų išvakarėse, sėkmin
gai tą įvykį nuslėpė, ap- 
siribodairl tų suimtųjų 
nuteis imu. Nuslėpto o
procedūroje buvo įvęVj 
aukšti teisingumo minis- 
terijos ir net Baltųjų Rū- 
mų pareigūnai.

Po rinkimų demokratų 
dominuojamas senatas 
sudarė specialią komisi
ją tam įvykiui ištirti, kuri 
politiniu tikslu į talką pa
sikvietė spaudą, televizi
ją,radio ir 1.1, ir palygin
ti nežymų įvykį išpūtė ir 
tur būt, bus pučiamao iki 
sekančių JAV prezidento 
rinkimų. Reikalas sukasi 
ne tiek apie patį įvykį , 
kaip apie aukštų pareigū
nų rolę, įskaitant ir patį 
prezidentą Niksoną, ban
dant tą įvykį nuslėpti.

Ta byla JAV kainavo 
milijonus dolerių išlaido
mis ir bilijonus dolerių 
infliacija ir prestižo pra
radimu užsienyje. Nežiū
rint Nik&ono palankumo 
Izraeliui, didžioji spauda 
televizija irradijos tebe- 
siekia "nuimti Niksono
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KALĖDŲ
Nėra žmogaus šiandien, 

turbūt, kurie nebūtų viena 
ar kita proga kalbėjęs 
apie talką.Kalba apie tai
ką prasčiokai, kalba apie 
talką taip pat valstybių, 
bendruomenių, sąjūdžių 
vadovai. Kalba apie talką 
visos religijos, kalba apie 
ją ir į Dievą netikintieji. 
Pacifizmas šiandien po
puliarus žodis, o pacifis
tais pasivadina net tokie, 
kurte talką nori įgyven
dinti kumščiu. Nepopulia
ru dabar būtų priminti 
kadaise romėnų nukaltą 
posakį, kad jeigu nori tai
kos— ruoškis karui.Ne
trūksta šiuo metu Šiau
rės Amerikoje tokių, ku
rie tariasi turį talkos 
monopolį ir laiko save 
vieninteliais taikos apaš
talais. Jie padalijo šio 
kontinento bendruomenę į 
"balandžiuc-"ir ’’vanagus”.

O tačiau jokiam kitam 
kontinente ( išskyrus gal 
tik komunistinės sistemos 
kraštus) nerasime tokios 
talkos Idealo parodijos, 
kaip mūsiškiam e. Krikš
čionys visame, pasaulyje 
gruodžio mėn. 25 dieną 
švenčia Kristaus gimimą. 
Kadaise pagonių švęstas 
saulės grįžimas tapo Die
vo Sūnaus gimtadieniu. 
Angelų himnas apie garbę 
Dievui aukštybėse ir talką 
geros valios žmonėms 
žemėje tapo viena iš tų 
retų dienų, kai žmonijos 
didelė dalis klausosi 
Evangelijos paprastų žo
džių apie nepaprastą kū
dikį, gimusį, kad mirtis 
būtų nugalėta, kad būtų 
apreikšta tiesa apie pra-

Nepriklausomo Lietuva
L ž Lietuvos išlaisvinimą' U t ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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TAIKA
einantį žmogaus kūnį, bet 
nepraeinančią sielą. Kad 
būtų paliudyta, jog niekas 
šioje planetoje nei neap
rėpiamoje visatoje neat
sitinka be prasmės, kad 
yra Jėga(moksUn*nkaidar 
ją vadina nenyksta nčla 
energija): galingesnė už 
mus .Kaip daugelį kitų ne
suprantamų dalykų, ir šį 
kai ka$> vadina tik pasaka, 
tik išsigalvotu mitu. To
dėl visai nenuostabu, kad 
štame pertekusiame kon
tinente, kur pinigo veja
mas! ir grobiama iki ka
po duobės, Kalėdos tapo 
gobšių vertelgų pasipini
gavimo orgija. Visokios 
vertos ir nevertos prekės 
brukamos ir reklamuoja
mos bent mėnesį prieš di
džiąją Šventę, per pačias 
Kalėdas gi perslvalgoma 
ir persivaišinau a taip, 
kad po Naujų Metų bent 
trejls mėnesius niekas 
nebeturi net cento.

Gerai perskaitę Evan
gelijos žodžius apie At
pirkėjo gimimą, suprasi
me, kad tiktai Kalėdų 
šventė prasmingai ir gi
liai mums pasako kas 
yra tikroji talka. Toji tal
ka tai nuolankus ir atvi
ras prlėrn imas paprastų 
paprasčiausios tiesos,ku
rtį įgyvendinusfįsiviešpa- 
tautų mūsų žemėje ir 
ta i k a. Mylėti savo arti
mą žmogų nemažiau už 
patį save ir neskriausti 
jokio gyvo sutvėrimo, 
-tokia vaikiškai paprasta 
toji tiesa, bet ir vieninte
lė, be kurios Kalėdos būtų 
beprasmės.

Henrikas Nagys

Kalėdą rytą Muzika groja,
saulė pražydo, jaunimas šoka,
vai lėliu lėliu kalėda. vai lėliu lėliu kalėda !
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IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones laiškai, atgarsiai

AMERIKONAI SUŽEISTOM 
SKIAUTERĖM...
Toronto vyko gruodžio 

l - 2 d.d. V L IK O seimas. 
Mūsų kanadiečių akimis 
žiūrint seimas praėjo su 
labai dideliu pasisekimu. 
Ypatingai visiems krito į 
akis VLIKo pirmininkas 
dr.K.Valiūnas,kuris eina 
per ’’ugnį ir vandenis” už 
Lietuvos laisvės atgavi
mą, aukodamas laiką, lė- 
šap, energiją, kuri galėtų 
būti panaudota šeimos ir 
jo verslo reikalam s. VLI- 
Ko pirmininkas dr. J.K. 
Valiūnas savo genialiu 
sugebėjimu sukūrė ir su
maniai veda biznį, kurio 
pelnu dalinai ir VLlKo 
veikla pasinaudoja. Tai 
jaunas, sumanus kietas 
darblninkac,norp mokslus 
baigęs ne Lietuvoje, bet 
turįs lietuvišką blaivų 
galvoj imą, gautą iš tautos 
gelmių,įdiegtą savo moti
nos buv.mokytojos!ir man 
teko dirbti mokytojo dar
bą tame valsčiuje ir Kęs
tučio šeimą pažinti;. Tė
vas buvo Jonavos vals
čiaus sekretorius, labai 
sumanus visų respektuo
jamas žmogus, daug įta

kos turėjęs 3 sūnums,ku
rie visi baigė aukštus . 
mokslus atsiradę tremty
je.

Yra į skirtini Tautos 
Fondo p-ka<= prel. J.Bal- 
kūnas, kuris, nežiūrint 
pengintnko amžiaus, ža
vėjo visus savo energija, 
kalbomis ir Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje pa
mokslu. Taipgi dar pilnas 
energijom ir tolerancijos 
tebėra Vilko vlcep-kag 
Juozas Audėnas.

Visi paskaitininkai; 
prof .M. Brakas, prof. Br. 
Kazlas, redaktorius, dlpl. 
ekon. Bronius Kvikly g,bu
vo deimančiukai su pas
kaitų turiniu ir perdavi
mo forma .Klausytojai pa
sisėmė daug intelektua - 
linlo maisto. Ypač krito į 
akis iš Los Angeles at
stovas A .Raulinaitts, ku
ris kėlė labai taiklius 
klausimus .V 1st atvykusie
ji atstovai pranešėjai ver
ti didelio dėmesio, kaip 
idealistai, dirbą už tauto? 
laisve. Deja, krito juodas 
taškas į akls—Amertkonai 
tarpusavyje kovoja dėl ko? 
Pirmavimo, pinigų pasi
dalinimo? Iš ka įkurtų kal
bų darėglišvada, kad ve- 

daira "kova”, kai kurių 
skiauterės yra su ran
dais, pailsę. Kam ?Ar nie
kas negali nusileisti var
dan tos Lietuvos vienybė 
težydi. J.Vatdlonls 
Toronto, Ontario

PASISAKAU...
Šio laiško inspirato

rius buvo mano kaimynas 
iš Laukinių Vakarų—Br. 
Raila. O tai atsitiko tada, 
kai NL nr.41 lygiai po 25 
dienų kelionės per civili
zuotus Rytus ’’pony ex
press’^ Br. Railos laiš
ku paniekė mano pašto 
dėžutę. Man niekad nesi
norėjo bet kokiame laik
raštyje būti labai asme - 
nišku, bet jau kas parašo 
viešą laišką ir jame”kal- 
bina’’mane-katpgi neatsa
kysi.

Bet iš kur čia ta kal- 
minystė? Taip pagalvos 
ne tik Br. Raila, bet ir ne 
vienas skaitytojas. Well, 
pardner, Nebraska yra 
vieta, kur prasideda lau
kiniai Vakarai.. .miestas, 
kuriame gyvenu - Tarpu
vartė į Vakarus. Va, iš to 
pajėgiu įrodyti tikrąją 
kaimtnyptę.

Savo"nusivylimų Ir vil
čių" laiške Br. Raila (to 
gal net nežinodamas) su
mini ir dar vieną laukinį 
vakarietį - rašytoją Kazį 
Almėną. Vienu laiku Al- 
mėnas beveik pačiame

( Nukelta į 3 psl.)
NEPRIKLAUSOMA LIEJUVA
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UŽGIMIMAS
' vŽydai sukūrė vieno, ne- 

medžiaginio Dievo suvo
kimu. Tai daugiau galybių 
Viešpats, negu meilės 
Dievas. Būdamas skirtin
gas nuo kaimyninių tautų 
dievų, jis pasidarė žydų 
tautiniu Dievu,o patys žy
dai—jo išrinktąja tauta.

Medžiaga tapo atskirta 
nuo dvastos.Dtevul, pagal 
jų supratimą, tetinka būti 
danguje, o pasaulis tenka 
tžmogui, kurs jį valdo pa
gal Dievo įstatymus. Iš 
čia kyla didelė įstatymų 
reikšmė žydų tikėjime ir 
gyvenime. Tie įstatymai, 
apsunkinti gausiais aiški
nimais, sudarė sieną,kuri 
atskyrė pasaulį nuo Dievo.

Pažadėtasis Mesijas 
tebebuvo laukiamas. Bet 
jis tegalėjo ateiti žydų 
sąlygomis,pro paliktą to
je sienoje spragą : kaip 
galingas valdovas, triuš
kinąs prieš kariuomenes, 

v ‘juo labiau žydų valstybė 
smuko,juo tiksliau jie ap
ribojo Mesijo vaidmenį.

Kristus, gimęs tvarte
ly , jų akyse negalėjo būti 
Medijas. Jis kalbėjo apie 
meilę Ir netiko vaidme
niui, kurį jie jau buvo pa
skyrę ; sunaikinti jų prie
šus ir atstatyti Izraelio 
galybę.

Pagoniškajame pasau
lyje Dievui—žmogui ateiti 
nebuvo kliūčių. Ten me- 

_ džiaga pasiliko neatskirta
nuo dvasios. Dievais ga
lėjo būti gamtos jėgos ir 
jos kūnai. Medžiaga, tin
kamai apipavidalinta, Irgi 
tapdavo dievu. Per tą pa
saulį buvo perėjęs graikų 
racijonaltzmas. Jį sekė 
skepticfzmag,pa likę s dva- 

^sinę tuštumą. Tą tuštumą 
užpildė Kristaus mokslą?

Mesijas vis tebebuvo 
lauk tarnas. Jo laukė po vi: 
sus kraštus išblaškyti žy
dai : kad jis atstatytų Iz
raelį. Krikščionys švente 
Užgimimo šventę ’r ^*uk2 
antrojo Kristaus atėjimo, 
bet skirtingam tikslui ; 
kad jis panaikintų pasau
lį.

V idu ra m ž tų paba tgo j e 
krikščionys nustojo lauk
ti antrojo atėjimo. Užuot 
buvę keleiviai žemėje, jie 
pasijuto e?ą nuolatiniai 
jos gyventojai. Tada 
krikščioniškoji bendruo
menė peršoko kellollką, 
šimtmečių, grįžo atgal į‘

• otieMuH > 

pagoniškąją Graikiją, ten 
Ieškodama mokslo, meno, 
gyvenimo džiaugsmo pa - 
mokų.

Medžiaga ir dvasia bu
vo viena kitai priešpasta
tytos kaip priešingybės. 
Žmogus tebuvo tikras tik 
dėl medžiagos. Jis jautėsi 
saugu*- turėdamas žemę 
po kojomis. Jis ėmė tik
tai medžiaga domėtis ir ją 
tyrlnėti.Buvo sukurti nau
jieji mokslal.Mokslo įsta
tymų siena daug griež
čiau atskyrė pasaulį nuo 
Dievo, negu pag žydus ; 
mokslo sudarytoji pasau
lio santvarka buvo racijo- 
nali, stipri, sveika ir alš- 
kl.Joje viekas kiekvienam 
buvo aišku.

Tikintieji tebešventė 
Užgimimo šventę, bet su 
neramia sąžine : jie Irgi 
jautė, kad tame aiškiame 
pasaulyje Mesijui nebuvo 
vietos. ’’Dievo vaidmuo 
toje santvarkoje yra ne
numatytas”, ?akė astrono
mas Laplace, aiškindamas 
savo visato? suvokimą. 
Jis buvo tikįs katalikas.

Pereitam šimtmečiui 
baigiantis, tas toks aišku* 
racijonallstlnl*' pasaulis 
pradėjo irti. To priežas
tis kaip tik buvo artimes
nis medžlago? pažinimas. 
Medžiaga, galima sakyti, 
numedžlagėjo.Jl tėra,kaip 
paaiškėjo, elektronų sū
kurių telkinys. O taip jų

RISTAUS UŽGIMIMO SCENA, KURI KASMET VYKSTA PLAČIAI ŽINOMAME NEW YORK RADIO CITY MUSIC HALL FILMŲ TEATRE, f
• - • Nuotrauka Artėįo Vitkausko -.World - .Wide News- Bureau. -• —- .... ......... /
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yra tiek tuščios erdvės, 
kaip ir žvaigždynuose. 
Medžiaga tėra tik energi
ja.

Netvarkai padidinti pri
sidėjo ezoterinių mokslų 
išpopuliarinimas Ir Ein
šteino teorijos. Ir įpras
tinis pasaulio suvoki
mas, pagrįstas mokslo 
dėsniais bei sveiko proto 
sprendimais, ėmė kelti 
abejojimą. Žmogus nebe
galėjo būti tikras net dėl 
tokių dalykų kaip daiktų 
ilgis, svoris, jų permato
mumas ar nepermatomu
mas, laikais. Einšteino 
pasaulyje šviesa yra vie
nintelis pastovus dalykas 
į kurį žmogus galt atsi
remti.

Iš antros pusės, mintis 
įgyja konkretumo. Mintys 
yra daiktai. Dvasia ir me
džiaga nebe«udaro priešin
gybės. jop pradedą susi
lieti. Išnyksta siena,sky
rusi pasaulį nuo Dievo.

Mūsų pasaulis daug kuo 
primena Kristaus laikų 
pasaulį. Per jį irgi perėjo 
racljonallzmae, sekamas 
skepticizmo, kurs palik o 
žmoguje dvasinę tuštumą . 
Žmonių vaizduotę vėl 
pradeda apsėsti apokalip- t 
tintai pasaulio galo vaiz- vdat. Sį kartą sąlygas tam 
galu! yra sukūręs pats 
mokslas ir apie tai kalba 
ne tikėjimo,o mokslo pra
našai. Bet dabar Užgimi
mas tikinčiųjų yra šven

čiamas be sąžinės nera
mumo. Sugriuvus mokslo 
įstatymų sienai, skyrusel 
žm ogų nuo Dievo ir pa
keltose! Senojo Įstatymo 
sieną, Dievas—žmogus 
ateina į pasaulį, kurs yra 
tapęs medžiaga — dvasia.

GERAI IR BLOGAI . . .
( Atkelta i? 2 p si.) 

Nebraskos vidury (Long 
Clty)$avo ankstyvoje jau
nystėje prerijose vaikė 
savo tėčio karveg. O tat 
jau visiškai pabrėžia, kad 
jo esama tikro Laukinių 
Vakarų ?ūnau?.

Tačiau kaip keistai su
sidėstė, kad ta mūsų tre
jeto ’’kalminystė” nepasi
baigė vien Vakarais, bet 
sutartinai nukeliavo net į 
Kapadą-Montrealį.Čla ir 
vėl visi trys, lyg susitarę, 
mėginame pasidžiaugti 
geromis naujienomis apie 
’’Nepriklausomą Lietuvą”. 
Ir kai jau vienas iš aukš
tųjų mūsų spaudo? gene
ralinio štabo karininkų 
laikraštyje atsiliepia ”tal 
reikės iš naujo pagalvoti”, 
tai jau skamba ir kaimy
niškai, ir broliškai, ir la
bai vakarietiškai.

Beskaitant tą, daugiau 
vilčių, laišką —pastebėjau 
jame vieną interpretaci
ją, kuri nesutapo su ma
nąja rašyta NL nr. 38. 
Niekad nerašiau, kad Br. 
Raila priskaitė rašančių 
’’net batalljoną”. Rašiau 

r balsiau : kad mūsų 

laikraščiai rašto D. P. 
tiek prisigamino, kad Br. 
Raila jų net batalljoną 
priskaičiavo. O taip, jei 
dar vis nehalucinuoju, jis 
rašė Akiračiuose polemi
zuodamas gu dirva. Taip 
pat nerašiau ”Išvletintiejl 
iš mū$ų laikraščio” (kaip 
laikraštis atspausdino). 
Rašiau... Iš mūsų laik
raščių. ..

Tai išslkreipė mano 
mintis ir to pasėkoje įvy
ko ’’nesusikalbėjimas” su 
Br. Raila.

Kad savo nekaltybę ar 
kaltybę patikrinti, o jei 
reikėtų, tai ir atsiprašyti, 
griebiau? vartyti dar už
silikusius Akiračių nume
rius, deja, jų vos trečda
lis buvo belikę... ir nei 
vieno Br. Railos rašinio. 
Taip ir nepavyko Išsi
aiškinti, ar tat būta tikro
vės, ar tik mano nelemto 
sapno. O visgi, to ”batall- 
jono” sąvoką ar vienu, ar 
kitu atveju, tesupratau ne 
grynai kariškom skaitli
nėm, bet visiškai simbo
liškai.

Kadangi mano kaimynas 
iš Laukinių Vakarų pripa
žino, kad tai nėra ’’pasau
linės reikšmės klaida”, 
tat tuo pačiu, jaučiu, jis 
pareiškė Ir savo atleidi
mą__Man gi visiškai pa
siliko džiugu, kad čia Br. 
Raila atėjo. Patenkintas 
esu Ir $avo ’’griežta ko
manda”. Ačiū ir amen.

V. Šarka
Omaha, Nebraska
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BENDRUOMENYBĖS
GYVAI RŪPINAMASI LIETUVOS REIKALAIS 

Iš KLB Krašto valdybos pirm. E. Čuplinsko pranešimo 
Krašto Tarybos suvažiavime.

Praėjusiais ir šiais 
metais Krašto Valdyba 
daug savo., energijos skyrė 
Lietuvos reikalų gynimui 
sąryšyje su Europos Sau
gumo ir Kooperacijos 
konferencija. Dar prieš 
pirm.ąją šios konferenci
jos stadiją,porą kartų su
sitikta su Kanados užsie
nių reikalų ministeriu ir 
kalbėtasi šiuo klausimu. 
1972 m.lapkričio 18 d.mi
nister is priėmė Krašto 
valdybos delegaciją iš E. 
Čuplinsko, J. R. Simana
vičiaus ir B.Sakalo. Buvo 
įteiktas VLIK’o paruoštas 
memorandumas konferen
cijos reikalu. Ministeris 
šiam priėmimui buvo iš 
anksto pasiruošęs, turėjo 
rašytus komentarus apie 
įvairius, kiek anksčiau 
jam pasiųstame memo
randume, keliamus klau
simus. Dvi valandas tru
kusiame pasikalbėjime 
užtikrinta, kad Kanada 
supranta ir pramato So
vietų Sąjungos siekimus 
legalizuoti savo pokari
nes sienas. Kanada veng
sianti tiesioginio ar ne
tiesioginio esamų de facto 
sienų apribavimo, nes to
kie klausimai yra tik dar 
vis nesušauktos Taikos 
Konferencijos kompeten
cijoje. Gruodžio į dieną 
Kanados atstovas tas pa
čias mintis išreiškė savo 
kalboje Helsinkyje, pir- 
mąjai Konferencijos sta
dijai prasidedant.

Šalia tolimesnio susi
rašinėjimo, vasario 21 d. 
Krašto valdybos pirmi
ninkas vėl susitiko su už
sienio reikalų ministeriu 
M.S harp pabaltiečių ruoš
toje iškilmingoje vakarie
nėje Ottawoje, parlamento 
rūmų salėje. Čia dalyva
vo apie 150 parlamentarų, v
Si vakarienė buvo pirmo
ji parlamentarams su
ruošta tautybių. Ji praėjo 
su dideliu pasisekimu ir 
aiškiai buvo labai naudin
ga Pabaltijo bylos prista
tymui dideliam skaičiui 
Kanados parlamento na
rių. Daug darbo ruošoje 
įdėjo Otta'vos apylinkė? 
pirmininkas V. Prišče- 
plonka.

Tikriausia, šios vaka
rienės dėka,birželio 19 d. 

buvo pirmą kartą į oficia
lius parlamento debatų 
protokolus įrašyta Pabal
tijo valstybių aneksacijos 
nepripažinimo politika. 
Atsakydamas į atstovo 
Reg Stackhouse klausimą, 
užsienin reikalų ministe- 
rls pareiškė, kad Kanada 
nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos 
de jure ir,kad artėjančio
je konferencijoje Helsin
kyje nesutiks, jog šios 
sienos turėtų bet kokią 
teisinę galią. Birželio 
18 d., prieš prasidedant 
antrajai konferencijos 
stadijai, Krašto valdyba 
pasiuntė laišką ministe- 
riui, kuriame buvo susu
muoti mūsų pagrindiniai 
reikalavimai. Savo atsa
kyme liepos 20 d.mln. M. 
Sharp jau labai aiškiai pa
reiškė, jog nėra jokios 
galimybės, kad pokarinės 
de facto sienos būtų įtei
sintos. Pagal susitarimą, 
konferencijos nutarimai 
turi būti vienbalsiai, gi 
daugelis dalyvaujančių 
valstybių nesutiksiančios 
su sienų įteisinimu.

Visa ši veikla buvo ko
ordinuojama su tolygia 
latvių ir estų centrinių 
organizacijų bei Baltų fe
deracijos veikla. Bendruo
se posėdžiuose pasiinfor- 
muota apie ruošiamus 
memorandumus, pasikeis
ta jau paruoštų memoran
dumų tekstais prieš juos 
įteikiant.

Svarbiu įvykiu šių metų 
yasarlo mėnesį buvo ra
dio vaidinimo ” Milžinų 
replėse” perdavimas val
stybiniu tinklu per visą 
Kanadą. Vaidinimas išsa
miai atskleidžia pabaltie
čių tragediją, gi svar
biausiais veikėjais yra 
lietuviai. Vaidinio .as bu
vo vakarų Kanados pa
baltiečių, o ypač A .Duda- 
ravičiaus nenuilstamų 
kelių metų pastangų vai
sius.

Krašto valdyba dalyva
vo konservatorių partijos 
Dauglakultūrinės Politi
kos parlamentarinio ko
miteto sušauktan e susi
rinkime ' Toronte, kur 
įteiktas bendras keltų 
tautybių memorandumas. 
Taipogi dalyvauta etninių 

grupių delegacijoje, kuri 
1972 m. lapkričio 16 d. 
buvo priimta Ontario val
džios. Darytas spaudimas, 
kad Ontario valdžia duotų 
eigą Heritage Ontario 
konferencijos nutarimams. 
Dvylikos tautybių atstovai 
buvo priimti penkių kabi
neto narių komiteto. Kon
krečių pažadų negauta,iš
skyrus tai, kad kai ku- 
reims nutarimams eiga 
jau duota, nutarimai bū
sią ir toliau svarstomi ir, 
pagal valdžios nuožiūra, 
vykdomi.

Otaviečio A. Paškevi
čiaus iniciatyva ir pas
tangomis dailininkai 
Anastazija ir Antanas 
Tamošaičiai sutiko pa
ruošti knygą anglų ir 
prancūzų kalbomis apie 
lietuviškus tautinius dra
bužius, jų audimą.Krašto 
valdybai padavus prašy
mą, gauta 4,500 dol.su- 
ma iš federalinės valdžios 
daugiakultūrinio fondo. 
Lietuviškam tekstui pri
dėti bus keliamos lėšos 
iš lietuviškų šaltinių.

Nemažai darbų teko at
likti sąryšyje su šią va
sarą įvykusiu PLB seimu

SKAUTAMS
NERINGOS SKAUČIŲ TUNTO 25 METU 

JUBILIEJUS
Yra viena organizacija, 

kuri be reklamos pom
pastiškumo, be skan bių 
žodžių, be garbės meda-
lių sugebėjo linksmai 
dirbti, rimtai stovyklauti 
ir stebinančiai tobulėti 
šio laikmečio ir vtetou 
sąlygose per 25 metus. 
Tai mūsų Montrealio ?e- 
sės skautė? is Vaivos 
draugovė? išaugusios į 
Neringos skaučių tuntą.

Vertai užtarnautą jubi
liejų jos žada nepaprastai

do lyg ir nusmuko į vis 
siaurėjantį ir privatejan- 
tį akiratį, kai vieniems 
tos kultūros pa&tdarė per

Dali s kursančių audėjų: (iŠ kairės) J. Bernotienė, R. Lukošienė, 
A CiČinskienė ir E. Jurgutienė. Nuotr. R. Lukosevičiūtės

Vashingtone .Kanados lie
tuvių įnašas į Seimą buvo 
svarus ir įtakingas. Val
dyba buvo atstovau jam a 
konstitucijos pakeitimo 
komisijoje, J.Danys skir
tas į nutarimų komisiją. 
Taip pat dalyvauta ir ke- 
uose Seimo simpoziu
muose. Garbės teismo 
statutas buvo paruoštas 
kanadiečių, pirn ininkau- 
jant B. Sakalui. Teismas 
ateinantiems *. penkiems 
metams sudarytas iš ka
nadiečių. Seimo leidinyje 
didesnė pusė skelbimų 
buvo iš Kanados, surinktų 
J. R. Simanavičiaus. Rink
tieji atstovai Seime daly
vavo pareigingai ( iš 16 
rinktų, atvyko 15 , gyvai 
reiškėsi diskus i jose, siūlė 
nutarimus).

RED.PASTABA. Į ra
šyta, iš anksto iš siunti
nėtą,Krašto valdybos pir- 
mininko F.Cupllmko pra
nešim ą neįtrauktas savai
tę prieš Tarybom suvažia
vimą įvykęs pabaltie
čių susitikimas su Kana
dos ministeriu pirminin
ku P.E. Trudeau. Apie tai 
jau buvo rašyta NL.

atžymėti. Jų planas yra 
brandus, įdomu? ir ne
paprastai reikšnjingas ne 
tik joms pačioms, bet ir 
mū^ų jaunai ir vyresnei 
visuomenės daliai. Bus 
švenčiama ištisus metuc. 
specialia lavlnimo&i tau
todailėje programa, pra
dedant 1.12.73- 1.12.74.

Kai mūsų kolonija atro-

Dail. A Tamošaitiene ir viena 
i š mokinių, — Gabi ja Bend liūte, 
demonstruoja GOBELENĄ, 

daug, o kitiems per ma - 
žai -skautės nudžiugina ir 
nustebina jubiliejine pro
grama . z

Dail. Anastazija Tamo
šaitienė, Montrealio Ne
ringos skaučių tunto 25 m. 
jubiliejaus plane kilimų 
dalies lektorė, lankės' 
M ontrealyje ir suruošė 
intensyvų kurcą lapkr. 
mėn. 30 ir gruodžio mėn. 
1 ir 2 dienomis.Susidoir ė- 
jtmas ir dalyvavim as buvo 
entuziastingas, o gerbia - 
moji menininkė vos gavo 
atsikvėpti tik šaunaus 
užkandžio metu: 'taip ją 
apspito mokinės su siū
lais ir staklelėmis ran
kose, ir su galvosūkiais 
akyse.

Aušros Vartų kleboni
jos patalpa? e vienas kam
barys mirgėjo nuo šimtų 
atspalvių, jaunosios skau
tės ir Židinio moterys 
( buvusio c skautės arba 
skautų motinos) pakilioje 
nuotaikoje nė nepastebėjo, 
kaip prabėgo diena ir ki
ta, ir dar pusė. Atrodo, 
kad taip išgarsintas kartų 
skirtumas čia jokiom 
reikšmės neturėjo; viena 
kitos klausinė jo,ko nespė
jo atsiminti ir kiekviena 
pažadėjo atsiminti skir
tingą audimo piešinį ar 
mazgą, kad vėliau galėtų 
pasidalinti naujai įgyto 
mis žiniomis. Žinios tai 
žinios, bet kad pirštai 
neklauso ir pinasi tarp 
nyčių arba pameta siūlą. 
O ponios Tamošaitienės 
tik mirgėte mirga tarp 
spalvų ir ant užmetimų 
lyg ant stygųt grote groja 
vos, atrodo, paliesdama.

Už poros savaičių vl*a 
grupė buvo pakviesta pas 

( Nukelta i_ 7 psl.)
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IS ATSIMINIMŲ
VIEŠNAGĖ KLAIPĖDOS KRAŠTE 

( 1944 m.)

POPIETE SAVUOSE

( Tęsinys — 2)

LAUKŲ DARBUOSE
Prabudęs rytmetį einu 

pas lenkus. Jie apsistoję 
sodyboje už kelių kilo
metrų nuo žmonos ūkio. 
Lauke ant atviros ugnies 

—jie kepasi avinų. Duoda 
man keptos mėsos, sriu
bos ir naminio tabako.

Ateina vokiečių parei
gūnai ir veda mus į kaž

kokį dvarų. Ten keli vyrai 
- atšipus lom dalgėm kerta 

rugius, kiti riša, neša ir 
stato į kūgius. Laukuose 
stovi pjaunamoji mašina 
ir traktorius.Kažkas mė
gina užvelti. Vaikšto po 
nupjautas rugienas žalia 
skrybėlaitė pasipuošęs 
dvaro ponaitis. Saulė 
blankiai šviečia. Tolumo
je girdėti lėktuvų ūže
sys, o čia^ laukuose, pran
cūzas niūniuoja marsel- 
jetę, o rusas švilpauja in

ternacionalų.
Dirbdami lauko darbus 

nepavargstame, nors dir
bame nuo aušros iki tam
sos. Neturime mes> nei 
reikiamų įrankių, nei ra
kandų. Nieks iš mūsų nie
ko neima, į jokias triobas 
neina.

Varo mus nuo vienos 
sodybos prie kitos. Nebe
girdėti jau patrankų gar- 
.sų. Kažkoks lenkas,nak- 
ties metu aplankęs savo 
merginų sodyboje. pasa
koja, kad fronto kovos ap
tilusios ir evakuoti ūki
ninkai slapta pradėję 
grįžti į savo sodybas.Mes 
stebime kelius ir matome 
vis daugiau ir daugiau 
grįžtančių ūkininkų.

VĖL ŽMONOS
TĖVIŠKĖJ
Vienų rudens vidudienį, 

pavalgę pietus. ilsimės 
prie vieškelio. Staiga iš
girstu žmonos balsų.klau
siant mane. Pamatau jų 
stovinčių su dviračiu ant 
kelio. Apsikabinome iš 
džiaugsmo, net ašaros iš
tryško. Jie vakar naktį 
sugrįžo iš Rytprūsių. Jų 
lenkė tarnaitė pasakiusi 

'jiems kur aš esu.Atva
žiavus i pas iim t i manęs. 
Turinti iš tėvo raštelį, 
kad žentas reikalingas 
ūkio darbams. Žmona ro
do raštelį sargybiniui, o 
tas jų siunčia pas Bauern- 
leiter, gyvenantį už kelių

1973. XI 1.20 

kilometrų nuo čia. Grįžta 
už klek laiko su raštišku 
paliepimu mane išleisti. 
Jau temsta. Aš pasiimu 
savo ryšulėlį ir dviračiu 
važiuojame abu pas 
Bauern letter. Pasirodo, 
jis esųs jų tolimas gimi
naitis. Pramiegame pas 
jį, o sekantį rytmetį dvi
račiu traukiame į namus.

Jau vėlyvas rugsėjis. 
Sunku man, nepratusiam 
prie ūkio darbų.Vikių, ja
vų krūvos tokios sunkios. 
Šypsosi jauni, ploni, išba
lusiais veidais, du lenkai. 
Jie čia jau keletu metų pas 
uošvį dirba, pripratę prie 
sunkių darbų. Neklauso 
manęs nei arkliai, vis 
spiria kai tik prie jų ar- 
tėju. Abiejuose mūsų ir 
apylinkės klojimuose ap
gyvendinti vokiečiai iš 
Rytprūsių .Dabar kasa ap
kasus Klaipėdos krašte. 
Šnairuoja į manę ir vis 
klausta, kodėl aš ne ka
riuomenėj. Nejauku man^ 
nei mano namiškiams. 
Sėdžiu trioboje ir bijau 
į laukų išeiti.

"MEMFLER 
DAMPFBOOT” 
TARNYBOJE
Nuvažiuojame į Klaipė

dos miesto policijos pro- 
fektūrų.Norime gauti lei
dimų traukiniu išvyk
ti į Vokietijos vakarus. 
Parubežlniuose jau seniai 
veikia "Bahnsperre", be 
leidimo negalima daugiau 
50-ties km.važiuoti.Lei
dimo neduoda, bet skiria 
dirbti į ’’Memeler Dampf- 
boot” leidyklų. Dirbu čia 
nuo6 vai. ryto iki 3 v.p. p. 
Spausdiname čia kasdien 
’’Vehrmacht Bericht” ko
vojantiems vokiečių dali
niams rytų fronte. Mūsų 
skyriuje dirbo vienas vo
kietis skyriaus vedėjo, 
pareigose, prancūzų be
laisvis iš Paryžiaus, jau
nas vokiečių berniukas 
mokiniu ir aš.

Keletas mano žmonos 
giminaičių gyveno Klai
pėdos mieste. Kai jie dėl 
priverstinos evakuacijos 
paliko miestų, jie davė 
mums savų butų raktus. 
Man dabar jų butai buvo 
labai parankūs. Aš užsi
registravau vienam bute, 
tačiau faktiškai aš nakvo
davau kur kitur. Dariau

MARYTĖS VILKAITIENĖS 

AUDŽIAMOS JUOSTOS

AUSTRALIJOJE

tai savisaugos sumeti
mais.

Žmonos tėvų ūkis buvo 
apie 14 km. į pietų?- nuo 
Klaipėdos miesto, prie 
Tilžės plento. Iš atrastų 
ūkyje dviejų neveikiančių 
dviračių sudėjau vienų 
- važiuojame. Tuo metu 
dviratis buvo patikimiau
sia susisiekimo priemo
nė. Taikydavau jį prie sa
vo lovos ir nakčia atbu
dęs vib tikrindavau, ar 
vis tebestovi ten. Nakvo
davau kartais mieste, kar
tais ūkyje. Klaipėdoje be
būnant, susipažinau su lie
tuviu,dirbančiu likvidacinį 
’’Baltijos Lloydo” darbų. 
Jis nuolatos klausėsi 
radio pranešimų iš Lon
dono ir Maskvos, ir ma
ne tuo klausimu painfor
muodavo.

Vienų spalių mėn. po
pietę susitikau tų lietuvį 
valgykloje, kurioje mes 
nuolatos valgėme. Jis su
sijaudinęs pasakojo, kad 
rusai prie Šaulių pradėję 
ofensyvų, pralaužė vokie
čių gynybos linijas ir eina 
Klaipėdos link. Greit pa
valgiau ir skubiai dvira
čiu išvažiavau į ūkį. Ūky
je susipakavome ir pasi- 
ruošėme bėgimui. Naktis 
buvo neraml;patrankų šū
vių garsai, lėktuvų ūže
sys ir priešlėktuvinės ar
tilerijos šaudymas sudarė 
klaikų vaizdą. Bus daugiau)

NAMUOSE
S. PRANCKŪNAS

Lietuvių Namuose jau
čiasi šventinės nuotaikos. 
Visi Namai dūzgia kaip 
bičių avilys. Apatinėje 
svetainėje, kaip papras
tai, pietauja torontiečial 
Antrame aukšte evangeli
kų Išganytojo parapija 
švenčia savo 1O metų su
kaktį. Trečiame aukšte 
vyksta Namų paskolos 
lakštų platintojų susirin
kimas. Kitose, mažesnėse 
salėse. repetuoja tautinių 
šoklų šokėjai, bando savo 
Instrumentus orkestran
tai. Apatinėje svetainėje 
ponios Jokubattienė ir 
Strazdienė platina Kū- 
čioms ir Naujų Metų su
tikimo bilietus. Susido
mėjimas abiem atvejais 
toks didelis, kad į N.Me-
tų sutikimų didžiojoj sa
lėj vietų jau beveik ne
bėra.

Į apatinę svetainę, tie
siog iš susirinkimų ateina 
būrys išalkusių tautiečių. 
Jie klek pasivėlinę.Nebe
turėdami kitokio pasirin
kimo. jie užsako kugelį. 
Valgydami jie dalinasi 
susirinkimo įspūdžiais. 
,Jle visi patenkinti sužino
ję apie remonto darbų pa
baigų. Tuo labiau, kad taip 
sklandžiai išsisprendė ke
ltų šimtų tūkstančių fi
nansinė problema. Susi- 
rlnkim o metu dar paaiš
kėjo, kad užbaigiamiems 
mokesčiams bereikia su
daryti tik $100, 000. O 
tokiai kolonijai kaip To
ronto, nebeturėtų būti di
desnė problema. Reikėtų 
tik paraginti platesnę vi - 
suomenę, kad atkreiptų 
daugiau dėmesio į savuo
sius Namus. Vienas vy
ras tiesiog gėrisi nario
Renkausko pasiūlymu ir 
parodytų pavyzdžiu. Jame 
siūlytojas raginęs dabar
tinius aktyvistus užrašyti 
į narius savo žmonas ir 
už jas įmokėti šimtinę. 
Duodamas pavyzdį jis 
pats taip ir padarė. Šalia 
sėdįs ir savo kugelį jau 
baigiąs tvarkyti kaimynas 
nesutinka su tokia nuomone 
Jis aiškina, kad renkant 
lėšas, netinka ribotis jau 
įstojusių 800 nartų apim
tyje. Tame ir esanti Lie
tuvių Namų idėja,kad apie 
jų kuo daugiau *uburtl 
lietuvių. Rūpe*čio tiktai 
kelia pati paskolų lakštų 

esmė. Juk ten nėra tokios 
nuosavybės garantijos 
kaip šėruose. Bet brangi
nant pačių idėjų ir vado
vaujanti* tautiniais mo
tyvais neturėtų mūsuose 
kilti jokių problemų.

Prie vieno stalo sėdį 
žmonės skaniai pietauja. 
Visiems linksmai šneku
čiuojantis, tebegyvenant 
vakarykščiom nuotaikom, 
tvirto *udėjimo vyras at
neša tš baro padėklų su 
sklidinom taurelėm ir 
pūpsančiom bonkom. Gė
rimus atnešęs pilietis 
nori tuo atsilyginti sa
viems bičiuliams už šau
nų jo šeimos įkurdinimų 
vakariniame Toronto 
priemiestyje. Jiems tik 
persikėlus į naujai pirktų 
namų Mi*isaugoje, nespė
ju* tinkamai net apsitvar
kyti, vakar, vt*ai netikė
tai,užgriuvo gaubus būrys 
bičiulių. Kaip čia jau 
įprasta, svečiai atsinešė 
savus gėrimus ir pakan
kamai užkandžių. Taip 
šeštadienį gražiai nuūllo- 
jus, šiandieną. Lietuvių 
Namuose susitikus ke
liems vakarykščiams 
svečiams, teko priimti 
čia irgi užsukusių šeimi
ninkų vaišingumų.

Visiems beslvaišinant 
ir šnekučiuojantis,naujojo 
pirkinio savininkė, dar 
gan jauna, apvalios iš
vaizdos moterį* atidaro 
savo rankinukų ir iš jo 
išima kanadletišką lalk- 
raštį. Padėdama ant stalo 
senstelėjusi, kiek aptrintą 
leidinį, apvalioji moterį* 
paaiškina, kaip besivaly
dama virtuvėje , atradu«i 
ant viršutinė* lentynos. 
Susidomėjusi spalvotom 
nuotraukom ir bevaiky
dama laikraštį moteriškė 
atradu*i tokių dalykų.kas 
jų labai papiktinę. Ji no
rėjusi anksčiau parodyti 
saviesiems ,kas dedasi jų 
priemiestyje, bet vis ne
buvę progos. O vakar bu
vusi taip sujaudinta malo
niosios bičiulių staigme
nos, kad apie tai visai pa
miršusi.

nM1 **f ę*a nga New*” 66 
puslapių, June 2, 1971 m. 
leidinys, atskiromis *ek- 
cljomi* pasklido apie sta
lų sėdėjusių svečių tarpe. 
Visi susidomėję pradėjo

( Nukelta i 13 p si.) I
5 psl. /
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AR ESI ALKOHOLIKAS?
Alkoholizmas yra liga. Šiandien 

medicina tuo nebeabejoja. Jei nori 
sužinoti ar sergi ta liga; atsakyk 
nuoširdžiai ir neapgaud i nėdam al
savęs į šiuos klausimus : ,

pėsčius, baimę bei nemalonumus?
16. Ar gert vienas?
17. Ar bet kada buvai pasigėręs taip, 

kad nebeatsimęni nieko?
18. Ar kada nors dėl gėrimo ieškojai AS ESU ATSAKINGAS, KAI B ET KAS, B ET KUR ŠAUKIASI

1. Ar praleidinėji darbą dėl gėrimo?
2. Ar gėrimas griauna tavo šeimos 

gyvenimą?
3. Ar geri todėl, kad tau nedrąsu 

būti su kitais žmonėmis?
4. Ar gėrimas kenkia tavo geram 

vardui?

pagalbos pas gydytoją?
19. Ar geri, kad sustiprintum savim 

pasitikėjimą (t.y."ant drąsos")?
20. Ar buvai kada nnrs paguldytas li

goninėn dėl gėrimo9
Jeigu atsakei taip į bet kurį vieną 

iš šių klausimų—tau yra pavoju.-
5. Ar bet kada po gėrimo jautei są- tapti alkoholiku.

žlnės grlaužimą? Jeigu atsakei taip į bet kuriuos
6. Ar atsidūrei dėl gėrimo finansi- dvejus klausimus—galimas dalykas,

PAGALBOS. AŠ NDRIU, KAD A.A. RANKA VISADOS BŪTŲ 
TENAI IŠTIESTA. IR DĖLEI TO: AŠ ESU ATSAKINGAS-

Jeigu geri ir gali gerti — 
Tavo reikalas.
Jeigu geri irnegali gerti — 
mū są rei kalas.
Skambink dieną ar nokti A, A.
Tel. 521-2185.

niuose sunkumuose?
7. Ar gerdamas nebekreipi dėmes 

nei su kuo geri, nei kur geri?
8. Ar dėl gėrimo imi nebesirūpinti 

šeimos gerbūviu?
9. Ar tavo norą s (ambicija) ką nors 

atsiekti, padaryti,sumažėjo nuo 
to laiko,kai ėmei gerti?

10. Ar trokšti gėrimo tam tikru me- yra alkoholikas).
tu kasdien?

H. Ar nori išgerti sekantį rytą?
12. Ar gėrimas pakeitė ir sutrikdė 

tavo miegojimo įpročius ?
13. Ar tavo darbštumas sumenkėjo 

dėl gėrimo?
14. Ar gėrimas pasidaro kartais tokj ti liga kaip džiova, cukraligė, skrąn- mą beprotnamyje. Iki šiol tėra vie-

kad dėlei jo gali prarasti savo džto žaizdos, reumatizmas ir kt. nas vaistas nuo alkoholizmo—NU- 
darbą? Alkoholizmas yra ir fizinė liga (kai STOTI GFRTI ALKOHOLINIUS GĖ-

JEI NORI LIETUVIŠKAI KALBĖTI - SKAMBINK DARBO 
VALANDOMIS 489 -5391 (KLAUSK: LEO); O VAKARAIS 
NAMU TEL. 366-2548 ARBA 277-7868.

kad jau esi alkoholikas.
Jeigu atsakei taip į trejus ar dau

giau iš šių klausimų-tikrai esi 
alkoholikas.(Šie klausimai yra nau
dojami John Hopkins University giškl , Ir dvasinė liga (žmogus ne-
Hospital, Baltimore, Md.,USA, vie-tenka gailos kontroliuoti savo gė- 
nos garsiausių ligoninių visam pa- rimą,t.y. ,nori gerti be saiko.)Be to, 
šaulyje, norint nustatyti ar ligonis alkoholizmas yra progresyvi liga, 

t.y., ji gali eiti tiktai blogyn.Net
Alkoholizmas lietuvių visuomenė- kuriam laikui nustojus gerti, kai vėl 

je dar menkai suprantamas.Mūsų pradedama gerti — esi tenai,kur bu- 
tarpe manoma, kad alkoholikas tai vai, kai nustojai. Alkoholikas Jei ne- 
ištižėlis, silpnavalis, menkavertis, nustoja gerti, miršta nuo kepenų, 
Iš tiesų, tačiau,alkoholikas yra ligo- širdies ar kitokių ligų, paprastai šu
nis, nes alkoholizmas tėra tokia pa- keltų alkoholio, arba baigia gyveni

PAVARbĖS NEREIKIA 
SAKYTI .

PASAKYK TIKTAI SAVO
VARDĄ.

TOKIE PATYS KAIP 
IR TU.

MES

SUPRANTAM TAVE

IR TAVO

R OP ESČ I US.

15. Ar geri todėl, kad užmirštum rū-kurie žmonės alkoholiui yra aier-RIMUS.

VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J. Gliaudąs romano ’Sunkiausiu Keliu”)

Pusžodžiais, o kartais ir pokšteliais, kuždėjosi tarp 
savęs, bet dėmesys vis gudriai sekė, kad traukinys 
nesustotų bėgęs ir nestovinėtu stotyse įtartinai perilgai.

Sleževičius sėdėjo ant savo lagamino, kuriame, kar
tu su Domos įdėtu maistu, buvo savanorių kvietimo 
tekstai. Kažkas, įsirėmęs į jo nugarą, maloniai ir mai- < 
nais teikė savo kūno šilimą. Nuovargis kaustė sąmonę. 
Ėmė galvoti apie seniai neprisimintą Odesą, kur jis 
lankė ir baigė universitetą. Tada jis, kaip ir kiti ten 
buvę lietuviai, laikė save „odesitu“. Pamėgo tą gražuo
lį miestą. Mėgo puikias uosto panoramas, plačius bul
varus, vešlius parkus ir puošnius pastatus. Užvis labiau 
jis mėgo Odesos laiptus į jūrą. Tai buvo nuostabiai 
platūs akmeniniai laiptai. Pakopos dengė keletą akrų, 
tolydžio vis kildamos nuo vandens paviršiaus iki 
puošnaus, praeivių pilno bulvaro. Ankstyvais rytais, 
kada čia nebuvo žmonių, jis kopė tais gigantiškais 
laiptais, ir buvo nuostabus pasimetimo pojūtis. Jis buvo 
toks mažas ir toks nereikšmingas toje milžinybėje. Ko
pė sustodamas, apsidairydamas, smaguriaudamas pasi
kėlimu. Ir kas pakopa — buvo vis keistesnis įžengimas 
į pasaką. Su aštriu estetizmu išgyveno jame atsisklei
džiančius pojūčius. Jis toks mažas, o laiptai tokie mil
žiniški guli po jo pėdomis nesuskaitoma grandine ak
meninių pakopų. Aikštė buvo laiptų viršuje, kur te
simatė tiktai dangus ir debesys, bet jokių bulvaro 
pastatų. Ir atrodė tada — jis kopė tais laiptais į dangų.

Laiptai buvo paženklinti istorijos. Ant jų akme
nų vyko revoliucijos mūšiai. Čia buvo pražydusi šar
vuočio Potemkimo tragedija. Čia būta mirčių ir kraujo.

Kopdamas tais laiptais, jautė keistą metamorfo
zę sąmonėje. Buvo mažas, pradėdamas kopti, o bekpp-

* M ’ X . ' * I
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damas didėjo, stambėjo, regėjo plačiau. Ant tų milži
niškų laiptų, ant didžiulių istorijos pakopų — jis jautėsi 
esąs žmogus..

Staiga, tarsi Odesos prisiminimo atsvarai, atvertė 
savo sąmonėje kitą idiliškų atsiminimų nuobirą. Tai 
buvo Žemaitijos vaizdelis. Ten praleido savo vaikystę. 
Paskui nusekė Mintaujos gimnazijos probėginę detalę. 
Mirktelėjo veidai, ir kai kurių vardų jis nebegalėtų 
atminti. Gyvenimo epizodai, mozaikinis paveikslas! Ir 
Petrapilio Dūmos metai, ir Maskvos labdaringoji veik
la, ir melancholiškai taikioji Kaluga, lyg tolimas Mask
vos priemiestis, pilnas kvepiančių beržynų. Beržų lie
menys ištįso čiurlioniškų vizijų stygomis ii reiškė že
mės ir debesų jungti •

— Jeigu debesys turėtų šaknis, įaugančias žemėn, 
— tada Domą norėjo poetizuoti gamtovaizdžius, — ber
žai būtų debesų šaknimis.

Nusipurtė. Jį išgąsdint sąmonės ir pasąmonės ry
šys. Kada ryški, kaip realybė, pasąmonės stichija — 
nelengva aptarti realybę. 

*

Esamoji padėtis, Lietuvos padėtis, staiga pradėjo 
panašėti į advokato ir klijento santykį. Jis, advokatas, 
o realiai neapibrėžiamas klijentas — Lietuvos reikalai. 
Ir galvojo realiai, kaip iš aplinkybių chaoso išgauti 
maksimumą naudos klijentui. Juto malonią šilimą iš 
bendrakeleivio, kuris savo nugarą buvo atrėmęs į jo 
nugarą. Kas ten toks? Jis lengvai palinko priekin ir 
pasuko galvą. Tai buvo ta jaunutė mergina iš Valsty
bės Tarybos, kuri kvietė jį iš prospekto šaligatvio už
sukti Tarybon. Tai ji, ta jaunuolė, kvietė jį gauti pa
vedimą tvarkyti Lietuvos reikalus. Kaip visas tas 
įvykis atrodo ir fantastiškai, ir realiai.

— Nešalta? — šyptelėjo merginai.
— Jūsų šilima mane palaiko, — drąsiai atsakė jam 

šypjr?-’

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ŠVENTĖMS 
LIETUVIŠKOS 
DOVANOS

ypatingai Šv. Kalėdų 
proga gausiai perkama 
dovanų, dažnai menkaver
čių. Pasistenkime arti
muosius apdovanoti lie
tuviškomis dovanomis, 
kaip : lietuviškomis kny
gomis, lietuviškos spau
dos prenumeratomis, tau
tinių motyvų drožiniais, 
audiniais, lietuviškos te
matikos paveikslais, gin
tarais, lietuviškomis 
plokštelėmis ir pan.

Šventines korteles lš- 
Hų skite nesivėllndami. 

Keista, kai Kalėdine kor
telė atkeliauja po šven
čių. O taip, deja,būna ga
na dažnai.

Šventiniams pasveiki
nimams naudokite lietu
viškas korteles, su mums 
artimais ornamentais, ne 
kažin kieno masiškai at
spausdintomis ir padary
tais piešiniais, kad ir lie
tuvių kalba įrašais. Ban
dykime įsivesti tautiniai 
.ietuviškas korteles.

Dar gražiau, jei kas 
įstengia asmenial pasiga
minti savo šeimos svei
kinimo korteles, kiekvie
nais metais vis kitokias.

Tokios jau darosi meno 
kūriniai, saugotinos ir 
komplektuotlnos. .

Visa tai prisideda prie 
lietuviškų papročių gili
nimo, palaikymo.

Kūčias reikia švęsti su 
lietuviškais valgiais, lie
tuvių priimtais papro
čiai s.Kiek v iena šeima tu
rėtų įsirengti kalėdinę 
eglutę,ją puošti lietuviška 
ornementika.

Svetimiesiems reikia 
pasakoti apie skirtingus 
lietuviškus papročius, 
skirtingai paruošiamą
maistą ir kt. Ne tik Kalė
dų, bet Velykų ir kitų 
švenčių progomis.

Kęstutis Gardinas

*

NERINGOS SKAUGIU 25 m...
(Atkelta is 4 psl.) 

Ireną Lukoševičienę pa
vakaroti su savo kilimė
liais ir parodyti kaip 
kiekvienai einasi. Prasė
dėta Ir austa Jr juokauta 
Iki vėlyvo vakaro.Kai ku
rios jau pasiryžo ten ptl 
virves ant didesnių stak
lių. Po to ž-reik ta laukti 
mūsų meistrės.Grupė su
sirinks dar sausio vidu
ryje. Ir gale mėnesio dai
lininkė Tamošaitienė vėl 

bus su savo žiniomis, kan
trybe, Ir, kaip visada,nuo
širdžia šypsena.

Kaip žinome, dailinin
kas Tamošaitis parodų 
salėje Toronte Iliustravo 
skaidrėmis paskaitą apie 
kilimus pradedant nuo 
koptų Iki mūsų laikų. Bū
tų malonu, kad IrMont 
treallo visuomenė turėtų 
progos tokią paskaitą Iš
girsti. Jau vien skaučių 
Iniciatyva supratimas Ir 
dėmesys bu= po šių kur^ų 
žymesnis.

Ponia A. Kuncevičienė 
Nerlngo? Tunto skautes 
mokino gaminti tradicinių 
lietuviškų valgių. Jų tarpe 
"ežluką"lr baravykaičius. 
Taigi - ko naujo Ir įdo
maus netrūksta montrea- 
lletem s skautėm s

DARBO PLANAS
1. PASIRUOŠIMAS 1.11.73

. — 30.11.73
2. MOKYMASIS 1.12.73
— 31.3.74

— Darbas būreliuose 
pagal pasirinktą sritį 
(audimas, kilimai,kiauši
nių marginimas, šiaudinu
kai, Vilniaus verbos, lie
tuviškos lėlės, medžio 
drožiniai).
3. PASKLEIDIMAS VI
SUOMENEI 1.4.74

— 30.6.74
— Darbas būreliuose 

įtraukus naujus narius
4. PASIRUOŠIMAS IR 
PRA VEDIMA S LIETUVIU 
TAUTODAILĖS STOVYK
LOS 1.7.74— 31.8.74

— Stovykla, kurioje 
pravedami tautodailės 
kursą iš anksto užsire
gistravusiems dalyvlan s 
pram a tom a paskutinę 
rugplūčio savaitę.
5. PASIRUOŠIMAS PA
RODAI IR PARODA 1.9.74
- 31.10.74

— Darbų paroda ir di
delė lietuviška MUGE 
pramatyta antroje spalio 
mėn. pusėje.
6. PROJEKTO UŽBAIGI
MAS, ĮVERTINIMAS IR 
LEIDINIO IŠLEIDIMAI 
1.11.74 - 30.11.74.

IRENA KEMEŽYTĖ
- LUKOŠEVIČIENĖ 

yra Lietuvių Skaučių 
draugovės Vaiva įsteigėja 
Montrealyje. Jos gilaus 
idealizmo, nenuilstamo 
entuziazmo ir darbštumo 
dėka šis vienetas, įsteig
tas 1948 m. birželio mėn. 
1O d., augo,tvirtėjo, vys
tėsi ir išlaikė savo gyvy
binę liepsną per 25 me
tus. b

Prof. Vytautas MariioSius 
paskelbtas šių metų ‘Out
standing Educator of Ameri-

ca for 1973”_____________

DEŠIMTMEČIO ŠVENTĖ...
(Atkelta iš 11 psl.) 

naltė padainavo duetą. 
Mišrūs "Tėviškės" para
pijos choras Išpildė prof. 
Vl.Jakubėno kantatą"Pro- 
fundis" Ir kt.dainas.Cho
rui Ir dalnįninkami s akom- 
ponavo prof. Vl.Jakubė- 
nas.

Ypatingai tektų Iškelti 
skambų Ir dinamišką mu
ziko Jurgio Lamsalčto 
vedamą "Tėviškės" para
pijos chorą. Bevelk visą 
choro sąstatą sudaro jau
ni mokyklinio amžiaus 
jaunuolės Ir jaunuoli*!.

la.

— Kuo jūs vardu? — paklausė.
— Birutė Grigaitytė, — atsakė mergina.
— Gražus vardas, labai tinka gražiai mergaitei, — 

pasakė Sleževičius.
Pasikeitimas beveik linksmais balsais atgaivino 

vagono niūrumą. Vėl atrodė viskas yra kasdieniška, 
kelionė tiktai pokštiška pramoga, nuo šalčio nestingsta 
kojų pirštai ir nevarva nosys.

Kartais traukinys įsismagindavo bėgti greičiau, 
vagonai kratėsi bėgių sandūrose; visus juos, susiglau
dusios būrin, toji vagono išdaiga stūmė ir trynė nu
garomis.

Visi buvo patyrę važinėti bėdos sąlygomis. Dau
gis važiavę nualintais rusiškais ir vokiškais geležinke
liais ir visi mokėjo gintis nuo šalčio. Tai buvo nuo
stabus kūno gyvybės palaikymo būdas, kada vieno 
šilima gelbėjo nesušalti kitam.

— Ar gausime pastogę Kaune? — kažkuris prasi
tarė.

— Kaunas yra tvirtovės miestas, — pasakė Sleže
vičius. — Dabar jo fortai tušti.

Tai sukėlė juoką. Buvo smagu jausti, kad to ži
nomo Vilniaus advokato neišmuša iš geros nuotaikos 
ledinis šaltis purviname prekiniame vagone...

Kauno stoties peronas buvo pilnas drausmę pra
radusių vokiečių kareivių. Stambių raidžių Soldaten- 
rato skelbimas prie pat durų grasino mirties bausme 
kiekvienam, kas neklausys jų įsakymų. Demoralizuoti 
ir apdriskę vokiečiai nebeatrodė sudrausminta, nesulai
koma jėga, kokia jie buvo dar prieš pusmetį. Tai bu
vo apgailėtinos ir bėgančios atgal gaujos. Vokiečių 
išvaizda Kauno perone skurdesnė už vilniškius vokie

čius, dar prieš porą dienų patruliavusius Vilniaus gat
vėse. Ir pirmoji mintis nejučiomis veržėsi į smegenis: 
argi vokiečiai pajėgs atlaikyti Kauną?

Plackomendantūra dar stengėsi atrodyti kariška 
įstaiga. Mandagus vokietis karininkas greitai sutvar
kė ministerių apgyvendinimo reikalą.

— Kiek jūsų? — paklausė vokietis. .
Buvo graudus vaizdas, kai Lietuvos ministeriai pra

šo nakvynėms patalpų iš to smulkaus veido, bet pa-
— slaugaus vokietuko.

— Esame keturiolika asmenų, — pasakė puikiai kal
bąs vokiškai Sleževičius ir kalbos mokėjimu įteigęs 
vokiečiui pagarbą.

1973. XII. 20
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— Septyni kambariai, — pasakė vokietis.
Jie gavo sekvestrą septyniems kambariams Kai-' 

zerio Wilhelmo prospekte Metropolio viešbutyje.
— Vis dėlto kaizerio vardas nedingo, — Vileišis šyp

telėjo Sleževičiui.
— Mes tą vardą panaikinsime, — su šypsena atsa

kė Sleževičius.
Netrukus jie bandė tvarkytis gautose patalpose. 

Kažkokius vokiečius iškraustė iš kambarių. Čia buvo 
nešvaru, tvaiku ir šalta. Prakūrė krosnį laikraščių 
gniūžtėmis. Krosnies trauka išvėdino orą. Patalpoje pa
sijuto šilimos pėdsakai nuo krosnies įkaitusių špiži- 
nių durelių.

Valgė atsivežtą iš Vilniaus maistą ir dalinosi tarp 
savęs.

Į vieną kambarį pateko Sleževičius, Vileišis ir Šim- . 
kus. Kambaryje buvo viena lova.

— Problemos nėra, — kažkas iš jų pasakė. — Kam
baryje yra sofa ir stalas. ’

r
l

BUS DAUGIAU. '
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Salomėja Neris
SENELĖS PASAKA 

. X

APŠERKŠNIJĘ MUŠU ŽIEMOS, - 

BALTA, BALTA, KURDAIRAE. 

ILGAS PASAKAS MAŽIEMŪS

SEKA PIRKIOJ VAKARAS.

Trupinėliai ...
( n mūsų, tautosakos)

APIE KLAIDŽIĄ SNIEGO PŪGĄ, 

SAULĖS NUKIRPTAS KASAS. -

APIE ŽĄSINĄ MOLIŪGĄ, 

KUR IŠSKRIDO Į DAUSAS. -
♦

APIE VILKĄ, BALTĄ MEŠKĄ, 

BURTUS, IŠDAIGAS VELNIŲ, - 

APIE VENDENE, KUR TEŠKA 

IŠ SIDABRO ŠULINIŲ.

APIE TREČIĄ BROLĮ JONĄ - 

KOKS JE RAITELE PUIKŪS, 

APIE EGLĘ - ŽALČIO ŽMONĄ, 

MEDŽIAS PAVERSTUS VAIKUS.

KAIP NAŠLAITĖ NUSIMINUS 

GRĮŽO TUŠČIOMS ATGAL . . 

BRENDA PUŠYS PER PUSNYNUS 

IR EBRE T NIEKAIP NEGAL. - 
f

PUSNYNUOS NYKŠTUKAI MIEGA.

Mįslės.

Žalia žolelė,
Žalias jautelis
Ant žalio stalo 
Žalius pietus valgo.

Višta nupešta, “
Po palėpe pakišta.

(ęAnpinjg)

Juods gaidys ant 
tvoros tupi, 
uodega iki žemei, 
balsas iki dangui.

Atbėgo elnis, devyniaragis, 
Oi kalėda, devyniaragis. * 
Vai ir atbėgo, vandenin žiūri, 
Vandenin žiūri, ragelius skaito. 
Ant mano galvelės devyni rageliai, 
Devyni rageliai, dešimta šakelė. 
Ant tos šakelės kalveliai kala, 
Kalveliai kala, sliesorėliai lieja. 
Oi jūs, kalveliai, mano broleliai, 
Jūs man nuliekit aukselio kupką, - 
Aš palaistysiu žalią rūtelę.

Oi atvažiuoja lėliu kalėda, 
Lėliu kalėda, kalėda. M 
Auksiniais ratais, diržų botagais. 
Išeik, tėvuli, ant didžio dvaro, 
Atkelk, tėvuli, varto vartelius, 
Inleisk, tėvuli, ant didžio dvaro. 
Vai ir atveža mergom prausyklų. -

Kai nusiprausiu, tai balta būsiu, 
Kai pasrėdysiu, tai graži būsiu. 
Tai aš išeisiu in jaunimėlį, 
Tai pasdabosi mane, berneli, 
Ir atvažiuosi su žaliu vyneliu. 
Inpils tėvulis tau in stiklelį, 
Lėliu kalėda, kalėda.

♦ £ie žodžiai kartojami po kiekvienos eilutės.

AUKSO ŽUVYS PO LEDU. - 

BĖGA RAGANA PER SNIEGĄ, 

NEPALIKDAMA PĖDŲ.

NAŠLAITĖLĖ GFRO BŪDO. - 

O JOS PAMOTĖ PIKTA . . .

BET. . . SENELĖ UŽUSNŪDO. - 

IR JOS PASAKA BAIGTA.

./ z
8 P si.

GYVULIAI KALBa KALĖDŲ NAKTĮ
Vienas ūkininkas buvo girdėjęs senus žmones pasakojant, kad Kalėdų nakt- 

tį per dvyliką gyvuliai tarpu savę< kalbasi. Vieną kartą jis ir pagalvojo : aš 
eisiu šią naktį pažiūrėti, ar tai yra teisybė. Taip jis ir. nuėjo. Nuėjęs į tvar
tą pasislėpė, kad gyvuliai nematytų.Kai laikrodis jau rodė dvyliktą, tat gyvu
liai ir pradėjo kalbėtis. Viena karvė sako : .

— Ar jūs žinot, kad šią žiemą bus mums sunku išmisti? -
— O dėl ko gi?
— Dėl to, kad mūsų šeimininkas maža teturi pašaro.
Trečioji atsakė :

— Jūs nieko nežinot, — kad ir maža teturi pašaro, bet mes dailiai išmlsi- 
me.

— O kaipgi? — klausia pirmoji.
— Mūsų šeimininkas ši metą pasigavo, davė javus kulti tokiems apsileidė

liams, kad jie pusę grūdų paliko šiauduose.Dėl to mes dailiai tšmlsime.
Ūkininkas, visa tai girdėdamas ir norėdamas sužinoti teisybė, liepė visus 

šiaudus antrąkart iškulti. Teisybė, gavo tiek pat grūdų, klek buvo pirmąkart 
kuldamas gavęs, tačiau per žiemą visi jo gyvuliai išgaišo.

Parinko B. V. N.

8
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< LINKSMOKfllEDLI
M WN MJJ1TO

Linkime qiedRiu kalėdų 
švenčiu ir viLtmqu 

nauju metu
VISIEMS LAIKRAŠČIO VEIKLĄ ATS TOVAUJANTIEMS 
GERADARIAMS, bendradarbiams, rėmėjams, 
PRENUMERATORIAMS, SKAITYTOJAMS IR 
VISIEMS LIETUVIAMS.

N L redakcja ir administracija 

ir Spaudos Bendrovės Valdyba

Montrealio Lietuviai I
Šv. Kalėdos tebūna Jums stipresnės vilties 

gimimo šventė, kad ištvertumėte lietuviškume.-
Naujieji Metai teatneša naujo ryžto kiekvie

nam asmeniui ir organizacijoms lietuviškame 
darbe.

Šių Švenčių metu Jūs savo maldose ir min
tyse jungkitės su visais išsklaidytaisiais 
lietuviais į vieningų Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę ir su pavergtaisiais broliais 
Lietuvoje.

KL.B Montrealio apylinkės 
valdyba

Džiaugsmo Šv. Kalėdoms ir Viešpaties 

palaimos 19 74 naujiems metams 

mieliems parapijiečiams ir 
visiems bičiuliams.

Aušros Vartų parapijos kunigai: 
Tėv. J. Kubilius, S.J. 
Tėv. J. Arancuskas S. J.
Tėv. S. Kulbis, S. J. 
ir parapijos Komitetas

MIELI LIETUVIAI -LIETUVĖS !
Kiekvienais metais ateina Kalėdos. Laukiamos ir mielos. Žmonės džiaugiasi, sveikina 

užgimusį Išganytoją, linki vienas kitam gėrio, taikos, ramybės ir laimingu Naujų Metų.
Kalėdos ateina visiems, tik ne visi vienodai jų laukia, ne visi jas jas vienodai pasi - 

tinka, vienodai išgyvena. Mums, po pasaulį paslidusiems išeivijos lietuviams, kartu su 
džiaugsmu Kalėdos atneša rūpesti, neramumų ir gilų skausmų, nes mūsų tauta dar vis tebėra 
pavergta, jos vaikai neša sunkią priespaudą krašte ir kenčia Sibiro nykumose. Kalėdų džiaug 
smai jiems ne džiaugsmai, bet daugiau širdį plėšiantis liūdesys ir ilgėjimasis laisvės bei 
šviesesniu dienų ateityje.

Sveikindami su Kalėdų Šventėmis ir linkėdami gražiausių Naujų Metų, kviečiame Jus ne
pamiršti mūsų seserų ir brolių tėvynėje bei Sibiro tremtyje ir dar kiečiau bei iŠtvermingiau 
dirbti jų laisvei ir gerovei. Prasmingi mūsų veiklos rezultatai tautai bus brangiausia 
švenčių dovana.

Vieningumas ir dama telydi mūsų darbus ir juos telaimina Naujagimio 
ran^a" Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Nuoširdžiai sveikina savo narius-es ir 
visus Montrealio lietuvius Šv. Kalėdų ir*
Naujų Metų proga.

’’Litas” linki visiems pakilioje dvasioje 
praleisti didžiąsias šventes ir per 1974- 
sius metus sėkmingai įgyvendinti 
svarbiausius savo lūkesčius.

L V.S-gos Ramovės Montrealio skyrius 
su Šv Kalėdoms ir Naujaisiais Metais 

sveikina narius, Sav anorius - kūrėjus, 
Šaulius ir visus lietuvius

V a I d y b a

AUŠROS VARTU PARAPIJOS 

CHORAS

Sveikinimai visiems mieliems tautiečiams 

Šių Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių 

proga

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų šviesoje už 
Lietuvos laisvę, žuvusiųjų brolių tėvynes 
meilės ugnis tebūna švyturiu visiems

i pasaulyje esantiems sesėms ir 
broliams šauliams

LK Mindaugo šaulių kuopa

Šv. Kalėdų džiaugsmo, laimingų ir 
sėkmingų Naujųjų Metų visiems Žvejoto- 

jams ir Medžiotojams linki

Montrealio lieto žvej.ir medž. 
Nidos klubo v aldyba

KALĖDŲ PALAIMOS IR RAMYBĖS 

VISIEMS LINKI ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJA.

Kun. dr. F. Jucev ičius, 
parapijos Komitetas ir Taryba

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga, 

sveikiname narius ir visus lietuvius.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje 123 kuopa 
Montrealyje

Metinių Švenčiu proga sveikiname skyriaus narius 
ir visus po pasaulį išblaškytus bičiulius linkėdami 
linksmų Kalėdų švenčių bei sėkmes gyvenime 
19/4 metuose.

L. A. S. Montrealio Skyriaus 
Valdyba

9
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O Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki:
<D^au9sw‘hgu. ši/.£Ka£ėdų ikšven,i 
baimingu uVaujuju atletu !

inės nuotaikos ir sėkflės 1974 metais, 
Linkime visiems ir visur !

Aldona ir Pr. PaukstaiČiai

V. K ače rg i u s, A ir J. I š g a n a i č i a i 
ir M. S. Morkūnai

Nuoširdžiausiai sveikiname Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga visus musu

ADAM'S USAIU
RESTAURANT

♦ SPECIALTY: SMOKED MEAT
Sav. 0. Voroninkaitienė ir A. Viskantas

TEL. 365-8666
7633 LASALLE BLVD. LASALLE

^Džiaugsmingu šuzKaVėdu ik 
baimingu cAlaujųjų ^Uefu f

M. A. S. POMSMITIS
^Jbaug džiaugsmo ir laimės sv.

* proga:

Dr.J.Mališka
ziaugsmo ir

les ir vi

Joseph Bernotas
NOTARAS

ir laimes sv. <J\.a

i išrietu proga:

J.PJtfiller
ADVOKATAS

Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais Metais

R. J. Išganaitis, BA, BCL

ADVOKATAS

^Džiaugsmingų Sv. £Ka&du- 
foimtngų cAfcuųųju <jUetu !

Juozas Gražys
KAILIU SlUVfJAS

to u scitvicc
STATION
7600 CHAMPLAIN BLVD., LASALLE. TEL. 366-3238
1405 SHEVCHENKO BLVD., LASALLE. TEL. 365-8105
7881 NEWMAN BLVD., LASALLE. TEL. 366-1877

mu Montreal west

11 WESTMINSTER SOUTH Mtomobile
(At tho end o< SMrtxooU Str—t Wist)  I

Pardavimo manageris Leonas Gureckas su 
Šeima švenčių proga sveikiname visus 
klijentus, draugus, pažįstamus ir 
visus lietuvius, linkėdami 
sekančiuose metuose 
sėkmes o ypač 
automobili ą 
pirkiniuose. 489-5391

Linda ir Viktoras Šulinskai

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga 
sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mano pažįstamiems.

R. SimaniūkŠtis

Švenčių proga sveikinu visus savo 

prietelius ir pažįstamus

Aug. Kalvaitis

Širdingiausi Kalėdų švenčių sveikinimai ir 

Naujųjų Metų linkėjimai visiems draugams 
ir pažįstamiems

Stasys Reutas

Širdingiausi Švenčių sveikinimai ir 

linkėjimai visiems mano draugams 
ir pažįstamiems

Antanas Stašaitis

Sveikiname draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 

proga
E. J. V i e r a i Č i a i

Sveikinu visus draugus ir pažįstamus 
Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių 
proga

Klemas Kiaušas

Sandy's
Pastry & Delicatessen

„ A „ H. A J. Kienbacher
CANADIAN AND IMPORTED CHEESES

- ,,Our Specialties: Cakes for all Occasions 
European Delicatessen, German Magazines

7697 CENTRALE St. Between 6-7 Ave.

366-4614

LASALLE AUTOMOBILE INC.
BRONX PARK GARAGE 

Reparations generates - General Repairs
Chrysler - Dodge - Dart - Coronet - Charger - Challenger

7635, bouL LASALLE 366-7818 LASALLE

JETTE C3 frere ltee
PLOMBERIE - CHAUFFAGE — PLUMBING - HEATING 

Reparations de tons genres — Repairs of all kinds 
Vente - Installation - Location

Vendear autorisė de la CORPORATION DE GAZ NATUREL 
Estimations gratuites — Free Estimates

R. JETTE: TėL 366-3239 H. JETTE: T61. 769-5300
140 - 2e AVENUE — LASALLE

» . c • z.;-;i-

BELLAZZI-LAMY INC.
LUMBER - BUILDING SUPPLIES - PLYW(X)D 

ISOLATION - BO1S - MATERIAL'X DE CONSTRUCTION
Sable - Ciment - Blocs — Cement - Stone - Sand

7682, BOUL. CHAMPLAIN

366-6941
LASALLE

RIVERSIDE HARDWARE
Yvan Serre, prop. 

Rental & SERVICE et Location 
Arent SHERWIN WILLIAMS Arent

7584, RUE CENTRALE LASALLE

366-6060

HUILE A CHAUFFAGE • FUEL OIL
2 Camtons pour livraison rapide — 2 Trucks for speedy delivery

29 - 3e AVENUE LASALLE

365-0707

McCarty Market
ALUS, PORTERIS

7631 Central, Lasalle DO 6—6262

Marchė FRED’S Market
Jean-Claude Sehetarne, prop.

Epicier - Boucher licenclė — Butcher - Licensed Grocer 
Viandes de choix — Choice Meats 
COLD BEER * BIERE FROIDE

7691 CENTRALE LASALLE

366-0021 366-0022

aug dziaugsm Borneo Florai to. (SSIM
FLORIST — GROWER — LANDSCAPER

HIGHLAND AUTO BODY
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

TEL. 366-7281
V. Susinskas, 389-0571 J. Zavys, 365-3252

T.k 3650511
300 - lit AVE. LaSalle

■iii)

>/
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki:
_________ _ ____ ___ ____ _______ __ ________

Sv. Kalėdų rimties gludumą 
tesuteikia visiems mūsų kuo- 

*) pos nariams ir visiems Šau
liams geros sveikatos, sėk - 
mes ir laimės, o Naujųjų 

Metų lūkesčiai tepadrgsina mus žengti tvirtu 
šaulišku žingsniu ir darna.

Toronto VI. Putvio 
Šaulių kuopos valdyba

0. ir S. PRANCKŪNAI vietoje sveikinimų 
kortelių NL aukojo 
$25.00.

Sveikinu visus savo prietelius ir 
pažįstamus Kalėdų švenčiu ir Nauju 
Metų proga.

Dr. Juozas Kaškelis, 
Nekilnojamojo Turto Pardavimas , Toronto

Šventiniai sveikinimai visiems lietuviams

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

TIME PRESS
12 QUEEN ELIZABETH BLVD. 

252-4659

CfMb
Radio - Montreal

LIETUVIŠKA PROGRAMA 
ŠVENČIU PROGA SVEIKINAME visus 

radijo klausytojus, klientus ir dėkojame 
uŽ demesį lietuviškos programos 
išsilaikyme.

V. ir L. Stankev i č i a i

Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis ir 

ir Naujaisiais Metais 

Lietuvių
Kredito Kooperatyvas 

"Parama"
1573 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario, M6P 1A6

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR
NAUJŲ METŲ PROGA

Nuoširdžiai sveikina mielus klientus, draugus 
bei pažįstamus, linkėdamas sveikatos ir 
sėkmės sekančiais metais —

V. BAČĖNAS,
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

2 227 Dundas Street W., T or o n t o, Ont.

Vietoj [prastinu, blizgančių kortelių 
Linkim Čia visiems bičiuliams Montrealyj, 
Švenčių nuotaikos giedrios bei spindulingos, 
Ir Naujųjų Metų — nuostabių I

Birutė, Henrikas ir Gintaras 
N a g i a i

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga, 
sveikiname visus draugus ir pa'žįstamus, 
taip pat visus klijentus ir visus lietuvius 
linkėdami daug džiaugsmo ir laimės.

Ona ir Albertas Norkeliūnai 
Montreal Enterprises Reg’d

Šventų Kalėdų sulaukus, sveikina 

kutentus ir visus montreaILečius.
Naujųjų Metų proga linki geros sėkmės 

kiekvienam I
Dėkoja už pasitikėjimo pavedant 

apdraudas šiai agentūrai.
Petras Adomonis

Adomonis Insurance Agency Inc.

D. ir Br. Staškevičiai vietoje 

sveikinimo kortelių, sveikina 
visus pažįstamus.

Sveikiname visus pažįstamus su Šv. 

Kalėdomis ir Naujaisiais Metais

BALTIC WOODWORK CO.
Sav. K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIUUS

547 Lafleur St:. Ville Lasaile DO 6—3884

MIKE S - M. RUTKAUSKO

TEXACO SEK1ILE STITKIJ’S
POINTE CLAIRE

W ^695 - 3883°O<' SV8IR

Savo mieluosius klientus ir draugus 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 19 7 4 Metų proga 

sveikinu linkėdamas sėkmės

JONAS V. MARGIS, Phm.B.
"MARGIS DRUGS" 

408 Roncesvalles Avė., 
kampas Howard Park Ave.

Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario

Džiugių švenčių ir 
turtingų naujų metų 

linki visiems lietuviams 
BALIO MASKELIŪNO 
apdraudos agentūra

2483 Lake Shore Blvd. West, Toronto 14, Ont.
Tel. 251-4864

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINU VISUS KLIJENTUS, 
DRAUGUS IR PAŽfSTAMUS

AL GARBE N S 
Real Estate

Kanados, Ontario ir Toronto 
Real Estate Boards narys.

1611 BLOOR ST. W.TORONTO, ONT.

DŽIUGIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR SĖKMINGŲ 

NAUJŲJŲ METŲ MIELIEMS KLIENTAMS" 
LINKI

THE OLD COUNTRY SHOP
DOVANŲ KRAUTUVĖ

355 Roncesvalles Avė., Toronto.

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 19 7 4 metų 
linkime 

savo mieliems klientams, bičiuliams ir 
visiems pažįstamiems

BALTIC EXPORTING CO.
S. ir A. KALOZOS

480 Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.

Mieliems savo klientams ir bičiuliams linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

PRANO BARAUSKO
Draudimo ir nekilnojamo 

turto pardavimo jstaiga.
3828 Bloor St.W., Islington, Ont.

Gerbiamus klientus, bičiulius bei oažistamus 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiau

siai sveikiname ir linkime viso geriausio

PARKSIDE MEAT MARKET
maisto krautuvė 

335 RONCESVALLES AVENUE

Telefonas LE 5-1258

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD.
Savo mieliems klientams linki 

linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

137 Roncesvalles Avė. Tel. 537-1442 
2448 Danforth Ave. Tel. OX. 9-4444
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Lietuvių Namai SAVO NARIAMS IR VISIEMS

linki Linksmų Kalėdų ir LIETUVIAMS
L.N. PASKOLŲ. LAKŠTU VAJAUS REZULTATAI

------------------ ----------------- . . - — -- *■ -------- ,

Jei šiandieną,Lietuvių Namai yra verti mūsų pasididžiavimo, tai 
tik dėka daugelio pagelbininkų, kurie prisidėjo prie jųjų pastatymo. 
Vieni iš tokių buvo L. N. paskolų lakštų pirkėjai.

L.N. Paskolos lakštų vajus buvo pradėtas jau 1971 metais, nors 
paskolų lakštai oficialiai vedam i į paskolų knygą tik nuo 1973 m. 
birželio mėn.28 dienos,kada buvo gauta® sutikima® L. N. Išleisti 
$300,000 dolerių vertė paskolos lakštus.

Pa®ktrų metų bendri rezultatai :
1971 m. buvo parduota už $39,700
1972 m. buvo parduota už $17,400
1973 m.buvo parduota už $130,600

Išviso $187,700
Pačią pirmąją paskolą sutelkė V.Petraitis 1971 m.vasario mėn.

13 d.paskoliuodamas L. N. 1,000.00 dolerių.
Lėšų komitetas nori supažindinti Kanados lietuvių bendruomenę 

®u šiais paskolų pirkėjais,kurie padėjo L.N. rtatybo® planų įgy
vendinimą.

rys Alfonsas Ir Elena; $500.0(
— Alksnytė Birutė, Gudelis Jo 
nag, Gulbinska<- Petra®, Nauja 
Ils Bernarda?, Petronis Myko 
las, Petrulis S.M., Raila A. 
Rūta Aloysag^aplys Linas,Tur 
člnskas V., Urbonas Juozas 
$400.00 — Saulėnas Bronius 
$300.00 - Cegy® P. ,$200.0(
— Adomavičius L. Ir V., Aukš
takalnis E. .Balčiūnąc K., Bane- 
H® Stasys, Basalykas Antanas 
Berneckas Pranas,Browning Li
lian, Cicėnas Jeronimas, Čepas 
Stasys, Dikčius Mykolas, Drau
gelis J., Jakavtčlus Jonas, Jan
kaitis Juozas, Jucy® Aleksas 
Jukna Petras, Kėkštą® Stasys b ' 
.Jadvyga, Klimas Antanas, Kra- 
®auskas Ipolitas, Kra®auska 
Justinas, Lukošius Kostas, Ma
cys Antanas, Mazlavecka® Al- 
fonsa®,Namlkas Rebnundas, Pa- 
clūnag Stasys, Petryla A., Pike
li® Juozas,Pilipavičiai J. Ir J., 
Prelkšaltlg Petras, RaČys Mar
tynas, Raudys Algirdas, Raudys 
Kęstutls^tanults Teodoras^ta- 
nulls Vladas, Staradmoskis J., 
Statulevlčtus Albinas, Šernas 
G.M., ŠtrettasV., Tamošaus
kas Vincas, Vatčellūnas Juozas, 
Vaitkus Jonas. Zaras Kazys, 
Žtčkus Antanas, Žilėnas Anta
nas, 7.R.

PASKOLŲ LAKŠTŲ PIRKĖJŲ SĄRAŠAS:
(nuo 1971 Iki 1973 m. gruodžio II d?kus V., Vanagas^ Adolfas , Zub 
$30,000.00 — Parama(Toron- 
to)Credtt Union Ltd. ,$10,000. 
OO — Dagys, Jokūbas Ir Lots, 
$6,000.00 — Dranselka Pra
nas,Strazdas Jurgis,$5,000.00 
— Barakauskas Julius, Dargls 
Viktoras, Dauginis ▼. Daunys 
Kazimieras, Delku® Osvaldas, 
Dranselklenė Elena, Jackus Be
nediktas, Jurkštas Mary, Karpis 
Jonas, Klizmas Stasys, Paletkls 
▼alter, Paulauskienė Liuda, 
Raudys Povilas,Skrebūnas Al
fonsas, Stanaitis Viltus, Straz
dienė Birutė, Strazdienė Nelė, 
▼lllenbrecht R. ; $3,500.00 
— Gečienė Sofija ;$2,500.00 
— Tamošauskas L., Trakas V.;
$2, OOO. OO — Kalūza A., Lie
tuvių Kūrėjų Savanorių Sąjunga, 
Paršeltūnat Jonas ir Aldona; 
$1,200.00 - Lells Petras; 
$1,000.00 — Alekna Leonas, 
Antanaitis Izidoriuj Antanaiti® 
Matas, Bastys Pranas, Daįlydė 
Viktoras, Dargls Stasys, Ktrna 
Klemensas, Kvedaras Adolfas, 
Langas A., Lapas H., Laučys 
Bruno, Dr. Pacevtčtus Antanas, 
Petraitis Viktoras, Plragis Al
fonsas, Pu nd žiu s Salomėja Ir 
Alfonsas, Rinkevičius J.,SapIys 
Bronius, Savickas Balys, Skre- 
butlenlenė Julija,Šiaurys Henri
kas, Vaitkevičienė Adele. Vatt-

Paskoltno Lietuvių Namams, iki pareikalavimo ar 5 metam® : 
p-lė Yolanda Renkauskaitė — 500 dol., p. Kęstutis Asevičius 
— 5, OOO. OO dol., J. M. — 300 dol., p. Prana® Ba®ty® — 2, 500 
dol., Iš vl®o 8,300. OO dol. Nuoširdų® ačiū.

Pirkim paskolos lakštu®. Jūs gausite 8% palūkanų ir taip patpa- 
dėsit lietuviškam centrui Kanadoje. Paskolos yra garantuoto® visu 
L. N.turtu,kuris buvo įkainuota® 1,000,000.00 dolerių. Paskolų 
lakštus galima pirkti Lietuvių Namuose, pas valdybe® nartu® ir pas 
kiekvieną L.N.lėšų telkimo komiteto talkininką.Mieli pa®kolų lakš
tų pirkėjai prašomi at®itmtt ®avo pa®kolų lakštus, ®ekmadienlo po
piečių laiku nuo 12:30 iki 3:30 vai.p.p.Lietuvių Namuose.

Vt®lems lietuviams prlsldėju®tems prie L.N.pinigai®, darbu ar 
geru žodžiu,T,.N. lėšų telkimo komiteto vardu, reiškiu Jums gilių 
Ir nuoširdžią padėką.

Llnk®mų Šv.Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų.
Teodoras S tanui Is

L. N. l ėšų Telkimo Komiteto Pirmininkas

laimingų Naujų 
Metų

Toronto Lietuvių Mantų valdyba

AUTOS FONDUI AUKOKOS

KALĖDŲ IR NAUJŲ METU PRO GAVIETQJESVEIKINIM O KOR
TELIU TAUTOS FONDUI AUKOJO: $25,00 D LK ALGIRDO HAMILTONO SAULIŲ 
KUOPOS VALDYBA; $20,00 F.A.POVILAUSKAl; $ 15,00 HAMILTONO APYL. BEN - 
DRUOMENES PIRMININKĖ P-LĖ L.SKRIPKUTĖ, A.F. RIMKAI, a.Z.PULIANAUSKAl, 
A. A.P AT AMSI Al; $ 10,00 E.B.MIL AŠĮ Ai, S.P.KANOP Al, S.K.MILERI Al, M. A.GARKUNAI, 
I.VARNAS, Z. Al.VAIN AUSK Al, O.J. STOK Al, JOANA BUDNIKIENE, Z.P. SAKALAI, |.M. 
REPEČKOS, F.URBAITIS SU ŽMONA, J.PYRAGIUS SU ŽMON A, ON A KUDŽMIENĖ, P. 
ROCYS SU ŽMONA; $7,00 A.ELVIKAI; $5,00 A.J.MIKŠĮ Al, S.A.ŠUKAIČI AI,M.JUODIS, 
S.SENKUS SU ŽMONA, E.J.MAŽUL AIČIAI, S.P. KALVAIČIAI. UŽ AUKAS NUOŠIRDŽIAI 
DĖKODAMI IR LINKĖDAMI VISIEMS PASAULYJE IŠBLAŠKYTIEMS BIČIULIAMS IR 
PAŽĮSTAMIEMS LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR SĖKMINGŲ 1974 METŲ.

HAMILTONO T. F. VALDYBA

Tautos Fondo Hamiltono skyriaus valdybos 1973 m. piniginio vajaus aukotojai: $ 100, 
00 Hamiltono liet, bankel i s’Talka"; $50,00 DLK Algirdo Šaulių kuopa( Lietuvių Namų akci 
nė b-ve), Kazy s Gudinskas gautus pinigus i š L ietuvių Namų paskyrė Tautos Fondui; $30 
00 dr. H. Gailius; $25,00 Hamiltono Bendruomenes apyl. Valdyba, Medžiotojų-Žūklautoju. 
klubas, A. Patamsis; $20,00 K.Mileris, J.Valaitis, A.Pilypaitis; $ 15,00 E.K.Gudinskas; $ 10, 
00 Msgr.Dr.J.Tadarauskas, J.Svilas, J. Astos, A.Kybartas, A.Šilinskis, A.Mingėla, S.P ilipavi* 
Sius, J.Milteni s, V.Leparskas, J.Stonkus, B.Grajauskas, A.Stasevicius, E.Lengnikas, A.Povi- 
lauskas, E.Rimkevičius, A.Obcarskis, P.Latauskas, P.Kanopa, J.O.Mikšiai, V.K airy s, J.V ai- 
Sius, D.Stokus, A.Garkūnas, J.Gedris, L.Skripkutė, B.Venslovas, Johano Budniktene.M.L a> 
dutis, V. Seniūnas, P. Šimel aiti s, A. Šlekaiti s, V. Svil as, V.Kybatas, P .Sakalas, J.Kri štolaiti s; 
$8,00 J.Bulionis; $6,00 G. Jesevičius, J.Bajoraitis; $5,00 Kun.L.JanuŠka, A.Keršys.V.K az 
lauskas, A. Cibas, A. Jankūnas, Bogul ausk as, E. Gal ini s, J. Staras, J.P yragiu s, A. V ainauskas, 
L.Gutauskas, S. KaJ-insk as, S.Bakaitis, J.Lesčius, Al.RepČys, B.Steponavičių s, E.Repšyte, 

I K. Mikšy s, P. Žulys, V. K ežy s, O. Stasi ui i s, P. Leilonas, W.Česna, J.Visockis, B.M ii ošiu s, P r.
Kažemėkas, J.Budnikas, P.Lesevitius, V. Kežinaiti s, J.PIeinys, V.P erkauskas, J. Liaugmi- 

I nas, Z.Stonkus, J.Gimžauskas, V.Sakas, S.B.G.Palmer, AI.Matulich, M.Juodis, P.Zabaraus- 
kas, J.Naujokas, J.Klypas, K.Urbonas, Ed.Simon, K.Kvedaras, A.šukaitis, V.Saulis, J.Mačiu- | 
kas, P.PIeinys, J.MaŽuIaitis, G.Martičius, G.Melnykas, St.BurdinaviČius, J.Asmenavičius, G. 
P aukštys, P.Labuckas, V.Markevi Čius, E.Tevel i s, A. P etraitiene, M. P i k e, A.Šilgal i s, L.Ulbi- 
nas, V.Kažemėkas, J.Sadauskas, A.Giriūnas, j.Ramikaitis, B.Grinius, B.Vingris, St.ŠeSelgis 
P.Buividis, M.Juodis, V.Mikuckis, J.TomkeviČius, L.Pliura, P.Brasas, I.Varnas, J.Lekutis,J. 
Stundžia, E.Saiman, J.Stankus, Al.Dirse Gedrimas, A.Krakaitis Geležinis, V.B.Daugilis, R. 
Rožanskas, APrunskus, B.Vidugiris, P.Breichmanas, A.Tumaitis KŠivickis, Ev.Apanavičius 
Z. Riekus, K.Baronas, A.Petkevičius, A.Lukos, V.J anuška, A.Muliolis, S.R akStiene, J. Ada - 
mauskas, Jon.Kažemėkas, M.Repečka, J.Žemaitis, Z.Pulianauskas, J.Kareckas, J.Dervaitis, 
J.MerkeviČius, A. Dudonį s, P.Masys, J. Januškevičius, L. M ec ikunas, I. Nork u s, J. Staniu s, A. 
KilieČius, J. Tarvydas, A.Matuliūnas, A. Vi nėr skis, B.Orvidas, P. Volunge, S. Senkus, M. Joni
kas, J.Steiblys, Fr.Ciparis, V.Morkūnas, K.Norkus, K.Žukauskas; $4,00 B.Pakalntškis ŠČiu- 
kiene, A. Elvikis, V. Subatnikaite, A.Paulius, A.Mak simavičius, S. Senku s; $3,00 Gedminas 
J.Berzins, P.K alvaitis, S.Urbanavičius, J.Mikutaitis, J.K azickas, J.Žukauskas, Fr. Kamins
kas, P.PranskeviČius, P.Bulke, Pr.Enskaitis, J.K ažemėkas, S.Žvirblis Petkūnas, F.Pajars-

I kas, P. Ei smont as, K. Butku s, V. Be ni u Ši s, J. K arai i un a s, S. Samus, J. Vitos, P.K are c k as, J,
I Zurlys, V. Venskevi čius, J.Deksnys, J.Stanaiti s, 0.Savickienė, K.Butkevičius, K.Žilvitis, 
Į A. ParekŠtis , A.Verbickas, J.Didlbalis, K.Meškauskas; $2,00 J.Stungevičius, P.JuSkevI- • 
I čius, A.Grajauskas, J.Kamaitis, H .Gailius, M.Remesat, A.Kalmantavičius, D.Stukas,
I gaili ški s, F.Krivinsk as, J.Mačiulaiti s, V.BIausdys, A.KauŠpeda, J.'Adomaitis, V. Antanaitis, 

I S. Aleksas, A.Reinys, P.Grybas, O.Mikšytė, C.Chromanskis, J.Sakaiauskas, A.Sorpalius,J.
I Mikalauskas, P.Gužas, V.Rusinavičius, O.šwabaitiene, A.Godelis, A.PIiskeviČius, F am. Ra

kau skas, K.Simaitis Banaitis, V.LukoSeviČiene, S.Zioba, R.Tirilis, K.Sinkevičius, V.Vitke
vičius, Ad.Eidukaitiene, L.VindaŠius, Z.Zilinkas, A.Žadeikis, J.Dubinskas R ei zgys,V. Josi 
nevi Čius, A. K am aiti s, J. Kuras, P. Vi zbaras, A. Juraiti s, R. P etrauskas, L. K lev as, A. L ūkas, A. 
Budininkas, A.Jankauskas, Volunge Butkevičius Bartkus, V.Stabingi s Rudaiti s, M.šniuoli s 
E.Gugis, J.Povilauskas; $2,00 L.MaŠkauskas Grikietis, K. Jurgeli s, A.Ruzgys, V. Adomonis 
P. Zubas, V.Miškini s, P. Stosi u s, P. L uk avi čius, A.Mik al ausk as, K. K ar alk a, M. R ag ausk as, K. 
Rulys, V. B i le vi čius, D. K och anka, E.MeŠkauskas, St. K ar ai ėn as, St. Mur ei k a, J.PusdeSris, B.

I M aČy s, V. Vitas. J.K ai vai ti s, A. L ilk ausk a s, S. Verb i ck as, J. P aškus, B.Šopy s, JL Bl ekaiti s, Al. 
T rump i ck as, J. T o I y s, Kperski, J. R ague k as, J.Jurguti s, Z. Stanaiti s, A. B ai sy s, A.Žuly s, P.

I Vaitekūnas, A. Aušrotas, J.Bubnys, R.Bagdonas, 8.Sližys Motiejūnas, V. Pašilys, M.Trum- 
I pickas, J.Girnius, J.Dragaitis, J.Karužas, V.Bartininkas, A.Kuras, Pr.Šiulys, E.Kudaba, P.
I Lukošius, P.Vaitonis, S.Raupenas, K.Bungarda, S.Dalius, S.Bikinis, J.Remesat, V. K ved o- 
I ras, J.Virkietis; $1,00 V.Triponos, T.Vainauskas, M.Savickas, CBl ožaiti s, S.Pintuli s, J. 
I Banevičiui. , .

T.Fondo Hamiltono sk.valdyba nuotirdŽiai dėkoja visiem aukotojam ir rinkeiam : J. 
I Astui, M.Juodžiui, P.Stasiuliui, S.Pilipavičiui, S.Urbanavičiui, P.Sakalui Bajoraičiui Tirk- 
I sleviČiui J. UI tokią gražią paramą mūsų laisvės kovai, tikėdami, kad ir ateinančiais m» 
I tais mūsų baisos nepaliks tyruose Šaukiantis ir visi hamiltoniečiai vėl parems mūsų betv 
I dras pastangas atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Valdyba, užbaigdama 1973 m. linki vi- 
I siems linksmų šv. Kalėdų ir laimingų-dliaugsmingų 1974 metų.

TF atstovybes Kanadoje Hamiltono sk.vddyba
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AL. G IMANTO mas galūnės— ienė, bent 
W jau mums x aiškiai liudijo

NEŽINOJIMAS, 

NEMATYMAS IR 
NEGIRDĖ J IMAS

Nerašyta ir niekeno ne
įsakyta tradicija mūsų 
gyvenime vykdoma ir to
liau. Jei tik svetimieji 
pastebi mūsų tarpe ką 
nors teigiamo, mes tuoj 
pat tuo puikuojamės ir 
pakartotinai minime. Tuo 
tarpu, jei tie patys sveti
mi šaltiniai iškelia ką 
nors apie mus, kas mums 

^nepatinka, gal net žemt- 
-^na, tai, dažniausiai, tokius 

atvejus stengiamės neži
noti, negirdėti ir nematy
ti. Gal tai ir nebūtų blo
ga, bet, nelaimei,toks el
gesys prisideda prie to, 
kad nejučiomis pastato 
mus prieš iškreiptą veid
rodį, kuriame matomas 
vaizdas verčia galvoti ir 
tikėti, kad mes esame lyg 
ir kažkokiais viršžmo
giais, žymiai aukštesniais 
ir pavyzdingesniais už vP 

;sas kitas tautybes ar net 
ir rases. Tikrumoje, vidu
tiniškai žvelgiant, esame 

- maždaug lygioje padėty 
su visais kitais gyvena - 

.mos tos aplinkos atsto
vais, nebūdami už juos 
blogesni, bet, labai abejo
tina, kad būtume už juos 
ir geresni.

Aplinka, jos manieros, 
pavojai ir visa įtaka ly
giai vienodai veikia visus, 
.nežiūrint kas kuriai tau- 
/tybei, rasei ar net religi
jai priklausytų. Apie sa
vųjų nusikaltimus ar įvai
rius žalingus įpročius, 
kompromituojančias si
tuacijas, paprastai, nera

dome, atseit, negirdime, 
nežinome, nematome. Ta
čiau, bent jau gyvenamo
sios aplinkos spaudoje 
( kuri stengiasi viską gir
dėti, žinoti ir matyti) vis 
tenka užtikti lietuviškų 
pavardžių, įsivėlusių į 
įvykius, kurie, bent jau 
mūsų daugumos įsitikini
mu, tikrai nedaro garbės 
visam lietuvių vardui. 
Gera nebent tai, kad ne 
kiekvienu atveju žymima 
tautybė, tad tik gerai nu
simaną pavardžių galūnė
se, galės atpažinti tauty
bę. Štai, prie porą metų 
bulvarinėje spaudoje 
”topless”pozoje ’’debiuta
vo ’’Nina Silotienė. Apra
šymuose nebuvo žymima
jos tautybė, bet nevengP
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jos kilmę.
Šį kartą, gausiu tiražu 

išeinančiame New Yorko 
’’Sunday News’’ ( rugsėjo
23 d. laidoje)buvo ilgokas 
aprašymas, gana iššau
kiančia nuotrauka ilius
truotas, lietuvaitės Jakš- 
tytės, profesiniu vardu ir 
pavarde Mrs. Kellie 
Everts,kuri, išties, turin
ti visą eilę drąsių suma
nymų ir užsimojimų. Nuo 
pat pozavimo ir vaidinimų 
Ievos kostiume iki pri
klausymo naujai religinei 
sektai ir formavimo bei 
suorganizavimo visų nuo
galių modelių. Jos”filoso- 
fija”, pagal tą laikraštį, 
labai paprasta ir tiesi. 
’’Dievas davė man gražų 
kūną ir aš nematau nieko 
blogo jį rodyti.’’Šiuo metu 
ši 25 m.amžiaus lietuvai
tė turi aukštas pareigas 
ir ’’One World Light” re
liginės sektos struktūro
je,kuri yra artima Chris
tian Science sąjūdžiuiDa- 
bar ji užsiėmusi nuogų 
modelių ir tokių pat šo
kėjų unijos steigimu. Esą, 
tos rūšies aktorės labai 
išnaudojamos teatrų ir 
klubų savininkų.

Ji gimė pokario metu 
pabėgėlių stovykloje prie 
Stuttgarto, Vokietijoje ir 
atvyko į Jungtines Valsty
bes prieš 17 metų. Jos tė
vas Stasys Jakštas, laik
raščio žodžiais, buvo lie
tuvių poetas ir istorinių 
knygų vertėjas prieš ka
rą. Jos karjera prasidėjo 
Kalifornijoje, bet dabar 
gyvenanti su tėvu Wil- 
liamsburge,New Yorke .Ją 
”atradęs’’fotografas Andrė 
de Dienes, kuris ir nu
kreipęs tiesiai Santa Mo- 
ntcon. Tėvas visada buvo 
priešingas jog modeliavi
mo ambicijoms. Tuo laiku 
ji buvo tik septyniolikos. 
Ji neklausiusi ir, palikusi 
šeimą j išvyko į vakarus. 
Vyrui mirus, ji vėl su
grįžo pas tėvą.

Kodėl čia apie ją kal
bam e?Svarbiausia,tai dar 
kartą parodyti, kad dėl 
įvairių priežasčių mūsų 
jaunieji neturi jokio imu
niteto prieš visas naujo
ves, daug kas nori ir ban
do eksperimentuoti, patir
ti, išgyventi, Išbandyti vi
sokiausias sritis. Turime 
palūžusių, turim e visiškai 
dingusių, turime Ir su
grįžusių. To viso moralas

FILMU PASAULYJE
"ASH WEDNESDAY" ’ R Tilvikas

PELENŲ day”. Autorius belgiškos
TREČIADIENIS kilmės Jean-Claude Tra-
Jaunystėje jaunystė ne

branginama. Senstant Jau
nystė yra didžiulis tur
tas, bandomas nupirkti, 
nesiskaitant su kaina.

Kas yra jaunystė ? 
— Jaunai atrodanti oda? 
Žvilgančios akys? Nesu- 
drtbusios krūtys? Žvalūs 
judesiai? Gyva eisena? 
Noras mylėti ir būti my
limam ?

Moteris .persiritusi 50 
metų, pajunta einanti se- 
nyn.Jos rankos sus i rauk š- 
lėja, poakiuose atsiranda 
nenorimos raukšlytės, 
pasigendama devyniolik
metės liaunumo.O meilės 
norima. Svajoja apie tas 
dienas, kai ji buvo jaunu
tė ir jos vyras ją aistrin
giausiai mylėjo.

Turtų su kaupu.Pinigai 
neturi reikšmės .Piniguo- 
čio amerikiečio advokato 
žmona Barbara Sawyer 
/ Elizabeth Taylor/ iš
vyksta į Europą odos at
naujinimo operacijai. Po 
kruvinos operacijos kele
tą savaičių dar turi gydy
tis prabangioje sanatori
joj. Taip atjauninama, kad 
jos beveik nepažįsta nuo
sava duktė. Ir atvykęs 
vyras, advokatas Sawyer 
/Henry Fonda/ vos bepa
žįsta savo žmoną, jaunat
viškai spindinčią, gyvą ir 
degančią meile savo vy
rui.

Ir štai, tragedija : vy
ras vistiek nenori savo 
žmonos.Ar jis nebesijau
čia tiek pajėgiu, kaip jau
nystėje / kas neišvengia
ma/, ar jį traukia turima 
meilužė, su kuria jis ne
sibijotų pradėti kitokį 
gyvenimą.

Visa niekai. Atsinauji
nusi moteris paliekama 
viena. Jos laukia jaunes
ni vyrai.Bet ar ilgam?....

Angliškai”Ash Wednes- 

tebūtų tik toks, kad kur 
kas geriau žinoti, matyti 
ir girdėti, kas aplink mus 
ir mūsų pačių tarpe vyks
ta, nes bet kuris realybės 
faktų ignoravimas, dar 
niekad tr niekam nepadė
jo sėkmingai kovoti prieš 
nepageidaujamas įtakas 
tr reiškinius ,ar net ir ne- 
tikamą tautinę reprezen - 
tact ją.

mont.
Pagrindiniai artistai : 

Elizabeth Taylor, Henry 
Fonda, Helmut Berger, 
Keith Bay ter, Maurice 
Teynac.Direktorius Larry 
Peerce. Pagamino Domi
nick Dunne. Išleido Para
mount Pictures filmų 
studija, Sagittarius Pro
duction vardu. Spalvotas, 
jaunam eč lam s netinkant is.

Didelė problema iškel
ta įtikinančiai. Net per 
daug realistinės operaci
nės scenos. Elizabeth 
Taylor puikiai įsijautusi. 
Ji pati yra pergyvenusi 
virš 20 operacijų. Fil
muota puikiose kalnuotuo
se vietovėse Italijoj, i Šis 
yra 44-tas Eliz. Taylor 
filmas'. Ji ypač pagarsėjo 
’’Butterfield 8” ir ”Who’s 
Afraid of Virginia Woolf ?” 
Prisimintini filmai ’’Cat 
ona Hot Tin Roof”/’Rain
tree Country”, ’’Giant” , 
”Cleopatra”/iž kurį vaid
menį gavo milijoną dole
rių grynais,neskaitant ko
miso/, ’’Suddenly, Last 
Summer”, ’’Reflections 
in a Golden Eye”, ir kt. 
Už čia minimą ’’teemė ” 
100,000 dot. ir komisą. 
Ji gimė Londone.

’’PONAS DONAS MIRĖ”
Angliškai ’’The' Don is 

Dead”. Vaidina Anthony 
Quinn /jo lO7-ta filmas/ 
Frederic Forrest, Robert 

Elizabeth Taylor ir Keith Baxter ’Ash Wednesday’f ii moję.

9 psi.

Forster, Al Lettierl,An
gel Tompkins ir kt. Di
rektorius Richard Fleis
cher. Rankraštis Marvin 
H. Albert, pagal to vardo 
knygą. Pagamino Hal. B.
Wallis. Platina Universal 
City Studios. 115 minučių, 
spalvotas.

Gangsterių kova. Įtiki— 
namai sugauta intryga. 
Vist atrodo įtikinantys. 
Daugybė šaudymų, kanki
nimų; užmušimų. Labai 
žiaurus filmas.Nujausda
mas galimus žiaurumus, 
užsimerkdavau.

Jei filme ieškoma atsi
palaidavimo nuo aplinkos, 
užsimiršimo bei kitokio 
pasaulio, čia atrasite.Gal 
ir naktį pasibusite, norė
damas pasislėpti nuo ar - 
tėjančio smūgio.

TELEVIZIJA 
APGLUŠINA

Spaudoje buvo pareiš
kimų, kad smurto veiks
mai, perduodami televizi
ja, suintensyvina žmogaus 
agresyvumą. Tai dar nėra 
moksliškai galutinai įro
dyta, kaip rašo šio konti
nento spauda. Psichologų 
tyrinėjimai, tačiau, pa
tvirtina, kad didelė doza 
smurto per televiziją gali 
padaryti žmones abejin
gus žiaurumo aukoms 
/ Journal of Personali
ty and Social Psychology/ 
Vaikai, kurie reguliariai 
žiūrėjo TV bent 25 valan
das savaitėje,po 2-jų me
tų parodė žymiai menkes
nį jautrumą ir sunykimą 
normalių jausminių reak
cijų smurtui —žiaurumui.
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SEIMO SESIJA
VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO

SEIMO ĮVYKUSIO TORONTE (gruodžio 1-2 d.)
1. Seimą atidarė KLB 

- nės pirmininkas inž. E. 
Čuplinskas, pasveikino 
atvykusius ir į prezidiu
mą pakvietė : rašyt. Pr. 
Ba stį, A ug. Kuolą(Kanados 
Tautos Fondo vyr. Įgalio
tinis dr. S.Čepą, T.Sta
niulį ir inž.Razgaitį (iš 
Cleveland©). Pirmininka
vo pa^isklrstydami.

2. Vilko sesiją pradėjo 
p-kas dr. K. Valiūnas.pa
sveikindama s visus daly
vius ir kvietė rimtam dar
bui, pabrėždamas,kad šis 
seimas paminės ir 30 
metų VL1KO įsikūrimo 
sukaktuves.

3. Prisilaikant papro
čio — maldą sukalbėjo 
Tautos Fondo p-kas pre
latas Juozas Balkonas.

4. VLIKO sesiją svei
kino PLB-nės vadovybė 
(peratstovą raštu\ALTa& 
žodžiu, Amerikos LB-nės 
vardu pirm. J. Gaila ir 
Toronto Lietuvių Namų 
vardu pirm. Jurgis Straz
das bei Toronto miesto 
vadovybė. Taip pat per
skaitė daugybę kitu svei
kinimu , kurie buvo pa
teikti raštu.*

Mandatų k-ja pranešė, 
kad VLIKO suvažiavime 
dalyvauja ; 14 politinių 
s-gų su 41 atstovais,ku - 
rių iš Kanados 24 ir USA 
- 17.

5. VLIKO valdyba pa
darė šiuos pranešimus :
a. Veikla tarptautinėje 
politikoje-dr. J. K. Valiū
nas — pirmininkas.
b. Veikla visuomeninia
me gyvenime—J. Valaiti s 
vicepirmininkas.
c. Sąmatos vykdymas-A. 
Vaksells— vicepirm.

6. Tautos Fondo prane
šimas—a. prel.J. Balko
nas,p-kas, b. Augustinas 
Kuolas, Kanados atstovy
bės p-kas. Visiems kana
diečiams malonu buvo 
girdėti, kai prel. J. Balkū- 
nas Iškėlė lietuvių kana
diečių veiklumą ir duos- 
numą. Vilkas iš Kanados 
Tautos Fondo 1973 m. ga
vo $l4,OOO,o iš ALTO 
(amerikonų) tik $15,000 
ir tat su tam tikromis 
nuolaidų sąlygomis.

Buvo pietų pertrauka. 
Seimo organizatoriai pa
kvietė visus svečius ir 

knygų Lietuvoje išleista 
tufu kalba, bet grožinės 
literatūros daugiau lietu
vių kalba.

Pagal Br.Kviklį rusifi
kacija vykstanti labai pla- 

spaudos atstovus pie
tums.Tiesiog viti gėrėjo
si Lietuvių Namais, salė
mis Ir kt. patalpomis, jų 
tarpe Ir valgykla, baru, 
virtuve.

7. Po pietų labai įdomią 
paskaitą skaitė teis įnin
kąs, vienas Iš Vilko kūrė
jų, prof. Bronius Kasias. 
Lietuvoje buvęs žymus 
organizacijų veikėjas, El
tos redaktorius,y ra para
šęs knygų Ir daug straips
nių.

Paskaitos tema : ’’Gy
ventojų nuteisimas oku
puotoje Lietuvoje”. Pre
legentas Išryškino SSSR 
naujos konstitucijos pa
grindus, kuriais remian
tis Kremliaus komuniz
mas prives komunistų 
santvarką, pagal Markso 
teoriją Iki paskutinės 
fazės. Dabartinis komu
nizmas SSSR yra tik per
einamoji fazė.

Lietuviai kovodami už 
tautos Išsivadavimą SSSR 
valdomuose kraštuose ne
turėtų vien bazuotis eko
nominiais nedatekllats. 
Materialistinė valstybė 

-visad galinti ekonomiškai 
gerbūvį pakelti.
• Antrą labai įdomią Ir 
aktualią paskaitą skaitė 
tema :

"Rusifikacija okupuoto - 
j e Lietuvoje" dipt, ekono
mistas Bronius Kviklys, 
"Draugo" redaktorius, 
"Mūsų Lietuva" 4 tomų 
autorius Ir daugybės kitų 
knygų dar Lietuvoje Iš
leistų autorius. Tai reto 
darbštumo žmogus. Per 
dešimtį metų, dirbdamas 
fizinį darbą fabrike, su
rinko visą medžiagą savo 
Lietuvą Ir parašė veika
lą-žinių šaltinį apie Lie
tuvos kraštą. ( Kolegos 
Bronio, universiteto kur
so draugo, mane ir visus 
žavi Išleistų knygų turi
nys, labai rimti "Drauge" 
įžanginiai straipsniai.)Už
tat paskaitoje dalyvavo 
netik Vilko seimo daly
viai, bet Ir daug svečių. 
Prelegentas Br. Kviklys 
gale salės turėjo Ir spau
dos-knygų-laikraščlų pa
rodą. Visi turėjo progos 
pamatyti spaudą, kuri Iš
eina okup. Lietuvoje. Daug 
spaudos žurnalų, mokslo

ningal visokiomis prie
monėmis rusų atkeldlni- 
mu, apgyvendinimu, lietu
vių išvežimu arba suda
rymu sąlygų dėl darbo ir 
butų, kad jie "savanoriš
kai" turi iš vykt i.Lietuvoj e 
rusų ir kitų slavų esą 
arti 18%. Vilniuje esą 
42% lietuvių, Kaune 83%, 
Klaipėdoje 68%. Dabar 
Lietuvoje miestuose gy
vena 52% lietuvių, 48% 
kaimuose. Rusinimas 
vykstąs didesniu mastu 
negu komunizmas.

Tačiau lietuviai nepasi
duoda lengvam suvirški
nimui. Jaunimas veržiasi 
į mokslus, turima apie 
5700 studentų. Lietuvių 
kolchozai geresni už rusų, 
gyv. standartas aukstes- 
nis. Lietuviai mažai mai
šosi vedybomis su kitais. 
Visa tauta pogrindyje, gi
nasi nuo rusų.

Vilkas turėtų irgi per
žiūrėti savo veiklą, prisi
taikant prie naujų veiki
mo metodų Lietuvoje. La
bai įdomi paskaita dėl lai
ko stokos buvo sutrum
pinta ir net klausimai bu
vo perkelti sekmadienio 
dienotvarkė n.

Vakarienė ir koncertas 
prasidėjo vakare. Daug ir 
įvairaus amžiaus nusirin
ko žmonių. Turtingą vaka
rienė su vynu Ir dalyvavi
mas brangių Ir žymių 
svečių sukūrė labai di
dingą Ir pakilią nuotaiką.

Per vakarienę Vilko 
valdybos vicepirm. J. Au
dėnas, buvęs koalicinės 
Lietuvos vyriau^ ybė s
(1940 m.) mlntsterls, žy
mus ekonomistas, vienas 
iš Vliko steigėjų, padarė 
įdomų pranešimą—30 m. 
sukakties proga. Prele
gentas viską smulkiai pa
pasakojo, kaip Ir kokios 
politinės grupės,asmenys 
1943 m.sukūrė Vilką.Val
stiečiai liaudininkair so
cialdemokratai , tautinis 
blokas sudarė grupę pas
kui susijungė su krikš
čioniškuoju sparnu. Visi 
velkė labai slaptai.Naclal 
pajuto, bet gudri, atsargi 
veikimo taktika Išvengė 
nacių arešto. Jau 30 metų 
praėjo, o Vilkas vis pasi
pildydamas naujom is, jau
nom is jėgomis tęsia veik

lą, kurios rusa i-komunis
tą t nemėgsta.Visos dikta
tūrinės totalitarinės vai - 
stybės nemėgsta tiesos, 
laisvės; tas -sąvokas t* 
respektuoja demokratinis 
pasaulis, paremtas tautų 
apsisprendimo teise.

Atėjo laika s,kad Krern - 
liaus vadai neturėtų nie
kinti politinių pabėgėlių, 
kurie kovoja prieš žudy
mus, kacetus Ir nežmo
niškus svetlipos valsty
bės daromus veiksmus.

Jei kinai Ir japonai už
imtų Rusijos žemes, 
Kremliaus vadai Irgi pa
sitrauktų į vakarus, ne - 
pripažindami okupacijos. 
Geras pavyzdys Čilės ko
munistai. Po kariško per
versmo, šimtai bėga ne į 
komunistų kraštus Kūb^, 
SSSR, bet į Kanadą, USA 
ir kt.

Meninę dalį atliko muz. 
V. Verlkalčto vedamas 
Hamiltono mergaičių cho
ras, kuris meniškai iš
mokytas ir jo jaunos mer
gaitės dainavo vienos Ir 
pritariant sol. V.Verlkal- 
člui. Klausytojams labai 
patiko, visi plojo Ir džiū
gavo.

Sekmadienį buvo pa
maldos Prisikėlimo pa
rapijos bažnyčioje. Pa
maldas ir labai gražų pa
mokslą pasakė prel. J. 
Balkūnas.kartu pranešda
mas liūdną žinią, apie 
mirtį buv. Vliko pirmi
ninko Vacį. Sidzikausko, 
mūsų vieno žymiųjų dlp- 
domatų.

8. Vėliau įvyko3-člas 
Vilko posėdis. Labai įdo
mią paskaitą skaitė rraž- 
lletuvls,klaipėdietis prof. 
M.Brakas, (dabar profe
soriaująs viename USA 
universitete), tema : —

"Rytprūsių ateities pro
blema".

Moksliškai paruošta 
paskaita su negirdėtais 
faktais, statistiniais da
viniais atidengė visus 
Kremliaus planus, kaip 
buvo Karaliaučiaus sritys 
paverstos Kallngrado sri
timis ir apgyvendinta ru
sais, pakeičiant net v lėto 
vardžlus.

Prūsų lietuvių likimas 
yra liūdnas. Ko neatliko 
vokiečiai,baigia išnaikin
ti rusai. Prof. M.Brakas 
labai giliai pergyvena sa
vo bočių naikinimą, todėl 
renka visus faktus, studi
juoja veikalus rusų ir kt. 
mokslo vyrų, kurie tik 
rašo apie rusų ekspansl-

VLIKO pirą. dr.J.K.Valiūnas

ją. Labai moksliškai ir z 1 
atsargiai atsakinėjo į 
klausytojų paklausimus 
dėl prūsų krašto likimo.- 
Prieita Išvados kad, gal, 
tik karas,pakeisiąs Euro
pos žemėlapį? Kas žino. 
Realybė žiauri. Vilko sei
mą Ir šia paskaitą, labai 
atkyvlal sekė klaipėdie
čiai, kaip dr.M.Anysas su 
ponia E. Jankutė, Adoma
vičiai, p. Buntlnienė ir kt.

Į paklausimus po pa
skaitos buvo įdomiai ir 
atsargiai atsakyta, į spė- { ) 
liojimus susilaikyta.
9.Per nutarimus ir klau

simus buvo paaiškinta 
Vilko pinigų reikalai, san
tykiai su Altu ir PLB-nė. 
Buvo Iškeltas Vatikano ir 
Vilko santykiai, lietuvio 
kardinolo klausimas, pa
aiškinta Bražinskų byla, 
kaip turkų advokatai dir
ba ir bylą tęsia.

Į klausimus atsakinėjo 
Vilko nariai, o daugiausia 
energingasis ekonomistas k 
dr.Kęstutis Valiūnas. •

1O. Uždarant Vilko 
seimo sesiją p-kas dr. K. 
Valiūnas nuoširdžiai pa
dėkojo visiems dalyviams 
Ir svečiams, kurie taip 
domėjosi lietuvių tautos 
problemomis,kvietė jung
tis visiems, daugiau au
kotis Ir ruoštis Ilgai,ilgai 
kietai kovai už išsivada
vimą Ir svetimų tautų >
"globos".

Su pakilia nuotaika buvo \ 
sugiedotas Lietuvos him
nas Ir visi išsiskirstė 
linksmais veidais į namus.

Spaudą atstovavo "Tė
viškės Žiburių" redakto
rius , dr. P. Gaida, "Nepri
klausomą Lietuvą" iš Mon- 
treallo Pr. Paukštaltls ir 
keli torontiškiaiJTDraugą" 
red.B.Kviklys, "Laisvąją 
Lietuvą" St. Jakubickas, 
"Tėvynės Sargą" Pr. Al- 
šėnas ir kt.

Jonas Vaidlonis
10 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ,r

Uk I A < 'i
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East. tel. 544-7125

KLUBAS RUOŠIASI 
ZUIKIU BALIUI 

Hamiltono Lietuvių 
Žūklautojų Ir Medžiotojų 
klubai ’’Giedraitis” yra 
pilnai įregistruotas / in
corporated / Ontario val
džios įstaigoje. Taigi, jis 
yra pilnateisis narys Ka
nados teritorijoj. Tuo pa - 
čtu, mūsų klubas įsipa
reigoja paklusti ben
driems klubo įstatymam s. 
Klubas vėl ruošiasi savo 
metiniam Zuikių baliui, 
kuris įvyks 1974 sau
sio 26 d. Hamiltone.Me
ninę programą sutiko at
likti Toronto tautinių šo
ktų grupė ’’Gintaras” vad.

' Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMĄ

Darbo valandos:
pirmadieniais
antradieniais
trečiadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.

ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
penktadieniais 10 — 7 v.vak.
šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Mokame už:
depozitus (P.C. A )čekių 6 % 
šėrus ir sutaupąs 7%
už vienų metų terminuotus 
indėlius _8%
3 metams 854% ir 5 m._ _ 9%
Duodame:
asmenines paskolas iš__
nekitn. turto paskolas iš 944%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 4,600.000

DEŠIMTMEČIO
ŠVENTĖ

Lietuvių Liuteronų Iš
ganytojo parapijos de
šimtmečio sukaktis buvo 
švenčiama gruodžio mėn. 
9 d. Tą pačią dieną para
pijos moterų draugija 
minėjo ir <avo dešlmtme- 
n.

Šventė prasidėjo 3 vai. 
■)o pietų Iškilmingomis 
pamaldomis parapijos 
bažnyčioje. Pamaldas ve
dė parapijos klebonas kun. 
A. Žilinskas. Pamokslą 
anglų kalba sakė dr.Otto 
F.Reble, rytinio Kanados 
sinodo vyskupas Ir lietu
vių kalba senjoras kun. 
Ancas Trakis Iš Chlca- 
gos, (”Tėviškės”parapljos 
klebonas). Pamaldų metu 
giedojo duetas Ir ”Tėviš- 
dškės” parapijos choras, 
luetut Ir chorui akom po
navo prof. muz.VI.Jaku- 
bėnas, visi atvykę iš Chi- 
kagos.

Vakare, didžioje Lietu
vių Namų salėje, vyko Iš
kilmingos vaišės.Visa sa
lė buvo užpildyta svečiais. 
Prie skoningai padengtų 
Ir papuoštų stalų svečiai 
vaišinosi vynu Ir skania 
vakariene.

Prieš prasidedant va
karienei parapijos pirm. 
Inž. G. Šernas Ir moterų 
draugijos pirm. p. Dam-

barlenė trumpai apibūdi
no dešimtmečio veiklą 
-kūrln asl,darbu?,rūpes
čius Ir džiaugsmą.

Čia pat vietoje, parapi
ją sveikino : Kunigų d-jos 
vardu kun. Balčiūnas Iš 
JAV, Šv.- Jono parapijos 
klebonas P.Ažubalis, Pri
sikėlimo parapijos klebo-

1973. XII. 20

MOKA 

6% už depozitus 

7!4% už taupymo s-tas 

8% už 1 m. term. dcp. 
8’/i % už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgicius 

milijonai doleriųKapitalas — septyni

Teiefonas 532-8723R. J.Karasiejų.
Klubo valdyba

Toronto tautinių šokių grupės ’Gintaras’ oktetas.,,vad. D.Gar- 
baliauskinės atliks programos dalį Hamiltono Žūki, ir Medžio- 
tojų,klubo Zuikių Baliuje.

nas Tėvas Augustinas, Ry- sinodo -vyskupas dr Otto 
tlnės Kanados liuteronų F. Reble, ”Tėvlškės"pa-

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgižius 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, išskyras 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni 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,
Toronto, Ontario, M6P 1A6

rapt jos klebonas senj. 
kun. A nsas Trakis, Lietu
vos konsulas dr. Žmuld- 
zlnas, Kanados Krašto 
valdybos pirm. Inž. Čup- 
llnskas ir eilė kitų. Para
pijoj klebonas kun. A.Ži
linskas buvo apdovanotas 
vertingom Ir prisiminti
nom dovanom.

Koncertas buvo aukšto 
lygio. ’’Tėviškės” parapi
jos moterų oktetas Išpil
dė dvi dainas. Solo daina-
vo A. Bunttnaltė Iš Chlca- 
gos Ir Herbertas Rožaltls 
Iš Toronto. Varlakojlenė 
(Iš Chlcacrosl Ir A. Buntt-

( Nukelta į 7 psl.)

uetuvių Namai ruošia tradicinį

SF SUTIKIMĄ
Lietuvių Namuose 1573 Bloor Street Vest

MALONIAI KVIEČIAME VISUS: jaunimo ir senimo, atsilankyti.

Prarija 8val. va|r. i |r i _2 vai pliekt i e s.

Bilietų kaina $ 1 2,50 asmeniui. Studentams ir pensininkams $10,00 

b »
Bilietai gaunami Lietuvių Namuose, tel. 533 - 9030, 

pas platintojus ir LN Valdytos norius.
V

Gros visų mėgiamas Kubana orkestras.

t

VAKARIENĖ - ŠAMPANAS 
— MB MB BM MB BM MB MM MB MB «M M» MB M» MB MM «M BM M» BM BM MM MB MM BM M» «M M MB BM

i Veiks [vairus bufetas

Toronto Lietuvių Namų valdyba
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MIRUSIEJI kalba:
PRANYS ALŠĖNAS 

( H m ano susirašinėjimo archyvo 1
(TĘSINYS)

V. Sidzikauskas apie
M. Jankų
Darydamas planą Mar

tyno Jankaus monografi
jai,numačiau vieną skyrių 
atskirų asmenų pasisaky
mams, tarytum, sutelkti
niai! nekrologui prie 
amžino atminimo Mažo
sios Lietuvos Patriarcho 
Martyno Jankaus kapo. 
Norėjau surinkti iš M. 
Jankaus tegul ir ne amži
ninkų, bet iš įvairių as
menų, kartu dirbusių Ir 
veikusių su juo, Iš šalies 
stebėjusių Patriarcho 
veiklą, buvojusių Bitė
nuose, besidžiaugusių 
Rambyno kalne Joninių 
iškilmėmis, asmeniškai 
pažinusių Patriarchą, kal
bėjusių su juo, klausiusių 
jo pasakojimą iš kovų dėl 
lietuvybės Mažojoj Lie - 
tuvoj, apie "Auš ros "laiko
tarpį Ir 1.1.

Tarp visos eilės asme
nų buvo užkalbintas ir 
mūsiškis diplomatas, mi
ręs 1973.XII.I., Vaclovas 
Sidzikauskas. Štai, jo 
laiškas — atsakymas •

1965. H. 4.
Didž.Gerb.Pone Alšėnal,

Užkalbintas Jūsų mielu 
laiškučiu Ir paprašytas 
memuarinių minčių apie 
M. Jankų, kiek ištraukęs 
iš savo pasąmonės, Jums 
tas mintis siunčiu.

Patriarcho išvaizdos 
Martynas Jankus buvo 
spalvinga asmenybė Lie
tuvos padangėje. Tautiniai 
susipratęs Mažosios Lie
tuvos sūnus, jis buvo 
velkius mūsų tautinio at
gimimo žadintojas ir lie
tuvybės Mažojoj Lietuvoj 
ar Prūsų Lietuvoj pionie
rius, aktyvus kovotojas už 
Klaipėdos krašto prijun
gimą prie Lietuvos vai - 
stybės.

Savo politinėje ir dip
lomatinėje veikloje turė
jau palyginti mažą progą 
su Martynu Jankum sus t- 
durti ar bendradarbiauti. 
Asmeniškai Jabiau paži
nau jį, kaip Rambyno au
kuro saugotoją. Ne kartą 
esu su žmona dalyvavęs 
Joninių iškilmėse Ram- 
byne, taręs ten žodį Ir to-

Velionis Vac. Sidzikauskas vieno pasikalbėjimo 
metu su Gen.Konsulu d r. J. Ž m u i d z i n u Toronte.

IETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
RADI O 1410 M O NTR EAL

KIEKVIENA .TREČIADIENĮ, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. StonkeviSus, 1053 Albonel Cr., Duyernay, P.O. TEL. 669-8834

KELSjyiS
NIEKAM NĖPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR IŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ PAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIŲ. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI 
SINIU PATARIMŲ SKYRIŲ.

Metinė prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1973 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 į

mis progomis viešėjęs 
svetingoje Jankaus pasto
gėje.

Negaliu nepaminėti jo 
dukters Elzės Jankutės, 
taip gražiai atstovavusios 
Mažosios Lietuvos mote
rį, visą savo gražią sielą 
įdėjus los į Rambyno pa
rengimus .

Paprastai vykdavau ten 
su Užsienio reikalų mi
nistru dr. Dovu Zauniumi 
ir jo malonia žmona ponia 
Vince Jonuškaite.

Martynas Jankus būda
vo tų Rambyno apeigų or
ganizatorius,kalbėto ja s ir 
deklamatorius. Stebino 
mane, sakyčiau, fenome- 
nallška Martyno Jankaus 
atm intls.

Jis sklandžiai ir su in- 
sijautimu deklamuodavo 
ilgiausius* eilėraščius, 
dažnai jo paties sukurtus, 
Vakarų Lietuvai būdingus, 
buitinius.

Mano atmintyje* tebėra 
gyvos paskutiniosios, 
1938 metų. Joninių iškil
mės Rambyne. Dalyvavau 
jose kaip Lietuvos Vakarų 
Sąjungos pirmininkas. Su 
manim dalyvavo ir tos 
Sąjungos valdybos narys 
Povilas Pakarklis. Po iš
kilmių grįžome į Kauną, 
kaip paprastai, su p. p. 
Zauniais. Šį kartą jie pa
vėžino ir Povilą Pakark- 
lį. Politiniai Europos ho
rizontai buvo pradėję 
niauktis. Laikinojoj Lie
tuvos sostinė j,Kaune, jau
tėsi žymiai pagyvėję So
vietų diplomatinės tarny
bos atstovų veiksmai ir jų 
veikla. Tais laikais nela
bai suprantamu būdu pa
rinktieji lietuviai / Justas 
Paleckis, Liudas Gira ir 
kt./ buvo kviečiami lan
kyti Sovietų Sąjungą. Ne
seniai iš Sovietljos su
grįžę buvo ir su mumis 
važiavęs Povilas Pa
karklis. Mane ir dr.Zau
nių labai nustebino Povi
lo Pakarklio laikysena, jo 
samprotavimai ir kalba. 
Buvo jaučiamas jo aiškus 
pasvyrim as į komunizmą.

Po karinės Sovietų in- 
vaz įjos Lietuvoje Justo 
Paleckio ir Krėvės - Mic
kevičiaus ministrų kabi
nete Povilas Pakarklis 
buvo teisingumo minis
tras. O sugrįžęs iš Sovie
tljos Justas Paleckis—tų 
pačių 1939 m.liepos mėn. 
prasitarė artimųjų tarpe: 
esą: Lietuva galės būti

( Nukelta i 13 p s I.)

Brangiai mamytei JADVYGAI URBONIENEI 
mirus Lietuvoje, reiškiame gilių užuojautų 
savo mieliems choristams Albinui ir 
Zinai Urbonams —

Aušros Vartų par. Choras

Mirus JADVYGAI URBONIENEI Lietuvoje, 

jos sūnų Albiną ir Ziną Urbonus nuoširdžiai 
užjaučiame —

A. J. Išganaičių Šeima

— Manęs, Bazilijau, tu taip niekad 
neapkabinai!

A. KAZAKAUSKAS

KReM 
VE/ DRODž/N

Senutė nuo pat mažumėlės mels
davosi vos tik atsikėlusi, kiekvieną 
rytą.
Paskutiniu metu ji pradėjo kas 
rytą pirmiausia skaityti laikraštį. 
Anūkė paklausė, ar dabar jau malda 
pasidarė antraeilėj vietoj.

— Ne, atsakė senelė, aš tik pasi
žiūriu del ko aš turiu tą rytą melstis.

č££orr

Jūsų kompiuteris ne tik kad sumaišė mano sąskaitas, bet dar ir 

siūlo surasti i di ai i ę žmoną meno vyrui !

12 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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bndon, ont
MENO FESTIVALIS 
LONDONE, Ont.

Londono miesto liau
dies meno taryba, kurion 
įeina Atur bū^visų etninių 
grupių atstovai, š/m. lap
kričio mėn. 25 d. suruošė 
5-tąjį festivalį. Abi puoš
nios Londono Centennial 
Hall auditorijos buvo pil
nos įvairiatautės ir mar
gos publikos.

Žemutinėje salėje vyko 
tikrasis etninis bazaras. 
Ant atsklrų-papuoštų «ta- 

- lų virš 20 etninių grupių 
Išstatė ir pardavinėjo 
įvairiausius savo keps
nius bet valgius.Londono 
lietuvių kat. moterų drau
gijos stalas sukėlė dides
nį susidomėjimą ir gana 
greitai visi skanėstai ir 
gaminiai buvo išparduoti. 
Salė buvo pilnutėlė val
gančių, linksmai čiauš
kiančių žmonių, žinoma, 
dažniausiai savo kalba 
besikalbančių. Tai lyg 
□riminė turgavietę, tik 

'žmonės atrodė gerai ir 
šventiškai nusiteikę. Bu
dinga ir tai, kad daugumo 
dingą dar ir tai, kad dau
gumoje tai buvo europie
čiai, kurte daugiausia lai
kėsi savo grupėse ir prie 
savo stalų.

Aukštutinės salės pa
kraščiais tos pačios etni
nės grupės buvo išdės
čiusios savo parodėles; 
šalia europiečių , savo 
liaudies meną buvo išsta
tę filipiniečiai, japonai, 
pietų korėjiečiai, armėnai 
ir kt. Kaip ir europiečiai, 
jie daugiausia turėjo 
įvairiausių rūšių rank
darbių. Daugumoje atski
rų etninių grupių stalai 
atrodė daugiau kaip puoš
nių krautuvių vitrlnos,bet 
visgi buvo malonu stebė
ti, ypač europiečių, liau
dies meno telkinius.

Lietuvių skyrius, taip 
?at kat. moterų tvarko
mas, išsiskyrė iš kitų ir 
patraukė daugiau publi
kos dar gal ir tuo, kad čia 
viskas buvo «dstematingal 
sudėstyta. Ypač puošnus 
ir turtingas buvo gintaro 
dirbinių rinkinys. Traukė 
akis gražūs tautiniais 
raštais ir įrašais Išausti 
rankšluosčiai, staltiesės, 
nėriniai, medžių droži
niai. Minėtinos iš vandens 
kriauklių sulipdyto? vazos 
ir įspūdinga Kalėdų eglu
tė, tikrai meniškai šiau

1973. XII. 20 - - 

dlnukais išpuošta.
Tuo pačiu metu, dviem 

tarpais, aukštutinės salės 
didžiulėje scenoje vyko 
festivalio meninė dalis, 
kurtą atidarė Londono 
miesto burmlstrė p. Jane 
Bigelow.

Meninę dalį papildyti 
Liaudies Meno Taryba 
buvo pasikvietusi Toronto 
ukrainiečių meninį an
samblį ’’Kijevas”. Atvyko 
gausi šokių grupė,mer
gaičių choras ir trijulė 
— dainininkių. Pasirodė ir 
kiti Londono etninių gru
pių vienetai : Londono 
lietuvių'"'” Baltija”, lenkų 
šokėjai ’’Krakovlak” Ir ki
tų tautų mažesnės grupės.

Gausios įvairiatautės 
publikos dėmesį pirmiau
sia patraukė uki’ąiniečtų 
ansamblis ’’Kijevas". Tie
sa, jų šokiai publikos ka
tutes audringai iššaukda
vo gal ir todėl, kad,ypač 
vyrų judesiuose, buvo, gar 
lin ą sakyti, gana daug 
akrobatinio vikrumo. Be 
to, visų šokėjų ir choris
čių puošni apranga traukė 
akis, ne? ukrainiečių tau
tiniai drabužiai labai 
spalvingi, margi, blizgan
tys.

Londono lietuvių ’’Bal
tija", nor§ jos vadovai 
p.p.Chalnauskal buvo iš
vykę Chicagon į tautinių 
šoktų mokytojų kursus, 
pasigėrėtinai pašoko porą 
šokių ir susilaukė labai 
šiltų katučių.

Darniai pašoko savo 
derliaus nuėmimo šoklų 
pynę ir lenkų šokėjai. 
Škotų ir airių šokiai vi
sai skirtingi, lėti, viską 
sukoncentruoja tik į kojos 
judesius. Lėtais deriniais 

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

Įvairūs medžio dirbiniai.

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

13 psl.

pasirodė ir graikų trijulė. 
Būdinga, kad škotų, ypač 
vyrų tarpe, nesimatė jau
nimo. Tuo tarpu vist kiti 
vienetai sudaryti iš žy - 
dinčlo, su giedria šypsena 
jaunimo.

Londono miesto liau
dies meno tarybom pirūki
ninkė džiaugėsi festivalio 
pasisekimu. Ji labai dėko
jo visiems už taip įvai
riopą etninių grupių kul
tūrinių apraiškų pade
monstravimą. L.E-tas

POPIETĖ SAVUOSE. . .
( Atkelta ir 5 psl.) 

žiūrinėti spalvotus pusla
pius. Pirn taus ta svečių 
akb patraukė priekintarr e 
puslapyje esančios šeštos 
pus nuogė c- modistės, de - 
monstruojančios tai (1971) 
vasarai maudymosi bikini 
eilutes. Parašas po nuo
trauka teigė, kad žurnalo 
sekcljoje”Community"bu- 
slą daugiau ir eiklesnių 
pavyzdžių. Svečių dėmesį 
atkreipęs žurnalas-prte- 
das.kaip tik ir buvusi toji 
vieta, kurią namo šeimi
ninkė norėjusi parodyti. 
Pamatę modisčių nuotrau
kas ir jų kukliąją apran
gą ant stalo atskleistame 
žurnale svečiai nustebo. 
Visiems buvo labai aišku, 
kad prieš juos esančio? 
nuotraukos daryt o p Port 
Credit esančiose lietu
viškose kapinėse. Pridė
tame prieraše paaiškinta, 
kad tai esąs arch. Valter 
Llačo amfiteatrą vaizduo
jąs dinamiškas kūrinys 
Lietuvos kankiniams (Li
thuanian martyrs). Gabus 
fotografas John V tilts 
spalvotom išplovom pada

rė pasigėrėtinų, bet kaipo 
tokioje vietoje su estetika 
nesiderinančių nuotraukų. 
Vienoje iš jų gan įdomiai 
paimta bikini modeliuo
janti modistė. Žiūrint į tą 
nuotrauką atrodo, kad toji 
mergiotė užsikorė ant pa
čios viršūnė ? visiems 
gerai pažįstamų cementi
nių plokščių, taip vadina
mo laisvės paminklo, ku
ris Bendruomenei kainavo 
$37,000. Kito? modeliuo
tojos, demonstruojančios 
vasarinę aprangą ir kuk
lesnio kirpimo maudymo
si eilutes nufotografuotos 
pavieniui ir grupelėmis 
žurnaliuke pavadinto am
fiteatro fone.

Prie ctalą ?ėdėję ir 
laikraščiu besidomėję 
svečiai bematant pasi
keitė. Tik ką vyravusi ge
roji nuotaika buvo kažkur 
dingusi. Žmonė? pasijuto 
atradę kažką tiek nema
lonaus, nebedrįsdami net 
pažvelgti vieni kitiems į 
akis.Tokia laikraščio iš
daiga buvo palietu? gilu? 
lietuviško^ garbės aspek
tas,nerūpestingumo pasė
koje atšiaurę? neaiškiu 
polėkių platumoje.

MIRUSIEJI KALBA...
( Atkelta i £ 12 psl.) 

laiminga, jei ji gaus išo
rinės Mongolijos statusą.

Šviesi Martyno Jankaus 
asmenybė ir jo atmini
mas, jo patriotizmas ir 
ištikimybė Lietuvai ir

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU, SIUVĖJAS

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

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

W. Lapenat 
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.O.
[vairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų išpardavimas -tel. 366-6237/3896

C. K. Jonys - Januškevi čius,
kuriam 1973 m. Albertos uni
versitetas Edmontone suteikė 
filosofijos daktaro laipsnį ci
vilinėje inžinerijoje.

lietuvių tautai —didelis 
kontrastas tiems lietu
viams, kurie leidosi sve
timųjų suviliojami ir įve
liami į Lietuvai ruoštas 
pinkles.

Paskutinį kartą aplan
kiau Martyną Jankų karui 
pasibaigus, tremtyje, kat 
jis jau gulėjo mirties pa - 
tale Šiaurės Vokietijoje. 
Pasveikinau tuomet jį, 
kaip Vliko /Vyr. Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
to/ Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas,ir tuomi kaip 
ir pabrėžiau, kad kova už 
Lietuvą,kurią jis taip my
lėjo, yra tęsiama.

Vaclovas Sidzikauskas’.* 
o Mirė Birutė Novlckienė, 
kuri ilgesnį laiką sirgo. Ji 
gyveno prie dukter? New 
Yorke.
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st. Catharines
SPAUDA

Iš spaudos atrodo, kad 
§t. Catharine pritilo, bet 
veikla vyksta gerai ir gy
vai, kaip ir anksčiau. Tik
tai mūsų korespondentai 
laiko atvžilgiu pakliūva į 

, asmeniškų reikalų sunku
mus. Ateityje įžadam taip 
pasitvarkyti,kad vis šis tas 
būtų ir apie mūsų objekty
vią veiklą. G i rašyti tenka į 
abu laikraščius, nes prie
tarai iš mūsų dar nėra iš
nykę kai neretas mano, kad 
vieno kanadietiško lietuviš
ko laikraščio užtektų. Tuo 
būdu žiūrėk ką parašo vie
nas laikraštis, o neparašo 
ką kitas. Tai juk būtų tik 
pusė lietuviško gyvenimo 
istorijos. Kaip nežinoti ki
tos pusės?

Kitas skrudžiškai taupo 
centą visai ne ten kur rei
kia. Žiūrėk suruošia balių, 
išleisdamas sumas pinigų 
ir vietoje to, galėtų užsisa
kyti ne tik kanadiškus, bet 
ir daugiau laikraščių.

KULTŪRINĖ VEIKLA
Eina puikiausiai. Mo

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bjl. B.C.L.
168 Notre Dome Street E.juite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

27.6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE S25 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų 678 - 3660

NOTARAS

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

Suite 417, Montreal, Que.

. Tel. 871- 1430

Dr.V.Giriuniene
Dantų gydytoja

5330 L'Assompticn Blvd.

Montreal, ,

Tel.. 255-3535

Dr. J. Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel: 866-8235, namų 488-8528.

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, 1 el. 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

kykla veikia ir joje mokosi 
beveik visi kam mokytis 
reikia. Nebesant vaidų .su
eina ir tėvai ir vaikai,ir 
lietuvybės darbas virte 
verda. Net tų šeimų,kurių 
vienas yra ne lietuvis ar 
ne lietuvė-visi vaikai daro
si pavyzdingi lietuviukai, 
tautiniuose drabužiuose jie 
dalyvauja, kur tik to daly
vavimo reikia.

Žinoma, visko pasidi
džiavimas yra Nemuno 
ansan blis. Ir tas ansam
blis ne merdi, bet žydi ir 
banguoja nuostabiai. Ve
dėja Stasė Zubrickienė 
yra netik puikiai atrodanti 
lietuvė, bet dar talentinga 
menininkė.

Viską, žinoma, remia 
tėvas Juvenalis Liauba 
OFM, tai kunigas su tikru 
pašaukim u dirbti ir lietu
vybės darbą.

RENGINIAI
Jų daug ir labai dideli. 

Šauliai pav. atšventė savo 
vėliavos įsigijimą ir tuo 
pačiu sujudino visą kraš
tą. Vienuolika vietovių 
dalyvavo ir lietuviškose 
pamaldose, o kiek žmonių,

kiek uniformų! Visa tai, 
aišku, yra lietuvybės dva
sios pakilimas.

Yra malonus faktas tat, 
kad į mažą St. Catharines 
koloniją laikas nuo laiko 
vienu ar kitu tikslu suva
žiuoja žymūs Kanados ir 
Amerikos veikė ja i,-maty
ti esame to verti.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Irgi praėjo pasigėrėti

nai. Puiki programa, ge
ras pravedim as, daug 
žmonių. Šiais metais da
lyvavo ir reta lietuvybės 
gyvenimo įžymybė : pre
zidento K. Griniaus žmo
na. Jai žmonės plojo su
stoję ir labai širdingai. 
Reikia tikėtis,kad ir ma
tysime dažniau »nes jos 
sūnus, irgi stiprus lietu
vybės veikėjas, apsigyve
no kaimyniniame Buffalo 
mieste, o to miesto lietu
viai dirba ranka rankom 
su visu Niagaros Pusia
saliu.

NAUJA B-NĖS 
VALDYBA
Jau vėl turime naują ir 

gerą valdyba. Visi patyrę 
lietuvybės darbe, visi la
bai malonūs žmonės.
Jiem visų parama užtik
rinta. Laukia daug darbų, 
ne ši b-nė dirba lietuvy
bės darbą gyvai ir ener
gingai. Linkime sėkmės!

SUKAKTIS
20-metų vedybinio gy

venimo sukaktį atšventė 
Joana ir Algis Zubrickai. 
Sulaukė daug giminių bei 
svečių ir daugybės linkė
jimų, nes be jų šio krašto 
lietuvybės veikla nustotų 
savo blizgesio. Abu atsto
vauja lietuviams ir kitų 
tautybių reikaluose kada 
tik jų reikia.

sukūrė šeima
Marijos ir Antano 

Gverzdžių sūnus Algiman
tas sukūrė šeimą. Turi 
atsakomingą tarnybą imi
gracijos departamente. 
Žymiausia šio krašto jau
nimo veikėja jo sesuo Ni
jolė, dabar studijuojanti 
Londone, Ont., įdomiai ir 
sumaniai pravedė vestuvių 
pokylį. Kor.

20 METŲ
VEDYBŲ SUKAKTIS •

Algimantas ir Joana 
Zubrickai lapkričio 24 d. 
šventė 20 metų vedybų 
sukaktį. Sukakties pami
nėjimą suorganizavo B. 
Tamulionienė, O. Šukienė 
ir V. Žemaitienė erdviuo
se Zubrtckų namuose. A.

G
pharmacie

anfton
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-9742 ;7626 CENTRALE LASALLE

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

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

Algimantas ir Joana Zubrickai
ir J.Zubrickų gerbėjų su
sirinko gausus būrys, ku
rie atvyko iš tolimų Ka
nados ir Amerikos mies
tų. Šia proga norėjau iš
kelti solenizantės Joanos 
Zubrickienės praeities 
pergyvenimus.

Pirmą kartą komunis
tinei Rusijai okupavus 
Lietuvą, sovietai buvo už
simoję išgabenti iš Lietu
vos dideli skaičių ramių 
saųo krašta mylinčių lie
tuvių vergo darbam-s arba 
lėtai mirčiai į Sibirą. Į tą 
sąrašą pateko ir Joanos 
tėvai, A. ir O.Šukiai su 
vaikais. Joanos tėvelis 
Antanas Šukys buvo sava
noris—kūrėjas ir už drą
sumą ir sumanumą kovo
se dėl Lietuvos laisvės 
buvo apdovanotas 3 Vyčio 
kryžiais ir visa eile kitų 
medalių. Jie, nujautė pa
vojų iš okupantų ir buvo 
priverstas keisti gyven
vietes. Tačiau Joana.bū- 
dama vos 8 metų^etenka 
savo mylimos mamytės. 
Ž taurieji komunistai pa
gavę | išvežė į Sibirą. Iš 
pat jaunystės Joana teko 
augti be mamytės. Taip • 
Joanai teko rūpintis ne 
tik savimi * bet pridėti 
rank^ ir prie jaunesnės, 
sesutės Birutės ir bro
liuko Algiuko. Nežiūrint 
sunkumų , ji u ryžtingai 
lanko mokyklą ir artinan
tis antru kartu komunis
tinei Sovietų Rusijai į

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmas aukotas,
* 1

11-12 kambarys
T ei: 932 - 6662; namų 737 - 9681. Į ~ 
Lietuvą , Joana su tėveliu 
pasitraukia į vakarus ir 
apsigyvena Vakarų Vokie
tijoje. Iš Vokietijos 1948 
metais °u tėveliu išvyko 
į Angliją. Ji^būdama Va
karų Vokietijoje, Anglijo
je jungiasi į tautinių šokių 
grupes, chorus, vaidini
mus ir Joana 1953 m.at
vyko į Kanadą* Tais pa
čiais metais ištekėjo už 
A.Zubricku. ' ?

Joanos protestas prieš 
Sovietų Rusijos smurtą 
są ir reikalavimas grą
žinti visiems vergams 
laisvę, ten kur buvo iš
vežta jos mamytė nesuma
žėjo iki šios dienos.

Joana buvo ir tebėra 
tvirta savo principuose, 
kovoje už Lietuvos lais
vę. Ji žino kad Lietuvos 
vardą išgarsinti galima \ 
per tautinę veiklą, ruc į 
šiant demonstracija 
prieš Lietuvos okupantu, 
ji žino kad demonstraci
jos prisideda prie pa
lengvinimo skriaudų bro
liams okupuotoje Lietuvo
je, todėl ji, jos vyras Al
gimantas ir vaikai vi
suomet pareigingai įsi
jungia ne tik į eiseną, bet 
ir į demonstracijų ruošą.

A. ir J. Zubrickai yra 
vieni iš tų kurie sugebėjo 
savo vaikus įtraukti į lie 
tuvišką veiklą. Kai kuri ( 
kaltina,kad tėvai yra kah ) 
ti, kurių vaikai šalinasi 
nuo lietuviškos veiklos. 
Dalinai yra pagrindo tam 
tikėti. Dažniausiai, kur 
tėvai nuoširdžiai remia ir 
dalyvauja tautinėje veik
loje, ten ir jų vaikai jau
čia pareigą dalyvauti ir 
sąžiningai atlikti įsipa
reigojimus.

Solenlzantams Zubric- 
karr s savo ir visų daly
vių vardu linkiu ilgiausių 
ir džiaugsmingiausių me- 

—JrŠarapnickas'
N EP RIKL AU SOMĄ
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pobūvis Jeruzalėje
Užpraeitą šeštadienį "Ne- žydų k topinė "raudų sie-
priklausomos Lietuvos" 
suruoštas pobūvis Aušros 
Vartų parapijos salėje 
daugelio nustebiu ui iš
virto į pobūvį Jeruzalėje! 
Apie tris ketvirčius pus
antros valandos truku
sios paveikslų — skaidrių 
rodymo progran os atite
ko Jeruzalei. Ir ko ten 
nębuvo parodyta ; ir Kris
taus gimimo vieta,ir aly
vų kalnas su 2500 metų 

enumo alyvų medžiais,ir 
Jordano upė su iš jos pa
švęstą vandenį bęsemen - 
člais turistais, ir velnio 
gundymų vietos,ir 40 die
nų pasnikavimo dykumos, 
ir Piloto rūmai, ir Kry
žiaus nešimo gatvės, ir 
Golgotos kaina s,ir dešim
tys bažnyčių, pastatytų 
ant krikščionims brangių 
istorinių vietų. Neužmirš
ta ir Mahometo dangun 
žengimo uola viduje ara- 
ams šventos mečetės, ir

na", ir jų kooperatiniai 
ūkiai - Kibutzai, ir apžel- 
dytos Izraelio dykumos,ir 
daugybė kitų dalykų, kurių 
čia neišvardysi. Visas 
tas skaidres lydėjo taik
lus atsargos kapitono, o 
dabar Cartier CEGEP 
profesoriaus, J. Kisie
liaus apibūdinimas, tiesa 
ne lietuvių, bet anglų kal
boje. Teisingai jis pasakė, 
kad lietuviškai jo komen
tarai neišeitų nei tiks
lūs, nei įdomūs. Tik nuo
stabu, kad iš Kipro, į kurį 
jis tada Jungtinių Tautų 
pasiųstas kaip paliaubų 
prižiūrėtojas, berods, 
nebuvo nė vienos skal - 
dr e s. Nebuvo nė iš ten pat 
esančios istorinės Grai
kijos. Tuo tarpu visiškai 
neblogai buvo pavaizduo
ta Pietinė Korėja su jos 
karo nualintais laukais, 
primityviomis ūkininkų 
virtuvėmis, korėjiečių

-LAURENT PASTRY-
73 5 Decarie, St. Laurent, Montreal, P. Q.

Tel. 7 44 - 5000
(Savininkas Ignas Zizas)

KASDIEN KEPAMI DANIŠKI SU VARŠKE IR 
PRANCŪZIŠKI PYRAGAIČIAI. ,

Galima užsisakyti vestuvinius ar sukaktuvinius 
tortus ir kitus skanėsius. Taip pat parduodamas 
visokios rūšies konservuotas maistas, sūris, duona 
ir kiti produktai.

- Kalėdinis ir naujametinis ilgą suknių pasirinkimas.'
- Laukiamos lietuvės moterys užeinant ! \ U. j
- Speciali nuolaida iki 20% ! T ° o 5 į' ° '
- Draugiškas aptarnavimas ! M ' į i c » r a®

— JOLIE DAME
•. e

■ EUROPIETIŠKOS RŪŠIES IMPORTUOTŲ SUKNELIŲ 

‘ IR ITALIŠKU MEGZTINUKU

25 Church Ave. Verdun (Prie LaSalle Blvd.}
Adara nuo 2 vai. po pietų kiekvieną dienų ■

Jette & Frėres
I

Tik Cascade 
apmokate 
mėnesinę _ _
elektros saskaita. e »

g.o

Hydro - Quebec 
Ms to was, 

kuris išnuomuoja 
ir įrengia karšto 
vandens šildymą.

1

1.75
par mon 

>«•» month

40
Visi kiti vandentiekio ir šifdym^ 
taisymai ir nauji [rengimai. Taip 
pat gazinių priemonių pardavimas 
ir įrengimas. Veltui įkainavimas. 

Jettė & Frėre Li
Plumbing & Heating kontraktorius.

2.25

L
 par mots 

per month

60
140-2e AVENUE - 366-0330

V Bacėnas All Seasons Travel, b.d.
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

BELLAZZI LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija., Ten - Test. 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7682. BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941
-i ■ . ■ ■ ...........................................................

t.' ‘ iv.Cr’*'
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vaikais, seniais, paaug
liais ir kareiviais.

Antrąją, daug trumpes
nę programos dalį užpil
dė aktyvios Kanados ka
riuomenės majoras R.V. 
Paukštaitis, dabar dirbąs 
vyriausiame kariuome
nės štabe. Jis buvo Jung
tinių Tautų išsiųstas į 
Pietų Vietnamą kaip pa
liaubų prižiūrėtojas, ta
čiau Kanadai iš paliaubų 
priežiūros komisijos pa
sitraukus, grįžo į Ottavą. 
Jo skaidrės irgi toli gra
žu nesirlbojo vien tarny
ba ir kariškais vaizdais. 
Jose galėjai matyti ir 
Vietnamo turgų, ir pra- 
bangingus kaimus, ir pri
mityvių laivų pilnus uos
tus, ir neaprėpiamus 
džiunglių plotus, ir žino
ma, pačius Vietkongo,

šiaurės Vietnamo ir Pie
tų Vietnamo karius bei 
visų keturių kraštų pa
liauboms prižiūrėti at
siųstus kariškius (Kana
dos, Lenkijos, Suomi jos ir 
Indonezijos). Priedu buvo 
parodyti kai kurie vaizdai 
iš Siamo imperatorių 
miesto Bangkoko ir Rytų 
Azijos prekybinio centro 
Hong-Kongo. Ji5 apibūdi
nimus padarė lietuvių kal
boje.

Daugelis ne per skait
lingų pobūvio dalyvių bu
vo maloniai nustebinti to
kiu skaidrių įvairumu ir 
gera kokybe. Iš skelbimo, 
kiekvienam piršosi m įn
tls, kad teks matyti tan
kų, patrankų ir sunkveži
mių vilkstines, aerodro
mus ir karines unifor
mas,kurių mes vis esame

iki kaklo prisižiūrėję na
tūroje per aną karą.Gi 
vėl kiti bijojo, kad teks 
žiūrėti į karo sužalotus 
invalidus, ligonis, ir kitų 
nemalonių karo padarinių 
vaizdus.

Ar ne vertėtų tą skai
drių rodymą pakartoti, 
kad ir be vakarienės bei 
kitų priedų ?Kiekvienas ir 
kiekviena po tokio seanso 
jaustųsi kaip atlankęs vi
sas šventąsias Jeruzalės 
vietas ir dar priedu pa
matęs kitų egzotiškų 
kraštų vaizdų,kurių tikrai 
retam bus proga pamaty
ti.

Pobūvį trumpu žodžiu 
pradėjo ir užbaigė "NL" 
pirm. J. Norvaiša-Girinis, v 
Seimininkės svečius ska
niai ir gausiai pavaišino.

P. Rudinskas

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

POINTE CLAIRE, P.O.
601 St. Jeon Road. 
Tel. 695.3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai

• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• Montrealiecfiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.
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IMPERIAL-CHRYSLER-’OODG E-CHARGER 
CORONET -CH ALL ENG ER - SWINGER - n 

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE • LASALLE.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reauli 
Išorės (Body) taisymas ir dažymo* 
garaže ir moderniomis priemonėmis. 
De L a Verendrye prie Lapierre, tel.

laSa/le Joto Specialist Regi
7725 George Street 

La Salle,Que. •

TEL:
366-0500,366-4203

Taisymas ir dažymas auTomobįlių 
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

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

★★★
TEL. 366-7281 
*****★******♦*<

e Atliekami mechaniniai darbai

e (lores taisymas ir dažymas
e Dunlop padangos ir baterijos

Pardavimas gazolino ir alyvos- lietuviams nuolaida.
Sarininkai: y. 389.0571 Ir J. Z<nr, 365-J252

15 psl.

19

19



JAUNŲJŲ TALENTŲ 
VAKARUI ARTĖJANT 
Ketvirtasis Jaunųjų Ta

lentų vakaras įvyks atei
nančių metų gausio mėn. 
26 dieną Aušros Vartų 
parapijos salėje. Jau jis 
artėja, laiko liko neper- , 
daugiausiai. Todėl malo
niai kviečiamas visas 
Montrealio lietuviškasis 
jaunimas jame dalyvauti 
ir nedelsiant užsiregis
truoti pas J. Šiaučiulį, 
tel : 768-3674.

Jaunųjų Talentų vaka
ras bus gera proga jau
nuoliui ar jaunuolei pasi
rodyti su savo pamėgtais 
meniniais sugebėjimais, 
ne tik savųjų tarpe, bet ir 
platesnės visuomenės 
aplinkoje.

Kas žino, gal šis tavo 
pasirodymas bus ne tiktai 
tavo gyvenimo ateities 
raktas, bet ir lietuvybės 
išsilaikymo laidas?

Jaunųjų talentų vakaro 
programa priklausys nuo 
pačių programos dalyvių, 
kaip joje pasirodysite su 
savo kūryba. Numatoma 
deklamacija, dailusis 
skaitymas, muzika, daina
vimas, ir t.t.

Šį ketvirtąjį Jaunųjų 
Talentų vakarą, kaip ir 
praėjusius, rengia Morn 
trealio lietuvių Žvejotojų 
- Medžiotojų klubas ’’Ni
da”, kuris taip pat kviečia

ir visa Montreallo visuo- u
menę jame dalyvauti, pa
remiant jaunųjų pastan- v
gas. ' J.S.

NL surengusi Montrealio lietu
viu visuomenei paveikslu (skaid
rių) parodymų iš retai pasitaikan
čių pasaulio kraštų, nuoširdžiai 
dėkoja Justinui Kisieliui ir rnaj. 
R.V.PaukštaiČiui, kurie pasitarno- 
vimą atliko be jokių išlaidų ren
gėjams. Tai pat didi padėka Auš
ros Vartų parapijos klebonui Tėv. 
J. Kubiliui ui duota, veltui naudo-

Nemaža padėka visiems pobūvio 
talkininkams, o ypaf dirbusioms 
prie vakarienes maisto paruošimo, 
priešakyje, su šeimininke M. Kas-

pobūvio daly vi ams. NL.

• Šv. Kazimiero parapi
jom įvykęs FU^trlnklma? 
gruodžio 2d., darlnko 3 
nauju? narius į parapijos 
komitetą - O. Cečkau<kle- 
”ė, K.Strausą ir J.Skučą.

PADĖKA

NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V.Pėteraitis
353 - 9960 / Namų721- 06 14
UNITED TRUST REALTIES
7995 Blvd. Les Gaieties. D’Aniou.P.Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL.727-3120 Namų 376-3781
Agentūra v_e i k i a nuo 1945 m.

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

RENGIADLK VYTAUTO KLUBAS

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUI
gruodžio 31 d. 8 vai. 30 min. v akaro, didžiojoje klubo saleje

2161 St. Catherine East, Montreal, P. Q.
- VAKARIENĖ
— Šokiai prie puikaus orkestro "Los Caballeros”
— Turtingas baras

Prašome įsigyti bilietus iš anksto, nes gali pritrūkti vietų.
Dėl bilietų ir stalų rezervavimo kreiptis Į Klubą pas K. Martinėna-522-2353, 
pas L. Guda - 482-6543 arba pas pirm. J. Skučų - 722-6152 -

Klubo Valdyba

SKAUTIŠKOS KŪČIOS
Artėjant šventėmis, vi 

sos šeimos ruoštasi Ka 
ledoms. Taip ir skautiška 
šeima švęs Kūčias I Šv. 
Kazimiero parapijos sa
gėje, gruodžio 21 d.7 vai. 
vakaro. Kviečiame visus 
skautus, skautes ir jų tė
velius atsilankyti ir šia 
proga palinkėti vieni ki
tiems geriausių švenčių.

Skautai ir skautės

• KLB Montreallo Apy
linkė? įvykę? susirinki
mas gruodžio 9 d. Seselių 
namuose, išrinko.į valdy
bą šluos asmenis: S.Pie- 
čaltlenę, V. Sušlnską, J. 
Šlaučiulį, V. Pakalniškį, 
A.Mylę, N.Bagdžlūnienę, 
J. Adomonį Irdr. A.O. 
Jaugellenę.
• Susirgęs J.Melštas ir 
J. Mtlaknis, kurte gult 
Montreallo gen. ligoninėje.

MONTREAL WEST ) 
JOK AUTOMOBILE

LEONAS GURECKAS 
Soles Manager 

(Lietuvis atstovas)

Pontiac ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITI KETINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS 

PASITARNAUS !

GM

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE ■ 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
■Managonu 

LEO GUREKAS

muMontreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the end of Sherbrooke Street West) ____________________ _______

LI TA!
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 

Telefonas: 766 5827

..... 6%
......6,5%

1.5 %
__... 8%.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines _____ ________ g %
Nekiln. turto ________ ®%
Čekių kredito _____  9%
Investacines.... .  nuo 0,5% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000

y-
7

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas
Tenn. ind. 1 m...
Term. ind. 2 m. ...
Term. ind. 3 m. . . . ------8,5%.
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dą iki $2,000 už taup. s tos suma s J už paskolos sumą.

Koopcrotyvinė nomt^(iki 4 butų) ir nomo inventoriaus apdraudė. 
Kreiptis: Gil Constantini.C.I.B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

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