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KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMO DIENOTVARKĖ:

DALYVIUS

KREDITO UNIJŲ DIENA
Skaitlingos pasaulio kredi

to unijos švenčia spalio mė - 
• nešto 16 dieną savo metinę

SUPPER - AERODROMAS
Montreallo Mirabel ae

rodromas buvo atidarytas 
spalio 5 d., šviečiant puikiai 
saulei Ir žėrint gražiesiems 
Kanados klevams rudeninį - 
mis varsomis.

Žmonių minios važiavo a- 
tldarymo Iškilmės na, Ir už - 
blokavo kuriam laikui per 12 
mylių greitkelį į šiaurę.

Mirabel, kainavęs $500 
milijonų dolerių,tarpatlantl- 
nlus skridimus pradeda spa
lio 26 d.

Pažangos vardan, daugelis 
ūkininkų neteko geros, der
lingos žemės, bet artimesni 
miesteliai,kaip pav.St.Eus- 
tache, Montreal-Nord įgavo 
daug svarbos Ir dėmesio. Jų 
rūpestis Ir noras-Išsaugoti 
savo istorinius pastatus ir 
charakterį.

• NEBŪSIĄ PROBLEMŲ
DĘL BILL 22
Naujasis švietimo mlnls

terls Raymond Garneau už
tikrino, kad trys ketvirčiai 
St. Leonard’© valkų,kurie ne
buvo leidžiami lankyti anglų 
k.mokyklos, galės ją lankyti 
Dėl likusių 70, kurie yra 
prancūzų darželiuose, tėvai 
galės kreiptis į special tą ko
misiją.

Mlnlsterls tikras, kad pa
našių problemų dėl Bill 22 
ateityje nebus, nes taisykles 
emigrantams bus Iš : anskto 
žinomos.

Italai tėvai sudėjo pinigų 
užmokėti teismo išlaidas by
lai prieš Jerome Le Royer 
Mokyklų Komis i ją už sutruk
dymą 7O-lal valkų laikyti 
anglų kalbos egzaminus

John, Campbell, LaSalle ^miesto val
dybos nary s fAiderman ) ir vėl kan
didatuoja perrinkimui š.m. lapkričio 
2 d-. miesto savivaldybės rinkimuo
se. Jis yra parlamentarinis atsto
vas Ottaivoje nuo LaSalle, Ville<- 
E/nard ir CoteSt. f*aul rinkiminės 
apylinkės.

KAS TIKRAI KALTAS ?
MUC Transporto "j Komi

sijos pirmininkas Hanlgan 
pastebėjo, kad federalinė vy
riausybė kratosi atsakomy
bės paremti viešą transpor
tą Ir dalinai yra kalta dėl 
Montreallo susisiekimo kal
nų pakėlimo. Autobusų Ir 
metro bilietėlių kalnų pakė
limas jau pasklebtas nuo 
spalio 12 -d.

Hanlgan tvirtina, kad jis 
dar bandys per Qiebec’o vy
riausybę paveikti federallnę 
gauti paramą Montreallo 
transporto Išlaidoms pa
dengti.

ŽMONIŠKUMO LINK

Prezidentas Khandakar 
Ahmedpažadėjo.kad Bangla- 
desh’e bus atstatyta parla
mentarinė demokratija ir vi
suotiniai rinkimai pravesti 
vasario 28 d. 1977.

Bangladesh’© vyriausybė 
šią savaitę paleidžia 1. OOO 
politlnlųkallnlų Ir peržiūrės 
kitų bylas. Mirties bausmės 
pakeistos 14 m. griežto rė - 
žlmo kalėjimais.

KVIEČIU AUKSAS

Čekoslovakija Irgi susi - 
domėjusi Kanados kviečiais. 
Pragos vyriausybė Iki dabar 
reguliariai Importuodavo 1.5 
mil. tonų kviečių Iš Sovietų, 
bei kukurūzų. Tačiau šįmet 
nuogastauja, "kad dėl blogo 
derliaus Sovietų Sąjunga grū
dų neeksportuos.

KOKS NUSIVYLIMAS. . .
. Infliacija palietė Toronto 
Politechnikos Instituto Madų 
skyrių. Vaizdinės komunika
cijos skyriaus studentai ne - 
beturės daugiau pamokoms 
gyvų modelių, bet reikės pa
sitenkinti kai kurių žinomų , 
Penthouse Ir Playglrl, žur - 
nalų fotografijomis.. .

VALDŽIA REMIA LIETUVIŲ 
ŠVENTĘ
Kanados Federalinė Val

džia, vykdydama Dauglakul- 
tūrlnę politiką, per Stanley 
Haldasz praneša, kad pasky
rė $ 9.OOO Pirmajam Ka - 
naxlos Lietuvių Dainų Ir Šo
klų^ Festivaliui paremti;

RENGĖJUS, PROGRAMOS 
ATLIKĖJUS IR VISUS

NL

R R f M E MINISTER P p E M I E R MINISTRE

In this age of computers and satellite communications, we live in a world where all nations feel the need to do away with distances and thus get together and participate in the building of a just society. This is why, on this International Credit Union Day, it gives me great pleasure to express my good wishes and congratulations to all credit unions in Canada and to the World Council of Credit Unions.
I especially want to pay tribute to the role, activities and dynamism of these credit unions resembling pyramids in which each stone is important. It is by uniting their efforts and encouraging initiative that their members can build a world characterized by justice and progress.
This task would be impossible if the privileged countries did not make some sacrifices to help others in their development and thus show them the road to progress. And if it is true that each one of us is responsible for all his fellows, I believe that we should devote all our energies to accepting this challenge and getting on with the mission.
Since your action is fruitful, productive and important in more ways than one, I would like, on behalf of the Government and all Canadians, to congratulate you very sincerely. I hope that you will pursue your task with the same enthusiasm, idealism and dynamism as are now yours. x

Pierre Elliott Trudeau

Ottawa, 
1 9 7 5.

Šiuo metu pasaulyje veikla 
68.000 kredito unijų su 
daugiau kaip 50 milijonų na
rių. Pirmąją kredito uniją, 
savitarpinei beturčių pagal
bai įstelgėl849 m. Vokietijo
je, Flammersfeld miestelyje^ 
jo burmistras W. R. Relffel- 
sen.

Pirmąją uniją Kanadoje 
įsteigė Alphonse Desjardins 
1900 metais. Taigi,Kanados 
kredito unijos šiemet šven
čia savo 75 m. sukaktį. Ka - 
nadoje šiuo metu veikla 
4.086 kredito unijos su sep

NAUJA MOKSL. ATEITININKŲ S-GOS CENTRO V-BA
Šių metų birželio mėnesio 

gale įvyko Moksleivių ateiti
ninkų Sąjungos suvažiavimas 
Dainavos stovykloje. Tame 
suvažiavime turėjo būti ren
kama nauja MAS centro vai - 
dyba. Kandidatų į naują v-bą 
neatsiradus, buvo nutarta šį 
reikalą Išspręsti ateitininkų 
jubiliejinėje stovykloje 
/rugpj. 24-rugs.l d./.

Rugpjūčio 31 d. vakare, 
buvęs MAS centro v-bos

šventę. Kanados Mlnlsterls 
Pirmininkas Pierre Elliot 
Trudeau ta proga Kanados 
kredito unijoms yra atsiun
tęs sekanti sveikinimą: 

tyniais milijonais narių Ir 
dešimt bilijonų dolerių kapi
talu.

Lietuviai Kanadoje turi 
keturias kredito unijas,ku
rios yra sutelkę virš 30mil. 
dolerių santaupų. Jos sėk
mingai aptarnauja savo tau- 
pytojus ir skolininkus, duo
damos jiems visus bankinius 
patarnavimus. Pastovus jų 
augimas aiškiai rodo, kad 
jos yra įgiję visuotiną lietu
vių pasitikėjimą ir yra tapę 
svarbiu veiksniu jų ekonomi
niame Ir orgąnlzaclniame 
gyvenime. Pr.Rudlnskas 

plrm-kas Kęstutis Šeštokas 
stovyklautojams pranešė, 
kad ateitininkų federacijos 
pakviesti detroltlškial stu - 
dental Linas Mlkulionls Ir 
Viktoras Nakas sutiko suda
ryti MAS CV sąstatą Detroi
te. Jie angažavo sekančius 
asmenis į talką: Gintę Da- 
mušytę, Joną Dunčlą, Regi
ną Garllauskaltę, Lilę Gra- 
žulienę, dr.Kęstutį Keblį , 
Joaną Kuraltę Ir Vitą Slrgė- 
dą.

Sesijai numatyta sekanti 
darbotvarkė:
1. Atidarymas:
a/ Lietuvos Himnas
b/ Invokacija- prel. J. Ta dar 

rauskas
c/ Prezidiumo sudarymas
e/ Mandatų ir rezoliucijų 

komisijų sudarymas
f/ Svečių pristatjhn as-svei

kinimai
g/ Darbotvarkės priėmimas .
h/ Praeitos sės įjos protoko

lo priėmimas
2/ Pranešimai
a/ Krašto y-bos Pirmininko

Ir Baltų Federacijos Pir
mininko

b/ Krašto V-bos Iždininko
c/ Kultūros Komisijos Pir

mininkės
d/ Švietimo Komisijos Pir

mininkės
e/ Jaunimo Sekcijos Pirmi

ninko
f/ Šalpos Fondo Pirmininko
g/ Visuomeninių Reikalų

Sekcijos Pirmininko
h/ Garbės Teismo Pirminin

ko
1/ Kanados Liet. Fondo Ta

rybos Pirmininko
j/ Tautos Fondo Atstovybės 

Kanadoje Pirmininko
k/ Mandatų Komisijos
1/ Revizijos Komisijos
3. Diskusijos dėl pranešimų Hamilton, Ont.

eilės tvarka ' KLB Krašto Valdyba

I PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO INFORMACIJOS 
I TARNYBA persikėle i naujas patalpas. Visais reikalais pra- 
i ioma' kreiptis: Romas Sakadolskis, 805 Houston Ave.,apt. 4, 
I Takoma Park, Maryland 20012 USA.

JAV prez. G. ford prie/ vykdamas į Helsinkio konferencija priėmė 
etniniu grupiu atstovus oasikalbė jimui Baltąjį^ Rūmų gautoje
nuotraukoje matome Prezidentą sveikinantis su lietuviu atstovais 
— dr. Povilu P. Dargiu ir dr. K. Bobeliu.

Naujas MAS CV adresas: 
4225 Gunther Dr.
S terl I ng He ights, M Ich Igan 
48077, tel. 979-8259/1-313/

Kiekvienos kuopos pirmi
ninkas ar globėjas tučtuojau 
raštu ar telefonu su nauja 
MAS C V susisiektų.

4. Apylinkių pirmininkų pra
nešimai/nellg. 5-6 mln. /

5. Diskusijos dėl Apylinkių 
pirmininkų pranešimų

6. 1977 m. Kanados Lietuvių 
Dienos numatymas

7. Sąmatos 1975-76 metams 
priėmimas

8. Simpoziumas-Lietuviškoji
Išeivija 21 -o šimtmečio 
išvakarėse .

9. Sumanymai Ir pasiūlymai
10. Rezoliucijų priėmimas
11. Sesijos uždarymas

Devintosios KLB Krašto 
Tarybos Antrosios Sesijos 
Suvažiavimo programa f bus 
tokia:

Šeštadienį, spalio 11 d.:
9:oo-lO:oo Registracija

10:oo- l:oo Sesijos atida
rymas Ir posėdis

l:oo- 2:oo Pietūs
2:oo- 7;oo Posėdis
Reikalui esant, sesijos 

dienotvarkė gali būti užtęsta 
Ir nukelta į sekmadienio ry
tą.

Praeitos Sesijos protoko
las siunčiamas Ir jis nebus 
skaitomas sesijos metu.

Iki malonaus pasimatymo 
Krašto Tarybos suvažiavime 
Hamiltone, š.m. spalio 11 
dieną*. 58 Dundurn St. N.,

REMKIME LIETUVIŠKĄ

SPAUDA I<
NL Bendrovės Valdyba yra nutarusi 

lalkrafctj siuntinėti tik už $5.00 pir
muosius po užsisakymo matus, t. y. 
naujiems skaitytojams.

1

1



Už Lietuvos iSlaisvinimą1 Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ
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BALFAS
2*06 WEST 63*o STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60629

KVIEČIAME IR PRAŠOME I

PANORAMA

Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo veikla, 
pradėtaprleš t ris dešimtine- 
tų, reikšmės ir svarbos rfe- 
nustojo. Komunistinės Ru
sijos agresijos Išdavoje, po 
II pasaulinio karo benamiais 
tremtiniais tapusleji mūsų 
tautiečiai įsikūrė laisvojo 
pasaulio įvairiuose kraštuo
se. Pradžioje buvo įkurtas 
BALFas jiems paramai telk
ti Ir rūpintis Imigracija į 
Ameriką. Padėtis pasikeitė, 
pasikeitė Ir paramos reika
lingieji.

Per trisdešimt vienerius 
veiklos metus, BALFo or
ganizacija šalpos srityje at
liko daug ir didelių darbų, 
kuriuos jautė Ir jaučia su
šelptieji Ir kuriais gali di
džiuotis visi Amerikos lie
tuviai. BALFo organizacija 
buvo įkurta visų Amerikos 
lietuvių Ir jei BALFas galė
jo telkti šalpą, tai yra visų 
geraširdžių Amerikos lietu
vių nuopelnas.

kurto

Kiekvienais metais, spallo i 
mėnesį, yra pradedamas 
lėšų telkimo vajus, 
metu sukauptos lėšos suda
ro BALFui sąlygas teikti

DIDELĖ MjSLĖ...
H .Kissinger’lui ir Ford’ui 

valdant, USA ir SSR santy
kiai gerėja, kaip niekada . 
Helsinkyje Europa atiduota 
Kremliui, priverčiant sava
noriškai pasirašyti 33 vals
tybių galvas.

Negana to, Klssinger’ls 
per Ford’ą- pažadėjo didelę 
ekonominę pagalbą: bus 
duota įvairiausių mašinų 
skolon per eksporto-Importo 
banką iki 1 bilijono dolerių 
vęrtės. Bus parduodami 
preciziniai instrumentai , 
motorai, kompiuteriai, bul
dozeriai, žemsemės maši
nos, trąšos, fabrikai, auto 
mašinos ir kt. strateginė 
medžiaga, dirbiniai^

Prezidentas Ford* as ruo
šia įstatymo projektą, kad ir 
be Kongreso sutikimo SSR 
būtų duodamos didelės, ilga
laikės paskolos.

Mes galvojame, kad savo 
priešą ekonomiškai tvirtinti 
yra pavojinga pasaulio talkai 
Ir pačiai USA. Net Ir A.Sol- 
ženlstyn’as 1975 m. vasarą , 
New York’e darbų unijos 
CIO pakviestas kalbėtoju .pa
reiškė: " Netiesioginiai jūs 
padedate jiems ginkluotis, 
nes sovietų ekonomika yra
2psl.

YLOS MAIŠE NEPASLĖPSI 
( Liūdni Helsinkio dramos aidai)

Atrodo, kad protingi žmo
nės turės ilgai, ilgai ir labai 
stebėtis, kodėl JAV prarado 
Helsinky savo 1OČ) milijonų 
gerų draugų, visai lengvai 
juos nurašydama Sovietų 
vergijai ?

Juk,greičiausiai, joks ki
tas prezidentas, net R. Nl- 
on’ as , to nebūtų padaręs . 
Ford’as gi tai padarė, neva 
nieko blogo nemanydamas , 
pasirašęs su raudonaisiais 
aktą / pagal jį, girdi, ’net 
pačių vergų didesnei naudai, 
bei gerovei/. Su dideliu ap - 
gallestavlmu turime klausti, 
ar tai nebuvo- sąmoningas 
JAV piliečių, nebe, tik lietu
vių pabaltiečių bet kitų pa
vergtųjų delegacijų klaidini - 
mas, bandant per akis.su a- 

• klplėšiška drąsa, meluotl- 
dementuojant bei užginčijant 
be ruoš lamą Baltųjų Rūmų 
pogrindy tą užkulisinį blogo 
kvapo biznį ?

O gal tik visiškas pasime
timas begemotiškose "gud
rybėse", besistengiant pra
kiuri šti kupranugarį pro ada
tos skylutę, ir tuo tik visą 
reikalą apverčiant augštyn 
kojom ?

Jeigu gi ne tai, ką gi, pa
gal lau,reiškia tam Helsinkio 
akte užtikrinimas neliečia
mumo / dabartinių Sovietų 
Imperijos ribų/ ir nesikiši
mas į jų’Vidaus reikalus " , 
net jei Kremliaus maharad
žos užsigeistų 9 kart pakar
toti skerdynes betkoklai an
tikomunistinei opozicijai ?Bet 
žinoma, užnugary viso to 
kelsto"detantės"biznio ran
dasi ne kas kitas, o ponas 
H. Klssinger’ls, tikrasis to 
triuko meisteris ir, neva,di
plomatijos čempionas, ku- 

prašantis rlam iki šiol betgi labai ne
siseka savo gudrybes įgy
vendinti. Štai faktai: 
1/ Vietnamo praradimas su 
jo labai keistai sulopytom 
Paryžiaus ginklųpallaubom , 
kurios teatnešė Šiaurės 
Vietnamo,Maskvos geriau - 

BALFo Centro Valdyba <sio kliento Azijoje, visišką 
pergalę ir, atsiprašant, špy
gą Amerikai, 'nežiūrint 150

paramą daugeliui' lietuvių, 
gyvenančių įvairiuose pa
saulio kraštuose.

Sėkmingam vajui pravesti 
reikia organizuoto darbo ir 
duosnlų aukotojų. BALFo 
organizacija yra gerai susi
tvarkiusi ir vajui pravesti 
pasiruošusi. Didžiausia va
jaus pravedimo darbo našta 
tenka skyrių vadovams. 
BALFo Centro Valdyba, 
siekdama vajaus pasiseki
mo, kviečia visus, kurie tik 
gali, talkininkauti skyrių, 
valdyboms aukų rinkime. 
Ten, kur daugiau sutelkia
ma darbui rankų - didesni 
darbai atliekami.

Prašome visus gerašir
džius lietuvius, kiek kas ga
li aukoti šalpai. Tegul 
BALFui aukos 
laiškas nelieka neatsakytas, 
tegul aukų rinkėjas nebūna 
be aukos išleistas, nes kiek
viena auka yra svarbi ir ji 
padės varge esančiam lletu-

, v lul..

koncentruota karo ruošimui- 
si. Jūs gelbstite, tvirtinate 
policinę valstybę. . .Suslo- 
v’as Amerikos prekybos de
legacijai pareiškė,
Kremlius gali išsiversti be 
Vakarų pagalbos. Tai melas. 
Sovietų ekonomija yra silpna 
pramonė atsilikusi. Jei Va
karai neduotų ekonominės 
pagalbos, Kremlius negalėtų 
organizuoti karų nei revoliu
cijų. Mes, rusai, esame 
Kremliaus vergais. Kodėl 
jūs, Vakarai, remiate]vergų 
laikytojus? Jie mus gyvus 
laidoja".. .

Tai tikrai svarbios Solže- 
nltsyn’o pastabos Vakarams.

Kyla klaus Imas, kodėl USA 
Baltieji Rūmai remiaKrem- 
llų?Savo prekių perteklių ga
lėtų atiduoti Vakarų Europos 
tautoms, kaip Portugalija, I- 
tallja, Ispanija, Anglija, Airi
ja ir kt. ?

Pagaliau, ir pačioje USA 
viduje yra vargstančių 1O % 
bedarbių. Jie gyvena iš dir
bančiųjų taksų. Ogi, dar klek 
vargo yra Azijoje...

Lieka labai didelė mįslė, 
kas sėdi Baltuose Rūmuose? 
Kieno naudai dirba Klssln - 
ger*ls,kaš jį Iškėlė į viršų?

Kur Vakarų pasaulio vadai, 
kur krikščioniškasis Vatika
nas? Kūr mes e įname, kodėl 
miegame ir nematome, kad 

kad grioviai jau kasami Vakarų 
pasauliui palaidoti. Ar ir 
mes eisime į griovius,kaip 
žydai ėjo į mirties griovius, 
savo pačių iškastus? ...

J. K-mas

KUR MUSU. VAIKAMS 
PLOKŠTELĖS ?

Ats Irado visokių lietuviškų 
plokštelių, visos daugiausia 
suaugusiems. Dalis čia vie
tinių menininkų, dalis Iš o- 
kupuotos Lietuvos. Radijo 
programose visos naudoja
mos; namuose mūsų plokš - 
tellų spintos jau didokos. Vi
si džiaugėmės, kad lietuviš
kas dainas, šokius, literatū
ros vakarus, poetų deklama
cijas ir operas įamžinome į 
plokšteles.

Bet labai pamiršome mū
sų pačių mažųjų augantį jau
nimą. Be Žirginėlių Ir Zui
kio Pulk to, Sek Pasaką Ir 
Sigutės,! daugiau nieko netu
rime. Zuikis Pulkis jau ne
gaunamas, Žirginėliai dar 
yra. Sek Pasaką, Laimos 
Raštenytės,perkama mažiau, 
nors jllabalgerai įgrota,nes 
ji tinka daugiau paaugusiems. 

bilijonų dolerių fantastinės 
sumos karo išlaidų, bet pa-' 
guldytų 55. OOO galvų "an
gelų sargų" rolėse.. .
2/ Portugalijoje komunistų 
pinklės- įvesti savo diktatū
rą, Maskvai\remiant, trum
paregiškai "neįžiūrėta" / gal 
kad nesupykdytų Maskvos 
prieš Helsinkio derybas/,* 
kol visai neprtartėta prie 
bedugnės.
3/ Helsinkio 1OO milijonų 
vergų pardavimo sovietams 
aktą, Ugal patamsyje fuše- 
rtuotą ir auks abu miškai 
prikalbant, pakištą pasira
šyti naujokui valdžioje- For
dui. Jis begemotiškai nesi- 
orlentuoja ir yra be jokios 
patirties užsienio politikoje , 
kad įžiūrėtų suktas užuomi
nas bei užmaskuotą tarpt. 
telsingumolaužymą 30.000 
žodžių akto gražbylystėj . 
Kas gi bus ateityje atsakin
gas už tokį neteisėtą, nepa - 
dorų ir ilgai, kruopščiai 
slėptą JAV užsienio politikos 
posūkį ? Gal Ford’o.Kisstn- 
gerio klika bandys nuginčyti, 
kad du didieji bolševizmo ži
novai- dr. A. Zacharov’as ir 
A. Solženltsyn’as - įspėjo 
Vakarus iš anksto ir labai

Kas gi pasidarė, kad taip 
mažai kreipiame dėmesį į 
pačius mažuosius, nuo l-6m. 
amžiaus? Pirmieji vaiko gy
venimo įspūdžiai pasilieka 
Visam gyvenimui. Kaip mo- 

• kytojų ir psichologų patirta, 
į mokyklą atėję mažieji atsi
neši jau iš kiekvienų namų 
savo gyvenimo dalį. Todėl, 
lietuvybei įskiepyti yra di
delė proga, pratinant valkus 
klausytis pasakų ir įvairių 
jiems suprantamų programų 
iš plokštelių.

Taigi, kur mūsų LB? Ar 
tiems mažiesiems užau
gus, neateis jiems į galvą 
mintis, kad jais nesirūpino 

I LB, LF, ir vėliau norėjo,kad 
jaunimas stotų į mūsų eiles ’. 
Kaip gali jaunimas masiniai 
į tas eiles stoti, jei nejaučia 
artimumo lietuviškai kalbai, 
dainai, šokiui. Jiems jau 
rūpi vietinės muzikos, dai
nos. Ir tokį jaunimą mes ne
galime perdaug kaltinti, nes 
mes negana rūpinamės iš
leisti ne tik knygų, bet ir 
plokštelių. LB Švietimo Ta
ryba turi sudaryti tuojau ko
misiją, kuri rūpintųsi tik 
plokštelių leidimu ir vai
kams.

Tinkamiausios,manau, bū
tų tokios, kurias patys vaikai 
išpildo. Įvalriaus talento ne- 
trūkstakiekvlenoje mūsųko- 
lontjose. Nesakykite leidėjai, 
kad tokios plokštelės nepirks 
tėvai ir mokyklos. Jos tik, 
žinoma1, turi būti, kaip sa
kiau, valkų amžiui pritaiky
tos. Vienos galėtų būti nuo 1 
iki 6 m.,kitos nuo 6-12 m.O 
pačiam jaunimui, studentijai 
vėl skirtingos.

Ta pačia proga noriu pak
lausti, kodėl niekas neišlei
džia plokštelių lietuvių kal
bos mokinimu įsi?, L. Vyčiai 
rodos, išleido, bet 4niekas 
nežino, kur ji yra, o gal jau 
išsibaigė ?Todėl LB Švieti
mo V-ba ar Kultyros taryba 
turėtų ypač rūpintis tokios 
plokštelės parengimu.

Taigi, mažiau kalbėkime 
Ir, užmiršę visas smulkias 

. negeroves, rūpinkimės atel - 

. tlml, savo priaugančia karta.
Kažin kada dar laisvė ateis į 
Lietuvą, bet mes čia, Išeivi
joje,. dabar turime jausti at
sakingumą užlletuvybės iš
laikymą. Bal. Brazdžionis

Kennebunkporte ( pas pranciikonus ) po koncerto, /s katras: 
paskeštininkas St. Santvaras, sol. G. Capkauski>me, pianistas 
Saulius Cibas ir Tėv. f. eonardas Andriekus.

griežtai, kad Helsinky "de- buvusi nemaža audra. Prieš ' 
tante" "specų" bus ruošiama ir po konferencijos labai 
nekas kita,kaip MUncheno ir 
Jaltos istorinių dramatiškų 
klaidų pakartojimas; kad jo 
dėka bus daug raudonojo fa
šizmo vergų.

Bet ponas Klssinger’ls jau 
darė viską, kad A. Solženlt- 
syn’ui, Nobelio lit. premijos 
laimėtojui, įrodžius tams, kac pažadai/ ir ypač b/ kam gi 
sovietų kone, lagerius yrą 
perėję nemažiau kaip 66 m ii. 
aukų, durys į Baltuosius Rū
mus,jam atvykus į Washing- 
ton’ą, būtų uždarytos. "Ap
saugant" prez. Ford’ą.lyg 
nuo piktosios dvasios.. .

Bet gal tai gavosi ne Iš 
piktos vai los,o tik dėl to, kad 
jis, p. Klssinger’ls, nepažįsta 
Maskvos politikos ?

Pažymėtina, kad tarp di
džiųjų Kissinger’lo suartėji
mo su Maskva priešų yra ne 
tik daugybė įtakingų demok
ratų, bet ir respublikonų ka
ro sekretorius Shiesinger’is. 
/ Tačiau atrodo, kad prez . 
Ford’ui 
singer’io saldus žodžiai/.

Dėl vergų pardavimo Hel
sinky akte JAV spaūdoie yra ypač Helsinky dovanas..

Mo
nltor, Bostone einantis įta - 
kingas dienraštis rugpj. 29 d. 
vedamajame daro aiškią iš
vadą, kad nuo dabar JAV už
sienio politika pasuko į Vid . 
Rytus/trumpal-arabų-'IHzra- 
elio problem ą/ ir sovietams 
užleidžia Rytų Europą bei 
Pietų Aziją. Priede didelė 
karikatūra, kuri be žodžių 
nusako, kodėl kažkas Hel
sinky turėjo skubėti paaukoti 
1OO m H. rytų europiečių su 
Pabaltijo žmonėmis imtinai, 
- Išgelbėti 3 1/2 m H. izrae
litų iš jų didelių bėdų,'bent 3 
metams.

Žinoma, mes negalime lo
giškai prieštarauti prieš 
JAV diplomatijos betkokį po
sūkį tol, kol tai neužgauna 
Lietuvos Interesų. Mes taip 
pat sutinkame, kad ponui 
Kissinger*lul, kaip Ir bet 
kam, bendrai, niekas negali 
uždrausti patriotiškai gelbė
ti •sa'ęp tautiečius, net Ir 
galvą guldyti už juos. Tai ,

Buckley / " It Is

po konferencijos labai 
kritikavo C. L. Sulzberger , 
William 
time for* a ęulte general a- 
larm-why lt 'eras necessary/ 
ir daugybė kitų žymių žur
nalistų bei politikų mintys: 
a/ Kodėl gi taip mažai gauta 
iš Maskvos /vien tik migloti 

reikėjo taip skubėti pasira
šyti tą nedailų, vergų preky
bos aktą, nesant tam nė ma
žiausio reikalo skubėti.

Mums dabar gali būti ypa
tingai įdomūs patys naujausi 
spaudos komentarai, įrodą 
kodėl Kissinger’lul reikėjo 
taip skubėti. Štai, vos po 
mėnesio pasirašoma Izrae
lio- Egypto 3 metų talkos 
sutartis/ suardantl arabų 
vienybę bei jų planą išmesti 
Izraelį iš UNO Tautų Sąjun-y 
gos už žiaurumus arabų oku
puotose žemėse/. Ją pasi
rašė tas pat Kissinger*Is su 
9 bil. dolerių vertės pažadų 

labiau patinka Kis- . pyragais- abiems.Ir Maskva 
nebeloja taip garsiai kriti
kos, prisiminus Vietnamo Ir

pagaliau, labai gražu bei
nu, bet... ar kaina 1OO mil. 
nekaltų aukų vien kad page
rintų 3 1/2 mH. Izraelitų Ir 
vos tik 3 metams/ nes po to, 
nepatenkinti Maskvos minkš
tumu, arabai gali nusisukti 
raudonojo Peklng’o link/ yra 
pateisinama Ir leistina ? Iš 
kur tada Fordo-KlssInger* lo 
klika Ims vėl 1OO mil. aukų, 
gal vėl 3 metams, kaip at
pirkimo ožį ? Kaip bebūt* 
dabar lietuvių bei kitų p<x 
vergtų tautų vadovams- Ir 
dera Ir reikia suruošti di
deles padėkos demons.įra- 
cljas-Ford’ul bei Kissinger* 
lul už jų.. .Helsinkio "nuo
pelnus", primenant jų visiš
ką naivumą dėl vėliausio ko
munistų pokšto Portugalijoj. 
Jų nepaisymą nei dr.A.Za- 
charov’o, nei S.Solženltsyn * 
o, nei kitų įspėjimų vaka
rams, duotų Iš anksto. Rel - 
kėtų, žinoma, taip pat užtik
rinti visokios JAV opozicijos 
dalyvavimą demonstracijose.

* St; Fortūnatas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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1OO METU gimimo sukaktis
M.K. Čiu r I i o n i o minėjimas Ir Koncertas Toronte

Rašo L. Eimantas

KLB-nės Toronto apylinkė 
Ir Anapilio parapija š.m. 
rugsėjo mėn. 27 d. surengė 
pulkų M. K. Čiurlionio 1OO 
m. gimimo sukakties paml- 

y nėjlmą Ir koncertą Anapilio 
didžiojoje salėje.

Mūsų didžiojo menininke 
Čiurlionio oflclalę minėjimo 
dalį atliko patys torontiš
kiai, o koncertui pakvietė 
LTM Čiurlionio ansamblį Iš 
Cleveland©. Šis asnamblls, 

°** maestro Alf. Mikulskio va
dovaujamas nuo pat įslkūrl- 

j mo Vilniuje, taip pat šiemet 
švepčla savo 35 metų gyva
vimo sukaktį. Dabar an
samblis, taip pat aukšto ly
gio meninis vienetas, turi 
moterų, vyrų Ir mišrų cho
rą, kanklių orkestrą, tauti
nių šoklų grupę Ir solistus. 
Kanklių orkestro vadovė - 
Ona Mikulskienė, chormeis
teris - R. Babickas.

Ansamblls, švęsdamas 35 
metų sukaktį, nors ir turi 
nemaža savo sudėtyje pir
mūnų - steigėjų, bet ypač 
malonu dabar jame matyti 
daug jaunimo, užaugusio ar 
gimusio čia, Amerikoje. Dar 
maloniau yra pridurti, kad 
asnamblyje nesimato jokių 
generaclnlų plyšių. Bendra
sis meninis ir tautinis inte
resas subūrė visus į darnų 
Ir taip pajėgų vienetą, pulkų 
meno Ir lietuvių kultūros 
reprezentantą, iš mūsų am
žinosios sostinės išnešusį 
šią didžią idėją ir sklei
džiantį ją išeivijoje.

Minėjimą pradėjo Toron
to apylinkės valdybos pirmi
ninkas V. Birėta. Invokaelją 
sukalbėjo kun. P. Ažubalis, 
o Išsamią paskaitą davė to
rontiškis dailininkas Teles
foras Valius. Malonu buvo 
klausytis T. Valiaus kalbos, 
nes tur būt tik menininkas 
gali taip ryškiai Ir vaizdžiai 
apibūdinti didžiojo meninin
ko Čiurlionio nueitą kelią ir 
kūrybą. Paskaita buvo pa
įvairinta skaidrėmis, kurio
se galėjome Išvysti Čiurlio
nio savitumą ir genialumą.

Nežinau, gal tik su manim 
taip nutiko, kad nors ir skai
drėse pamatęs stebuklingų 
spalvų derinius bei rr^ninin- 
ko norą atskleisti ’visatos 
vizijas, jau po kelių minu
čių sunkokai tatai galėjiu 
prisiminti ar tiksliai nusa
kyti, į ką taip sutelktai žiū
rėjau. Ir man, eiliniam žiū
rovui ši patirtis aiškiai pri
minė. . . Čiurlionio genialu
mą Ir nepaprastumą.

Čiurlionis buvo Ir žyr. R 
muzikas. Jo vardo ansamb
lis koncertą pradėjo mišriu 
choru Ir nuotaikingai sugie
dojo Čiurlionio Sanctus.

Čiurlionis savo menui im
pulsą sėmėsi iš liaudies -

TORONTO TAUTINIU ŠOKIU “GINT ARO” GRUPĖS ŠOKĖJ U_ DALIS IR DEŠINOJ E LONDONO TAUTINIU ŠOKIU “BALTIJ.A” GRUPĖ
PROGRAMOS ATLIKIMO METU. Abidvi grupės yra Žymiai sustiprėįusios naujais žmonėmis ir meniniu lygiu. Torontiškei vadovauja J. 
ir R. Karasiejai ir londoniškei — Chainauskai. I as matysime Dainų ir Šokių Šventėje H amiltone.
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tautos meno. Todėl Ir har
monizuota daina-Anoj pusėj 
Nemuno - nuo pirmųjų garsų 
pagavo publiką, nes choras 
taip pilnai įsijautė į Čiurlio
nio muziką.

Pasigėrėtinai choras atli
ko Ir kitų kompozitorių kū
rinius. J. Gruodžio - Žvejai, 
sukėlė klausytojuose daug 
šviesios nuotaikos Ir lietu
viško gaivalingumo,bei kar
tu lyriškumo Ir svajingumo, 
o klausant M. Petrausko - 
Gegužinės dainos - lyg no
rėjosi šokti bei pavaikštinė
ti Lietuvos raplevėmis.. . 
Visa tai rodo, kad taip nu
teikti Ir Iššaukti klausyto
juose audringas katutes gali 
šis darnus člurllonlečlų 
choras.

Po trumpos pertraukos 
pradėjęs A. Mikulskio stili
zuotą dainą - Kai aš jojau 
per girelę - vyrų choras ga-
llngai nuaidėjo... miškais ... 
Vėl lyg visi matėm Nemuno 
tamsųjį vandenėlį, kai cho
ras atskleidė J. Gruodžio - 
Naktį prie Nemuno, • o V. Ja- 
kūbėno stil. daina - Kad aš 
jojau per beržyną - priminė 
bernelio skubėjimą pas. . . 
mergelę.

Moterų choras išėjo su 
kanklių orkestru. Subtilios, 
giliai širdin smingančios jų 
dainos vėl užbūrė visus.Ge
resnio lietuviškų kanklių 
akomponlmento neteko gir
dėti. Visas moterų choro at
liktas dainas harmonizavo

Mikulskis.

TAUTINĖS PARAPIJOS REIKŠMĖ
« /

Montrealio Aušros Vartų parapijos 25 m. sukakties proga
Ini. Juozas Danys

Šiandien yra labai pras
minga diena - 25 metų su
kaktis nuo pirmųjų šios pa
rapijos mišių, taigi, 25 me
tai nuo parapijos įsikūrimo.

ŠI parapija nėra eilinė, 
paprasta vyskupijos parapi
ja. ŠI parapija yra lietuviš
ka katalikiška parapija, ji 
yra tautinė parapija. Jos na
riai nėra apjungti tik nusta
tyta gyvenama vieta.Parapi
jos narius dar jungia tautinė 
kūme, kuri palieka savo 
antspaudą keliose generaci
jose net ir emigracijoje gy
venant.

Katalikų Bažnyčia jau se
niai yra pripažinusi didelę 
tautinių parapijų reikšmę, 
nes tautinės parapijos jungia 
žmones bendros kilmės, tu
rinčius savo kalbą, bendrus 
papročius, tradicijas Ir 
bendrą kultūrinį palikimą, 
kuriam Išvystyti reikia 
šimtmečių Ir kuris persun
kia žmogaus dvasią visam 
gyvenimui.

Tas pats moterų choras 
kartais kaip akomponlmen- 
tas, o kartais kaip malonus 
aidas, lydėjo solistę Ireną 
Grlgallūnaltę, kurios balsas 
kerėjo... augo, kaip dainoj 
minimas lazdynėlis. . .

Daug kur scenoje mūsų 
tautinius šoklus palydi. .. 
akordeonas.Kai Subatėlę Ir 
Kalvelį lydėjo člurllonlečlų 
kanldlų orkestras Ir visas 
choras, efektas buvo didin
gas.

Koncertą užbaigė mišrus 
choras su solistais ir kank
lių orkestru. Ir vėl domi
navo A. Mikulskio harmoni
zuoti ar originalūs kūriniai, 
kuriuos su choru Išpildė 
.Ir. Grlgallūnaltė, V. Gllys, 
B. Butkus ir VI. Plečkaitis. 
Ypač stebėtinai nuskambėjo 
vestuvių baladė.

Koncertas užtruko arti 
poros valandų. Ir kai galin
gai Iš visų koncertantų krū
tinių skriejo lyg atsisveiki
nimas- Namo, norėjosi, kad 
nesibaigtų, nes juk retai pa
sitaiko Išgyventi tokių malo
nių valandėlių.

Čiurlionio ansamblio kon
certo tęko pasiklausyti prieš 
daugelį metų, tuoj po II pa
saulinio karo Vokietijoje. 
Jei tada barakuose vargs
tantiems tautiečiams člųr- 
llonlečlų koncertai kėlė vil
tis - išlikti Ir nepalūžti - tai 
nemažiau jie mums duoda 
lietuviško potencialo ir da
bar.

Gili padėka ir pagarba 
priklauso p. p. Mlkulsklams, 
ansamblio atskirų šakų va
dovams Ir visiems člurlio- 
nlečlams.

Jau 1215 metais popiežius' 
Inocentas III Laterano baž
nytiniame suvažiavime Iš- 
1 e i do įpareigojimą : 
"... griežtai įsakoma, kad 
tokiose vietovėse /...kur 
žmonės yra įvairios kilmės, 
įvairių papročių.../ gyven
tojai būtų aprūpinti tinka
mais dvasininkais, galin
čiais jų kalba telkti sakra
mentus, laikyti pamaldas Ir 
mokyti žodžiu Ir pavyzdžiu".

Tokių nurodymų buvo daug 
kartų Ir vėliau. Galima dar 
paminėti popiežiaus Pijaus 
XII 1952 m. Išleistą konsti
tuciją ’• Exul Famllla ", kuri 
įpareigoja vyskupus aprū
pinti emigrantus jų kalbą 
mokančiais kunigais, vadi
namais tautiniais mlsijonle- 
rials, kurių teisės prilygi
namos klebonų teisėms. ŠI 
konstitucija pabrėžia prin
cipą, kad tautinės grupės tu
ri pilną teisę egzistuoti bet 
kuriame krašte.

JAV-bėse tautinė“ parapi

jos veikla maždaug nuo 1800 
metų. Pirmoji grynai lietu
viška parapija įkurta Plt- 
tstone, Pensilvanijoje, 1885 
metais. Amerikos lietuviš
kos parapijos^ o jų yra virš 
1OO, visada buvo ne tik re
liginio bet Ir kultūrinio Ir 
visuomeninio veikimo cent
rai Ir mums žinomi jų nu
veikti darbai. Amerika tai 
kraštas, kur tiek daug lais
vės Ir turto Ir kur žmonių 
asimiliacija, " melting pot", 
be jokios prievartos greitai 
įjungia žmones į bendrą 
amerikiečių masę. Kad mūsų 
lietuviškoji mažuma dar Il
giau laikosi kaip kad dauge
lis kitų daug gausesnių gru
pių, nemaža nuopelnų tenka 
mūsų tautinėms parapijoms.

Tautinės Aušros Vartų 
parapijos bendruomenė, kaip 
Ir kitų panašių tautinių pa
rapijų, yra jungiama dvi
guba jungtimi: krikščioniš
kąja Ir tautiška - lietuviška. 
Šis tautinis parapijos bruo
žas ypač buvo ryškus para
pijai kuriantis. Nauja ateivių 
banga po karo ypač siekė 
tautinės parapijos, nes jie 
savo gimtinę paliko neieško
dami geresnių materialinių 
sąlygų, bet norėdami turėti 
religijos, minties ir žodžio 
laisvę. Šie ateiviai žymiai 
padidino lietuvių katalikų 
skaičių Montrealyje, bet 
pradžioje jie buvo materia
liai visiškai nepajėgūs ; jie 
patys buvo reikalingi pasto
gės Ir darbo savo Ir savo 
šeimos pragyvenimui. Bet 
jie turėjo daug entuziazmo 
ir pasitikėjimo ateitimi. To
dėl ypatingai mlelaibuvo su
tiktas Tėvas Jonas Kubi
lius S. J., kuris atvyko 1950 
metais Ir ėmėsi organizuoti 
naują parapiją.

Tėvas Kubilius S. J., kaip 
tikras vienuolis Ir mlsljo- 
nlertus, atvyko be materia
linių gėrybių, bet turėjo daug 
svarbesnes savybes parapi
jos kūrimo darbui, tai tvirtą' 
pasiryžimą Ir didelį entu
ziazmą. Iš tikrųjų jis turėjo 
bene daugiau entuzlazmdkalp 
busimieji parapijiečiai, nes 
juk reikėjo pramatyti baž
nyčios Ir klebonijos pastatų 
statybą, dvasiškių Ir pasau
liečių personalo organizavi
mą, bei kasdieninių Išlaidų 
padengimą. Tėvas J. Kubi
lius S. J. tikriausiai pasiti
kėjo Dievo palaima Ir gera 
tautiečių valia, kad Išdrįso 
Imtis parapijos kūrimo dar
bo tuometinėse sąlygose. 
Tėvas Kubilius S. J. velkė 
greitai ir ryžtingai. Mont
real i n atvyko 1950 m. rug- 
plūčio 24 d., nutarė Ieškoti 
laikinų patalpų būsimai pa
rapijai Ir jau rugsėjo 8 d, 
laikė pirmąsias mišias WU- 
llbroard Avenue, airių pa-' 
rapljos sename pastate. Tė
vo Kubiliaus S. J. pastangos 
buvo nuoširdžiai ir entuzi
astingai paremtos būsimų 

parapijiečių.
Tos pirmosios patalpos 

bažnyčiai Ir klebonijai buvo 
kuklios. Klebonija buvo ne
dideliame lentų pertvarų 
kambarėlyje šalia bilijardo 
salės. Lova, stalas Ir kele
tas kėdžių buvo visas kle
bonijos Inventorius. Klebo
nijos personalas susidėjo Iš 
vieno asmens, kurio asme
nyje buvo Ir klebonas, ir za- 
krastljonas, Ir virėjas, Ir 
bažnyčios sargas.

Tėv. Jonas Kubilius, S. J.
Pirmasis ir dabartinis klebonas

Patalpos pamaldoms buvo 
didelė salė, bet Išskyrus 
erdvumą, nelabai kuo galėjo 
pasigirti, nes pastatas jau 
buvo paskirtas nugriovimui. 
Bet pamaldos, žmonių mal
dos ir giesmės - lietuviškos 
giesmės - skambėjo tvirtai: 
buvo galima jausti, kad jos 
tikrai buvo šiltesnės Ir nuo
širdesnės, kaip kad Išpuoš
tose katedrose. Čia pasi
reiškė dar vienas tautinės 
parapijos bruožas, būtent, 
tautinė parapija jungia žmo
nes, kurie turi daugiau ide
alizmo ir sutinka atsisakyti 
dalies savo patogumų.

Tėvai jėzuitai Kubilius, 
Aranauskas, Kulbls, Bore- 
vlčlus, Venskus, Kijauskas, 
Pečkys, Zaremba Ir kiti, kū
rė, gerino parapiją, plėtė 
religinį Ir kultūrinį lietu
višką veikimą. Bet kiekvie
noje sėkmingoje bendruomę- 
nėje šalia vadovų reikia ei
lės žmonių, kurie padėtų at
likti Ir didelius Ir tuos gau
sius mažus kasdieninius 
darbus. Kai vienas neįsten
gia padaryti, reikia,kad kas 
nors ateitų jam į pagalbą. Kai 
vienas pailsta, reikia kitam 
perimti jo veiklą. Tautinėje 
parapijoje šalia religinio 
veiksnio dar yra papildomas 
tautinis jausmas padėti bend
riems reikalams. Ir šioje 
parapijoje tokių pastangų 
netrūko kūrimosi dienose.

Daug žmonių yra įvairiau
siais būdais prisidėję prie 
parapijos kūrimo Ir augimo. 
Dalis jų buvo paminėta kito
mis progomis, kiti dar bus 
prisimenami. Iš tų pirmųjų 
mano emigracijos metų Ka - 
nadoje, man atmintyje ypač 
liko viena kukli, darbšti 
nuolatos kam nors padedanti 
sakyčiau bitelė, daug prisi
dėjusi prie parapijos kūri
mo. Tai šviesios atminties 

Marijona. Žemaitienė. Dve
jus metus teko gyventi čia 
pat kaimynystėje, gretimoje 
gatvėje. Ji su savo vyru jau 
buvo gerokai vyresnio am
žinusį atvykusi Kanadon prieš 
pirmąjį pasaulinį karą Ir jau 
nelabai stipri. Dažnai užei
davo pasiteirauti kaip mums 
sekasi kurtis. Bet ji turėjo 
Ir organizatoriaus gyslelę. 
Tada buVo štf. Onos Draugi
jos valdyboje Ir visas aplink 
gyvenusias moteris greitai 
suverbavo Draugijos nariais 
rėmėjais. Nario mokestis ta
da buvo tik 1O centų mene
siui, taigi nedidelis Ir tiems 
laikams. Bet nuol a 11 n Is , 
švelnus kontaktas, maloni 
asmenybė sugebėjo surinkti 
Ir didesnes lėšas bažnyti
niams rūbams Ir kitiems 
bažnyčios reikalams. JI bu
vo viena Iš tyliųjų parapijos 
kūrimo padėjėjų. Jų buvo Ir 
daugiau Ir tada, Ir kėliau, Ir 
svarbu, kad jų niekad nepri
truktų. Abu Žemaičiai Iš 
Lietuvos Išvyko dar prieš 
Lietuvai panaikinant spau
dos draudimą. Jiems ši lie
tuviška parapija buvo ypa
tingai sava, nes, atrodo, pri
minė jų jaunų dienų gyveni
mą Lietuvoje. Jiems visi 
lietuviai buvo giminaičiai 
savo kilme.

Kanadoje ukrainiečiai yra 
ryškus pavyzdys, kaip svat7 
bu yra turėti tautines para
pijas. Ottawoje jau keletą 
metų tenka artimiau bend
rauti su ukrainiečių, bend
ruomene, kurioje yra apie 
5000 žmonių. Ryškiai ma
tyti, kokią didelę reikšmę 
turi jų dvi parapijos : viena 
stačiatikių, kita rytų apeigų 
katalikų. Parapijos Iš esmės 
atlieka tą patį religinį, kul
tūrinį Ir 'visuomeninį vaid
menį, kaip kad Ir mūsų ak
tyviosios lietuviškos parapi
jos. Tai yra centrai, prie 
kurių šliejasi įvairios ukra
iniečių organizacijos. Ukra
iniečiai Kanadoje jau yra 
maždaug 1OO metų. Jų emi
gracija vyko trimis perio
dais Ir tas atsispindi jų 
skirtingose organizacijose. 
Bet jų ne tik antroji, bet Ir 
trečioji karta reiškiasi ak
tyviai ukrainiečių veikloje. 
Tarp jų veikėjų yra senato
rių, parlamento narių, aukš
tų kariuomenės pareigūnų Ir 
Kanadoje žinomų profesorių, 
kurie Kanadoje gimę Ir už
augę gerai kalba "kralnle- 
tlškal Ir stipriai remia ukra
iniečių veiklą. Ir visoje Ka
nadoje ukrainiečių parapijos 
yra dar stiprios Ir padeda 
Išlaikyti ukrainiečių kalbą, 
kultūrą Ir tradicijas.

Daug galima kalbėti apie 
tautinės parapijos reikšmę. 
Iš esmės jos reikšmė yra 
dvipusė. Tautinė parapija 
stiprina religinę nuotaiką, 
sudaro geresnes sąlygas 
veikti bažnytinėms Ir reli
ginėms organizacijoms, nes

(Nukelta į 6 p si.)
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LITHUANIANS IN HAMILTON

žinome, dali. Anastazija 
Tamošaitienė.

Ta proga prlsimena.kad

HAMILTONO LIETUVIAI

Ši, nepasižymėjusi savo 
gausumu, lietuvių kolonija y- 
ra gerai žinoma pažymėtinu 
organizuotumu, kūrybiškumu 
ir darbštumu lietuvybės ba - 
ruošė. Reprezentacija kanar- 
dlečių ir kitų tautybių tarpe 
jie yra sunkiai pralenkiami. 
Minint jų 25 metų veiklą,gai
lime iš jų pasisemti naujos 
atgaivos. Jiems geriausi vi
sų mūsų sveikinimai ir lin - 
kėjlmal, ir pagarba.

Hamiltono lietuviams 
ir dievai palankūs-jų šventė 
sutampa su I-j£ Kanados 
Lietuvių Dainų ir Šokių 
švente. Tikimasi, ir mes lin
kime^ svečių iš arti ir iš toli, 
nors ir ne į savo ąžuolynus , 
kaip mūsų protėviai, o išel - 
vijoje,Indėnų žemėje, rudens 
klevų raudonio atšvaltose,su- 
strinksime.. .■

Tos neeilinės šventės 
proga išleistas leidinys Ha
miltono Ltetuviai-Lithuani- 
ahs in Hamilton.

Neeilinis tai ir leidinys, 
dvikalbis,kondensuotas savo 
informaciniais straipsniais , 
skoningu formatu ir išdėsty
mu tekstų ir nuotraukų.

Leidinys paskirstytas į: 
Mus Sveikina - Words of 
Greeting; Mūsų Gyve n imas-

Our Organizations; Pirmoji 
Kanados Dainų ir Šokių 
Šventė-Song and Dance Fes
tival.

Pirmajame skyriuje 
randame net 23 /’./ sveikini
mus pačių svarbiausių šiuo 
metu Kanados ir Ontario 
valdžios atstovų, dvasios va
dų ir mūsų veiksnių bei or
ganizacijų. Randame šalia 
s ve ik i n imu ir nuot r auk as
Kanados Gubernatoriaus,Kar
nados MinlsterioPirmininką sitiko su lietuvių tauta,kuo ji 
Karalienės atstovės Ontario, 
Ontario Provincijos Prem
jero, Hamiltono vyskupo,mū- 
sųkonsulo Dr. J. Žmuidzlno, 
PLB V-bos Plrm-ko, VLIK o 
Pirm-ko, Vyskupo V.Brizgią 
KLB V-bos Pirm-ko, Meis
terio
Reikalams ir 1.1.

Sveikinimo žodžius pri
dėjo lėnkai ir ukrainiečiai . 
Ku r pradingo mūsų 
pabaltlečiai ? Pasige
dau jų labai. Juk mūsų var
das be jų irgi mažiau reikš
mės turęs kitataučių akyse . 
Įdomu būtų sužinoti,kokia 
jų nedalyvavimo priežastis.

Mūsų Gyvenimas skyrius Iš konkrečių eilinės kana- 
pradedamas Vytauto P. Zubą diečių publikos klaus Imu pa
kutis yra ir šio leidinio vyr. aiški, kaip jie nustemba su- 
redaktortus bei t dviejų žinoję, kad turėdami savo ne

straipsnių autorius,Lietuviai 
Amžių Bėgyje.

Reikia pagirti straips
nio autorių už labai konden
suotą istorinių etapų perda
vimą Lietuvos egzistencijo
je. Uždavinys nelengvas Ir 
nedėkingas, nes reikėjo ri
botis vos virš dviejų pusią - 
pių lauke. Perskaičius aki - 
mis nei ietuvio.se no j i istori
ja nepalieka perdaug svar - 
baus įvaizdžio,kas tikrai at-

tikrai pažymėtina ar kaip 
tikrai neteisėtai buvo su ja 
pasielgta. Svetimtaučiams 
net neaišku, kiek tų lietuvių 
dabar yra. Neaišku, kad lie
tuviai troško išlaikyti savo 
kalbą, savo papročius ir sa- 

Daugiakul tūriniams vo žemę. Abstraktus paša,-į 
kymas, kad rusai , prūsai ir 
aufetrai pasidalijo žemes, dar 
nepasako,kad pav. .uždraudė 
mums vartoti savo raidyną. . 
Ir kaip už tai baudė. Kaip 
paprasti žmonės ant savo 
pečių kaip brangiausią auk
są, nešė knygą. . . Šito ne - 
teko niekur skaityti apie jo
kią tauta.

priklausomybę, mes prekia
vome su užsieniu,kad ysavo 
senąja kalba ir dabar kal
bame, kad mūsų kraštas ag
rikultūros, o ne pramonės , 
Kad turėjome valstybės Iš
laikomą Operą, Dramą, Ba
letą ir Philharmonijos Or
kestrą. Tikrai nustemba, 
kad mūsų liaudies kūrybay- 
ra visai skirtinga nuo diidi
džiųjų kaimynų lenkų ir ru
sų. Tie kaimynai taip ge
riau žinomi ir labiau išrek
lamuoti, kad be išimties 
nustemba,paaiškinus iš nau
jo kalbų ir papročių,ir me
no skirtumus... ,

Gal būtų buvę neprošalį 
pabrėžti,subtiliai Ir ne
verkšlenant/ autorius savo 
laiške pamini, kad to jis la
biausiai nemegsta/ykad mes 
tik dėl mirties grėsmės už 
tai,kad mes esame gimęlle- 
tuviai/ne tik dėl .;valdymosl 
formos/esame šiame kraš
te. Lietuviams niekad ma - 
sinlat emigruoti nėra įbuvę 
reikalo dėl geresnio duonos 
kąsnio.

Labai įdomi yra antroji 
šio straipsnio dalis, i atse
kant pirmuosius lietuvius 
Kanadoje ir Hamiltone.

Gerai suplanuoti ir 
pristatyti Hamiltono organi- 

, zacijų aprašymai. Tų orga
nizacijų nemažai ir jos vi
sos pagirtinos. Įdomu, ar 
egzistuoja skautai? Visur 
kitur jie veikla ir yra popu
liarūs jaunimo tarpe.

Dainų ir Šoklų Šventei 
pristatoskirtas skyrius

Garbės Komitetą, Rengimo 
Komitetą. Seka gerai pa
ruoštas Vytauto P. Zu- 
bo straipsnis apie liaudies 
dainas . naudojantis J. Čiur
lionytės studija,lšlelstal969 
m. Vilniuje.

Apie Tautinį Šokį para
šė vaizdingai Genovaitė 
Dumčiūtė- Bre’chinanlenė , 
žymi šios srities specialis
tė ir Tautinių šokių šventės 
vadovė.

Apie Lietuvių Tautinius 
drabužius parašė dalltnin - 
kas, lietuvių liaudies meno 
tyrinėtojas Ir žinovas An
tanas Tamošaitis.

Visais laikais, prieš ir 
po II-jo pasaul.karą mūsų

PAŽINKIME praeiti i
SENOVĖS KELTAI IK JŲ SĄRYŠIS SU LIETUVIAIS

J. VENSLOVA

Apie indoeuropiečių protėvynę

liaudies tautiniai drabužiai, 
be išimties atkreipdavo dė
mesį Ir sukeldavo pasigėrė
jimą. Šventės proga vėl bus buvo planuota šiai šventei Ir 
galimybė juos parodyti Ir dailės parodų, 
jais pasipuošti. Šis dali. A. 
Tamošaičio straipsnis /sa
vo konkrečiais (aprašymais 
ne tik rūbų bet Ir su jų var
tojimu susijusiais papročiais 
labai vertingas kitataučiui, o 
Ir mums prisiminti.

Gaila, kad po straipsniu 
’’įkrito” sudarkytas dail. A- 
nastazljos vardas . 
Šioje šventėje ne vienas 
jos rankomis sukurtas ir iš
austas drabužis bus su dė
kingumu dėvimas. Taip pat, 
reikėjo atkreipti dėmesį, 
pristatant dailininkus>į tiks
lesnę jų metriką. Nepaminėti 
klllnfal ir gobeleno darbai 
Juos audžia ne A.Tamošai - 
tls bet kaip gerai Ir seniai

Festivalio 
rėmuose šiame leidinyje 
privalu paminėti.

Prie gale knygos , 
ntmų svarbesnių stral^nlų 
autorių sąrašo dail. A. Ta
mošaičio pavardė praleista .

Vos porą mėnesių ture - 
ję , šio leidinio paruošėjai- 
arch. V.P. Zubas, K.Mileris 
ir V.Stanevičienė atliko; ne
paprastai svarbų darbą. Ne 
tik svarbų, bet ir labai ne
lengvą. Minėti nesklandumai 
būtų tikrai ne įvykę, jei už 
tektų laiko bendrai peržiū
rai, korektūroms.

Šiam estetiškai išleis
tam leidiniui Šventės ženklą 
šukutė A, Trumpickas.

B. V. N.

Lietuvių liaudies

AUGO PUTINAS VIDURY GIRIOS

Augo putinas vidury girios, 
O šermukšnėlls paglružyj.

Ėjo putinas šermukšnėlio klausti:
Vai kada mudu užaugs Iva ?

-Rudenį mudu užaugslva,
Krėsnam stuomužyj stovėslva,

Tankias šakeles suletslva, 
Žalias lapelius suklėslva,

Baltais žiedais žydėsiva, 
Raufonas uogas noklnsiva.

Augo bernelis šalia kaimo, 
O mergelė viduryj kaimo.

Ėjo bernelis mergelės klausti:
Vai kada muda užaugsIva ?

-Rudenį mudu užaugsiva,
Krėsnam-stuomužyj stovėslva, 

Baltas rankeles sudės Iva, 
Aukso žiedais malnyslva,

Meilų žodelį kalbės Iv;
Mažus valkelius augti i va.

t-

daina

jaus baseine, buvo vadinami senovės rašytojų galatais / 
Galatae/, aš linkęs manyti, kad jie buvo pirmiau gall- 
cal /Galllclan/ bei galai /Gallc/".

Taip pat Ir rusų žymus Istorikas prof. N. Barsov/8- 
13/ rusų metraštyje minimus "Galičan" riša su Ispanijos
Galicija, su galais bei galatais. Lenkų mokslininkas do
minikonas A.Bzowskl savo "Hlstorya kosdelną”, 1321 m. 
rašė:"Kljovienses antlqultes Galatae appellatl. . .”

prof. dr. R. Latham/53-238/, prof. A. Voldemaras/1O5 - 
334/, A.Kotzebue /51-23/, prof. P.Klimas ,etc. O mūsų jau 
minėtas žymus Istorikas prof. C. Jullian /37-7O/ keltų bei 
galų protėvynę nukelia net prie Nemuno krantų.

Archeologai bei istorikai /prof. A. Spitsyn, prof. R. Lat
ham, prof.C.Coon ir kiti/ randa tvirtus pėdsakus senovės 
galų bei keltų pstovaus buvimo Ukrainos Galicijoj, o kiti 
istorikai, kaip prof. G. Arndt /5-257/, aiškiai tvirtino, jog 
senovės galai /keltai/ gyvenę vakarinių galindų žemėj. To
dėl tenka manyti, jog senovės galai /keltai/ buvę ne kas ki
ta, kaip vakariniai galindai.

Juo labiau tai patikėtina, nes čekų mokslininkas prof. A. 
Profousas čekų kaimų vardus Holodec ir Holodeček su lietu
višku vietovardžiu "galindai" rišo ir vakarinių galindų srl - 
tls, apėmė Ir Čekoslovakijos šiaurės rytų dalį /A. Vanagas, 
29/. Inž. V. žemaitis A13-39/ rašė: "Randame galindų gyve
nant dabartinėj Čekijoj. Tuo galima išaiškinti čekus su lie
tuviškomis pavardėmis".

Apie keltų bei galų vardą

Istoriniuose šaltiniuose, berods, pirmas paminėjo 
keltus graikų geografas Hekataeos /6 amž.prieš Kristi}/. Pa
gal dr. J. Prichard/78-49/ juos graikai vadindavę Keltos 
arba Galatos, o romėnai - Celtae bet Gaili. Reiškia, vardai 
"galai" bei "galatal" buvo keltų sinonimas. Daug tiksliau 
nurodė Diodorus Clclllus /44 m.prieš Kr./: "Keltų vardas 
duodamas tiems, kurie gyveno žemiau MarseUe arti Alptų 
Ir Pyrėnėjaus krašte, bet visus tuos, kurie gyveno į šiaurę 
link*okeano ir Hercunijos kalnuose Unit skitų, vadino gala -
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Apie keltų teritoriją trumpai 
tais". Vadinasi, tie, kurie toliau nusikėlė bei nukeliavo nuo ,
savo protėvynės, buvo vadinami keltais. Kalbėti apie keltų teritoriją yra labai sunku, nes

Beveik visi bešališki keltų praeities žinovai /dr.L.Die- jie, kaip labai judrus tautinis gaivalas, iškeliavęs Iš sar 
fenbach, dr. R. Forrer, prof. dr. R. Latham, prof. T. Mom vo protėvynės, plačiai Išsiblaškė. Keldamiesi į Vakarus 
msen, prof. H.Hubert,P. Jacobsthal ir visa eilė kitų /tvirti- jie pasiekė Atlantą, užėmė bevelk visą Ispaniją, perstkė
no, jog keltai labai mėgo keliauti bei keltis į naujas vietas ir 
kariauti,kaip kad juos ir apibudino pasaulinio masto istori
kas prof. C. Coon /12-187/ :"The Kelts were an extremely 
mobile people who conquered and wandered far... "- Keltai 
buvo kraštutiniai judri tauta.

Tad ir Indijos žinomas Istorikas prof. dr.S. Chatterji/11 
24/ kelto vardą išveda iš senojo žodžio prasmės "keliaujan
tis kovotojas", atrodo, tiksliau būtų nuo lietuvių kalbos žo
džio "keltis". Senovės rašytojas Luvanus / 4,9/ tvirtino: 
"Gallorum Celtae’’- galų keltai.

Aukščiau paliesti Istoriniai faktai byloja, jog galatal / 
romėnų gaili/ pavadinimas jau senesnis už keltų vardą. Gi 
galatų pavadinimas savo ruožtu jungiasi su jau mūsų minėtų 
galindų Ir su Ukrainos Galicijos vardais, tuo labiau, kad 
vardas Galicia /provincija/ randasi tolimoj Ispanijoj, kita
dos valdytoj keltų, kaip nurodyta Isidore of Sevilles "His to
ry of the Goths", Leiden, 73 str.

Apie tai liudija ir Istorikai : dr. R.Roeppel /84-38O / 
konstatavo: "Su ungarais, kurių karalius po užkariavimo Ga- 
ličo/Galicijoj/ veikia pasivadino Galatlae Rex", prof. G. 
Vernadsky /1O4-72/ nurodė: "Gallčo miesto vardas panašiu 
būdu gali būti jungiamas su galais /Gaili/, kaip su pačiu Ga
licia vardu". Prof. dr. R. Latham/53-239/ pažymėjo :"Tacl- 
to Gothlnl /Galicijos/, kurių kalba buvo gališka /Gallic/... 
Tikrieji galai, kurie gyveno keliose vietose vidurinio Duno-

lė net į Britanijos salas Ir įsiveržė į ItalijąJlytuose,kp.lp 
galatal, nukeliavo į Mažąją Aziją.

Keltų rasė

Senovės rašytojai /Polyblos,Dlodorus,Livius,etc/ 
bevelk vienodai vaizduoja senovės keltus, būtent: aukšto
ko ūgio, baltos kūno odos, gelsvų plaukų ir mėlynų akt

- kaip ir apibūdino antropologas prof. dr. H. Guenther/28 -
1 370/: "Pažymėtina, kad keltų žmonės prie jų pirmo pa
sirodymo bei ankstyvesnėj jų istorijoj senovės rašytojų 
vienodai pavaizduojami, kaip aukštoko ūgio, šviesių plau
kų Ir mėlynų aklų. Tos pačios nuomonės laikėsi įstoti - 
kai: prof.H.Hlrt/31-171/, dr.T.Tayior/93-76/,'dr. L. 
Wllser /TH-1O5/, prof. H. Hubert /33-28/ ir visa eflė ki
tų. Pagal R. Graves /2.1-X2/ keltų net Ir legendarlnė dei
vė buvo mėlynomis akimis ir gelsvais plaukais.

Taip pat senovės rašytojai apibudina keltus, kaip ka
ringai nusiteikusius Ir didelio sąmojaus. Graikų istorl - 
kas Strabo, vienalaikis su Kristumi, rašė:" Visa pader
mė, kurią mes vadiname galatais ar galais, labai paįln - 
kusi kariauti, didelio sąmoningumo Ir vikriai kovojanti". 
Tą pat patvirtino Ir romėnų Catonas /Orlg.llb. n/.

/ b. d/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Staškevičius dirba palapinių statyboje, o dešinėje vienos iškylos mt-tu. , Nuotrauka R. Otto.

VE/ORoDz/M
MEDŽIOKLĖJE

Du medžiotojai užtiko ivležlus liūto pėdsakui.
— Eik pažiūrėti, kur jis nuėjo, — tarė 'Rlrmasis.
— O tu!

ji ~iiė^ ** *lnU * Prl***n94 PUJė pažiūrėti, U kur

TIKRAS DIREKTORIUS
vienos Londono mokyklos mokiniams uždavė 

parašyti ratinį tema: „Jeigu ai būčiau firmos di
rektoriumi..." Visi vaikai tuoj pat ėmė skrebenti 
plunksnomis, ir tik Tomas sėdėjo sudėjęs rankas.

— Kodėl tu neražail — paklausė ji Mokytojas.
— Laukiu sekretorės, — atsakė mokinys.

SpyyiNoOii UiTivv
Lietuvos Katalikų Bažny

čios Kronika nr. 16 išspaus
dino šitokį Vilniaus valsty
binio pedagoginio instituto 
rektoriaus 1975 m. vasario 
14 d. įsakymą ’’dėl dėstyto
jų atsakomybės, organizuo
jant ir pravedant studentų 
išvykas“.

’’Mokymo plane numato
mos taip pat įvairios eks
kursijos, meno saviveiklos, mas nemažas akademiniam? 
sportininkų kolektyvų ir ki- užsiėmimams ir poilsiui 
tokio pobūdžio studentu iš- skintas laikas, skiriamos di- 
vykos respublikos viduje, dėlės lėšos. Jų sėkmė, fbi- 
už jos ir šalies ribų turi di- muojant jaunąjį specialistą, 
dėlę dalykinę, pažintinę ir priklauso nuo kolektyvų va- 
auklėjamąją reikšmę, 1 . ' ,, ~~ . \ '

kamo ir savalaikio pasiren
gimo išvykoms ir, remiantis 
studentų aktyvu, reikiamos 
drausmės palaikymo pačių 
išvykų metu. Būtina išvykų 
rezultatus svarstyti katedro
se, kolektyvuose, infoimuo- 
ti apie išvykas ir ekskursija- 
dekanus, o, esant reikalui, 
ir rektoratą.

Pastaruoju laikotarpiu pa-, 
žeidus elementarinius stu
dentų išvykų organizavimo 
ir pravedimo reikalavimus, 
susidurta su reiškiniais, tu
rinčiais neigiamą Įtaką stu
dentų ideologiniam auklėji
mui. jų marksistinės pasau
lėžiūros formavimui.

1974 m. birželio 29—Ke
ren-, dovų, katedrų dė ty.toju tin-pos 12 dienomis istorijos fa-i

giant busimuosius mokyto
ju-'. Siekiama, kad studen
tai šiose išvykose pedagogi
nės praktikos darbo ir poil
sio stovyklų taikų žemdir
biams metu savo darbu ir el
gesiu pateisintų tarybinio 
studento, būsimo pedagogo, 
komjaunuolio, LTSR pilie
čio garbingą vardą.

Šioms išvykoms auko.la

MINTYS, PERSKAIČIUS "KAS YRA ALCOHO
ANONIMINIS ALKOHOLIKAS ■

Esu lietuvis alkoholikas, suradęs blaivy
bę, lankydamas Alcoholics Anonymous. Su 
įdomumu perskaičiau apie Alcoholics Ano
nymous straipsnį šių metų "Laiškų Lietu
viams" pirmame numeryje. Čia norėčiau 
papildyti kai kurias mintis, pateiktas minė-

LICS ANONYMOUS?”

trylikos geriančių alkoholį. Amerikiečiai 
čia įdomiau išsireiškia. Jie sako, kad iš try
likos "socialiai" geriančių yra vienas alko
holikas. Būčiau linkęs manyti, kad lietuviuo
se šis alkoholikų skaičius dar aukštesnis — 
gal vienas iš dešimt. Taip manau, kad esu 
girdėjęs susirinkimuose ir pokalbiuose su

kulteto 14 studentų grupė, 
vadovaujama dėstytojo va- 
landininko R. Šalūgos, Jo
niškio, Akmenės, Mažeikių 
rajonuose atliko mokomąją 
archeologijai4, eYlografijos 
ir kraštotyros praktiką. Ši 
grupė, būdama akmenės ra
jone, nusižemino bažnyti
ninkams, į aprašė į Klyka- 
lių medinę bažnyčią, kaip į 
architektūros paminklą, ten 
klausėsi vietos klebono, an- 
timokslinių komentarų (pa
rapijos klebonas yra Jonas 
Paliukas, baigęs Kauno ku
nigų seminarijų 19G9 m.— 
Red.), žiūrėjo jo gamybos 
filmus ir skaidres, be vi-a 
ko, ir religine tematika. Su
prantama, kad visa tai prak
tikos plane nebuvo numaty
ta. R. Šalūga, kaip nepatei
sinęs pasitikėjimą, institute 
nebedirba. Grupės seniūnas 
iš pareigų atleistas. Su stu
dentais teko pravesti atitin
kamus pokalbius.

1974 m. spalio 27 d. to 
paties fakulteto II kurso stu
dentų grupė, vadovaujama

gi amu- 
griežčai 
guoti ir 
ir dėstytojui iš jų daryti rei
kiamas išiviadas.

Ryšium su tuo įsakau:
1) Geografijos katedros e. 

doc. p. Juozui Tomkui už 
grubų drausmės pažeidimą 
studentų talkos žemdirbiams 
ir už netaktišką elgęsį su pa
šaliečiais studentų prakti
ko' metu pareikšti papeiki-

reiškinius reikia 
ir principingai rea- 
kiekvienai katedrai

mą.
2) TSRS istorijos kated

ros docentei Aldonai Gaiga
laitei už neinformaivimą a- 
pie kai kurių studentų netin
kamą elgesį išvykoje pa
reikšti įspėjimą.

3) Katedrų vedėjams per 
10 dienų su šiuo įsakymu su
pažindinti katedros narius 
ir su pasiūlymais dėl šio į a- 
kymo grąžinti kanceliarijai. 
Rektorius;doc. V, Uogintas

PRIX POUR PRIX V0TRE 
MEILLEUR ACHAT EST LA 
PEINTURE LA PLUS DURABLE 
Les pelntures qu’on qualifle “d’aubalnes” peuvent revenlr plus 
chėres A la longue, car II vous faudra repeindre plus souvent. 
Vollh pourquol nous recommandons la pelnture CILTONE de 
CIL.

tame straipsnyje. Papildymai ribosis dau
giausia savais išgyvenimais, ypač nuo nu- 
stojimo gerti.

Alcoholics Anonymous (AA) man padė
jo ir padeda būti blaiviu ta prasme, kad 
mane išmokė cjyventi be alkoholio. Šian
dien man jau nereikia dėl vienos ar kitos 
priežasties griebtis stiklelio. Aš jau galiu 
gyventi normalų gyvenimą, auginti šeimą, 
dirbti, priimti kritiką ir 1.1., nesigriebdamas 
nei alkoholio, nei protą apdūminančių vais
tų. Geriant visa tai buvo labai sunku arba 
visai neįmanoma. Taip pat šiandien nejau
čiu to impulso grįžti prie alkoholio, kurį 
tada turėjau. Kartas nuo karto prabėga 
"girtos mintys", bet jos neiššaukia dįdesnės 
pagundos pasigerti.

Kaip tas galvosenos persiorientavimas 
įvyko, nežinau. Pirmiau man tai labai rū
pėjo, nes nenorėjau priimti nesuprantamos 
programos, bet man buvo pasakyta, kad 
neturiu analizuoti, o įgyvendinti. Šiandien 
analizavimas man nėra aktualus. Svarbu 
tik tai, kad persiorientavau, prašydamas 
Dievo pagalbos, lankydamas AA susirinki
mus, 
dien 
pus. 
laiko
giams, socialiniam bendravimui. Apie tai 
pirmiau galėdavau tik svajoti, bet niekad 
neturėdavau laiko.

Straipsnyje buvo pateiktas įdomus klau
simas: ar AA reikia lankyti visą gyvenimą? 
Man į šį klausimą buvo trumpai drūtai 
atsakyta: ne! Susirinkimus reikia lankyti 
tik tol, kol nori būti blaivus. Man buvo pa
tarta AA lankyti 30 dienų, o paskui, jei 
man nepaliks, galėsiu grįžti atgal, iš kur 
atėjau. Tuo atveju, jie garantavo, mano 
sielvartas bus vėl man grąžintas. Tai teko 
patirti, nes kai tik nustodavau lankyti susi
rinkimus, grįždavau į smuklę, ir mano bė
dos būdavo "sugrąžintos".

Į kitą ten pateiktą klausimą — ar tarp 
lietuvių yra daug alkoholikų — taip atsaky
čiau: lietuvių proporcingai yra tiek pat al
koholikų, kaip ir amerikiečių, t.y. vienas iš

Alcoholism rekla-

nebuvau taip įky- 
atsisakymg išger- 

ypač priva-

bendraudamas su AA nariais ir kas- 
bandyclamas įgyvendinti AA princl- 
Visa tai vykdydamas, aš dar turiu 
savo asmeniškiems darbams, pomė-

AA nariais, kad žmonės, kurie daugiausia 
negeriantį verčia gerti yra tie, kur patys 
ta problema turi. Tai minčiai pritaria ir ei
lė National Council on 
mų televizijoje.

Taip pat niekur kitur 
riai iškamantinėtas apie
ti, kaip lietuvių pobūviuose, 
čiuose. Amerikiečiui viena ar du kartus pa
sakai ne, ir tave palieka ramybėje, bet lie
tuviai nori sužinoti visą tavo praeities fizi
nės ir protinės sveikatos istoriją. Aname 
straipsnyje buvo teisingai pastebėta, kad 
lietuviai į atsisakantį gerti žiūri, kaip į indi
vidą, kuris '"ne visai tvarkoje". Teko nu
girsti, kad tai lietuviško vaišingumo ženk
las. Bet National Council on Alcoholism to
kį "vaišingą" šeimininką vadina "pusher", 
t.y. duoda jam tokį pat vardą, kaip ir nar- 
kotikiį pardavinėtojui.

AA mažai pasinaudoja tiek lietuviai, 
tiek amerikiečiai, tiek kitų tautybių žmo
nės. Priežastis labai paprasta:' AA yra tiems, 
kurie jos nori, o ne tiems, kuriems jos rei
kia. Būdamas alkoholikas, aš pats paskuti
nis iš visų sužinojau, kad toks esu. Kiti 
prieš dešimtį metų man siūlė ieškoti pagal
bos, bet aš pats tik prieš penkerius metus 
pradėjau tą klausimą "svarstyti". Šiandien 
matau, kad man AA reikėjo prieš dešimt 
metų, bet aš įstojau tik prieš trejus metus 
— tada, kai to norėjau.

Baigdamas noriu pastebėti, kad perskai
tyti minėtą straipsnį man buvo/didelis ma
lonumas, nes daug ten pateiktų minčių iki 
šiol tekdavo skaityti tik anglų kalba. Tikiu, 
kad, jei ne lietuviai alkoholikai, tai bent jų 
šeimos pasinaudos tais dvidešimt klausimų, 
pateiktų to straipsnio gale. Šiandien galima . 
rasti pagalbos tiek alkoholikams, tiek jų 
šeimoms. Alkoholikai eina į AA susirinki
mus ir mokosi gyventi be alkoholio, o alko
holikų žmonos (arba vyrai, jei žmona yra 
alkoholikė) lanko Alanon susirinkimus, mo
kydamiesi sugyventi su alkoholiku, ypač 
jei pastarasis dar tebegirtuokliauja. Jau yra 
ir lietuvių, lankančių tiek AA, tiek ir Ala
non.

A A.
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TA/O REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GARIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME

Iš LAIŠKU, LIETUVIAMS 
b-HVAni. Gegužės mėn,/ Nr.5

docentės A. Grigalaitės, su
rengė pažintinę ekskursiją 
maršrutu Pilaitė - Kernavė - 
Musninkai - Čiobiškis - Žas
liai - Elektrėnai - Vievis -< 
Lentvaris. Ker;navėjf> dėjs- 
tytojui nepastebint, studen
tai savavališkai suėjo ap
žiūrėti bažnyčios, kurioje, 
pasirodo, yra įrengtas ne
mokslinis, antiistoįrinis mu
ziejus. Dėstytoja, tai sužino
jusi, tuojau pat studentus 
išsivedė ir pravedė aiškina
mąjį pokalbį. Tačiau sugrį
žusi apie šį įvykį fakulteto' 
dekano nepainformavo.

1974 m. rugsėjo-—spalio 
3 dienomis gamtos-geogra- 
fijos fakultetų studentų gru
pė, vadovaujama e. doc. pa. 
J. Tomkaus, talkininkavo’

■ Šalčininkų rajono ’’Lenino 
priesaikų“ kolūkyje. Nežiū
rint gviežto nurodymo talki
ninkų vadovams, dėstytojui 
J. Tomkui nuobodžiaujant, 
buvo surengtos pabaigtuvių 
vaišės su svaiginamaisiais 
gėrimais. Tokio pobūdžio 
■pabaigtuvės ir kai kurių stu-; 
dentų elgesys jų metu paže
mino talkininkų ir jų vado
vo orumą.

Anksčiau, liepos 16-2'1 
dienomis, atliekant prakti
ką prie Drūkšių ežero, e. 
doc. p. J. Tomkus studentų 
akivaizdoje prie laužavietės 
bę jokio rimto pagrindo su- 
sikivirčino su atvykusiais iš 
toliau turistais. Šis netak
tiškas iš dėstytojo pusės 
konfliktas, norint nenorint, 
igijo nacionalistinį pobūdį.

j tokius ir panašius nei-

GERl AUS! A G ER! AU S! U 
KAINU IR NUPIRKĘ ŠIUOS 
DAŽUS NESIGAILĖSITE.

Nedažnai dažai parduodami “bargan" 
kurie kainuoja daug daugiau. , Todėl 
rekomenduojame Šituos CILTONE 
vidaus dažus neiaukiant 
nusipirkti.

Latex mat

b CILTONE
Latex

TAU PADĖTI.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama IJetų- 
Kinkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs pas «nus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambini.
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tek), 
Tųpzui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.
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2580 FRONTENAC ST, - MONTREAL P-Q-
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SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS 

«STlietuvi5ka radijo 
jEJj programa

jR A D I O- 1410 M O NT R E A L;
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO'10,30 *<ki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
■ L. Stankev.i?iv», 1053 Albanel Cr.. Duvarnay, 'P.T®L. 669-8834.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

630 EAST BROADWAY 
SOUtH . BOSTON. MASS. 02127. .

/NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS. TEISINGĄ ŽODĮ S^ELBWAMAS 
JAU EINA 66/METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR IS^ANADOS 
GYVENIMO/'KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAl'fAG AR -_ 
SĖJĘ MAIKLO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI^ Y'RA GRAŽHį AP 
jjAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M-ŽVEIK AUSKIE N Ė VEDA XEK 
*iniu patariau SKYRių. jhetinž prenumėrato tik $ 7-0Qj

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

KAINUOJA: Chlcago|e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metę — $16.00, 
.trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metę — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60008

2] Siunčiu__________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

H] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ------------------------------ ------------------
ADRESAS --------------------------------------------------------------------,

5.PS I.

5

5



Hamilton toronto • Taupyk ir skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”

Į Lietuvių Namų svetainę 
sus trinkusių pietautojų tarpe 
vienas vyras su pasiskonėji
mu pasa?<oja,kaip jis Išmo - 
kęs žvejoti. O tai atsitikę , 
jam skaitant rnontrealtšklo 
laikraščio tęsinius,kuriuose 
B. Vaičaitis labai išsamiai 
aprašė žuvavlmo meną. Au-

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

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — JI 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.) 7%% 
Terminuotus depozitus 1 metu 8%%.
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10*6%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius 
Užtikrintas indėliu saugumas. Kapitalas — virš $ 6.000,000

vaikučių, o pirmadienio 5 v., 
rytą, jau nustojo plakusi jo 
širdis. Giliame liūdesyje 
liko žmona Julija ir valkai .

Visi palaidoti lietuvių ka
pinėse Mississauga,prie To
ronto. GUI užuojauta jų arti
moms bei artimiesiems.Mi
rus lems tebūna lengvasvetl - 
moji žemė. Z p

Vancouver

Pirmutiniame ir didžiausiame g* jh v* /B AA Al
TORONTO LIETUVIŲ K 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

Rengtis pensijon
Rudeniop, priėmus naująją 

Stelco plieno įmonės darbo 
sutartį,po Naujųjų Metų pra
sidės velk masinis pasitrau
kimas pensijon. Dalis lietu
vių pasitraukia jau šį rudenį 
kita gi- didžioji- po Naujųjį

TAUTINES PARAPIJOS. . .
(Atkelta ii 3,psl.)

vienos kilmės žmonės jau
čiasi artimesni, gali išsi
reikšti savo kalba, palaiko
ma tradicijos ir papročiai, 
atliekant pareigas.

Iš kitos pusės - tautinė 
parapija yra etninis centras.

A
Metų. Darbuotojai, turį 65 m 
amžiaus Ir apie 28 tarnybos 
metus, gauna 1O savaičių 
apmokamų atostogų, jei pil
nai yra išdirbta 1040 valan
dų, skaitant nuo liepos 1 die
nos. Neturint minėto darbo 
valandų skaičiaus, atostogos 
gerokai sumažinamos. 1O 
s Avale lų atostogų sudaro a- 
plė 2.000 dol., priklauso
mai nuo uždarbio dydžio. At
rodytų, kad apsimoka Išdirb
ti trūkstamąjį normoslaltką, 
kad Ir vieną, kitą mėnesį, o 
paskiau turėti gerą poilsį , 
nenaudojant jau turimas 
santaupas.

NETIKĖTOS ĮKURTUVĖS

Mūsų tautiečiai bėgo nuo 
karo, palikę savo Tėvynę Ir 
išsisklaidę po viso pasaulio 
kampelius.

Daug jų apsigyveno ir 
Vancouveryje. Gal jiems 
patiko švelnus Paclfiko 
oras, o gal kad daug miškų 
aplink o kalnų viršūnės lyg 
siekia dangaus mėlynes. 
Kiekvienas Iš mūsų turi sa
vo ambiciją įsikurti gražiau, 
patogiau.

Taip lrę Vancouverlo lietu
viai stengiasi apsigyventi 
gražesniame miesto kampe-

torlus ten taip vaizdžiai ap- 
plešė visas meškeriojimo 
plonybes, kad pakartotinai 
skaitydamas kai kurias de
tales, jis dabar galįs atvirai 
prisipažinti tapęs kvalifikuo
tu tos rūšies specialistu. 
Didžiausias įspūdis jam bu
vęs sužinojus,kad meškerio
jimo pasisekimas daugiausia 
priklauso nuo tinkamo žu
vies jauko panaudojimo. Ar - 
ba, tiksliau pasakius, kas 
reikalinga mokėti Ir privalu 
žinoti užkabinant ant meš
kerės kabliuko slieką, žuvytę 
ar varlę...

- Varlę*. ... - Staiga, be
veik pašokdamas iš prie to 
paties stalo sėdėjusių pie
tautojų tarpo,išgąstingai pa- ’ 
s Iki aus ia vienas tautietis.

Visiems sužiurus į neti
kėtą Išsišokėlį, tas vyras , 
tarsi pats išsigandęs.savo 
žodžio, tuojau pradeda alš - 
kinti ką jis išskaitęs iš To
ronto dienraščio The Sun a- 
ple varlę.

Tame laikraštyje nuolat 
bendradarbiaująs buv.Onta
rio parlamento narys dr. 
Morton Shulman,pereitą sa
vaitę patiekė gan keistą at
sitikimą, kurio svarbiausia 
priežastimi buvusi varlė.

Liepos 1O d. .tūlas David 
Corner, 24 m. amžiaus, išęjo 
meškerioti ir pagavo 2 1/2 
svarų žuvį/bass/. Jo motina 
žuvį paruošė, gerai iškepė ir 
abudu ją skaniai suvalgė.

Sekančią dieną motina ir

MOKA:
8’/a % už 1 mz term. dep.
7’/i% už taupymo s-tas
8’/4% už pensijų planų

6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9*/a% už asm. paskolas

9’/a% už mortgičius

AKTYVAI virš 10 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

t Tel. 251-4864 arba 251-4025 -— Namų tel, 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •

• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS .
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu
Dovano* be muito: Motociklai, sklb. moširtos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame pinipinius pažymėjimus (certificates).

Jis spiečia apie save kultū
rines Ir visuomenines orga
nizacijas, nes parapijos 
bendruomenės nariai yra tos 
pačios kilmės, Iš tėvų pa
veldėję tautinės kultūros 
dvasią Ir turi panašius sie
kimus.

Man pačiam Išgyvenus 
su Aušros Vartų parapija 2E 
metus nuo jos įsikūrimo, 
tautinės parapijos reikšmę 
Ulustruoja du vaizdai.

Pirmas buvo prieš 25-26 
metus, kai gyvendamas šio
je apylinkėje, dažnai praei
davau su šeima šią vietą, kur 
dabar yra Aušros Vartų baž
nyčia. Tai buvo skurdi vie
ta prie kanalo. Pavasarį - 
bala, vasarą - menkoki aps
kurę krūmokšniai. Ir tas 
tuščias, nykus plotas tęsėsi 
per kvartalus su vienur ki
tur vėpsančiu nameliu.

Antras vaizdas tai jau po 
keliolikos metų, taip pat Ir 
šiandien, kai jau ant to pilko 
lauko yra Išaugusi bažnyčia, 
klebonija Ir Seselių namai. 
Štai jau dvasinis, kultūrinis 
Ir visuomeninis centras,ku
rio salėse Ir kambariuose 
rado atramą savo veiklai 
ateitininkai, skautai, mote
rų draugija, bažnytinės Ir 
kitos organizacijos. Suorga
nizuota choras, prisidėjo ok
tetas, solistai, kurie žinomi 
visoje Šiaurės Amerikoje. 
Rado paramą mokyklos, 
sporto klubai, įvairūs kursai 
Ir finansinė Institucija Ban
kas ” Litas ". Naudota pa
talpos įvairių švenčių pa
rengimams, koncertams, me
no parodoms Ir šeimyninėms 
pramogoms.

Šie du vaizdai man Ir ti
kriausiai visiems tiems .ku
rie Išgyveno Aušros Vartų 
parapijos kūrimosi dienas, 
yra gyvas įrodymas tautinės! 
parapijos reikšmės. Gar
bingų šios parapijos kūrėjų 
darbai yra pulkus Ir Iškal
bingas pavyzdys visiems ir 
toliau remti Ir stiprinti šią 
tautinę parapiją, šį mūsų 
lietuvybės dvasinį Ir'tautinį

Darbo unijos žiniomis , 
pensijų reikalu kasdien In- 
formuojasl apie 12 darbuo
tojų nuo sutarties pasirašy
mo dienos. Kaip matyti, 
pensijų reikalu susidomėji
mas didelis.

Kalbant apie darbą šioje į- 
monėje, pasakytina, kad 
darbas nuo ankstyvo rudens 
yra sumažėjęs.Kai kuriuose 
įmonės skyriuose sumažin - 
tas pamainų skaičius, užge
sinta viena žaliavos gamy
bos krosnis, atleista klek 
jaunų darbininkų. Tačiau, 
darbo unijos manymu, dar
bas netrukus sunormalėsląs .« *

Išsiskyrė iš gyvųjų tarpo
Mirties giltinė savo aš - 

trlu dalgiu vieno mėnesio 
bėgyje nukirto gyvenimo siū
lą net trims mūsų koloni
jos gyventojams.

Pirmąją jos auka tapo An
tanas Keršys, 60 m.amžlaua 
Klek sirguliavęs, mlrė'na- 
muose. Giliam liūdesy pali
ko žmoną Emiliją Ir dvi duk
reles.

Šv. Juozapo vardo ligoni
nėje mirė Ona L augai lene , 
84 m. po pakartotinio širdies 
smūgio.Liūdesyje paliko jos 
valkai su šeimomis.

Na, ir tą patį rugsėjo mė
nesį savo namuose staiga 
mirė Julius Paškevičius, 53 
m. amžiaus,^ Stelco įmonės 
darbuotojas nuo 1950 m . 
Pastarojo! netikėta mirtis 
sukrėtė netik jo šelmės na
rius, bet Ir visą lietuvių ko
lonija, ką paliudijo perpildy
ta žmonėmis laidojimo biuro 
erdvi patalpa rožinio metu .

Velionis tik prieš keletą 
dienų buvo parsivežęs žmo
ną Iš aerodromo prie Toron
to, grįžusią Iš viešnagės 
Lietuvoje.Šeštadienį atidir
bo paskutiniąją darbo dieną 
prieš atostogas, visai nenu
jausdamas, kad tai Iš viso 
paskutinė darbo diena jojo 
gyvenime. Na, Ir sekmadie
nį, atostogų dieną, atšventė

lyje. Kaip pavyzdžiui ponai 
Balys ir Adelė VUeital ir 
Juozas ir Adelė Šmitai, pa
sistatę naujus didelius na
mus, kaip pas mus sakoma 
gražiam, saulėtam Tsvras- 
son tik keliolika mylių nuo 
miesto centro.

Džlaugdamlesl kartu su 
jais, kad jiems gerai seka
si, bičiuliai Ir draugai su
ruošė netikėtas įkurtuves jų 
pačių namuose. P. B. A. VI- 
leltams 7 rugsėjo o p. J. A. 
Smitams 14 rugsėjo 1975 m.

Malonu buvo matyti nu
stebimą jų akyse.Buvo įteik
tos prisiminimo dovanėlės 
ir visi choru sugiedojome 
Ilgiausių metų.

Šeimininkai dėkojo už ma- . 
lonlą ir netikėtą .šių dienų 
okupaciją jų namuose, matė, 
kad lietuviai gerai, gražiai, 
nepailstamai kuriasi.

Atvykusių pavardžių ne
minėsiu, nes perdaug jų būtų 
rašyti, tik noriu priminti, 
kad šeimininkai vaišino 
šampanu, šokom, linksmi
nomės ir skambėjo mūsų 
dąlnos iki vėlyvo vakaro.

Prisimindami Jūsų vai
šingumą, visų atvykusių bei 
prisidėjusių prie suruošimo 
tų įkurtuvių, tariu lietuviš
ką ačiū.

O Jums naujakuriai, mieli 
tautiečiai, linkime daug 
džiaugsmo, sveikatos Ir lai
mės gyvenant saulėtame 
Tswasson. Dalyvė

SAUKIAMAS 
SUSIRINKIMAS

KLB St. Catharines Ap. 
V-ba šaukia visuotiną meti
nį susirinkimą š.m. spalio 
19 d., sekmadienį, 11 vai. , 
tuoj po pamaldų, Tėv^ Pran
ciškonų salėje, 75 Rolls avė.

Bus renkama nauja valdy
ba Ir svarstomi kiti eina
mieji reikalai. Kviečiami 
dalyvauti visi apylinkės lle-

centrą. savo gimtadienį, surengtą jo tuviai. Valdyba
6 psl.

sūnus pajuto vidurių skaus
mus. Motinai po kurio laiko 
praėjo, bet sūnų, skausmams 
nemažėjant, teko vežti į Ii - 
goninę.

Simptomams blogėjant,vy
ras buvo skubiai perkeltas iš 
vietinės ligoninės / Belle
ville/ į Toronto General, ku
rioje mirė dideliuose skaus
muose .

Padarius lavono skrodimą, 
paaiškėjo, kad jis buvo ap
sikrėtęs keistu parazitu, vad. 
liver fluke, iššaukusiu nesu
laikomą plaučių kraujavimą.

Straipsnio autorius gavo, 
rugpj. 7 d. slaptą vieno tar
nautojo pranešimą, kad ligo
ninė, nenorėdama pakenkti 
Ontario turizmui, uždraudė 
skleisti bent kokias žinias 
apie jaunuolio mirties prie
žastį. Tuomet dar parla
mentaras Dr.Shulman, susi
domėjo tikrąja mirties prie
žastim ir savo iniciatyva 
pradėjo tyrimą.

Su ligoninės daktarų pa - 
galba paaiškėjo, kad pavojin
goji liver fluke bacila, buvusi 
jaunuolio mirties priežastim 
tiesioginiai neturėjo nieko 
benaro su žuvim. Tuo paeit 
paaiškėjo, kad toji bacila ga
li plisti, veistis ir bujoti tik 

.varlėse ir lapėse. O nelal-

už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/^ svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro, j

Baltic Exporting C*.-*-**
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. Ir F. Janavičiai

mlngas žuvautojas Corner, čloję bus atnašaujamos Ml- 
kalp tikpanaudojo tokią var- šios užLN Ir Moterų Būrelio 
lę žuvies jaukui,. užkablndą-: nar§ Stasę Bastlenę. 
mas ją ant meškerės kab
liuko. Meškeriojant, žuviai Mindaugo menėje buvo susi- 

’pagriebus varlę, pavojingoji rinkę Evangelikų liuteronų 
bacila persidavė ir mirtinai Išganytojo parapijos nariai 
užkrėtė ją valgius; žveją.

Praėjus lė sekmadienio pox 
pietėje dalyvavo arti 300 as
menų. Iš jų 263 buvo aptar
nauti valgiais B ve čių knygoje 
iš toliau atvykę, pasirašė: 
V. Biliūnas iš Floridos, V . 
Griškevičius iš Buenos $ Ak 
res, Argentina, P. ir O. 
Jrrtškelial iš Chicago, J. Bu- 
belis iš Philadelphia ir M . 
Januškienė iš Winnipeg*©. ‘

Moterų Būrelis praneša, 
kad š.m. spalio 8 d., 8, 30 v. 
ryto Prisikėlimo par.bažny-

Julija ir Vaclovas Skrebuti n ai su svečiais savo ūkyje

Rugsėjo 28 d. Karaliaus

spręsti parapijos reikalų.. 
Parapijos klebonu 2/3 balsų 
dauguma Išrinktas kun.Algi
mantas Žilinskas. Kadangi 
parapijos nariai yra įvairių 
tautybių, tai kun.Algimanto 
Žilinsko Išrinkimas reiškia 
didelį lietuvių latiftėjlmą. 
Linkime jam sveikatos Ir 
sėkmės.

Šią savaitę tikimasi galu- ' 
tinai baigti svetainės Lokys 
dekoravimą, pagal architekto 
Algimanto Banello projektą.

P. Afrikoje mirusio, Šv. 
Jono kapinėse neseniai pa
laidoto jauno lietuvio geologo 
a. a. Stasio Venskaus .atmini
mui pagerbti, jo draugai Ir 
pažįstami vietoj gėlių ant 
kapo, paskyrė $373 LN remti.

LN nario įnašus įmokėjo : 
B. Janu Skaitė $ 1OO, - K. Du - 
levičlus $50,-ir R.Puterls- 
$ 20, -.
• Prisikėlimo parapijos Kre-lž 
dttoKooperatyvas — bankelis " 
veikla sekmadieniais Ir Ana
pilio patalpose nuo 9,30 Iki 
1 vai. po pietų.
• Toronto visuomenės vei

kėjai vilniečiai Alfonsas Ir 
Julija Skrebutėnal turi įsigi
ję prie Slmcoe ežero gražų 
ūkį Jis pavadintas Vilnius 

,?Ranch Ir jo vardas įregis
truotas vietinės savivaldybės 
įstaigoje.

Šalia kitos veiklos Julija 
Skrebutėnlenė daug pasldar-' 
bavo Ir ruošiant "Nepriklau
somos Lietuvos "Spaudos
Balių". K.

NEPRIKLAUSumA LIETUVA

6
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MCŠKCRIOJIMRS
B. Vaičaitis

Vandens srovė Ir šniūras 
išeikvoja kad ir didelės žu
vies . energiją, bet Ugas 
šniūras privalo būti visuo
met Įtemptas, nežiūrint ku
ria kryptimi žuvis plaukia. 
Neduoti progos jai pailsėti. 

Antrą klaidą meškerioto-' 
jas daro, kai vargindamas 
ant Ilgo šniūro žuvį, laisvai? 
trumpam^ laikui paleidžia kada’žuvts’ šokaYš”vandens' 
šniūrą. Žuvies burna taip 
sudaryta, kad ji gali įkibu
sius burnon nereikalingus 
objektus išsplautl.

Trečia, Ir gal dažniausia, 
neprityrusių 1 “
daroma klaida, kuomet ant 
stipraus šniūro traukiama

- . 4P fadfia 21 numeryje)
Reikia pripažinti, kad nau

dojant ploną spiningo šniūrą, 
daugiau kartų užsikabins žu
vis, negu naudojant storą. 
Ypatingai tas aišku rrreške- 
rlojant upėtakius ar gilumo
je esančias walleyes naudo
jant dirbtinus jaukus. Plo
nas meškerės šniūras su
daro daugiau problemų Iš
traukti žuvį Iš vandens, negu 
naudojant stiprų šniūrą.

Žuvis dažniausiai nusi
traukia nuo meškerės tri
mis atvejais:nutraukia meš
kerės pavadėlį ar šniūrą, Iš- 
splauna 'kabliuką, arba tre - 
člas' atvejis, kuomet kabliu 
kas, persmarklai patraukus, jėga į krantą žuvis. Daugu- 
išplėšlamas iš burnos, nau
dojant jėgą. Pavadėlį arba 
šniūrą nutraukia, kuomet 
meškeriotojas daro klaidą, 
traukdamas didelę žuvį Iš 
vandens jos nenuvarginęs, 
arba galvodamas ją pavar
ginti, prisitraukęs 
kranto. Žuvį reikia vargin
ti, kol ji yra toli nuo meš
keriotojo, kol dar yra daug 

mas žuvų turi minkštas lū
pas Ir kabliukas Iš mėsos 
Išplėšiamas, arba atlenkus 
kabliuką, žuvis nusikabina.

Reikia žinoti, kad žuvis, 
Iškišus galvą, gali suduoti 
daug didesnį smūgį į meš- 

prle. kerės šniūrą, negu būdama 
po vandeniu, , nes vandens 
pasipriešinimas sulėtina žu
vies smūgį.Pasuk savo ran-

šniūro vandenyje. Tuomet 
pats šniūras vandenyje turi 
didelį vandens pasipriešini
mą ir žuvį vargina su ma
žomis paties meškeriotojo 
pastangomis. Ypatingai tas 
yra ryšku, kada meškerio
jama tekančiame vandenyje.

ką ore ir bandyk pasukti 
įkištą vandenyje. Tai paalš-i 
kės didelis skirtumas.

Žuvis, jausdama esanti* 
pavojuje, šoka iš vandens ir 
purto galvą, stengdamasi 
nutraukti. Atsimink taisyklę 
su mažom išimtim, nuvar-

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 3 66-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame spec i ai i nuol aid a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

SAVININKAI: V Sušin skos 389 - 057 1 Ir J. Zavys 365- 3252.

DIDELIS PASIRINKIMAS CHRYSLER 
GAMYBOS AUTOMOBILIŲ, NAUJU, IR 
VARTOTU. YPATINGAI PRIEINAMO
MIS KAINOMIS IR PO PARDAVIMO » 
GARANTUOTU APTARNAVIMU.

Kreiptis pas agentūros atstovų (Ron) 
Arūnų Mockų.

(Dirbės 2 metus Trans Island Co.) ,

NAUJI IR REMODELIUOTI 
KAILINIAI, KEPURĖS, 
SIŪLĖS IR KITI 
IŠDIRBINIAI.

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos '
prieinamos — fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-2912

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.

89 Orchard Street, La Salle,P. Q. 
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamam! s kaįnomi s.

- tel. 366- 6237/3896 .

1975.X.8

gink žuvį kol yra toli nuo 
kranto Ir giliai vandenyje.

Dabar suglaustai Išvar- nuotus Indėlius /žlūr. nuola- 
dlnslu meškeriotojo technlš- tlnį skelbimą/, 
kas klaidas, kurios kartoja
si: 1. Žuviai prarijus jauka, 
per smarkiai traukiama 
meškerė, Išplėšiant kabliu
ką Iš burnos ar nutraukiant 
šniūrą. 2. Truktelėjant Ir 
smeigiant kabliuką žuvies 
burnon, ne su visa kartele', 
bet baudojant tik kartelės 
viršūnę. 3. Įtempiant šniūru

Lygos rudens konferenci
joje, kuri įvyko spalio 3,4 
Ir 5 dienomis Gray Rocks 
Inn IrMontTremblant Lodges 
Litą atstovavo iš V-bos Iz. 
Mallška ir S. Kęsgailą, iš 
Kredito komisijos V. PlečaP 
tls, iš Revizijos komisijos 
B.Nledvaras ir Iš tarnautojų 
buhalterė R.Staškevlčlūtė.

Pr. R.
vietoje atleisti, kad žuvis 
nelšs įplėštų. 4. Traukiant 
žuvį prie Inkaro virvės, vie
toje numanevruotl ją prie 

. antro laivo galo prieš trau-
klant į tinkliuką. 5. Keliant 

f žuvį į laivą, kada meškerės 
šniūras nesutraukiamas Ir 
paliekamas ilgesnis negu 
meškerės kartelė. 6. Trau- įvairaus amžiaus vaikai.Ma- 
klama žuvis tiesiog prie sa
vęs, vietoj laikyti vandenyje 
giliau, kol tinkliukas bus 
paruoštas Ir panertas van
denyje Ir po to užvesta žu
vis ant panerto tinkliuko.

B.d.

NEMOKANTIEMS 
LIETUVIŠKAI KLASĖS 

jau pradeda veikti Mont
real lo Šeštadieninėje mokyk
loje. Dėsto mokytoja Vilija 
Malciūtė. Ši klasė buvo įs
teigta patiems tėvams pra
šant. Į šią klasę priimami

montreal
* I ~
REKORDINIS AUGIMAS

Per šiuos metus Litas pa-
didėjo daugiau kaip vienu 
tnilijonu doleriu ir rugsėjo 
mėnesį užbaigė su $6, 096 , 
830.75. Paskutinio mėnesio 
apyvarta viršijo 2. 5 mil. do
lerių. Atrodo, kadl975-ji 
metai bus rekordiniai, ka
dangi nė vienais metais Lito 
prieauglis nebuvo pasiekęs 
vieno milijono dolerių.

lonu, kad tėvai parodė tokį 
gražų susipratimą ir įverti
no kultūrinę ir įdomią prog
ramą savo valkams. Valkus 
galima užregistruoti pas 
Mokyklos vedėją Moniką Jo- 
nynlenę 489-2106, arba atve
žus į Mokyklą. Laukiami visi 
dar ne Išdrįsę *.

UŽSIDEGĘS MONTREALIO 
JAUNIMAS

parodė savo didelę inicia
tyvą, suruošdamas vakarą 
m-jam PASAULIO LIE TU-
VTR KONGRESUI paremti. 
Ne tik iniciatyvą, bet ir 
naujų būdų palinksminti at
silankiusius, patiems pasi
linksminti ir sukelti taip la
bai trūkstamas lėšas , su 
užsidegimu jie pademonstra
vo.

Spalio 4 d. Aušros /Vartų , 
Parapijos salėje jų vakaras

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS r ’

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASALLE - 365-0770

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju
gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik 
5 1,75 už kv. j ardę ).

« Mano specialybė ir laiptų bei sienų, i škic j imas.
• Padarau madingus pakeitimus.
® Pri statau į namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir 

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 - 6780 — 7962

LEFEBVRE & ROBERT
AMfuaiiMfwr - ruKNiruet

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU

BALDŲ 

PER 

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRAU r 4e AVENUE LASAU* 363-3887 

į 7643 CAMTRALB 366-1283 ĮDKCORATION) Į

Litas šiuo metu moka 1 I praėjo su dar į; negirdėtu LIETUVIU AKADEMINIS 
9.75% už trejų metų terml- ' Montrealyje pasisekimu. A. jSAMBŪRIS MONTREALY'JE

1 Jonelytė sugalvojo pravesti savo susirinkime Išklausė 
šokio maratoną, trukusį 4'dr.Irenos Pavllanlenės paš- 
valandas. Į jį įsitraukė Ir nekesį apie Baltų kalbų įtaką 
pačios mažiausios ’’musytės”slavų kalboms. Buvo prllm- 
Ir paauglesnl jaunuoliai Irtos dvi naujos narės: Lilė 
jaunuolės. Jų patvarumas Gedvilaitė ir Danutė Beniu - 
sukėlė jiems arti 1.000 dol . šytė. Numatyti atskiri posė- 
pajamų. Jeigu vyresnieji ir džial dėl 25 , metų veiklos 
toliau skųsis savo organlza- ipamlnėjlmo,kuris įvyks š.m. 
cijų nuskurdimu, tai reikės ,(lapkričio mėn. 15 d. 
kaip atrodo, kreiptis į jau -į 
nlmą,kad sušelptų senimą.. 1 

Grojo Lietuvių Studentų 
Orkestras' 
"skani” loterija, elegantlš - 
kai išdekoruota salė teikė 
malonią nuotaiką, sąmojingi 
pryzal maratontečiams/ už 
didžiausią koją, už daugiau
siai įtrauktą rėmėjų skaičių
ir 1.1. / vyresniuosius nutei- kultūrinių reikalų ministeris 
kė viltingai ir džiugiai. Dar 
daug kas mus riša, dar mū
sų vaikai gerai jaučiasi lie
tuvių tarpe ir vis labiau pa - 
stryžta aktyviai įsijungti į 
lietuvybės išlaikymą. Gal ir 
į lietuvių kalbos vartojimą 
ne tik su tėvais bekalbant , 
bet ir savo tarpe...Juk kitaip 
ta kalba galėtų suskursti ir 
prlsimiršti. .. ' b.

• Adolfina Zublenė, daili
ninkė, buv. montreal tėtė, Ha- 

. -..miltone Dauglakultūrinlam
Perkūnas, vykoj Centre rengtoje meno paro

doje už paveikslą Tropic 
Noon gavo antrąją premiją Iš 
trijų premijuotų paveikslų . 
Parodoje dalyvavo 25 daili
ninkai su 11O paveikslų. Ją 
atidarė Ontario Provincijos

Hon. Robert Welch.
Premijuotasis, ir dar vie

nas dailininkės paveikslas 
buvo nupirkti I-ąl-ą parodos 
dieną.
• Mirė Juozas Verbyla, 70 
metų*amžlaus. Paliko žmo
ną Veroniką ir kitus arti - 
muosius.
• A. irP. Snapkauskaibuvo-- 
išvykę į JAV-bes pas sesutę.

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambintiTORONTO, ONTARIO x J coo OCO1
M«* IX* tele _

Medžiaga suknelėms* Crimlene/ kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentinė rūšis

Angliika medžiago 100% vilnoni. Vilnonė orbo polyester "io - nuoloido iki 60S. 
Skorelės vilnones orbo iilkinėsir naujausiais pietiniais.
Megztukai, golfui ir puloverinioi - didžiausias pasirinkimas specialiomis 
kainomis. „
Moterį Iki paltai-Borgana (art., fur) įvairaus dydžio tik»4V.-JU.
VyriKki mėgsti marškiniai (kanadiiki) - puse kainos. Taipgi, daugybe 
kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.

Siuntinius siuniTlem. poorostu ir oro poAv. Pritinome ut«o4ymu. ovtomobi liams.

‘•J »/• PARCEL SERVICE, 3891 $1. Lawrence Blvd., 
n. O. C. Montreal, P.O. H2W 1X9. Tai. 844 - 9 09 8.

HRS

365-7146

SERVICE
PATARNAUJA

NETTOYEUR5 - CLEANERS '^S t

7661 -A CENTRALE 495-90e Avė 
366-1143

TEL. 365
RES 366

61 1 1 
0066ROBERT RICHER

PIRKIMAS
PARDAVIMAS
PASKOLOS

V i s c* k e r i o p i
Immeubles RICHER Realties Enrg.

COURTIER - BROKER

ĮVERTINIMAI 
NEKILNOJAMO 
PASKOLOS 

kiti patarnavimai 
7687 CENTRĄLE 

SUITE 301 
LASALLE. OUE. 

H8P 1 L7

TURTO

7

7



PIRMOSIOS KANADOS LIETUVIŲ DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES
- XXI KANADOS LIETUVIU DIENOS BEI 25-riu METU KLB HAMILTONO APYLINKĖS GYVAVIMO SUKAKTIES 

PROGRAMA: 

Pirmadienis, spalio 6 d. 
Antradienis, spalio 7 d.

HAMILTONE /naudokitės šiuo planu/

, — Hamiltono miesto Burmistras skelbia Lietuvių Savaitę.
— 3 vai. p.p. dailininku A. A. Tamošaičių,parodos atidarymas 

Dauaiakultūriame Centre (Main St.E. ir St. Catharines St.).
— 7 vai. vak. buv. Kanados ir Lietuvos šachmatų meisteri s P. 

Vaitonis Daugiakultūriame Centre duoda šachmatų, simultanų,
d.—tolimesnių apylinkių lietuvių sutikimas prie Jaunimo Centro 

ir miesto apžiūrėjimas.
Penktadienis, spalio 10 d.-jaunimo susipažinimo vakaras Jaunimo Centre(48 Dundurn N.). 

Pradžia 9 vai. vakaro.
Šeštadienis, spalio 11 d.—10 vai. ryto Aušros Vartų parapijos salėje KLB Krašto Tary

bos sesijos atidarymas; 2 vai. p. p. Delta Collegiate salėje 
(Main St.E. ir Graham) vyru krepšinio rungtynės tarp Toronto 
Aušros ir Hamiltono Kovo; 7 vai. vak. XXI Kanados Lietu
vių. Dienoms susipažinimo vakaras Armories salėje (James St. 
ir Cannon St.). Groja J. Vaičiaus orkestras.

Sekmadienis, spalio 12d. — 1 vai. p.p. pamaldos evčngelikams latviu liuteronų šventovė- ' 
je(18 Victoria S.). Pamaldas švenčia kun. A. Žilinskas; 1,30 
vai. pp pamaldos katalikams Hamiltono Katedroje (King St.
W. —netoli AV šventovės; 4 vai. p.p. Forumo arenoje (Barton 
E. ir Sanford) Pirmoji Kanados lietuviu dainų ir tautinių šokių 
šventė.

Informacijos centrai veikia nuo ketvirtadienio — spalio 9 d. Jaunimo Centre tel. 528-8257 
ir Holiday Inn viešbutyje tel. 528-3451.

Trečiadienis, spalio 8 d.

Ketvirtadienis, spalio9

Organizacinis Komitetas

#3.

*4.

#5.

MohawK-rd.. -

Vi. Auirce Veriu
Faraylja

Holiday Ina.
Vienbutie

James Street
Kareivinės

Multicultural
Centre
Menine fissda

Kataliku.
Baėnydia

#6. Protestantu
šventovė

#7. Hara. Forma t 
Koncertas

it B. Delta Gimnazija
Sporto Hunftynėe

Ki
Main

Burlington

t

^afton Si.

2 
S

S

Queenst c

EINORA RIMA Iš Panevėžio, Daukanto 26, gimnazistė, 
nori susirašinėti su lietuvišku jaunimu. Galima Ir ang
lų kalboje.

1 "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui | 
I tik už $5.00 metams 1 į

j Prašome iškirpti ir prisiųsti Į
j su virš nurodytu ---------- :__________________________

prenumeratos 'Pavardė ir vardas) į
| mokesčiu.------------------------------------------------- Į

'Tikslus adresas)

f MONTREAL WEST

LEONAS GUREOCAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Sole* Monoger 
(Lietuvi* ot*tovo»)

AIR CONDITIONED & HEATED • 
1 AND 2 BEDROOMS FURNISHED • 

WEEK. MONTH, YEAR « 
COLOR TV •

BALTIC APARTMENTS
506 - 71st avenue 

BT. PETERSBURG BEACH, FLORIDA 33706

(613) 360-8766 FRANK Gi STELLA MACENAB

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

BEAULIKU, OARNEAU. CRĖTE
ConseiHers juridiques - Title Attorneys

^zauLizu
NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, LaSalle 

Case-Popular bankeliui# Visiems kitiems, kurie tik Į mane 

kreipiasi, jų, tarpe Ir lietuviams.

0Qp7 VfRDUN. VERDUN 0703 C1NTRALE. LaBALLE
761-3411 300-0474

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Managanu

LEO GUREKAS_________

mujMontreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
____________________ (At the end of Sherbrooke jjiraet West) ____ ________

CENTRE AUTO CLINIC
■Sgj 261 St. John's Road P-ST]

POJNTĘttM^-SHOPPING CENTRE

y 697-3333
wsrni.^<®^. TRIUMPH

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I ,

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune ups. Brakes 
Motor a Transmission, etc.

TEL.: 636-0417

736 LAKESHORE DRIVE
DOR V AL.@ Royal Trust

Atstovas J. Skučas, 
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namu722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žeme)

m TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Langelier, Montreal, P. Q. H IN 3A7
PIRKTI AR PARDUOTI

NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

V. PĖTEBAITIS
254-4566 / Namų - 72 1-06 14’

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

PHARMACIE

onnon
■f ROBERT GENDRON LPKprop.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO 

_________________________________________________________ i

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

ADVOKATAS,

R. J. Išganaitis, e*. bcl
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405. 
Montreal, P.O. — Tel: 871 -9644, namų 678 - 3660.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

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

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

Montreal, five.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS e AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 P/oce Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 8 7 7- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A-, B.C.L.
US Ho... 0am. Sfr... E.^uit. 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

AgentOra veikia nuo 1945 m.

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

8 psl.*

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ________ 6.0%
Taupomąsias s-tas______  8.0%

Term. ind.*-T m. 8,5?£ 
Term. ind. — 2 fn. 9.25% 
Term. ind. — 3 m. 9.75%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines __ ___________ t1’®^
Nekiln. turto 10.75%
Čekių kredito ___________ 12.0%
Investacines nuo____ __ _ 11.0%

Nemok, gyvybės ąpdr. iki $16.000 I 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir treėis- 

‘dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nrdirbar:* g. 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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