
SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Min. pirm P. E. Trudeau su provincijų premį-.trais konferencijoje. 
Konferencija vyksta sios savaitės pradžioje Ottawoje.

KANADA IR INFLIACIJA
Svarbiausi.potvarkiai Mln. 

Pirmininko Trudeau perduo
ti per televiziją, rad?o Ir 
spaudą buvo labai tleslogl - 
lial Ir konkrečiai patiekti:

•Visos įmonės, turinčios 
daugiau kaip 500 tarnautojų, 
neturi teisės pakelti kalnų , 
nebent pakyla gamybinės 
medžiagos Išlaidos. Suma
žėjus Išlaidoms, laukiamas 
atatinkamas gaminių kalnų 
kritimas.
• Įmonių darbuotojai, federa
linės valdžios tarnautojai, 
Įskaitant jos Įstaigų ir kor
poracijų tarnautojus, profe - 
slonalai-daktaral, advokatai, 
sąskaltl Rikai Ir Inžinieriai 
galės gauti metinį algų pakė
limą 8%, atsižvelgiant i pro
duktų kalnų kilimą Ir 2% ky
lant krašto produkcijai.

Kontrolė paliečia visas 
pajamas, Įskaitant nuomas 
Ir dividendus.

Mln. Pirmininkas Įsakmiai 
prašė tų,kurie Į minėtas ka
tegorijas neįeina, savanoriš
kai susilaikyti nuo kalnų ir 
algų pakėlimo.
uždar

’’ Yra tik du pas trinkimai: 
arba mes gyvensime pagal 
savo išgales,arba kentėsime 
nuo nuolatinės Ir vis sunkė
jančios Infliacijos, kuri jai. 
kenkia mūsų darbo jėgai ir 
pajamoms”- pabrėžė Tru - 
deau.

Valstybės Įstaigos susilai
kys taip pat nuo plėtimosi,,

JAV sekretorius Kissinger 
lankosi Ottawa je.

praktikuos taupumą admi
nistracijos ’.r užimamų pa
talpų priežiūros srityse.

” Jei ši programa nebus 
vykdoma, tai tuomet Valsty
bė bus priversta Įvesti vi
suotiną, privalomą kainų-pa
jamų koitrolę kiekvienam 
vyrui, moteriai Ir vaikuti 
Kanadoje, ”- patvirtino Min. 
Pirmi ilnkas.

Quebec’p prov. Premjeras 
Bourassa praeitos savaitės 
pasikalbėjimuose su žurna
listais tvirtino, kad norint 
išvengti katastrdflpės eko
nominės situacijos,kalnų Ir 
algų kontrolė yra vlenlntėlė 
priemonė ja! išvengti, kol 
Infliacija randasi dar apie 
1O % pakilimo ribose.

Valdžios administracija Ir 
svarbiausių prekybos insti
tucijų atstovai pramato, koks 
sunkus ir komplikuotas dar
bas jų lauktų administruoti 
tokio įstatymo pravedimą ir 
jo vykdymo priežiūrą.

Yra jau suplanuotas spe
cialus sekretarlatas skelbti 
Informacijas Ir pravesti ra
gi Ūmus savanoriškamkalnų- 
algų apribojimui.

Maisto kainoms tirti sky - 
rlus savo darbą atliko Ir jo 
funkcijos sumažl amos. 
Naujasis sekretarlatas u- 
žlms dalį jo patalpų.

STREIKAI NE NAUJIENA
Užsitęsė slaugių streikas. 

Teismo pareikalavimu šią 
savaitę į darbą sugrįžo virš 
1200 slaugių į 4-tas ligoni - 
■es. Provincinė valdžia ge - 

rokai užvilkino kontraktų pa
sirašymą. Slaugės derasi 
dėl algų suvienodinimo su 
Ontario prov. slaugėmis . 
Taip pat tariamasi dėl ge
resnio pamainų pasklrsty - 
mo, motinystės atostogų Ir 
pan. ,

Atrodo, nerealistiška rei
kalauti algų vienodumo, kuo
met tarp provincijų ekono - 
minis gyvenimas yra skir
tingas. Bet kai kurtoms dar
buotojų grupėms jau ’ buvo ,

gal Ir per skubiai, nusileis
ta. . .

12 didžiųjų medžio apdir
bimo įmonių Quebec’o pro
vincijoje turi užsidaryti dėl 
9. OOO streikuoja ičlųjų. Šis 

• streikas gavo pradžia Kana
dos Vakaruose, Ir plečiasi .

IR KANADA SVARBI
Washington'e, prez Ford’c 

Įgaliotinis pritaria ir tikisi, 
kad į ekonominiams reika
lams tirti suvažiavimą 
Prancūzijoje lapkričio mėn. 
15-17 d. d. bus pakviesta ir 
Kanada.

Suvažiavime dalyvaus V. 
Vokietija, Prancūzija, Italiją 
Japonija, Britanija ir JAV.

KANADOS OPERA
Spalio 23 d. Canadian Ope

ra Company išpildys kūrinį 
Louis Riel Washington's, 
JAV 2OO-jubHlejaus proga .

13 už $ 5,-
Šią savaitę įvestos naujos 

Montreal lo autobusų Ir met
ro bilietukų kainos. Vienkar
tinis važiavimas mdcant 
grynais nuo dabar kalnuos 
50 d. Knygelėje 13 bilietukų 
kaina $ 5, -

PORTUGALIJA ARTI 
BANKROTO

Dėka įžūlios, nors ir ma
žumos, teroristinės laikyse
nos, Portugalijos valstybė 
priartėjo prie chaoso Ir 
bankroto bedugnės.Pakrikus 
krašte disciplinai ir nesant 
pasitikėjimui valdžia,kyla ir 
kariuomenės sluogsniuose Į- 
tampa ir neramumas, - pra
nešė Mln. Pirmininkas Jose 
Pinheiro de Azevedo, Jis 
kvietė visus sugrįžti prie 
darbų ir pakelti krašto eko
nomiją, dirbant santalkoje.

KLB MONTREiALlO APYLINKES VALDYBA. SU VLIKO PIRMININKU DR. K-J- VALIŪNU, jam lankantis 
Montrealyje. per Vasario 16- sios minėjimą. Iš kairės sėdi: dr. A.O. J augelienė, valdybos vicepirmininkė ; 
dr. K-J • Valiunps, Silvija P iečai tie nė, valdybos narė su kitoms tautinėms grupėms; Juozas Šiaučiulis, vai- 
dybos pirmininkas. Stovi: Jonas Adomonis, valdybos iždininkas; Irena Lukoševičienė; atstovė prie Falk & 
Arts; Ignas Petrauskas, tautos fondo atstovas; Viktoras Sušinskas, valdybos narys parengimams; Rasa Lu- 
koševiėiūtet valdybos varė jaunimo reikalams; Petras Klezas., valdybos narys informacijai ir Augustinas 
Mylė, valdybos sekretorius. Trūksta: ini. Vytauto Pakalniškio, vąldybos nario ir Magde leno s Kasperavičie
nės, valdybos nares šaipos reikalams. , Nuotrauka T. Laurinaičio.

BENDRUOMENYBĖS
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS 
INFORMUOJA

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Tarybė 
rugsėjo mėi. 27 d.Kultūros 
židinyje, Brooklyn NY, tu
rėjo savo eilinį posėdį, ku
riame buvo išklausytos in
formacijos ; suslpažl ita su 
Inkorporuoto Tautos Fondo 
dokumentais, su Vilko Val
dybos paruošto Seimo dar
botvarkės projektu ir kt. 
Pradėdamas posėdį, Tary
bos pirmininkas Stasys Lū
šys tarė bendrą apžvalgos 
žodį. Jam pasisakius, Vilko 
Valdybos vlcepirmlnl įkas 
Juozas Audėnas Tarybą iš
samiau painformavo apie 
svarbesnius Valdybos dar
būs. Dr. Kęstutis Valiūnas 
rugplūčto 30-31 dalyvavo ir 
kalbėjo skautų - akademikų 
stovykloje Rake Michigan Ir 
Kauio Jėzuitų Gimnazijos 
auklėtinių suvažiavime Chi
cagoje . Vlcepi r m i i i n - 
kas Jurgis Valaitis rugplū- 
čio 23 dalyvavo Vyčių Sei-

Į vyku s tame Kultūros 
Židinyje, Brooklyn NY, ir 
suvažiavimą pasveikino. Al
gis Vedeclas rugpiūčio 23 
dalyvavo ateitininkų sei- 
drauglų suvažiavime Ken
nebunk Port Maine ir kal
bėjo apie Vilką. Juozas Au
dėnas rugsėjo 22 d. Kultūros 
Židinyje tarė žodį Tautos 
šventės minėjime.

Antra, pranešėjas pain
formavo Tarybą apie tai, kad 
dr. Vandos Sruogienės pa
ruošta knyga Lietuvos Stei
giamasis Seimas Darbi
ninko "spaustuvėje spausdi
nama ir tikimasi, kad šiemet

me,

55 - rių metų Steigiamojo 
Se'.mo sukakties proga kny
ga pasirodys rinkoje.

Ateinančiam Vilko Seimui, 
kuris įvyks lapkričio 29-30 
Kultūros Židinyje, Brooklyn 
NY, Valdyba jau paruošė 
darbotvarkės projektą. Apie 
Valdybos atliktus darbus 
kalbės dr. Valiūnas, Valai
tis, Aleksandras Vaksells. 
Prof. Dr. Bronius Nemlckas 
skaitys paskaitą tema Hel
sinkio ' susitarimų teisinė 
prigimtis. Be to, šio Seime 
metu Taryba turės sudaryti 
naują Vilko Valdybą, nes da
bartį lės trejų metų kade i- 
cija baigiasi.

Pranešėjas nušvietė pasi
ruošimų eigą ir spalio 17-19 
Kopenhagoje, Pan i joj Įvyks
tančio prof. Andrėj Sacha
rov vardu Hearingo apklau
sinėjimą liūdi ilnkų dėl So
vietų Sąjungos žmogaus tei
sių paneigimo Ir religinio 
be! ideologinio persekioji
mo. Tarp dvidešimt kelių 
liudininkų bus du lietuviai, 
Solženytslnas ir Irt. Tarp į 
teisėjus parinktų žymių as
menų iš Įvairių pasaulio 
valstybių yra ir prof. dr.A. 
Štromas, prieš keletą metų 
emigravęs iš okupuotos Lie
tuvos Ir dabar gyvenąs Ang
lijoje.

Su inkorporuoto Tautos 
Fondo dokumentais supažin
dino Tautos Fondo Tarybos 
narys Valaitis.

Vytautas Vaitiekūnas in
formavo apie Įvairius gyve
nimo reiškinius oloip. Lie
tuvoje .

Posėdžiui pirminin
kavo Lūšys, Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjungos 
atstovas ; sekretoriavo Rima 
z'erkellūnle nė, Lietuvos So
cialdemokratų Partijos at
stovė. ELTA, 

e Apie Estijos rezistencinį 
judėjimą sutelkia šiek Įlėk 
žinių rusų emigrantų Frank
furte prie Maino / V. Vokie
tija / leidžiamas mėnraštis 
”Posev”š.m. Nr. 8

Rezistencija prasidėjusi 
Chruščiovo laikais. Apie tai 
į Vakarus pirmosios žinios 
patekusios tik 1939 m. 1968 
m. rugp'ūčlo 22 Tartu uni
versiteto studentas sienoje 
įrašė : Čekai - mes jūsų 
draugai. JĮ tuojau suėmė 
KGB. 1969 m. KGB atidengė 
Talllnno Baltijos ’ai vyne 
"Kovos dėl politinių teisių 
Sąjungą ”, kurioje dalyvavo 
Ir rusai karininkai. Jie buvo 
susekti ir suimti. 1970 m. 
estų rezistentai suėjo į kon- 
yaktą su rusais rezistentais 
Ir apie jų judėjimą pradėjo 
rašyti į *’ Samizdat " - Bė
gamųjų Įvykių kroniką. 1971 
metais jau buvo platinama 
” Rusijos, Ukrainos, Blela- 
rusijos Ir Baltijos demo
kratų " programa. Greta to, 
pasirodė naujas, savarankiš
kas sąjūdis - Nacionalinis 
estų frontas ”; Tais pat me
tais Estijoje pasirodė Ir po
grindžio laikraštis, leidžia
mas " Estijos Demokratinio 
Sąjūdžio ", kuris 1972 m.pa
siuntė Jungtinėms Tautoms 
net du savo memorandumus. 
Tačiau tie memorandumai 
Jungtines Tautas ir Vakarus 
tepasiekė tik 1974 m. Kai tik 
tie memorandumai pasirodė 
Vakaruose, Tali Ine buvo 
areštuota visa eilė asmenų. 
Pažymėtina tai, kad 1974 m. 
gegužės 1 d. Įvyko ” vieno 
asmens " / O. Meremaa / 
demonstracija. Jis turėjo 
plakatus su Įrašais: ” Vyk
dyti 
" Sacharov 
Rašoma, kad 
literatūros 
daug.
• Telšiuose 
virtoji 
/ Tiesa, 
tos trys tokios mokyklos yra 
Vilniuje, Kapsuke / Marlam- 
polėje /, Rokišky. Priimtas 
61 mokinys, baigę nemažiau 
kaip aštuonlas bendrojo la
vinimo klases.

Mokiniai pasirinko šias 
specialybes : 30 mokinių bi
bliotekininkų, 16 - choreo
grafų, 15 - dramos. Jų visų 
yra didelis pageidavimas Iš 
rajonų Ir kitų kultūros namų.

ELTA.

žmogaus teises ” Ir
- Solženlcyn ". 

rankraštinės
Estijoje yra

atidaryta ket- 
kultūros mokykla. 
1975. IX 20/. Kl-

BALFo 18-tasis seimas įvytas 
lapkričio 8. d. Chicagoje, šv.Kuf- 
žiaus parapijos patalpose.

REMKIME LIETUVIŠKĄ 

SPAUDA I
NL Bendrovė* Valdyba yra nutarusi 

lalkraktj siuntinėti tik už $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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KAŽKAS
NEPAPRASTO...

JA V prezidentas Gerald Ford 
Baltuosiuose •Rūmuose, tik 
pradėjęs eiti prezidinto 
pareigas. Nuotrauka Ui Time“

Tuo metu Kanados amba-

Hamiltono lietuvių koloni
ja nėra didelė skaičiumi,nei 
pasižymi kokia ypatinga Is
torine reikšme, kaip kad te 
vle ia mūsų kolonija kitur . 
Ši kolonija nepasižymi 
prieškarinėmis veiklomis, 
didesniu skaičium senųjų e- 
mlgrantų palikuoniais.

Hamlltonolietuvlų organi
zuota veikla prasidėjo po 
Antrojo Pas. Karo atvykusių 
emigrantų dėka. Į šį Indus- 
trl nį miestą pateko pajė
giausi žmonės iš DP stovyk
lų Vokietijoje bei Iš kitur . 
Tad ir atšvęsta 25 m. Bend
ruomenės sukaktis sutampa 
su šių žmonių atvykimu į 
Hamiltoną.

I
KLB Hamiltono Apyli nkė 

įsisteigė prieš 25 m. Veiklai 
išvystyti nereikėjo ilgesnio 
periodo, nes be ilgesnių svy
ravimų susiformavo į kietą 
veiklos branduolį, kuris ir 
Iki šios dienos yra nesu- 
ml nkštlnamas.

Jie ne tik veikla,bet savo 
pranašumu pirmauja tarpe 
daug didesnių lietuvių kolo
nijų. Kas dar nuostabiau, kad 
prale nkla kai kurias didės - 

. nes kolonijas ne tik Ka nadoje, 
bet Ir Amerikoje.

Hamlltonlečlų lietuvių 
veikla neslbazuoja vie n tik l- 
deologlnėmls požiūriu. Jie 
yra lietuviškosios kultūros 
puoselėtojai. Pastoviai dtr-

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” 
REDAKCIJAI

Čia pridedama iškarpa iš 
” Tėv. Žiburių" 10.07.75 
apie Australijos lietuvius. 
Pertraukus svajones, mums 
reikia žinoti, kokia yra tei
sinė padėtis ateivių Kanado
je, o ypač atvykusių po H 
pasaulinio karo ? Pagal 
ankstyvesnius įstatymus 
mes, nųrs ir piliečiais bū
dami, galėjome, būti depar- 
tųojaml, jei nustkalstume. 
Vėliau buvo žadama keisti 
konstituciją ir visus pilie
čius sulyginti. Prašoma pa- 
kylestl kompetetlngą telsi- 
nlnką Ir prašyti jį parašyti 
straipsnį, kokia dabar fak
tinė teisinė mūsų padėtis ? 
Gad yra kas šiuo reikalu da
rytina ?
jTal svarbus reikalas Ir 

Jus gerai padarytumėte, jei
gu Imtutės jį Išaiškinti, nes 
gį žmonės to nežino. O pa
sekus akliems Ir tingiems, 
valiau gali tekti labai gailė
tis. A. Kazlauskas

Ontario.
2 p si.

bantls mėgėjų teatras Au
kuras. Stebuklingu būdu jau
nesnieji perima iš vyresnių
jų kūrybinį darbą ir tokiu 
būdu šis kultūros i židinys 
gali dar ilgai, ilgai išsilai
kyti. Kad ir Gyvataras-pat
variai dirbanti tautinių šokių 
grupė-repreze ntavo ne kartą 
ne tik lietuvius, bet Ir pa
čius kanadiečius.

Hamlltoniečlat lietuviai 
gana stiprūs ir ekonominiu 
atžvilgiu. Jie patys pirmieji 
Kanadoje įsteigė nuosavus 
Kredito Kooperatyvo namus. 
Jie ekonominiai vejasi Ir ne- 
jžslletdžla daug gausesniu 
Torontu arba 'Montrealiu. 
Taipgi yra ir privačių vers
lo įmonių- B Kronas Ltd,TrI 
Realties Ltd., bei kiti, kurie 
prasimuša už lietuvių veik
los ribų.

Kažkas nepaprasta, kad 
hamlltonlečtal pajėgė atžy
mėti ir KLB veiklos sukaktį 
stipriau negu kitur. Jie mo
kėjo į ja įpinti Dainų ir Šoklų 
šventę ir tuo labiauXXI Kana
dos Lietuvių Dieną, kai šios 
paskutiniosios tradiciją Į- 
vesdaml ir suorganizuodami 
kadaise pačią pirmąją.

Tai garbė Hamiltono kolo
nijai, visiems jos nepailsta
miems darbuotojams ir ypač-, 
kai kuriems atskiriems as
menims.

” Nepriklausoma Lietuva"

Kai 1974 m. rugpjūčio mėn. 
Australijos min. pirmininkas 
Whitlam padovanojo Pabaltijo 
valstybes Sovietų Sąjungai, ofi
cialiai pripažindamas de jure 
esamą okupaciją, tai daug kam 
atrodė, kad tas pripažinimas yra 
daugiau psichologinis reikalas, 
noras įsiteikti Sovietų Sąjungai 
bei laimėti sovietų palankumą 
Whitlamo žygiams tarptautinia
me forume, pvz. įsiūlyti Austra
lijos užsienių reikalų minister} 
sen. Willesee į JT pirmininkus 
Tačiau gyvenimas parodė, kad 
tas baltiečių padovanojimas So
vietų Sąjungai praktiškame gy
venime turi daug gilesnių ir la
bai liūdnų pasekmių. Tam pa
iliustruoti pacituosiu ištrauką 
iš dr. I. V. Ozols kalbos, pasa
kytos š.m, birželio 7 d. išvežtų
jų minėjime Adelaidėje, kurį 
suruošė Baltic Council ir kur 
dalyvavo žemės ūkio ministeris, 
pora senatorių, visa eilė parla
mentarų ir per 1000 klausytojų, 
kurių didelį dalį sudarė austra- 
liečiai.

Dr. Ozols, dabartinis Baltic 
Council P. Australijoje pirmi
ninkas, savo įžanginėje kalboje, 
paremtoje faktais, pareiškė: 
“Senatorius Willesee. Australi
jos užsienio reikalų m misteri^ 
pripažino, kad TVūjtnilljoš pilie
čiai baltiečių kilmės Austrafijoš

PANORAMA

KUKLUSIS FORDAS
Pranys Alšėnas

Jau suėjo daugiau kaip 
vlenerl metai laiko,; nuo 
prezidento Gerard Ford’o 
atsikraustymo į Baltuosius 
Rūmus. Ta proga torontlš- 
klo die nraščio The Globe and 
Mali "vashl ngtonlškls' kores
pondentas, John Plcton rašo 
Ir teigia, jog amerikiečiai 
jau kuris laikas nebepasakoja 
daugybės juokų apie Ford'ą . 
Keistos šio didelio krašto 
žmonių pastabos apie naujo
jo prezidento gumos kram
tymą arba futbolo žaidimą , 
tapusios daugiau nostalgiš
kos, negu kandžios.

Per metus Ford'as įrodęs 
jog, kad ir nebūdamas Iš
rinktu šių didelių Rūmų va
dovu, savo buvimą juose vi
siškai pateisinęs.

Negana to, prezidentas 
Ford'as į Baltuosius Rūmus 
atnešęs nemeluotą savąjį 
nuoširdumą,kai toks nuošir
dumas buvęs pradingęs, ma
žiausia, dviejų prlešfordlnlų 
Baltųjų Rūmų administraci
jų metu.Toks jo nuoširdu
mas esąs matomas Ir, saky
tume, bevelk apčiuopiamas . 
Jeigu, girdi,Ford'o admi nis
tracijoj prašysi kolito nors 
patarimo ar pagalbos - mažų 
mažiausia- būsi nuodugniai 
išklausytas Ir, greičiausia, 
pagelbėtas.

Patys Ford’o padėjėjai, e- 
są be jokių gi nčų sutinka, jog 
prezidentui daugelį klausimų 
padeda išrišti jodu labai ge
ri privalumai, tai-kuklumas 
Ir nuoširdumas.

Tarp Kanados ambasados 
Washtngton’e pareigūnų Ir 
BaltųjųRūmų valdininkų-jau 

darbiečių valdžios yra laikomi 
Sovietų Sąjungos piliečiais ir 
kad jų sovietinė tautybė bei iš 
to išplaukiančios pareigos yra 
apsprendžiamos sovietiniu įsta
tymų. Kokie tie sovietiniai Įsta
tymai ir kokia jų interpretaci
ja, vienas dangus tik žino.

Viena galiu pasakyti, kad 
trys dalykai man jau dabar aiš
kūs, būtent: 1. kai aš čia jums 
kalbu iš šios vietos, pagal so
vietų įstatymus, aš varau propa
gandą prieš Sovietų Sąjungą ir 
užsitarnauju didelę bausmę;

2. daugelis Australijos pilie
čiu, kilusių iš Pabaltijo, yra 
jaunesniosios kartos žmonės ir 
pagal sovietų išvedžiojimus turi 
atlikti priverstinę karo tarnybą 
Sovietų Sąjungoje;

3. jei sugalvočiau aplankyti 
komunistinį kraštą, ypač Sovie
tų Sąjungą, galėčiau būti lega
liai suimtas, ir nei mano austra
liškasis pašas, nei Australijos 
pilietybė manęs neišgelbės. Tai, 
ką čia pasakiau, yrą_patvirtinęs 
pats senatorius Willesee, užsie
nio reikalu ministeris”.

Taigi štai kokios praktiškos 
išvados plaukia iš Whitlamo 
pripažinimo baltiečių Sov. Są 
jungos piliečiais.

P s. Talpindami Šio laiško auto
riaus minimą iškarpą ’‘Australijos 
lietuvių rūpesčiai“ su jo paties pa
braukimais, tikimės susilaukti iŠ 
Kanados teisės žinovu paaiškinimo 

daug gėrės d santykiai, ne
gu jie buvę tarp ankstyvesnių 
administracijų.

Vienas, esą, mažai žino
mas pavyzdėlis, dabar pat- 
virtlntas:

Rufus Smith, buvęs Deputy 
Chief of Mission prie / JAV 
ambasados Ottavoje, 1973m. 
sausio mėn.buvęs paskirtas 
deputy assistant sekretorių - 
ml specialiai JAV santy
kiams su Kanada.

Kanada buvęs ir dabar te - 
besąs vlenlntėlls Išskirtinis 
kraštas, turintis specialų A- 
merlkos pareigūną šių dvie
jų kraštų santykiams aptarti 
ir reguliuoti.

Kada, girdi, Mr. Smith bu
vo besirengiąs užimti jam 
paskirtą postą, Kanados par
lamentas priėmęs rezoliuci
ją, pasisakančią prieš JAV 
atnaujintus oro puolimus Š . 
Vietname. Nixon’as dėl šio 
Ka nados veiksmo buvęs į- 
audrintas. Tuojau po to Mr. 
Smith gavęs telefoninį parė
dymą/ne s ak omą iš ko asme
niškai/iš Baltųjų Rūmų-lal- 
kytls nuošaliai nuo naujosios 
savo raštinės. . .Tai buvęs 
Baltųjų Rūmų mostas, už 
delsti "greitesnįsužinojimą" 
apie Kanados parlamento 
nubalsuotą rezoliuciją, o tuo 
pačiu, Baltųjų Rūmų nepasi
tenkinimo kanadlškaj a poli - 
tlka parodymas. Specialusis 
JAV pareigūnas Rufus Smith 
po to nepasirodęs naujoje 
raštinėje net tris savaites 
laiko.

ILGAI UŽTĘSTAS 
REIKALAS ‘

Prieš daugelį metųHamll- 
ton’e buvo įsteigta Lietuvių 
Namų Bendrovė su šėrų ka
pitalu pastatyti Tautinius 
Namus. Iniciatoriai kelis 
metus keliavo po plačias a- 
pyllnkes, garsino tą T. Namų 
užmojį, bet nupirko seną 
pastatą ir atskirą sklypą, Ir 
T. Namų nepajėgė pastatyti.

Aišku savalihe, kad vien 
tik gerų norų niekad nepa
kanka, bet reikia dar sveikos 
galvosenos, o svarbiausia, 
tai sąžlilngumo. Jau keli 
metai, kai šėrlnlnkal nubal
savo tą Hamiltono LN B-vę 
likviduoti: senas pastatas. Ir 
sklypas jau seniai parduoti, 
bet galutina likvidacija vis 
dar vilkinama. Yra žinoma, 
kad nekurto valdybos nariai 
iš tos bendrovės kasos ima
si algas, bet metinėse apys
kaitose to visai nepažymi. 
Nors minima bendrovė netu
ri jokių nuosavybių, jokia 
priežiūra niekur nėra reika
linga, bet metinėje apyskai
toje kelionių Išlaidoms pažy
mėta 2. 500 dol. Ir dar plius 
nenumatytų Išlaidų $1.000, -

Įdomu, kokios yra tos 
prašmatnios kelionės Ir kur, 
Ir ar jos neatkreips vieną 
kartą dėmesį atatinkamų 

kor.L.A .
Hamilton*as , Ont. 

sadorluml Washlngtoi’e bu
vęs Marcel C adieu X , kuris 
taip pat savo pareigose paju
tęs sunkią atmosferą. Po a- 
noslos rezoliucijos priėmi
mo Kanados parlamente-Ca- 
dleux buvęs visiškai ignoruo
jama?. Oficialių priėmimų 
metu- amerikiečiai,tarytum 
jo nė nematydavę. Vienas 
žurnalas anuomet taip para
šęs: "Cadieux found himself 
utterly alone, trading bon 
mots with waiters and potted
palms".

Dabar gi,kaip sako vienas 
Kanados ambasados parei
gūnas Washlngton’e, prez. 
Ford’as pats rūpinasi rel • 
kalals, liečiančiais santy
kius su Kanada ir todėl jie 
esą 
geresni

Kitas Kanados pareigūnas sidarbuoti. Šu džiaugsmu eisiu j

šioji meilė, o kovoti už žmonių 
teises — gražiausioji meilės dai
na. Tegul ji skamba visų .Širdy
se, tegul niekados nenutyla! Man 

„atiteko pavydėriha dalia, garbin
ga lemus — ne tik kovoti už 
žmonių teises ir teisingumą, bet 
ir būti nuleistai. Mano bausmė 

daug švelnesni ir daug bu£ nwno triumfas! Gaila tik, 
negu buvę a iksčiau. mažai spėjau dėl žmonių pa

pas {džiaugęs, jog šiuo metu vergiją dėl kitų laisvės ir sutinku 
patekti į Baltuosius Rūmus mini, kad kiti gyventų.
žymiai lengviau, neguNIxo- 
n’o laikais. Todėl, girdi, a - 
blejųkraštų reikalai spren - 
džlasl daug greičiau ir daug 
lengviau.

Santykiai tarp Amerikos ir 
Kanados Nlzon’o laikais bu
vę gana nepatenkinami, ypač 
ekonominėje srityje,dargi ir 
tada,kai JAVTurto Ministe
riją /Treasury Departure it/ 
valdė agresyvusis John Con
nally.

Dabar abiejų kraštų vado
vaujantys vyrai- Ford ir 
Trudeau- jau randa bendrą 
kalbą ne tik poilsiaudami , 
kartu slidinėdami armaudy- 
damlesl, bet ir prie derybų 
stalo.

Neseniai įvykusiame At
lanto Pakto valstybių or-jos 
suvažiavime prez. Ford’as 
labai palankiai atsiliepęs Į 
Trudeau Iškeltą mintį, kad 
valstybių vyriausybių galvos 
privalėtų dažniau tarpusavy 
susitikti ir pasitarti. Tada, 
girdi, ir tarpvalstybiniai 
santykiai plėtotųs i plačiau 
ir nuoširdžiau.

Po Trudeau kalbos- Ford* 
as paspaudęs jam ranką ir

/Š VILNIŲ J E (Iš J. Ąušroto surinktų nuotrauką

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

pritaręs tokiai gerai suges - 
tljal.

Tarp Kanados Ir Amerikos 
esą dar daug neišspręstų 
klausimų, kalpienergljos po
litika, taisyklės kai kurių ū- 
klo produktų eksportui, Ka
nados užslbrėžlmas siekti 
artimesnių santykių su Eu
ropos Bendrosios Rinkos 
valstybėmis Ir 1.1. Bet ge
riems norams esant, viskas 
būsią galima Išspręsti arba 
padėtį pataisyti.

IŠTRAUKA IŠ KLB 
KRONIKOS nr. 17.

Nijolė SADŪNAITĖ perra
šinėjo LKB kroniką su raš. 
mašinėle. Užtai buvo nuteis
ta 3 m.kalėjimo griežto rė
žimo lageriuose Ir 3 m. Iš
trėmimu Sibirą i.

Jos paskutinioji kalba-pa- 
slteislnlmasVllntaus teisme 
dedamas čia sutrumpintas:
— Ši diena yra laimingiausia 

mano gyvenime, — kalbėjo tei-
— AŠ įsu teisiama už

“LKB Kroniką”, kuri kovoja prieš 
fizinę ir dvasinę žmonių tironi
ją. Reiškia, aš esu.teisiama už lie
są ir meilę žmonėms! Kas gali 
būti g) senime svarbiau, kaip rny- , 
lėti Žmones, jų laisvę ir garbę. 
Meilė Žmonėms — visit didžiau-

v

, Jš teismo noriu paprašyti, kad 
išleistumėte j laisvę iš kalėjimų, 
lagerių ir psichiatrinių ligoninių 
visus žmones, kurie kovojo už 
žmogaus teises ir teisingumą. Tuo 
įrodytumėte savo gerą valią ir bū
tų gražus indėlis, kad gyvenime 
būtų daugiau harmonijos ir gėrio, 
o gražusis šūkis: “Žmogus žmo
gui brolis” virstų tikrove. 7/

Ši kilni asmenybė, Didvy
rė Lietuvaitė kovoja už pag
rindines žmogaus teises .ku
rios i r konstitucijoje numa
tytos. Ji kovoja ir už savo 
tautos laisvę. Garbė jai.

Tik gaila, kad rusai komu
nistai dar nėra priaugę su
prasti žmoniškumo, nei Va
karų kultūros laisvių supra
timo ’.. .. V.

• Santa Monikos Amerikos 
Lietuvių Klubas rengia ne
kasdieniškai Įdomų solistės 
Stasės Pautlenienės dainų 
vakarą-rečltalį spalių mėn. 
18,d.,šeštadienį, 7 v. v.,San
ta Monica Bay Women’s 
Club salėje, 1210 4th St.

Programoje bus išpūdyti 
lietuvių ir kitų kompozitorių 
kūriniai,klasiško Ir lengvo 

(Nukelta į 3 psl.J
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L K O V I
(SU REDAKTORIAIS AR PRIEŠ JUOS?)

šaukt ar kvlest į kovą, 
šiomis dienomis, kai tiek 
daug kalbama apie taiką, ra
mybę, kooegzistenclją Ir de
tante, nėra perdaug popu
liarus dalykas. Tačiau, dva
sia kažkaip nerimsta ir tiek. 
Tikriausiai, čia bus kaltas 
paveldėjimas, jei jau ne iš 
pačių gimdytojų /kurie tikrai 
buvo ramūs /, tai, grei
čiausiai, nuo prosenolių, 

r Jiems Ir reikėtų dėkoti už 
karingos nuotaikos sužadini
mą. Tiesa, čia jau reikia 
pastebėti, kad kariauti su 
priešais visada pristikdavo 
ryžto. Trauktis, bėgti, vi- 
sadabuvo ir drąsiau ir leng
viau. Atseit, dvasia niekad 
neturėjo didvyriškų polėkių. 
Gaila, bet nuo tiesos nepa
bėgsi. ..

Tačiau, užsėdus ant popie
rinio žirgo Ir tik rašoma 
plunksna apsįginklavus, pul- 

—tl kovai nelabai pasiruošu
sius redaktorius, drąsos ir 
užsispyrimo kažkaip ne
trūksta. Žengti tos kovos 
laukan beveik su šypsena ir 
pasitenkinimu. Svarbiausia, 
esi įsitikinęs lengva perga
le, ir, maždaug, beveik ma
tai Ir jauti laurų vainiką ant 
galvos, kurį spaudos nuo
traukose kartkartėm is mato
me ant vieno mūsų poeto 
galvos. Pagal Eloną Valš- 
nlenę, net ir pats kilniau
sias tikslas nepateisina, 
priemonių jam pasiekti. De
ja, pas mane - priešingai. 
Taigi, šioji kova redakto
riams vykdoma beveik iš 
pasalų, iš anksto nepaskel
bus jokios deklaracijos ar 
ultimatumo. Širdį tik mau
džia piktokas jausmas, kad 
kovon nepalydi nei mergu
žėlės lelijėlės su gėlėmis 
rankose, nei, pagaliau, ne
sigirdi šalikėly jokių valia
vimų. Negali atsiginti jaus
mo, jog, gal esi vienui vie
nas. . .

Tas jaunas mergužėles 
gal ir galima pateisinti. 
Šiaip ar taip, jos vis mažiau 
Ir mažiau skaito ir seka lie
tuvišką spaudą, bet kur dingo 
visi kiti ? Na, o dabar - pa
čios kovos sukūrtn.

UUTERONIĮ KUNIGU IR BAŽNYČIOS DARBUOTOJU 
SUVAŽIAVIMAS

Fr.Skėrys
Atlaikęs kartu su kapelio

nu kunigu J. Dėdinu ekume
nines .pamaldas Vasario 16 

) gimnazijoj, atidarant nau
jus 1975/76 mokslo metus 
/ kartu su kunigu B. L lubi
nu /, Tautos šventės proga 
8691 L. S. Co. lietuvių kuo
poje Schwetzlnge, išvykau į 
išeivių evengellkų liuteronų 
kunigų ir Bažnyčios darbuo
tojų suvažiavimą Rummels- 
berge prie Nuernbergo. Su
važiavimas vyko nuo rugsėjo 
8 iki 12 d. naujame moder
niškame pastate. Kiekvie
nas dalyvis gavo atskirą 

I ^kambarį su visais patogu- 
_»mals.

Iš viso su personalu, ser
gančiais ir mokiniais, ten 
yra virš 2500 žmonių. Tai 
jau mažas miesčiukas, esąs 
tarp miškų ir kalnelių. Rum- 
melsbergo įstaigų šūkis: pa
galba -viltis - gydym as. C i a 
yra keletas ligoninių, sene
lių Ir slaugymo prieglaudų, 
namui psichiškai pakriku
siems, prieglaudos sunkiai 
auklėjamiems vaikams ir 
jaunuoliams, luošųjų prie
glauda, specialūs namai pa
ralyžiuotiems, rehabilitaci- 
jos centras, poilsio namai 
1975.X. 15

Taigi, jau ilgą laiką pa
širdžius dilgina / ir ambi
ciją / redaktoriaus nuolati
niai pertaisymai - lietuvini
mai -amerikinių didmiesčių 
pavadinimų. Štai, iš mano
sios Chicagos, padaroma 
Čikaga, iš tokio New York, 
lieka tik Niujorkas. Griebi 
tuoj kokį žemėlapį / nesvar
bu kieno išleistą / ir nori 
pasitikrinti, kas teisus. Ma
tai, spalvuotame popieriuje 
ir demoniškai šypsaisi - vi
si miestai, jų pavadinimai, 
žymimi jų originaliais var
dais. Rūpestingai peržiūrė
jus, taip ir neteko užtikti, 
kokį ten Vilksbėrį, Skran- 
toną, Broktoną ar Rytinę Či
kagą. Visi vardai aiškiai už
rašyti vietine kalba, tarimu 
ir rašysena. Beje, palauki
te, na, o kaip su Lietuva ? 
O, čia jau daug piktumo, ne
pasitenkinimo, širdgėlos 
tenka lieti. Terlloja sveti
mieji ir peckloja mūsų gra
žius lietuviškus pavadini
mus. Štai, pasigrožėkime 
visokiais Kowno ar Kauen, 
dar kitokiais kaip Wilno,Vil
na. Tik vienur kitur užtinki 
Kaunas ar Vilnius, kai kada 
Vilnyus. Visai pelnytai pik
tinamės tokiais neraliuotais 
iškraipymais, kaip Memel, 
Kedalny, Olyta, Schaulen ir 
1.1.Klaipėda, Kėdainiai,Aly
tus, Šauliai - tai yls lietu
viški natūralūs ir gražūs 
vardai, sudarkyti vokiškai 
ar slaviškai, mums, tik jau 
neprlę širdies ir nėra mieli 
ir savi. Tad, gal ir nevisai 
leistina amerikiečiams taip
gi brangius Ir visuotinai 
priimtus Ir plačiai naudoja
mus miestų vardus lietuvin- 
tl, iki beveik neatpažinlmo 
jų originalios struktūros. 
Taikykime vienodą saiką sau 
ir svetimiesiems. Jei pik
tinamės, jei kitataučiai iš
kraipo mūsų miestų vardus, 
tai nėra logiška tuo pačiu 
atsilyginti ir jiems... Kitu 
atveju turime nutylėti viso
kius Wilna, Kavenus, Šcwen- 
cany ir kitus su antilietu
viška tendencija kalamus 
vardus. Taigi, laimėta ar 
pralaimėta manoji kova ?

sūnus Iš Tauragės /, diako
nas Fr. Skėrys iš Mannhel- 
mo ir evengellkų Bažnyčios 
reikalų vedėjas bei buhalte
ris Fr. Šlenterls iš Breme
no.

Suvažiavimui kaip Ir pa
staraisiais metais vadovavo 
ilgametis Liuteronų pasau
linės tarnybos vokiečių na
cionalinio vyr.komiteto įga
liotinis, Bažnyčios tarėjas 
kunigas dr. Ernst Eberhard 
iš Stuttgarto.

Po geros vakarienės visi 
susirinko konferencijos sa
lėje. Kunigas dr. Eberhard 
atidarė suvažiavimą sveiki
nimu, suminėjo tuos, kurie 
negalėjo atvykti, perskaitė 
sveikinimus ir pranešė mi
rusiuosius. Po sveikinimų 
suvažiavimo rengėjas pada
rė trumpą pranešimą apie 
Pasaulio Liuteronų Sąjun
gos egzekutyvtnio komiteto 
posėdį.

Antradienio rytą po pus
ryčių paskaitą skaitė prof. 
dr.BernhardKlaus iš Erlan- 
geno tema : " Evangelikų iš
pažintis -praeities patyri
mai ir pamokos dabarčiai ".

Po pietų diakonas Franke 
darė pranešimą apie diako- 
niją Bavarų evangelikų liu
teronų Bažnyčioje ir po to 
vedžiojo visus dalyvius po 
Rummelsberge įstaigas. Čia 
kiekvienas savo akimis ga
lėjo įsitikinti, kokį milži
nišką darbą atlieka Rum- 
melsbergo įstaigos darbi
ninkai, tarnautojai ir dva
siškiai. Vakare stipendijos 
referentūros kuilgas Ellin- 
ger iš Stuttgarto skaitė pas
kaitą tema: ” Ekumeninio 
keitimosi nauda ir pavojai 
išsivystlmo programoj ".

Trečiadienį prieš pietus 
paskaitą skaitė Nuernbergo 
miesto misijos direktorius 
kunigas H.Llebl tema: "Pa
tyrimai telefono sielovadoj "

suaugusiems ir šeimoms, 
seselių ir slaugymo perso
nalo mokykla, lavinimosi 
centras, diakonų akademija, 
įvairios dirbtuvės ir 1.1. 30 
namų priklauso Rummels- 
bergo įstaigom s i išsklaidy
toms po visą Bavariją. Dia
konų įstaigos įkurtos 1890 
metais Nuernberge. 1905 
metais pradėti statyti pir
mieji namai Rummelsberge. 
Šita vidaus misijos įstaiga 
švenčia šiais metais savo 
70 metų sukaktį.

Rummelsberge yra ir Ba
varijos evengellkų liuteronų 
susitikimo centras. 2,5 mil. 
evengellkų liuteronų gyvena 
Bavarijoje, arba sudaro 27 % 
visų gyventojų skaičiaus.

Šiais metais didžiausią 
dalyvių grupę sudarė estai 
13, latviai 12, vengrai 7, lie
tuviai 6 ir lenkai 3. Iš viso 
41 žmogus. Lietuvių grupę 
atstovavo kunigai: senjoras 
A.Keleris iš Bremeno, gar
bės senjoras A.Gelžlnius iš 
Brauns chweigo, vlcesenjo- 
ras Juozas Urdzė iš Bonn- 
Bad Godesbergo, Rudolfas 
Vymeris iš Bergklrcheno 
prie Bad Oeynhause / žino - 
mo kunigo Augusto Vymerlo 

1973 metais visoj Vakarų 
1 V ok letljoje 46 vietovėse 

skambino sielovados reika
lais virš 200. OOO žmonių, 
ieškodami pagalbos ir pata
rimo. Vien Nuernberge skam
bino 1974 metais virš 4000 
žmonių. 1974 metais Nuern
berge kasdien buvo 15 pasi
kalbėjimų telefonu. Tarp 
moterų ir ypatingai tarp jau
nuolių pasigailėtinai smar
kiai padidėjo girtavimas.Ba
varijoje 1974 metais nusižu
dė 2230 žmonių t. y. IO % 
daugiau negu 1973 metais. 
Eismo Ir automobilio nelai
mėse žuvo 2350 žmonių. Ar 
tat ne baisūs reiškiniai mū
sų 20 amžiaus pabaigoje ?

Ketvirtadienį po pusryčių 
buvo Biblijos nagrinėjimo 
paskaita tema : " Naujos for 
mos sielovadoj pagal pavyz
dį Pasioral Clinical Educa
tion USA ", skaitė ligoninių 
kunigas Peschke iš Nuern - 
bergo.

Bažnyčioje vyko .kasdien 
rytinės 'r vakarinės pamal
dos, kurias pakaltomis lai
kė visų penkių tautybių ku
nigai. Kasdien po pusryčių 
vyko Biblijos studijos. Ant
radienį Bibliją nagrinėjo 
mūsų garbės senjoras kuni
gas A. Gelžinius Iš Jczajo, 
atsigavęs po sunkios ligos. 
Tai buvo viena iš geriausių 
Biblijos studijų, kokią esu 
girdėjęs per paskutiniuosius 
metus, nes buvo nuodugniai, 
kruopščiai paruošta Ir vi
siems suprantama.

Trečiadienį kunigas Pau
lius Urdzė iš Oldenburgo 
kalbėjo apie Jono Evangeli
ją. Ketvirtadienį Biblijos se
minarą Iš antrojo Petro 
laiško kelis perskyrimus 
pravedė kunigas Gėmes 
/ vengras /iš Stuttgarto. Po 
kiekvieno Biblijos nagrinė
jimo vyko gyvos diskusijos.į 

Popiečiai iki kavos buvo vi
suomet laisvi. Tuo metu ats
kirų Bažnyčių atstovai tarė-, 
si savo reikalais Ir nustati
nėjo ateities darbo gaires.

Mūsų vlcesenjoras kuni
gas Juozas Urdzė padarė la
bai platų pranešimą apie sa
vo kelionę po Lietuvą š. m. 
gegužės viduryje. Kalbėjo 
apie gimtąjį kaimą Akmenę, 
apie Biržų miestą, susitiki
mą su reformistų superln 
tendentu kunigu Jašlnsku ir 
kitais. Jis parodė virš 150, 
skaidrių Iš savo kelionės po 
Lietuvą. Visi su dideliu dė
mesiu klausėsi jo praneši
mo ir žiurėjo paveikslų iš 
dabartinės Lietuvos. Kunigas 
diakonas Fr. Skėrys parodė 
skaidrių Iš pasaulinės dar
žininkystės ir sodininkystės 
parodos Mannhelme, kur š. 
m. gegužės mėn. 29 d. buvo 
nuvykęs su evangelikais mo
kiniais iš Vasario 16 gim
nazijos .

Ketvirtadienį po pietų visi 
d;ilyvial padarė labai puikią 
ekskursiją į Nuernbergą, I 
900 su viršum senumo ir 
kultūriniais paminklais gau
sų miestą. Jis turi dabar 
virš 500. OOO gyventojų. 
Paskutinio karo metu apie 
80 % šio mleslo buvo bombų 
sunaikinta, bet pilis ir mies
to centras taip atstatytas, 
kaip prieš karą. Architek
tai ir statybininkai atliko 
laba' gerą darbą.

Paskutinį vakarą .atvyko 
vyr. Bažnyčios carėjas ’r 
apskrities dekanas kunigas 
dr.Hans Luther iš Bavarijos 
Evangelikų liuteronų Bažny
čios centro. Jis Iš savo vy
riausios bažnytinės įs' algos 
perdavė visiems suvažlavl-J 
mo dalyviams sveikinimus Ir 
geriausius linkėjimus. Pa
stebėtina, kad kunigas Luther 
yra gimęs Maskvoje. 1918 m.

CANADA 
SAVINGS 
BONDS

jrocento 
:ant iki c

• PILNAI GARANTUOJA KANADOS VYRIAUSYBĖ

• MOKAMI GERI NUOŠIMČIAI KASMET

• PILNA VERTĖ IŠKEIČIAMI BET 

KADA SU NUOŠIMČIAIS

jis nuo Raudonosios Armijos 
pabėgo iš Maskvos Ir su ta
vais pas U raukė į Sibirą. 1921 
metais iš ten išemigravo į 
Vokietiją ir apsistojo gyven
ti Augsburge. Jo tėvas tuo 
laiku Jau buvo 45 metų am
žins. Pirmojo pasaulinio 
karo metu jis su tėvais lan
kėsi Dorpate ir buvo kelis 
kartus vyskupo Traugott 
Hahn svečiu. Vyskupas Trau- 
gott Hahn yru pirmutinis 
krikščionių kankinys Pabal
tijo kraštuose. Dabartinis 
Baden -Vuerttembergo 
švietimo mlnlsterls Hahn 
yra vyskupo Traugott Hahn 
sūnus. Kunigas dr. Luther 
padarė labai platų ir jaudi
nantį prc.neš’.ną apie savo 
išgyventą Jaunystę Rusijoje, 
ypatingai revoliucijos metu 
Ir bėgimą iš Sibiro Vokie
tijon.

Penktadienio rytą po pus
ryčių visi dalyviai nuošir
džiai padėkojo kunigui ir. 
Eberhardul už suvažiavimo 
suorganizavimą bei pulki; 
prazeUrną,už tokios gražios 
vietos suradimą Rummels- 
berge ir po to visi išsls- 
kirs’ė Į namus prie savo 
tiesioginių darbų.
• Chlcagoje leidžiamas ir 
spausdinamas lietuvių evan
gelikų liuteronų laikraštis 
’’ Svečias ’’ 40 ligi 60 pus 
lapių / jeigu dvigubas nume
ris, tat 120 puslapių/', pasi
rodo keturis kartus į metus.

SANTA MONICA. . .
(Atkelta is 2 psl.J 

pobūdžio, palydimi plano, gi
taros ir bubno.

Koncerto salėje bus išsta
tyti, neseniai iš Paryžiaus 
meninės viešnagės grįžusios 
dali. Geštautlenės paskuti - 
nlejl tapybos darbai.

Koncertas yra viešas ir 
rengiamas klubo kultūrinių 
parengimų tradicijoje.
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ATSIUSTI

Lietuvių liaudies pasakaitės

• KANAUNINKAS JUOZAS TU
MAS VAIŽGANTAS, Jonas 
Aistis, 1974 m.

Išleido Lietuvių Katalikų 
'Mokslo Akademija, atspau - 

o da iš L.K.M. Akademijos 
Suvažiavimo Darbų Vili t.

o Tai nedidelio formato, 5C 
psl. leidinėlis. Antrinis pa - 
vadinimas duotas autoriaus

° poeto Jono Aisčio -Rašytojo

VIRVĖ PASIKARTI

Vienas žmogus buvo tiek nusigyvenęs, kad dažnai Ir 
pavalgyti ko nebeturėdavo. Prastumia, būdavo, dieną Ir 
eina pas turtingąjį brolį, kad a >as sušelptų. Nusibodo, 
pagaliau, turtingajam kaišioti duonos kąsnius, Ir jis nu
tarė daugiau neduoti nė trupinio. Taip kartą jis,kai atė
jo nuskurėlls brolis prašyti pagalbos, ėmė Ir pasakė:

-Eik sau , kur nori. Klek galėjau, daviau, Ir kada 
tu man visa tai atiduosi ?

-Tai kaip mai dabar gyventi, broli ?-sudejavo nus
kurėlls. -Jeigu jau tu man nepadėsi, tai kas gi bepadės ?

-O kas man darbo ’. - piktai atkirto brolis. -Jalgu ne
beturi iš ko gyventi, tai eik Ir pasikark ’.

-Bet kad aš nė virvės ieturlu, - pasiskundė vargšas.
Brolis atnešė Iš priemenės pusę senų vadelių ir pa - 

davė jam sakydamas:
-Štai Ir virvė, kad neturi ’.
Nuskurėlls padėkojo broliui už virvę Ir nuėjo į miš

ką kartis. Bet niekaip negalėjo tinkamo medžio rasti:vie
nas buvo par aukštas, kitas par žemas, trečias- labai ša
kotas. Jis Išvaikščiojo visą mišką Ir nerado tinkamo me
džio pasikarti.

Pagaliau nuskurėlls atsiminė brolio lauke esant seną 
laukinę obelę Ir nuėjo ten. Ta obelė jam tiko pas įkarti.Jis 
įlipo į obelę, vieną virvės galą pririšo prie šakos, kitą 
SustkUpavęs užnėrė sau ant kaklo Ir jau talko akimirką par 
atleisti, tik staiga pastebėjo žemiau kojų drevę medyje. 
Jam parūpo pažiūrėti į tą drevę. Įkišo ranką ir .ištraukė 
užsiūtą rankovę su pinigais. Nudžiugo vargšas, nusiėmė 
nuo kaklo kilpą Ir, palikęs virvę medyje, linksmas parėjo 
namo.

Netrukus jis nusipirko duonos, paskiau arklį, ratus , 
Ir pradėjo gyventi. Turtingasis brolis pagalvojo sau.-” Ar 
tik nebus jis kur pinigų radęs,kad ėmė tvarkytis ? O gal 
mano pinigus bus išėmęs iš obelies?" Ir nuėjo pažiūrėti. 
Taip, tikrai: obelies drevė buvo tuščia, ten pat kabėjo vir
vė su kilpą. Ta pati virvė, kurią jis buvo davęs broliui pa
sikarti. Pakvaišo vyras IŠ širdgėlos ,pinigų netekęs, už- 
sl ėrė ant kaklo kilpą ir pasikorė.

Rytą vienas bernas pamatęs nusiėmė batus nuo vie - 
los, žiūri- visai nauji, o viename laiškas besąs. Pers - 
kaltė Ir viską suprato. Jis greitai nusiavė savo senus ba
tus Ir apsiavė naujais; parašęs'laiškelį, įdėjo į vieną ba
tą Ir abudu senuosius pakabino ant vielos toje pačioje vie
toje.

Motina atėjusi rado ant telegrafo vielos senus F batus 
ir viename laiškelį. Nunešė kaimynui, ir tas perskaitė ;"A- 
čiū mamytei.už naujus batus, štai grąžinu savo senuosius’

Motina džiugiai tar$
-Dievulėliau, kad valkas, tai vis valkas,parsiuntė Ir 

tuos savo senuosius batus.

MELŽĖJA IR VAGIS

Kartą merga vakare nuėjo tvartai karvių melžtl.Prl- 
tūpus prie pirmos karvės, ji pastebėjo už jaučio, kampe 
pasislėpusį vagį. Merga apsimetė nematanti ir pradėjo 
pati viena šnekėti:

-Tarnaudama per kelerius metus sus įdėsiu pinigų 
Turėdama pinigų, susirasiu Ir vyrą. Kai Ištekėsiu Ir su
silauksiu dviejų sūnų, tai vieną pakrikštysiu Jonu, kitą 
Petru. Kolei valkai bus maži, aš juos šaules lu pusbalsiu; 
"Jonkuk, Petruk”; kai paūgės, balsu šauksiu: ’’Jonai, Pet
rai"; o kai užaugs vyrai, šauksiu visa gerkle rėkdama: 
"Jonai, Petrai ’. ’’

Išgirdę šaukiant, atbėgo tvartai šeimininkas su ber
nu /jie buvo vardu Jonas Ir Petras/ ir klausia mergos:

Ko tu rėki ?
-Žiūrėkite, kas už jaučio kampe tupi *. - atsakė mer

ga, rodydama pasislėpusį vagį.
Taip 'Tyrai Ir suėmė tą vagį.

e

SENELIS IR ANŪKAS

Saulėlydžio Drama.
o Pradžioje nuoširdžiai pa

sisakyta:
Kanauninką Juozą Tumą- 

° Vaižgantą pažinau asmeniš
kai: buvau dvejus metus jo 
studentas, buvau jo pirmi
ninkautos Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdybos narys, 

o buvau Ilgametis jo pamokslų 
klausytojas. . .

/ Valžga tas buvo didelės 
° Iškalbos žmogus. Ir labai 

gaila, kad jo pamokslai liko 
o neužrašyti, o tai būtų buvusi 

dar viena jo šakotos asme
nybės ir kūrybos pusė, ir ne 

o viena iš paskutiniųjų/
Vaizdingai Ir labai konkre

čiai aprašytas Vaižganto gy - 
° veilmo būdas kasdieninio 

gyve limo situacijose: kello- 
e nėse, saitykiuose su studen

tais, leidyklomis ir redak - 
Gijomis.,.

o Yra komentarai dėl tarybi
nių rašinių apie Vaižgantą , 
kurie Jšvadoje vėl patvlrtl ia:

° "Neteisybė, Vaižgantas bu
vo vienalytis, kaip graikų 

° tragedijos herojus, ir nuo 
seminarijos dienų Iki pat 

o mirties nenukrypo nuo pasi
rinktojo kelio "tarnauti savo 
tautai". Neteisybė, Vaižgan-

o tas nebuvo dviveidis. Netei
sybė, Tumas-Vaižgantas iki 
mirties buvo Ištikimas tau-

e tai Ir Bažnyčiai. . . Keitė jis
Buvo didelio bado metai. Javai neužderėjo, gyvuliai iš- ne politines gaires, o meto- 

dvėsė, žm< nės mirė. Kai kurie kietos širdies žmonės,stlg- odus- Tiesa, jis nepritarė

BATAI TELEGRAFU'

Viena motina buvo girdė
Viena motina buvo girdėjusi žmones šnekant, kad te

legrafu siunčiamos visokios žinios, siunčiami pinigai. 
Kartą ji sumanė telegrafu nusiųsti batus savo sūnui. Pa
prašė kaimyną parašyti laišką, tas parašė, Ir ji įdėjo tą 
laišką viena i batan, o kai pritemo, pasiėmė kopėčias, nu
ėjo prie telegrafo stulpo Ir palypėjusi pakabino batus ant 
vielos.

darni maisto, ėmė į girias vežti savo nusenusius tėvus,kad dvasiškių politikavimui ir 
klek sutaupytų sau valgio. nūs [politikavimui. Lygia da-

Vlenas žmogus, pačios prikalbintas, įsisodino Į veži- °lia jis nepritarė šūkiui!’ va
rną savo visai pasenusį tėvą Ir išvežė į girią. Nemačiomis de tn sacristiam. ” Valž- 
Išsekė paskui sūnelis. Kai žmogus Iškėlė Iš rogių senelį ir, ^gantas pats save aptaria; 
sukūręs ugnį, ruošėsi atgal važiuoti, sūnelis tarė; "Aš pats seilal jaučiu Ir

-Tėte, nuvilk nuo senelio kailinius. žodžiais skelbiu, tuo pačiu
-O kam tau jie reikalingi ? - nustebęs paklausė tėvas, ©žygiu gramzdllamas į tą 
-O kuogl aš tave apvtlksiu, kai man reiks tave pasenu- prakeiktą politiką, vieton el- 

sį čia .atvežti ? - paaiškino sūnelis. tl apaštalauti meilės, teisy-
Žmogus susimąstė. Jis pasiėmė tėvą ir parsivežė na- °bės, gailestingumo. Jaučia

mo. Parinko B. N. rne kitą dėsnį visoje atmos-
• - feroje, ne tik savo kauluose,

[r ne tai darome, ką mums 
sąžinė liepia. Ir, ai mums , 
amžinuosius dalykus pakel
tus- laikinaisiais".

J. Aistis, pažymėdamas, 
kad pirmoje eilėje Vaižgan
tas yra rašytojas, reaguoja 
į buvusius nepalankius atsi
liepimus dėl Vaižganto kūri
nių neatbaigtumo, dėl, anot 
Jono Grl liaus "dėmių švie
sioje Vaižganto kūryboje".

Kalbant apie Vaižganto 
konfliktus, štai J. Brazaičio 
žodis:’’Semlnarljoje sangvt- . 
nlnkas, impulsyvus charak
teris buvo įstatytas į draus
mės rėmus- Į pareigos pa
jautimą bei supratimą Ir jos 
vykdymo reikalą, į griežtą 
intensyvų darbą kliūtims nu
galėti. Ir tai padėjo Tumui 
Išlikti visą gyvenimą mora
liai tauriam, religiškai Išti
kimam,pareigingam prisiim
tam kunigo pašaukimui. Bet 
seminarijos vadovaujantiems 
auklėtojams Tumas nesidavė 
nulenkiamas nuotautlnių įsi
tikinimų ir nuo drąsos ju<> ♦ 
pareikšti. Jis buvo pralenkęs 
savo auklėtojus tautinės są
monės raida Ir veikliu įsi
jungimu į tautinį darbą".

Yra latūralu, pabrėžia J . 
Aistis, kad plrmon galvon 
jis daugiausia kentė nuo 
dvasinės vyresnybės Ir savo 
konfratrų kunigų. Plrmon 
galvon konfliktas kilo dėl 
lietuviškumo, kur Tumas oe 
tik nėjo į kompromisus,bet 
buvo atkaklus Ir kietas. Ko
vojo vienas ir neslšaukė pa
galbos. Apie kovą dėl lietu
vių kalbos teisių Vilniaus 
vyskupijoje jis pats rašo:

"Visa kova su lenkais Ir- 
jerarchals teko Išlaikyti vie
nam vlltlnlnkul kun. Tumui . 
Redaktorlaul A. Smetonai 
neteko pačiam susidurti nė 
su vienu jerarclnu; jis tik 
pluiksna pažymėjo kovos e- 
tapus ir jų etiką".

Tumas Vaižgantas buvo 
daugialypė, kūrybiška asme
nybė. Teko Jam susikirsti Ir 
su prezidentu A.Smetona, l- 
ronlja gyvenimo keista, -dėl 
religijos ir krikščionių de
mokratų. . .

Jonas Aistis šiose apy
braižose Iš i naujo sukelia 
dėmesį šiai spalvingai mūsų 
gyvenimo asmenybei.

PAŽINKIME PRAEITI ! J.VENSLOVA

SENOVĖS KELTAI IR JŲ SĄRYŠIS SU LIETUVIAIS

Apie l ndęe ur op I e č lų protėvynę

Ir Sename Testamente rašoma, kad galatal buvę 
labai narsūs kariai, čia tektų dar pridurti, jog seno-

• vės keltai buvo linksmo būdo, mėgo dalias Ir buvo reli
gingi. Julius Caesar/B. G. VI, 18/ rašė: "Natlo ėst om
nium Gallorum admodim dedlta rellglonlbus".

*
Keltų religija

Kaip senovės lietuviai, taip Ir keltai tikėjo į po
mirtinį gyvenimą, garbi nę dangaus kūnus Ir didžiąsias 
gamtos jėgas: prof. L. Will /UO-1O76/ pažymėjo:Jų/kel- 
tų/ religija buvo garbinimas dangaus kūnų Ir didžiųjų 
gamtos jėgų. .. Karo dievaičio vardas Nemon jungėsi su 
pačiu Marsu". Sulig J. Caesar /De bello galllco/ seno- 

• vės keltai garbinę saulę, mėnulį, ugnį Ir kitas dievybes.
Jie turėję pašvęstas upes Ir giraites. Ypatingai 

branginę medį ąžuolą: J.Adelung /2-56/: "Ąžuolas pas 
galus Ir jų dvasininkus buvo didžiulėj pagarboj". Anot Is
toriko G. Dotttn A9-39/, nuo drus / gr. ąžuolas/ gavo pa
vadinimą dvasininkai druidai.

Būdami giliai religingi, keltai turėję nemaža savo 
dievaičių, deivių Ir nimfų. Pagal prof! C. Julllan /37-lOi/ 
Jų vyriausias dievas buvo Teutates, kuris laikomas tau
tiniu keltų dievaičiu, nes jis sukūrė pačią keltų tautą Ir 
buvo laikomas jų tėvu bei auklėtoju.

Poetas Lucanus mini keltų dangaus Ir audrų dievai
tį Taranus. Nakties dievaitis pas keltus buyo vadinamas 
Dttls: Dr .G. Muehlmann/63-112/ rašė:" Dltls pas keltus 
buvo nakties dievaitis”. Sulig B. Redfield/31-41/ senovės 
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keltai turėję vidudienio bei pietų deivę Ardulną.
Kadangi keltai garbinę saulę, tai jie turėjo Ir saulės 

dievaitį, kurį vadinę net keliais vardais: Sulis /lietuviš
kai būtų Saulis/, Atys /lietuviai kaimiečiai,kada saulė 
gaivinančiai šildydavo,sakydavo "atata"/ ir Belenas. Jis 
dar buvo vadinamas Ir gydymo dievaičiu, nes keltai tikė
ję, jog Atys gydydavęs Ilgas. Jau mūsų minėtas Istori
kas B. Redfield /31-262/ konstatavo: ’’Sulis buvo britų 
keltų saulės dievaitis". •

Anot prof. C. Julllan /37-1O2/, keltai garbinę žemę 
Ir turėję Žemės dievybę, kuri buvusi ne tik tautos, betlr 
dievų motina. Be kitų vardų, ji buvo vadinama Samele. 
Pas galus ji buvo vadinama dar Danu: B. Redfield /SI - 
91/: ” Seniausia galų deivė buvo Danu. . . Danu atstovavo 
žemę Ir jos vaisius".

Šalia mūsų jau minėto keltų karo dievaičio Nemon , 
keltai turėję pergalės deivę Epona: dr.L. Diefenbach 
/2O-335/: "Keltų tautinė herojė Epona buvo pergalės 
deivė. . .JI pasirodė, kaip žirgų dievaitė" Ir artimą karo 
dievui deivę Lltavls: A. Holder /32-245/ :" Deivė Llta- 
vls", kuri galėjusi būti artima lietuvių laisvės ! deivei 
Lietuva/ plačiau J. Venclova "Lietuvos vardo kilmė” 
1972/.

Tikybines apeigas attikdavę, dėvį baltais drabužiais, 
jų dvasininkai druidai, kurių rankose buvo Ir tautos švie
timas etc. Istorikas G. Dottln /19-45/ išvardijo keltų 
dvasininkų pareigas: "Druidai atliko religines, auklėji - 
mo, teismines Ir politines. . . Druidai buvo auklėtojai ga
lų /keltų/ jaunimo".

Švietimas
Kaip tautos švietėjai, druidai turėjo Ir savo mo

kyklas, kur buvo mokoma žodžiu: G. Dottln /19-56/; "Jų 
/druidų/ mokymas buvo žodžiu iš atminties."

Tačiau visas jų kultū rinis gyve ūmas buvo bardų 
/dal'.lų/, vatų /pranašų/ ir druidų rankose.kaip Ir pas
tebėjo dr. C.Kephart/44-287/: "Kultūrinio gyvenimo 
vadovai pas keltus buvo bardai , vatai Ir druidai". Pag
rindinė pranašų /vates/ pareiga buvo tyrinėti gamtoj ' 
dėsnius, o dainiai apdainuodavę, palydint lyrai, savo tau
tos žymiuosius įvyktus. Prof. H. D. Arbols/14-145/sako, 
kad keltų mokslą bei švietimą globojusi deivė Dana.

Keltų gyvenimo būdas

Seniausias airių įstatymų kodeksas Brehan kalba 
apie pirmykštį keltų gyvenimą, kur sakoma, jog keltai , 
sustkaldę į mažas kiltis, valdomas paveldimų vadukų 
/rlx/. O pati keltų vienybė buvo Išlaikoma daugiau ti
kybiniais patvarkymhls, nustatytais kilčių kunigų bendra
me susirinkime, kuris turėjęs daugiau tautinį pobūdį: 
prof. C. Julllan /37-96/ nusakė: "Iš tikrųjų, šis sfislrln - 
klmas /druidų/ buvo tautinio pobūdžio Ir tėvynės pras - 
muo". / ,

Prof. L.WQl /11O-1O78/ pabrėžė: "Tokiu būdu dru-’*- 
Idai sudarė pastovios tvarkos tautinę Ir patriotinę teo - 
kratlją. . . ’’ Visai panašiai buvo valdomos Ir senovės 
lietuvių kiltys Į J. Venclova /99-2O/ konstatavo: "Vadi - 
naši, tuo laiku /13 amž./ prūsai nebuvo atsiskyrę nub 
lietuvių, nes pačio Dusburg liudijimu, prūsai su lietu
viais Ir kitais buvo valdomi vieno aukščiausio kunigo / 
crlve/."

Skaitlinga keltų.bajorija užsiiminėjo karo žygiais Ir 
medžiokle.-Romėnų žymus karvedys J. Caesar /B.G./ 
mini narsius galų raitininkus, o Polyblos kalba apie 
svarbius keltų ginklus: kardą Ir skydą. Liaudis dirbo 
žemę Ir augino gyvulius.

Senovės keltai gyveno mediniuose namuose, deng - 
tuoše šiaudais ar skiedromis. Jie mėgo,kaip Ir lietuviai, 
savo trobos čiukurus puošti žlrgel als. Jie gyveno vle- , 
nasėdžluose ar nedideliuose sodžiuose. /b. d./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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M Ū S U, DARBŠTIEJI ŽMONĖS

Dr. Juozas Kaškells to- vo tautiečiams, 
rontlečlams geriausiai pa
žįstamas Iš pirmųjų,nauja
me krašte, gyvenimo dienų, organizavime, Radio valan- 
Tuo laiku čia bes (kurią lie
tuviai, prisimena kiekvieną 
savo ėjimą, ar tik didesnį 
žingsnį. Ar tai pastogės Ieš
kojime, ar darbo gavime, ar 
valgyklos pasirinkime./Pra
džioje visi valgėme valgyk
loje /. Ir koks tuomet buvo 
nustebimas, kai lietuvių ap
gyvendintame rajone, Dundas 
gatvėje, užėjus į Baltic res
toraną, už prekystalio esąs 
šeimininkas, prakalbino lie
tuviškai. Guvus, visiems be
sišypsąs, paslaugus valgyk
los savininkas kalbėjo lie
tuviškai. Kviesdamas užimti i Londone. Sveikata? sušluba

vus negalėjo tik nuvykti į. 
pereitą suvažiavimą Braz'- 
1 įjoję.

Žiūrint iš tos perspekty
vos, matosi, kad verslas Ir 
visuomeninė veikla buvo dr. 
Kaškelio svarbiausias dar

Vėliau dr. Kaškelį mato
me Paramos kūrime, Verslo

dėlės vedime, nekilnojamo 
turto’ prekyboje, naujų so
dybų planavime prie Simcoe 
ežero, kur net gatvės buvo 
pavadintos lietuviškais var
dais / Rūta, Nida /.

Dr. Kaškelis redagavo 
Verslo skyrių 1967 m. iš
leistoje knygoje Lithuanians 
in Canada. Šiuo metu jis yra 
Pasaulinės Antibolševikinės 
Lygos Kanados skyriaus pir
mininkas, aktyviai dalyva vęs 
tarptautinėse konferencijose 
Meksikoje, Washingtone,

tuviSKat. is.viesaamas užimu . 
vietą, jis priėmė užsakymą, ' 
©padavėjoms nespėjant, pats 
Ir patarnavo.

Tai buvo dr. J.Kaškells, 
vienas iš pirmųjų, versi įnin
ku. Tuo pačiu anose aplin
kybėse nemažai padėjęs sa-

buotės akstinas. Tai buvo 
tarsi, įgimtas, nuo pat jau
nystės puoselėjamas pomė
gis.

Dar anais metais dr. Kaš
kells studijavo prekybą Vie
noje, o 1929 m. Freiburge 
įgijo ekonominių mokslų 
daktaro laipsnį. Įvertinant 
jaunojo ekonomisto gabumus 
ir užsienio patyrimą, dr. 
Kaškelis tuoj pat buvo pa
skirtas finansų ministerijos 
r^ferantu. Tuo pačiu jis bu
vo pakviestas mokytojauti 
Aukštesniojo Prekybos Mo
kykloje.

Vėliau tlr. Kaškelis buvo 
Išsiusiąs į Angliją atstovau
ti Pien.oco įtro, o 1938 m., 
grįžęs į Kauną, atstovavo 
įvairių kraštų prekybos fir
mas. 1939 m. jis vadovavo 
verslininkų ekskursijai įpa
saulinę parodą New Yorke.

1940 m. bolšv/lkams įsi
brovus į mūsų tėvynę, dr; 
Kaškel Is 
kietiją, o 1941 m. grįžęs
Lietuvą, direktoriavo P r-

į Vo-

1958 metų ABN konferencijos Toronte prezidiumas, antras iš dešinės dr. J. Kaškelis.

UŽSIENIO REIKALŲ

MINISTERIJOS
PRANEŠIMAS

Kiekvienais metais per du milijonus kanadiečiu keliauja i užsienio 
kraštus, ir kai kurie jų turi sunkumų bei problemų keliones metu. Bet ir 
kai kurie asmenys neapsisaugo rizikuodami sugadinti savo atostogų 
arba tarnybines keliones nėmalonumais, kuriu dažnai jie galėtų 
išvengti.

įvažiavimo taisyklės i kita salį yra nustatomos tos šalies vyriausy
bes. Tos taisykles apima dali arba visus dalykus: ivažiavimo ir išva
žiavimo vizas, muitą, ivežama ir išvežama valiuta, sveikatos liudijimą, 
automobilio registracija bei įleidimą, tarptautini ir vietini vairuotojo 
leidimą, sienos perėjimo bei patikrinimo punktus, turistines korteles.

Naujausios informacijos turėtų būti gautos iš atitinkamos salias 
ambasados, konsulato arba kompetentingos kelionių agentūros,

įsidėmėkite — Kanados pasas ir gana dažnai sveikatos liudijimas 
bei viza yra reikalingi dokumentai. Be jų galite būti gražintas sekan 
čiu lėktuvu arba dar blogiau. . . galite būti pasodintas kalėjimarr už 
nelegalu ivaziavima.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TA'O REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD G IRIMAS IMA 

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

C F M

kybos Rūmams.
Vėliau, vėl pasitraukęs j 

Vokietiją, vadovavo Kempte- 
no lietuvių stovyklai, o 1949 
m. atvyko į Kanadą.

Dr. Kaškelis, tarp kitų, 
aktyviai dalyvavo ateitininkų 
organizacijoje Ir buvo vie
nas Iš Centro Valdybos na-

- Toronte dr. Kaškells ak
tyviai Reiškėsi organizuojant 
Bendruomenę, perkant pir
muosius Lietuvių Namus. 
Daug triūso padėjo gaminant 
verslininkų filmą / kuri jau 
yra baigimo stadijoj/. Per
eitais metais jis buvo Iš
rinktas Lietuvių Žurnalistų 
Centrinės Valdybos Revizl- 

.jos Komisijos nariu.
Kaipo plunksnos žmogus, 

dr. Kaškells bendradarbiavo 
Tautos Ūkyje, Kosmose, Iš
eivių Drauge, Versle, Į Lais
vę, Ryte, Naujoje Romuvo
je, Mūsų Kelyje, Nepr. Lie
tuvoje ir Laisvoje Lietuvoje. 
Išleisiu spaudos darbų ma
tome Krikščioniškas soll- 
danmas,Lietuvos Gintaras, 
Žemės ūVo produktų reali
zavimas, o 1954 m. Nepr. 
Lietuva Išleido Komunizmas 
be kaukės.

Vienu iš s Iprlansl į kūri
nių tenka 1 ilkyėl jo paskuti
nį darbą. Nežiūr'.nt mūsų 
patirties apie komunizmą, 
šiame leidinyje autorius | 
duoda įvairių detalių. Pasa
kodamas apie tą pasaulinę 
grėsmę, autorius patiekia1 
būdingą analizę: "Ten ko
munistiniam " rojuj ", šim
tui žmonių nebuvo nė dviejų 
komunistų " ps. 17 " Mes 
lietuviai gavome gerai pa-i 
justi, jog komunizmas sie-J 
kia ne " proletariato " ar 
kitokios kokios grupės pri
spaustųjų išlaisvinimo, o 
vien tik motinėlės Rusijos 

—r- jžęmių padidinimo", ps.17
KoittųnĮzmo galutinis tiks

lias yru pas nulinės t revoliu
cijos įvykdymas " ps. 19.

i, " Esmėje " proletariato dik- 
I tatūros •’* sąvoka yra pa-
■ prasčiausias muilo burbu- 
' las ". ps 31 " Tarybų Są- 
: jungoje faktiškai yra ne pro 

letariato diktatūra, o dikta
tūra proletariatui '. ps. 32 
" Rusijoje komunizmas įsi
galėjo dėl to, kad rusų liau
dis buvo tamsi ir neturėjo| 

i tautinės sąmonės ". ps 44
j. ;'Lietuvos pažintis su komu-
j nizmu be kaukės lietuviui 
: tautai kaštavo ir kaštuoja I 
i šimtus lūksi ančių-gerlaušių I 

lietuvių, nukankintų ir iš-j 
į tremtų į tolimojo Sibiro j 
• koncentracijos stovyklas " .] 
! ps 83 "Šioje kovoje negaili 

būti žiūrovų. Čia yra ,lk ko-1 
muilsta! ir antikomunistai.| 
Kas neina si antikumunls-
tais, prisideda prie komu
nizmo " ps. UO.

Nežiūrint, kad šita knyga 
parašyta prieš 21 metus, bet 
ji yra tiek aktuali, lyg būtų 
Išleista šiandiena. Autorius 

I turi dar užs(likusį kiekį eg
zempliorių. Besidomintieji 
pasiuntę $ 2 leidyklai / Nepr. 
Lietuva /, arba tiesiog auto- 

■ rlui / 1524 King W. Toron- 
J to /, Ont./ gautų knygą paš-

S. Pranckūnastu.

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vol. vok.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. StonUev;?iu», 1053 Albane! Cr.. Duvernay, P.Q. TEL. 669-8834

TAU PADĖTI. ___________ __ _____ _____

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakci jos patai pose 7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu- 
riŠkau Ji e .atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
- nebebūsi vienas. Jei nori daugiau infornracijų skambini;
Leonui G. 366-2548(namų) arba 489-5391 (darbo tel.), 
luozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.

1975.X. 15

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 GRAŽIU AP 
SAKYMŲ, EILĖRAŠČIŲ. ADV. M. SVEIK AUSKIEN Ė VEDA I - 

■šiNių patarimu skyrių. 'Metinė prenumerata tik $ 7.00

VE/’DRODZ/ą/

“It all started when I took this ehampigjrie flight
AT1OVA1. ENQtUUKn- ITO!!! L. A. k > ■ •

" Patikės; ir ne, bet viskas prasidėjo!kai 
laimėjau skridimą su sampano vaišėmis iš 
Los A ngeles. . . " ■

Jauna motina galų gale susitvarkė, taip , 
kad galėjo išeiti į svečius. Šeimininkę! pa
siūlius taurę, atsakė: "Prašau.vaikiškos • ••■r- 
porcijos..." ■■■■■

PRIX POUR PRIX VOTRE 
MEILLEUR ACHAT EST LA 
PEINTURE LA PLUS DURABLE 
Les pelntures qu’on quallfle “d’aubalnes” peuvent revenir plūs 
chėres A la longue, car II vous faudra repeindre plus souVent. 
VoilA pourquol nous recommandons la pelnture CILTONE de 
CIL.

GERIAUSIA IS GERIAUSIU 

KAINU IR NUPIRKĘ SIUOS 
DAŽUS N E SI G AIL E SI T E.

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

^Ciltone
Satin Latex 
’’teneur .1/

Latex mat

a CILTONE
Latex 

999 
gal.

^TEX SEMI LUSTRE

Seml-lustre 
CILTONE 

Seml-gloss 

11’.’
experts

DE LAŠALE HARDWARE 

W. THEROUX prop.

7 6 8 8 Edouard, LA SALLE. 

TEL. 365 - 04 70. «

TEL. 525- 8971.

ony 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O. 
portretą! - vedybos - krikštynos

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

LO

JUBILIEJINIŲ METŲ n

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
KAINUOJA: Chlcago|e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam m6n. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOJ,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III. 60608
2] Siunčiu —......... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą. pj
2] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų. <1
PAVARDE IR VARDAS ____________ ____________________
ADRESAS --------------- --------- --------------------------------r_____

5 psl.

5

5



Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje (O/) / -

Pirmutiniame ir didžiausiame m ja JI AA JI 
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 
K RE D! TO . KOOPERA TYVE-------------------------------------

830 Main St. East. tel. 544 7125
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieninis 
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.

MOKAME UŽ:

Depozitus (P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 7*4%
Terminuotus depozitus 1 metu 8’4%

IMAME UŽ,:

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10'4%

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

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ fi,000,00C

D A U G I A K U L T Ū R I N E SAVAITE

Daugiakultūrinę Savaitę 
rugsėjol9 d. atidarė Hamil - 
ton’o ir apyl. regi jono pir
mininkė A. Jones, dalyvau
jant Ontario Kultūros min. 
R. Welsh, vietos miesto sa- 
vivald. atstovui Ian Stout ir 
kitiems svečiams bei etninių 
grupių vadovams. Meninę 
dalį atliko Hamilton’© Mer - 
gaičių Choras Aidas su dir . 
sol. V. Verlka'čiu. Vaišėmis 
rūpinosi latvių pensininkų 
Įdubas.

Šventė vyko Dauglakultūrl- 
nlame Centre. Tai gana di - 
delis, trijų aukštų pastatas , 
miesto centre, skirtas etni - 
n tų grupių reikalams. Š^o
Centro pirm-kas yra T. H . 
Donaldson,kurio rūpesčiu ir 
pastangomis gautas šis pas
tatas iš federalinės valdžios. 
Valdybą sudaro įvairių tautų 
atstovai.

Etninių grupių maisto ga
mybos demonstravimą p ra
dėjo lenkų etninė grupė, to
liau sekė kitos grupės.

Savaitės bėgyje vyko į- 
vatrių grupių parodėlės, jų 
tarpe matėsi Ir lietuvių sta
liukas su eksponatais. Ge
rai, kad toks buvo, bet galėjo 
būti truputį geresnis, ir Ka
lėdų eglutė klek prašmat - 
nesnė...

Veikė ir Dailės paroda 
etninių grupių menininkams 
dalyvaujant. Išstatyta apie 
150 tapybos darbų. Iš trijų 
skirtų premijų, antrąją lai
mėjo Adolfina Zublenė. Pa
rodoje dalyvavo Ir antroji 
lietuvaitė, L.Stungeylčlenė .

Ta proga išuvo rodomos 
lenkų ir latviųfllmelės. Visą 
savaitę galėjai paragauti į- 
vairlų tautybių skanių pyra - 
gaičių su kavute ar arbata.

Metų bėgyje šiame Centre 

RUDUO ONTARI JOJE: mechanizuotai kertami kopūstai, kurių per dieną nuima 
viri 10 akerių plotą. Foto: Ontario Ministry of Agriculture and Food. ,

vyksta anglų kalbos kursai, 
amatų darbų kursą'. Neturį 
savų patalpų įvairūs klubai 
gali čia susirinkti posė
džiams. Naujieji ateiviai ga
li gauti įvairiais reikalais 
patarimų. Centras atldary - 
tas kasdien nuo 8 v. 3Omin. 
Iki 1O vai. vakaro.

Besilankant Centre, buvo 
malonu pažinti M.Maslonę , 
kuri čia savanoriškai dar
buojasi jau Ilgesnį laiką. Jos 
dėka buvo įeita į bibliotekos 
kambarį. Erdvus kambarys, 
jame daugybė lentynų, o jo
se vietomis nemaža' ir kny
gų ir tarpais už rasas,kuriai 
tautai šis kultūros lobis pri
id aus o. Prieiname ir prie 
lietuvių skyriaus. Jame ma
tome. . . vieną knygą-Llthua - 
nians In Canada. Laikraščių 
dalyje pač lupinė jau tik T.Žt-t 
barius.Nors norėjosi rasti 
aauglau spaudos, deja, nepa - 
vyko, nes jos nebuvo. Zp.

R am o venų žinios
KLKVS-ga, Niagaros Pu

siasalio Skyrius rengia ne - 
paprastai iškilmingą Lietu
vos Kariuomenės Šventės 
minėjimą. Į St. Catharines

26 atvyksta dar negirdėtas čia 
CLEVELAND’o RAMOVĖNU 
VYRU CHORAS. Akompo- 
nuoja G. Karsokienė, vado
vauja Julius Kazėnas. Pas
kaitą skaitys,taip pat iš Cle
veland’o, mokytojas Pr. Ka
rai ius.

Kaip žinoma, šis choras 
su dideliu pasisekimu daina
vo Amerikos lietuviškose 
kolonijose.

Šventė į vyles lapkričio 22d. 
šeštadienį 6, 30 v. vakare,

Visiems gerai papietavus 
Ir Iš Lokio br.ro ’žalsaklus 
po pakartotiną stlprumėlį, 
vienas pilietis įpuola j sen
timentalią nos! alglją. Prie to 
paties s alo sėdį, sekmadie
nio popietei į Lietuvių Namus 
atėję bičiuliai tariasi nebe
suprantu savo bendro. Ypač 
neaiški jiems toji vieta, kur 
daugiau truktelėjęs pilietis 
prlesalkauja Ištikimybę pa
vergtai tėvynei. Jos pasiil
gimas ir didžioji nostalgija 
yra išaugę į tokį emocinį 

’impulsą,kad jeigu būtų gali
mybė, jis keltais pareitų į 
savąją tėviškę. O dabar, tar
si pasityčiojimui, vakar jis 
sužinojęs,kad jau antrą kar
tą negalėsiąs dalyvauti net 
Vasar’n 16 minėjime. To 
pr i e ž as t T m i esąs ko 1st as 
sumanymas, kad Ir sekanti 
nepriklausomybės šventė 
bus rengiama " Palemone ". 
Jis dar niekuomet nėra pra
leidęs to didžiojo, mūsų 
krašto laisvę ženklinančio 
pareiškimo. O šiemet jis ten 
nebuvo. Dėl to jam buvo la
bai skaudu, lyg netekus vie
nos iš šviesiausių dienų. 
Tuo labiau, kad ta proga to
rontlečius aplankė 'r jiems 
žodį tarė tautos didvyris Si
mas Kudirka. Kai jis tik pa
biręs, kad sukantis šventės 
minėjimas bus vėl rengia
mas toje pač’oje vietoje, to
se nepasiekiamose lanką 
platybėse, jis labai suslrū-

Slovakų salėje, Welland ir 
Page gatvių kampe. Sekma
dienį, 1O v. ryto, Žuvuslems 
už Laisvę iškilmingos par 
mal dos. N lagaros Pus ias ai lo 
Ramovėnams šįmet suėjo 20 
veiklos metų jubiliejus.Per 
tą laiką jie gaivino no tik NP 
lietuvių širdis, bet ir toli
mesniųjų kolonijų. J'e vi
suomet suruošdavo geras 
programas, kviesdavo meni
ninkus ir iš toliau. Tad Ir šį 
kartą netenka abejoti, kad 
programa bus pažymėtinai 
įdomi. Choro vadovas J.Ką- 
zėnas sako, jau repetuojant, 
ir jūsų žiūrovų neapvilsime.. 
Tad lapkričio 22 d visi ir 
iš visur į St. Catharines ’.

Lietuviškas melodijas 
gros orkestras,veiks baras, 
dviejų rūšių loterija ir kiti 
įvairumai.

Vienas iš rengėjų

• Lapkričio 8 d. Ramovėnal 
kviečia narius ir prijaučian
čius į prieškalėdinį kalakutų 
šaudymą, kuris įvyks V. Bo- 
liūno ūkyje.

Valdyba 

plnęs Ir kas galėjo sugal
voti tokią nesąmonę, kur 
nenueina nei tramvajai, ne
važiuoja nei autobusai, o 
jam, neturint mašinos, negi 
būtų įmanoma lėktuvu ten 
nuskristi...

Tik dabar pietautojai su
pranta tikrąją reikalo pras
mę. Jie Irgi žino, nesenai 
torontlečius nusiebinuslą 
naujieną, kad jau antrą kar
tą Vasario 16 minėjimas bus 
ne Lietuvių Namuose. Ne 
tuose puikiai atnaujintuose, 
bevelk naujai perstatytuose 
rūmuose, ’curie yra ne tik 
geriausiose miesto vietoje, 
bet ir pačiame lietuviais ap- 
gy/endi itame rajone. Ir vi
sa tai motyvuojant keistais 
pretekstais, įrodinėjant sa
vų namų netalpumą, jų ne
tinkamumą. Tuo tarpu anks- 
člau, prieš šių Namų įsigi
jimą, svarbesniems minėji
mams ar didesnėms šven
tėms būdavo nuomojama 
iiatinkamos patalpos. Ir 
reikia tik stebėtis, kad vi
sais, net išimtinais atve
jais nosis!rinkdavo daugiau 
kaip tūkstantis žmonių. O 
mūsų atveju, pertvarkius 
Namus, išpuošus visas pa
talpas, didžioji salė su erd
viais balkonais gali sutal
pinti virš tuksiančio dalyvių. 
Todėl išeinant iš tos nr'k- 
metikos, nėra pateisinama 
apeiti savuosius Namus ; 
rengti minėjimą kažkur už
miestyje, vargiai pasiekia
moje Ir daug kam net neži
nomoje vietoje.

Tuo tarpu į pokalbį įsiter
pia vienas, gan soltdnas, ge
rai apsirengęs vyras. Išsi
imdamas Iš elegantiško por- 
clgaro karališko Ilgio ei
ga ve ;ę I r jią -užs irūkydam as 
jis sako, lead šiuo atveju tu
rįs gerą naujieną. Jam yra 
tekę kalbėtis su įtakingais 
visuomenininkais, kurie ir
gi susirūpinę šiuo reikalu. 
Turint omenyje tą nepatogią 
vietą užmiestyje, susidariu
si torontiečių grupė Vasa
rio 16 minėjimą rengia čia 
pat, Lietuvių Namuose Tam 
jau yra numatyta platesnės 
apimties bet kondensuota 
programa ,lr tariamasi dėl 
svarbiausio kalbėtojo. Todėl 
jis pataria sentimentaliam 
piliečiui nebeliūdėti, nes se- 
kanč ios ne pr iki ausomybės 
šventės minėjimui vykstant 
savuose Namuose, jis tikrai 
galės dalyvauti.

ICSl LIETUVIŲ NAMAI
Išeivijoje gyvenančiai tau

tai svarbiausia yra žmonės , 
jų atsparumas prieš sveti
mus vėjus, jų galvojimas, jų 
pasiryžimas likti savotautos 
vaikais. Šioje darbo srityje 
dar išviso mūsų nieko nepa
daryta. Per 20 metų mūsų 
patalpų grindų plotas padi
dėjo apie 7 kartus, valdomas 
turtas-galperl5 kartų, o na
rių skaičius palelio tik 2. 4 
kartų. Dabar turime 1300 
narių gal Iš 1O. OOO lietuvių ’ 
Toronte. Narių skaičius la
bai lėtai didėja. Turint gal
voje, kad didelė narių dalis 
jau yra apie 60 m. amžiaus, 
tai bendrai, reikia galvoti , 
kad narių mirtingumas gali 
pakilti iki 1O %į metus. . Tad 
tik narių skaičiaus išlaiky
mui kas savaitę reikia įra
šyti bent po 2 Ir 1/2 narių.

Praeitą sekmadienį LN 
popletėn susirinko virš 200

8’/2%
7Vi%
8*4%

6%

MOKA: 
už 1 m.” term. dep. 
už taupymo s-tas 
už pensijų planų 
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 10 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $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 RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025-----  Namų tel. 277-0814
2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

žmonių. Kalkurle atsilankiu
sieji užgyrė, kad popietės 
menėje atsirado Ir mažų 

I staliukų.
Iš toliau atvykusių svečių 

knygoje pas įrašė:S. Szewzuk, 
LaSalle, Quebec, J. Ir P . 
Butkal Ir O. Ir K./ Kuduk lai 
Iš London, Ontario.

Karaliaus Mindaugo Menė
je psrelto sekmadienio po
pietį vyko retas minėjimas - 
puota: p.p. VUenbrektų 50 
m. vedybinio gyvenimo su
kaktis. Šiose retose auksi
nėse vestuvėse dalyvavo apie 
200 asmenų.

Spalio mėn.16 d. ,LN žada 
įvykti Lietuvių Inžinierių Ir 
ArchitektųSąjungos skyriaus 
sus trinkimas.

Svarbus L N informacinis: 
susirinkimas,į kurįkvlečla— 
ml nariai Ir nenarlat, įvyks 
spalio mėn.19 d., 3 vai. p.p 
Karaliaus Mindaugo Menėje .

Sekmadienį, spalio 19 d., 
Karalienės Mortos Svetainė - 
je įvyks Lietuvių / Evangelikų 
padėkos pietūs. Pradžia 11 v. 
dienos, nes norima užbaigti 
iki LN susirinkimo pradžios.

Spalio mėn. 25 d., šešta
dienį, 7 v. v. Karaliaus Min
daugo Me nėję numatomi Jau
nimo šokiai. Tikimasi,kad į 
juos daug lietuviško jaunimo 
atsilankys.

Nario įnašus įmokėjo:
J. Venslovaltls $1OO,-; R. 
Mikalauskas Ir A. Milašius 
/Meles/ po $ 75,-; M. Ma
karenko $ 50, - Ir A. Vaitkų-' 
tėA.-$lO.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS
TORONTE
Vytauto Didžiojo Lietuvos 

Karaliumi vainikavimo diena 
1430 m. rugsėjo 8, buvo pa
minėta Toronto Lietuvių Na
muose Gedimino menėje.

Minėjimą pravedė tarpor- 
ganlzaclils komitetas, ku
riam prlmlnlnkavo dr. J. 
Kaškells.

Lietuvos Generalinis Kon
sulas dr. J. Žmludzlnas iš
ryškino Tautos šventės 
prasmę, Iškeldamas Vytauto 
Didžiojokarūnavlmosl reikš
mę Lietuvių tautai, Jo norą, 
kad Lietuva būtų nepriklau
soma valstybė šalia Lenki
jos, kaip lygi tarp lygiųjų 
visose srityse. Deja, kaip 
žinome, to laiko lenkų vy
riausybė pagrobė karūną Ir 
sutrukdė karūnavlmasį.

Konsulas kvietė kasmet

IMA:

9!4% už asm. paskolas 

9’/i % už mortgičius

minėti Tautos šventę, kuri 
Lietuvoje buvo įvesta 1930, 
Vytauto Didžiojo metais, Jo 
500 metų mirties sukakties 
proga.

Pagrindinę paskaitą apie 
Vytautą Dydi jį paruošė Inž. 
M. Meiliūnas .Jam sergant, ją 
perskaitė jo žmona p. Mel- 
llūnlenė.

Šioje kruopščiai paruošto
jo paskaitoje buvo nupasa
kota visa Vytauto Didžiojo 
veikla su įdomiais epizodais. 
Jo santykiai su Jogaila, len
kais, kryžiuočių ordenu, ru
sais, totoriais Ir kt.

Buvo įdomiai atpasakoti 
Žalgirio mūšio faktai, Vy
tauto vadovavimas, strate
gija, laimėjimas.

Įdomus faktas Iš Žalgirio 
mūšio: sumušus kryžiuo
čius, pakrikę jų likučiai pa
sitraukė į Magdenburgo pilį 
be ginklų, be maisto atsar
gų. Tuomet lietuvių - lenkų 
armijos galėjusios kryžiuo
čius galutinai sunaikinti. De
ja, apsupimas pilies Įvykęs 
po kelių dienų, kuomet kry
žiuočiai prisivežė maisto 
atsargų Ir papildė karines 
jėgas.

Jeigu tuo laiku būtų buvęs 
sunaikintas kryžiuočių ordi
nas, tai nebūtų buvę Prūsi
jos karalystės , gal Ir pel 
I ar IT pas aulinio karo. Lie
tuva dabar turėtų mažiausia 
15 mil. gyventojų Ir būtų ne-■ y 
priklausoma ?.. . Tokią Iš
vadą padarė paskaitininkas.
Gal Ir taip. Dėl Istorinių
klaidų, kurias padaro val
dovai, dažnai tautos kenčia 
šimtmečius...

Programos pabaigai ak
torė L. Nekrošienė perskai
tė Iš Vinco Kudirkos raštų 
” Lietuvos tilto atsimini
mai ” Ištrauką.

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Pabaigoje dalyviai 
buvo pavaišinti kava Ir py-L_^ 
ragaišiais.

Svečių tarpe matėsi be
velk visi torontiškiai sava
noriai - kūrėjai, kurie buvo 
susodinti pirmoje eilėje. J.

• Stasys Banells buvo susir
gęs Ir gulėjo ligoninėje.
• Mirė Bronius Krasauskas, 
kuris palaidotas per Prlslkė- 
mo bažnyčią.
• Dali. H. Žmuldzlnlenės 
dailės meno paroda Įvyks š. 
m. lapkričio 8 Ir 9 dienomis 
Prisikėlimo parapijos salė
je.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

♦
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MeSKCRlOJIMtiS
> B. Vaičaitis
(P rad Ha 2 l numeryje)

Didelė klaida, manevruo
jant žuvį į kra tą, laikyti, 
kartelę, nukreiptą žuvies 
link, nes tuomet kartelės 
elasti gumas nustoja savo 
rolės. Kartelė turėtų būti 
Iškelta aukštyn arba nusukta 
Į šoną 90 1. kampu į ta pusę, 
iš kurios žuvis artėja. Tuo
met kartelės elastingumas 
Ir šniūro Ilgis, kartu su 
špullos jtampa, neduos pro
gos žuviai staigiu smūgiu 

—'^numušti šniūro.
Sportininkas, meškerio

damas, daro didelę klaidą, 
manydamas, kad žuvį, pri
sitraukęs per 3 metrus prie 
kranto, jis jau beturįs gerą 
kepsnį. Tai žuvies paskuti
nis ir d džiausias įsltvirtl- 
Tmas : ji trenkia visa jėga, 
jeigu nėra nuvargi nta. Todėl 
didelę žuvį, prieš traukia nt 
į tinkliuką, reikia taip nu
varginti, kad ji pilvu apsi
verstų aukštyn, arba jau vi
sai pasiduotų jūsų kontrolei. 
'z Traukiant žuvį srovėje, 
kur bėgantis vanduo ar ver
petai, reikalinga tinkliuką 
panerti vandenin pasroviui 
ir žuvį traukti pavandeniui 
ant tinkliuko. Priešingai da
rant jūs nepatrauksite di
desnės žuvies prieš vandenį.

Žuvis retai kada nusimuša 
mo kabliuko 30 metrų gilu

moje, bet daugumoje nu
trūksta 3 metrų atstume nuo 
meškeriotojo. Taigi, spor
tininkas privalo būti pasi
ruošęs kovai, kai žuvis ar
tėja į zoną 2-3 metrų atstu
me.

Jeigu d dėlė žuvis nėra 
pakankamai nuvarginta, rei
kia, laikant įtemptą šniūrą, 
leisti jai nerti dar kartą į 
gilumą ir ten kartoti iš nau
jo varginimo procesą.

Dažnai žuvis užneša meš
kerę už pasi lėrusių rąstų ar 
vandeninių žolių. Metant 
meškerę į taikinį, rėkia pir
ma numatyti žuvies iš van
dens Ištraukimo galimybes. 
Tokios galimybės nesant, 
protingiau yra parl nktl kitą 
užmetimo taikinį.

Šniūrui užklluvus už uolų, 
reikia bandyti traukti žuvį 
per šlap'.as, slidžias uolas 
ar medžius, kur yra ma
žiausias trinties pasiprieši
nimas.

Didelę lydeką iškelti iš 
vandens ant plono šniūro yra 
neįmanoma. Reikia nuvar
ginti ją taip,kad ji pasiduotų 
jūsų kartelei, tuomet, pri
sitraukus prie laivo ar 
kranto, su nykščiu ir rodo
muoju pirštu taip užspau- 
džamos lydekos akys, kad ji 
parallžuojama Ir taip iške
liama iš vaide ns į krantą,

kaip šlapias pagalys. Ypa
tingai didelė lydeka, virš 1O 
kg. , tai operacijai nepasi
duoda .

Kovojant Ugal su didele 
žuvim srovėje, žuvies bur
noje prie kabliuko atsiranda 
skylė Ir, atleidus šniūrą, 
kabliukas pats atsikabina Iš 
burnos. Todėl meškerioto
jas turi būti atsargus žuvį 
Išsivedęs į ramų vandenį, 
nes žuvis dar turi galimybę 
pabėgti.

Meškeriotojas, pats ne
matydamas žuvies, gali su
prasti, kada užsikabina dide-

kūs, mažai ar visai nepasi
duoda jūsų kontrolei. Tuomet 
reikia pradėti ją varginti gi
lumoje, neleidžiant sustoti, 
traukiant palengva meške
rės šniūrą. Jeigu žuvis eina 
tolyn pastoviai, geriau duoti 
daugiau šniūro, negu jėga 
bandyti sugrąžinti į krantą. 
Žinoma, priklauso nuo šniū
ro atsargos ant jūsų špullos. 
Jeigu atsargos šniūro ant 
jūsų špullos nebeliko, tai ši 
partija pralošta.

Tik rovė
Krentant vandens lygiui, 

žuvys koncentruojasi ir jų

■ Talkos Valdybos Pirmininkui,
Į Kooperatininkui, 

A. A.
f AL FONSUI VAINAUSKUI
[' mirus, liūdinčia, žmono ZITĄ, dukra INA ir
Į kitus gimines, nuoširdžiai užjaučiame ir
I kartu liekame giliame liūdesyje.

HAMILTONO LIETUVIU KREDITO 
KOOPERATYVAS“TALKA"

J

lė žuvis. Jos judesiai van-1 aktyvumas didėja. Kylantis
denyje yra lėti Ir savaran- vanduo didina žuvų gyvena-

4

KALĖDINĖS dovanos
Tik per Angliją ----  greičiau, pigiau, geriau. Siūlome augžtos kokybės
dovanų siuntinį, kuris bus naudingas kiekvienai šeimai Lietuvoje.

KALĖDINIS 1975
3 metrai puikios vilnones angliškos medžiagos eilutei; 2.75 m. storos 
"crimplene" medžiagos moteriškai eilutei arba moteriškam apsiaustui; 
vyriški nailoniniai marškiniai arba bliuze; vyriškas arba moteriškas labai 
geros rūšies megztinis; 1 vilnonė gelėta skarelė; 2 gėlėtos nailoninės 
skarelės; 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių (arba nailoninių) kojinių;
1.80 m. "crimplene" medžiagos suknelei (arba 1 sv. vilnonių mezgimui 
siūlų); I sv. šokoladinių saldainių; 20 angliškų cigarečių.
Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $160.00

Paruošiame specialius maisto gaminių siuntinius 1975 m.
Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis ...........................................

Tam, kas nori pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus: 
3 m. labai geros angliškos medžiagos eilutei 
Stora su ornamentais "crimplene" medžiaga — 1 m. 
"Crimplene" medžiaga suknelėms — 1 m. 
Nailoninis kailis moteriškam apsiaustui 
Dirbtinis minkąs moteriškom apsiaustui 
Vilnone medžiaga žieminiam apsiaustui 
Vilnone gelėta skarelė 
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 
Įvairių spalvų perukai 
Nailoniniai marškiniai 
Vilnoniai arba "oeryleno" nertiniai 
Lietsargiai "Telescopic" 
šitos kainos yra su sovietiniu muitu. 
Reikia pridėti tiktai persiuntimo išlaidas

Priimame užsakymus: autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos apa
ratų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių 

negalima iš čia pasiųsti.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvę ar kitas šalis.

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England 

Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas

$50.00

$45.00 
$ 7.00 
$ 6.50 
$33.00 
$54.00 
$36.00 
$ 8.00 
$10.00 
$30.00 
$ 9.00 
$19.00 
$10.00

$J7.00

mą teritoriją ir slopina jų 
aktyvumą.

Kai kurios žuvų rūšys yra 
aktyviausios neršto periodu 
Ir tuomet yra jų aukšlauslas 
biologinis variklis.

Meškeriotojo,laimikis yra 
me įkas, jeigu matomumas
vandenyje yra mažiau kaip 
2 pėdos Ir toje vietoje žuvys 
sau maistą medžioja žiūrė - 
damos. B. d

sudbu
METAI BE PRANO GRIŠKONIO

Laikas bėga risčia, bet 
geri žmonės, mylėję tėvynę

dėl jos slęlojęsi Ir dirbę, 
neužmirštami. Toks buvo a. 
a. Pranas Grlškonis, miręs 
1974 m. spalių mėn.17 d., 
palaidotas Miss išauga lie - 
tuvių kapinėse. Jau metinės . 
Mielai jo žmonelei Liucijai 
ir dukrai Zitai dar Ilgai
skaudžios ašaros plaus vei
dus, prisiminus mylimą vy
rą ir tėvelį. Nes jos mylėjo 
jį, jis mylėjo jas Ir dėl jų 
aukojosi. Sudbury | lietuviai 
jo ilgai nepamirš.

A.a.Pranas Grlškonis bū
ro kilęs iš gražiosios Vinco'

(Nukelta į 8 psl.) . <

V Bačėnas All Seasons Travel, bd
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais

_ betkur pasaulyje skambinti
TORONTO, ONTARIO • . coo OCO1
M6R ix6 tel. 533-3531

DIDELĖ NUOLAIDA KAINŲ (iki 60%) SIUNTINIAMS I

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

■ ’ '■ 1 . I
- • ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS(Body) TAISYMO I 

IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.
(Lietuviams duodame spec i a! i Cį nuol aido)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS. :

SAVININKAI: V Sušin sk as 389 - 057 1 ir J. Zovys 365- 3252.

Medžiaga suknelėms- Crimlenr, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentinė rūšis

1

UUOODLnnO-ŠUTOmOBILE LTD.

1550 BOUL. NEWMAN BLVD., 
LASALLE

363-7424

Phjmoutfi

[iiimsimj

[jmions ūodęc

i pVtNTt S.HVKI

ICHRYSLER - CORDOBA - PLYMOUTH - 

Į DUSTER - FURY - GRON FURY

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

Kreiptis pas agentūros atstovų(Ron) 
Arunq Mockų.

(Dirbės 2 metus Trans I stand Co.)

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

> Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainas
pri®.:narr.os - fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-2912

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION R E G’D. 

89 Orchard Street, La Salle,P. Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir daiymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir orieinamomi s kainom, s.

- tel. 366 6237/3896

JUOZAS G RAŽ Y S 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

6396 Bannantvne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183
J

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma- 

o vandens tie- 
i įkainavimas.

Plumbing & Hearing kontroktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1975. X. 15

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
X Z PRISTATYMAS
(____ 3 VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

— puse rcuinor. f , .. . v
Angliška mediiogo 100% vilnonė. Vilnone arba polyester'io - nuolaida iki 60 %. 
Skarelės vilnones orbo Silkinės ir naujausiais pieniniais.
Megztukai, golfui ir puloverinioi - didžiausios pasirinkimas specialiomis

kSoterTlki paltai • Borgano (art..fu.) įvairaus dydžio tik $49.30.

Vyriiki megzti marškiniai (konodiški) - pusė kainos. Taipgi, daugybe 
kitu daiktą, reikalingu Lietuvoje.

Siuntiniu. .iunčiom. paoro.tu ir oro poitu. Priimam. ui.okymu. automobiliam., 
ž./dytuvom., r.lovizifoms, pinigą CortNico.es ir k,. (Turim. 22 motą patyrimo). 
P.oSom. uSoiti ir puikinti.. JO /• PARCEL SERVICE, 3891 $t. Lawrence Bl vd.

n.O.L. Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 9098.

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus 
________ — Burlington — Venture —

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

e Mano specialybė ir laiptu bei sienų isklajimas. 
e Padarau madingus pakeitimus.
e Pristatau i namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir 

Įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 7 68 -6780 — 7962

LEFEBVRE & ROBERT
INC

R D A V I M A SP A

KRAUTUVES

ĮVAIRIUV- •-

BALDU

PER

3

AUKŠTUS

AMEUBltMlNT - fUKNITUItt

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887 
į 7643 CFMTRALE 380-1282 (DECORATION) I

GLEANER AND VALEI Bcnvicc s_ i ^^lAl
NETTOYEURS - CLEANERS / LUs

7661 -A CENTRALE 495-90e Avė. 
365-7146 366-1143

ROBERT RICHER
TEL. 365
RES. 366

61 1 1 
0066

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS

į V E R T I N I M A I 
NEKILNOJAMO TURTO

PASKOLOS PASKOLOS
Visokeriopi kiti patarnavimai

_ 7AR7 CENTRALE
Immeubles RICHER Realties Enrg. suite 301

COURTIER BROKER LASALLE, OuE.
H8P 1 L7

7

7

CortNico.es


NL rėmėjai
NL rėmėjo pre lumeratą $15 
dol. ar daugiau apsimokėjo 
šie pre lumeratorlal: Bernar

das Naujells Iš Toronto, Vy
tautas Liesunaltls IšMoitre- 
allo, Jonas Astravas Iš La 
Salle, Bronius Zinkevičius Iš 
Fulford, P. C.
Parėmė aukomis: Prisikė

limo bankelis Toronte $1OO; - 
Sudburlečlal Petro Jutello 
mirties atminimui $70; B. 
Bačiūnas, Amerikos lietuvių 
Gydytojų sąjunga po $25; J. A. 
$20; iš JonoGedvtlos laidotu
vių $15; Antaias Saladžius 
$1O; Dr. V. Sniečkus, Vytas 
Urbonas po $5, 50; Justinas 
Stropus, Andrius Matusevi
čius, Martynas Krligells, Br 
Zinkevičius, Br. Mozūras, 
Kazys Bartys po $5; B. Bu - 
joklenė $3; Stefa Stasienė $2, 
50; M. Juodviršis, V. Miš
kinis, E. Llnkūnienė po $1, 
50.

Visiems parėmuslems laik
raščio leidimą, nuoširdus 
ačiū. NL.

člau, kad už atsilikus lūs mo- f 
kesčių, turime mokėti dau
giau už persiuntimą. Tokias 
laikraščių kopijas vadina non 
subscriber’s - reklaminėmis. 
O ypatingas prašymas JAV- 
se gyvenančių skaitytojų at
kreipti dėmesj į virš mūsų 
prašymą, nes persiuntimo 
Išlaidos į JAV pakeltos net 
dvigubai. NL.

ADAMONIO INSURANCE AGENCY INC.

® Nuoširdžiai prašomi visi 
skaitytojai apsimokėti pre
numeratas, o ypač atsiliku
sieji. Esame l formavę a nkš-

• Montreallo Jautimo va
kare spalio4 d. Šokio Mara
tone dalyvavusiems buvo 
paskirtos premijos: 
-Daugiausia rėmėjų ir pini
gu surinko,Ina Lukoše/lčiūtė 
/ $1O, -plokštelei pirkti/
- Daugiausia rėmėjų- Vida 
Morkūailtė / pora margų 
kojinių/
- Vyriausias šokėjas-Stasys 
Rutkauskas/ plasterlų dėžu
tė/
- Jauniausi a šokėja-Audra 

Verbyla’.tė/ pora kojinių/
- Geriausias mankštinto]is- 
Petras Drešerls/ kojoms 
muilas/
- šokėjas su didžiausioms 
kojom s-Šarūnas Glrlnls/ba- 
tams 12 dydžio pamušalai/.

• Mirė Mykolas Re i natas apie 
70 metų amžiaus. Paliko žino
tą Oną. ir kt. artimuosius.

Petras Adomonis

(P. Adamonio Chart ere d Insurance Broker patarimai)

m lauš los, o kai gausite at
naujinimą - paaiškės ir tik
roji padėtis, nes daugumoje 
tos draudimo bendrovės,ku
rios siūlė žemesnes kalnas, 
dabar savo kalnas pakė
lė aukščiau negu tos, kurios 
nesišvaistė su pažadais. Yra 
bendrovių, ėmusių žemes
nes kalnas, kurios šiuo me
tu visai atsisakė drausti net 
gyvenamus namus.

Šiandien jau yra labai 
rimtai svarstoma, kad nepa
tartina apsidrausti,kur ben
drovė ar agentūra nieko ne
gali pasiūlyti daugiau kaip

Laikas nuo laiko Jus pa
siekia mūsų pasiūlymai ap
drausti. Žinoma, Jus Ir da- tik žemesnę kalną, 
bar turite draudimą, todėl 
kelstumėte draudimo bend- namų Ir automobilių srityje 
rovę ar agentą tik dėl ap- padarė didžiausius pakeltl- 
skalčlavimų, kurie rodytų, mus. Tai kas gi yra pasto- 
kad tai apsimoka.

Būtų gerai, kad mūsų 
agentūros atstovaujamų 
bendrovių draudimo kainos 
visada Ir visiems draudi
mams _ žemesnės negu 
kitur. Šito negalime pažadė
ti, kaip lygiai Jūsų dabar 
mokomos

Infliacija - ypač pastatų -

vu - užtikrinta ? - Visa tai, 
kas yra normalu. Jei imsi
me kalnas - tokios kainos, 
kokias diktuoja dabartinė pa
dėtis, - ar pramatoma pa
dėtis, bent 2-3 metus pir
myn.

Apsidraudimo forma - pa-,, 
kainos nėra že-| slrenkant savistovų apdrau-

dos agentą, kuris atstovau
ja keletą plačios apimties 
draudimo bendrovių Ir žino 
visus Jūsų draudimo reika
lus - gali atatinkamai pla
nuoti.

Kviečiame apsidrausti per 
mūsų agentūrą. Apart virš 
minėtų reikalavimų, mūsų 
agentūra yra žinoma geru Ir 
greitu patarnavimu nelaimės 
atveju. Agentūra pasiekia
ma bet kuriuo metu ir bet 
kurią savaitės dieną. Apta
riame reikalus savo - lietu
vių kalboje.

Kviečiame apsidrausti da
bar, nelaukiant, kaip pavyz
džiai rodo, kai grupinis 
draudimas nedraus, kai am
žius senesnis ateis,kai daž
niau nelaimių pasitaikys, ar 
ne taip patraukli nuosavybė 
bus įsigyta, ar " dėl susi
dėjusių aplinkybių " - pasi
darysite nereikalingi kitur.

METAI BE PETRO . . "

gražiąsias Dzūkijos apylin
kes. Džiaugsmo Ir liūdesio 
valandėlėse jo lūpose matėsi 
šypsena, žodžiuose girdėjosi 
tėvynės Ilgesys Ir rūpesčiai 
dėl jos.

Būdamas tėvynėje, daug 
dirbo Ir kovojo dėl jos, emi
gracijoje- Kanados žemėje , 
taip pat dirbo Ir aukojosi 
tautiniams reikalams. Buvo 
kuklus Ir nesldldžluodavo. 
Nepakeitė jo ir šio krašto 
geras materialinis gyveni
mas: samanota bakūžė Ir 
prie jos ąžuolinis smūtkells* 
jam buvo svarbiausia.

Mirties metinėse liūdi
me, jį. Ir jo atliktus darbus 
broliui emigrantui' lietuviui 
Ir tėvynei prisimename.

Tebūna lengva, nors ne 
Tėvynės-Dzūkljos, bet Ka
nados Mississauga lietuvių 
kapinių smėlėta žemelė pri
glaudusi Ir Sudburlo virš 20 
gerų lietuvių.

J. Kručas
(Atkelta is 7 p si.) 

Krėvės aprašytos Dzūkijos . 
Tas gražusis L lėtu vos kam
pelis jam įkvėpė tėvynės 
meilę. Jis mylėjo Lietuvą ,

' P dvardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

GM

P rašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

LEONAS GUREOCAS 
Salat Managar 

(Liatuvit atstovai)

Conseillers juridiques - Title AttorneyB

?2)£auLi£,U
NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, La Sali 

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

kreipiasi, jų tarpe ir lietuviams.

8BS7 VERDUN. VKROŲN S7O2 CBNTRALI, LaSALLB

MONTREAL WEST 1 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ir Astro 
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 

NESITIKĖTINAI geros sąlygos 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• Lietuvos kariuomenės švcn 
tės minėjimas Montrealyje 
yra numatytas lapkričio 23,d., 
sekmadle lį Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Įmlnėjlmąsu 
paskaita yra pakviestas majo
ras R. V. Paukštaltls, kuris 
dirba generaliniame štabe 
Ottawoje. Minėjimo reigl - 
mul yra susidaręs komlte - 
tas.

GERA PROGA

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rne Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488- 8528

DR. V. G1R1ŪN1ENE
Dantų gydytoja

Montreal.

NL redokciįos žemutine patalpa. Is*

kiems reikal am s.

Liūdna man, kai skaito mane 

neapmok,to - laikraitis

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11 - 12 

MONTREAL P Q.
Tel. 932- 6662; namų 737- 968 1.

B. A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C.

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

E.R.C.S.(c>

G
pharmacie

nanon
ROBERT GENDRON LPHprop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYT0IKI 1 1 V AL. V AK ARO

ADVOKATAS

• UŽEIKITE I (SITIKINKITE į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Managariu 

IEO GURĖKAS

GM

REIKALINGA MOTERIS 
NAMŲ RUOŠAI - 2 ar 
3 dienas savaitėje.

Skambinti po 8 vai. va
kare, tel. 482-3126.

AMvnad

CENTRE AUTO CLINIC
■S?! 261 Št. John's Road 

POJNTEttAlREi-SHOPPINGCENTRE 

697-3333
TRIUMPH

mui Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

. _____________ I At the end of ShrtHeofce Sheet Wnil ____ _

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune Ups, Brakes 
MOTOR a TRANSMISSION, ETC.

TEL.: 630-0417

73S LAKESHORE DRIVE
DORVAL

-..------ ----- -----  , —
@ Royal Trust

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

Tel. 354-0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žeme)

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Langeliai-, Montreal, P. Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTEBAITIS
254 - 4566 / N amų — 72 1-06 14'

G AL VO J A TE PIRKTI AR PARDUOTI ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

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

Foto E.M.L.S. i M o n t r e a 'l, Que.
Sistema.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS’.

C. I. B.
GAISRAS e AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

R. J. Išganaitis, BA, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405. 
Montreal, P.O. — Tel: 871 -9644, namų 678 - 3660.

NOTARAS

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

Suite 4 17, Montreal, Que.
Tel. 871- 14 30

8 psl.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

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

Term, ind.«- 1 m. 8,5% 
'Term, in d. - 2 m., 9,25% 
Term. ind. — 3 m. j9.75%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines __ ___________11.0%
Nekiln. turto 10.75% 
čekių kredito   _____ 12.0%
Investacines nuo _______ ... 11.0%

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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