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Simas KUDIRKA VLIK o 
siunčiamas, spalio 14 d. iš
vyko i Daniją. Kopenhagoje, 
Da iljos Parlamento Rūmuo
se jis bus l’udl i lakas Ševio
tų Sąjungos kaltinimo "Trl - 
bu idle", pavadintame "The 
International Sacharov Hea
ring". Sovietų Sąjunga bus 
kalti tama žmogaus teisių 
nepaisymu, būtent: Ideologi
niu ir politiniu persekiojimų 
religine priespauda, tautinių 
mažumų persekiojimu. Dar 
a iksčiau į Kopenhagą Vilkas 
tusiu Rė genocido parodai Ir 

kitokios medžiagos Lludyilx 
j Kopenhagą vyks ir Jonas 
Jurašas, Iš Voklotljos.

įdomus supuolimas, kad 
prof. A. Sacharov’ul, už jo 
nenuIls lamą kovą dėl žmo
gaus teisių laisvės Sovietų 
SąflPgojc, spalio 9 d. buvo 
paskirta Nobelio taftos pre
mija.

Išviso bus per 20 liūdi- 
PAPUA NEPRIKLAUSOMA
Trimitai ir būgnai atžymė

jo Australijos vėliavos pasku
tinį nuleidimą, dalyvaujant 
apie 6000 žmonių. Papua- 
Natijojl Gvinėja b :lgė savo 
kolonijos egzistenciją ir ta
po nepriklausoma.

Čiabuviai nusidažę įvairio
mis spalvomis Ir pusnuogės 
jų merginos mušant medi
niams būgnams, šoko savo 
genčių šoklus. Po to Angli
jos princas Charles priėmė 
kariuomenės garbės para
dą. Naujosios valstybės vė
liava — raudona ir juoda, su 
auksine rojaus paukščio em
blema. Aus' talija džentel-

mlškal pasitraukė, pajutusi 
atėjusi momenta, laimėdama 
iš buvusios kolonijos sau 
draugų.

MEKSIKA TAPO TURTINGA
Meksika staiga pagarsėjo 

tarp didžiųjų pasaulio alyvos 
— naftos galybių. Pietryti
nėje Meksikos dalyje atrasti 
turtingi naftos plotai. Pasau
linio masto vertintojai galvo
ja, kad ten esama požeminis 
ežeras virš 20 mylių Ilgumą 
—Įs (leidžiąs į Meka įkas įlan
ką. Buktai, tie naftos turtai 
siekią dešimtimis milijardų 
statinių nevalytos alyvos.

Meksika, dar taip neseniai

pirko nevalytos alyvos iš ki
tur, mokėdama gana ankštas 
kainas. O jau šiandien, ji pa
ti parduoda kitiems, ekspor
tuodama kas dien po 11O, OOO 
statinių.

Dabar, visas užsienio vals
tybės norėtų prisidėti Meksi
kai alyvą eksportai paruošti. 
JAV-bės pramonininkai s tū
los t padėttkonstr akcijos prie
monėmis, Čekoslovakija pa
sts tūlus i aprūpinti alyvos Iš
ėmimu, Italija tankus pas tū
lus i alyvai s up Utį, o Japoni
ja net modernų apskalclavl - 
mo būdą— koinplūterlas pa
žadėjo Ir 1.1. 

' Lietuvos \ 
■acionalinė \ 
MJdafvydo / <Wb.tiot.w7

IŠ SIU METU VASAROS DAINŲ IR ŠOKIU ŠVENTĖS VILNIUJE - (U J- Aušroto surinktų nuotraukų)

ninku- buvusių Ilgamečių 
koncentracijos stovyklų,ka - 
Įėjimų kalinių ir šiaip per
sekiotų Ir nuke įtė juslų as- 
meių. Tarp jų mliimi: A. 
Solženltsyn, V. Maksimov/ 
žurnalo Kontlne it redakto - 
rlus/ Ir daug kitų msų, du 
Volgos vokiečiai, vienas 
Krymo totorius, vienas ar
mėnas, keli žydai.

"Tribunolą" sudėtyje yra 
Ir neseniai Iš Lietuvos Išvy
kęs pi'of. A.Štromas, dabar 
gy/.jnąs Anglijoje, šį "Trl - 
bunolą" ruošia Bendras Rytų 
Europos Egzilų Komitetas 
Danijoje. Į jį yra p-.kviesil 
Ir visų Danijos Parlamento 
partijų lyderiai.

ALTO INFORMACIJA
Laiškas JAV vyskupams
Ryšium su skaudžia prieš- 

pauda Ir religiniu persekio
jimu Lietuvoje, ALT-os 
pirm. dr.Kazys Bobelis pa
siuntė rastą JAV katalikų 
vyskupų konferencijos pre
zidentui arklv. J. L.Bernar- 
dln raštą, kuriame prime
nami pagrindiniai persekio
jimo faktai Lietuvoje Ir pra
šoma, kad JAV vyskupai sa - 
vo konferencijoje pasmerktų 
tuos priespaudos veiksmus , 
pareikalautų Žmogaus Tei
sių komisiją Ištirti juos,dau
giau skelbti apie tikinčiųjų 
priespaudą už geležinės už
dangos .

Ar dabar kelti Lietuvos 
reikalą JT ?

Spaudoje pasirodžius’as 
žinios, kad Bendras Pabal - 

tlečių komitetas pritaria 
ko įgresmano A. Bell paslū - 
lytai rezoliucijai, kuria rei
kalaujama Lietuvos ’Jausimą 
Iškelti Jungtinėse Tautose , 
neatatlnka tikrenybę.

' Pabaltlečių Komiteto 
pasitarimų protokoluose at
žymėta, kad tai rezoliucijai 
šiuo metu nepritariama, nes 
didelis procentas Sov.Sąjun
gai pataikaujančių tos orga
nizacijos narių dabar nesu
daro palankių sąlygų I kelti 
Lietuvos re įkalus .JT forume.

Suvažiavimai
Wash i ngtoa’ e

Spalio 22 J. Valstybės De
partamentas saukia levy- 
rlausyblnlų organizacijų va
dovų konferenciją. Iš Chi
cago į ją vyksta ALT pirm . 
dr. K. Bobelis Ir kun. J. 
Pruaskis.

JAV etai nlų grupių konfe
deracija spalio 25-26 d. 
Washington’e šaukia etninių 
grupių vadovų konferenciją, 
į ją Iš Chicago vyksta ALTos 
vlceplrm. dr.Kazys Šidlaus
kas Ir dr. Jonas Genys.

Pagerbkime Derwlnski ir 
Anderson

Paskutiniu laiku lietuviai 
susilaukė didelės paramos Iš 
kongresm. Edward J. Der- 
wlnski. Jis daug padėjo, kad 
Simas Kudirka būtų lšiais- 
vintas Iš rusų bolševikinių 
kalėjimų. Jis labai stipriai 
gy nė lietuvių re įkalus,kai 
Maskvos delegacija, atvyko 
į Washlagtoną, drilyvu - 
vo pastangomis gauti 65 m U. 
dol. paramos Radio Liberty 
ir Radio Free Europa Ats - 
tovų Rūmai tai paramai pri
tarė ir dabar vyksta kasdie
ninės transliacijos lietuvių , 
latvių ir estų kalbomis.

Kongr n. Derwlnski deda 
paslaugas gauti leidimus Iš 
Lietuvos atvykti pas savuo
sius į JAV. JIS taip pat nuo
širdžiai paremia lietuvius , 
kai atsiranda proga valdinei 
tarnybai.

Atsidėkojant už jo prie
lankumą, rengiamas jam Ir 
žinomam lietuvių draugui 
žurnalistui Anderson banke
tas. į jį, tuoj po Altos kon
ferencijos Pick Congress 
viešbuty, Chicagoje,* lapkri
čio 22 1. kviečiami kuo dau
giausia atsilankyti lietuvių.

Derwlnski apie Helsinkį
Spalio 15 d. kongrsm. E. 

Derwlnski dalyvavo Altos 
sušauktoje spaudos Ir radijo 
ds.rbuotojų ko iferencljoje 
Jis pabrėžė, kad Ford’o vy
riausybė tvirtai nusistačiusi 
nepripažinti Lietuvos Inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą. 
Kongresas taip pat palankus 
Baltijos valstybėms. Hel
sinkio susitarimai nereiškia 
Baltijos valstybių Inkorpo
ravimo pripažinimo- pažy
mėjo Derwlnski.

Kongresas numato sektb 
ir registruoti faktus, kai 
reiškiasi grabus žmonių Ir 
tautų teisių laužymas iš So - 
vietų Sąjungos pasės, nesi - 
laikant Helsinky priimtų pa
sižadėjimų. Tam reikalui 
numatoma special l komisija.

Kongrsm. Derwlnski, ne - 
semia! grįžęs Iš kelionės po 
Kiniją, mano,kad galima ti
kėtis kai kuriais klausimais 
Kinijos paramos tarptauti
niame forume.

I nž. A. Rudis primena, kad 
a ikstyves iluose susitari
muose Sovietų Sąjunga yra 
įsipareigojusi Baltijos v.nls - 
ybėse leis! i pravesti laisvus 
rinkimus Ir reikia Sovietų 
Sąjungą spaus i i, kad dabar, 
ja! Hels! iky įsipareigojus 
laikytis žmogaus teisių, būtų 
tokie laisvi rinkimai Balti
jos valstybėse pravesti.

A. Regis pažymi, kad So - 
vietų Są ju nga dabar atkakliai 
veda koloniallię rust rimo 
politiką ir reikia organizuoti 
pasaulio opiniją prieš tokius 
veiksmus.
• Lapkričio 22 d.Chicagoįe, 
Pick Congress viešbutyje, į- 
vyks 35-as ALTos suvažia
vimas, kuriame be įprastų 
punktų bus Alto atstovo Wa
shingtone pranešimas, Altą 
sudaru ičlų organizacijų pir
ai nkų pasisakymai, Tarybos, 
Valdybos ir Iždo globėjų rin
kimai. Sekančią dieną po su
važiavimo bus Altą sudaran
čių orga ilzactjų pirmininkų 
pasitarimas, pla mojant toli
mesnę Alto veiklą.

M

BALFo 18-tasis seimas įvyks 
lapkričio 8 d. Chicagoje, Šv.Kry
žiaus parapijos patalpose.

— • —

REMKIME LIETUVIŠKĄ

SPAUDA I
C

NL Bendroves Valdyba yra nutarusi 
laikraltj siuntinėti tik už $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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NqnMaiWwuVjaCwa
I i Lietuvos išlaisvinimą! I ištikimybę Kanadai! 
Pour Iu liberation de la Lituanie! Loy aute au Canada!
l or liberation of Lithuania! hor loyalty to Canada!
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KNYGA IR KRUPNINKAS
Kiekvieną rudenį pas'kar

toja raginimai siųs-i va'.kus 
į Šeštadle do mokyklą. Ten 
jie susipažįsta artimiau su 
savo kalba. Bet kalbos gyvy
bė yra palaikoma tik ja šne
kant ir skaita it.

Knygnešystės laikais lie
tuviai dėl spaudos patyrė 
kančių ir kalėjimų. Daagi- 
moje atvejų, knygos, dėl ku
rtų jie tiek ke itė;o, buvo 
gata menkos vertės: skubiai 
ir blogose sąlygose paruoš
tos. Dabar čia mes turime 
vidutinišką mokslinę raštiją 
irapymenkę prozą. Bet mū
są poezija yra nuostabi. Iš - 
3įvijoje atsirado beveik vi
si didis;l poetai. Jie bet ku
rioje literatūroje būtų dideli. 
Tokiais jie pripažįstami ir 
mūsų tarpe. Bet jų kūryba 
mažai tebeskaitoma. Knygy
nėliuose jų rinkiniai kaip ir 
iel alkom I: sus idom ė j im as 
jais yra toks nedidelis, kad 
jie susimėto prieš parduo
da ąt^Nesoniaumirė. Aistis ... 
VIS- žino jo vardą, nors dau
gumas išsilavinusių lietuv’ų 
nėra jo skaitę. Dar blogiau 
su Radausku. Daž įas negali 
net pasakyti, ką jis yra pa
rašęs .

Bes! at a it dupleksus, me ilė 
knygai atvėso. Dabar, be it 
Išeivijoje, retas kas dėl jos 
eitų i kalė i imą. Daugiau ne
gu devyniasdešimt devyni 
lietuvia’ iš šimto, turėdami 
pasirinkimą, vietoj Intymių 
Giesmių, Strėlės Dangute 
ar Nag’o Lapkričio Naktų 
griebtų butelį raginės, nors 
už ją ir brangiau tektų mo
kėti. Tie tvirtinimai atrodo 
perdaug s itamsiiti?Kažin. ?

Paimkime kad ir Montre - 
alį. Jo, maždaug, puspenkto 
tūkstančio lietuvių aptar nau
ja du knygynėliai. Abu jie 
kar’u parduodn. per metus 
knygą, neskaitant laikraščių 
Ir plokštelių, už 700 dole
rių: np’o 200 knygų. Vadi
nasi, pagal mūsų skaičių, 
mes nuporkame naują knygą 
kas dvidešimt trys metai. 
Nors č;a gyvename trum
piau negu kiti kanadiečiai, 
per savo gyvenimą įsigyja
me bevelk tris knygas.

Atsimenant, kad Montre
al yje yra pusantro tūkstančio

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

NE TIK NUO DOSNUMO, BET 
IR NUO RINKĖJU. . .
Kova už būsimą Lietuvos 

laisvę vis tęsiasi ir sunku 
pramatyti jos finalą. Kai 
ginklo rankose dar ,:eturime 
tai tenka pasinaudoti kito
mis prlemohėm is: radio, TV , 
spauda ir pan.

Bet visur ir visuomet yra 
r itkali.igas pinigas. Viena 
iš tokių institucijų kaupti pl
2 pst. 

pilnų ar nepilnų šeimų, vi
dutiniškos šeimos metinė 
sąmata negyvybiniams rei
kalams atrodo Liip:au(oimo- 
billui 12OO dol., rūkalams 
400 dol., svaigalams 200 
dol., knygoms 4G centai. Si 
pastaroji suma gaunas! pa- 
dd jus 700 dol , iš š elmų 
skaičiaus. Mūsų akyse auto
mobilis yra šešis kartas 
vertesnis až degtinę ir deg
tinė keturias šimtus kartų 
vertesnė už knygą. Ta v ar
tybių lentelė p -i d jd n s įprasti 
daugelį mūsų gyveni no 
reiškinių.

Žinoma, neskaitanti vi- 
s uo me nė yr a 11 š 5 i a. T ik ne- 
roikla manyti, ka i mūsų vi
dinis tuštumas kyla iš ne - 
skaitymo. Priešingai, pats 
neskaltymaskyla irto tuštu
mo. Knyga priverčia skaity
toją s įsiteikti. Bet, kad ji 
taptų prieinama, žmogus jau 
i. iri būti pasiekęs tam tikrą 
s is ’ telkimo , lalpsuį. Vis i škal 
dvasiniu atžvilgiu Išsekęs 
pilietis geriau sės į automo
bilį: tai priemonė kao daž
niausiai pabėgti iš namų, ne
žinant kaip juose gyventi. 
Arba jis užsikurs papirosą . 
Jei to neužtenka, jis prisipils 
stiklą stipriosios. Tai jam 
padeda pasislėpti, bent ke
lioms valandoms nuo gyve
nimo: nuo savęs pilies, irgi 
nežinant ką s.i savim daryti. 
Tiems trims dalykams šei
ma išleidžia netoli dviejų 
tūksta nčių. Didelė s ima, pa
lyginant su minėtais ketu
riasdešimt šeštais centais . 
paskiriamais knygoms.

Nenuos tabu,kad ir kitatau
čiai mus dažnai pažįstane 
tiek knygos, kiek gėralo dė
ka. Kartą ’eko sutikti jau 
pagyvenusį, linksmą, šne - 
kų kanadietį su papurtus Ii 
nosimi. Jis pasisakė turėjęs 
reiktilų su daigeliu mūsų 
tautiečių. Suminėjo keletą 
pa zardž'.ų ir vardų. Pas-ral, 
įrody lttmas, kad yra ir 
lietuviškai pramokęs, pri
dėjo-. " Krupnikas ”. Jis tą 
vieną žodį težinojo, bet la
bai taisyklingai ištarė. Buvo 
į jį gerai įsiklausęs.

N. Kvietinskas

ūgą lietuvybės reikalams 
Kanadoje yra.TF skyriai, ar 
jiems nesant, toji pareiga 
te n1- a LB vai dyb om s. Ne v i - 
sur pasiseka irTF skyriams, 
nes priklauso ie tik nuo 
žmonių duosnamo, bet svar
biausia, nuo rinkėjų inicia - 
tyvos ir pasirinkto metodo 
pinigams kaupti. Turbūt, vie
nas Iš veikliausių TF skyrių 
Kanadoje yr i Hamiltono sky
rius. Labai sėkmi įgai, jau

PANORAMA
PIRMOJI KANADOS LIETUVIŲ DAINŲ IR TAUTINIŲ 
ŠOKIU ŠVENTE u

Gal kai kaip kiltų klausi
mas, kodė" Ka ados 1 letuvių 
bendruomenė išlaukė 25 ar 
daugiau metų, kol surengė 
pirmąją - visuotinę Dainų ir 
Tautinių Šoklų šventę Ha
miltone š. m. spalio mėn. 
12 d ?

Pirmiausia gal reiktų pa 
sakyti, kad Ka lados lietu
viai nėra primiršę dainuot’. 
Tur būt kiekviena apyll įkė 
ar parapija steigė, turėjo ir 
turi chorus, o didesniuose 
rytų Kanados miestuose lie- 
tuviai išlaiko net po kelis 
choras ar tautinių šokią 
grupes bei ansamblius Šie 
chorai ar ansambliai daugu
moje m o pradžių veikia, 
koncertuoja, kelia ir palaiko 
mūsų tautinę sąmonę ir ryš
kiai rodo Kanados plačiąjai 
visuomenei lietuvių išeivijos 
Įr visos mūsų tautos kul tū
rines apraiškas.

Didesniam - visuotiniam 
susitelkimui reikia i’gesnio 
laiko Ir entuziastingų inicia 
torją ’r pagaliau, žinoma, 
didelių pastangų. Kaip žino
me, Tepri.klauso.mybės 1 al
elis pir moji dainų šventė 
buvo surengta tik 1924 m. 
Pirmasis Iniciatorius švo - 
tės rengimo Komitete buvo 
mūsų žymusis kompozito
rius J. Žilevičius. Dalyvavo 
80 chorų su 3000 dainiiin-' 
kų, klausantis 50 tūkst. mi
ltai .

Kanados lietuvių pirmąją 
dainų ir tautinių šokių šven
tę šiemet sure įgė veiklieji 
Hamiltono lietuviai, kartu 
atšventę ir savo apylinkės 
25 m. veiklus suk iktį. Irti-, 
clatyva paprastai būna na- v K Copps. Ontario prov 
milton iečių rankose. Juk jie atrovus, keli Ha
sh rengė Ir pirmąją Kanados 
lietuvių Dieną 1953 m.

Dainų ir tautinių šokių 
šventė, o taip pat tridiclnė 
kasmetinė Kanados Lietuvių
Die la, šiemet Hamiltone su- 
telkė pažymėtinai daug da- telkimas - manifestacija

KANADOS IR JAV 3 ~sios Dainų šventės dirigentai pasiruošė .jungtinio choro dirigavimui f 1966 m.), 
Iš kairės: J. Žilvičius, A. Stephens, J. Jk.acinsk.as, J, Ąleksis, P. Armonas, B. Budriūnas, A.
Mikulskis ir P. Strolia. Nuotrauka L. Kancausko,

daug metų šiam skyriui va
dovauja A. Patamsis. Pats 
vienas jis ir ne ką '.uveiktų , 
jei ne kiti labai aktyvūs na
riai: P.S.Kanopos, B.E . 
Daugllial, M.Juodis, R.Ro- 
ža įskai ir kiti. Šio TF sky
riaus pinigams rinkti būdos 
yra gan originalus: visas 
miestas ir apylinkės yra su
skirstytos rajonais, sudaryti 
lietuvių sąrašai, kurie pas
kirstyti T F nariams. Jie ei- 

lyvių. Sekmadienį dldžlu’ė 
Hamiltono kat. katedra buvo 
perpildyta, šv. Mišias cole- 
bravo mūsų vyskupai Anta
nas Deksnys ir Vincenas 
Brlzgys. Pas i.n ras’s pasakė 
ir gilų, patriot; į pamokslą. 
Jut ’otynlškas katalikų po
sakis mums nurodė - mels- 
k’s Ir dirbk - Lai vyskupas 
pridėjo, kad šiais laikais 
mums šta’ <o reiktų -mels
kis, dirbk I" kovok. O taip 
pat aukokis tautos laisvei, 
■ežiūrUt, klek tam reiktų 

laiko. Mūsų, efektingas 'r 
laisvajam pasauliui rodyti
nas 'a's -'ės ginklas yra gy
vasis ir rašytinas tiesos žo
dis .

Hamiltono miesto Forume 
šventė pradėta 4 vai. p.pietų. 
Jungti iį mišrų chorą sudarė 
arti 300 dai ii ninku, atvyku
sią Iš Montreal lo, Toro ■'to, 
Hamiltono, Londono, Niaga
ros p'.'.s'asnlTo irkt. Iš virš 
nni lėtą vte'ovlų taip pat bu
vo virš 250 žmonių tautinių 
šokią šokėjų, k.tr'e SzS'darė 
lygiomis dalimis i?> jaunino 
Ir lietuviškų mokyklų moki
nių. Klausytojų, kaip pra- 
neč /t, baro g d 4 tuksi . Mūsų 
Išeivijos mastu tai reikš
mingi skaičiai.

Šventėje dalyvavo d -ijj 
a ikš;ų s-vėčią; mūsų ab i 
vyskupai, prelatai, genera- 
J t n is Ko ns u’. as dr J. Ž mu' - 
dzin i5. ,?asa-.r lo Lletavlų 
B - tės Pirm. tnž. NaI ys, 
1976 m. įvykstančios ia itliią 
šokių šventės Komiteto Pir
mi Tinkas Br. Juodelis, Ha- 
mū :ono miesto burmistras

B .... A L L > n

milto o miesto eontclnių į.s- 
taigų ir organizacijų vadovai 
ir daug kitų.

Sveikinimo žodyje Konsu
las J. Žmuldz; nas pažymėjo, 
kad šis musų didžiulis sisl-

’a nuo vieno namo prie kito 
ir paprašo TF aukos. Vieni 
iš aktyviausių rinkėjų- M . 
Juodis ir S.Kanople lė.

Ne visi šiam reikalai yra 
dosnūs. Bet ka> ri ekėjai ne
apleidžia nė vieno, o neradę 
kurio namuose, apsilanko 
antrą ir trečią kartą,tai kad 
ir ne po daug gauna, bet per 
daugumą jau susidaro paken
čiama suma. Jau eilę metų 
kai Hamiltono TF skyrius 
sure ika po kelis tūkstančius 
dolerių ir, proporci įgai He- 
f.uvlų skaičiui, tai daug dau
giau už skaitllngesnes lietu
vių kolonijas, Šalia to darbo, 
šis skyrius dar rengia kul

ryškiai laisvam pasauliui 
rodo, kad mes esam gyvi. .. 
PLB Pinu. Nainys pridėjo, 
kad ledaug laimi igų dienų 
turime, tačiau nesam ver
gai ir šlaidien gausiai susl- 
tel kę, gal Ime pas I iž laug t i 
savo suglausto m is gretomis. 
Burmistras V. K. Copps, pa- 
ske! bęs Hamiltonui lietuvių 
savaitę nuo š. m. spalio 6 iki 
13 dienos, didžiavos! Hamil
tono lietuviais ir visais Fo
rumą.! susirinkusiais mūsą 
tautiečiais. Jis apgailestavo, 
kad Forumo pastatai pašė
lę, tačiau kitam tokiam en
tuziastingam lietuvių susi
telkimui, Hamiltonas Jau tu
rėsiąs Ir didingus pastatus.

Šventę po Kanados him io 
jungtinis choras pradėjo J.
Taujello Maldė, už Tėvynę. 

Dirigavo sol. V. Verlkaitls, 
akompanavo muz. J. Govė - 
das.

J. Be idoriaus, Br. Jonu
šo ir J. Gudavičiaus ’Tūri
niams dirigavo muz. M. Roch 
Iš Montrealio, akomp. muz. 
St. Gailevičius. RIsčIa-j ak
menėlį - St.Gailevičlaus Ir 
išeik, tėveli, žaliau sodelin- 
A. Budriu no - tikrai subtyllal 
perdavė moterų chorus, di
rigavo A. Ambrožaitis, 
ako.mp. J.Govėdas. Stankūno 
Humoreską dirigavo muz. R. 
Vllienė ;š Londono.

Garbės dirigentu buvo Iš-1 
rinktas muz. kompozitorius, 
St. Gailevičius. Jo kompozi
cijos - OI toli, toli Ir Jau
nystė jam pačiam diriguo
jant nepaprastai darniai nu
aidėjo, akomp. muz. E. Krtkš- 
•5 tu nui iš Toronto.

V.K. Banaičio - atsikėlus 
ankstų rytelį Ir J. Žilevi
čiaus - Laisvės dainą, diri
gavo jaunas garsėjantis mu
zikas J. Govėd^.s. Laisvės 
dainos ne tik melodija, bet 
Ir reikšmingi pe.trlotlnlai 
žodžiai sukėlė audringų pvut- 
cijų.

A. Račiūno - Per girią gi
ružę ir S:;. Sodeikos - Šiau
rės Pašvaistę dirigavo muz. 
Paullonis, akomp. M.Roch. 
ir vėl ne tik melodija, bet Ir 

tūrinius subuvimus, su gra
žia menine dalimi, įv. lote
rijom ir taip vis papildo TF 
kasą.

Š.m. rugsėjo 13 d. gražiai Leidėjas Juozas Kapočius 
infbmuoja, jog Encyclope- 

buvo paminėta Tautos Šven- 4ja Lituanica ketvirtasis tomas
te ir Vilniaus prislml irtas, 
’<urlame dalyvavo paskaitl- 
ninkas A. Rlnkūnas iš Toron
to Ir NP meninis vienetas 
Nemunas/jam puikiai vado- 
vau j a S. Zubr i ok ie nė/. Ir 
šis parengimas davė graž ius 
pelnoTF skyriaus kasai. Vis 
tenka pastebėti mūsų«spau- 
doje nusiskundimų, kad jau
noji karta išvyksta kitur gy
venti, o vyr. karta tapo pen-

B. Brazdžionio žodžiai su
kėlė visiems... negęstančias 
viltis.

Š.m. pavasarį per Kana
dos lietuvių kultūrininkų su
važiavimą sklis’nsi, kad 
mums trūksta muzikų. Per 
šią dainų šventę, pamačius 
tiek daug dirigentų ir muzi
kų, padvelkė šilta, gaivinan
ti nuotaika. Gal pavasarį 
perdaug būkštauta. . .

Jaunimo tautinius šokias - 
Subatėlę, Rugučius, Šus tą ir 
Malūną lydėjo ne tik muzi
ka, chorus, bet Ir audrin
gos publikos katutės.

Daug 'ndr imo parodė j 14- 
nučiai pašokę Vėdarą, Žvejų 
polkų ir Kalvelį.

Šventę užbaigė vėl jauni
mas. Jie, per savo Audėjė
lę, Aušrelę, Aštuo lytį ir 
Jaunimo Šok’ - tik plasnojo, 
vėjais skrido, sukūriais kilo. 
Publikai net delnai paskau
do.

šve tės vaizdžia gal nebū
tų pilnas nesamilėjus Mont- 
realio tautinių instrumentų 
orkestro, vedamo Z. Lapino. 
Orkestras labai darniai pa
pildė visą šventės eigą ir 
buvo neatskiriamas palydo
vas tautiniams šokiams. .

Vyr. tautln ių š ok i ą vadovė 
b .”q G. Breichmanlenė.

Velk trijų vai indų progra
ma nuskrlejokaip viena ma
loni akimirka. Publika iš 
aukštų sėdy'lų nusileido ant 
ledo grindų, apklotų f aniem. 
Visi sveikinos:, dailios’ įs
pūdžiais, samprotavo. Gir
dėjau, kai kažkas lyg skun
dėsi: bloga mums tokia sa
lė, ledus apklotas fanleros 
gabalais, galima kojas Iš
sisukti. Mums reikia ištai
gingesnės, puošnesnės vie
tos. Tuo tarpu kitas neatpa
žintas pilietis, bandė repll- 
kuotls : ne blizgučių ir pen - 
bangos, © vienybės, ryžto Ir 
Ištvermės mums reikia. Juk 
nelepinam, bet auginam jau
nąją karią . . . viltingai atei
čiai. ..

L. Eimantas

1--------------------- ------------------------------------------------------

sinlnkais ir nėra kam aukoti 
lietuvybės reikalams. Bet 
tai yra tik vaikiškas pasi
teisinimas. Jaunoj įkarta, kol 
buvo nesubrendusi,visai nie
ko neaukojo, nes neturėjo 
pinigo. Gi Kanados lietuviai 
pensininkai,daugumoje, gau
na po tris čekius,kad ir ne
didelius, t. y. iš darbovietės , 
Kanados pensijos fondo ir 
senatvės. Be to, daugumas 
turi po išmokėtą namelį, o 
kitas ir po antrą. Šiuo atve
ju reikia tik lilclatyvos, noro 
padirbėti Ir surinkti kiek ga
lima didesnę sumą. Tik su 
apgailestavimu tenka paste
bėti, kad mūsų spauda lepar- 
rodo reikiamo dėmesio tam 
tikrais atvejais ir neparagb- 
na apsnūstančlus prie darbą

O mūsų, taip vadinama, 
krikščioniška spauda, kar
tais, net begėdiškai, igno
ruoja kitų pastangas.

koresp. L. A.
Hamilton, Ont.

ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLA 
YRA INFORMAVUSI. . .

prenumeratoriams bus išsiunti
nėtas rugsėjo mėn. gale, šiuo 
metu tomas yra jau riSyklojė. 
Leidykla prašo atsiųsti mokestį 
$20.00 (Massachusetts gyvento-
jai $20.60). Penktasis Encyęlo- 
pedia Lituanica tomas jau taip
gi įpusėtas, o paskutinis — šeš
tasis rengiamas. Leidėjas tikisi 
visą dafbą užbaigti 1976 metais. 
Pageidauja, kad prenumerato
riai iš karto apmokėtų ir liku
sius du tomus.
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KVIETIMAS DALYVAUTI KONKURSE
' <

Pasaulio Lietuvių Inžinierių Ir Architektų, Sąjungos Centro Valdyba (PLIAS - CV ), 
susitarusi su Prof. Stepono Kairio Paminklui Statyti Vykdomuoju Komitetu (Komitetas), 
skelbia

KONKURSĄ
a.a. prof. Stepono Kairio paminklui suprojektuoti.

* Komitetas skiria konkurso laimėtojui $ 500 (penkis Šimtus) JAV dolerių ir $ 150 antro 
tinkamiausio projekto autoriui.
* Konkursas yra atviras visiems, t.y. konkurse gali dalyvauti bet kas, sugebąs paminklo 
projektu simbolizuoti prof. Stepono Kairio asmenybę.

♦Projektas turi atitikti nustatytas taisykles ir būti atsiųstas paštu vėliausiai iki 1976 m. 
vasario 16 d. žemiau nurodytu adresu.
* Dėl konkurso ir projekto taisyklių ir dėl prof. Stepono Kairio biografinių duomenų praboms 
kreiptis j PLIAS - CV narį tai. Bronių Masiokų, 6033 N. Sheridan Rd. 44 M , Chicago, 
Illinois, 60660 USA Tel. ('312 ) 271 - 4333.

A. A. PROF. STEPONO KAIRIO PAMINKLUI SUPROJEKTUOTI

KONKURSO TAISYKLĖS

I . Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos Centro Valdyba ( PLIAS - CV ), 
susitarusi su Prof. Stepono Kairio Paminklui Statyti Vykdomuoju Komitetu ( Komitetas ), 
skelbia konkursą a. a. prof. Stepono Kairio paminklui suprojektuoti.

2. Komitetas sairla konkurso laimėtojui $ 500 ( penkis Šimtus ) JAV dolerių Ir $ 150 
antro tinkamiausio projekto autoriui.

3. Konkursas yra atviras visiems, t.y. konkurse gali dalyvauti PLIAS nariai ir ne nariai, 
architektai, skulptoriai, menininkai ir kiti sugebą paminklo projektu simbolizuoti prof. 
Stepono Kairio asmenybę.

I. Projektas turi būti atliktas pagal Čia pridedamas projekto taisykles.

5. Konkurso projektai turi būti atsiųsti paStu 11-am paragrafe nurodytu adresu iki 1976 m. 
vasario 16 d.

6. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti daugiau kaip vieną projektą bei jo variantą.

7. Atsiųsti projektai pasilieka PLIAS - CV nuosavybėje, nebus autoriams grąžinami ir 
PT JAS - CV nuožiūra galės būti skelbiami spaudoje ar išstatomi parodoje.

8. Projektus |vertins trys PLIAS - CV ir Komiteto atstovai.

9. Konkurso laimėtojai bus paskelbti lietuviškoje spaudoje.

10. Susidarius ypatingomis sąlygoms. Komitetas, j kurį įeina ir prof. Stepono Kairio 
giminių atstovas, pasilieka sau teisę nepriimti nei vieno projekto ir neskirti premijų.

II. Dėl konkurso, projektų taisyklių, dėl prof. Stepono Kairio biografinių duomenų bei 
papildomų informacijų prašoma kreiptis į PLIAS - CV narį inž. Bronių Masioką, 
6033 N. Sheridan Rd. 44 M , Chicago, Illinois, 60660 USA Tel. ( 312) 271 - 4333.

PROJEKTO TAISYKLĖS

1. A. a. prof. Stepono Kairio paminklas turi simbolizuoti jo asmenybę, jo gyvenimo 
reikšmę lietuvių tautai ir nepriklausomai, demokratinei Lietuvos valstybei. Tam 
simboliui išreikšti paminklo projektuotojai prašomi arčiau susipažinti su prof. 
Stepono Kairio šakota asmenybe bei jo plačia veikla įvairiose srityse.

2. Paminklo metmenys, forma, medžiaga, simboliai bei užrašai Šių taisyklių nėra ribo
jami. Tačiau kiekvienu atveju paminkle turi būti mažiausiai įrašyta ; "Profesorių^ 
Steponas Kairys 1878 - 1964. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signataras. "

3. Paminklo sąmata neturėtų viršyti $ 12 000 (dvylika tūkstančių ) JAV dolerių.
4. Paminklas bus statomas Lietuvių Tautinėse Kapinėse ( LTK ), pietvakariniame Chi

cago's priemiestyje: Lithuanian National Cemetery, 8201 So. Kean Ave., Justice, 
Illinois, 60458. Tel. ( 312 ) 458 - 0638. Reikalų vedėjas - Stasys Kasias.

Kapinių sklypas, skirtas prof. Stepono Kairio paminklui, yra sekcijos Nr. 6 pietų 
rytiniame kampe, šalia T raidės pavidalo asfaltuotų kelių sankryžos. Sklypas yra 
apie 30 x 30 pėdų dydžio.

5. Prof. Stepono Kairio pelenų urna Šiuo metu laikoma LTK pastate, spintoje Nr. 1. 
Urna yra knygos pavidalo, apie 10 inČų aukščio ir 3 inČų storio ir yra reikalinga apie 
6 InČų gilumo nišos. Paminkle turi būti numatyta saugi vieta tai urnai.

6. Projektas turi būti paruoštas viename brėžinyje ne mažesniame kaip 20 x 30 inČip 
Tame brėžinyje turi būti surašytos medžiagos, pastatymo specifikacijos ir duoti Šie 
duomenys:

a) paminklo perspektyvinis vaizdas,
b) planas - mastelis 3/4 " = 1* - 0 " (1 : 16 )
c) priekinis vaizdas - mastelis 3/4*= 1' - 0" ( 1 : 16 )
d) šoninis vaizdas - mastelis 3/4 " = 1 ' - 0 " ( 1 : 16 )
e) užrašų, simbolių bei ornamentų detalės - natūralaus dydžio.

Brėžinys turi būti tinkamas medžiagų užsakymui ir paminklo pastatymui kapinėse.

karą. Daugiau žmonių leisią 
Išvykti Iš SSSR į Vakarus ; 
būs lą įs Ue Idž lam a daugiau 
užsieninių filmų.. .Kadangi, 
kaip žinome, Vakarai nerei
kalavo, o rasai nutylėjo: 
nebuvo priminta Įsipareigoti 
gerbti visus laisvių princi
pus, ypač užgrobtose vals
tybėse, nebuvo Ir kalbos apie 
KZ-lų panaikinimą.

Žymiausias tos Istorijos 
režlsorlus buvo dr. H. Kis
singer* Is, USA užsienių rei
kalams mlnlsterls/yra nuo
monių, geriau jį vadinti Iz
raelio mlnlsterlu/. Jis įpūtė 
į ausį prez. Ford’ul pas įra
šyti be jokių koncesijų SSSR

A. Solzenitsyn’as kalba Washingtoneį dešineįe •Kissinger’is su Izraelio min, pirm. Yitzhak Rabin.
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HELSINKIO KONFERENCIJOS

reikalavimus. Tas geras vy
ras, bet ne diplomatas, Ir 
pasirašė su šypsena, Išduo
damas Rytų Europą.

Dėl kompanijos, Ir Kana
dos Minister Is Pirmininkas 
P.E.Trudeau pasirašė, Iš
bardamas pabaltlečius Ir 
panašius už "nerealų''galvo
jimą, padėties " nosupratl- ’ 
mą". Tačiau, žymusis Ka
nados politikas veteranas J. 
Dlefenbacker1 ls galvoja re
aliau, protingiau. Jis pas
merkė Kanados MP pasira
šymą. Toronto dienraščiai, 
Star, San, dėjo žymių JAV 
Ir Kanados žurnalistų- Pe
ter Worthington, L. Zlnk , 
Peter Lloyd, George Baln, 
W. R. Frye, James Eyrs , 
W. Buckley Ir daugelio kitų 
straipsnius tuo klausimu. 
Jie visi pasisakė prieš Hel
sinkio saugumo konferenci
jos sutarties aklą pasirašy
mą, besąlyginį davimą ru
sams to, ko jie norėjo.

Žym lauš las Hels i nklo kon- 
ferencljos "trukdytojas" bu
vo A. Sol že n its y T as. Jį spe
cialiam priėmimui į New- 
York'ą buvo pakvietęs unijų

prezidentas J. Meany. Sol- 
ženltsyn’as pirmiausia Iš
kritikavo Vakarų "detente” 
politiką ir perspėjo nedaryti 
nuolaidų rusams, nes įrašyti 
Helsinkyje ant sutarties, ne
remti ekonomiškai Ir pan. 
"Greitai Sovietai bus dvigu
bai tvirtesni, kaip Vakarai. 
Jų armijos eis Į Vakarus Ir 
j ū s nebegalėsite priešintis 

H • • • •

Toronto Star 31, VII.1975 , 
prof. J. E a y r s savo 
straipsnyje palygina Kissin
ger’ į su Sol ženltsyn'ū. Ptr - 
masls viską atiduodąs 
Kremliui dėl ramybės Ir ne
sipriešinąs, gi antrasls-sa- 
ko tiesą į akis Ir perspėja 
pasaulį dėl ateities, prašo 
ned.rvtl klaidų .bendraujant 
su f o tautos vadovais, nes 
pastarieji siekia pavargti 
visą pasaulį.

William R. Frye tame 
pačiame laikraštyje rašo, 
kad ITI-ojl pasaulio jėga - 
Klnlja-savo spaudoje įrodi
nėja, jog Maskva siekia už
migdyti, apraminti su Hel
sinkio sutartimi Vakaras , 
kad galėtų visas jėgas su-1

' koncentruoti prieš Kiniją. Po 
Helsinkio, sovietai turėsią 
daugiau divizijų Azijos 
frontui.. .

Neturint žinių apie slap
tas sutartis tarp JAV Ir 
SSSR bei kitų valstybių, ne
galime daryti tvirtų Išvadų, 
dėl ko Helsinki'o sutartis 
pasirašyta ir ką vieni ki
tiems pasižadėjo slaptose 
klauzulėse ?..,

Tik mums,lietuviams, vie
na aišku, kad Baltijos valsty
bės- Lietuva, Latvija Ir Es
tija, 1939-45 m.kare, pasi
skelbusios neutral l o m l s. 
buvo atiduotos kaip užmo
kestis už padėjimą Vakarų 
valstybėms s naikinti Hltle-
rlo Ifl-jį Reichą. Jei dilieji, 
ir visi 35 pasirašiusieji 1OO 
puslapių sutartį būtų nors

per plauką žmoniški, o ne 
grobuonlški-tal turėtų atly ~ 
ginti nukentėjus lems pabal- 
tiečiams. Pirmoje eilėje , 
pareikalauti, kad visi būtų 
išleisti iš Sibiro darbo sto
vyklų, kalėjimų ir grąžinti į 
savo gimtines, pas s vo 
šeimas, gimines. Tai liūtų 
buvę šioks toks žmoniškumo 
pasireiškimas. Bet, Vakn - 
rams to nereikalaujant, 
Kremlius pats nesusipras. . . 
Kol kiiai, japonui nepradės 
atsiimti savo žemių.

Po Helsinkio konferenci
jos, Kanados, JAV lietuviai 
/latviai, estai ir kiti/ yra 
nusivylę Vakarais, ypač 
Baltaisiais Rūmais, o dr.r 
labiau- paslaptinguoju poll-
tiku dr. H.Klsslnger’Iu.

/b. d./

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui į 
I tik už $5.00 metams 1 ,
| Prašome iškirpti ir prisiųsti l

su virš nurodytu------------------------------------------------------ - 1
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( J. Relmas )

Ž ym lauš las į. vyk is 197 5 m. 
yra Helsinkio Konferencija. 
Tai įteisinimas Jaltos kon
ferencijos ,'1945/ Europos 
padalinimo sferomis Rytų- 
Vakarų.

SSSR kariuomenė okupavo 
per 1939-45 karį Estiją , 
Latviją, Lietuvą,Lenki  ją, Če
koslovakiją, Vengriją, R. Vo
kietiją, Rumuniją, Bulgariją 
Ir, dalinai, Jugoslaviją.

SSSR de facto valdydama 
virš paminėtus kraštus, įsi
norėjo išgauti Iš Vakarų 
valstybių viešo pripažinimo.

" Mes norime dok.ime nto”, 
L. Brežncv’as 1969 m. pasa
kė Vak. Vokietijos to laiko 
kancleriui W.Brandt'ui.

Svarbiausias jų noras,kad 
^■‘'Vakarai patvlrtb tų SSSR o- 

kupuotus kraštus, kaip buvo 
sutarta Jaltoje.

Apsukrioji Kremliaus dip
lomatija, radus tinkamą mo- 
me ntą, Helsinki saugumo 
konferencijoje ir gavo tokj 
pripažiiimą: 35 valstybės par 
si rašė " taikos sutartį ",pa- 
sižadėdamos jėga nekeisti 
Rytų Europos sienų, atsieit, 
palikti taip, kaip dabar yra .

Iš Helsinkio konferencijos 
daromos išvados: Maskva 

^avo viską ,ko norėjo-Vaka- 
ral nieko ’.?...

USA ir Kanada tikrai nie
ko, bet dar pridėjo šimtus 
milijonų dolerių techniška 
pagalba, moderniškomis, e- 
lektroninėm is mašinomis, 
kviečiais ir kitokiu turtu. Vi
sa tai labai sustiprins SSSR 
ūĮklnes ir mQltarlnes jėgas . 
Už tai Brežtiev'as padėkojo, 
paėmė iš visų valstybių gal
vų parašus ir paprašė nesi
kišti į jų vidaus reikalus.

Po 2 metų vėl visi susi
rinks Belgrade Ir patikrins 
ar nėra nukrypimų nuo Hel
sinkio sutarties.Labai dide- 
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lė opozicija pasireiškė visa
me pas nul y i ė p rle š Hel s I nk io 
sutartį- "siek cornmedy" - 
kaip pareiškė kiniečiai

Daugelis Europos valsty
bių galvų pasiteisina, kad. 
buvę pasirašyta dėl V. Vo
kietijos grėsmės. Vienas O- 
landtjos diplomatas Išsireiš
kė, jei būtų leista susijung
ti Rytų ir Vakarų Vokieti- 
joms, tai būtų pasaulio ga
las arba 3-las Pasauli ils 
Karas. Dalis USA politikų ir 
Europos diplomatų buvo 
nuomonės, kad šiuo laiku 
V.Europa esanti nusilpus' Ir 
ūkiškai ir kariniai. Atsieit, 
niekas nes?.] ilkytų raudono
sios aronijos tanių riedėjimo 
Iki Atlanto.NATO silpnai su
siorganizavus, USA po Viet
namo p r H a Im ė: i mų yra ta I p 
sukrėsta, sud mnoral Izuoca, 
kad .pie bet kokį, maži tusią 
"karelį"-konfliktą negali nė 
pagalvoti: greičiau kiltų vi
dum revoliucija, negu būtų 
įmanoma pravesti nors Ir 
dalinę mobilizaciją.

Taipgi, USA žydų spaudi
mas buvo toks didelis, kad 
Baltieji Rūmai neatsilaikė . 
Viso pasaulio žydų noras, l 
kad Izraelio valstybė su a- 
rabais turi būti sutaikinta ir 
karo pavojus nustumtas kaip 
galima ilgesniam laikui. O 
tas įvykdoma tik pristab
do lūs Maskvos duos namą a- 
rabamslaimėjus nesikišimą. 
SSSR užtai paprašė didelės 
sumos. Ne pinigų,bet para
šų, kurie garantuotų juridiš
kai rusų karo grobį-dabarti
nes Europos sienas.

Rusai buvo užsiminę,kad 
būsią duooama daugiau vizų 
užsienio žurnalistams; būsią 
leidžiama šeimoms susi
jungti, kurios Išsiskyrė per

!■ (
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KULTŪRINIS PUSLAPIS Alg. Gustaitis

KŪRYBA VERGUOS AUKURUI

PABALTIJO TEATRAS

IŠEIVIJOJE

Jau kurte talkas, kartą 
metuose vyksta dauglakultū
riniai teatro spektakliai. 
Šiite metate toks teatro fes
tival te vyks Toronte spalio - 
lapkričio dienomis JP:elbLa - 
ma 19 spektaklių. Lietuvių 
Teatras Aulr.tras 23 opelio , 
valdlaa J. Jai’caoo 'Peilio 
ašmenLnte". »-atvlų Teatras 
stato angliškai Lands borglo 
"Penki Stulpai”.

Spalio 8 d. buvo teatra
lų susipažinimo pobuvte.Su
sirinkę, pasidalino praeitų 
metų dž (augamais Ir v.r ja te. 
Buvo įdo.nu Išgirsti daugi iu 
apls mtteų ’znLnynų 1 atvlų Ir 
estų teatrus U a įvijoje. Atro
do, Jų skaistus Ka nacio, s yra 
pan išus lietuvių skaičiui, 
tačlm teatrlate gyvenimas 
yra gyvesnis.

Latvi d Kanado’e turi 1 
teatro grapes, kur los vte pa
sirodo naujate veikalai?. JI? 
turi profesionalių režlsorlų 
kaip Taman, Pupedl ? te kt. 
Kasmet pastato po kalėtų 
naujų veikalų. Žiūrovų ne
trūksta. Išvyksta su spėk - 
taki l ite Ir į mažesnes kolo
nijas.

Estai Išeivijoje, Kana
doje turi 3 teatro jrupen . 
Veikalus rankasl tik ogzflų 
rašytojų Ir tik estų kalboje . 
Energingai dirba žymus r »- 
žteortu Rein Andro. Noriai 
i valdybų įsijungia Ir jauni
mas. P.Enskaltte

PRISIMENANT

MONTREALIO LIETUVIŲ, AKADEMINIO SAMBŪRIO

25 METU VEIKLA

Nuobraukoje:R. Slmanlūkštls, K. Vesel kn, Br. Malaušklenė, a. a. J. Akstinas.
Antroje ?ūėje:J. Antai leisk is, a. n. L. Bar raukas, rež. B. Pūkolevtčiūtė, V. Ker - 

beita, V. Vaičiūnai s, Vyt.Sabaiys, H. Nagys.
šalta kitokios kūrybinės voFclos, Montreal lo Lietuvi J Akademini? Snmbūrte bevelk 

pilnu sąstatu savo lilku buvo privedėjęs labai anorglagal tiek dalyvavimu, valdi ilmu , 
tiek dekoracijų atlikime, Išvykų orjmlz >./tme Ir bendrai lle'uvllkojo teatro Įvairiuo
se drjrbuos-j.

Išvykus radis oro L pasitraukus kaliems stipriausiame aktoriams. Sambūrio daly - 
vavimas šioje valkioja savatme nutrūko.

Juodoj! Dama po savo skraiste nusivedė į kitus p šaulius i: šios veiklos nyp.mal- 
nomus Ir nepamirštamu.” ai mente: Juo z t Aksflių Ir Leoų Bar 'll.y k j...

Šie kūrybingi nolėkta! Ir "U? lakinai prtelmena d .bar, artėjant Sambūrio 25 m. vofe- 
los p .minėjimo švancol artėjant, lapkričio 15 dlanų. JI bus atšvęB*a senojo Montraollc 
svetainėje, Auborgo Le Vl?<i S\ Gabriai.

L I E T U V OS
ŠNIOKŠČIA sraunios upės, ašarom patvinę, 
Kur IštySko kraujas, stiebiasi rugys. . . 
Motinų Išvežęs, tėvų nukankinęs, 
Nesiliauja siautęs Kremliaus kraugerys. 
Žemę tvindo kraulis, laisto margą žiedų 
Ir žemyn nubėga s tie belli ž dtu. . . 
Motinai per veidų ašara nurieda: 
Kovoje neteko JI valkų kelių. . .
Tave splaudo, spardo, ’gatvėse paguldo, 
Tavo uoliai slopia priemiesčio griovy. . . 
Vyturėliui giesmę rytmetinę čiulbant, 
Dar lašelio kraujo Ieško Jie Tavy. . . 
Kauburėliai žemių Ir mediniai kryžiai 
Tau nubarstė kūnų, Ltatavn mana. 
Bet gyvent ar žūti sūnus pestryžo, 
Kraa*o, siaubo, smurto Tau, šalie,gana.

KOVOTOJŲ DAINOS
Nedejuok , Tėvyne, ncpiro±’k skundo: 

**•“ v **“ Amžinta vargus kentus — vienų kart gana.
Grioviuose, brūzgynuose karžygiai vėl būda: 

ŠNIOKŠČIA j§ kamštelių kyla Rytmečio Diana.
Plau’c? iš rūkn kryžiai tėviškės -aglynuas. 
Rasoje paskendę mėllnl šilai. . .

SRAUNIOS Bu” .JUnjal tikėti, Lietuva Tėvyne,
Kad Iš kraujo Jūros ru gyvent kūal.

UPĖS Shulburs j gretų sūnūs nu a Kybartų,
Juoksis šviesiaplaukis Prl;šQlo sūnus. . . 
Kas, kad juodi žemė prldoigė Juos kartą, 
Dirbti, kurt, laimėti jie Ir vėl išbus. 
Žemė kraują soti kels J saulę diegą, 
Uosis plačiašakis vėl Išskleis lapus. . . 
Jūj no am9lams žuvot — Jūs paūsę miegat. 
Ir kiekvienų žingsnį seks lt, brollaLmus. 

.. Kartais gali būti pr tei
sinamas lietuvių menininkų, 
gyvenančių akupiotoje Lie
tuvoje, lankstymasis raudo
najam okupantui. Sakoma, 
kad Im> to sunku Išleisti 1 lė
tu v Iškas knygas. Nors ; yra 
visai kitokių, gražių pavyz
džių. Kodėl vieni sugeba Iš
leisti kūrinius nes D a nks ty- 
±_ml bolševikams, o kiti bū
tinai griūvi kellaklpūpsčUte 
panleklndii ml llsturURcumų, 
tautinę sąžinę Ir meninį ti
kėjimų ?

Iš ok. L tetų vu yuv'.u o- 
ro paštu siuntinį, kurtame 
įdėtas stambus leidinys, pla
čių Ir aukštų36-lų graviūrų. 
Da (1. Stasys Krasauskas, pa - 
vadintas ’’Amžinai Gyvi". 
Pradžioje folio kuturlomte 
kalbomis toks įrašas; " Nie
kados pusnulLs nepamirš Ta
rybinio Karlo žygdcrblo. Jte 
kovojo, krito Ir liko su mu
mis, kad bylotų apl-3 didžią 
mūsų par ilgų Tėvynei, Prog
resui, Žmogui. Jam, Amžl-

annčteje gult negyvas sovie
tų karys. Tai pagrindas. 
VlrSųJa, kiekvienoje graviū
roje, kas nors jo godi, ar ro
dosi vizijos. įkeldinto vir
šelyje matyti net penkiakam
pė komunizmo žvuljždė/aš- 
tuntas paveiksi u 11 dalies 
Kove/.

Prtaš tokį bogėdlEcų 
okupanto komunizmo garbi
nimą mūsų broliai Ir sesės 
okupuotojo Lietuvoje negali 
prouxstuoiL Tą protestų 
’Ijo pn rai škiu už
sienio lietuvių spau
do’?. ši * dull.S. Kras.i u - 
ko dirba|, pr.jerblą baliuj) 
r ną okupantų, yra vieni ;ė- 
dl igliustų. Tiesa, Jie Ir pa
daryti prastokai, be įsijauti
mo, be gūaanto meniško J- 
žvilgio.

Stasy* Kms.iusk'is gimė 
1929 m. Kaune. Yra Clustra- 
vyj Į v. Irių knygų, isknltytl- 
nal Vaižganto ’’Dėdes Ir dė
dienesšoka p vr o sonetų 
vertimus, Ir k t. 1961 m. pia

nai gyvam, Ir ■.kirti šį savo ktetas Dailės Instituto dės
ciklą. Autorius”.

Angliškai • dedikacija 
skamba dar žiauriau: "Nevur 
vUl the v jrid forget the So- 
vljt Soldier s horole deed* . 
Ir 1.1. Tarsi būtų parašyta 
paties Kte.ilnger’lo ar Brefc- 
nev' o.

Suskirstyta J 4 dalls:Ko- 
va. Atminimas, S ve Jos, Gy
venimas. Vteuoae yra ml - 
n Imas irrlndlite herojus: vlJkų kūrl ilų.

tytoja.

Būtų įdomu sužinoti Jo 
paties pasisakymą dėl ’.ų I - 
llustracllų te -šio Jam,kaip 
ll3tuvt.il meni i| įkui,kaltini
mo. O gal tai vl?n Išdavi al
koholio? Arba okupanto gar
binimas pačtam okupantui J- 
snklis. Lteiuvtal pageidauja 
Iš lietuvių menini ikų Ilsiu -

PAŽINKIME praeitį !
SENOVĖS KELTAI IR JŲ SĄRYŠIS SU LIETUVIAIS

Apie Indoeuropiečių protėvynę

J. VENSLOVA

mon, Tonglnus,Trinius,Tula, Turtas,Ūgius /dlamltte / 
Vadulus, Untnis, Uplus, Vabalus, Vadarus, Vaite, Ve
stis, Vavoris, Vebro, Vecžtlos, Velaunte, Vteuna/deivė/ 
Veltovte, Vencius, Ve n tas, Ve rims, VldarLs, VŪls, Vlglus, 
VlpellJ, Vlrn, Vlrcus, VI ra tu t te, Vital txs, VI tūla, Vitus , 
Voste, Acls, Ag0, Aldi, Almon, Alnte, Aldunls, Alėtus, 
.Alus /dlevaicte/, IK-nantas /dievaitis/, Argalla, Arun,A- 
tte. Balinis, Bebrte, Bltoutus, Belstus, C ar loto, OI lt lūs , 
Ortas, SI*nnūs, Bintas, Ardus, Gectas, Yura, S-n.gents,Sal-

Pag.nl dr. L. Wllser 7111-114/ keltų moterys mokėju
sios pilkiai austi Ir gamino 15 linų ir vii ių gražius, spal
vingus drabužius. Romėnų rašytojas Posidonius sakė , 
kad keltai nešioję margų švarkų, kelnes Ir sagstytą ap
siaustų. Jie gėrė alų Ir midų /med/ ir mėgo dnlnas/da- 
enas/.

Senoji keltų kalba

Dr. L. Wllser Ali-113/ tvirtino, jog senovės keltai 
turėjo savo runas medi lėse lentelėse, reiškia, keltai ra
šė ant nepatvarios medžiagos. Tad ir senovės keltų žo
džių maža lįKlkę Panašiai Ir senozės lietuviai tu
rėję ru Hnlo pobūdžio raštų /plačiau J. Venclova ’’Lietu
vių tautos pašaukimas, ” 197t>/.

Tad čia pntetkslme šiek tiek senovės keltų žodžių, 
aptiktų pas atskirus auto r los: prof. T. Mommsen /panau
dotos literatūros nr-62/: keltų -ar, malta; liet.- tu'tl, 
malūnas. Dr.O.Schrader /88-/: keltų- serg, merka, Vi
su r lx ;1 let. - sergu, merga Vteurtkte. Dr. J. Baltrušaitis 
/?-/: keltų- kltath,ltet.-klėite. Dr.E.Lewy /54-/:keltų- 
kar’a-1 let.-korija, kariuomenė. Prof. G. Arndt/5-/:kel- 
tų-aul, galv, lieti-saulė, galva. A. Holder /3 2-/ :k ai tų - 
taurus, vlros, teuta, Toutlortr, liet. - tauras, vyras,tau
ta, Tautartkte. Prof. dr.E.Kleckers /46-/įkeltų- sen, 
nule, tu, liet. - senas, naujas, tu. Prof. R. Sc hm It tie l n/ 
86-/: keltų-krouos, roto, trbo, liet.-kraujas, ratas, tro
ba.

šte paminėti keltų žodžiai ne tik yr i labai panašūs J 
lietuvių kalbos žodžius, bet turi tų pačių reikšmę kaip Ir 
lietuvių kalbos žodžiai. Tai byioja neabejotinų senųjų kel-l 
tų kalbos giminingumų su lietuvių kalba. Todėl ir romėnr 

< psl.

Tacitus savo veikale ’’Germantu;".kalbėdamas apl? ate - 
člus,tiksliau pasakius apie lietuvil senąsias kiltis,galėjo 
pasakyti,kad aisčių kalba yra panaši britų /keltų/kalbal . 
§lą kalbinę giminystę rado prof. dr. W. Plerson/73-/,pro! 
H. Hubert/33-69/, prof. R.Schontttieln /86-114/ etc.

Keltų asmenų vardai

Daug daugiau nusako senovės keltų giminystę su lie
tuviai? keltų asmenų variai, nes, anot prof. A. Voldema
ro /1O5-51/, kai kuria Iš jų yra grynai lietuviški Ir turi 
tą pačių prasmę. Kalbininkas dr.E. Levy /54—5/ tvirti
no: "Salta vteų vardų, asmenų vcrdal nurodo kokiam 
kraštui jie priklauso".

Dabar Išvardi nsime senovės keltų pirma vyrų,o pas
kui moterų virius pas A. Holder 'Alt-Celt te che r Sprach- 
schatz” : /Vyr./Alius, Aconte, Argutfa, A ritus, Aug Ha, 
Bauinlls, Baugus, BlrbŪfe, Dubios, Dumtas, DagUos,Da
ntis, Delvus, Du n tas, Gabrte, Galonus, Gargti te. Geros, 
Glntonte, įgilus,Hatts .Ylius, Inius, Ir iilus, įsu n te. La
bilius, Ladante, Laitas, Laucius, Langas, Lantas, Lap tas, 
Launtas, Lettas, Manttas, Mantusa, Mainius, Mas tu tęs. Me- 
imte, Medllus, Molinus, Manasatte, Namette, Nantas, Na
mon tus, Nartas, Nemontas, Nemonls, Nertas/dlevaltls / 
Norhus, Ollus, Padus, Petrulos, Plllnte, Protą t ta, Pu ris, 
Ramus, Ritus, Ruga, Ru ten tas. Sagtis, Bapal a, Šaunios, 
Sauris, 3a vi nūs, Savus, Sendins. Sente, So notas, Senovlr 
SOtas, Stati?, 3lvolis, Shira, S’.ool ta, Smales, Sartas .Ta
ra n ta /dievaitis/, Tarhunts, Tarsuntis, Tartas, Tarus .Ta
šui us, Ta tarta, Tatulos, Tauctis, Tauta Itls, Taurus, Tau - 

.tins, Tavtus, Teutalus, Teutates /dlebaltis/. Tūtas, Tū

lis.
Moteriškieji vardai; Alna, Alflene, A ta, Augina, Ba - 

sūa. Kari, Clrula, Daugumena, Dana/deivė/, Devola,De
voną, Dlia, Galioną, Garina, Yluna, Leda, Lltua, Litui a, 
Manta, Manta, Marūa, Marta, Matoma, Matuna,Medfla, 
Medula, Medina/deivė/, Mena,Meteln, Munfla, Narna, 
Namuta, Narta/del zė/, Nortūa, Noroa/deivė/, Ola, Ona, 
Pata, Pūa, Rauda, Relta, Rita, Saga /del vė/,Samda / 
deivė/, Sas’ila, Sena, 3nn0a, Senumą, St'a, 3lna, Stana/ 
deivė/. Tarta, Teta, TŪona, Tlmonln, Tirą, U t ūa, Vadi
na, Valde'ie, Var?a, Vavi, Veda, Velavia, Velta, Vendą, 
Venfla, Verkala, Veroūa, Ves on a, Vida, Viena, VI m na. 
Visai a, Vitola, Vltata, Vitu na, Amą, Birute, Butą, Asta, 
Tamonta /deivė/' etc.

Iš vl?ų čia paminėtų keltų vardų d'UJ rasime atitik - 
menų lietuvių pavardės e. Tai liudija, kad šių vardų nešė
jai buvo jana artimi lietuviams.

Keltų kilčių vardai

Tų patį galima pasakyti te apte senovės keltų kū
čių vardu: dr.G.Muehlmann "Verzelchnte der geschlchfr- 
lichen Namen" nurodė keltų kūtte: Vardull, C ar nu tęs, Ga- 
ball, Llngones, Sal.isl, Taurini, Venctl,VendL Turonea, 
Arvi, Meldi, So no nes. Sėdint, Nervil, Menapll, Remi, 
Garltes, Llmovloos, lamcl, Medeli, Nemetęs, Rėdomos, 
Rutenl/Ruthcnl/, Anseli, Tarusatec, Vasates, Soatones, 
Plctavi, VelaunL Segalaunl, Vedanti, Vardacl. Gl»A. Hol
der ’ Alt Celtlschor Spraohschatz" Išvardijo šias keltų, 
kūtte: Viri, Bastull, Landei 03, Lee ta n L Neri, Nemo nes, 

/b. d./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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pagalvok!
LASALLE MIESTAS YPATINGAI PIRMAUJA 
TODĖL, KAD:

9 STIPRI ADMINISTRACIJA

• EFEKTYVŪS APTARNAVIMAI

• ŽALIUOJANČIŲ PLOTŲ - PARKŲ - APSAUGA

• DINAMIŠKA LAISVALAIKIO PROGRAMA

• NUOLATINIU GRAŽINIMO PLANU

palygink!
o

[VYKDOMAIS UŽSIMOJIMAIS

LAPKRIČIO 2d.
BALSUOK

už
Burmistrą

LASALLE SU KITAIS MIESTAIS
DĖL:

MUNICIPALINIU MOKESČIŲ

VANDENS MOKESČIŲ

APTARNAVIMU: DARBO, SVEIKATOS, ADMINISTRACIJOS,
LAISVALAIKIO
APSAUGOS IR

Arėjas Vitkauskas
AMERIKONIŠKA PASAKA SUAUGUSIEMS

/ Iš 1923 m.Kauto s/ajonlų/.

PROGRAMŲ, TRANSPORTO, GAISRO 
KITOSE SRITYSE.

vėl išrink!
GERALD

e asmenį, kuris 
asmenį, su patyrimu

VISADA PASIRUOŠĘS DIRBTI

0
« ASMENĮ REALISTIŠKAI GALVOJANTĮ,

422 Lafleur 
365-4400

K O M I T E 
528 Bedard 
363 - 8619

7663 Centrale
365- 1700

BŪKIME SVEIKI
J. Venckus, S. J,.

DIDĖJA KURČIŲ SKAIČIUS

pacientų prieiti, nes kartieji vo apie milijonų dolerių. ap|,2 13.4 milijonų žmonių,

Aklas nutolsta įuo pasau
lio, nuo gamtos vaizdų gro
žio. Kurčias - nutolsta nuo 
žmonių. Sunka suprasti ki
tas, tad šalinasi nuo jų. Ne
galėdamas girdėti, ką sako, 
pas U teka vie nas.

Ir vieni, Ir kiti turi ieš
koti savyje dvasiško grožio, 
meilės, praktikuoti susikau
pimą, kuklumą. Taip dvasiš
kai pagilėja šioje nelaimėje .

amo nepaslėpsi-vlsl tuoj 
pastebi. Kurti savo silpnybę 
slepia, nes, nesi maišant su 
žmonėmis tai lengviau pada
ryti.

Amerikoje paskutinieji 
kurčių tyrimai buvo padu - 
ryti 1930 m. Kalbant apie 
kartumą, reikia atskirti du 
dalyką-, vieni, ’curie visiškai 
nieko negirdi, kiti, kurie da
linai girdi, kas dažniau į- 
vyksta senstant.

Tiriant kurčius, medikai, 
stojai lai paruošti kaip prie

dažnai savo negalavimą sle
pia.

New York'o Universiteto 
Deafness Center neseniai 
padarė tyrimus .kurie kaina-

Ta tema papuošta knyga 300 
puslapių, pavadinta The Deaf 
Population of the United 
States.

Pasirodo, Amerikoje yra

kurie arba visiškai negirdi, 
arba labai prastai.Pastebė
ta, kad kurčių skaičius didė
ja, ypatingai jaunuoliu iki 19 

(Nukelta į b Vs1 >

Šiais laikais nėra nieko 
negalimo. Seniau, kas nors 
abejojo, kad kas galėtų per
skristi vandenyną’. O Llnd- 
bergas-šmaukšt’. -tą ir pada
rė, - taip sakant, visiems 
"noris nušluostė". Taigi, 
galima viskas.

Pasiremiant šia, greito
mis sugalvota teorija,aš su- 
randu dar vieną tikrą kelią 
praturtėti. Tiesa, tuo pro
jektu aš pats, gali būti, kuo 
mažiausia tikiu, - bet argi 
tokių "Tamošių" nebuvo ir 
prieš Lindbergo žygį. Esu 
skaitęs Amerikos laikrašty
je, kad ten- ant Michigan'© 
ežero, be s i irstydama luote
liu kažin kokia artistė, ar 
šiaip kokia "šauni" panelė , 
Iš netyčių,pasilenkusi virš 
vandens, pametusi nuo kaklo 
perlinius brangius karolius . 
Tuojau kažin kokia žuvis 
- pakapt *.- čia pat vietoje 
juos Ir prarijusi. Karoliai 
kainuoja kelerius tūkstan
čius dolerių,/reiškia, šiaip 
žmogui, tai visas turtas/ . 
Kad būtų kas nors tą žuvį 
pagavęs, laikraščiuose ne
buvo apie tai rašyta. Buvo 
tik, kad daugybė žmonių 
puolė žvejoti po Michigan’o 
ežerą, bet kolkas be pasėkų . 
Taigi, reikia manyti, jog ta 
žuvis su prarytais perliniais 
karoliais tebėra gyva. O ka
dangi ji tebėra gyva, tai-štai 
Ir iškyla teoretiška galimy
bė kam nors Iš lietuvių pra
turtėti.

Aš savo planą vystau šito
kiu būdu: pav.,ta žuvis iš
plaukė iš Mlchlgan'o ežero, 
/ požeminiu kokiu nors van
deniu ar kitu keliu, tai gry - 
nai jos dalykas/, į Atlan -
r

Kiekvienas sveria 30 gramų, ir yra 40milim. 
diametro Tiesiai iš kalyklos tik $26,50- 
sidabro99.9% moneta; $324.00-91.6% auk
so, k ar at t^22 ir $ 393.00 plotinos.
1. Coat s or arm* of independent Estonia, Latvia and Lithuania.
2. The evil pact of Hitler and Stalin led to the occupation and 

destruction of Estonia, Latvia and Lithuania in 1940. 
Their independence and freedom must be restored again.

3. One night in the history of Estonia. Latvia and Lithuania. 
Mass deportation of June 13/14. 1941.

4. Armed resistance by Estonian, Latvian and Lithuanian 
freedom fighters from 1940 to 1952.

5. The human rights declaration of United Nations was for all 
peoples. Estonians. Latvians and Lithuanians also have a 
right to their land, language and independence.

6. “The deadly comb ran back and forth, and back again, 
through Estonia, Latvia and Lithuania. There was no doubt 
However where the right lay. The Baltic States should be 
sovereign, independent peoples.” Winston Churchill 1950.

MŪSŲ (VYKIAI AUKSO, SIDABRO IR PLATINOS MONETOSE 
,--------------------------------------- ---------- O-R-D-E-R— C-O-U-P-O-N-----------------------------
I Make cheque or money order payable to BALTICOIN and mail to: 

BALTICOIN, I4X Duke Street. Hamilton. Ontario, Canada. L8P 1X7.
I Please send:

I The Baltic Saga medals in 9 9.9% ,sŲver, $26.50 each
j The Baltic Saga medals in 22 karat gold, $324.00 each

I Ontario residents add 50/0 sales tax

I For each order from outside Canada add $1.00 tor postage and handling _
j Cheque/MO made out payable to BALTIC OIN enclęsęd^or

Į Name Address

I City Province Postal Code
I(PLEASE PRINT)

$

$

$

A
$

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 P ASIK AL B Ė JIMAIz YRA GRAŽHJ AP 
SAKYMŲ, EILĖRAŠČIŲ. ADV. M.SVĖlKAUSKIENĖ veda TEI

SINIŲ patarimų skyrių. 'Metinė prenumerata tik $ 7.00

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO 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 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekviena trečiadienį,, NL redakcijos patalpose (7722 
Georae Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbamo Sietu-' 
Viška't. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs pas muši 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.

’•975. X. 22

TEL. 525- 8971.

LOony 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS.

to vandenyną. Ten, žinoma , 
jai netalp jau smagu, nes, 
šiek teik didesniame plote , 
negu Michigan’o ežere, van
duo supasi. Taigi, ji nutaria 
plaukti į ramesnį. Tuo tiks
lu žuvelė kaip bematant,pa
traukia skersai senąjį At
lantą Ir, paklaidžiojus po 
vadinamą Vokiečių jūrą/plr- 
■miau nugąsdinta gausingų 
plaukikų per LaMancho sąs
mauką/ atsiduria prie suvo
kietinto, bet grynai lietuviš
ko Klaipėdos krašto pakraš
čių, prie Baltijos jūros . 
Kadangi žuvelei, aišku, per 
tiek laiko visiškai galėjo nu
sibosti labai sūrus jūrų van
duo, tai ji užsimano "pa - 
siduoti" į gryną upės vande
nį ir- laimei-užtinka lietu - 
vlų vadinamas Nemuno žio
tis. Ji/ ta žuvelė/, žinoma, 
į tas žiotis tuojau-šmaukšt’, 
-ir įvažiuoja. Kadangi Ne
munu plaukioją garlaiviai 
tiek mažai tėra panašūs į 
"Leviathan'ą", kad jų mūsų 
/ir bevelk jau vlslškal-mū- 
sų’./ žuvelė nė klek nebijo. 
Taip neužilgo ji atsiduria 
netoli laikinojo Lietuvos 
centro miesto -Kauno. Ten, 
aiškus dalykas, tą žuvelę- 
pakapt '. pagauna ir nuo to 
jau nebetolimas kelias Ir 
papulti į gar tą ją Žuvų ftur- 
gavietęKąune. Čia vėl, aiš
kus dalykas, ta žuvelė, ge - 
rokai įvairių rankų palam- 
dyta, / o jos gyvybės kvapo 
jau seniai nebėra/, patenka į 
kokio nors neturtingo Lietu
vos ir Kauno pniečlo/kad-
pav., Ir tokio kaip aš/ran
kas. Tas pilietis,be abejo -
jlmo, dar gerokai pasidera 

(Nukelta i 7 psl.)

C F MB
RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

KIEKVIENA^ ANTRADIENĮ NUO 10,30 iki 11 vai. vak. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stonkev : £ius, 1053 Albanai Cr., Duvernay, P. Q. TEL. 669-883A

JUBILIEJINIU METU 
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

KAINUOJA: Chlcago]e Ir Kanadoj, metams — $30.00, pusnį mėty — $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 savaitp nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III. 60608
į—Į Siunčiu ............. dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
j vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________
ADRESAS --------------- --------- ------------------------------------ --------
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

jsikūrgs nuoMvuoM namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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. 
in — 5 v.p.p.
10 — .7 v vak. 
0 — 12 v.p.p.

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

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu palama* Imns. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš S S.OOO.biJC

CHICAGO:
VIENINGAI VEIKIA ŠAULIAI

Pras’dėjus ridmis s no
nai, pagyvėja organizacinė 
veikla: Vytaute Didžiuio 
Šaulių rinktinės sas’rl įkl- 
mas įvyko rugsėjo 2S d. Vy
čių salėje.

Šie susirinkimai visuo
met gaus tel lankomi, bet tą 
dieną salė buvo per pildyt i , 
neužteko nei sėdimų vietų.

Rinktinės pirm. VI. Išga
nantis pnsidžiaugė gausiais 
daly viais Ir padėkojo už js*- 
jangtmą šaulių velki on. Ap
dovanot! šaulių g.irSės ženk
lais šio asmenys:

J. Sasnauskienė, A.Bal - 
čytls, J. Platakis, p. Baš- 
kauskas, P. S! ilga Ir Aug . 
Pocius.

Svarbiausias visų dėme
sys buvo į užpirktą namą, i 
vykdomus remonto darbus. 
Jie sekas! ge(cal Ir skand
žiai atitekami pačių šaulių 
ra i’:xnls. talkos būdu. Slo
gas uždėtas naujas,sienos Iš 
liuko nudažytos. Pradėtos 
dėti nau’os grindys Ir t.
Visi dlrba ' sa IIdel ’u pas ■ - 
tenkinimu, norima Naujuo
sius Metus sutikti nuosavoje 
salėje. Piniginiai rstkalil 
manoma išsispręs nesunkiai, 
visi pasižadėtą’ auką žad i 
laika ištęsėt?. Tačiau, atsi
randa aukotojų diles aėm su 
mom: J. Ir S Petrauskai, A . 
ir M. Balčyčiai, Pr.Elgells, 
O. Konkulevlčienė, St. Būda 
Ir J. T. Valaasknl. Visi 15- 
vard! ntle j i aukojo po 1. OOO 
dol. Pr. Bei norus aukojo 
500 dol. Dar daug yra auko
jusių sinmbes nos sumas, bet 
visus čia neįmanoma Išvac- 
dlntllBe to, J. Valadskas yra 
sudaręs pomirtinį testamen
tą Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės /ardu 30.000 dol .

Moterų vadovė S>'.. Cecovl- 
čienė rūpinasi indų užplrkl—

Sydney, Australijoje lietuviu tautiniu šokių grupe su vadovu Gediminu Sauka ir 
šokiam." grojiku Jonu Zubricku'viduryje). Nuotrauka T. Vilkaičio.

6 Psl.

MOKAME L'Ž:
Depozitus ( P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 
Terminuotus depozitus 1 metu S’ž%

IMAME UŽ:

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas IO'jV

mu, bsl kitais vi r avės rel-
k ai i ng tems reikmenims,
taipgi Ir namo vidaus papuo
šimui .

Visi dalyviai lumatytlem 
planam vieningai pritarė Ir 
s d dž Įaugs mu 1 auk I a k ada 
galės susirinkti į nuosavą 

- salę, svarstyti šaulių reika
lus, bei susitikti llnksmuo - 
so pobūviuose.

Pasibaigus susirinkimui , 
sesės šaulės paruošė vaišių 
stalas. Kultūringoje Ir pa
kilioje nuotaikoje pabendra
vome sa”o draugų tarpt;.

Adomas Didžballs

DIDĖJA KURČIU SKAIČIUS., 
(Atkelta is 5 psl.)

m:. kas yra ne normalu. Tie 
skaičiai atrodo didės n! gal Ir 
todėl,kad dabar greičiau to
kias oas.tebi mokykiose^arba 
kad apie tą laiką Jauni žmo
nės prade-dn Ieškot! darbo. 
Darbdaviai reikalauja, kad 
gydytojai patikrintų s /clkatą. 
Pastebėta, kad Iš 1OOO gy
ventojų 2-yru visiška! kurti . 
Yra ir geogr afinių skiriamų: 
džiugiausia karčių rails' 
Šiaurės centraiInėje Ameri
koje, mažiausia šiaurės cy- 
tuose.

Puola į akis, kad daug vai- 
kai apkarsta dar nepasiekę 
sibr-ndlmo. Greičiau ap
kursta berniukai, negu mer
gaitės. Mažlaug, keturis 
kartus yra daugiau aplcurtl- 
mų, negu apakimų. Kodėl? 
Manoma, kad apakimas yru 
greičiau pastebimas, todėl 
greičiau gydomas, negu ap- 
kur'.lmas. Kurti žmonės vė
liau veda, arba visiškai ne
veda. Kurti žmonės, neprl - 
girdėdami, vengia žmonių, 
todėl dr.ž n; nu atrodo keisti, 
n3soclalūs. Mes juos dažniau 
kritikuojame.

Kurčius žmones šankiau

toronto

Svečiai nustebę klausos-, 
kai vie įas jų be įdras sakosi 
pereitą sekmadienį /l X .14/ 
buvęs piknike.Ne dėl to, kad 
rugsėjooras galėjo būti klek 
per vėlus piknikui, bet dėl 
paties pik tiko apskritai. Juk 
piknikas, kaipo toks, lietu
vių tarpe jau setai tebeeg
zistuoja. Pradžioje, kai dar 
buvome taujak iriai šioje 
žemėje, kai daugiui Tgė.io- 
mės savų tautiečių draugys
tės, tuomet pik likai buvo la
bai populiarūs. Tuomet va- 
žiuod: rome į iuos samdytais 
autobusais ar, kai kurių dar 
Ilk įsigytais, pirmaisiais 
motorizuotais vežimais. Bet 
dabar, po tiek metų, visiems 
gūrai prasįkūrus, pakeltus 
jau po keliūtą motorizuotą
pr’.emo lę, pik itkas nebėra 
liekam ne tik priimtinas bet 
Ir visai nepopuliarus. O jei
gu Ir pasitaiko koks retas 
panašaus pobūdžio negausus 
renglnys, mes jį pavadina
me grynai lietuviškai: gega- 
žlne.

Bet prie to paties stalo 
atsisėdęs pilietis pasakoja 
apie tikrą pikniką, kurį su
rengė Lietuvoje ekskursąvę 
tautiečiai Ir kuris įvyko vle-

Gahija Juozapavičiūtė, gy
venanti Toronte, yra viena pa
grindinių Jaunimo kongreso or
ganizatorių Kanadoje. Baigusi 
u-tą, kur įsigijo magistro laips
nį socialinėje šalpoje ir adminis
tracijoje, G. Juozapavičiūtė yra
Toronto miesto jaunų nusikaltė
lių priežiūros savanorių kontin
gento koordinatorė.

gyly!.’, nes klausos organai 
yra labai paslėpti, daug s la
kiau prieinami, negu akys.

Kodėl valka’ apkursta ? 
Gal apkrečiamos ligos,valkų 
ligos, ažsįšaldymai' prie to 
prisideda. Gal mūsų miestų 
triukšmas, nuolatinė gars’ 
muz Tea, radijo, kurte skam
ba nuo ankstyvo ryto Iki vl- 
dlr nakčlo. Gal TV triukš
mai.

Kaip apsisaugoti ? Sunku, 
Sakoma, kad medžiai aplink 
namus gerai saugo nuo 
’•rlukšmo. Gal todėl mažiau 
kurčių Naujoje Anglijoje,nes 
čia ramiau, tyliau, daug 
miškų.

nos dalyvės sodyboje. / Eks
kursijoje daugiausia buvo 
moterys /.

Tikrasis pik liko pobūdis 
buvęs kaip Ir sustiprinti te
ito įėję užsimezgusias pa
žintis Ir Išsamiau pasldalli- 
tl patirtais įspūdžiais. Tuo 
labiau piknike dalyvaujant 
keliautojų antrosioms pu
sėms Ir kai kuriems arti
me s n lems bičiuliams.

Kaip pik ilke dalyvavęs 
tautietis tol lau pasakoja, pa
rengime nuotaikos h:vę la
bai geros. Visoms kėliau iy- 
kėms, kaip Ir nesitiki it, lyg 
Ir pas-.tvirtl laut vėl esant 
aii kietos Ir tvirtos Kana
dos žemės. O Išvažiuojant 
buvo įvairių lūkesčių ir ne
tikrumo, nes uždelsta kelio-
nė įvyko po tos nelemtos 
Helsinkio konferencijos. O 
ką būtų galėjęs kas padaryti, 
jeigu sovietai, pasiteisinda
mi tais pasirašymais, Imtų 
Ir užlaikytų savo n žemėn 
sugrįžusius, jau oficialiai 
įtelsl ntus, kapitalistinėm 
Idėjom apkrėstus piliečius. 
Gerai jeigu viskas gerai,bet 
Jeigu sovietai priims juos 
kaip pageidauti nūs draugus. 
Ištrūkusius Iš kapitalistinio 
jungo. O s tūly danui malonę, 
dar paprašys pasilikti savo
je žemėje, padėti ten kurti 
liaują ją tėvynę, nors mažu 
įnašu prisidėti prie švleses- 
i) lo komu n Izmo rytojaus. Be - 
slrausdaml tokiose minty
se, daugelis drebančiom 
širdelėm rengėsi kelionėn. 
Daugi m k is ja i nebebuvo 
galima bep?.d'.ryt’, nes ke
lio ė jau apmokėta, o arti
miesiems pranešta tiksli 
Vilnį ije pasimatymo diena.

To pasėkoje, tiesa, kA., 
kurie nebūdami visai uteri, 
vis dėl to peržegnojo Samo
s’is ke’lonplnlglus Ir atsi
sakė nuo planuotos kelionės. 
Bet daugumas Išlaikė , ap 
lankė savo tėvynę. Pro aša
ras vos pas!matydami su 
artimaisiais, atviriau kal
bėdamiesi tik laike, kur 
nors sode’y / gink Dievą ne 
kambaryje/ Ir da- atsisvei
kindami taip tru npai tema
tytus ar Iriuosius.Po to lai
mingai sugrįžę, dabar pa
tenkinti sugužėjo į pikniką. 
Apskr’tal sngrįžuslųjų nuo
taikos piknike buvo puikios, 
nes bendra api mtim iš tėvy
nės buvo parsivežtas geras 
įspūdis. Apie tėnykš’ią pa
žangą, arba pakilusį gerbū
vį, sočius veidus Ir gatvėje 
sutiktų žmonių gerą apran
gą-

Tiktai privačiuose pokal- 
bluose girdėjos’ kaip už 
parvežtą čia 1O dol. kainuo
jantį lietsargį, ten mokama 
60 rublių/pusė mė nesio in
žinieriaus gaunamos algos /. 
Kaip ten sunkiai gaunami 
batai, o jeigu Ir gaunami, tai 
susidėvi bematant. Kaip už 
atsiųstą pokelį arbatos/ga
lima siųsti tik 7 oz./, pro
tekcijos dėka, vaikutis buvęs 
priimtas į mažamečių dar
želį, kad abu tėvai galėtų ei
ti į darbą - galui su galu su
vest*. Ar kaip kanadlška, Iš 
Talira n Importuota $ 2. 50 
skarutė, ten pardavinėjama 
po 25 rublius.

uai LIETUVIU NAMAI

Pereitą savaitgalį daug 
lietuvių iš Toronto buvo Iš
važiavę. Kai kurie buvo Iš
vykę į paežeres savo vasar
vietes paruošti žiemai, o

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
8’/2% 
7 ’/a % 
8’/4%

6%

MOKA: 
už 1 m. term. dep. 
už taupymo s-t a s 
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. Nemokamos 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

Tel. 251-4864 arba 251-4025
2483 Lakeshore Blvd. West,

Dresher-Barauskas insurance agency ltd

Visų rūšių drauda • VALTERIS DRESERlS
• 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, Latvijq, Estijq, Ukrainq, Sov. Sąjungų 

paprastu ir oro paltu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 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.

Baltic Exporting Co. Av..,
ĮSTAIGA r ° Toronto 3, Ontario
Telefoną* LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

dar daugiau į Lietuvių Die
nas Hamiltone. Dėl tope-l 
relto sekmadienio LN po
pietę teaplankė apie 160 as
menų. Dalis atsilankiusiųjų 
teatėjo pažiūrėti patalpų.Ga- 
na daug svečių buvo Iš toli-7
mU Vl6xt?XlU‘ SV!ClU t g°SM-K. ČIURLIONIO 1OO METU 
pasIrašėiStasys Mlalulls >š,CIMtMO SUKAKTIES 
Edmo,ton Alberta Julija .,n^EJIMAS 
Stanick Iš Omaha, Nebraska,
p. p. Uston Poplck Iš Hun - .į^0 Anapilio salėje rūg
ti ngton Park, Callf., Dange - s®j° 27 d.
r.itls Velavlčlus Ir Alfo įsas Prograną Išpildė .O . 
Valatkus iš Waven.USA. V. MIkulsklų Čiurlionio vardo
Samullonls Ir JPielenlus Iš 
Racine, Wisconsin, K.Ka
razija Ir K.Serepka iš Chi
cago,III.,E., A.Schmidt Iš 
Vokietijos, U. Ir U. Petkūnai 
Iš Adelaide, Australija, L 
Vilkte te Iš Los Angeles, Cal. 
L. ir O.Ska.ržinskaf Iš Chi
cago, TH., P. Katelė Iš 
Kingston, Ont., Ign. Gaballs 
Iš Ottawa Ir Pranas Dulevl- 
člus Iš Forest Hills, N.Y.

LN v-bakviečia visus To
ronto lietuvius atsilankyti į 
Informacinį LN susirinkimą 
spalio 19 d. 3 v.p.p.Kara
liaus Mindaugo menėje. Da
lyviai bus vaišinami kava.

Moterų Būrelis kviečia vi
sus atsilankyti V. Petravi
čiaus Ir Ir. Šimkienės paro- 
don spalio 25 Ir 26 d. Gėdi
ni Ino Pilies menėje.

Spalio 25 d., 7v.v. Kara
liaus Mindaugo menėje įvyks 
P. L. Jau ilmo Sąjungos or
ganizuojami šokiai. Kviečia
mi visi lietuviai.

LNpopletėse su kava sve
čiai gauna pyragų, kuriuos 
dažniausiai Iškepa lietuvės 
moterys. Pastaruoju metu 
tokį pyragą Iškepė Ir pado
vanojo J.Dovydaltle nė ,už ką 
popiečių administracija jai

IMA:

9kz% už asm. paskolas 

9ka% už mortgičius

20 METŲ PATIRTIS

i

Namų tel. 277-0814
Toronto 14, Ontario

reiškia padėką.
Pereitą savaitę įnašus į - 

mokėjo; Rasa Mažeikaitė $ 
1OO, - Poškas Balys papildė 
$ 20, - Ir Rima Bumbulytė 
$ 1O»- 

ans.ambl Is. Dali. Telesforas 
Valius skaitė paskaitą apie 
M.K.Čiurlionį, paįvalrlnd;>- 
mas skaidrėmis.

Minėjimą atidarė KLB A- 
pyllnkės P-kas V. Blrleta, 
Invokaclją atkalbėjo kun. P . 
Ąžuballs.

Meninę programą pasigė
rėtinai atliko Čiurlionio an
samblio mišrus choras, at
likdamas Čiurlionio, M. Pet-. 
rausko, J.Gruodžio, A. Mi
kulskio kūrinius. Vyrų cho - 
ras- V. Jakubė no, J. Gaide
lio Ir A. Mlkuslklo kūrinius . 
Lab u įspūdingai skambėjo 
moterų choras, palydimas 
kanklių, atlikęs A. Mikulskio 
kūrinius.

Sekė lietuvių tautiniai šo
kiai su choru Ir tautinių Ins
trumentų orkestru.

Solistai- J.Grigailūnaltė , 
A. Gllys, B. Butkus ir V. 
Plečkaitis.

Minėjimo pranešėja buvo 
graži lietuvaitė K. tmbrasal- 
tė.

Minėjimą baigė Tautos 
himnu.

Gražiai praėjo šokiai Ir 
vaišės, padėkos žodį tarė A . 
Rtnkūnas. Svečių atsilankė a- 
ple 600. J.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i j
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MCŠKeitlOJtMRS
B. Vaičaitis

(Pradfia 21 numeryje)

Žuvies rūkymas
Žuvies rūkymas yra senas 

konservavimo metodas. Ne- 
sant šaldytuvų, tik rūkytą 
žuvį galima Ilgiau išlaikyti. 
Turi it šaldytuvus, rūkymas 
nenustoja savo vertės. Gerai 
Išrūkyta žuvis turi ypatingą 
skonį ir sauso’e, šaltoje vie
toje Ilgai išsilaiko.

Riebios žuvys, kurios tu
ri savyje daug alyvos, rūky- 
yiui labai tinka. Nekalbant 
.ple ungurius, baltas " cat

fish ", sturdžinai, aukstria
kės labai vertinamos rinko
je, kaip skanėstai. Rūkymui 
tinka kanadlškas karpis, si
dabrinis ešerys / silver 
bass/lr kitos riebios žuvys.

Rūkoma šaltu ir karštu 
būdu.

Šaltu metodu rūkant, žu
vis išdžiovinama prie maž
daug 35 l. C u o 4 iki 14 die
nų. čia aprašysiu karštu 
būdu rūkymą, nes jis yra 

—■fnpuliarus ir greitas žuvies 
„onservavimas.

Rūkyklą įsitaisyti nekai
nuoja nei vieno dolerio, tik 
keletas valandų darbo.

Imkime metalinę statinę 
45 galionų, metalinį kibirą 
2 pėdų ar truputį Ilgesnį ir 
skardos lenktą kaminėlį apie 
4 colių diametro. Tai ir yra 
visa rūkyklai reikalinga me
džiaga.

Šu kaltu iškertamas stati
nės dugnas, kad alųu statinės 
galai būtų atviri. Kibiro šo- 
le išplaunama reikiamo dy
džio skylė, kad tiktų įstatyti 
kaminėliui. Kibiro Išplovos 
atlenkiamos į šonus, kad būtų 
galima prie jų pritvirtinti 
kaminėlį. Ant kibiro užvo
žiama stati iė ir kibire kū
rei įama ugnis.

Iškaltų statinės dug tą ne
reikia lumesti, nes, suka
binus žuvį, galima uždėti) 
ant viršaus kaip rūkyklos 
lubas. Luboms galima ir ki
tokią skardą uždėti, bet rei

kta, kad būtų gera ventilia
cija Ir kad laisvai cirkuliuo
tų šviežias oras. Kitaip žu
vis sukrinta, sutyžta ir pa
sidaro neskani. Ypatingai 
gera cirkuliacija privalo bū
ti pirmąsias 4-5 valandas.

Be to, reikalinga turėti 
keletą metalo lazdelių, ku
rios uždedamos virš stati
nės ir ant jų kabinama žuvis 
Žuviai kabinti išlankstomi iš 
vielos kabliukai aštuoniukės 
formos. Geriausia viela yra 
rūbų pakabikllai. Geriausiai 
žuvis laikosi užkabinta per 
akis. Storą žuvį reikalinga 
skelti prieš merkiant į pa
ruoštą skiedinį. Galima sta
tinėje įtaisyti grotus ir žuvį 
guldyti ant grotelių.

Paruošimas rūkymui
Žuvis išvaloma kaip pa

prastam kepimui: nuvalomi 
žvynai, bet paliekama oda. 
Stora žuvis skeliama ir ga
lima su šniūru apsiūti, kaip 
daroma mėsa krautuvėse, 
nes pradėjus rūkyti, sunkūs 
gabalai gali Išs įplėšti Iš 
kabliukų. Nuvalius žuvį, rei
kia gerai išplauti, kad ne
liktų kraujo viduje.Raudonas

pažandės pašalinti, jeigu 
žuvis merkiama su galvo
mis. Skiedinio sudėtis gali 
būti: 4 puodukai druskos, 2 
puodukai rudo cukraus, 2 
šaukštai juodų pipirų Ir 2 
šaukštai sutrintų lauro lapų 
/ babkavų /. Mišinys užpi
lamas šaltu vandeniu ir tol 
maišoma, kol druska ir cuk
rus ištirpsta. Patikrinimui 
ar pakankamai yra druskos, 
reikia į skiedinį įdėti švie
žią nevirtą kiaušinį. Jeigu 
kiaušinis pi auko viduje skie
dinio, tai ženklas, kad drus
kos yra pakankamai skiedi
nyje. Jeigu kiaušinis plūdu
riuoja paviršiuje, tai gausis 
sūroka žuvis. Skiedi lys už
pilamas ant paruoštos rūky
mui žuvies ir žuvis mirko
ma tuo 6 iki S valandų. Iš
ėmus iš skiedinio, perplauti 
žuvį šaltu vandeniu ir kabin
ti pavėsyje ant šniūro, pa
liekant kelioms valandoms, 
kad nudžiūtų. Gerai nudžiu- 
vusi laikoma tol, kol ant žu
vies užsitraukia blizganti 
plėvelė. Patariama kabinti 
garaže, rūsyje ar po me
džiais, kur nėra saulės. Po 
4-6 valandų būta jau nudžio
vusi Ir galima kabinti į rū
kyklą.

Kabinama taip, kad viena 
įprle kitos neprisiliestų ir 
užkuriama ugnis. Pradžioje 
temperatūra laikoma 4 vai. 
apie 75 lf C, vėliau pakelia
ma Iki 90 1. C. Rūkoma įuo 
7 iki 1O valandųz priklauso 
nuo žuvies storumo ir nuo 
karščio rūkykloje. Stengtis 
palaikyti rūkykloje vienodą, 
kiek galint temperatūrą.

Jeigu ant metalinės stati
nės užspiovus seilės čirškia, 
tai mažinti karštį, nes žuvis 
gali apdegti.

Kitas rūkymui paruošimo 
būdas yra paprastesnis. Nu
valyta žuvis ištriiama drus
ka Ir dedama į dėžę. Alt 
vlp Šaus dar užpilama drus
kos Ir paliekama kelioms

valandoms kol įslsūrės. Po 
to, imama žuvis iš dėžės Ir 
rūkoma kaip anksčiau buvo 
rašyta.

Parūkius apie 7 valandas, 
reikia ištraukus vieną žuvį 
paragauti. Gerai išrūkytos 
žuvies mėsa nuo kaulų leng
vai atsiskiria. Jeigu kaulai 
dar gerai neišsineria iš mė
sos, tai pakėlus temperatūrą, 
reikalinga dar apie porą va
landų parūkyti. Išėmus Iš 
rūkyklos, žuvis laikoma vė
sioje, sausoje vietoje. Il
ges liam laikui išlaikyti, žu
vis privalo būti šaldytuve.

Ąžuolas, uosis ir kiti me- 
dži ii yra geriausias latras 
rūkymui. Rūkymui tinka visi 
vaisiniai ir dekoratyviniai 
medž: ii, kurie nėra sma
lingi. Šilumai padidinti gail
ina pamaišyti " charcoal " 
anglis. Kuras privalo būti 
sausas Ir duoti aukštą degi 
mo temperatūrą. Dažytas 
medis kurui netinka, nes d - 
ž.nl yra nuodingi. B. d.

I ■■ 1.................................. •

AMERIKONIŠKA PASAKA. . .
(Atkelta iš 5 psl.) 

turgavietėje, dar gi iki sust- 
barimo reikalas prieina... 
Kur gi, už taip daug sve
riančią žavį tiek daug norite’. 
Bet pilietis, galų gale, žuvį 
žuvį parsineša namo. Pilie
tis sau žino,kad tą žuvį pi
giai pirko. Tiesa, ji truputį 
jau lyg pašvinkusi, bet gi, juk 
u- tokią kainą ką tik sužve
jotos žuvies niekur negausi*. 
Vienintelė baimė tai ta, kad 
jis nerastų- išskrodęs tos 
žuvies vidurius- kokio nors 
jos praryto akmens, nes jau 
pernelyg ta žuvis atrodo 
sunki. Drebančiomis nuo to
kios baimės rankomis pilie
tis su rudi jusiu peiliu Išskro- 
dž'a žuvį ir randa joje... na 
gi, " po šimts velnių’."- ko 
jis seniai ir laukė: visą krū
vįperlų. Tiesa, siūlas, ant 
kvwi« buvo tie perliniai ka
raliai suverti, žuvies vidu-

rlaose jau susimalė ir dingą 
bet už tai žuvelei galima do
vanoti: gerai Ir tiek, kad ji 
be jokio muito į Lietuvą per
lus įgabeno: kad tiktai jų bū- 
tų-susįverti galima pačiam’. 
Čia pilietis tą žuvį-tykšt’.-į 
šalį ir- bėgte’.- į brangiųjų 
daiktų sankrovas. Ten Iš jo 
perlus nuperka Ir pilietis 
grįžta pro Aleksotą namo , 
pūsdamas pirmos rūšies ci
garą ir žiūrėdamas kokio - 
je čia vietoje, nusipirkus 
sklypą, pasistačius namuką, 
ir kokią čia mergiotę sau į 
žmonas paėmus. Jeigu tai 
būtų žmogus,kuris, sakykim, 
man yra skolingas kokią de
šimtį lltų-tal, be abejojimo , 
jis, mane sutikęs, skolą at
moka dešimteriopai ir šim
teriopai Ir dar į savo naujo 
namo įkurtuves, ir į savo 
gyvenimo laidotuves pakvie
čia. ..

Na, o jeigu ta žuvis būtų 
papuolusi man į nagus, tai. . . 
tai. .. aš. . . Nesirūpinkite, 
gerbiamieji skaitytojai, -ži
nočiau, kaip toliau elgtis.. .

Gali būti, kas nors sakysi
te, kad čia tik tuščias svajo
jimas, tai aš iš savo pusės 
tokių paklausia: -O kokį už

tikrinimą jūs turėjote, kad 
Llndbergas perlėks vande
nyną, kai jis nuo Ameri
kos sausažemlo savo aero
planu pakilo ?. . .Ar čia ne 
tokios pačios garantijos, jas 
palyginus vienas su kito
mis ?

• Viktoras Rutkauskas nušo
vė briedį /moose/ prie Vai’ d 
Or, P. O. Tai jau septintasis 
laimiki Is medžioklėje jo gy
venime.
• TONY* S PHOTO STUDIJOS 
savininkai Laurinaičiai susi
laukė dukters Kristinos, o 
dvejametls sūnus —sesutės k
• Jonas Narnutas Ir Vincas 
Kačergius buvo stalgiai su
sirgę širdies priepuoliu, bet 
suteikta moderni ligoninių pa
galba juos sugra-žino iplr - 
mykštę sveikatos padėtį.Talp 
gi yra susirgę Jonas Leknlc- 
kas ir Klemas Kiaušas.
• Aloyzas Stankevičius įstel- 
steigė knygų leidyklą Montrea 
alyje, pavadi itą'rLes Editions 
Internationales Alain Stanke". 
Pirmoji jo leidyklos išleista 
knyga yra "Jaws" prancūzų 
kalboje./Vert, iš anglųkalb./.

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M«K IX*

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531

Medžiaga suknelėms* Crimlene, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentine rūšis
— pusė kainor.
Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnonė arba polyester’io - nuolaida iki 60 %.
Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujaisiais piešiniais.
Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausias pasirinkimas specialiomis
Kainomis.
Moteriški paltai - Borgona (art..fur) įvairaus dydžio tik S 49.30.
Vyriški megzti marškiniai (kanodiški ) — pusė kainos. Taipgi, daugybe

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 Cį nuo! ai d a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS
; PRODUKTAIS.

SAVININKAI: V Sus in sk as 389 - 057 1 Ir J. Zavys 365- 3252.

CHRYSLER - CORDOBA - PLYMOUTH - 

! DUSTER - FURY - GRON FURY

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

Ron - Arūnas Mockus GARANTUOTU APTARNAVIMU.
Kreiptis pas agentūros atstovų (Ron) 

Arūnę Mockų.
(Dirbės 2 metus Trans I stand Co. I

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

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos
ūrt«inatr,os — fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-2912

(Storage)'

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, La Salle,P. Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainom< s.

- tel. 366 6237/3896

Kailių siuvėjas
parduodu

6396 Bonnantvne Ave. Verdun

1975. X. 2

Tel. 767-6183

kas moderniems nariams 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Goziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktorius.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
\ V PRISTATYMAS

4,___ VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

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 
$ 1,75 už kv. jardę ).

• Mano specialybė ir laiptu bei sienų išklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
• Pristatau j namus pavyzdžius.

- • Padarau išmatavimus ir 
įkainavimus nemokamai.

Skambinkite tel: 7b8 -6780 — 7962

kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.
Siuntinius siunčiame paprastu ir oro paltu. Priimamu atsakymus automobi'iom 

šaldytuvams, televieiįoms, pinigu Certificates ir kt. (Turimu 22 metu patyrimo).

Praiomu ateiti ir PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 909 8.

NETTOYEURS - CLEANERS ""AS /

7661 -A CENTRALS 495-90e Ave. 
365-7146 366-1143

TEL. 365
RES 366

61 1 1
0066

ROBERT RICHER

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS

[VERTINIMAI
NEKILNOJAMO TURTO

PASKOLOS PASKOLOS
Visokeriopi kiti patarnavimai 

Immeubles RICHER Realties Enrg. 768suite 3oiAL
COURTIER BROKER LASALLE. CUE.

H8P 1 L 7
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Į S P Ū D Ž I A I I Š L O N D O_N_O

(P asikalbėjimas su turistais)

Irenai Ir Jonui Valtku- 
člams rengiantis vykti į už
jūrį atostogų, užklausiau į 
kokį pasaulio kraštą mano 
vykti Ir kokiu tikslu? Vait
kui is paaiškino: " Nutariau 
aplankyti Anglijos sostinę 
Londe ią. Norta aplankyti 
seniai nematytą pr tėteliu 
poetą Vladą Šlaitą ten gyve
nantį, pasimatyti su kitais 
pažįstamais lietuviais. Na , 
ir pagrindinis mano tikslas , 
aplankyti visus Londono mu
ziejus. "

Grįžęs Iš kelionės, Vait - 
kutls mielai papasakojo sa
vu įspūdžius.

"Londonas yra didžiausias 
miestas Europoje ir vienas 
didžiausių gyventojų skaičiu
mi visanepasauly.ie-ll mil . 
Muziejų gausumu vargiai 
’carls pasaulio miestas Lon
donui prilygtų. Aplankiau 
Londono lietuvių namus ir 
redakciją. Malonus prie te
itus Vladas Šlaitas supažin
dino su miesto įžymybėmis .

Norėjau padaryti vizitą dar 
iš Vokietijos gyvenimo laikų 
senam pažįstamul Pllypul- 
deja neradau namuose, buvo 
Išvykęs Škotljon į arklių 
lenktynes. Taigi, šis triukas 
man nepasisekė. Tada pra - 
dėjome lankyti muziejus.

Aviacijos muziejuje gali 
pamatyti viską nuo pirmojo 
lėktuvu, kur lame žmogus sė
dėjo kojas persvėręs į lauko 
pusę, Iki šių dienų moder
niausių, Concorde imtinai.

Laivyno- pradedant Ko
lumbo laivo modeliu Pel šių 
dienų karo krūzerlų su 96 
patrankom Ir lėktuvnešiu.

Karo muziejuje randasi 
senovės ir šių laikų moder
nūs karo ginklai bei pabūk
lai. Matėme ir vokiečių VI, 
Ir V 2 raketas.

Aplankėme botanikos, zoo
logijos, biologijos, geologi
jos muziejus. Meno muzle - 
juj yra Michel Angelo, Ra - 
faello ir kitų pasaulio gar
senybių kūriniai. Įdomlau-

sias man-vlsųkarallų di las- 
tljų muziejus. Čia visų jų 
karūnos, papuošalai, marša
lų lazdos. įvairios vazos Ir 
kitokį Išdirbi ii ii. Viskas Iš 
aukso, sidabro, platinos, dei
mantų Ir kitokių brangak - 
menių. Išeinant Iš muzle - 
jaus, mano žmona sako; Ži
nia, Jonai, pagili mano aps
kaičiavimą, jeigu anglai 
parduotų kolekcionieriams

Pagaliau, aplankėme Lie
tuvių Sodybą. Čia mums la
ba! patiko: vieta Ir namas, 
~/arka Ir švara pavyzdi įga , 
gausybė gėlių. Tarp kitų yra 
pažymėtinas veikėjas Albi
nas Pranckūnas. Tenka pas
tebėti, kad Londono lietuvių 
kolonija pasižymi orga ilžtto- 
tumu, kūrybingumu, darbš
tumu ir darniu sugyvenimu .

Žodžiu sakant,dvi atosio -

valdybėje. Jis yra rūpestln- (atliks chlcaglečtel solistai— 
gas netik savo 3-čle čtlstrlk- 1 v. Linkevičiūtė Ir B. Pra
to, bet visais miesto gyven - *puolenls.
tojais. O ypač nuosavybių mo- a Lietuvos kariuomenės mi
kes čių mokėtojais, nes jis ir- nė j Imas ruoš temas lapkričio 
gi turi virš 50 namų La Salėje. 23 d., sekmadienį po pamaldų, 

| Programoje žada dalyvauti Iš 
Ottavos maj. R. V. Paukštal-

visas šias brangenybes, tai 
susidarytų bilijoninė suma, 
kurios užtektų 1OO metųlab-
darybės tiksi am s - re Ikai i n— 
glems pašalpoms.

Aš atsakiau; nepamiršk , 
jog anglai yrakonsorvaturiai, 
nors 'lems patiems tektų ba
dauti- niekuomet šiųbrange- 
lybių jie neparduotų.

Yra sakoma: apie mirusį 
gerai, arba nieko,tač tau, Įdo
mumo dėllai, aplankiau Pa
baltijui "nuslpelnus!o"Chur - 
chill kapą. Vietoj gėlių no
rėjau padėt ant kapo Sibiro 
lietuvaičių maldaknygę "Ma
rija, gelbėk mus". Bet kas 
Iš to? Nesugalvojęs tinka
mo epiteto, lietuviškai pa - 
minėjau "gražiu" žodžiu Ir

gų savaites pralaidome sma
giai, ir visiems Londono lie
tuviams esame nuoširdžiai

JIs rūpinasi Ir, prieš bendra- 
darbius kovoja už gružes nį Ir 
gyventojams dr ugį iu p .togu- 
mų turintį miestą- Upės p.t - 
kraščlo/uživunkos prie 8 
pavertimas ateities žaliu par
ku, tai jo iš daugelio vienas 
nuopelnas. Jis entuziastiškai 
rūpinasi jaunuomene, aktyvus 
pagelblnlnkas sporto rolka - 
tuose.

B. Cordier nuoširdžiai 
pa deda lietuviams visuose jų 
reikaluose. Tadlapkrlčio 2 
d. ,La Salle miesto rinkimuo
se perrinkime Jį. pr.p.
• Praeitą šeštadienį Šv, Ka
zimiero parapijos buvo šau
ni metinė vakarienė. Šį šeš
tadienį Aušros Vartų para-

tls su paskaita, A. V. vyrų ok
tetas Ir R.I.Lukoševlčlutės.

NAUJI GYVENTOJAI
H. J. Matulevičiai su duk

rele Hona prieš du mėnesius 
atvyko Į Montrealį. Jie prieš 
kelis metas Iš Lietuvos Išvy
ko į Izraelį1 Ir iš ten atvykę 
buvo Į Romą — Lietuvių vilą. 
Italijoj, kaip užsieniečiai, ne
gaudami darbo priglausti b\ 
vo minėtoje viloje, kurią ad-. 
mlnistruoja lietuviai dvasiš
kiai. Todėl Matulevičių šei
ma labai nuoširdžiai dėkoją: 
prelatui Tulabal, prei. Z.Ig
natavičių l/mlręs/, mons. Min
cevičiui, vysk. A. Deksnlul,

su pagieža širdyje paslšall-

pljos salėje rengi i ateitinin
kai savo veiklos 25 metų mi
nėjimą. Koncerto programą

kun. Rimšeliu! ir visiems lie
tuviams, gyvenantiems Ro -

, moję.

LEFEBVRE & ROBERT
AHMUBUMtNT - FUUNITUIU |NC

PARDAVIMAS

Aldermanas B. Cordner Ir 
vėl kandidatuoja perrinkimui. 
Jis yra sumanus admlnlstra- 

i torius La Salle miesto savl-

MONTREAL WEST

KRAUTUVES

ĮVAIRIUv-

BALDU

PER

3

AUKŠTUS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Soles Manager 
(Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU GM

BEAULIEU. OARNEAU. CRfcTK

Conseiilers juridiques - Title Attorneys

NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju La Šalie miesto savivaldybei, LaSalle 

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

kreipiasi. Intarpe Ir lietuviams.

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas kaltybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pusi rinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALI r 4e AVENUE LAŠALU 363-3SS7 
j 7OA3 OUTML1 350-1SB2 (DKCOWATIOM) Į

Manag.nu
LEO GUREKAS

GERA PROGA

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

; 1440 rue Ste-Catherine Onest 
Suite 600

' Tel: 866-8235, namų 488-8528

Puikiai įrengta ir net kilimu išklota 
NL redakcijos žemutine patalpa. li- 
nuomuoįama susirinkimams bei kito
kiems reikalams.

Liūdna man, kai skaito mano 

neapmokėta-' /aikraitis

muu montreal west
' 11 WESTMINSTER SOUTH

. 1At the end of thert^ooke Street West)________

automobile

489-5391

© Royal Trust 
Atstovas J. Skučas,

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. H IS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu 722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

0R. v. giriUnienė 
Dantų gydytoja

— e —

5330 L* A domption Blvd. 

Montreal,

Tel. 255-3935

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P-Q-

Tel. 932- 6662; nomH 737-968 1.

TRUST GENERAL DU CANADA

Dr. A.S. Popieraitis
R.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C-, E.R.C.S.(c>

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

3270 Boul. Langelier, Montreal, P. Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

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

Msnur^v^-TBIUMPH

/ilDXjrjW 
Dtidr

CENTRE AUTO CLINIC
261 Št. Jolies Road 

POINTE tlĄlREvS HOPPING CENTRE (g) j

73B LAKKSHORK DRIVK 
DORVAL

ss. 697-3333

RENDELL'S AUTO REPAIRS

MATADOR 1975
pogrindi n<

MUSŲ FIRMA
NUOŠIRDŽIAI

JUMS t
PASITARNAUS .

Tuns Urs. Brakes 
MOTOR a TRANSMISSION. ETC.

GREMLIN 1975 
6 cillnderių 232p.c. 
reguliariu Įrengimu 
pagrlndinb kaina

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

NESITIKĖTOS - ŠIŲ DIENŲ KAINOS

AMC Fl
HORNET 1975

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

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742

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.
Si sterna.

Montreal, Que.

ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO
Greitas ir tikslus patarnavimas!

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

ADVOKATAS

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

GAISRAS •

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

RAS ADAMONIS
C. I. B.

AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

SU MANAGER - ABE BASERMANPASIKALBĖKITE

AUTOMOBILE LIMITED

860 Taschereau, Greenfield Park

100% 12 m.n. arba 12,000 
yllyffabrikinė ^arentija)

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines ________

Nekiln. turto ______
Čekių kredito _____
Investacines nuo ......

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

11.0%
-- 10.75%

12.0%
11.0%

676-7901

I
NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
5 P/ace Ville Marie IBM Building 

Suite 4 17, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

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 NORKELIONAS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

Term, ind.— l m. 8.5% 
Term. ind. — 2 m., 9,25 % 
Tenn. ind. — 3 m. j9.75%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- ' kernok, gyvybės ąpdr. iki $10.000 
da iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

t, v >■---------KASOS VALANDOS
1465 De 8eve St., pirm a d i e n i ai i, 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 nedirbsima 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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