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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

ALYVOS REIKALAI 
TVARKOSI
Nesenai Įvykusi Kanados 

Federalinės ir Provincinių 
valdžių finansų mlnlsterių 
konferencija Išsiskirstė ne
priėjusi susitarimo nei dėl 
alyvos kainų Kanadoje, nei 
dėl mokesč tų pas Iskl rstymo. 
Nebuvo vieningos linijos ir 
ta,rpprovincijų: Naujoji Ško- 

*lija rėmė Federalinės val
džios liniją, trys vakarinės 
provincijos priešinosi, ©On
tarijo ir Kvebekas ieškojo 
kompromisų. Atrodo, kad 
pasidalinimas nuomonėmis 
nors ir neprivedė prie susi
tarimo, bet turėjo teigiamų 
pasėkų. Priešiškiausias Fe
deral inel valdžiai Albertos 
premjeras Langheed jau pa
darė kaikurias išvadas ir 
sutiko sumažinti provinci
nius mokesčius alyvos kom
panijoms ir net grąžinti dalį 
Užpraeitą laiką. Tuo norima 
jas paskatinti tolimesniems 
alyvos šulinų gręžimams ir 
naujų alyvos laukų ieškoji — 
mul. Turtingų alyvos smė
lynų išnaudojimui, vietoj pa
sitraukiančių privačių kom - 
panljų siūlosi Federalinė 
valdžia. Ji taip pat sutinka , 
kad alyvos kainos Kanados 
vidaus rinitoje nuo vasaros 
turėtų būti padidintos. Taigi, 
nejučiomis einama prie 
kompromisų ir prie vienokio 
ar kitokio susitarimo.

Nesenai Vienoje įvykus 
13-kos alyvą eksportuojančių 
kraštų konferencija nutarė 
pakelti alyvos kainą tarptau
tinėje rinkoje 38 et. už stati
nę, taigi palyginti labai ne
žymiai.

PUVĖSIAI STATYBŲ 
UNIJOSE

Quebec’o statybos pramo
nės negalavimams tirti ko
misija, vadinama jai pirmi
ninkaujančio teisėjo Cliche 
vardu jau spėjo atsiekti sen
sacingų rezultatų. E ii ė aukš
tų unijos pareigūnų atsista
tydino, kiti net spėjo išvykti 
"atostogų” į Floridą ar Kubą. 
Pačiai statybos unijai Que
bec Federation of Labour 
paskyrė savo viceprezidentą 
Fernand Daoust visagaliu į- 
galiotlniu unijai apvalyti.

Matyt, buvo bijoma,kad to
kį administratorių anksčiau 
ir vėliau paskirs teismas. 
Jet ir pats Federacijos pre

zidentas Laberge aptilo ir 
nebešaukia apie"demokrati- 
nį” supuvimą ir reformų 
reikalą. Paskutinėmis die
nomis paaiškėjo, kad eilė u- 
nijos pareigūnų aktyviai da
lyvavo juodosios rinkos pas
kolų išdavimo sauvalėje, iš
lupant iš neapdairaus skoli
ninko po kelis šimtus ir net 
kelius tūkstančius metinių 
palūkanų. G rusinimai, mu
šimai, sužeidimai ir net nu
žudymai laukė tų,kurie ban
dė priešintis. Tik nuostabu,

kad tie lupikautojai 
vaikšto laisvi, nors 
vardės žinomos ir 
veidai puošia laikraščių iš
pusi apius. . .

ŠVEICARAI ATIDARO
SĄSKAITAS
Šveicarija ligi šiol buvo 

labiausiai mėgiama piniguo
čių vieta kapitalams laikyti. 
Mat,Šveicarijos bankai sąs
kaitas laikė visiškoje pas
laptyje, net teismai neturėjo 
teisės priversti išduoti pi
nigines paslaptis. Tačiau, 
"nešvaraus pinigo” verži
masis į Šveicariją, ypač iš 
JAV, atnešė ir čia permainų. 
Šveicarijos parlamentas pa
tvirtino juridinės pagalbos 
sutartį su JA V,pagal kurią 
nuimamas bankinės paslap
ties Išlaikymas, jeigu tatai 
reikalinga kovai su organi
zuotais kriminalistais.

tebe
ik pa- 
net jų

“ BENDRUOMENYBĖS
džlo 13 d. įdėjo ilgpką 
straipsnį apie Simo Kudirkos 
priėmimą Washington’e. Ja
me smulkiai aprašytas Ku
dirkos bandymas pabėgti iš 
Sovietų laivo Ir apie jo grą
žinamą sovietams, nuteisimą, 
ištrėmimą 1O m . Sibiran, 
pastangos jį išvaduoti ir jo 
ątvyklmas su šeima į JAV.

Straipsnyje aprašoma 
skaitlinga S. Kudirkai pa
gerbti konferencija Wa- 
shington’Ą kurioje jis buvęs 
pr'Imtas,kaip herojus, ir 
kurioje pareiškęs ypatingą 
džiaugsmą dėl savo laisvės, 
dėl atvykimo į JAV, tačiau, 
nepamiršęs skriaudžiamųjų 
savo tautiečių Sovietų Rusi
joje reikalaudamas pilietinių 
laisvių sovietų žmonėms, ku
rios ten sumintos. Gale, 
straipsnio primenama, kad 
panašią kovą už savo šeimos 
išvadavimą iš okupuotos 
Lietuvos dabar pradėjęs ki
tas lietuvis Aloyzas Jurgutis

IŠ VLIKO VICEPIRMININKO J. AUDĖNO PRANEŠIMO - 
(VLIK’o seime 1974 m. gruodžio mėn. 7 d., Bostone)

Informacijos yra plačiau
sioj! Vilko veiklos sritis , 
daugiausia bendradarbių ir 
lėšų pareikalaujanti. Ji tel

ekiama opkupuotajai Lietuvai 
laisviems lietuviams, plačia
jam pasauliui ir Lietuvos 
priešams. Visi turi žinoti, 
ką ve Ošia laisvieji lietuviai, 
kas vyksta okupuotoje Lietu
voje, kas kalbama arba ra
šoma apie Lietuvą svetimuo
se kraštuose.

Informacijai naudojami 
šaltiniai

Gerai informacijai duoti 
reikia naudotis ir patikimais 
šaltiniais.

Piimasis žinių šaltinis 
yra pats Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas: jo 
se im o,

kai nuleido pirmąjį sovietų 
lėktuvą Trebzonde, Turkijoj. 
Vėliau Vytautas ir Gražina 
Simokalčlal mėgino nutupdy
ti sovietinį lėktuvą Švedijoje. 
Tų pačių metų lapkričio 23d. 
prasidėjo Simo Kudirkos 
sunkaus kelio odisėja.

1972 m. mus pasiekė daug 
"Lietuvos pogrindyje paruoštų 
dokumentų, kurtais buvo šau
kiamasi laisvės. Tais pat 
1972 m. susideginimai Lietu
voje savo gyvybes paaukoju
sių Romo Kalantos, Stonkų 
Andriuškevičiaus ir Žali- 
kausko, privertė kalbėti kitų 
tautų spaudą, kurių benidra- 
darbiai šią žinią perdavė iš 
Maskvos.

Paskutiniu metu padažnėjo 
pasaulinės spaudos Maskvoje 
reziduojančių atstovų lanky
masis Lietuvoje. Jie gana 
plačiai aprašinėja savo įs
pūdžius ką matė ar patyrė 
su atsakingais pareigūnais 
pasikalbėję. Šie aprašymai 
tenka imti ir perduoti atsar
giai, kad nepaklluvus į pro
pagandos tinklą. Labai svar
bu, kad tuose aprašymuose 
teisingai paliečiama Lietu
vos istorija, dažniausiai iš
keliamas faktas, kad nuo 
1940 m. Lietuva buvo sovie
tų aneksuota.

Informacijos teikimas
Vliko informacijomis sie

kiama atlikti du uždaviniai: 
viena, informuoti savus ir 
svetimuosius kas Lietuvos 
laisvinimui daroma, ką pa
saulinė spauda rašo,kaip ei
na gyvenimas Lietuvoje; 
antra: labai svarbu demas
kuoti okupanto melą, Lietu
vos istorijos klastojimus, 
gyvenimo tikrovės iškral - 
pymus.

Informacijos perduodamos 
žodžiu iš trijų radijo stočių 
Lietuvai ir raštu -lietuvių, 
anglų, ispanų, Italų ir portu- 
galųkalbomls. Taip pat Eltos 
leidžiamais biuleteniais, bet 
k nygom is i r b roš iū rom is.

Lietuvių kalba programos 
transliuojamos kasdien. Me
džiaga imama iš įvairių šal
tinių. Jos gausiai yra ir mū
sų laikraščiuose, jos Vilkas 
gauna net apie 30 leidinių.

Kartas nuo karto leidžiam 
seriją apžvalgų iš Lietuvos 
istorijos, tautinį atgimimą, 
valstybinės nepriklausomy
bės atstatymą, kūrėjus-sa- 
vanorius ir 1.1. Pakartotinai 
supažindiname su buvusiais, 
esamais tautos veikėjais, po
litikais ir pan.

Be galo svarbu demaskuo
ti sovietų- nacių suokalbį, 
kuris atkėlė vartus į antrą
jį pasaulinį karą, kokiomis’ 
sąlygomis tie agresoriai bu
vo susitarę užgrobti bei pa
sidalinti Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir kitų tautų teritori
jas. Juk visa ši klaikioji by
la ypatingai slepiama nuo 
lietuvių tautos.

bendradarbių veikla ir dar
bai.

Vilko seimas susirenka 
kartą per metus .Informuoja
ma tauta ir laisvieji lietu
viai, kokiems klausimams 
svarstyti jis renkasi ir vė
liau seklbiami jo nutarimai.

Vliko taryba posėdžiauja 
kas du mėnesiai. Ji nustato 
laisvinimo gaires, priima 
sąmatą, tvirtina apyskaitą , 
kontroliuoja valdybos darbus.

Vilko valdyba turi nuo 30 
iki 40 posėdžių per metus. 
Juose aptariami vykdomieji 
darbai-seimo ir tarybos nu
tarimai, apžvelgiami pasau
liniai įvykiai ir į juos, rei
kalui esant, reaguojama.

Lietuvos diplomatinės tar- 
tarybos, valdybos ir.’nyb°s veikla labai svarbus 

informacijų šaltinis. Taip 
pat lietuvių spaudoje aprašo
ma organizacijų veikla yra 
labai dėkinga medžiaga ra
dijo transliacijoms į Lietu
vą.

Apsčiai m< Jžiagos apie 
Lietuvą ir lietuvius randame 
laisvojo pasaulio spaudoje. 
Šių šaltinių medžiaga labai 
pagausėjo nuo 1970 m., kai 
Pranas ir Algirdas Brazins-

pabėgęs Iš ekskursijos Ju
goslavijoje, dabar atvykęs Į 
JAV.
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iš rezervuotų pirmų 
šventyklos benefakto- 
turtlngleji, "nice peo- 
Iššlama iš jos ir dva-

PRIE ŠVENTOVĖS
Milijoninio didmiesčio 

šventovės durys atsiveria, 
išleisdamos nemažą skaičių 
pamaldžių sielų, atlikusių 
"svarbiausią" metinę krikš
čionio pareigą. Pasibaigė 
vidurnakčio pamaldos. Pa
kyla 
suolų 
riai, 
ple".
slškls į kleboniją poilsiui.

Paskutiniame suole prie 
pat durų pasiliekame dviese: 
apdriskęs,išblyškęs senyvas 
žmogus ir aš. Mes šiandien 
jam tuojau užklijuotume "val
katos" etiketę. Bet kas žino 
jo tikrąją padėtį? Kas galiį- 
žvelgti į jo sielą? Man bu
vo tik aišku: jis čia atėjo ne 
tik pasišildyti,bet ir pasi
guosti šią naktį savąja dalia. 
Gal niekas jo 
šiandien . Net 
praėjo pro jį 
žvilgsniu. Man 
mes abu turėjome daug 
bendro: čia,mes abu ieško
jome Jo, troškome su Juo 
išsikalbėti. . .

Nenoromis man prisimena 
vyskupo F. Sheen puikiai 
charakterizuoti " malonūs 
žmonės"/nice people/. Jis 
labai puikiai atskleidžia tų 
"malonių žmonių" tipą* Ar 
tai nėra kartais mūsų tikra-

nesuprato 
dvasiškis 

su įtariamu 
atrodė, kad

SKELBKITE ADRESUS
Spaudai reikia ne tik In

formuoti skaitytojus, bet Ir 
sudaryti galimybes skelbia
mu reikalu padėti, talkinti.

Pav., nesenai viename Č i- 
kagos dienraštyje buvo pasl- 
k aibė j Imas lietuviško archy
vo reikalu, pageidauta ge
resnio visuomenės bendra
darbiavimo, norima gauti 
daugiau knygų, leidinių. Bet 
padaryta pagrindinė klaida: 
neduotas adresas, kuriuo 
norintieji padėt galėtų pasi
naudoti, siųsti įvairią spau
dą.

Jei to reportažo autorius 
žino archyvo adresą, tai dar 
nereiškia, kad reikiamą ad
resą žino ir šimtai tūkstan
čių Ir kitų lietuvių.

Imkime gyvą pavyzdį: sa
vo leidinėlius siunčiu man 
žinomu adresu: Užsienio 
Lietuvių Bibliografijos tvar
kytojui J. Švedui, 1347 So. 48 
Court, Cicero, Hl. , 6o65o , 
USA.

Paskutiniaisiais metais, 
rašydamas tuo adresu, pra
šau, kad man atsiųstų vė
liausius lietuvių bibliogra
finius leidinius; paskutl- 
nlausią turiu Išleistą 
1967 metais. Deja, niekas į 
mano siuntinėlius neatsako, 
jokių leidinių negavau Ir 
laiškai negrįžta.

Tai kur yra lietuvių bib
liografinė tarnyba, koks ad-

DURŲ ...
sis veidas ?

Šie "malonūs žmonės", jis 
rašo, tai kaip fariziejai 
šventykloje,labai respektuo
jami piliečiai. Tikrovėje, jie 
labai toli nuo Dievo. Nere - 
tai jų intelektas kultivuotas, 
kas llečtakasdlenos įvykius, 
Jų tarpe nemaža,kurie paau
koja gerokai energijos vi
suomenės darbui ar projek
tams, kaip ligoninės,biblio
tekos, bažnyčios, -kad jų pa
vardės būtų įgraviruotos į 
akmenines lentas Ir kad jų 
pasišventimą galėtų išvysti 
visi jų bendraamžiai. Juos 
matysime dažnai užsirezer
vuojant į šventyklų pirmą
sias vietas už pinigą, kad 
visi didžiųjų švenčių proga 
galėtų pamatyti tos šventyk
los benefaktorlus.

T ik rum o je, j ie te no ri žm o- 
giškoš garbės ir jos gauna. 
Ir pats Kristus, ne tiek kri
tikavo tuos,kurie sueidavo į 
konfliktą su įstatymai arba 
kurie bendruomenės akyse, 
stovėjo žemiau respektuoti- 
numo ribos, bet ypač tuos, 
kurie su malonumu jautėsi 
esą "geri", kadangi jie rado 
žmonių, kurie esą dar blo
gesni už juos.

O kas pirmieji sukilo 
prieš Krlstų-valkatos,plgūs 
revoliucionieriai ir išdavi-

resas, kodėl jis taip labai 
slepiamas nuo visuomenės, 
kodėl negalima Išsiprašyti 
bent pakenčiamo bend
ravimo?

Kitas pavyzdys: prieš klek 
laiko vienas savaitraštis 
Kanadoje gražiai paminėjo 
senoko lietuvių katalikų lei
dinio sukaktį Anglijoje, netgi 
raginant užsiprenumeruoti , 
bendradarbiauti. Betgi trūko 
svarbiausio: to leidinio ad
reso’. O be adreso, juk ne
galima nei bendradarbiauti, 
nei leidinio užsiprenume
ruoti. . .

Kitas pavyzdys: viename 
Čikagos dienraštyje, netgi 
kultūriniame priede, pas
kelbtas gerb. G. Ivašklenės 
laiškas, kaip būrelis pasi
šventusių lietuvių Ansonia 
miestelyje, kažlnkur Ame
rikoje, suorganizavo lietu
vių kalbos pamokas sveti
miesiems ar benutaustan- 
tlems žmonėms. Puikus pa
vyzdys pasekti ir kitoms 
lietuvių grupėms. Norėtųsi 
padėti, gal pasiųsti auką ar 
kokį leidinį. Bet Ir vėl-nėra 
adreso *.

Panašių nepllnumų,netiks
lumų, neužbaigtų reportažų 
ar žlnlųpllna užsienio lietu
vių spauda, tarsi rašinių au
toriai viena ranka duotų,kita 
atimtų. Duokite adresus ’.

Jei bendradarbiai, besku
bėdami, praleidžia, redakci
jos turėtų tokių rašinių nes-

kal? Kristų nuteisė mirti ne 
tie, kuriems bendruomenė 
užklijavo "nusidėjėlių" eti
ketes, bet asmenys, iš kurių 
nei vienas neturėjo bylų po
licijoje, nebuvo niekuomet 
areštuoti, ar žinomlkaip nu
puolę. Kristų nuteisė mirti 
taip vadinami " malonūs 
žmonės", kurie bendruome
nėje stovėjo labai aukštai: 
turtingieji, daktarai, teisė
jai, Individai, kurių savlmei- 
lėbuvo pridengiama tik vie
šu duosnumu. Šie žmonės 
pasiuntė Kristų į mirtį. O 
Kristaus draugai,kurie ver
kė ir liūdėjo,kai Jis mirė, 
buvo atsivertėliai,buvę kri
minalistai, prostitutės. Šian
dien mes juos gal pavadintu- 
mėm valkatomis, hipiais ir 
1.1.

Bet kodėlgl "malonieji " 
taip neapkentė Kristaus? 
Kadangi jis visą gyvenimą 
jiems nuplėšdavo apgaulin
gumo kaukes, atskleisdamas 
jų tikrąjį veidą. Supranta
ma, jie nebegalėjo ilgiau pa
kęsti Jo tikrovės atskleidi
mų. Betliejuje gimusį Kris
tų nukryžiavo šie "malonūs 
žmonės", kuriems religija 
yra reikalinga tol,kol ji ne
paliečia jų gyvenimo inte
resų.

Šią puikią charakteristiką 
vysk. Sheen užbaigta šiais 
žodžiais: "Kalvarijos kry
žius stovi trijų civilizacijų 
kryžkelėje, kaip nepatogios 
tiesos iškalbingas liudyto
jas,kad įtakingi, su dideliais 
pasisekimais žmonės, so
cialinių sąjūdžių vadai, 
žmonės, kurie vadinami 
"maloniais žmonėmis" yra 
daugiausiai pajėgūs nukry
žiuoti Dieviškąją Tiesą ir 
Amžinąją Meilę".

Milijoninio didmiesčio 
gatvės mirga Kalėdiniu 
grožiu. Betliejaus dangaus 

i skliaute suspindi nauja 
žvaigždė.

Kaip būtų gražu, kad šią 
šventą naktį ir mūsų šventyk
lose pirmuosiuose suoluose 
matytume kū dyk lūs, vaiku
čius su motinoms ir senelius.

KUN. VACLOVUI MARTINKUI
Šiais metais BALFul suėjo 

30 metų. Spauda apie tai jau 
rašė, minėjo, kėlė banketus, 
o "Lietuvių Dienos" paskyrė 
BALFo sukakčiai net ištisą 
žurnalą. Nieko stebėtina, kad 
BALFas tokios pagarbos yra 
vertas ir kad jo veikla ir 
šiandien yra taip pat svarbi 
kaip ir 1944 metais kai BAL
Fas buvo įsteigtas. Dėja, 
peržiūrėjęs laikraščius ir tą 
patį "Lietuvių Dienų" žurnalą 
nustebau, pamatęs daugybę 
nuotraukų, bet jų tarpe nera
dau buvusio priešpaskutinio 
BALFo Centro Valdybos pir
mininko kun. Vaclovo Martin- 
kaus nuotraukos ir nei žode
lio, kadtoksiš viso yra. Ko
dėl jis taip nuvertintas žmo
gus, dargi kunigas-klebonas ? 
Bevartydamas knygas enci
klopedijas suradau, kadtikrai 
šis kunigas gyvena ir šiandie 
veikia ir beveik dešimtmetį 
visa siela buvo atsidavęs 
BALFo veiklai, kaip tos di
džios organizacijos vyriausi,-, 
galva. Negana to, nepaminė
tai praėjo ir jo 65 metų am
žiaus sukaktis, be rašinių 
apie jį, be banketų ir be jokių 
minėjimų — priskaitytas prie 
užmirštų žmonių. Dar tebe- 
švenčiama nevieno 65 metų 
sukaktį, tad ir Vaclovą Mar- 
tinkų reikia pagerbti nors ke
liom] s eilutėmis.

Jis gimė 1909 m. kovo 15 d. 
Vaitelių kaime, Rakių valse. 
Mažeikių apskr. 1935 m. bai
gė kunigų seminariją Telšiuo
se ir buvo įšventintas kunigu. 
Pradžioje dirbo Mažeikiuose 
vikaru, vėliau paskirtas Ži
dikų parapijos klebonu. 1944 
karo audra jį nubloškė į Va
karus. Kurį laiką gyveno Liu
beke kur ėjo kapeliono parei
gas lietuvių stovyklose. 1950 
m. atvyko į Ameriką. Atvy
kęs apsigyveno Providence, 
R. I. Čia jis tuojau įsijungė į 
BALFo skyriaus veiklą. Pro
vidence yra maža lietuvių ir 
tie patys daugiau neturtingi ir 
parapija taip pat neturtinga. 
-Kun. J. Vaitiekūnui vaaovaų- ( 
jant BALFo skyrius silpnai 
gyvavo. 1958 m. lapkričio 9 
d. kun. Martinkus susikvietęs 
lietuvius vėl atgaivino besi- 

_ likviduojantį skyrių. Kun.
Martinkus yra retai pasitai
kančių asmenybių, kuris sun
kumuose nepalūžta, tad iš jo 
mažo skyriaus buvo surinkta 
palyginti daug pinigų ir rūbų 
BALFo reikalams.

1964 m. kaip gabus organi
zatorius, artimo meilės ta
lentą turįs, buvo išrinktas BA
LFo centro valdybos pirmi
ninku. Tos pareigos jam ne
buvo lengvos, nes iš Provi
dence reikėjo važinėti į N*w 
Yorką ir čia rūpintis BALFo 
veikla. Kiek jis čia praleido 
nemiegotų naktų ir vargo ne
gaudamas jokio atlyginimo, 
net nuo nuovargio ir nervų 
įtempimo susirgo širdimi. 
Kiek pasigydęs vėl tęsė dar
bą iki BALFas buvo iškeltas 
į Chicagą. Dar buvo paliktas 
BALFo direktorių pirminin
ku, bet kaip "nepatikimas", 
o gal ir egoistiniais sumeti
mais ir iš šios vietos buvo 
pašalintas.

1969 m. BALFo išleistoje 
knygoje 25 metų sukakties 
proga jis rašo "Kristus pali-

Juozas Lukošiūnas

pausdlnti, iki nebus pilnos 
žinios, įskaltytlnal adresai, 
kad norintieji galėtų talkinti.

Alg . Gustaitis 
California.

KURIS PAVOJINGESNIS ?
NL X.16 p. J. Ladyga pri

ėjo išvados, kadrusiškas im
perializmas esąs pavojinges
nis, kaip komunizmas.

Aš pasakyčiau, kad abu la
bu tokiu. Buvo carų imperia
lizmas, dabar komunistinis 
imperializmas. Komunizmas 
yra naujas rūbas, priedanga 
tautoms pavergti ir talkininkų 
prisivilioti.

Kremlius tas pats, siekia 
tų pat tikslų: tautas pavergti, 
išnaudoti, iščiulpti, o "ne
klaužadas" išžudyti ištremti 
į KZtus lėtai mirčiai .Krem
liui reikalingi vergai ir že
mės plotai. Didžiųjų rusų ca
rų tikslas buvo išeiti į Atlan
to ir Viduržemio jūras, van
denynus Ir kaip daugiau tautų 
valdyti.

Ko carai nepasi ekė, dabar
tiniai komunistiniai "carai" 
tą vykdo ir daug atsiekė. Da
bar SSSR 2ji pasaulio jūros ir 
karo galybė. Tai atsiekta su 
užgrobtų tautų pagalba, ver
gais ir kitų išnaudojimu ir 
"neklaužadų" žudymu ir pan.

Rusų tautai 2ras pasaulinis 
karas, vakarams remiant, 
ypač amerikonams, atnešė 
didelį laimėjimą.

Bet tai nereiškia, kad tas

rusų tautos laimėjimas tęsis 
per amžius ir visos mažos 
tautos bus sutirpdytos ? Kaip 
ilgai Kremlius tautas kram
tys, sunku atspėti, nes ir jis 
turi didelių priešų ir viduje ir 
išorėje. Jie tyko irgi'griebti 
rusams už gerklės. Tuo laiku 
pavergtieji turės progos iš
trūkti Iš "globos"

P. Rudmlnas

PANORAMA
65 ru. AMŽIUI PAGERBTI

Ontario.

Kun, Vaclovas Martinkus, 

ko priminimą, kad vargšų 
mes visuomet turėsime". To
liau jis rašo, kad ir geriau 
susitvarkiuose kraštuose at
siranda ir atsiras žmonių ku
rie dėl ligos, Šeimos gausu
mo ar kitų priežasčių atsidu
ria labai vargingoje padėtyje. 
Tai galėtų įsitikinti kiekvie
nas bent savaitę pasėdėjęs 
BALFo įstaigoje ir perskai
tęs tik vienos savaitės gauna
mą korespondenciją. Toliau 
jis primena žydų tautą, ku
rioje yra viena paslaptis — jų .šina, o mes stovime ant šali- 
įsipareigojimas vienas kitam 
padėti.

Kun. Vaclovas Martinkus 
netikper BALFą, kurio rei
kalais jis labai rūpinosi, bet 
ir pats asmeniškai savo atsa
komybe yra ne vieną atkvle- 
tęs į Ameriką ir tokiems ne 
tik pas save davė pastogę, 
maitino, piniginiai šelpė iki 
jie įsikūrė.

Kitoje tos knygos vietoje jis 
rašo: " dtus alkano neužjau
čia, sako priežodis. Laisvė 
Lietuvai dar neatkovota, to
dėl Lietuvą turime matyti 
kiekviename lietuvyje, nes 
jis yra jo dalis. Juoba reikia 
matyti kenčiančią Lietuvą, 
kenčiančiam ir pagalbos rei- 

ngam lietuvy, nepaisant, 
.Lurirkaip jis savo gyvenimą 
yra praradęs — jie visi savyje 
nešioja Lietuvos dalelę ir vi
si yra bent tautybe sujungti 
su visų kraštų lietuviais, ypač 
tais, kurie pajėgė geriau įsi
kurti. . . Balfas negali tyrinė
ti šelpiamųjų politinių ir re
liginių nusistatymų, bet su
žinojęs, jog lietuvis yra rei
kalingas pagalbos, tuoj ją tei
kia. . . "

Tai žodžiai parašyti kuni
go, kuris ne tik taip rašė, bet 
ir vykdė šalpą ir ta mintimi 
gyvena dar ir šiandien. Dėja, 
šis gilaus humanizmo žmogus 
iš Balfo istorijos lapų jau 
bandomas išbraukti.

šiandien mes kum V. Mar
tiniai prisimename su nese
niai praėjusia 65 metų sukak
timi, bet kitais metais vertėtų 
įsigilinti į šio tauraus lietu
vio asmenybę, jo sveiką gal
voseną ir patriotizmą, kai jis 
švęs 40 metų savo kunigystės 
sukaktį. Tokių nepolitikierių 
kunigų mes maža turime, tad 
jis vertas yra tinkamos pa
garbos. K. Klastauskas

Nesauqus didmiesčio vakarai
Jau nekartą teko spaudoje 

rašyti ir priminti (pačiam Ir 
kitiems, ypač moterims) apie 
visą tą pavojų, kuris tyko did
miesčių gatvėse, šiame, ypač 
nusikaltimais didėjaučiame, 
laikotarpy. Papildomi nusi
kaltimai dienos metu, dar 
daugiau, sutemus, vakarais 
ir naktį. Žodžiu, reikalingas 
nuolatinis budrumas ir ypač 
nepasitikėjimas svetimais 
nežinomais asmenimis, kar
tu su nepažįstamomis naujo
mis vietomis. Bepigu apie tai 
kalbėti, ar net ir kitus mo
kyti, tikint, kad "man tai jau 
taip neatsitiks". Deja, atsi
tiko, tuo metu, kada mažiau
siai laukta ir tikėta buvo.

Šis aprašymas nepreten
duoja prisistatyti kokiu ten 
herojumi ar bailiu, bet tik

liudyti paprasčiausią faktą, 
kad išties, didmiesty yra ne
ramu ir nesaugu. Iš anksto 
galima teigti, kad ši istorija 
turi "happy ending", bet taip 
pat tiesa, kad bent klek kitom 
aplinkybėm susiklosčius, šie 
žodžiai gal ir niekados nebūtų 
buvę rašomi. . .

Turime paprotį ankstyvą 
vakarą dviračiais pasivaži
nėti, tai, žinoma, šioks toks 
sportas, raumenų pamankš- 
tinėjimas daugiausia vasaros 
metu. Rudenį ar žiemą, vie
toje dviračių, paprastai-, iš
einame su žmona pasivaikš
čioti, kartu ir šunį pasiėmę, 
Kuris tuos pasivaikščiojimus 
itin pamėgęs. Nebuvo išimtlr'- 
ir to pirmadienio vakarą. Ap
sukę porą mylių artimos kai
mynystės gatvių (grynai rezi
dencinė miesto dalis), žings
niavome namų link, kurie te
buvo vos už dviejų blokų, už 
vieno posūkio. Skersgatvis. 
Spsi kryžiuoja dvi gatvės. Ke
turios "stop" iškabos. Atsi
eit, kiekvienas autovežimis 
privažiavęs tą vietą, nežiū
rint iš kurios pusės, turi su
stoti. Pravažiavo viena ma- 

gatvio su šunimi, laukdami 
kol pravažiuos sekantis auto
mobilis. Jis daro posūkį mū
sų pusėn, sustoja ir atidaręs 
langą) regis būta 4 ar 5 jau- 
nuolių, baltųjų) vienas klausia 
krypties tokiai gatvei surasti. 
Gatvės pavadinimas žinomas, 
tadkalpnepadėsi ieškantiems 
ir paklydusiems. Žengiu 
žingsnį nuo šaligatvio, artėju 
prie atdaro mašinos lango ir 
pradedu aiškinti, kur ir kaip 
ir kurion pusėn. .. Staigiu ju
desiu mano pašnekovas, sė
dintis užpakalinėj sėdynėj, Iš
sitraukia pistoletą ir atstatęs 
krūtinėn, gana šaltu balsu pa 
skelbia: "Nejudėk ir numesk 
žemėn savo piniginę’. Žinotu, 
jausmas netaip jau labai ma
lonus, kai juodas ginklo vamz
dis grėsmingai į tavę atsuk
tas. Piniginės neturėjau su 
savimi, nes pasivaikščiot iš
einant, visada palieku namuo
se. Pradedu aiškinti, kad iš- 
vedėm šunį pravėdinti ir pi
niginė liko namuose. Tada, 
jaunasis banditas kreipiasi į 
šalimais stovinčią žmoną, 
reikalaudamas jos rankinuko, 
ši nepasimeta ir atšauna "You 
stupid kids" ar nematote, kad 
rankose jokio rankinuko netu
riu, vien tik šuns vedžiojimo 
grandinę telaikau. ..

Piktadaris nervuojasi, ma
tosi jo nepasitenkinimas, at
suka pistoletą mano pusėn ir 
pasigirsta trys, viens po kito 
šūvių garsai... Viskas vyksta 
tokiu greičiu, gal ,10 sekun
džių. Gal trumpiau (gal ir llj— 
giau), kad šių žodžių skaity
mas tikrai ilgiau užtrunka u*’ 
visą buvusį įvykį. Taip ir nę 
žinai, žmogus, ar šūviai ne
pataikė į tavę ar būta tik tuš
čių šovinių, vien tik garso, 
didelio, tikro. .. Skausmo nė
ra, pasičlupinėji krūtinę j- 
sausa, — atseit, kraujas ne- 
varva. . . Gyvenamieji namai 
čia pat, šviesos žiba languo
se. Niekas neatidaro durų, 
atrodo, kad niekas šūvių gar
so negirdėjo, o jei ir girdėjo, 
gal nuduoda, kad nieko nema
tė, nežino, negirdi. . . Nusi
kaltėliai ? O, taip, jie niek 
nelaukę ir nieko nepešę, pa 
spaudė gazo pedalį ir bema
tant dingo nakties, nors ir pu
siau apšviestos gatvės, glū
dumoje. Nespėta užsirašyti 
ar bent atsiminti automobilio 
registracijos numeris ar bent 
kiek ryškesnis mašinos mo
delio, spalvos, metų ir kitų 
smulkmenų apibendrinimas.

Ne žiūrint to, po kelių dienų 
pertraukos ir vėl Išeiname 
pasivaikščioti, šunį pavedžio
ti, tomis pačiomis gatvėmis, 
toje pačioje aplinkoje. Gal ir 
esame bent kiek akylesni ir 
budresni.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PASIKALBĖJIMAS
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SPAUDOS, RADIJOS, ORGANIZACIJU
JONU STANKEVIČIUM -
Vėl mūsų brolis lietuvis 

pralaužė geležinę uždangą. 
Vos tik S. Kudirkai savo tra
gedija sudrebinus visą Člka- 

, go Ir Štai vėl lapkričio 27 d.
| Balfo patalpas atvyko jau
nuolis Jonas Stankevičius. Jo 
kelione ir atvykimu rūpinosi 
Balfo CV Ir todėl jĮ pakvietė 
J šią konferenciją. Be to, 
'Balfas j| globojo jau nuo rug- 
plūčlo mėnesio Prancūzijoje.

Prisirinko pilna patalpa 
įvairių darbuotojų. Balfo di
rektorius A. Pužauskas kon
ferenciją atidarė ir pravedė. 
Jonas Stankevičius, atrodė 
labai kuklus Ir pustylial kal
bąs. Jis papasakojo savo pa- 

-bėgimo Istoriją Ir šeimos pa
dėt). Jis gimęs Ir augęs Kau
ne, .6 metų paliko našlaitis,

KONFERENCIJA SU

bau žvejų laivyne. Plaukiojau 
po visą pasauli, net buvau apie 
80 mylių nuo New Yorko, te
ko būti tame pačiame laive, 
’ 'Tarybų L1 etuva'', kur S. Ku- 
dirka buvo sumuštas ir grą
žintas | Lietuvą.

1974 m. rug. 16 d. irgi pa
sirinkau laisvę, nors labai 
sunku buvo apsispręsti.

Laivas išplaukė į ilgą ke
lionę iš Klaipėdos. Pirmas 
sustojimas buvo Rytų Vokie
tijos uostas Rostock. Pra
šome išleidimo. Išleido. To
liau pasukam Į Prancūzijos 
pusę. Čia viename uoste mū
sų laivas vardu "Preikšas" 
apsistojo. Keletą kartų išei
name | miestą ir netoli prie 
pliažo, daugybė vasarotojų, 
visi laisvi ir linksmi, be jo

jau, kada paskutinis trauki
nys eina j Paryžių. Išėjbme 
kelius kartus, o paskutinĮ 
kartą net aš buvau paskirtas 
grupės vyresniuoju. Buvome 
pliaže Ir pasitaikė gera pro
ga įsimaišyti Į vasarotojus, 
nutolti nuo savųjų. Taip pa
daręs, apsitvarkiau Ir tiesiog 
Į geležinkelio stot). Už kelių 
minučių ir jau sėdžiu trauki
nyje, lekiančiu tiesiog | Pa
ryžių. Galvoju, kas manęs 
laukia ? Ką daryti, kaip pasi
seks įiasilikti, ar prancūzai 
negrąžins ? Be to, palikti 
draugus ir Lietuvą, gal nie
kad daugiau nematysiu. .. Bet 
jau Įkėliau koją Į Paryžių ir 
tiesiog einu į Amerikos am
basadą. Priėmė labai manda
giai, vėliau parūpino egzllio 
teises iš Prancūzijos val
džios, o dabar su Lietuvos 
pasu iš Londono pasiuntiny
bės atvykau Į JAV. Kaip vis
kas keista...

vadindavom "Pompa". Laive 
dauguma buvo lietuviai, o es
tų ir latvių visai nebuvo. Daug 
lietuvių yra laivų kapitonų 
Klaipėdos laivyne, o Iš viso 
lietuvių jūreivių apie 80$. 
Jūrininkystės mokykloje ir 
rektorius lietuvis, bet pamo
kos vyksta rusų kalba, nes Į 
ją atvyksta iš Rusijos, norin
čių tapti jūrininkais.
- Ar dauglietuvių galvoja apie 
laisvę, pasprukimą Į sveti
mas tautas ?
- Galvoti gali kiekvienas, bet 
juk sakiau, kad niekur iš lai
vo neišleidžia vieno, vis po 5, 
10 su įvairiais perspėjimais.
- Ar teko girdėti, kaip vienas 
lietuvis daktaras pabėgo iš 
rusų laivo, kuris gyvena Ham
burge ? (St. Juškėnas).
- Taip, bet jis tik trumpai 
pabuvęs grįžo Lietuvon ir 
girdėjau jokių represijų ne
buvo prieš jĮ imtasi.
- Kas verčia lietuvius bėgti iš

kadnepatektum Į pinkles. Jūs 
žinot, žydai bėga iš Sovieti- 
jos, bet jie juk gerą ten gyve
nimą turi. Bet kai negali lais
vai judėti ir todėl traukia j Iz
raeli, nors kiti nenorėdami Į 
jj vykti. Jie keliauja kur lais
vi kraštai priima, Izraelis ne 
jų tėvynė. Be to, Lietuvoje 
žmonės mato, kaip rusai ne
kenčia lietuvių, juos vadina 
ignorantais, o ypač kai Bra
žinskai pagrobė lėktuvą. Lie
tuvoje išpilta daug neapykan
tos Lietuvos žmonių vardui 
suniekinti. Kalantos suside
ginimas, Kudirkos bėgimas, 
ir kiti atvejai žmonės negali 
pakęsti to spaudimo priekaiš
tų — terorizavimo. Visi lau
kia permainų, tiek senimas, 
tiek jaunimas, bet...
- Kaip Jūs atsidūrėte Pary

viskas svetima ?Kur ėjote, 
darėte ? (Inž. A. Rudis).
- Kai buvau Paryžiuje, plr-

žiuje, kokĮ ĮspūdĮ padarė,

Jonas Stankevičius
tėvas dingęs be žinios, moti
na mirė užėjus antrą kartą 
okupantui. ' J. Stankevičius 
pradėjo apie savo pabėgimą: 
- Man būnant Paryžiuje, ra
dau pažįstamų, skaičiau apie 
Čikagos ir bendrai apie JAV 
lietuvius. Lietuvoje baigęs 
gimnaziją, tris metus mo
kiausi Klaipėdos jūreivių mo
kykloje ir dvejus metus dlr-

klųsargybų ir šunų. Mes jū
reiviai kiekvienas išeidamas 
iš laivo perspėjamas, ką ga
lime pasiimti ir apslplrkus, 
kad IŠ būrelio neišslsklrtu- 
me. Taip ir būryje žygiuo- 
davom, prancūzai Į mus žiū
rėdavo smalsiai. AŠ stebėjau 
viską, kaip čia gražus gyve
nimas. Buvom kartą ir gele
žinkelio stotyje. Pasižymė-

- Ką žodis reiškia "apolitlk" 
ir tame Jūsų laive buvo vien 
lietuviai ? (P. Petrutis, Mar-r 
gučio radijo programos vedė
jas, kuris ir viską Įrašė juos- 
ton).
- Tas žodis reiškia užimamą 
vietą laivo kapitono pavaduo
tojo, bet jis jokių mokslų nė
ra baigęs, panašiai kaip po- 
lltrukas ir mes jūreiviai jĮ

Lietuvos, nes čia yra tokių, 
kurie aiškina, jog okup. Lie
tuvoje gyvenimas geras, vis
ko pilna? (P. Stravinskas).
- Mano atveju, tai jaunimas 
ir užaugęs komunistinėj Sis
temoj, negali pakęsti tokio di
delio suvaržymo, kai negali 
laisvai svetimų laikraščių ir 
spaudos skaityti, radijo klau
syti, visur su baime kalbėti ,

momls dienomis, vis galvojau 
grĮžtl atgal, bet kai sutikau 
atviras duris ir lietuviai pra
dėjo mane globoti, apsirami
nau. Perskaičiau Solženyclno 
raštus, sužinojau, jog dar 
balsiau yra Sovietų Rusijoje, 
negu mes ten gyvendąml žino
jome. Rusų tautos geriausi 
patriotai sukišti Į bepročių 
kalėjimus. Teko klausytis ru-

“ DAUGI AKULTŪRIŠKU MAS 
YRA PASTOVI KANADOS 
VYRIAUSYBĖS POLITIKA”

Kaip minister! s, atsakingas už daugiakultūri škumą, John Munro skatino daugiakultūrę politiką visose 
vyriausybės mini steri josp.- Speciali atsakomybė už daugiakultūrę programa tenka jam valstybės 
sekretoriaus departamente.

liiraJjJ , za.* , . 
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-ši joiČBjfi rl

i v ‘AValstybės sekretoriaus departamente
Daugiakultūrė programa yra skirta padėti, 
skatinti kultūriniam vystimuisi visų Kanados 
grupių, norinčių išsaugoti savo kultūrinį lobų 
ir juo praturtinti Kanadą. Sekančios programos 
padeda siekti to tikslo:

Finansinės paramos programa
Ji skiria lėšas savanoris'kom grupėm ir tuo bū
du remia jųdaugiakultūrę veikla.

V a I sty bi nė j e. F i 1 mų. V ady boje
(In the National Film Boar^)

Valstybinė FilmųVadyba yra pagaminusi per 
400 filmų devyniolika įvairių kalbų. Jie gau
nami nemokamai Valstybinės Filmų Vadybos 
raštinėse: Vankuveryje, Winnipege, Toronte, 
Montrealyje, Ottawoje ir Halifakse.
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DaugiakultGrių centrų programa
Ji skiria lėšas savanoriškom grupėm, steigian
čiam daugiakultūrinius centrus vietinėse ben
druomenėse.

KanadiŠkosios tapatybės programa
Ji siekia stiprinti mafumu grupi 
dentitetą. skatinantį supratimo 
kultūrinio Kanados įvairumo

kultūrinį in- 
ei pažinimo

Patariamasis etniniu studijų 
komitetas
Jis sudarytas patarti Kanados etninių studi jųty- 
rinejimu srityje ir administruoti tos srities sve - 
Čių profesorių kvietimą į Kanados universitetus.

Trečiosios kalbos mokymo priemonės
Ši programa parūpina lėšas paruošimui ir gamy
bai trečiosios kalbos mokymo priemonių.

Ateivių integravimo programa
Ji padeda įvairiom grupėm, besirūpinančiam pilnu 
ateivių dalyvavimu kanadiečių visuomenėje.

Etniniu grupių ryšiai
Ši programa parūpina lėšas profesinei pagalbai 
gauti viso krašto bei vietiniu mastu ir tuo būdu 
padeda grupėms organizavimo bei komunikaci
jos srityje.

1*1 John Munro
Minister Responsible 
for Multiculturalism

Valstybiniame Žmogaus Murėjuje
(In the National Museum of Man)

Valstybinis Žmogaus Muzėjus Ottawoje renka 
istorinę n.edžiagą vį sų Kanados etnokultūri - 
nių grupių tradicijų. Muzėjus turi surinkęs 
daug meniškų rcnkaarbių, irekorduotų magnefo- 
no Voei vaizdinių juostų ir filmų. Specialus dė
mesys kreipiamas i liaudies architektūrą, namų 
baldus, primityvią maisto gaminimo technikų ir 
rankdarbius, tiadicinius pasakojimus, šeimos ir 
bendruomenės gyvenimo, šventes bei apeigąS) 
Rengiamos kultūrinės parodos, ju tarpe ir kil
nojamosios.

Viešuosiuose archyvuose
(In the Public Archives)
Etninis valstybės archyvas rūpinasi suradimu 

bei apsauga etnokultūrinės medžiagos, kad ji 
nepražūtų ar nebūtų sužalota. Atitinkamu sri - 
čių specialistai pradėjo rinkti medžiagą reikš
mingo bei svarbaus mūsų gyvenimo aspekto, 
kreipdamiesi į etnokultūrines organ!zaci ja<,s<f 
jungas bei paskirus asmenis.

Valstybinėje bibliotekoje
(In the National Library)
Valstybinė biblioteka suorganizavo daugiakal
bę tarnybą. Jos tikslas - įsigyti knygos neofi
cialiomis kalbomi s, vartojamomis Kanadoje, ir 
padaryti jas prieinamas per viešąsias biblio - 
tekąs. Tikimasi, kad atitinkami knygų kiekio' 
dešimtyje kalbų bus paruošti išsiuntimui 19/5 
pradžioje. Kasmet pridedamos penkios naujos 
kalbos.

John Munro
Ministre charge 
du Multiculturalisme
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Adresas I

Miestas ar miestelis 

Provincija-

Telefonas: srities kodas ; (
Pašto kodas !

šų rašytojo Gallčlaus, kuris 
važinėja po kraštą Ir Europą, 
ten žmonėms kalba, kokia bal
si diktatūra Ir kokioj pries
paudoj žmonės gyvena.
- Kaip atsirado pas Jus tas' 
laisvės troškimas, ugnelė, 
nes Jūs juk užaugome Sovieti
nėj sistemoj ir mokykloj, nie
ko nežinojote apie laisvą gy- 
venlmą Šiapus ?(kun. A. T ra
kis).

Visas jaunimas labai gerai 
žino praeitĮ, senieji žmonės 
Lietuvoje juk pasakoja vai
kams, kas pirma buvo. O kai 
ateina Vasario 16 ar kitos Lie
tuvos šventės, jaunimas ir 
senimas dažnai mintimis pri
simena ir nusako kaip buvo 
nepriklausomybėje. Man teko 
būti Kaune, kai rusai paklaus
davo kur yra Stalino prospek
tas, tai vis atsakydavau, kad 
tokios gatvės iš viso nėra, 
arba kitą linkmę nurodyda
vau. Vėliau vėl atgijo Lais
vės Alėjos vardas Ir dabar 
visi ją žino. Teko būti 2 metus 
Ęstijoj, tai ten žmonės dar 
aštriau pasireiškia prieš ru
sus. Nemėgink užkalbinti es
to rusiškai, jis nusisuks, tik 
kai parodai jog esi lietuvis, 
tai priima kaip brolĮ. Lietu
voj dar perš velniai elgiama
si, tūpčlojama...
- Tamstai teko pereiti visas 
mokyklas, kaip vyksta moki
nių rusinimas, jų organizaci
jose ir jaunimo spauda ? (J. 
Jasaitis).
- Savaime, rusų kalba yra 
privaloma nuo antros klasės 
ir baigęs gimnaziją ją vartoji 
laisvai, skaitai skirtą spaudą 
ir rašai. Būdavo ir speciallc? 
pamokos rusiškai. Apie ne
priklausomą Lietuvą niekur 
neprisimenama. Yra išleista 
tokia knygutė"lstorijėlė", ku
rioje jokio vaizdo nepasako. 
Žinoma, laisviau pasidarė po 
Stalino mirties. Kai perskai
čiau knygų jau šiapus, tai Sta
linas ir kiti jo tarnai buvo 
baisūs žmonės.
- Pradžioje dar minėjot žodĮ 
"kukač", ką jis reiškia?
- Tai toks žmogus,slapukas, 
su kuriuo gali kalbėti ką tik 
noriip visokiais klausimais, 
bet po to ateina NKVD ir tar
dymai, kalėjimai. Niekur ne
gali pasitikėti. Išdavystė, 
skundai, šmeižtai Ir nežinai 
kas juos sudarė. (b. d.)

DĖMESIO
MONTREALIEČIAMS

Lituanistinės mokyklos 
darbo metu yra padaroma 
daug nuotraukų, kurtos pa
liekamos privačiam prisi
minimui. Prašome apie mo
kyklos darbą nuotraukas 
duoti P. Adamonlui-tel. 722- 
3545, panaudosime spaudoje.

Praeitais metais naudojo
mės Vyt.Gruodžio IrR.Jau- 
gelytės nuotraukomis. Dėko
jame. Panaudoję, nuot
raukas grąžinsime.

P. Adamonis
3 psl.
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PUSLAPIS
Kalėdų rytą, 
Saulė pražydo, 
Vai lėliu lėliu kalėda.

Sekminių ryta 
Ežeras šąlo.

Kas tokls mandras 
Paežeriais jojo?

Paežeriais jojo, 
Ledą kapojo.

Ledą kapojo, 
Eketes kirto.

Eketes kirto, 
Žirgelius girdė.

Žirgelius girdė, 
Mergeles virkdė.

Atbėgo elnls 
Devyniaragis.

Dešimtam rage
Nauja seklyčia.

Tojoj seklyčioj,
T ojoj naujojoj,

Muzika grajlna, 
Jaunimas šoka, 
Vai lėliu lėliu kalėda.

MĮSLĖS :
Ant lauko kuolelos, ant to kuolelio 

dvarelis, tam dvarely šimtas panelių 
/uuonSy/

Maža žmonelė bėgiodama visą svie
tą aprėdo /upspy/

Ne drabužis,bet susiūtas; ne me
dis,bet su lapais; ne žmogus, bet 
viską pasako.

/eatux/

LIETUVIO KELIONĖ APLINK PASAULĮ 
Jurgis Gliaudą

Aktorlus-režlsorlus Juo
zas Kaributas yra prisiekęs 
keliautojas. Atskiromis Iš - 
vykom Is jis lankęs kontinen
tus, valstybes Ir paskirus 
miestus. 1972 metais kovo 
pabaigoje jis Išsirengė ke
lionėn aplink pasauli. Kelio
nės punktai mūsų vaizduotei 
egzotiškiausi planetos taš
kai: Guam, Tokio, Korėja, 
Formoza, Salgonas, Singa
pūras, Malajų valstybė, 
Bangkokas, Burma, Kalkuta 
Nepalio karalystė, Pakista

nas, Teheranas, Kuwait as, 
Bagdadas, Damaskas, Cai
ro, Izraelis, Kipro sala, 
Beirutas, Ankara, Atėnai, 
Alžyras, Kasablanka, Lisa
bona, New Yorkas Ir Los 
Angeles.

Milžiniško maršruto ilgls- 
17.673 mylios. Bet tai for
malus kelio Ilgumas. Ke
liautojas turėjo begalę Išvy
kų Į šonus. Tenka galvoti, 
kad dar koks trečdalis kelio 
susidarė Iš tų studijinių 

ekskursų. Kelionės biliete, 
pav. , įrašytas Kairas, bet 
piramidės, dykuma, eglp- 
tlškoslos senienos. . . Kelio
nės biliete Atėnal-bet turis
tas lanko beveik visą Graiki
ją, Egėjaus jūros salas. Ir 
indiškoji Kalkuta tiktai išei
ties punktas platesnei Indi
jos teritorijai ir žmonėms 
pažinti.

Taip kiekviename sustoji
mo punkte nepaprastas už
mojis, drąsa ir stebėtina 
ištvermė matyti, pažinti kuo 
plačiausiai ir kuo giliaus lai.

Šios kelionės padarinys 
424 puslapių kelionių įspū
džiai: "Kelionė aplink pasau
lį". Stambus, iliustruotas to
mas su alegorišku daU.J. 
Leškienės viršelio piešiniu.

Autorius pavadino kelionę 
studijine. Išleidęs tos ke
lionės įspūdžių knygą, jis į- 
jungė jon knygos skaitytojus 
Tai yra tikra dovana kiek
vienam, kas, gal būt, niekad 
tokio mąsto kelionės neiš
drįs imtis. Tai kartu yra 
dovana ir geras kelrodys 
tiems, kas tokią kelionę 
planuos įvykdyti.

Tenka galvoti: nedaug yra 
lietuvių, kurie galėtų pasi
sakyti atlikę kelionę aplink 
pasaulį, o paėmus kelionės 
atramos taškais mūsų aki
mis »egzot Išklaus lūs miestus 
net negirdėtų šalių teritori
jas, gal būt Juozas Karibu
tas yra vienintelis lietuvis , 
įsigijęs tą pažinimo, maty - 
mo, sandūros su tuo pasau
liu bagažą.

Televizijoje populiarūs 
kelionių filmai. Neretai ir 
teatruose vyksta kino se
ansai, kur rodomi kelionių, 
bei geografinių vietovių, pa
žinimo filmai. Tai vis, va
dinamų, sūpuoki inių kėdžių1 
turistų pramogos. Juk dide
lės yra auditorijos smalsuo- 
lių, kurie dėl įvairių prie
žasčių nekeliaudami, nori 
kelionių įspūdžių.

Patyręs holtvudinls re - 
porteris Juozas Kaributas 
įveikė studijinę kelionę su 
plačiomis akimis, su storu 
įspūdžių įrašymo bloknotu , 

su smeigiančiu dėmesiu ke
lionės objektams, su meile 
stebimam reiškiniui, su u- 
žuojauta neišpasakytam 
žmonių vargui, kurį jis pa
matė pasaulio užkampiuose . 
Visą tą bagažą sudėjęs į ke
lionės įspūdžių tomą, J.Ka- 
ributas atskleidė mums pa
saulį, matomą lietuvio aki
mis.

Nepaprastas autoriaus 
pastabumas, ekspromtinis 
ir tikslus stebimo reiškinio 
įvertinimas, dažnas lyriš
kumas, neretas ir sarkaz
mas, švelnus jumoras ir 
plati temų apimtis, padaro 
šluos Įspūdžius lietuviuose 
vienintele knyge.

Nėra didelis žygis keliau
ti, bet yra nuopelnas savo 
pasakojimu įtraukti kitus į 
tą kelionę, sužadinti smal
sumą ir apetitą kelionei, 
leisti reljefiškai pajusti tu
risto lankytas žemes, mies
tus ir pelsažus.J. Karibu
tas itin sėkmingai port re - 
tuoja žmones, jie visi,Į vai
rūs, daugiarasiai,vargšai ir 
pasiturį, atskleidžia mums 
tą įvykių foną, kurio nepa
žįstame, skaitydami spau
doje formalias įvykių kroni
kas.

Autorius ' įeina į Burmos 
maldykląRangūne: mane su
laiko civilis žmogus ir lie
pia nusimauti batus. Bent 
taip supratau iš jo gestų. 
Bandau aiškintis, kad čia 
dar ne maldyklos rajonas, 
nieko nepadeda ir traukiu 
batus nuo kojų. . . "

Nepalo sostinėje, Katman- 
doje:" prieš mane,matau, a- 
telna didelė kiaulė. Indijoje 
karvės, čia kiaulės. Nuste
bęs nenoriu tikėti ir prade
du abejoti, ar tik ne iš zoo
logijos sodo pabėgęs koks 
šernas. Juoda, plaukai ilgi, 
pasistoję, ir atrodo,lyg pa
siutusi. Praeina žmonės , 
kiaulė jiems nieko nedaro. 
Prasėllno ji ir pro mane,ljg 
niekur nieko. Atydžlal ap
žiūrėjau dar nematytą kiau
lę, miesto šaligatviu be- 
šniukštinėjančią. .. "

Katro gatvėje: " gatvėje

Akt. Juozas Kaributas Indijoje prie Taj Mahal paminklo — mauzoliejaus.

visur budi policija. Jos nu
dėvėta balta uniforma kiek 
pageltonavusi ir nešvari. 
Šviesų čia niekas nežiūri ir 
policija į tai nekreipia dė
mesio. Nėra važiuotojų, eiki, 
kai ir raudona šviesa žė
ri tau į akis".

Iš šitų trijų iš kelių šim
tų epizodų matyti, kad auto
rius sugauna vaizdo koloritą 
įtalpina žmones vaizde, 
pristato tas detales,kurios 
dažnam praslysta pro akis, 
stebintis neregėto, nematyto 
lankomo krašto įspūdžiais .J. 
Kaributas Iš karto įžengia į 
Intymią žmonių gyvenimo 
sferą, sėda prie vieno stąlo 
su Kuwalto arabais, pradaro 
duris į pasmirdusią Nepalo 
gyventojų trobą, Kalkutoje 
mandagiai užleidžia šaligat
vyje kelią Iškilmingai žen
giančiai šventai karvei. Au
torius mato pasaulio žmogų, 
įvairų, dauglaveldį, atkakliai 
besigrumiantį su vargals.su 
sunkiu gyvenimu dėl skur
džios teisės Ištverti ir gy
venti. Šia prasme kelionės 
įspūdžių knyga įgauna hu
manistinės apeliacijos pobū
dį. Tai nėra smalsuolio a- 
merlkonokellonės dienynas, 
bet vargo mačiusio lietuvio 
užuojauta pasaulio vargšui.

Dėstymo konstrukcijoje 
susitinkame su kaleldosko- 
plniu vaizdavimo metodu. 
Keliais taikliais sakiniais , 
jungdamas vaizdą su savo 

įspūdžiu, su savo reakcija į 
vaizdą, J. Kaributas moka 
perteikti skaitytojui pagauto 
momento kompleksą. Tai 
gero reportažinlnko metodas.

Įdomi knyga baigiama 
apoteoze kraštui, kuriame 
autorius rado antrąją tėvynę. 
"Kai lėktuvas atsitrenkė į 
aerodtomo asfaltuotą kelią, 
net džiaugsmo šiurpuliai kū
nu perbėgo,kad vėl esu ten , 
kur mano antroji tėviškė, su 
savais namais Ir draugais . 
Kur gyvenimas nieko nesto
koja, arba su labai mažais 
nepritekliais. Turi visokiau
sių, kitiems kraštams net 
nežinomų patogumų. Drą
siai gailu teigti,kad gyvena
me, kaip už rojaus vartų. 
Paskraldęs po pasaulį, nie
kur panašaus nemačiau. Gal 
už tai su džiaugsmu atklydo 
gyvenimo į vertinimas, tikras 
jo pažinimas Ir dė
kingumas. . ."

Limuzinas veža mane Los 
Angeles gatvėmis, Ir aš dai
rausi, lyg iš naujo ’ Sa
nuodamas gyvenimą pradėti.. 
Rankose dar vis laikau bai
giamą prirašyti bloknotą, lėr 
tai verčiu jo paskutinį lapą.'!

Ekspresyviai, gyvai, labai 
įžvalgiai, su humanistine ba
ze Juozo Kaributo kelionės 
aplink pasaulį knyga,mano 
nuomone, yra veikalas, kokio 
mūsų knygų pasaulyje netu
rėjome.

PAŽINKIME PRAEITI !
(IŠ Rapolo Skipiči

Okupacijos priespaudoj. Plėši
kai. Maisto badaujantiems!

1918 m. pavasarį vienas pir
mųjų ruošiaus grįžti iš Mask
vos į Lietuvą. Prieš išvykdamas 
jau girdėjau, kad 1917 m. gruo 
džio mėn. Lietuvos Taryba nu
tarusi paskelbti Lietuvos vals
tybės nepriklausomybę, tik ap
linkybių verčiama pasisakiusi 
už amžiną ir tvirtą sąjungą su 
Reichu. Taipogi girdėjau, kad 
Vokietija jau esanti pripažinu
si Lietuvos valstybės nepriklau
somybę. Pažymiu, kad 1918 m. 
sausio mėn. buvau Vyriausio
sios Lietuvių Tarybos įgalioti
niu Kieve prie Ukrainos Gru- 
ševskio-Viničenkos vyriausy
bės. Tokiu pat įgaliotiniu ir tos 
pačios Vyriausiosios Lietuvių 
Tarybos Rusijoje buvo ir prof. 
Augustinas Voldemaras. Apie 
porą savaičių kartu su manim 
pabuvęs Kieve, prof. A. Volde
maras konsultanto teisėmis įsis 
praudė į Ukrainos delegaciją 
ir išvyko į Lietuvos Brastą de
ryboms su Vokietija, o iš ten 
pasiekė Vilnių. Buvau beveik 
tikras, kad ir man, grįžus į Lie
tuvą, tuoj bus leista nuvykti į 
Vilnių ir drauge su kitais kibti 
į valstybinį darbą savoj nepri
klausomoj valstybėj. Tačiau 
smarkiai teko nusivilti.

1918 m. gegužės 3 d. grįžau 
į karo nudegintus ir sugriautus 
Šiaulius. Čia visus grįžtančius 
iš Rusijos varė į Frenkelio odų 
fabriką, tuomet neveikiantį, į 
4 psl.

o Atsiminimai — Lietuvos neprikl

vadinamąjį karantiną. Buvo sa 
koma, kad tame karantine su
naikinami visi iš Rusijos atsi
vežti insektai, žmonės išprausia 
mi, drabužiai dezinfekuojami. 
Iš tikro gi tose Frankelio fab
riko patalpose buvo ne apsivaly
mo įstaiga, o t' ra utėlių pe
rykla. Pamatęs tikrovę, iš to 
karantino su <sa savo šeima 
pabėgau. Tai galėjau padary
ti be didelių unkumų, nes sar
gybiniai, d- ogiausia senyvi vo
kiečių kar »viai, už mažas do
vanas a' darydavo vartus ir 
leisdavo /š karantino išeiti su 
visais dūktais. Porai dienų mus 
buvo p: gi audusi Rozalija Kur- 
kauskiriė. Čia pat gyveno ir 
teisininKas Feliksas Bugailiškis, 
kuris karo metu į Rusiją nebu
vo pabėgęs. Iš F. Bugailiškio 
sužinojau, kad santykiai tarp 
okupantų ir Lietuvos Tarybos 
nepergeriausi, nes Taryba va
sario 16 dieną priėmė kitą nu
tarimą, kuriame nėra jokių įsi
pareigojimų Vokietijos atžvil
giu. Reicho vyriausybė yna pra
nešusi, jog Lietuvos Tarybos 
vasario 16 d. nutarimas esąs 
priešingas 1917 m. gruodžio 
men. nutarimo pagrindams, to
dėl Reicho vyriausybė negalin
ti pripažinti Lietuvos. Tokioms 
aplinkybėms esant vokiečiai nė
ra perleidę Lietuvos Tarybai 
nė mažiausios valdžios funkcijų 
dalelės.

kiaulių gatvės buvo tuščios 
ir Kaikurių gatvių grindinys bu
vo net žole apžėlęs, nes niekas

ausomybei brėkštant)

jomis nevažinėjo ir nevaikščio
jo. Tarp namų griuvėsių ganė
si ožkos. Kam reikėjo plytų, — 
vokiečiai už atlyginimą leisda
vo griauti *išdegusių namų sie
nas. Tik išdegusios sinagogos 
stūksojo negriaunamos. Ant jų 
sienų buvo ryškūs užrašai Sy- 
nagoge. Matyti, žydai buvo pa
sirūpinę, kad jų maldų namų 
likučiai nebūtų galutinai sunai
kinti.

Iš 30 tūkstančių buvusių šiau 
lių miesto gyventojų, kurių gal 
žymiausią dalį sudarė žydai, da 
bar buvo likę apie 5 tūkstan
čius, o žydų tautybės vos kelio
lika šeimų. Vokiečių kariškiai 
dar jautėsi tikraisiais miesto 
šeimininkais. Geležėlėm pakaus
tyti jU batai, stipriai atsitrenk
dami į aplūžusias šaligatvių ply 
teles, garsiai žvangėjo tyliuose 
miesto griuvėsiuose ir tų batų 
avėtojai lyg sakyte mums sakė: 
mes čia ponai, o ne jūs bauer- 
folko driskiai.

Man nebuvo leista ne tik nu
vykti į Vilnių, bet net parva
žiuoti geležinkeliu namo iš Šiau
lių. 40 kilometrų grįžau pėsčias 
į savo ūkį — Kalpokus. Ūky
je gyveno nuomininkas. Nuo
mininko arkliais parsigabenau 
iš Šiaulių savo šeimą ir džiau
gėmės esą vėl namie. Bet ne
ilgam. Apylinkėse siautėjo plė
šikai. Jie tuomet buvo vadina
mi “plienčikais”, nes jų dalis 
tikrai buvo pabėgę rusų belais
viai, kita gi dalis buvo vietiniai 
kriminalistai. Jų oficialioji kal

ba buvo rusiška. Ginkluoti bū
davo kariškais šautuvais. Pir
miausia reikalaudavo maisto, o 
iš kitų reikalaudavo ir auksi
nių pinigų. Maisto žmonės duo
davo be pasipriešinimo, o auk
sinius pinigus, jei kas ir turėjo, 
laikė gerai paslėpę ir geruoju 
neduodavo. Tokiais atvejais plė 
šikai kankindavo: šautuvų buo- 
žemėmis mušdavo, basus ant žai 
žaruojančių žarijų statydavo, ko 
jas žvakių liepsna degindavo 
ir panašiai. Vienas mūsų kai 
mynas jau buvo mirtinai nu
kankintas už tai, kad nedavė 
auksinių pinigų, — o nedavė 
todėl, kad jų ir neturėjo. Visi 
kaimynai baisiai buvo tų plėši
kų išgąsdinti. Vieną pavakarį, 
kai pas kaimyną atėjo keli plė
šikai, o jų nepastebėtas kaimy
no piemeniukas atbėgo pas mus 
pagalbos prašyti, greitomis su
telkiau 7 vyrus, apsiginklavom 
dalbomis įr nuėjom kaimyno 
gelbėti. Plėšikai, mus pamatę 
ateinant, pasitraukė nieko blo
go kaimynui nepadarę. Gal prie 
blandoj gerai neįžiūrėjo, kad 
mes ant pečių nešėmės ne šau
tuvus, o dalbas. Panašus daly
kas pasikartojo ir su kitu kai
mynu. Ir šitą išgelbėjome tokiu 
pat būdu.

Mūsų ūky — Kalpokuose — 
buvo du gyvenamieji namai. 
Prieš karą vienuose namuose 
gyvenome mes patys, o antruo
se — nuomininkas. Karo metu, 
mums pasitraukus į Rusiją, nuo 
mininkas su visa šeima persi
kėlė į pagrindinius namus, ku
rie stovėjo sodybos centre, o 
kita troba, skirta nuomininkui 

ir stovėjusi nuošaliau, buvo nau 
dojama kaip sandėlis ir dirb
tuvėlė. Mums grįžus, nuominin
kas su šeima buvo pasilikęs su 
mumis gyventi tuose pačiuose 
namuose, nes plėšikams apylin
kėj siautėjant taip buvo drą
siau. Gal savaitei vėliau po mū
sų sėkmingos pagalbos kaimy
nams kažką dirbinėjau nuomi
ninko trobos dirbtuvėlėj. Stai
ga pro duris įšoka persigandu
si nuomininko mergaitė ir sako: 
‘‘Atėjo į trobą trys plienčikai 
su baisiai dideliais šautuvais. 
Jie kažką rusiškai ėmė kalbėti. 
Gerai, kad čiapat buvo ponia, 
tai ji su jais ir pasiliko kalbėti. 
O tėvas mane pasišaukė ir liepė 
skubiai bėgti pas tamstą ir pa
sakyti, kad plienčikai būtinai 
nori tamstos. Tėvas sakė, kad 
kuogreičiausia pabėgtum ar pa
sislėptum, nes plienčikai gali 
tamstą užmušti”. Mano prašo
ma, mergaitė dar buvo išbėgu
si į kiemą pažiūrėti, ar stovi 
kur sodyboj plėšikai. Grįžusi, 
mergaitė pranešė, jog 2 šautu
vais ginkluoti plėšikai stovi kie
me. Troba, kurioj tuomet bu
vau, stovėjo prie pat didelio 
griovio, einančio į krūmokš
liais apaugusią šiušvės pelkę. 
Trobos užpakalinėj sienoj buvo 
mažas langelis, bet ne toks ma
žas, kad pro jį nebūčiau galė
jęs išlįsti. Tyliai, be triukšmo 
pasistengiau išimti langelį ir 
smukau į griovį. Vandens prie 
trobos gal buvo ligi kelių. Bet 
kuo toliau į pelkę, tuo vandens 
buvo giliau. Bet kas vanduo, 
kad tik gyvas išlikčiau. Atsigu
liau kniūpščias į vandenį ir, 
rankom bei kojom siekdamas 
griovio dugną, ropojau krūmokš 

lių linK. Arti krūmokšlių jau 
menkai begalėjau siekti ranko
mis griovio dugną ir kartais tu 
rėjau panerti kaip koks povan
deninis laivas... Bet krūmokš
lius pasiekiau sveikas ir gyvas, 
tik visai šlapias ir purvinas. 
Dabar, gerai apsidairęs, pama
čiau dar kelis ginkluotus plėši
kus, kurie stovėjo ar vaikšti
nėjo tolokai nuo šiušvės krū
mokšlių ir manęs matyti nega
lėjo. Pasileidau bėgti į Vaitkai
čių kaimą, kur tikėjaus ūkinin
kų pagalbos. Man labai rūpėjo 
mano ir nuomininko šeimų li
kimas plėšikams Kalpokuose šei 
mininkaujant. Pamatę mane vi
są šlapią ir purviną, Vaitkaičių 
ūkininkai reiškė man užuojau
tos, bet pagelbėti atsisakė, nes 
jie nenorį plėšikų erzinti. Bė
gu toliau ligi Mūrų dvaro, kur 
buvo vokiečių žandarų. Ten žan 
darai mane smulkiai išklausinė
jo visai neskubėdami. O išgirdę, 
kad į Kalpokus atėjo 5 plėšikai, 
man pareiškė, kad jie dar turi 
atsikviesti bent 3 kitus žanda
rus, nes jų Mūruose dabar te
są 3. Po kokios valandos su
sitelkė 6 žandarai ir 2 vežimais 
pasileidome važiuoti Kalpokų 
link. Jau ima temti, o prieš Kal
pokus dar reikia pervažiuoti 
Vaitkaičių miškelį. Įvažiavę į 
miškelį sustojom, žandarai su
sėdo į vienus ratus ir pasiliko 
užpakaly, o man davė revolve
rį ir liepė važiuoti pirmam. “Kai 
pastebėsi žmogų — tuoj šok 
iš natų ir šauk, nes geri žmo
nės naktį miške nesivalkioja” 
— įsakė man žandarai. Važiuo
jam.

(BUS DAUGIAU )
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Linksmų Kalėdų ir baimingų Naujų Metų linki:

Photo Office du Film du Quebec

Kalėdų šventės ir Nauji Metai yra metų laikotar
pis, kur žmonija kalba daugiausiai apie taikų ir 
laimę.

Prie tų dviejų žodžių aš dar pridėčiau "draugystė”, 
atsimenant ant tos stebuklingos "Kvebekiškos drau
gystės savaitės", šitas įvykis leido visokios kilmės 
kvebė^ieči ams brolautis širdingai ir linksmai.

Tojjca, laimė ir draugystė visiems kvebėkiečiams 
’lietuviškos kilmės".

Kvebeko imigracijos Ministeris

MIELOS SESES IR BROLIAI LIETUVIAI

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikiname 
pasaulyje pasklidusius lietuvius ir linkime laimingos bei gražio 
eities. i Kviečiame pamiršti skirtumus Ir vieningai jungtis į darb 
sų didiesiems tikslams. ,

Užgimęs Išganytojas teatneša laisvę mūsų.pavergtai Tėvynei i 
tegrįžta į pasaulį tiesa, ramybė bei taika. ,0 Naujieji Metai tebūr. 
našesni mūsų darbais, tesuartina jie mus arčiau prie vienas kito,tan 
renniais ryšiais tesuriša su priespauda kenčiančiq_tautą bei broliais
Sibiro tremtyje. ,

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖ: 
VALDYBA

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS sveikina visus savo 
narius, o taip pat ir visų lietuvių visuomene Šv. 'Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga, linkėdamas malonių švenčių ir 
šviesesnių ateinančių^metų.

CfMb
LIETUVIŠKA PROGRAMA

ŠVENČIU PROGA SVEIKINAME visus 
radijo klausytojus, klientus ir dėkojame 
uŽ dėmesį lietuviškos programos 
išsilaikyme.

V. ir L. Stankev ičiai

ŠIAIS METAIS UŽBAIGĖ ANTRĄJĮ SAVO VEIKLOS DEŠIMTMETĮ 
IR PRADEDA TREČIĄJĮ SU 1,600 NARIU IR 5 MILIJONAIS 
KAPITALO. ,

V
Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga "Litas” sveikina visus savo 

narius-es ir linki pakilioje dvasioje praleisti didžiąsias 
šventes. ,

Šventų Kalėdų sulaukus, sveikina 
kltjentus ir visus montreaILečius.

Naujųjų Metų proga linki geros sėkmės . , Petras Adomonis
kiekvienam ! Adomoms Insurance Agency Inc.

Montrealio Lietuviai !
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 j vieningų Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę ir su pavergtaisiais broliais 
Lietuvoje.

KL R Montrealio apylinkės 
valdyba

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų šviesoje už 
Lietuvos laisvę, žuvusiųjų brolių tėvynės 
meilės ugnis tebūna švyturiu visiems 
pasaulyje esoniiems sesėms ir 
broliams šauliams

LK Mindaugo šaulių kuopc

Džiaugsmo šv. Kalėdoms ir Viešpaties 

palaimos 1975, naujiems metams 
mieliems parapijiečiams ir 
visiems bičiuliams.

Aušros Vartų parapijos kunigai: 
Tėv. J. Kubilius, S.J. 
Tėv. J. Aranauskas S. J.
Tėv. S. Kul bi s, S. J. 
ir parapijos Komitetas

KALĖDŲ PALAIMOS IR RAMYBĖS 

VISIEMS LINKI ŠV. KAZIMIERO

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

Dėkoja už pasitikėjimą pavedant 
apdraudas šiai agentūrai

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

Ona ir Albertas Norkeltūnai
Montreal Enterprises Reg'd

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 VARTŲ PARAPIJOS 

CHORAS

Sveikinimai visiems mieliems tautiečiams 

Šių Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių 

proga.

Sv. Kalėdų džiaugsmo, laimingų ir 
sėkmingų Naujųjų Metų visiems Žvejoto- 
jams ir Medžiotojams linki —

Montrealio liet žvej.ir rneaz. 
rtNido^ klubo v aldyba

*<?«£, džiaugsmo ir laimes iv. <JCalėdt^ ir <^iauju <Alttu proga!

Joseph Bernotas
N O T A R A S

^ziaitcjsmo ir laimės sv. JKalėJit ir <-šNaujiį ^Itefiipro^a!

R. J. Išganaitis, BA, BCL

ADVOKATAS

J.P. Miller
ADVOKATAS

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga, 
sveikiname narius ir visus lietuvius.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje 123 kuopa 
Montrealyje

ŠVENTINĖS NUOTAIKOS IR SĖKMĖS 

NAUJUOSIUOSE METUOSE, LINKIME 

visiem m vrsua i
Aldona n P r. P aukštaičiai

1974. X IK20

Vietoj įprastinu, blizgančių kortėlių 
Linkim Čia visiems bičiuliams Montrealyj, 
Švenčių nuotaikos giedrios bei spindulingos, 
Ir Naujųjų Metų — nuostabių' !

Birutė, Henrikas ir Gintaras 
N a g i a i

D. ir Br. Staškevičiai vietoje 
sveikinimo kortelių, sveikina 
visus pažįstamus.

aiig džiaugsmo ir laimės iv.

Dr.J.Mališkf

M. 4.X FONONU
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minu mw mm neiti liuki:
imus klientus, bičiulius bei oažistamus 
ledų ir Naujų Metų proga nuoširdžiau- 
sveikiname ir linkime viso geriausio

Dana ir Juozas Grašiai

įiaugshiingų &u.x3<aČėc/ų it 
įmingu oVaujuju <_A4etų !

A. Rusinas, V. RaČargius, A.ir Z. Urbonai, 
A.if J- I šganaičlai, M.ir S. Morkūnai

tėčiu šventės teatneša tyro džiausimo ir

Naujieji <.NNletai stiprybės ir vilties!

Milana ir Albertas Joneliai 
su šeima

luožirdziausi sveikinimai ir geriausi linkėjimai 
liminėms, draugams ir pažįstamiems 

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga

Pr. Juodkoj i s su šeima

ang Jziau^sm

/<?«/*« šventė* teatneša tt/ro Jžiaugttno ii 

^aujieji sNMetai stiprybės ir vilties!

G. y. Rudzmų teima

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

R. Simaniūkštis

vencių proga sveikinu visus savo 
rietelius ir pažįstamus

Aug. Kalvaitis 

širdingiausi Kalėdų švenčių sveikinimai ir 

Naujųjų Metų linkėjimai visiems draugams 
ir pažįstamiems

A. J. Reautai

A i) A ATS IASAIIE
RESTAURANT

SPECIALTY: SMOKED MEAT * 
Sav. 0. yoroninkuitiene ir J. Stankaitis 

TEL. 365-8 6 66 
7633 LASALLE BLVD. LASALLE

MIKE'S - M. RUTKAUSKO

TEXACO SERVICE STATION’S
POINTE CLAIRE

s: Joh" R°od Linksmu švenčiyTel. 695 • 3883

awyM <^teta proga!

HIGHLAND AUTO BODY
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

TEL. 366-7281
Šulinskai, 389-0J71 J. Zavyz, 365-3252

indy's Pastry & Delicatessen
H. A J. Rienbacher 

CANADIAN AND IMPORTED CHEESES
4- Our Specialties: Cakes for all Occasions
jfjį'' Ęuropean Delicatessen, German Magazines

TRALE St., Between 6-7 Ave. 366-4614

w montrea! west

i Inst er south automobile 
(At tho end of Sherbrooke Street West)

lanageris Leonas Gureckas su 
ių proga sveikiname visits 
lugus, pažįstamus ir 
us, linkėdami 
metuose

jcMI/z.

489-5391

Toronto Lietuviu Namai
savo klijentams ir visiems lietuviams linki

LINKSMU KALĖDŲ IR LAIMINGU NAUJŲJŲ METU -
Lietuvių Namų Valdyba

Torontiškiai 0. irS. PRANCKŪNAI vietoje 
kortelių, sveikina per laikrašti visus savo priete- 
lius ir pažįstamus, paskirdami NL laikraščiui 
5 0 dolerių.

KALĖDU IR NAUJŲJŲ METŲ proga, 
sveikiname visus draugus ir pažįstamus, 
linkėdami daug džiaugsmo ir laimės.

Dervaičių Šeima,
Hamilton, Ont. ,

Sveikiname visus lietuvius su Sv. Kalėdomis ir 

ir Naujaisiais Metais

LAFLEUR MANUFACTURE CONTRACTOR
Julius Urbanavičius ir Bronius Kirstukas

LASAIXE AUTOMOBILE INC. 
BRONX PARK GARAGE 

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

7635. boul. LASALLE 366-7818 LASALLE

BEIXAZZI-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 1
Durys, I ongiĮ rėmai. Izoliacija. Ten* Test.
Masonite, statybinis popieris, cementas,
B. P. iidirbinlul ir vtsa_kt, 

7682. BOLL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

JETTE & F R E R E L T E E 
PLOMBERIE - CHAUFFAGE — PLUMBING - HEATING 

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

Vendeur autoriai de la CORPORATION DE GAZ NATUREL 
Estimations gratuites — Free Estimates

R. JETTE: Tėl. 366-3339 H. JETTE: T61. 769-5309
140 - 2e AVENUE - LASALLE

RIVERSIDE HARDWARE
Yvan Serre, prop.

Rental A SERVICE et Location 
Agent SHERWIN WILLIAMS Agent

LASALLE7584, RUE CENTRALE

366-6060

FERNAND MICHAUD
HUILE A CHAUFFAGE • FUEL OIL

3 Camions poor Uvralsoa rapide — 3 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 Schetagne. prop. 

Epicier - Boucher licenciė — Butcher - Licensed Grocer 
Vlandos de cholx — Choice Meats 
COLD BEER BIERE FROIDE

7691 CENTRALE LASALLE
366-0021 366-0022

Berner Floral Co. (63) Ltd.
FLORIST — GROWER — LANDSCAPER

&

T«U 365-0511
300 - let AVE. LaSalle 285 - 2nd AVE.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

SVEIKINAME VISUS 

įg| LIETUVIUS SU

. -Al 11 Sv. Kalėdomis'SS K. SxjBL.
*r Naujaisiais 
Metais

LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS 

"PARAMA"
1573 BLOOR ST. W., Toronto Tel LE 2-8723,

i ubėl

JsK

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

Dr. Juozas Kaškelis, 
Nekilnojamojo Turto Pardavimas , Toronto

Linksmų Sv. Kalėdų ir sėkmingų 19 7 A metų linkime 
savo mieliems klientams, bičiuliams ir 

visiems pažįstamiems

BALTIC EXPORTING CO.
S. ir Ą. KALOZOS

480 Roncesvalles? Avė. Toronto 3, Ont.

... .. ... .. .Šventiniai sveikinimai visiems lietuviams <£> sį
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

SPAUSTUVĖ ’
TIME PRESS

252-4659
82 QUEEN ELIZABETH BLVD.

Savo mieluosius klientus ir draugus 
Sv. Kalėdų ir Naujųjų 1975 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

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

V. BAČĖNAS, 
All Seasons Travel, b.d

i 81

hi la

2224 Dundas Street W. 11

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 
249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario

r

Džiugių švenčių ir 
turtinau naujų metų 

linki visiems lietuviams
BALIO MASKELIŪNO 
apdraudęs agentūra

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

Mieliems savo klientams ir bičiuliams linksmų 
Sv, Kalėdų ir laimingų Naujų Metų tinki

Dresher-Barauskas
Draudimo ir nekilnojamo 
turto pardavimo įstaiga.

3828 Bloor St. W., Islington, Ont.

LIETUVIU BALDU KRAUTUVĖS 
MOHAWK FURNITURE LTD.

Savo mieliems klientams linki 
linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

137 Roncesvalles Avė. Tel. 537-1442 
2448 Danforth Ave. Tel. OX. 9-4444

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINU VISUS KLIJENTUS, 
DRAUGUS IR PA2|STAMUS

AL GAR BENS 
Real Estate

Kanados, Ontario ir Toronto
Real Estate Boards narys.

1611 BLOOR ST. W. TORONTO, ONT.
Savo mieliems klientams linki 

linksmų Sv. Kalėdų ir laimingu Naujų Metų 

THE OLD COUNT IV SHOP
DOVANU KRAUTUVĖ

3 5 5 Roncesv alles Av e., Toronto.
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MAŽASIS ANGELAS 
(KALĖDINE PASAKAITĖ - FANTAZIJA)

J. B u t e i k a
Nors tai tik pašatadtė-fan^ 

tazlja, bet reikia žinoti, jog 
pasaklnglausloje pasakoj yra 

.nors krislėlls teisybės. Pa
sakoje ji slypi kaip mažytis 
aguonos grūdelis šauniame 
jos žiede. Kalėdinė pasakai
tė, kurią čia paseksime, at
rodo, bus pusėtinai {domi, t. 
y. tokia, kokios savuoju įdo
mumu masinte masina kalė
diniais daleldlmals sužadinti 
mūsų mažųjų vaizduotę.

Kalėdos jau arti dviejų 
ūkstančlų metų, kasmet, 

Švenčiamos visame krikščio
niškame pasaulyje. Kasmet 
gerokai pražilęs, baltabarz- 
dis senelis Juozapas, savo 
pavargusia ranka beldžiasi J 
besiilsinčių žmonių namų du
ris, klausinėdamas kampelio 
prieglaudos Ilgoje kelionėje 
pavargusiai ir sirguliuojan
čiai savo globotinei mergelei 
Marijai. Kasmet iŠ Rytų per 
pasaulj keliauja trys IŠmln- 
čiai-karalial sekdami skals - 
čląją kalėdų nakties žvaigždę. 
Ir mes patys kasmet laukiame 
jos sušvlntant, o sušvitus — 
įdėmiai ją stebime. Ir kasmet 
ties kiekvienu miestu, ties 
kiekviena pasaulio geros va
lios žmonių gyvenama vieto
ve, skamba-aidi angeliški 
chorai. Juk Angėlai, taipgi 
laukia Kalėdų ir tauriosios jų 
širdys nekantriai plaka be
laukdamos . sušvlntant Švie
sios Kalėdų žvaigždės spin
dulio, nes tik po to, iš jų lu
pų pasigirsta iškilmingos 
šventos giesmės žodžiai: — 
Garbė Dievui Aukštybėse Ir 
ramybė žemėje geros valios 
žmonėms”...

Vieną tokią tylią šventą Ka
lėdų naktį, Angelų tarpe vie
nas Jų buvo visų mažiausias 
Angeliukas. Žinoma, kad ir 
angelai nevienodi ūgiu. Yra 
stačiai milžinai, plačiape
čiai, šešlasparnlal, — tai Se
rafinai, Jie kaip Viešpaties 
gvardija, nuolatos budi prie 
Jo sosto ir patys spinduliuoja 
Jo Šviesa. Yra normalaus 
žmonių ūgio, ramūs ir visa
da liūdintieji, kurių paskirtis 
— prlėmlnėtl su kūnu persi
skyrusias ir | dangaus vartus 

beslbeldžiančlas vėles. Treti 
— gražaus stoto, auksaplau
kiai, rimto švelnaus veido 
bruožų, tai Angelai Sargai. 
Be paminėtųjų dar yra nesu
skaičiuojama daugybė, legl- 
jonal kitokių paskirčių — tai 
žvalgai, palydovai, pasiunti
niai ir kt. , apie kuriuos tik 
spėlioti ir svajoti tegalime. 
Mūsų gi paminėtasal mažasis 
Angėlėlis, dar pats nežinojo 
prie kokios pareigūnų grupės 
jis bus priskirtas. Kol kas jis 
tik sekė vyresniuosius ir plo
nučiu, bet kaip aukso varpe
lis skambiu ir kaip lygumų 
upokšnio srovenimas švelniu 
balseliu giedojo. Tai buvo Jo 
pirmosios (už dangaus ribų) 
Kalėdų nakties pareigos. Pir
moji užduotis drauge su kitais 
pagarbinti tik ką gimus} Pa - 
šaulio Išganytoją, Kūdikėli 
Kristų. Skrendant padangių 
aukštybėmis jis dar nežinojo 
ties kokia Šalimi jam teks 
giedoti, bet jis ir neslteira- 
vo. Būdamas visų mažiausias, 
ne tiek pareigomis, klek visa 
aplinka, kur viskas jam buvo 
nauja ir nepaprastai |domu 
domėjosi. Jis stengėsi tik ne
atsilikti nuo kitų ir stropiai 
stebėjo žemės paviršiaus 
konfigūraciją,kadiš apgyven
tų vietovių, trobų, kelių, upių, 
kalnų, miškų ir juose augan
čių medžių ir kt. atspėti ties 
kokia šalimi skrendama. Apa
čioje buvo tamsoka. Dėl snie
go dangos viskas atrodė bal
ta, vienoda. Visur viešpata
vo tyla. Net ir šunų lojant ne
sigirdėjo. Štai, praskrido ties 
jūros paviršiumi, ties miš
riu: spygliuočių ir lapuočių 
medžių mišku, retais krū
mais. Žemės paviršius ban
gavo nedideliais gūbreliais, 
kur ne kur matėsi upelio va
ga. .. Pasirodė bažnytkaimis 
subažnytėle, matėsi vienkie
miai, visur tyla, net varpai 
neskambėjo. .. Tik aukštumo
je žvaigždelės lyg į savę vi
liodamos, mirksėjo žemei. 
Vienoje nuošalioje vietoje, 
stūksojo vienas žemai palin
kęs koplytstulpis, tai buvo šv 
Jonas su Smutkeliu kitoje ni
šoje. Aha! — tarė Angelaitis, 

tai męs esame Lietuvoje, kur 
prieš virš 30 metų keliai bu
vo pilni žmonių bevažiuojan
čių ir beeinančių! bažnyčias, 
kurių varpai džiaugsmingai 
skambėjo skelbdami žmo
nėms Išganytojaus gimimą ir 
kviesdami pagarbinti J|. O 
dabar, pastebite ? - visur ty
la, kaip kovos lauke po kau
tynių, kur jau nieko nebėra 
gyvų.

Angėlai nusileido žemėn. 
Mažiausias Angėlėlis bažnyt
kaimio pakraštyje pamatė 
mažytę pakrypusią, vėjo ap- 
gaurintu šiaudų stogu grytelę, 
kurioje pro mažą langeli ma
tėsi vos spinksinti švieselė.. 
Kiti Angėlai nuėjo pažiūrėti 
kas darosi bažnyčioje, ką be
veikia kunigai ir bendrai žmo
nės miestelyje, o Mažasis 
nutarė ištirti kas Šioje var
ganoje grytelėje dabar gyve
na ir kaip jos gyventojas su
tinka Kalėdų šventes. Pro už
rūkus} ir iš vidaus skarma
lais uždangstytą langelį jam 
pavyko įsižiūrėti grytelėje 
esantį tik vieną senelį, sėdin
tį ant lovos krašto ir kalbantį 
rožančių. Angėlėlis pasibel
dė. Senelis baimingai krūpte
lėjo, rožančių tuojau pakišo 
po patalu ir pamaželė priėjęs 
langelį, drebančiu iš baimės 
balsu paklausė: - Kąčia Die
vulis siunčia?... —Įleisk, 
gerasai seneli, nebijok, aš 
nemiliclninkas. Esū pavargęs 
keleivis, alkanas ir sušalęs. 
Noriu truputį pailsėti, apšil
ti, pasistiprinti. Tamstai 
nieko blogo nepadarysiu. • . 
- Kad pas mane viskas labai 
prasta, nei maisto svečiui, 
nei gaspadlnės. . . - aiškinosi 
senelis, bet duris atidarė ir 
pakeleivį bernelį įsileido. 
Trobelėje, geruoju besikal
bant, ir senelis pasidarė drą
sesnis, užkaitė puodelį van
dens, užpylė lauko žolelių ar
batos. .. Angėlėlis savo-ke- 
leivionešmęnėlyje turėjo vi
sokių šventiškų skanių keps- 
nių-skanėstų, kuriais nuošir
džiai su seneliu pasidalino. 
Užkandžiaujant bei po vaka
rienės Angėlėlis vis klausi
nėjo ir klausinėjo senelį apie 
dabartinį Lietuvoj gyvenimą. 
(Mat, tas Angėlėlis kadaise 
būdamas žmoguml-berniuku 
buvo gyvenęs Lietuvoje, lie
tuvis! ).

Įsidrąsinęs ir įsitikinęs, 
kad jam nieko blogo negręsia, 
senelis viską nuoširdžiai ir 
atvirai pasakojo: kaip dabar 
lietuviai savo tėvynėje gyve
na. Matai, sako, tamsta, 
šventoji kalėdų naktis, anuo
met, būčiau bažnytėlėje, o 
dabar sėdžiu grytelėje užsi
daręs, esu kolūkio sargas.
taigl-tarnautojas, ir, jeigu 
pastebėtų mane bažnyčioje, 
netekčiau ir tos tarnybėlės ir 
iŠ šios grytelės būčiau išmes
tas, irvisai netekčiau duonos 
kąsnio. Daugelis gerų katali
kų tokios bausmės bijodami 
vengia lankyti bažnyčios. Jau
nimas, o ypač moksleiviai 
taipgi labai persekiojami už 
bažnyčios lankymą. Bažnyčią 
lankantiems, nors ir geriau
siai besimokantiems stato 
blogus pažymius, o su blogais 
pažymiais pašalina iš mokyk
lų. Pašalintųjų į jokias kitas 
mokyklas nepriima ir Lietu
voje sunku gauti darbo. Vie- 
nintėlis belieka kelias tokiam 
- geriausiam Lietuvos jauni
mui - išvykti iš Lietuvos "Ra- 
siejon" arba kur į kitas "Bro
liškas respublikas" ir tokiu 
būdu mūsų tautai jaunimas
dingsta. Darbo ir duonos ieš- covų, Cholmogorcų, Bezdar-
kodami, jaunuoliai priversti nikų ir t. t. vardai. Tokiu bū- 
"savanoriais" vykti Sibiran, du Lietuva žiauriai ir įvairiais 
nes ten darbo duoda ir truputį būdais rusinama ir bedievina- 
brangiau moka ne gu kitur, ma. Padoriam lietuviui dabar 
Apleidęs Tėvynę retas jaunuo- sunku savo tėvynėje gyventi, 
lis kada begrįžta. Jis nuplau- Todėl daug kas norėtų išvykti
kia su srove ir dingsta savajai 
tautai.. Kunigai už religijos 
mokymą tampomi po teismus, 
kalinami, o mokytojai nors tik 
už "bažnytininkų" toleravimą 
atleidžiami iš darbo, traukia
mi teisman ir taip pat bau
džiami kalėjimu. Mokytojais 
skyriam! visokie komunistė
liai, nors ir neturį reikiamo 
mokytojui cenzo. Okupantui 
nesvarbu, kad dėl to nukenčia 
lietuvių švietimas ir auklyba. 
Jam — juo jaunuolis tamses
nis. juo geriau. Kalėdų šven
tės Lietuvoje dabar visai pa
naikintos. Daugybė lietuvių, 
va, ir mano šeima, ištremti 
Sibiran. Apie savuosius aš 
jokių žinių neturiu. Pats likau 
čia, nes trėmimo metu nebu
vau namie. Įstaigose ir mo
kyklose, kaip ir Šiaip viešose 
vietose proteguojama rusų 
kalba. Miestuose lietuviš- 
kiejns didvyriams paminklai

KRe/VI 
VEIDRODŽIAI

nugriauti, o jų vietoje prista
tyta paminklų savo žiaurumu 
prieš lietuvius pasižymėju
siems čekistams ir kitiems 
Lietuvos priešams. Gatvių 
pavadinimai visur*'miestuose) 
dviem kalbom, bet pirm'a eina 
rusų kalba. Gatvės beveik vi
sur perkrikštytos - margu
liuoja, skamba visokių Srel- 

į užsienį, bet rusai neleidžia. 
Bekalbėdamas senelis pravir
ko gailiomis ašaromis. Angė- 
lėlio širdelė ėmė tankiai ir 
stipriai plakti ir be maža ko 
j is nepravirko, tik prisimer
kė, kad nematyti skausmo 
vargo išvagotame senelio vei
de ir per jį riedančių ašarų. 
Tuo momentu ties ta vargana 
grytele skaisčiai maloniai su
švito Kalėdinė Žvaigždė, net 
senelis puolė ant kelių ir ėmė 
melstis. Jam prisiminė seni 
geri laikai Ir tikroji Kalėdų 
Naktis. Jo svečias-Mažasis 
Angėlas negiedojo. Jis tik ap
sidairęs nudžiugo, palaimino 
senelį, paliko jam kalėdų do
vanų daug visokių valgomų gė- 
rybių-skanėstų ir pasakė 
"Nenusimink ir nurimk, se
neli, lietuvi, ir kitus lietu
vius nuramink ir paragink bū
ti ištikimais netikuž degtinę, 
kurios taip gausiai,- kaip sa

kel, kad rusas jums duoda no
rėdamas jus apnuodyti alko
holiu, bet ir už jokias gery
bes neparsiduok, nesusidėk 
su okupantu. Jis mūsų visų 
priešas. Sumaniai, apdairiai 
ir atsargiai, bet visomis dva
sios ir kūno pajėgomis kovo
kite už Lietuvą ir lietuvybę ir 
tvirtai tikėkite, kad netoli tas 
1 ai kas, kai Dievas Lietuvių 
kančias įvertins ir plėšiką- 
ruskį iš Lietuvos pašalins. 
Visagalybė ne galybėje, ne 
daugybėje, bet teisybėje! O 
teisybė, juk yra lietuvių pu
sėje. Ir tai pasakė mažasis 
Angėlas garsiai Ir gražiai už
giedojo, o iš jo akių, per 
skruostus riedėjo stambios 
tyros ašaros. Tai matydamas 
ir girdėdamas senelis pats 
pradėjo pamaldžiai giedoti: 
Dievas mūsų apgynėjas ir ga
lybė! . .

Mažas Angėlas tuo metu 
nepaprastai pasijuto ir pa
žvelgęs} senelį jame taip pat 
pastebėjo ne tai baimę, ne tai 
didelę nuostabą. Mažasis An
gėlėlis staiga virto dideliu, 
kaip kiti angelai ir įgijo dide
lius galingus sparnus, kas se
nelį dar labiau nustebino. An
gelai mat, ne kaip žmonės už
auga. Už nuopelnus Dievas 
juos iš karto paaukština iki 
pelnyto dydžio. Dabar kiti An
gėlai būriu apsupo buvusį ma- 
žiausiąjį Angėlą ir matydami 
bei suprasdami jį Dievo aki
vaizdoje esantį nusipelniusį, 
sveikino jį giedodami specia
lius dangaus himnus.

ŠV. KAZIMIERO PARAFUOS ISTORINIAI METMENYS fP" 1
Pradedame spausdinti Montrealio lietuvių, susijusius su Šv. 

Kazimiero parapija istorinius įvykius, kaip yra paruošęs boda
mas vikaru kun. Jonas Qaudze

Jonas Gaudzė prieS išvykstant į Av. lįazimiero lietuviu 
kolegijc^Romoje. Iš kaires: J. įGaudze, Monika Gaputytė ir 
adv. įitasys Daukša.

real, Canada,kur dirbo keturis metus prie elevatorių. 1955 m. 
spalio 29 d. išvyko į Romą ir įstojo į šv. Kazimiero lietuvių 
kolegiją siekti kunigystės,kurios pašaukimą pajuto Lietuvoje, 
Žeimelio bažnyčioje,klausydamas misionieriaus Tėvo Bruži- 
ko pamokslų. Pusę metų lankė mažąją seminariją, po to, pri
vačiai buvo mokomas vysk. V. Padolskio graikų kalbos. 1958- 
59 m.poilsiui grįžo į Montrealį, kur vėl dirbo prie elevatorių . 
Atgavęs reikiamas mokslui siekti jėgas, vėl išvyko į Romą. 
1957-64 m. filosofiją ir teologiją studijavo Popiežiškame La- 
terano universitete. Karo metais ir po jų, daugelį kartų per
traukdamas mokslą, be to, vėlai pradėtos studijos į šaukiamą 
kunigystę, jam mokslo kelias buvo labai sunkus. 1964 m. kovo 
mėn.14 d.Laterano bazilikoje kardinolas Traglia Joną Gaudzę 
įšventino kunigu.Pirmas šv. Mišias aukojo šv. Kazimiero ko
legijos koplyčioje, asistuojant prel. Z. Ignatavičiui. 1964 m . 
liepos 29 d. į Montrealį sugrįžo jau kaip lietuvis kunigas. Ne
trukus kardinolas P. E. Leger kun. J. Gaudzę paskyrė vikaro 
pareigoms į šv. Kazimiero lietuvių par. Tai pirmas šv. Kazi
miero par. vikaras po 50 metų. ( Pabaiga).

P s. Kun. Jonas Gaudzė dabar gyvena Mexikoje ir ten jis yra įsteigęs 
vienuolyną.

— Kuo gi aš tokios Dievo 
malonės nusipelniau ? — klau
sė savo konfratrų buvęs ma
žasis Angėlaitis.

— Tv^šią šventąją naktį pa
sotinai, paguodei lietuvį se
nelį, o jo asmenyje ir visus 
lietuvius — grąžinai jam vil
tį atgauti Dievo malonę ir jų 
tėvynei laisvę bei nepriklau
somybę. Tuo tu padarei di
džiai gerą darbą. Mat. Kalė
dų naktį visos gražiausios 
svajonės ir dori pageidavimai 
bei nuoširdūs geri linkėjimai 
dažniausiai išsipildo. Tai 
toks stebuklas naujagimio Kū
dikėlio Kristaus gimimo pro
ga.

KAS YRA ALCOHOLICS 
ANONYMOUS?

KUN. JONAS GAUDZĖ, 1964. 7. 30

Gimė 1921 m. lapkričio 23 d. Pakapinės kaime, Lukštų par. 
Rokiškio apskrity. Pradžios mokslus ėjo Lukštų ir Rokiškio 
mokyklose.1937-39 mokėsi Salų Ž. Ž. U. mokykloje, gaudamas 
stipendiją iš Žemės Ūkio ministerijos. 1940 m. kovo mėnesį 
baigė Gruzdžiuose specialius kontrolasistentams kursus ir 
tuojau buvo paskirtas tarnybai į Lauksodį,Joniškio raj. Ten 
išbuvo 5 metus.1945-47 m. toliau tęsė vidurinį mokslą Vokie
tijoje,netoli Hamburgo,Fischbec ir Spakenberg D. P. stovyklų , 
Tumo Vaižganto gimnazijoje. 1947 m. gegužės gale imigravo į 
Angliją ir ten dirbo vienus metus žemės ūkyje prie Sleaford 
miestelio,vėliau 3 metus buvo daržininku pas tekstilės fabri
kantą Trowbridge mieste. 1951 m. spalio 23 d. atvyko į Mont- 
1974. XII. 20

Kun. Jonas Gaudzė su svečiais iŠ Lietuvos, 1967 metais Montrealyje.

Jeigu geri ir galt gertl-tavo 
reikalas. Jeigu geri,bet ma - . 
tai ,kad gėrijnas tave žlugdo p 
ir nori nustoti gerti- mūsų 
reikalas.

Skambink dieną ar naktį A*A.
Tel. 521-2 185-
Jei nori lietuviukai kalbėti — skambink 
darbo valandomis 489 - 539 1 (kI ousk Leo); 
o vakarai* namų tel. 366 • 2548 arba 277 • 7868 

(Pavardės sakyti nereikia)
■
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONU LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”

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

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

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

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

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 3,000.000

BRANGŪS TEVELIA! !
Šalia politinio,kultūrinio, 

ekonominio šio krašto gyve
nimo', didelę rolę vaidina ir 
sportas. Jau pradžios mo
kyklos suole vaikai supažin- 

• dinami su įvairiais žaidi
mais, pasiekdami savo aukš
tumą įvairiose sporto šako
se gimnazijų ar universitetų 
rūmuose.

kus įsijungti į HLSK KOVAS 
eiles. Paskambinkite vicep. 
A. Grajauskui arba sekr.A. 
Lukošiūtei ir jie sutelks 
Jums visas reikalingas In
formacijas.

Kiekvienos organizacijos 
vetkla.be stipraus finansinio 
užnugario yra silpnoka. Be 
nario įnašo- organizacijos 
veikloje yra ir įvairūs ren
giniai. Iki šiol -nedidelis

Neatsilieka ir Jūsų vaikai, 
iškildami į pirmaeilius 
sportininkus bei atstovauda
mi savo mokyklos ar šio 
krašto spalvas įvairiose 
rungtynėse. Džaugiamės jų 
laimėjimais- didžiuojamės 
skaitydami lietuviškas pa
vardes spaudos puslapiuose , 
tačiau kartu liūdime nema
tydami jų lietuviškų klubų 
eilėse.

Tiesa, mes negalime jau
nuoliams- ėms pasiūlyti tų 
pačių sąlygų, kurias jie turi 
gimnazijų arba universitetų 
klubuose, tačiau stengiamės 
pagal visus turimus išteklius 
įsigyti uniformas, sportinius 
įrankius ir sales treniruo
tėms bei susitikimams su 
lietuviškais ar kanadietiš
kaiš klubais. Tačiau, kartu 
mūsų didžiausias noras yra 
suburti Hamiltono sportuo
jantį jaunimą į lietuviškas 
sporto gretas, garsinant 
mūsų tėvų krašto bei HLSK 
KOVAS vardus svetimtaučių

dėmesys buvo kreipiamas į 
metinį nario įnašą. HLSK 
KOVAS su nedideliais ištek
liais savo metinį biudžetą 
suvesdavo be nuostolių. Ta
čiau, padidinus mokyklų di
rekcijai salių nuomą,pakilus 
sportinių įrankių kainoms , 
kelionių išlaidoms- mūsų 
dabartinio metinio biudžeto 
neužtenka. Tad ir kreipia
mės į Jus, mieli Tėveliai, 
sumokėti už Jūsų valką tik 
$ 2 metinį nario įnašą. Jis 
nors dalinai pa'dės 'mums į-į 
įvykdyti planus ir darbus tor 
Ūmesniame HLSK KOVAS 
gyvenime. Už Jūsų finansinę 
paramą iš anksto tartame 
nuoširdų ačiū.

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga, sveikiname visus Jus 
linkėdami ir visiems Jūsų 
vaikams- mūsų klubo na
riams gražių sportinių lai
mėjimų. 1975 m.

Kovo Valdyba
P.S. Nario įnašą galima 

įmokėti ižd. J.Svilui arba
tarpe. vicep. A .Grajauskui, įduo-

Šiuo metu, savo eilėse tu- dant pinigus šeštadienį,kada 
rime virš 120 narių. Tai jau vyksta treniruotės.
gražus sportininkų skaičius Naujai is rinkta HLSK Ko- 
nedidelei Hamiltono koloni- vas valdyba pareigomis pa
jai. Tačiau, stovėdami prie slskirstė taip: pi rm. K. Ba- 
1975 m. slenksčio- turime ronas, vicep. A.Grajauskas , 
užsibrėžę tikslą, ateinan- sekr. A. Lukošiūtė, ižd. J. 
čiais metais pasiekti apva- Svilas, reikalų ved. J. Ens - 
lų 200 narių skaičių. Jūs , kaltis. Visais klubo reika- 
mieli Tėveliai, šiame mūsų lala prašoma kreiptis pas 
užsimojime galite daug pa- pirmininką, 35 Weir st. N. 
dėti, paskatindami savo vai- Hamilton, tel. 545-3594.

Shicagos dangum
MUSŲ TEATRAS padėkos 
savaitgalyje suruošė tretįjį 
festivalį Jaunimo Centre.Vy- 
riaušias. visų darbo ratelių 
suk ėjas- rašyt. A. Kairys. 

.Jam talkininkavo nedidelis 
būrelis meno ir teatro pasi
šventėlių.

Pirmas dvi dienas Čika
gos Jaunimo Teatras vaidino 
trijų veiksmų A. Kairio fū- 
tūreską Mano Senelis. Da
lyvavo: R. Maciūnas, V. 
Sparkytė, N. Sparkytė ir Al
gis Vaitkevičius su keliais 
jaunuoliais. Režisavo D.La
pinskas.

Šis veikalas skyrėsi nuo 
kitų savo forma ir vaidyba, 
ir žiūrovui reikėjo kiek pa
galvoti, ne tik stebėti ir 
klausytis. D. Lapinskas išra

dingas ir mūsų senių kartai 
gal klek nesuprantamas. Bet 
reikia džiaugtis, kad jauni
mas eina į teatrą ir turi gerų 
norų. Gaila,kad abi dienos 
nepripildė JC salės. Buvo 
didelė konkurencija tuo pat 
metu vykstančiais suvažiavi
mais, koncertais, vakarienė
mis, paskaitomis, f ilmom is.

Antrame LTF spektaklyje 
vaidino Rochester*io Jauni
mo Teatras 7 pav. Vinco Ku
dirkos kūrinį Viršininkai, ku
rį scenai pritaikė rašyt. J . 
Jankus. Režisavo A. C temi
nis, vaidtno:R. Obal is,P. Ma
tulis, T. Klimas, Kr.Sabaly
tė, V. Butrimas, B r. Petraus
kas, R. Stankutė, grim. St. Il
gūnas irkt. Satyrinio pobū- 
džio vaidinimas mus perkėlė

8 psl.

toronto

Nežiūrint, kad ūkanotas 
lapkričio pabaigos sekmadie
nis, kad Kristaus Karaliaus 
šventė ir, kad šiandiena Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
paminėjimas, Lietuvių Namų 
svetainėje jau kaip Ir jaučiasi 
besiartinančių kalėdų nuotai
kos. Prie įėjimo, trys darbš
tūs vyrai (Namų pirm. J. 
Strazdas, V. Skrebutėnds ir 
V. Dauginis) platina kvieti
mus į Kūčių vakarienę ir į 
Naujų Metų sutikimą. Ir žmo
nių, pamažu renkasi, renkasi 
ir prisirenka beveik pilnutė 
salė. Šeimininkės tik skuba, 
tik aptarnauja praalkuslus,

ATKREIPKITE 
DĖMESĮ!

DEIMANTŲ IŠPARDAVIMAS
•nfliacijos.

INVESTUOK $5.00 ir mu
sų brošiūra nurodys tokio ga
rantuoto investavimo galimy- i 
bg. Rašyti FIFTY - EIGHT 
FACET DIAMOND 
CORPORATION
1111 Finch Avenue West,
Suite 158
Downsview, Ont, Canada
M3J 2E6

tiesiog iš Prisikėlimo para
pijos pamaldų atėjusius sve
čius. Jos paduoda ant stalų 
skanius pietų patiekalus ir 
prie kavutės dar skanesnius 
pyragus. (Jadvygos Dagilie
nės keptas pyragas-"babka" 
buvo net atmlnkytas su romu).

Šią popietę pasikalbėjimų 
temoje vyrauja tik ką Prisi
kėlimo parapijos pamaldose 
išklausytas, klebono T. Au
gustino Simanavičiaus pa
mokslas. Pamokslas buvo ge
ras ir pritaikytas dienos te
mai. Ypač buvo gražu ir sen
timentalu kur T. Augustinas 
kalbėjo apie nepriklausomy
bės kovųkarlus. Jis prisimi
nė juos mišių maldoje, o gyvu 
žodžiu įvertino jų padarytą, 
didįjį darbą. Kalbėdamas apie 
gyvuosius, jis įvertino juos ir, 
padėkojo tiems, mūsų tėvy
nę išvadavusiems, jau praži • 
lusiems vyrams. Pamoksli
ninkas paminėjo ir mūsų jau
nąją kartą. Jis suabejojo mū
sų jaunimu ir Iškėlė klausi
mą. Ar jie, mūsų jaunieji, 
beturės to ryžto, to pasišven
timo ir taurios tėvynės mei
lės, jeigu reikalui pašaukus 
jiems tektų pasekti kilniųjų 
savanorių keliu?

į caro laikų Lietuvą ir turė
jom progos pamatyti, kaip 
tuomet rusai slopino lietuvy
bę ir kaip už savo interesus 
kovojo lietuviai.

Šį kartą salė pilna, bet A. 
Kairys tikisl-deficito. Gaila’.

Trečias vaidinimas-Ha- 
miltono AUKURO V. Alanto 
3-jų veiksmų komedija Šia
pus Uždangos, rež.El. Dau- 
guvietytė-Kudabienė, puikiai 
suvaldlnę:Al. Stanevičius,M. 
Kalvąitienė, EI. Dauguvietytė 
Alg. Ulbinas, L..Stungevįčįcr 
hė,K;Bungardo ir A.Lauga- 
lys. Daug jumoro, tikras gy
venimas šiapus uždangos.

Kiek pataisius, vertas 
įamžinti į filmą, būtų ką ir 
kitiems pažiūrėti. Toks ma
no pasiūlymas.

Ketvirtas vaidinimas- iš 
Los Angeles Dramos Teatro 
trijų veiksmų drama Naktis , 
J. Gliaudos.rež. Dalia Mac - 
kiallenė. Vatdlno:R. Žukas , 
St.PautlenienėjM.Prišman- 
tas, V. Jatullenė, R. Urbo - 
nlenė, V.Ąžuolaitis, D. Ba
rauskaitė ir rež.padėj. Pr. 
Urbonas ir B.Mackiala.Šis

Pamaldose su savo vėliava 
dalyvavo savanorlal-kūrėjai, 
skautai Ir jūrų šaulės.

Šią, kariuomenės šventės 
pamaldų proga gerai pasiro
dė Ir bažnytinis choras, va d. 
jauno ir naujo vargoninko Eu
genijaus Kriščiūno.

Kiti sekmadienio popietės 
dalyviai aptaria vakarykštį 
Lietuvių Namuose, šaulių 
rengtą kariuomenės šventės 
mlnėjlmą-vakarą. Pradedant 
programą, Toronto šaulių 
kuopos pirmininkai S. Jokuj 

\ baltis tarė trunąpą, dMnos 
svarbai pritaikytą žodį. To
liau sekė komedija"Kopūstai", 
režisuojant A. Dargytei. O po 
jų pasirodė "Atžalyno" tauti
nių šoklų grupė, va d. S. Mar- 
tinkutel.

Pilnutė žiūrovų salė tarsi 
patvirtino, kad mūsų žmonės 
dar pilnai supranta dienos 
svarbą ir atatinkamai įverti
na savo kariuomenės prisimi
nimą.

UEEM LIETUVIU NAMAI

Lietuvių Namų sekmadie-
veikalas, visai kitoks savo 
vaidyba, turiniu. Aktoriai jį 
atliko kuo geriausiai, nors 
jis sunkokas.

.Paskutinis Teatro Festi
valio punktas buvo žymenų' 
įteikimas ir vakarienė su 
šokiais.

Buvo apdovanoti: Kudabie
nė, Macklalienė, N. Sparky
tė, T. Klimas irkt. AUKU - 
RAS gavo pirmąjį žymenį.

Žymenų įteikimo komisiją 
sudarė prof .muz. Al. Jurgu
tis, Ž. Numgaudaitė ir
Smllgaitė. Iškilmes uždarė 
PLB pirmininkas Nainys.

nio popiečių lankytojai gau- 
’ sėja. Pereitą sekmadienį į 

popietę atsilankė virš 250 
. asmenų. Jų tarpe buvo daug 

jaunų žmonių.
Dalis atsilankiusiųjų pirko 

Kūčių vakarienės pakvleti- 
, mus. Vaikai iki 1O m. į Kū

čių vakarienę gali eiti be 
pakvietimų. Rengėjai prašo 
tėvus,kurių vaikai eis į va
karienę, pranešti LN rašti
nei tel. 533-9030. Svarbu 
žinoti bent apytikriai daly- 

skaič lų, kad
Kalėdų Senelis atneštų rei
kalingą dovanų kiekį.

M... vaujančlų vaikų

ALOYZAS JURGUTIS.'naujasls pabėgėlis iš Lietuvos, sveikina 
Amerikos Lietuviu Kongresą, sėdi vysk. Deksnys. Foto: v. Noreik

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame H A n A a J A 
TORONTO LIETUVIŲ HAKA/VlA
KREDITO KOOPERATYVE ------- ”

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

9% už 1 metų term, depozitus 
8\/ą% už taup. sąskaitas

6% už depozitus (čekių sąskaita).
K API TALAS: $8,800,000

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

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietą, Išskyras 
sekmadienius. Pirmadieni Ir penktadieni nuo 10 v. r. Iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vaL po pietą (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta)..

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

Būtų gerai, kad kiekvienas dalykų apie Simo Kudirkos 
LN narys turėtų nario kor- priėmimą Čikagoje , bei In 
telę. Tai palengvintų susi- asmenį ir šeimą. Lyg Iš 
rinkimuose narių registrą- mirties, pragaro Ištrūkęs, S. 
clją Ir, atsidarius barui, įė- Kudirka nepalūžęs nei flzl- 
jlmo į barą patikrinimą. nlai, nei moraliai nei tautlš- 
Kortelės yra išrašytos, gar- kai, nors buvo muštas, 
Įima atsiimti LN raštinėje smaugtas,kankintas, 
arba per sekmadienio pople- Pobūviui bei suvažiavimui 
tęs pas Petrą Lėlį. labai sėkmingai vadovavo

Choro VARPAS repetlcl- politinis kankinys Červenės 
jos perkeltos į LN menę , stovykloje išlikęs gyvas po 
vyksta pirmadieniais ir an - lavonais ir naktį pabėgęs 
tradleniais. /1941 m. VI./ G.Urbonas.

Lietuvių studentų kavinė Suvažiavimo dalyviai buvo 
Gedimino Pilis veiks kiek- pavaišinti gera vakariene, 
vieną penktadienį menėje. vynu ir maloniu šeimininkių

Pereitą sekmadienį įvyko šypsniu LN menėje, lyg se
LN naujų narių vajaus talki
ninkų sus i rink imas .Sudary
tas vajaus komitetas.

Jauniesiems LN nariams 
norima išrašyti nario pažy
mėjimai. Tam reikalingi 
jaunųjų narių gimimo metai. 
Nariai, tėvai arba globėjai 
prašomi gimimo metus pra
nešti į LN raštinę arba bu
dinčiam per sekmadienio 
popietes.

ĮLN narius įstojo Janušas 
Jonas ir Kuraitis Vincentas, 
įmok ėję po $1OO nario įnąšę 
ir Borysas Juozas $50.

Savickas Balys savo $ 
1OOO paskolos lakšto pirmų
jų metų palūkanas paskyrė 
jaunų narių Belaišių Kęstu
čio, Vinco, Danos ir Rožės 
įnašams padidinti.

novės lietuvių pilyje.
LASVyrai ir moterys vėl- 

kla be kompromisų už "Lie
tuva Lietuviams",už nepri
klausomą Lietuvą.

Svečių tarpe matėsi sava
norių kūrėjų, Vyties Kry
žiaus kavaiierių-karlnlnkų , 
šaulių s-gos pareigūnų, 
skautų vadų, veikėjų ir k t 
darbščių lietuvių.

Meninėje dalyje buvcT^pa-1" 
dainuota, p. Žioglenė paskai
tė satyrinių eilėraščių, p» 
Petkus patriotinės kūrybos 
poezijos. Buvo pravesta: ir 
loterija,kuriai vadovavo p, 
Mačionlenė. J. Kr.

• Penktadienį, gruodžio 6, 
įvyko vyno ir sūrio pobūvis 
jauniesiems parapijos aka
demikams Prisikėlimo sa-

SUKAKTIS
Šeštadienį LN-se įvyko

Įėję. Jaunųjų susirinko arti 
2OO-daktarai, advokatai, in- 

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
25 m. įsikūrimo Kanadoje’ 
minėjimas.

Iš ryto-organizacIntai po
sėdžiai, vakare 6 vai. iškll-

žinierlal, profęsorlal, moky
tojai, menaže rial irkt.Kana
dos mokslo akademikai.

Tėvas Augustinas Simana
vičius labai vykusiai vado- 

mlnga vakarienė su svečiais vavo, vaišino, net ir loteriją 
"Laisvos Lietuvos" iš Člka- "ant greitųjų’pravedė" 
gos redaktorium V. Šimkum , . — • —
visokių gerų darbų rėmėju 
konkrečiais įrankiais/ dole
riais/; Kanados LB Krašto 
V-bos p-kuJ.R. Simanavi
čium, KLB Toronto sk.p-ku 
M. Abromaičiu, LŽS-os To
ronto sk. p-ku J.Karka,LAS 
Vietlnlnkljos generalsekr. 
Petkum / iš Cleveland/.

Kviestas buvo ir Lietuvos 
general, konsulas.

Ta proga buvo paminėta ir 
St. Jakublcko 65 m. amžiaus 
sukaktis. Jis yra žymus vi
suomenės veikėjas,LAS vie
tininkas iš Delhi apylinkės.

L. L. redaktorius V. Šim
kus papasakojo daug įdomių

DEMESIG
TORONTIEČIAMS I

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

Būrelis išrinko NL ben
drovės Šerų vajui vesti Stasį 
Baneli, kuris tuo reikalu su
darys kelių asmenų komisija.

Visais vajaus reikalais 
kreiptis tel. 241-9632.

INFLIACIJA T??1
SUMAŽINK 50% MAISTO 

IŠLAIDAS
DABAR!

Metodas yra patvirtintas Valdžios ir Vartotojų. 
Tūkstančiai naudoja dabar ši logiška ir neklystanti 
metodą Šiaurės Amerikoj ir gelbstisi nuo inflia
cijos.

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8

vetkla.be


• L, • '

A A Mūsų. Kredito Unijos narei
MARIJAI TAMULIENEI mirus, jos vyrui Izidoriui, 

,.sūnui Petrui, dukrai Onai Norkeliūnienei, giminėms 
ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių.Kredito Unijos 
"Lito” Valdyba

MARIJAI TAMUUENEI mirus, l..|Tomuliui, Onutei 
ir Albertui Norkeliūnams su Seimo ir P. Tamu
liui Širdingiausių užuojauta reiškia -

Makauskai, Žukauskai,
J. B. Krahule

Mylimam tėveliui K. VERBICKUI mirus, 
mieta Aldona Urbanavičienę ir jos šeima skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučia ir liūdi

L. K. Mindaugo Šaulių, kuopos 
Moterų būrelis

delbi montreal
IŠKILIOS VESTUVĖS

Aldonos Bartulytės ir Juo
zo Loch vestuvės įvyko 29.11. 
74, Lietuvių Šv. Kazimiero 
ažnyčloje. Apeigas atliko 

Kun. dr. J. Gutauskas anglų 
kalba Ir pasakė pritaikintą 
pamokslą. Lietuvaičių kvar
tetas, gitaroms pritariant , 
padainavo keletą dainų, pri
taikintų vedybų momentui.

Vaišės vyko Belgų salėje . 
Svečių buvo arti 500, dau
giausia lietuvių.

Jaunoji Aldona yra studi
javusi Londono, Ont. univer
sitete, dabar dirba banke.

Aldonos tėvai Danutė ir 
Mtkls Bartullai yra pavyz
dingi lietuviai, rėmėjai lie
tuviškų organizacijų ir Delhi) 
i letuvių bažnyčios, turi 2 ta - 
oako ūkius,

Mlkls Bartulis kilimo nuo 
Troškūnų /kaip ir Danutė/ , 
atvykęs įKanadąberods 1925

LITAS abiejuose skyriuo
se bus uždarytas pirmą ir 
antrą Kalėdų ir Naujų Metų 
dieną, t. y. gruodžio 25 ir 26, 
ir sausio 1 ir 2 dienomis.

D Ė M ESTO’.
D. L. K. Vytauto Klubo pa- 

šalpinės d-jos nariams:
Visuotinas d-jos susirin

kimas, įvykęs 1974 m. gruo
džio mėn. 1 d. svarstė Ir 
nutarė:

Nuo 1975 m. sausio mėn. 1d 
d-jos veiklą sustabdyti Ir d- 
ją likviduoti.

Likvidacijos Komlsljon Iš
rinkti šie nariai:

1- Mykolas Gudas
2- Juozas Petrauskas
3- Bronius Balčiūnas
Smulkesnių žinių gali

teikti likvidacinės k-jos na
riai arba buvusi valdyba.G.A. 
• Kariuomenės šventės mi
nėjimas įvyko Aušros Vartų ' 
parapijos salėje. Po pamal
dų iš bažnyčios šauliai ir kl-

su-

Toje pat dalyje vyko šaulių 
apdovanoj Imai medal lais. Me
dalius įteikė Mindaugo kuo
pos pirm. V. Šus inskas o ap
dovanoto jai viens kitam pri
sisegė prie krūčių. Apdova
noti buvo J. Jurgutis, J. Ju— 
konlenė, J. Šlaučiulls.M . Šlau- 
člulienė ir M.Grlnklenė. Po 
to, su Ilgiausiais Metals pa
sveikinta M.Grlnklenė sulau
kusi 50 m. amžiaus.

Meninėje dalyje planu pa
skambino Ir padeklamavo se
sutės Adamonytės ir A.Urba
navičienė. Po programos visi 
vaišinosi užkandžiais.

GERIAUSIA ŠVENČIU 
DOVANA

Malonus plokštelių mėgėjau, tik 
išleidęs esu ilgo grojimo Stereo, mo
dernios lengvos muzikos iietuviškę 
plokštelę - "LAUMES JUOSTA". 

Tai yra lietuviškų kompozitorių, pa
čios paskutinės mados dainų ir muzi
kos plokštelė išleista šiame kontinen
te. Plokštelėje prašyta 16 dainų: Lau
mės juosta, Sugrįšiu, Bobutė, Trombo
nas ir aš, Krantų gėlė, Q, kaip laukiau, 
Rrid tyli? Ganiau'ožkas, viens, du,trys, 
Iš kelių tolimų, Palydėk į ŽirmOnus.O- 
belėlė, Paslaptys, Žibėk Žiedeli.Nenu
simink, Pievų oras, Meilės trimitas.

Solistų, tarpe yra: D. Čepas, a. Lema- 
nas, V. Rakauskaitė, Z. Jurgutytė, B.Ga- 
deikis, T. Baidytis, O. Valiukevičiūtė, 
S. Laurinaity tė, Vokalinis vyrų oktetas 
ir Gitaristų grupė.

Plokštelės viršeli piešė dan. r. bu- , ,
kauskas. Plokštelės kaina $6.00 |r 75c.į klal skamb-no Ir gražiai at- 
prisiuntimui. Pinigus prisiųsti su užsa
kymu. Užsisakykite tuojauš, nes išleis
tas ribotas skaičių0.

L. Stankevičius,
Montrealio liet, pusvalandžio vedėjas

• Š.m. gruodžio 8 d. staiga 
mirė p-lė Marle Andfrėe 
Roch. Prancūzų kilmės,Ma
rle Andree buvo gerai žino
ma Montrealio lietuviams 
vargon Inlnkė, pianistė, a— 
kompanlatorė. Muztką-pla - 
niną ji pradėjo studijuoti 
Quebec’o Muzikos Konser - 
vatorljoje. Tik penkiolikos 
metų būdama, jau vargoni
ninkavo Notre Dame de 
Lourdes parapijoje, kurioje 
grojo kelis metus.

Vienus metus buvo korre-

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531
petitorė Vokietijoje, Regens- 
burgo Operoje, ruošdama 
solistus operų partijoms.Po 
to, Austrijoje, Vienos Muzi
kos Akademijoje, studljavo2
metus Ir New York’e pas bant 
Maestro Marcollo.

Prieš mirtį, ji dirbo su 
Quebec Opera Ir buvo a- 
komponlatorė bei korrepetl- 
torė Quebec’o Muzikos Kon
servatorijoje.

Paskutinis Marle Andree 
pasirodymas lietuvių tarpe 
buvo lapkričio 30 d. Tame 
koncerte dalyvavo Aušros 
Vartų parapijos choras Ir 
prancūzų Les Estrlans cho
ras. Marle Andrėe akompo- 
navo mūsų chorui jos moti
nai Madeleine Roch diriguo
jant. Visi ten buvę, at
simename šio koncerto di
delį pasisekimą, kur ji pul-

rodė su. lietuvišku tautiniu 
rūbu.

MontrealIečiai neteko jau
no Ir gabaus talento. Mes 
lietuviai, mielos draugės ir 
nuoširdžios muzikės visada 
pasigęsime koncertuose.

Marle Andrde paliko liū
dinčią motiną Ir brolį Jean 
Francois. G. C.
• Mirė BlrutėPalublnskaltė 
Povilo Ir Liudos duktė. JI 
gyve no Kalifornijoj Ir dirbo 
Barckley universiteto kilni - 
košę.
o Stasė Ir Juozas Laimikiai 
Išvyko žiemos atostogoms 
buvo Išvykę į Havajus.

PUSAMŽINĖ SUKAKTIS
Daugelis sulaukiame 50 

metų amžiaus Ir pro tai į 
praeiname tylomis, nes,kai- 

praktiškai, tai yra 
slenkstis į antrą žmogaus 
gyvenimo pusę, kuri ne su T "T“ 
didžiausiu malonumu p ris i- įįSSS 
menama.

Šiuo atveju visgi pridera 
tylomis nepraeiti pro Dona
to Baltrukonio sukaktį.

Būtų įdomu jį pamatyti 
kada vėliau, ar jis Ir tada 
bus taip pilnas energijos Ir 
entuzlazmo?Tkl šios dienos, 
visokeriopai jam neprilygs
ta jo bendraamžiai. Jis jud
resnis už kitus ne tik eise - 
nojebet ir kasdieninio gyve
nimo aplinkumoje, o ypač 
versle ir sporte.

D. Baltrukonis iš jaunų 
dienų mėgo sportą ir jame 
aktyviai dalyvavo. Būdamas 
gimnazistas- pasižymėjo 
kaip gabiausias mokinys ir 
geras lengvosios atletikos 
sportininkas.

Vėliau,karometo aplinky
bės išblaškė jaunatvišką en
tuziazmą susikoncentruoti 
sportui. Prabėgo dešimt
mečiai, bet neatlaidus spor- 
tlninkiškas atkaklumas lai - 
m ėjo, bebaigiant 5O-sius sa
vo amžiaus metus Baltruko- 
nlui 2 aukso medalius Mont
real yje. .

vietas., 
buvo 

aukso

relš-

D. Baltrukonis priklausė 
Vic Tanny sporto sekcijai ir 
ten, treniravosi. Šių metų į- 
vykusiose M ont realio apy
linkės rungtynėse senjorų 
klasėje laimėjo 1500 jardų 
bėgime/per 6 mln. 20 sek./ 
ir rutulio stūmime/30 pėdų 
6 inč./ pirmąsias
Tad sukaktuvininkas- 
apdovanotas 2-iem 
medaliais.

Donatas gana judriai
kiasl ir lietuviškoje aplinko
je. Turėdamas dar iš 
gimnazijos laikotarpio gerą 
balsą- dalyvauja Montrealio 
Aušros Vartų chore. Verčia
si namų ir žemės pardavimu 
ir sekdamas gyvenamąją ei
gą, lanko šiam verslui rei
kalingus kursus.

Neseani, draugai ir gimi
nės buvo suruošę jam 50 m. 
amžiaus pagerbimą.

ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA!
Kalėdų dovanoms išleidžiama daug pinigų mažaverčiams daiktams, 
o kodėl nepasirinkti niekada savo vertės neprarandančių dovanų?

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

metais, Danutė atvykus tik tos organizacijos suvėliavo- 
prteš 24 mL vedyboms. mis susirinko į salę."Nerln- 

J alinas iš" yra kanadietis gos "Jūrų šaulių kuopos pirm.
lenkų kilmės, čia gimęs. J. Zavys atidarė iškilmingą - 

Daug laimės jaunave- ją minėjimo programos dalį, 
džlams. J.K. kurioje J. Šiaučiulispakalbė

jo apie tos šventės reikšmę .

LIETUVIŠKA RADIJO
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stonkevi?ius, 1053 Albonel Cr., Duvernoy, P-Q- TEL. 669-8834_______

~ JUOZAS G RA Ž Y S
Kailių siuvėjas

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

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

C F M B

• LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai (žios dienos
vertė apie $600.00) parduodama tik už ................................ $299.00

• VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai (šios dienos vertė
1 apie $60.00) parduodama tik už ............................................... $25.00

• MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai (šios dienos vertė $100.00)
parduodama tik už .............................................................................. $42.00

e ENCYCLOPEDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo
pedija anglų kalba), 6 tomai (šios dienos vertė $200.00) 
parduodama tik už .................................................................. $120.00

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

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

TEL. 525-8971.
T. Laurinaitis

toony 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

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

INTERNATIONAL dažų išpardavimas - tel. 366 ■ 6237 / 3896

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvc.irfls medžio dirbiniai.

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

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

7682, BOUL CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams I

------—Visi kiti vandentiekio ir
• šildymo taisymai ir nauji

Įrengimai. Gazinių prie •
_ J moniu pardavimas ir iren- 

- žįj girnas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma- 
vimui karšto vandenstie- 
kimo. Veltui įkainavimas.

< Plumbing & Heating kontraktorlus.

140 - 2e AVENUE 
V366-0330 LASALLE,

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS

GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI.- YRA GRAZKį AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDĄ TEI

SINIU patarimu skyrių. ^Metinė prenumerata tik $ 7.00 į

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

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

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

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

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

trims mėn. — $7.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $22.00, pusei metų — $12.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniu*, 
sa — $25.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

ĮVAIRIOS PROGOS

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION
(M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.Q. 
601 St. Jeon Roa<£. 
Tel. 695 - 3823

■ Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

N r. 40 arba Nr. 20.-------------------------------------------------------------------------- -- --------- -

LaSalle Auto Specialist Reg’d.
7725 George Street 

La Salle,Que.

Taisymas ir dažymas automobilių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos

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

Mechanizuotas ratų Ir kitų daliu regul i avima s. Iforės(Body) taisymas ir 
dažymas naujame garaže ir moder n i am i s priemonėm! s. Kreipkitės— 
De LaVerendrye, pr’e Lapierrelr vandens kanalo. Tel. 365- 3364.NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS __________________________________
ADRESAS ------ -------------------------------------------------------..------

Highland Auto Body
611 LATLEUR AVĖ., LaSALLE 

★ ★★

TEL. 366-7281

• Atllakami mocharlniai darbai

• ifor.s taisymo. Ir dažymas
e Dunlop padangos Ir batori|Os

P ar davimas gazolino ir alyvos— lietuviams nuolaida.
Savininkai: V. Sutinskas 389-057! ir J. Zavys 365-3252

1974. XII. 20, 9 psl.
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visoms savo narėms llnks-

Gruodžio 31d., 
8 v. v.

auSros vartų
parapijos salėje

’ mų šv. Kalėdų švenčių bei 
laimingų ir gražių Naujųjų 
Metų.

Nijolė Bagdžlūnlenė

KONCERTAS SU PRANCŪZAIS

NAUJŲJŲ METŲ

SUTIKIMAS
Programoje:

ŠILTA VAKARIENE - ŠAMPANAS - ORKESTRAS - BARAS 

TRUMPA PROGRAMA.

įėjimas: $7,50; jaunimui $5,00.
Rengia L.K. Mindaugo šaulių kuopa

K.L.K. MOTERŲ DRAUGIJOS 
VEIKLA

KLKMoterų d-ja Montrea
lyje iškilmingai atšventė sa
vo metinę šventę gruodžio Š 
d. Aušros Vartų šventovėje 
buvo atlaikytos šv.mišios, o 
po to pas seseles sekė iškil
mingo j i dal ią. S esel ė P aul ė 
paskaitė reikšmingą religinę 
paskaitėlę, po kurios trys 
mergalts padeklamavo ir 
paskaitė keletą kūrinėlių tuo 
paįvairindamos mūsų prog
ramą. Šventė baigta giesme 
Marija,Marija ir turtingomis 
vaišėmis.

Mūsų d-jos narės kaip vi
sada taip ir šįmet pasirodė 
ypatingai dosnios. Ponių E . 
Bukauskienės ir S. Čečkaus- 
kienės pasiūlymu narės tuo
jau pat vietoje suaukojo Tė
vui ir sūnui Bražinskams 75 
dol. , ir į Kudirkos fondą 35d 
Tie pinigai iždininkės E. 
Bernotienės rūpesčiu yra 
pasiusti į atatinkamas vietas. 
Be to, metinės šventės metu

DĖMESIO I

NL spaudos balius ivyks 1975 
metais vasario mfen. 8 d.,šešta • 
dienį prieš užgavėnes, Šv. Kaži 
miero parapijos salėje. Prašome 
visus lietuvius tai dienai rezer- 
Iruotis laiką ir jokių parengimu 
nedaryti. NL.

į mūsų d-ją įstojo dar trys 
naujos narės-p.p. Butkienė, 
Danaitlenė ir Tekutlenė.

Kaip jau buvo anksčiau 
pranešta, mūsų d-ja įsteigė 
Vasario 1d remti būrelį, ku
ris yra Lite atidaręs tam 
tikslui sąskaitą ir joje jau 
turi 42-47 dol.Šią sumą Li
tas po Naujųjų Metų persiūs 
Vasario 16 Gimnazijai. Gau
tame laiške iš Vokietijos , 
Gimnazijos vadovybė dėkoja 
mūsų d-jai už būrelio suda
rymą, nes jiems piniginė 
parama yra ypatingai reika
linga. Todėl narės, kurios 
norėtų ir galėtų tik vienu 
doleriu per mėnesį prie šio 
kilnaus darbo prisidėti,yra 
kviečiamos įstoti narėmis į 
būrelį ir tuo realia pagalba 
prisidėti prie šio lietuvybės 
židinio išlaikymo Europoje. 
Užsiregistruoti pas Nijolę 
Bagdžiūntenę tel. 767-7455.

Mūsų V-ba labai apgailes
tauja, kad Amerikos vairuo
tojų streikas privertė at
šaukti Čikagos Grandies nu
matytas Lietuviškas vestu
ves Montrealyje. Nepraran
dame vilties ateity surengti 
panašų koncertą mūsų , pa
dangėje.

Po Naujųjų Metų KLKMo- 
terų d-jos V-ba sausio 19 d. 
pas Seseles šaukia visuotiną

narių susirinkimą, kurio 
metu bus aptarti ateities 
planai ir darbai, todėl visos 
narės yra kviečiamos re
zervuoti šią datą draugijai 
ir jos darbų gairių nustaty
mui.

Užverčlant dar vieną mūsų 
gyvenimo, bendro darbo ir 
metų puslapį, Valdyba linki

Pilietybės departamentas 
suorganizavęs ir paronęs 
mūsų A. V. choi'o ir pran - 
cūzų Les Estrlans bendrąjį 
koncertą, buvo labai malo
niai nuteiktas puikiu pasise
kimu ir prancūzai gal .pirmą 
kartą viešai pareiškė susi
žavėjimą mūsų dainom lt 
/ Kur giria žaliuoja-išmoko 
ir kartu dainavo/ir geru, 
menišku mūsų choro lygiu.

Koncertan atsilankė labai 
daug publikos, nežiūrint ne
kokio oro. Tikime,kad toks 
koncertas nepaskutinis, ir 
linkime mūsų chorui ir to
liau tobulėti i r skleisti mūsų 
dainų grožį.

Aušros Vartų choro išvykoje į New Yorka. Choristai vaišinasi po koncerto. 
IŠ kairės bendrakeleiviai Buikai ir išganaitienė; dešinėje newyorkieciai — 
Vaškiai kalbasi.su S. Ališauskiene; už jų Elvyra Celtorlenė, choro seniū
no žmona duoda tolimesnius nurodymus. H. Adomonio nuotrauka.

SIŪLOME KONKREČIAI 
gyvenamu namu apdrauda 

"HOMEOWNWER’S POLICY”

'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už S 5.00 metams I

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
t 

su virš nurodvtu ■
prenumeratos 
mokesčiu.

f P apardė ir ^vardas)

rTikslus adresas)

G
pharmacie

agnon
ROBERT GENDRON LPH-prop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

DR. V. G1R1ŪNIENĖ
Dantų gydytoja

Montreal.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Čatherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų488-8528

10 gsl.

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmas aukStas,

11-12 kambarys
T ei. 932- 6662; namų 737 - 968 1.

ADVOKATAS

RJ.I s gonaitis ba.bcl 
Insurance Exchange Bu lldi ng 

276 St. Jame* Street West, 
Suite 525, Montreal, P.Q.

Tel: 842 1126, namu 678 3660

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

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.c.L
5 Place Viliu Mariu IBM Building 

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

ADVOKATAS

768 Notre Darnu Street E. .Suite 205. 
Tel: 866-2063; 866-2064

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

2 - ju šeimų 
(apiplytintas) 
centraliniu Šildymu:

1 - nos Šeimos 
( apiplytintas)
centralityiu Šildymu:

Nuo gaisro namui $ 25,000
inventoriui 6,250

Vagyste inventoriui 6,250
” kitur " 1,500

Nuo gaisro priestatams 2,500
Priedas gyvenimui 5,000
Atsakomybė 100,000
Priedas gydymui 500

” nuosavybei 250

Pirmas $ 100 nemokamas.

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

100,000 
500 
250

KAINA METAMS $63.00 $63.oo
PALYGINKITE ŠIAS KAINAS SU GAUNAMAIS PASIŪLYMAIS 

TURIME IR KITŲ PASIŪLYMU !

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

Telefonas 722-3545

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

Foto E.M.L.S.
Sistema.

D.N.BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273-918 1, 737-0844.

Montreal, Que.

PIRKTI AR PARDUOTI 
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS 

V. PĖ TE R AITI S
353-9960 / Namu - 72 1-06 14 

UNITED TRUST REALTIES, 
7995 Blvd. Les Galeries. D’Anjou, PC.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra vae ikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Šv. KAZIMIERO PARAPIJA RUOŠIA

naujų metu
SUTIKIMĄ

PARAPIJOS SALĖJE, 3426 Porthenais Street, Montreal, 
Preidžio gruodžio 31 d. 8 vai. 30 min. vakaro.

BUS KARŠTA VAKARIENĖ, ŠOKIAI 
PRIE GERO ORKESTRO, 
IKI 3 vai. ryto.

įėjimas: 8 dol. asmeniui, jaunimui pusė kainos.

P a r a p i jos Komitetas

’n. 322-9485

NOR PACKERS 66 LTD.
MUMS reikalingi

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

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

VEDYBINĖ SUKAKTIS

Julija ir Petras Žukaus
kai vedybinį 25 m. jubiliejų 
atšventė nepersenai puikio
je M. B.Makauskų rezlden - 
cijoje.

Šios sukakties šventę- 
stalgmeną jiems surengė 
sūnus Jonas, duktė Julytė su 
savo vyru,talkininkaujant p. 
Makauskienei ir kitoms po
nioms.

Jubiliatus sutiko su duona 
druska ir taurele M.Gečie- 
nė, Julijos mama irP.Zu - 
kauskas,Petro tėvas, sugle - 
dant Ilgiausių Metų.

Turtingą vaišių stalą pa
laimino irta proga turiningą 
kalbą pas ak ė kun. J. Kubilius, 
iš Lietuvos laikų Julijos tė
vų Gėčių bičiulis. Ta proga 
įtaikė sukaktuvininkams do
vaną Šv. Raštą. Sveikinimus 
Iš Lietuvos atsiuntė Julijos 
tėvelis Gečius.

Ši jubiliatų pora yra gerai 
žinoma mūsų kolonijoje.Ju
lija muzikė,mokytoja ir tal
kininkė mažųjų muztkall- 
niuose pas i rodymuose.Taip

gi ji turi savo plano studiją 
kur kruopščiai ruošia jau
nųjų pianistų kartą. Petras 
yra ilgametis Aušros Vartų 
choro ir okteto dalyvis be. 
Gibson distllerijų atstovas.

Pagerbime dalyvavo gimi
nės'ir gražus būrys artimų
jų bičiulių Ir choristų.

Sukaktuvininkams įteikta 
prisiminimui sidabrinė do
vana. J. K.
• Jonas Žurkevičlus sutiko 
repetuoti su jaunaisiais Gin
tarėliais .
• Jonas Adomėnas po 25 m. 
darbo Dominion Textile buvo 
apdovanotas vertingu auksi
niu laikrodžiu ir bokalu, su 
įgraviruotų jo vardu.
• Antanas Juzulattis vedč 
Mlcheline Matuch^.

FUR C0AT_S
Siuvame ir remodeliuojame 

kailinius, kepures, stoles ir 
kitus kailiu išdirbinius.L

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

_________________________ r I______________________________

MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS 
Sala, Manager 

(Lietuvis atstovas)

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astru

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
'Managmsiu 

LEO GURĖK AS

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

■raw
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE. H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

Kooperatyvinė namų ( iki 4 buty ) ir namy inventoriaus apdrauda. 

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines ____  .. __ ____ 11.5%
Taupomąsias s-tas . . 8.75% Nekiln. turto .. . . .... ... ...11.0%
Term. ind. 1 m._________ 9,5 %

Trumpalaikius indėlius — 
Įvairuojančias palūkanas.

čekiu kredito __ __ _ ____ 12.0%
Investacines nuo . _ Al.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000Duoda nemokamą gyvybės apdrau-
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

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