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Paskutinėmis savaitėmis 
ne tik pašto problemos, bet 
.r eilė kitų.vis labiau pris
lėgė gyventojų nuotaikas. Ra
dijo, televizija Ir spauda 
mirgėte mirgėjo praneši
mais apie kriminalinių gru
pių veiklą Ir žudynes ne / tik 
Montrealyje ir Kanadoje, bet 
netgi jų ryšį su pasaulinio 
mąsto profesionalų šanta
žuotojų ir žudikų organiza
cija- Mafia. Infliacinės bei 
užvllkinlino problemos o- 
llmpinių pastatų labirinte . 
Slaugių ir mokytojų streikai , 
lėtas ar ir joks neslskaitv - 
mas dėl pagrįstų skundų, iš 
vyriausybės pusės.

Tačiau yra asmenybių,ku
rios duoda vilčių, kad šau - 
nlal paskelbtas Kanadai šū
kis, jog bus rūpinamasi pir
moje eilėje gyvenimo k vali-

tetu-ne Išgaruos be ženklo. ..
Pirmoje eilėje tokių as

menybių tarpe paminėtinas , 
ir lietuvių dažnai sutiktas , 
Pašto ministeris B. Macka- 
sey. Jis vienlntėlis visų 
valstybės darbuotojų tarpe 
iššaukė politinėje konvenci
joje ovacijas. Ir ne tik dėl 
to, kad tinkamai sprendė 
streiko problemas Jį visi re
mia ir gerbia užteisingą at
sineš imą ir veiklą.

Iškyla ir kiti veiksmo ir 
tvirtos galvosenos vyrų-Otto 
LangjTransporto Ministeris; 
Jean Chrėtien .Valstybės Iž
do galva;Miestų reikalų Mi
nisteris Danson.

Tegul jie padeda mums 
visiems atsilaikyti prieš kai 
kurių elementų destruktyvlš- 
kumą, ir kai kurių valdžios 
tarnautojų apatiją ar nesuge
bėjimą.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO 
MONTREALYJE. ORGANIZACINIS KOMITETAS. IŠ kairės Saulius Brė 
kis, Vida Kudžmaitė, Rytis Bulota, Vilija Malduti, ir Žilius Bulota.

mokslininku simpoziumas
Spalio 3-4 dienomis Detroito 

universitete įvyko simpoziumas 
tema __ Nacionalizmas Sovietų
Sąjungoje ir Rytų Europoje 
Brežnevo bei Kosygino laikais, 
rimpoziume dalyvavo mokslinin
kai iš įvairių JAV bei Kanados 
universitetų. Simpoziumas buvo 
bendrai surengtas Detroito uni
versiteto ir Michigano Tautybių 
tarybos.

Lietuvių sesijoj
Lietuvių sesijai vadovavo 

Oakland universiteto profeso
rius Leonardas Gerulaitis. Kal
bėjo prof. Tomas Reimcikis iš 
Calumet kolegijos, koreferen- 
t.-s prof. Algirdas T. Landsber
gis iš Farlcigh Dickinson univer
siteto. Prcf. Remeikis plačiau 
kalbėjo apie lietuvių nacionalis
tinio tendencijas ekonominėje 
srityje. Jis gerokai paryškino 
Antano Sniečkaus vaidmenį Sta
lino. Chruščiovo ir Brežnevo lai
kais. Aptarė ir kitus 
patikę inius lietuvėus.

Paskaitai vykstant 
jams buvo iidalintos 
tistinių duomenų lentelės: apie Diskusijų m’tu pi of. L 
ekonominį išsivystymą Baltijos abu k»'lČiurlionio Minėjimas. Po to
kraštuose ir Sovietų Sąjungoje kai kuriuos savo teigimus pla- e pač(oje Aušros’ Vartų 
nūn 1 0/1 k; ilri 1 0*71 ~ —t - Aini* : X 1-X — 4-: 1- — -1  S — _ ~ J ~

b dėje įvyks jaunimo, da-

nl renesansą Sovistijoie apla
mai, tad ir Lietuvoje, šošiaede- 
šimtais'ais motais. Deja, to lai
kotarpio būta labai trumpo, o 
Brežnevo laikais bet kokia kul
tūrinė laisvė visiškai dirgo. Pri
minė teatro režisieriaus Jono 
Jurašo tragediją- pirma jo Iš
stūmimas iš teatro, paskui ke-

klausyto- lėtas metų dvasinio teroro, pa* 
trys sta- galini išstūmimas j Vakarus.

nas Sa-

Maskvos

dėjom Ir, reikalui esant, di
deliu solidarumu.

Tad Ir šį kartą kviečiame 
visus savo dalyvavimu Ir sa
vo parama būti ni-jo Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kong
reso organizavimo dalinin
kais’.

Iki pasimatymo gruodžio

Ministens Bryce Mackasey kalbasi su Galina Šimaitiene per 
‘Vaivorykštes* darbų parodėlę. Montrealyje. Už jų kalbasi 
dr. V. P avilanis, in:. J. Zabieliauskas ir P. Drešeris.

LISABONA. — Portugalijos 
lojalūs kariuomenės dalingai 
bent tuo tarpu atstatė krašto 
tvarką, apsupę sukilusius ka
rius, nuginklavo ir bazes atsi- 

burmistras ėmė. Tai įvyko beveik be kraujo

nuo 1945 iki 1971 metų; apie čiau paaiškinti, ką abu ir pa- 
lictuvių tautinės grupės vaidme
nį vadovaujančiuose kad- 
nev- nUo 1945 iki 1973 m'tų; 
ir apie Lietuvos gyventojų tau
tinį pasiskirstymą 1959 — 1973 
metais. Prelegentas išaiškino ru- 
sir.izacijos ir nr: if i Racijos sąvo
kų skirtingumą. Citavo rad ka
lius Lietuvių Tautinio Fronto 
reikalavimus atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę ir “pamoky
mus’’ ne tik Sovietų Sąjungai, 
bet ir Jungt. Ameiikos Valsti
joms. Prisiminė “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kroniką, kuri, 
nors tiesioginiai lūpir.rsi religi
niais reikalais, bet lygiagrečiai 
kelia ir tautinius.

Prof. Landsbergis 
pradėjo ten, kur prof, 
paliko - 
Bažnyčio.

paskaitą
Remeikis
Katalikų

ramoje, jei Kanados ir J.A . 
Valstybių bendruomenės ne
sukels reikalingos paramos .

Montrealyje yra tam tiks
lui renkamos aukos aukų la
pais; suorganizuota meno ir 
tautodailės kūrinių loterija 
bei geralpasisekęs garsusis 
jaunimo šoklų maratonas.

Šeštadienį, gruodžio nmėn. 13 d. 7 v. 30 m. Aušros Var - 
13 d. 7 vai. 30 m in. bus K. M. tų salėje.

KLB Montreallo 
Apylinkės Valdyba

MONTREALIO 
’NAPOLEONAS

Montreallo
Jean Drapeau, kalbėdamas praliejimo. Sukilimo vadas gen. 
per CFCF Ir CJAD radijo Otelo Saraiva de Carvalho buvo 
stotis, vis tvirtina,kad yra s’""**0“ 
per anksti pakaltinti jį ir ki
tus, dariusius nutarimus dėl 
olimpinių statybų. Sako,pa
laukite ir spręskite iš pers
pektyvos. "Jeigu aš vertas 
apkaltinimo, -jį prisiimsiu",- 
tvirtina Montreallo Napole
onas, kaip kai kurie jį pra - 
ginė. Kiti klausytojai, 

„-skambina į radijo stotis ir 
prime na, kad iki daba r Mont
real Is dar neturėjo geresnio 
burmistro. Jei šis ir padarė 
kur klaidų, reikėtų jas at
leisti.

“Lietuvos
Krcnikomis’’, tuo lie

tuviškuoju samizdatu. Tcliau jis 
kalbėjo apie Lietuves kultūrinę 
padėtį, pirma rrstbė'ys, jog 
1C44 metais ’S.ios pasitraukė į 
Vakarus apie cu trečdaliai ra
šytoji}, menirinku ir kitokių in
telektualų. Kalbėjo apie kultu m-i pramatytoje Kongreso prog-

darė. Linas Stonys klausė, kas , 
yra nacionalizmas ir pats atsa- gausiančio Kongrese,pris- 
kė, jog tai antikomunizmas. Ko- 
referentai su juo nesiginčijo.

MIELI MONTREALIO 
LIETUVIAI’.

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO III KONGRESAS 
jau čia pat’. Tai pasaulinio 
mąato įvykis, sujaudinąs vi
sur išsiblaškiusius mūsų 
taut ie člūs.

Šis Kongresas vyks Pietų 
Amerikoje, kad padėtų išju
dinti lietuviškumą ir meilę 
savo kultūrai tarpe tų,kurie 
būdami toli nuo lietuviškų 
centrų, mažai pažįsta lietu
viškąjį gyvenimą.

Gerai žinome, kad Pietų 
Amerikos žmonių ekonom i-, 
nis pajėgumas yra labai ri
botas. Žinome, kad dauguma 
lietuvių jautlūolių iš Pietų A- 
merikos negalės dalyvauti

tatymas-išleistuvės irlote - 
‘ rijos laimėjimų traukimas . 
Kviečiame visus montrealie- 
člus skaitlingai dalyvauti ’.

Montreal is gali džiaugtis 
ir didžiuotis,kad į Kongresą 
vyksta 18 jaunuolių.’Oficia
lūs Montreallo atstovai yra 
Kristina Bendžlūtė ir Rasa 
Lukoševlčiūtė.

Kaip žinome, atstovai 
rinkti specialios organizaci
jų kom is įjos, page idaujant iš 
atstovų gero lietuvių kalbos 
naudojimo, pas i ruošimo te- 
mm 
moms aktualiais klausimais, 
užsiangažavimodirbti Kong
reso pas i ruoš i me, aktyvaus 

1 įsijungimo Kongreso dar
buose ir jo nutarimų vykdy
me.

Muntre alio kolonija pas i - 
žymi originaliom veiklos l-

Jis labiausiai kaltinamas, 
kad atsisakė nubraukti nebū
tinų statybų, rizikuodamas 
olimpinių žaidynių ate it imi .

Drapeau pripažįsta, kad 
Bourassa irprovlncinel val
džiai perėmus statybų tvar
kymą, viskas bus užbaigta 
laiku.

Spėjama, kad Drapeau de
rėsis Ir su fef e ratinėmis įs
taigomis dėl paramos.

Lietuvos Aukštosios Karo Mokyklos lll'.sios laidos gen. si. skyrius pratimo nagrinėjimo metu Nemuno pakrantėse 
— ties Veliuona.

< Lictnvos \ 
nadorialinė 
MMatvydo /

ni
JAUNIMO 
vyksta Pietų Amerikoje/2O. 
12.75- 6.1.76/: 
Argentinoje-Kongreso atida
rymas ir stovykla, 
Urugvajuje- Talentų vakaras 
Brazilijoj -Studijų dienos ir 
kongreso uždarymas.

Tegul Montreal is didžiuo
jasi savo gausiu dalyvavimu 
tokiame svarbiame lietuvių 
gyvenimo įvykyje, nes iš mū
sų tarpo važiuoja 22 asme
nys :
Atstovės:
Kristina BENDŽIŪTĖ 
RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ 
Dalyviai:
Vida ADOMONYT Ė, Rūta 
BENDŽIŪTĖ, Anita BENIU- 
ŠYTĖ, Dana BENIUŠYTĖ, 
Da/ia BL AUZ DŽfŪNATT Ė, A - 
dėlė BOTYRIENĖ, Gilles 
BULOTA, Rytis BULOTA, 
Jonas DAUGIRDAS, Lilija 
GEDVILAITĖ, Audronė JO
NE L YT Ė, Lilija JONELYTĖ 
Monika JONYNIENĖ, Algir
das KAZLAUSKAS, Vilija 
MALCIŪTĖ, June MOCKUTĖ 
Virginija MURAUSKAITĖ, 
Alenas PAVTLANIS, Goda 
RUDINSKIENĖ.

Nuoširdžiai dėkojame vi - 
siems tiems, kurie Iki šiol 
yra prisidėję prie jaunimo 
veiklos Ir sudarė jiems są
lygas susiburti vienoje šei
moje, stiprinti lietuviškumo 
jausmą Ir Ieškoti naujų veik
los planų.

Kviečiame visus DALY - 
VAUTI LOTERIJOS TRAU
KIME gruodžio 13 d., 7:30 v. 
v. Aušros Vartų parapijos 
salėje.Ta pačia proga, po 

po Čiurlionio mlnėjlmor 
vykstančių į Pietų Ameriką 
pristatymas Ir jaunimo Iš - 
let s tu vės.

MONTREALIO JAUNIMAS

PASAULIO LIETUVIU
KONGRESAS į-

1
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UŽBAIKIME NEPAGRISTUS 
KALTINIMUS

( Lietuvos kariuomenes šventes paminėjimo proga)

KLB Hamiltono Apylinkes pirmininke Lucija Skripkute įteikia leidinį 
* Lithuanians in Hamilton" Hamiltono miesto burmistrui V. Copps.

Šiame kontinente Ir kitur, 
dar Ir dabar pasitaiko prie
kaištų, kad Lietuvos kariuo
menė neatliko savo rolės , 
nepaleisdama nė vieno šūvio 
SSSR okupuojant Lietuvą.

Lietuvos vyriausybė, pre
zidentas Antanas Smetona, 
kaip Ir kitos dvi valstybės- 
Latvlja Ir Estija- r paskelbė 
Neutralitetą 1939-1944m 
kare,kaip kad padarė Švedi
ja, Norvegija, Danija ir kt.

Lietuvai buvo pasiūlyta 
žygiuoti atsiimti Vilnių. Ka
raliaučiuje tūkstančiai tankų 
su Lietuvos vėliavėlėmis 
laukė įsakymo.

Lietuvai buvo pasiūlyta at
siimti Klaipėdą. Ji tačiau li
ko be priekaištų,pasiruošus i 
gryna sąžine sėsti ūžt talkos 
derybų stalo. Deja, didie
ji nuėjo klaidingais 
keliais ir. iki šian
dien nedrįsta sušauk
ti t ik r os ko nf e-r e apiir, 
jos, 1939-45 m. karo tal
kos deryboms,atitaisant Eu
ropos tautoms padarytas 
skriaudas.

Kiekviena tauta ginasi nuo 
priešų, kada jai vidujinis 
balsas pasako,kad ji teisėta 
Nei generolai, nei kareiviai, 
net vieni ministerial to ne
gali apspręstLLletuvlų tauta, 
instinktyviai nujausdama, 
nestojo 1940. Vi. 15 į atvirą 
kovą prieš dešimtis tūks
tančių rusų tankų, dešimtis 
tūkstančių lėktuvų, milijoninę 
armiją. pradėjusios susigriebti, su-

Lietuvos balsas sakė, kad kūrė NATO. Flirtuoja su Ja- 
dar nelaikąs, neprasminga ponija, abejom Klnijom . 
visiem išsižudyti ii taip būti Į Japoniją parduodamas ura-
pasaulio opinijos priskirtai anijus, metalai, žaliavos ir
prie vokiečių nacių. Lietu- dirbiniai. Iš ten perkama už 
vial jautė, kad Vok ietį ja prieš bilijonus dolerių prekių, kad 
Vakarus karą pralaimės. Tą tik Japonija stiprėtų. SSSR 
jau 1939 m.kalbėjo kiekvle - laikosi gana viena, nors jai 
nas Lietuvos ūkininkas. Rei- viešai Ir pataikaujama.
kla manyti, kad ir Lietuvos 
vyriausybė turėjo tokį viduji
nį nujautimą ir nesiuntė 
menkai ginkluotų jaunuolių 
prieš rusų tankus.

Lietuva,kaip valstybė,liko 
neutral i, kaip kad ir Švedija. 
Tai užfiksuota dokumentuose 
amžiams, būsimoms kar
toms. Tačiau,lietuvių tauta 
išėjo ginti savo kiekvieno 
kampelio 1941 m.birželio m. 
sukilimu. Tai buvo patogiau
sias momentas atsilyginti 
priešui rusui,kuris per vie
nus metus spėjo tiek daug 
žalos padaryti lietuviams . 
Tada lietuviai prarado apie 
4000 partizanų jaunuolių. 
Iškilo šimtai tūkstančių par
tizanų, kurie pakėlė ginklą 
prieš rusą okupantą ir tęsė 
didvyriškai kovą iki 1957 me
tų. Žuvo apie 50-60. OOO 
lietuvių didvyrių partizanų . 
Jų pralietas kraujas duoda 
stiprybės visai tautai nešti 
sunkią svetimųjų vergiją.

Kad "Lietuvos karluome - 
nė ne Iššovė nė vieno šūvio".
2 psl. 

yra neteisingas kaltinimas . 
Tai daugiau politikierių 
sąskaitų suvedžiojimas.

Dauguma Lietuvos kariuo
menės karininkų nesikišu į 
politinių partijų reikalus, 
dirbo kas kariuomenei rei
kėjo dirbti: ruoštis kariškai, 
stiprintis fiziniai., Sklepy- 
jama buvo pirmoje ei
lėje tėvynės meilė ir ja rū - 
pestls. Kareiviai švietėsi , 
lavinosi, daugelis mokėsi ir 
skaityti bei rašyti.

Lietuvai atsidūrus pavo
juje, visa tauta žinojo kaip 
gintis nuo užpuolėjų. Lietu
vos batalljonai rytų fronte 
buvo vieni iš gerlaus ių kovo
tojų: tą pripažįsta ir vokle - 
čiai generolai ir rusai ko
munistai.

Generolo Plechavičiaus 
daliniai Irgi buvo suorganl - 
zuoti ne vokiečiams talki
ninkauti, bet, griūvant rytų 
frontui /1943-44 m/, turėti 
Lietuvos kariuomenės užuo
mazgą. Niekas gi nes įtikė
jo, kad Vakarų pasaulis taip 
lengvai Jaltoje Europos tau- 
tas-valstybes atiduos SSSR 
vergljon.

Po karo, gyvenant Vokie
tijoje, Prancūzijoje, Anglijoj, 
išsikalbėjus su akademinio 
išsilavinimo žmonėmis, ga - 
vos i vaizdas, kad Jaltos de
rybų rezultatai ir jiems bu
vo staigmena.

Todėl dabar Europoje ir
nebėra lygsvaros. JAV

Mums lietuviams priseina 
laukti, nebes įkaitinant 
vieniems kitus. Istorija pa
sakys, ar iššauta partizanų 
kulka tautai daugiau stipry
bės davė, ar, jei būtų pa
leistas šūvis į 1940. VI. 15 
SSSR puolančius tankus,kurie 
"Išvadavo" Lietuvos liaudį , 
išsiuntė į Sibiro "kurortus" 
dalį, kitą dalį tautos priver
tė pasitraukti į vakarus,© 
kitus tebešildo stalininėje 
saulėje.. .

Dar ir dabar sunku pasa
kyti, nusverti, kaip Lietuva 
turėjo padaryti tuo kritišku 
momentu ’.?

Dalis tautos Lietuvoje, da
lis laisvame pasaulyje. Vie
ni kitiems turime padėti vi
sais galimais būdais,kad 
Lietuvių Tauta išliktų su ma
žiausiais nuostoliais. Aišku, 
kad turime baigti vieni kitus 
kaltinę ir visas jėgas atiduo
ti už lietuvių tautos Išsilai
kymą čia Ir ten ’.

J. Laba lt is

PO UNIVERSITETĄ 
PASIŽVALGIUS

Paskutiniu laiku Amerikos 
universitetai turi įvairių 
problemų. Mes gerai atsi
mename, kai vyko karas In
dokinijoje, tai komunistų 
stmpatlkal tuose universite
tuose siautėjo, degino įstai
gas, naikino u-tu turtą. O 
Kent u-te sukiršintose riau
šėse žuvo net trys studentai. 
Tuomet studentai nejautė jo
kios atsakomybės naikinda
mi mūsų visų sunkiai už
dirbtais mokesčiais vlsuo - 
menės turtą. Sveikas protas 
sako, kad kas naikina mo
kyklas, universitetų įstaigas, 
turi atsilyginti už žalą. Jei 
ne patys studentai, tai jų tė
vai. Anarchijos negali būti 
nei mūsų mokyklose,net uni
versitetuose. Todėl man la
bai parūpo, nors truputį pa

PANORAMA
PIRMOJI KANADOS LIETUVIŲ DAINŲ IR TAUTINIŲ 
ŠOKIU ŠVENTE 

u .

Pirmoji Kai rios Lietuvių 
Juigtlrr dainų r tautinių šo
klų, 21ojl Kanados Lietuvių 
Diena, KT.B Hamiltono A-Jcės 
25 mt ,ų veiklos sukakties 
šventė praėjo su didžiausiu 
pasisekimu.

Hamiltono m. burmistras 
paskelbė Lietuvi i Savaitę.

Soallo 7 d. įvyko dali. A. 
ir A. Tamošaičių parodos a- 
tld^rymas Dauglakultūrlnla- 
me Centre.

Spalio 8 d. buv.Kanados Ir 
Lietuvos šachmatų meiste
ris P. Vaitonis davė slmul-

Užėmus su pakilimais 
sceną. 7-lems chorams, už - 
metus žvilgsnį, atrodė nuo 
tautinių rūbų kaip margų gė
lių laukas. Juodi vyrų cho
ristų drabužiai fone sudarė 
pulkų vaizdą. Tautinių šoklų 
šokėjai Išsirikiavo viduryje 
Arenos paskirtose vietose ir 
stebint apie 400 jaunimo 
autiniuose rūbuose, sunku 

buvo sulaikyti džiaugsmo a - 
Saras. Pažvelgus į meninin
kus, jų vadovus Ir pagalvo
jus apie jų įdėtas pastangas 
tautinei veiklai, verčia klek-

taną Dauglakultūrlnlame 
Centre.

SpallolO d. Jaunimo Cent
re- Jaunimo Vakaras.

Soallo 11 d. Vyrų krepšinio 
rungtynės tarp Toronto Auš
ros Ir Hamiltono Kovo. Lai
mėjo Hamiltono Kovas.

Tą pat dieną įvyko 'rSusi
pažinimo Vakaras, groja nt J. 
Vaičiaus orkestrui. Jame 
dalyvavo pe’ 3.000 svečių .

Šią, I-j . lietuvių Dieną 
lydėjo seki, ■ ir gražus oras. 
Gana daug svečių buvo Iš to
limų Kanados Ir Amerikos 
miestų.

Į šventės meninę progra 
mą svečiai pradėjo rinktis 
bent valandą anksčiau, kad 
gau*ų vietos. Taip Ir buvo, 
nes Šventės koordinatorius

vieną susimąstyti. Verčia }- 
s’pareigoti moraliai Ir ma
terialiai pagal Išgales pa
remti tuos mūsų Išeivijos 
ambasadorius menininkus Ir 
jų vadovus.

Tautiniams šokiams Irpa- 
rado maršams grojo Mont- 
reallo "Gintaro” liaudies 
Instrumentų orkestras.

Šventės oficialioji dalis 
buvo pradėta Ka>iados himnu 
dlrlg. muz. V. Verlkaičlui Ir 
po to giesme Malda Už Tė
vynę. Prie garsiakalbio bu
vo pakviesta KLB Hamiltono 
apylinkės Ir Šventės ruoši
mo pirm. L. Skripkutė. JI 
savo žodyje tarp kitko pa
brėžė: "Jei šią šventę skal - 
tyslrne pas’sekusla, tai bus

dr. V.Kvedaras turėjo ra- visų lietuvių nuopelnas. " 
gliti,kad svečiai sus įspausiu Lietuvos Generalinis Kon- 
Atvykuslus įžymiuosius sve- aulas Kanadoje dr. Jonas 
čius kanadiečius Ir lietuvius Zmuldz'aas savo žody e 
pasitlkotau'dnfals rūbais ap- sustiprino viltį Lietuva! at- 
s įrengus los lietuvės, nuvedė gauti nepriklausomybę: "L k> 
į jiems rezervuotas vietas Ii tuva kaip buvo taip Ir bus 
pavedė juos uniformuotiems nepriklausoma. Aš, būdamas 
šauliams susodinti į skirtas Generalinis Konsulas,tai liū
dėtas. diju". Jis kalbėjo lietuviškai

Po ženklomen'nlnlramsja- Ir angliškai. Po tekalbėjo 
slrugšrtfiYC?lV PĮrm’ tnž.B.Nal-
atvyko progjramęs praneš^ 
jos: V. Stanevičienė Ir L. 
Verblckaltė. Dirigentams Ir 
akomponlatorlams užėmus 
vietas, buvo Iškviesti Iš ei
lės į sceną choristai. Iš vi
so dalyvavo 7 chorai: po 2 Iš 
Hamiltono, Toronto, Mont
real io Ir vienas iš Londono. 
Po choristų, į salę pradėjo 
žygiuoti tautinių šoklų gru
pės su vadovais. Iš viso jų 
buvo 13. Vyresniųjų Ir jau
nes ilųjų grupei priklausė a- 
ple 220 Šokėjų Ir valkų gru
pei 134. Šękėjal buvo Iš šių 
m lesių: Iš Hamiltono Gyvata- 
ro 3 grupės, St. Catharines 2, 
Londono?, Montreallo 1, To ■<-> 
ronto Atžalyno 2 gr. .Toron
to Gintaro 1 3 grupės.

nys.

Hamiltono mlesloburmis- 
tras Victor K. Copps, savo 
kalboje pažadėjo,kad sekan
čiai lietuvių šventai bus pas
tatyta 20.000 talpos mo
derniška salė. Dabartinė 
Forumo arena, nežiūrint 
4.000 svečių talpos,pasi
rodė per maža dideliam ren
giniui. Be to, platformos ne
buvo choristams tikrai tin - 
karnos, ir salės aikštė šiuo 
metu netinkama tauti nių šo
klų šokėjams:pmsįdėjus le
do rutulio žaidynėms, ant sa
lės grindinio jau ledas, Ir jis 
buvo per šventės programą’. 
Nors Ir apdengtas faneros 
lapais, bet grindys buvo šal- 

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

studijuoti, kaip veikla uni
versitetai.

Čia neliestu privačių,© tik 
valstybinius. Jie yra lyg vi
sų žmonių turtas. Šiemet net 
jų patikėtiniai buvo renkami, 
tad turi p liną teisę juos tvar
kyti. Be to, žinoma, yra pro
fesūra,u-to vadovai, buities 
skyriai, mokslo priemonių 
tiekėjai, studentų organiza
cijos, įvairios sekcijos . 
Valstybės gubernatoriai, ar 
kiti rinkti atstovai yra lyg 
aukščiausieji viršininkai 
globos atveju, kaip u-tų Iš
laikyme. Taip pat, manau, 
turi žodį Ir dėl vidaus sant
varkos. Jie skirsto lėšas 
naujiems pastatams, įrengi
mams, jų rankose sąmatai . 
Urbanoj tėra tik vlenlntėlė 
kolegija veterinarijos moks
lui baigti. Northern UI. Ir 
Circle yra paruošiamieji 
skyriai šiai šakai. Ar nega

tos Ir slidžios. Per ropetl- 
cl.lą prieš šventę viena mer
gaitė susilaužė koją, kita 
pargriuvo ir susitrenkė gal
vą. Laimė lydėjo šventės 
metu- nė vienas šokėjas ne- 
suslželdė.

Programa prasidėjo dai
nom ls:Mergu žėlė lelljėlė-J. 
Behdoriaus;Kurtellal sulojo- 
Br.Jonušo;Kur giria žaliuo
ja-J. Gudr.vlčlaus. Dainoms 
dirigavo muz. M.Roch. JI 
prancūzų kilmės, sėkmingai 
vadovauja Montreal lo Auš ros 
Vartų parapijos choru'. A- 
komponavo muz St.GallevI- 
člus. Po to pakaltomis sekė 
Sokląl Ir vėl dalios. Prog
rama buvo nenuobodi ir už - 
slbaigė su Jaunystės Šoklu .

Šventės pabaigoje KLB 
Krašto valdybos pirm. J. R . 
Simanavičius pasidžiaugė, 
kad šventė praėjo su dl- 
Iži tąsiu pasisek! nu. Prane
šė, kad 2£-ra Kanados Lie
tuvių Diena į vyks Montreallo 
mieste 1976 m. Ir kvl.jfcė at
silankyti svečius į Montrealį. 
Šventė buvo baigta Lietuvos 
Hlmt 't, dalyvaujant jungti - 
n tam chorui Ir grojant tauti
nių instrumentų orkestrui 
Gintaras Iš Montreallo. Him
ną dirigavo muz.Eug. Krikš
čiūnas.

Ham Uteniškiai šią trejopą 
šventę suruošė tikrai pasi
gėrėtinai. Prieš programą 
Ir programos metu visi va - 
doval vykusiai atliko savo 
pareigas. Pažvelgus į šven
tės ruošimo komiteto sąsta
tą: visi patyrę veikėjai, buvę 
apylinkių pirmininkai, da
bartiniai organizacijų vado - 
vai, kiekvienas sugebantis 
atlikti savo darbą gerai. Be 
abejo, šventės vadovei L. 
SKRTPKUTEI teko pats di
džiausias rūpestis. JI dirbo, 

lėtų įsteigti Ir Northern m . 
Kolegiją? Būtų daug geriau , 
negu dabar tik vienai vei
kiant. Be to, jon labai sunku 
patekti.

U-tų senatas tvarko profe
sorių reikalus. Vienuose jie 
yra tinkami, kiti tam darbui 
nepasiruošę. Yra įvairių l- 
deologljų,todėl neveltui sie
kiama klasifikacijų patikri
nimas, Patys studentai greit 
pastebi,kurie silpnesni pro
fesoriai.

Kiekvienas studentas gali 
turėti savo patarėją Iš to u - 
to profesorių. Jis Išlygina 
semestrų eigą, jei žino kokią 
šaką studentas pasirinko pa
grindinio mokslo. Kai kurie 
kursai yra privalomi. ‘ Visos 
pamokos taip Išdėstomos , 
kad studentas lengvai gali a- 
teltl į kiekvieną, klasę laiku. 
Reikia pasakyti, kad visi

kad šventės oaslsnklmu ga
lėtų pasldž! nugti visi laisvo 
pasaulio lietuviai; kad pana
šios šventės būtų suruoštos 
Ir kitose lietuvių kolonijose. 
Hamiltono lietuviai yra lyg 
tautinės veiklos kibirkštis, Iš 
kurios veCdos gairės persi
meta ir į kitas lietuvių kolo
nijas. J;š irapn'ckas
—....  . f

stengtasi padėti tiems,kurie 
ateina su ryžtu Ir noru s lėk
ti savo pas trinktų studijų . 
Profesoriai nevlenodalprak- 
tlškl savo pareigos e, čia rei
kia pačiam studentui rūpintis, 
jei kokių problemų Iškyla . 
Egzaminų laikotarpyje kar - 
tais pasitaiko, kad sumaišo 
pažymius, arba kompiuteriai 
neišduoda reikiamų razulta- 
tų. O studentas žino tikrai , 
kad jis tą darbą gerai atliko . 
Tada galima skųstis Ir pa - 
tikrinus, klaida atitaisoma. 
Jei egzaminai neišlaikomi, 
galima pereiti į kitus sky
rius. Dažnai tenka atsi
klausti patarėjo, kokią sritį 
geriau pasirinkti.

. c u A *
Daugel ls s tu do ntų ape Igy- 

vena privačiai. Labai patar
čiau, jei galima, Imti atskirą 
kambarį- studijuojant reikia 
ramybės Ir poilsio. Automa
šinų Irgi nereikia, nes auto-r 
bus ai patarnauja pigiai. Tė
vai, patarkite savo valkams - 
studentams nes įmesti į per 
ankstyvas meiles. Patarkite, 
tik mokslą užbaigus, galvoti 
apie vedybas.

Baigus u-tą, tenka susirū
pinti patekimu į kolegijas. 
Jų yra taip pat privačių, Ir 
valstyblnlų.Valstyblnėse kur 
kas pigiau. Kolegijos pasl- 
renkagerlauslal Išlaikiusius 
egzam i.ras. Kai kurios-gydy
tojų, architektų turi labai ri
botą vietų skaičių, tad Ir su 
geriausiais pažymiais ne vi
si pakliūna. Tuomet ten- 
ka keltis kitą valstiją . ■- 
Svarinu žinoti, kad kokioj 
valstijoj nori gyventi Ir sa
vo profesijoj dirbti, toje 
valstijoje turi laikyti egza
minus.

Taigi matome,kad pasida
ryti specialistu, reikia įdėti 
daug darbo,laiko,pasiryžt - 
mo Ir lėšų.Ne taip jau leng - 
va visa tai pas lėkti, kaip kas 
galvoja.

Universitetai Ir kolegijosS>> 
paruošia amatininką savo 
srityje, oet jos neauklėja 
studentų:nekreipia dėmesio į 
moralę, elgesį ar religiją . 
Tat yra didžiausia Amerikos 
klaida. Nors Ir baigęs moks
lus, jei asmenybėbus sužalo
ta,kas Iš tokio profesionalo ? 
Tad tėvai,būkime savo valkų 
sargai. Jiems duokime gra
žaus, tyro Ir doro gyvenimo 
pavyzdžius, šūkius, Idealus, 
kurie nešalalmę Ir džiaugs
mą ateičiai, mums, tautai Ir 
žmonių gerovei.

Bal. Brazdžionis,
Chicago, Ui.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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HELSINKIO KONFERENCIJOS

Nemažlau yra kaltintini Ir 
mūs ų 1 le luvlškos vai dž los, 
diplomatai, Vilkas, Altas . 
Man atrodo, kad lietuviškieji 
veiksniai lratsklrllletuvi.il, 
įvairios organizacijos d?.rė, 
ką galėjo, ką išmanė ir suge
bėjo, kad tik Lietuvi nebūtų 
pripažinta Helsinkyje ne tik 
de facto, bet Ir de jure . 
Viskas įvyko taip suk tai, kad 
de jure sąvokos nereikėjo nė 
paminėti- Užteko, kad buvo 
legllzuotos 35 valstyblųgalvų 
parašais Rytų Europos sie
nos, kurios nebus keičiamos 
jėga.

Lietuvi ii, kad ir kažin kaip 
būtų buvę "susigiedoję" ir 
vieningi . vistiek kažko dau
giau nebūtų atsiekę. Nebūtų 
sulaikę Ford’ą nuo vykimo į 
Helsinkį Ir nuo pasirašymo.

Gal būtų reikėję, kaip Aki
račiai ir. 7,liepos mėn.1975 
rašo, "audiencijos prasyti Ir 
memorandumą įteikti, pir
miausia pareiga būtų atstovų 
tų šalių,kurias tas reikalas

ATGARSIAI
f J. Kelmas )

liečia, taigi mūsų diplomatų 
ir Vilko". Aišku, šios Instl- 
! uc i.i 03 jm a k o i npe te ntl ngos 
Balt ioso Rūmuose atstovauti 
Lietuvai. Tai aksioma. ALT 
LB yra tik Amerikos pH iečių 
draugijos lietuvių vilias 
rolktdims tvarkytis. Jei 
mes pa lys nepr IpažĮs tame 
savo dlplomatų-konsilų, tai 
kodėl kiti airi pripažinti ?

as a sign of the 
r j ir oat from this 

polit of principle 1’ 
Kanadoje taip ir A-

’ R.

1975. X 1'1.9

siu deklaracija, SSSR 1973 m. 
ją r at If Ik a v o . Deja, kaip 
matome, rusai Ir nemano ją

Pačiose JAV-se jau k.yla 
audra prieš Helsinkio kon
ferenciją Ir "detente"politi
ką. Amerikonai konservato
riai Ir Sort »tų krlTcai Įžiūri 
JAV diplomatijos pralaimė
jimą, Vakarų kapituliaciją 
prieš Sovietų jėgos diploma
tiją. Senatoriai visa balsu 
šaukta:

Sen.J. Buckley:" Kas,po 
velnių, yra deklaracijoje 
/Helsinki:) sutartyje/ Vaka
rams ? " Sen. H. Jackson puo 
la G. ForTą- " fliizij.a, kad 
/H-je/ progresas padarytas 
Europos saugumui sutvirtin
ti”. ..

Kas liečia Lietuvą, Latviją. 
Estiją, kaip SSSR okupuotas 
vals lybes, H. Jackson* as
pastebi; ” The President's 
signatare on the CSCE docu
ments vUl be Invoked by the 
Soviets 
West’s 
crucial

Kaip
merlkoje, Europoje, Azijoje, 
pasireiškė labai stipri opo
zicija prieš Helsinkio "Išda
vimą", " pasidavimą be 
kraujo". Valstybės Departa
mentas Washington’e, lyg 
prisipažindamas klaidą pa
daręs, pasiteisino, kad Hel
sinkio sutartis esanti tik 
"deklaracija gerų norų", ne
turinti įstatyminės galios , 
gali būti Ir nevykdoma"...

Tai naivus amerikoniškas 
galvojimas. Pas rasus-ko- 
munlsluš kitaip yra: prira
šei, prisipažinai kaltas ar 
nekaltas,jau gali būti nuteis
tas, sušaudytas, ar Į Sibirą 
Ištremtas. Nėra kelto atgal.

SSSR, aišku, reikalaus,kad 
Vakarai vykdytų įleis lakia 
sutarties nutarlmus-paslžn- 
iė'imus, tačiau patys vargiai 
ar vykdys’.'. Jungtinių Tautų 
generalinėje sesijoje 1968 m. 
buvo priimta Žmogaus Tel-

Mums labai skaudu, kad 
mūsų tėęyaė Lietuva virto 
mainų Įranki i tarptautinėse 
derybose Ir yra Išduota ver
gi jon karo p'.r .nėrini rišu’. 
Tarptautiniai "charter lai", 
laisvės apsisprendimo prin
cipai Baltijos valstybių tau
toms negalioja, kaip Ir buvu
sios Romos Imperijos var
gams negaliodavo.

Sąryšyje s: t Helsinkio Įvy
ktais lietuviai visame pasau
lyje Išsirykiamavo, Išgarsė
ja. Išryškėjo mūsų draugai 
Ir Vakarų pasaulio veidas, 
kas už vergiją, kas už lais
vės principus. Kanados, JAV 
Ir kitų kraštų lietuvių veiki
mas prieš Helsinkio konfe- 
re nclją neliko "balsu š-vu - 
kiančiu tyruose". Viso pa
saulio laikraščiai rašė, ra
dijo, TV skelbė apie Baltijos 
kraštus. Kurte nežinojo,kur 
randasi Lietuva, dabar vis
ką sužinojo. Milijonai viso 
pasaulio žmonių reiškė 
simpatijas lietuviams dėl 
neprlkl tusomybės praradi
mo, (fil kančių per laclų Ir 
rusų komunistų okupacijų.

DAUGIAKULTUR IŠ KU M AS
YRA VYRIAUSYBES 
PASTOVI POLITIKA

Amerikos Lietuviu Tarybos delegacija su kongresmcnu EkJ. Perivinski 
po priėmimo pas pneiasntą Gerald Ford, Is kaires' T. Blinstruoas, dr, 
K. Sidlauskas, dr. fC. Bobelis ir E. J. Derwinski.

Kiekvienos pavergtos tau- reikalaujanti dsug kantrybės, 
tos laisvės kova yra ilga , darbo Ir vieningos vadovybės.

Šiame ko .ti iente- kelių 
lesubrenduslų lietuvių vado
vų laikini nesugyvenlmal yra 
be didesnės reikšmės.S vnr - 
blausia, kad masės 1 letuvlų, 
Ir šiapus Atlanto, yra svei - 
kos, nedemorallzuoios Ir vi
sad aktyviai jungiasi į bend
rą kovą až Lietuvių Tautos 
Išlikimą. J. Kelmas

John Munro, kaip daugiakultūriu reikalų ministeris, nurodo daugiakultūriškumo linkme visuose Kanados valdžios 
departamentuose. Jis specialiai domisi daugiakultūrę programa valstybės sekretoriaus departamente ir taip pat 
federacinės vyriausybės agentūrų programomis, skirtomis jo politikai vykdyti.

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS 
DEPARTAMENTE

Daugiakulturė programa yra skirta padėti bei 
skatinti kultūriniam vystymuisi visu Kanados 
grupiu, norinčiu išsaugoti savo kulturini 
lobi ir juo praturtinti Kanada. Sekančios 
programos padeda siekti to tikslo:

PAGALBA ETNINĖM GRUPĖM

Si programa teiki a profesijonalu pagalba grupėms 
viso krašto ir vietiniu mastu organizacijoms 
ir komunikacijos srityse.

KANADOS TEPATYBES PROGRAMA
Ji siekia stiprinti mažumu grupių kulturini 
identitetą, skatinti didesni supratimą bei pažinimą 
kulturinio Kanados įvairumo per rankdarbius, teatrą, 
etninio meno festivalius ir literatūra.
ETNINĖS KANADOS STUDIJOS

Vadovaujant patariamajam etninių Kanados studijų, 
komitetui, sudaromos programos tirti etninėm 
studijom Kanadoje. Patariamasis komitetas taip 
pat administruoja vizituojančių profesorių ir 
lektorių programa Kanados universitetuose.

NEOFICIALIU KALBU MOKYMO 
PRIEMONES
Ši programa parūpina lėšas paruošti ir pagaminti 
mokymo priemones kalbą klasėms.
DAUGIAKULTŪRIU CENTRŲ PROGRAMA
Padeda savanoriškom grupėm organizuoti 
daugiakultūrius centrus vietinėse bendruomenėse.
IMIGRANTU INTEGRAVIMO PROGRAMA
Padeda įvairiom grupėm, teikiančiom pagalba, 
imigrantams, kad galėtu pilniau įsijungti visuomenėje.

PROJEKTAMS REMTI PROGRAMA
Skiria lėšas savanoriškom grupėm ir tuo būdu 
remia ju daugiakultūrę veikla.

VALSTYBINĖJE FILMU VADYBOJE
Valstybine Pilmu Vadyba, kaip savo inaša i 
daugiakultūrę programa, yra pagaminusi apie 400 
filmu 19 įvairių kalbų. Tie filmai yra nemokamai 
gaunami Valstybinės Filmu Vadybos raštinėse 
šiuose miestuose: Vancouver’y, Winnipeg’e, 
Toronto’e, Montreal’y, Ottawa’je ir Halifax’se.
VALSTYBINIAME ŽMOGAUS MUZĖJUJE
Valstybinis Žmogaus Muzėjus Ottawoje renka 
istorinę medžiagą visu Kanados etnokultūriniu 
grupiu tradicijų.: Muzėjus turi surinkęs daug 
meniškų rankdarbiu, irekorduotų magnetofono 
bei vaizdiniu juostu ir filmų. Specialus dėmesys 
kreipiamas i liaudies architektūra, 'namų baldus, • 
primityvia maisto gaminimo technika ir rankdarbius, 
tradicinius pasakojimus, 'šeimos ir bendruomenes 
gyvenimą, šventes bei apeigas. Rengiamos 
kultūrines parodos, jų tarpe ir kilnojamosios.

VIEŠUOSE ARCHYVUOSE
Etninis Valstybės Archyvas rūpinasi suradirtiu bei 
apsauga etnokultūrinės medžiagos, kad ji nepražūtų, 
ar nebūtų sužalota. Atitinkamu sričių, specialistai 
pradėjo rinkti medžiagą reikšmingo bei svarbaus 
mūsų gyvenimo aspekto, kreipdamiesi į 
etnokultūrines organizacijas, sąjungas bei 
paskirus asmenis. •
VALSTYBINĖJE BIBLIOTEKOJE
Valstybinė biblioteka suorganizavo daugiakalbę, 
tarnybą. Jos tikslas — įsigyti knygas neoficialiomis 
kalbomis, vartojamomis Kanadoje, ir padaryti jas 
prieinamas per viešąsias bibliotekas; išplėsti 
turimus neoficialiom kalbom knygų rinkinius 
daugumoje bibliotekų. Pirmoji knygų siunta 
dešimtyje kalbų buvo išsiųsta iš Ottawos 1975«i. 
kovo mėnesi, Planuojama pridėti kasmet penkias 
naujas kalbas prie turimųjų 70 kalbų.

Norintieji pareikšti savo nuomone arba gauti platesniu 
informacijų rašykite:
Multiculturalism, P.O. Box 366, Station A, Ottawa, 
Ontario K1N 8Z9

1*1 L hon John MunroHon. John Munro
Minister Responsible Minstre chargė 
for Multiculturalism du multiculturalisms
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’VILNIS” — Lietuviu Liaudies 
laikraštis Amerikoje rašo apie 
"AKIRAČIUS“.

“Aki-čių”žur-las išdidžiai ti
tuluoja save “atviro žodžio” 
leidiniu.

Ką gi, iš pradžių lengviau 
įtikinamas skaitytojas tuo 
gal ir galėjo patikėti. “Aki
račiai” išties laikas nuo lai
ko leisdavo sau prabangą net 
parašyti teisybę apie Tarybų 
Lietuvą, net gana taikliai 
pašiepdavo nukvakusius se
nosios mokyklos “vaduoto- 
jėlius”, o tai kėlė laukinį 
pyktį, kas, savo ruožtu, 
“Akiračiams” buvo labai 
miela ir paranku, tarnavo 
savotiška kauke.

Tačiau šis “jaunųjų” lei
dinys vi^ labiau nUsimeta 
kaukę, ir daugelis jo rašinių 
nuo senojo raugo “veiksni ų- 
vaduotojų” kūrybos skiriasi 
nebent kiek geresne kalba ir 
lankstesne provokacine tak
tika.

Deja, kitaip kaip provo
kaciniais, “atviražodininkų” 
pastarųjų numerių rašinių 
nepavadinsi — šia prasme 
jie taria tikrai atvirą žodį. 
O tas žodis, nupurčius ruža- 
vą (anaiptol ne jaunatvišką) 
pudrą, jau daug kartų gir
dėtas: klyksmas dėl santy
kių tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų atoslūgio, mėginimas su
rasti skirtumą tarp dabarti
nės Lietuvos žmonių žodžių 
ir darbų, beatodairiška ata
ka prieš bet kokį išeiviškos 
spaudos mėginimą objekty
viau pažvelgti į Tarybų Lie
tuvą (čia “Akiračiams” la
bai užkliuvo netgi “Vieny
bė”), patarimai vykstan
tiems į tėvų žemę jaunuo
liams į savo kelionę žiūrėti 
Jcaip į.^lyšį ‘vakarietiškoms’ 
idėjoms sėti Lietuvos jauni
mo tarpte... temos ir pa
grindinės mintys, paprastai 
išsakytos.

(Nukelta į 5 psl.J
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kiančlos Neo-kanadiečių or- gallenė,ku?l tikriausiai bu- 
ganlzacljos sekretorljate vo Ir pirmoje valdyboje, ta- 
dlrbo Irena Klblrkštytė-Vii - člau, nesu visai tikras./b.tU

uenivių ei$DeiwiM s^aūRjui
Dr. Petras Lukoševičius

Žodis pirmojo Sambūrio pirmininko, tartas minėjimo metu 1975 m.lapkričio 15 d.

Algirdas Landsbergis

AUKSO IR NAKTIES AMŽIAI

Sukaktys, jei nekvepia pe
lės ia is, vis uomet įdom ios . 
Taigi, ir Lietuvių Akademi - 
nio Sambūrio sidabrinę su
kaktį švenčiant, tenka apsi
žvalgyti, ar nesimato pelė
sių ir dulkių? Arčiau įsi
jausti, ar nesimato apmiri
mo žymių.

Savo svarstymus grupuo
siu į tris pagrindines mintis: 
1.Sambūrio įsikūrimo aplin
kybės ir pradžia, 2. Veikla , 
darbai ir jų vaisiai, ir 3. 
Kas bus toliau,irkas reikėtų 
daryti antrąjį dvidešlmt- 
penkmetį pradėjus.

Prisimena prieš ketvirtį 
šimto metų vienas įdomus 
ketvirtadienio vakaras, kai 
rytinėje Montrealio dalyje 
tarptautinėje YMCA, kuriai 
tuo metu vadovavo a. a. Mr . 
Taylor, viename iš kamba
rių rinkosi tarnaitės, fabri
kų darbininkai, ligoninių 
slaugės, restoranų .virtuvių 
darbininkai,kaimo bernai ir 
keletas braižytojų,vienas ki
tas Inžinierius svarstyti la
bai rimto klaus imo-ak adė - 
minės organizacijos steigi
mo.

Gal šiandien ne vienas su 
šypsena pagalvoja,kodėl toks 
skambus vardas Ir taip labai 
paviršutiniai priešingas gru
pei žmonių, kurie drįso im
tis to darbo. Norėtųsi paaiš
kinti mūsų jauniems kole
goms, kad Kanados valdžia į- 
šMleido imigrantus, juos įpa
reigodama atlikti nustatytą 
darbą valdžios nurodytoje 
vietoje : dirbti tarnaitėmis 
šeimose /domestic/, kirsti 
malkas miškuose, taisyti 
traukinių linijas,kasti aukso 
ar kitų metalų kasyklose, 
auginti runkelius ir bendrai 
daryti visus darbus,kur ka

nadiečių nebuvo galima su
rasti ar tai dėl žmonių trū
kumo, ar dėl nenoro eiti į 
sunkias sąlygas.

Tarptautinė YMCA buvo 
vieta,kur rinkosi didelė dau
guma imigrantų susitlktlpa- 
žįstamus po darbo. Didžiau
sias judėjimas būdavo ket
virtadieniais- popiečiais ir 
vakarais, nes visos tarnaitės 
turėdavo tą popietį laisvą, o 
vyrai pagerbdavo jas, nors 
apie moters metus tada dar 
niekas negalvojo, ir noriai 
rinkdavosi. Čia sužinodavai, 
kas kur gavo darbą,kas ir iš 
kur atvažiavo. Žodžiu tai 
buvo lyg ir užuovėja, kurion 
rinkosi pailsėti pavargę 
"Dievo Paukšteliai", lietu
viškai išvertus "Displaced 
Persons" ar Di Pi - vardas 
gautas Vokietijos ar kituose 
lageriuose. Sakau, pailsėti, 
nes po savaitės,kuri susida
rė labai dažnai iš daugiau 
negu60 darbo vai., reikėda - 
vo poilsio ne tik fizinio,bet 
labiausia dvasinio. Reikėda
vo su kuo nors sus įtikti, kad 
užmirštum kasdienybę. O 
kasdienybė nebuvo visiškai 
maloni. Man kartais peršasi 
galvon mintis,kad greičiau
sia pirmų kelių mėnesių lai
kotarpyje dauguma būtų grį
žę atgal į Vokietiją, bet į ten 
du ryt. buvo u uždarytos . 
Kartais pagalvoju, kad labai 
lengvai būčiau pas įdaręs ko
munistų darbuotoju, matyda
mas neteisybę darbdavių, iš
naudojimą jaunų žmonių, ne
siskaitymą su žmogum,jei 
komunizmo nebūčiau nors 
dalinai pažinęs 1940 metais . 
Šiandien su dideliu įdomumu 
skaitau Montreal Star žurna
listės Sheila Arnopoulos 
straipsnį apie išnaudojimą 

restoranų ir valgyklų darbi
ninkų. Ši neteisybė egzis
tuoja ne nuo šiandien. Ji yra 
jau nuo senų laikų. Nenoriu, 
kad šis nukrypimas nuo te - 
mos būtų interpretuotas,kaip 
neišgirstas skundas benamių 
žmonių, už kuriuos jokia 
valstybė neužstojo. Skųstis 
buvo galima, tačiau reikėjo 
mokėti kalbą ir žinoti kur,. . 
Labai dažnai žodiniai skun
dai būdavo užslopinami 
darbdavių draugų, sėdinčių 
Darbo Įstaigose. Į pagalbą a- 
tėjo anksčiau atvažiavę 
mūsų taut iečiai, duodami pa
tarimus, rašydami laiškus: 
Januškevlčial- Miller, Ar
lauskaitė ir daugelis kitų , 
ne vieną paguodė ir ne vie - 
nam padėjo. Gi pagalbos bu
vo reikalinga ir labai dažnai

Grįžkime į aną 1949 m . 
ketvirtadienio vakarą YMCA 
patalpose. Kai šiandien pri
simenu dar prieš tą ketvir
tadienį vykusius privačius 
pokalbius su kaikurlals 
žmonėmis, tai su apgailesta
vimu turiu konstatuoti, kad 
kai kurie iš jų,kažkokių su
vedžiojimų verčiami, norėjo 
išprovokuoti ir pastatyti 
prieš jau įvykusį faktą ir į- 
stelgtl organlzazlją, užbėg - 
darni už akių tiems,kurie 
tvarkingai tam norėjo pasi
ruošti ir susirinkti tik se
kantį ketvirtadienį. Teko a- 
tatlnkamal pakeisti planus Ir 
pergalvoti būsimą susirinki
mo eigą. Tokioje dvasioje a- 
tėję Į kampinį antrojo YMCA 
aukšto kambarį, jautėme lyg 
ir įtempimą, o kartu ir rū - 
pestį.kad nebūtų įsteigta dar 
viena, jokios naudos neduo
sianti organizacija. Prisi
menu p.Tamošaičio galvoji
mus, a. a. Vyt. Česnos mln - 

tis susirinkimą atidarius ir 
matau daugelį veidų,kurie po 
to susirinkimo Akademinio 
Sambūrio veikloje nebepasi
rodė. Reikėjo išsirinkti su
sirinkimo pirm įninką, kuris 
jam vadovautų ir praneštų 
laikinosios Valdybos rinki
mus. To susirinkimo pirmi
ninku išrinko mane, ir dabar 
nebeprisimenu,kas sekreto
riavo. Atrodo, kad dienos 
pirmininko išrinkimo rezul
tatai tikrai nebuvo priimtini 
tiems, kurie, kaip anglai sa
ko, norėjo " to pull a fast 
one" ir, galbūt, turėjo kitų 
tikslų. Neminėsiu detalių, 
nes Tamstoms tai šiandien 
nėra įdomu, tačiau, noriu 
tvirtinti, kad to susirinkimo 
nutarimai įgalinopadėti jau
nai organizacijai sveikus 
pagrindus, ant kurių Lietuvių 
Akademinis Sambūris tvir
tai stovėjo jau daugiau negu 
dvidešimt penkis metus.No- 
riu tik suminėti, kad tame 
susirinkime buvo išrinkta 
laikinoji Valdyba iš penkių 
as.nenų-berods, trijų mergi
nų ir dviejų vyrų: Genutė 
Kudlrkaitė-Narbutlenė, Ire
na Kerne žytė-Lukoševičienė, 
trečios nebeprisimenu; Sta
sys Naglnlonis ir Petras Lu
koševičius. Pasiskirsčius 
pareigomis, man teko gar
binga pareiga būti pirmuoju 
pirmininku.

Prasidėjo darbas , ruo
šiant įstatus-statutą, renkant 
organizacijai vardą ir pla - 
nuojant tolimesnę veiklą.Sa
vo susirinkimus pravesdavo 
MontrealioMokyklų Komisi
jos paskirtoje mokykloje - 
Berri de Montlgny, kur i,be
rods, bus nugriauta. Patai - 
pas gavome per pažintis, nes 
prie Mokykio Komisijos vel-

Lalmlngi tie, kurių lopšinė suposi 
Po snieginių balandžių ugnimi.

Jų akys buvo išmintingos,
Kaip šventraščio gėlių šlamėjimas, 
Jų minkštos, tingios ir turtingos 
Rankos rašė amžius aukso raidėmis.

Mes, gimę vidury nakties, 
Kaip šešėliuotas vėjas, 
Pamilome kentėt
Pirmiau, negu mylėjome.

Su dulkėm akyse ir žeme panagėse
Mes klydom pelenų ir plytų dykuma 
Atrasti duonos, vandenio, pavėsio.
Ir skeldlntys kūnai sugludę kelio rupume-
- Akimirkai prigludę kviečio varpos - 
Atskleisdavo svaigiai nuogas sielas, 
Skaidrias, tarytum rytmečio skardenlmas.

Jie buvo išmintingi ir turtingi - 
-Mes gyvenome.

0

Namas Plungėje,kuriame 1909 m.gyveno M.K. 
Čiurlionis ir Sofija Kymantaitė-Člurlionienė.

/Koplytstulpiai pastatyti neseniai, naudojantis Čiurlionio 
paveikslų motyvais/.

PAŽINKIME praeiti l
SENOVĖS KELTAI IR JŲ SĄRYŠIS SU LIETUVIAIS

J. VENSLOVA
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Norici, Rimt, Geurl, Rutonl, Semal, Segavi, Senoles, Sl- 
donl, Sunuci, Tanaras, Taper’, Tarbili, Tarlote, Tauri
ni, Tautoncs, Teuri, Tara.nl, Turi, Turai!, TuronI, Ty
leni, Ucenl, Velit^s, Velavi, Venoies, Verganl, Lletavl, 
Ausi, Count, Raudi. Laetl, Tautl, LetovI, SeurI elo.

Pol Palos /2G, 3/ pri? keltų/galatų/ priskiria kiltį bas- 
tarnos, kuria, anot Istoriko K.Muellenkoff/65-lo6/,kal - 
bėję keltiškai, Kiti Istorikai /dr. L. WDLser, dr. L. Die - 
fenbach, J. Yeafmann/llguras laiko keltais, o prof. R . 
Latha.n /53-5O/ 1 įjūris tapatina su lyg i ja L? Ir juos taip 
pat laiko keltais. GI dr. W.Kętrzvnskl / ” Die Lygler " 
1868, 118/nurodė, jog lyglial gyvenę tarp Vyslos Ir Orde - 
rlo upių.

Keltų vietovardžiai
Žymus pranvūzų kalbininkas prof. A. Dauzat /15- 3 / 

aiškino: "Vietų vardai yra vaizdai tos kalbos, kuria kal
bėjo krašte tuo laiku, kada jie susidarė ". Garsus rusų 
kalbininkas prof. A.Šachmatov /Archlv fuer Slav.Phllo - 
logie, 1911,33 t. / rado senovės keltų vietovardžius gimi
ningais su lietuvių. Tos pačios nuomonės laikėsi ir p;rof. 
R. Schmittlein /86-188/,prof. A. Voldemaras ir kiti.

Kaip jau pačioj pradžioj esame konstatavę, lietuviai 
savo tėvynėje gyvena nuo seniausių laikų. Prof. dr. A. 
Bezzenberger / "Varpas", 1893, 381 p. / 1893 m. IX Ar
cheologų Kongrese Vilniuj įrodinėjo, jog lietuvių protė - 
vlal apsigyveno Pabaltyj prieš maždaug 7000 metų. Reiš
kia, vakarų galindai- galai Aeltal/ lietuviams glmlnln - 
gus vietovardžius nunešė į savo užimtus kraštus.

Aiškesniam vaizdui paminėsime senųjų keltų vieto - 
vardžius: A.Holder "Alt-Celtlscher Sprachschatz" : AlcP 
monis /vietovė/, Alėta, Alsonė, Apava, Arisa, Arsa, A- 
runs, Astura, Augina, Baisa, VBalta, Boutas, Dagenls , 
Danala, Derva, Devoną, Dills, Dunis, Yava, įtaka, Lago- 
na, Lama, Lanca, Ludna, Mantela, Mantola, Matarls, 
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Molis, Odana, Parmis, Pamuna, Rali, Rama .Rauda, Re
vells, Sala, Rltula, Salinis,Samala, Sarna, Scaldis.Se - 
nope, Sislgylls, Taneva, Terunė, Tyrls,Ucena, Ugla, U- 
ttla, Utarls, Tllena, Tirą, Tltua, Tribala, Turuna,Vab- 
ra, Vada', Vadinta, Valonė, Vareia, Varėna, Vasada, Ve - 
lunia, Vandenis, Venta, Vlrela, Valas, Varda, Aduna,A- 
gula, Alkanė, Ausa, Bebrls Tlmena,Lauconls,Lida,Lan- 
gobrlga/Langapllls/. Dr.G.Muehlmann "verzelchnls" :A- 
relos /miestas/, Burdigala/mlestas/, Dlvona/miestas/, 
Vesula /kalnas/, Plctuva/mlestas/, Prote /sala/, Inge - 
nana/miestas/, Tolosa/miestas/, Vada/vietovė/, Vie- 
na/mlestas/, Mona/sala/.

'*'ia norisi atskirai paminėti keltų miestą Pyrene,ku
ris galėjo turėti giminingumą su Lietuvos miestu Prienai. 
Istorijos tėvas Herodotus/II, 33/ mint: "Pyrene,keltų 
miestas". Senovės graikų Arlstotele /Metear I, 6/tvlrtl- 
no: "Iš Pyrene, kurie yra keltiški kalnai". Ir pats Lietu
vos miestasPrlenai yra įsikūręs aukštokų kalnų papėdėje.

Keltų vandenvardžiai

Ir vandenvardžiai nemaža pasako,kokia kalba kalbė
ta jų susidarymo laiku, ir kuriam kraštui jie galėjo prl - 
klausyti. Tai yra vienas iš pačių tvlrtčlausių paminklų 
pasiekti praeities tikrovę.

Štai gerokas skaičius senovės keltų vandenvardžių: 
A.Holder "Alt-Celtischer Sprachschatz": Alauna, Alsena, 
Apa, Arą, Arda, Aramls, Arula, Auda, Audėną, Ausa, Au- 
suva, Banlla, Dubra, Dulna, Galra, Galupė, Garuna, Ica
rus, Tdena, Yla, Indą, įsa, Isana.lsara, Iscara, Is Ina,I- 
sls, Įsra, Tara, Itena, Jura, Labonla, Lada, Ladusa.La- 
etla, Laglna, Lenda. Lupa ,Malna, Maluva, Malona, Ma
tare, Medanta.Medula, Metela, Nervą, Nida, Olana.Oltna, 
Olna, Osa,Palls, Ravina, Riša, Rita, Rltona, Šalna, Sam Iną 

Sarca, Sarta, Sartula, Sarva, Sauga, Sava, Savadls.Savara, 
Sena, Senagaila,Senona,Sesites,Sevira,Sigmotls.Slgona,  
Sills, Suca, Sumena. Sura, T ar d.*, Tarente.Tarnls, Tėtis , 
Tevav, Tevina, Ticls,Tlra,Tolea, Turis, Uduba, Ulda , 
Uldonė, Ūla, Umana,Urava, Urda, Varda, Varėna, Vedė , 
Vedra, Velra, Vesana, Vesuna, Viadua, Vida, Vldubija, 
Vilta, Viluva, Vimlna, Virta, Visara, Vtsula /Visla/,Agl- 
ra, Alanta, Alapa , Algla, Alova, Alna, Amana, Anlsus, Ana- 
ra,Anuva, Ararls, Arną, Bebrls. Prof.A.Dauzat " Les 
noms de lieutČ 1926 m.: Allsone, Cante,Diva, Dlvona,Du 
bis, Dusias, Tava, Vidula, Jura etc.

Tokiu būdu ir keltų vandenvardžiai turi daug artimu
mo su lietuvių vandenvardžiais,o ne kurie yra tie patys : 
Villa, Įsra, Jura, Bebrls, Dubis, Galupė, Dusias, Alanta, 
Arda, Tava, Alna etc. K. Muelienkoff/65-218/konstata
vo, jog ir Reino upės vardas paeinąs nuo seno žodžio rai
nas.

Arttrpą giminystę senovės keltų vandenvardžių sulle- 
tuvių vandenvardžiais rado prof. J. Rozwadotvski / Alma 
Matrl ,1900/, V.Keltsch/Altpreus.Monatsschriften, 1881 
18 t./, prof. R. Schmittlein /86-1O7/, prof. A, Voldema
ras /1O5-51/ ir kiti.

Ta proga tektų prisiminti ir Lietuvos upių tėvą Ne - 
muną. Jau anksčiau radome pas senovės keltus dievaitį,,, . 
Nemon, o taip pat asmenų vardus Namonlus, Nemonls ir ' 
panašiai. Graikai "nemos" vadino mišką. Ukrainiečiai sar 
ko Nemon ir Lietuvos metrika mini Nemon, gi pirmosios 
spausdintos lietuvių kalbos gramatikos /1653 m./ auto
rius D.Kleinas rašė Nemons. Prof. R. Schmittlein /86-91/ 
tvirtino; "Tarmiškai žemaičiai sako Nemons, tai prtlel - 
džiama ir literatūroj Nemonas /prof. dr. A.Bezzenber
ger aiškiai buvo pripažinęs lytį Nemonas /".

Tad tenka manyti, jog pirminis vardas mūsų Nemu - 
no buvo Nemonas, ir šis vardas siekia gilią senovę,kada 
ši upė tekėjo per senovės lietuvių šventuosius miškus 
/Nemonla/,kaip visai panašiai ir manė prof. R. Schmitt
lein /86-93/. Be to, anot O.Kolberg /49-8/, senovės lie
tuviai turėję savo dievaitį Nemoną. O prof. W. Kamlenec- 
kl /42-5/ manė:" Galėjo būti ryšys tarp lietuvių Nemonas 
Ir keltų dievybės Nemon, atatlrikančlam romėnų Marsui".

Bus daugiau.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PRANEŠIMAS
KELIONĖS TURINČIU DVI 

PILETYBES

Kančios piliečiai gali laisvai keliauti i 
užsienio kraštus be jokiu suvaržymu, įvestų 
ju pačiu vyriausybės. Užsienio kraštuose 
Kanados piliečiai yra Įpareigoti laikytis ten 
esančiu vietiniu Įstatymu bei taisyklių, nusta
tytu atitinkamos valstybės. Taip pat patartina 
respektuoti vietos papročius.

Kanadiečiai, turi dviguba pilietybe, yra per
spėjami, kad jie, lankydami Ša IĮ antrosios savo 
pilietybės, įgytos gimimu, santuoka ar kilme,- 
gali būti laikomi tos salies piliečiais, iparei - 
gotais laikytis visu jos Įstatymu bei taisykiiu. 
Jie prieš išvykdami iš Kanados, turėtu pasi
teirauti apie galimus įsipareigojimus.

SVEČIAI IŠ ERDVIŲ
Du amerikiečiai žurnalis

tai Maskvoje William Diek 
ir Henry Gils-turėjo pro-o 
gos pasikalbėti su žymiausiu 
gos pasikalbėti su žymiau
siais rusų erdvių moksli
ninkais. Pastarieji pasisakė 
kad surado naujų įrodymų , 
jog žemei analogiška planeta 
Phaeton skriejo aplink saulę 
Ir buvo sunaikinta branduo
linio sprogimo, įvykdyto pa
žangus bj žmoginų /huma
noids/.'

*4

CITATOS. . .
(Atkelta 13 3 psl.)-

Ar po jomis pasirašytų 
naujieninkai, kuriuos taip 
pašiepia “Akiračiai”?

Be abejonės, jeigu tik pa-

Paslcutlnlu laiku rasų 
mokslininkai surado tektitų, 
atkeliavusių Iš erdvių Rusi
jos Karakuml dykumoje ir 
juos Ištyrę, paskelbė eilę 
prielaidų:

- Didelio mąsto branduoli
nis karas sunaikino visas 
Phaeton planetos gyventojus. 
Tik tie galėję Išlieti,kurie 
tuo metu buvo erdvėlaiviuo
se, nutolę nuo planetos.
- Išlikusieji nusllėldo į že
mę Ir, turbūt, Iš to kilo se 
nosios legendos apie dievus, 
atvykstančius ugnies veži
muose .
- Planeta turėjusi panašią 
atm osfer if kaip- že nė, su o- 
kennals Ir kalnais.
- Asteroidų žiedas aplink 
saulę yritikru-noje liekanos

jėgtų suprasti, kad tai — ta 
pati melodija, tik sakysim, 
atliekama ne naujienietiška 
karkline piemens dūdele, o 
elektroniniais “A k i račių” 
vargonais.

Ar prieštarautų šioms 
“jaunųjų” mintims oficia
liai apkerpėję “veiksniai”, 
jei jiems kas tas mintis su
kramtytų? Nė kiek — ypač, 
jei “Akiračiai” liautųsi iš jų 
kikenę...

Tad kas lieka iš “Akira
čių” mėnesinio atviržodiš- 
kumo ? Paprasčiausia: ge
riau, rafinuočiau Užmaskuo
tas tų pačių tikslų siekimas. 
Skirtumas tarp jų ir senųjų 
tik tas, kad ten, kur senieji 
labiau pasitiki 1 a u žtuvu, 
“jaunieji” naudoja visraktį.

Tokiu, anaiptol ne garbin
gu, moralinių ir ideologinių 
įsilaužėlių ginklu vis labiau 
ir tampa “Akiračiai” ....

Kiekvienos sveria 30 gramų ir yra 40 mi Ii m. ’ 
diametro Tiesiai iž kalyklos tik $ 26,50-I 
sidabro99.9% moneta; $324.00 - 91.6% auk- _. „ . c 
so, karatų 22 ir $ 393.00 platinos. I The Balt,c Sa*a
1. Coals or arms of independent Estonia. Latvia and Lithuania. I
2. The evil pact of Hitler and Stalin led to the occupation and . I Baltic Saga 

destruction of Estonia. Latvia and Lithuania in 1940. |
Their independence and freedom must be restored again. . . <„ .I Ontario residents add 5 ° sales tax

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. Latviam and Lithuanians also have a 
right to their land, language and independence.

6. "The deadly comb ran back and forth, artO back again,
through Estonia, Latvia and Lithuania. There was no doubt | z-:.v 
However where the right lay. The Baltic States should be . ,lJ 
sovereign, independent peoples " Winston Churchill 1950. I

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. GRUPĖ 
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbamo lietu
viškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos.Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G, 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Jtuozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.

1975.XII.9

•LAIŠKI' LIETUVIAMS" KONKURSAS

Skelbiame septynioliktąjį straipsnio konkursą. Konkurso temos: 
vyrams — Kokią norėčiau turėti žmoną; moterims — Koki norėčiau 
turėti vyrą; jaunimui — Kokius norėčiau turėti tėvus. Jaunimui 
dar skiriame ir kitą temą — Jaunimas ir religija. Čia reikia pana
grinėti, ar jaunimas domisi religija, ar nuo jos tolsta. Kokios 
priežastys?

Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas 
slapyvardžiu ir, įdėjus atskirajam vokelyje savo tikrąją pavardę, 
adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki šių metų gruodžio mėn. 
31 dienos.

Už geriausius rašinius skiriamos penkios premijos: I — 150 
dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dot, V — 25 dol. 
Premijų mecenatai: Jolita ir Vida Kriaučeliūnaitės — 150 dol., Bi
rutė Lieponytė — 100 dol., Ona ir Vincas Kuliešiai — 100 dol., 
Stefanija Rudokienė — 50 dol.

Vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Laimėtojams premi
jos bus įteiktos "Laiškų Lietuviams" koncerte 1976 m. vasario mėn. 
22 d., sekmadienį, Jaunimo Centre. Koncerto programą atliks Ri
mas Strimaitis (tenoras) ir Praurimė Ragienė (sopranas), akompa
nuojant Manigirdui Motekaičiui.

Prof. Aleksander Kazantsev, Maskvos U-te. 
rodo Henry Gris, amerikiečių koresponden
tui ir William Diek 5000 m.sonumo statu
lėlę, kuri nepaprastai panaši į astronautą ir 
daugelio galvojama, yra įrodymas lankymo
si žemėje senųjų erdvės svečių.

tos s as progas los planetos, 
tvirtina prof. Ejgenij Krl- 
nov.

Maskvos Aviacijos insti
tuto prof. Felix Zigel mano, 
kad planetos ll^kanos-t-ektl- 
tal galėjo atsirisi! tik bran
duolinių sprogimų dėka, ku-> 
cle įvykoP^aęton'o civiliza
cijų kare.

Tekiltai buvo r andami 
Aus'ralljoj, Filipinuose Ir 
Čekoslovakijoje. Dabar at-* 
rasti Rusijoje, patvųHlni,kad 
jie visi krito lanku, Ir tuo pa
čiu melu.

Prof. Aleksander Kazant
sev virtiną, kad 1 ikę erTvė-

laivliose gyventojai nusilei
do į panašiausią į jų planetą, 
žemę.

Žymiausias Amerikos NA
SA geofizikas dr, John O 
Keefe, tektitų ekspertas, pa- 
tylrįlna, kad asleroldų žie
das aplink saulę susidarė Iš 
susprogusios planetos dale
lių, ir kad tokios rūšies 
sprogimai negalėję įvykti 
atsitiktinai,be inteligentiškų 
b ū tyb i ų i nt.e ne i j os.

Darosi keista, Įdomu , 
Ir - net šiek tiek nejauku, kai 
pradeda pasitvirtinti popu
liariųjų mokslo fantazijos 
nuotykinių apysakų Įvykiai, ..

MŪSU [VYKIAI AUKSO, SIDABRO IR PLATINOS MONETOSE
------------------------ O-R-D-E-R— C-O-LJ-P-O-N---------------
Make cheque or money order payable Io BALTICOIN and mail to: 

BALTICOIN. *148 Duke Sireet. Hamilton. Ontario, Canada. L8P 1X7.
lease send:

medals in 9 9.9*'* silver, $26.^0 each 

medals in 22 karat gold, $324.00 each

I For each order from outside Canada add $ 1.00 lor postage and handling

Cheque/MO made out payable to BAL1ICOIN enclosed for

I

I

I
I

1
I
Ij Name Address

Province
(PLEASE PRINT),

Postal Code

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 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M. ŠV Ėl K AUSK IE N Ė VEDA TEI

SINIU patarimu SKYRIŲ. Metinė prenumerata tik $ 7.00

TEL. 525-8971.

ony 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

KRe/vI 
VE/Df?OČ>2/A/

Spaudoje pasižvalgius:

• Stovyklautojai visą laiką puškenosl ežero 
bangose, tik nosytės kyšojo iš vandens.

• Jai bulves beskutant prisistatė jai į pagelbą 
bulvių skusti iš miško atėjusi meška.

• Jugoslavija jau gerokai pralenkusi Kubą: 
Jugoslavijoj prie tualeto gauni du popierėlius, 
bet reikia duoti "tipą", šilingą /Kuboj gauni 
tik vieną/.

• Per žuvytės burną įveriamas kabliukas, pro 
pažiaunes Išklšamas lauk Ir smaigalys kabliuko 
įkabinamas į žuvytės nugarą.

• Imamas monofilament šniūras 1O Ibs. stip
rumo Ir gale įrišamas barabanėlls su spyruoklių.

• Mlnova perduriama kabliuku prie peleko per 
vidurį ir antrą kartą įsmeigiamas kabliukas ne
toli galvos per 9uvytę kiaurai.

• Tiksliau kabliuką iškišti pro burną, išvesti 
lauk pro žandus ir įsmeigti į žuvytės šoną.

Vitalius

\ KALĖDINĖS dovanos \
Tik per Anglijo — greičiau, pigiau, geriau. Siūlome augštos 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 
skareles; 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių (arbo 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.
Koina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $50.00

Tom, kas nori pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
3 m. labai geros angliškos medžiagos eilutei $45.00
Stora su ornamentais "crimplene" medžiaga — 1 m. $ 7.00
"Crimplene" medžiaga suknelėms — 1 m. $ 6.50
Nailoninis kailis moteriškam apsiaustui .. .. $33.00
Dirbtinis minkąs moteriškom apsiaustui .......................................... $54.00
Vilnone medžiaga žieminiam apsiaustui $36.00
Vilnonė gėlėto skarelė $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių $10.00
Įvairių spalvų perukai $30.00
Nailoniniai marškiniai ................................................... $ 9.00
Vilnoniai arba "aeryleno" nertiniai $19.00
Lietsargiai "Telescopic" $10.00
Šitos kainos yra su sovietiniu muitu. 
Reikia pridėti tiktai persiuntimo išlaidas ...................................... $17.00

Priimame užsakymui: autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos apa
ratų, šaldytuvų irkt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių 

negalima iš čia pasiųsti.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais j Lietuvą 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

ĮSIDĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Sūriausias Amerikoj Ir Europoj "JIB rloarpfloge-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimą, naikina pleiskanas, pabalina ni«ž4jimą, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Jraiyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. LB. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, ]053 Albane! Cr,, Duvernay, P.Q» TEL. 669-8834

JUBILIEJINIU METŲ
NAU.RJ SKAITYTOJU VAJUS

KAINUOJA: Chlcagofe Ir Kanadoje melams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
__ $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltp nemokamai.

PraJoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608
□ Siunčiu__________dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinic

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDR IR VARDAS

ADRESAS -----------------------
—

5 P?l.

5

5



Hamilton Toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVI V KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA”

k
Pirmutiniame ir didžiausiame JB JK JK
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------- -—

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

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.šeštadieniais 

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

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A) 6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 8%
Terminuotus depozitus 1 metu k
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $6,300.000

Iš išvaizdos, kalbos ir 
stalo manierų aiškiai mato
si, kad pietautojas yra inte
ligentiškas žmogus. Bet ei- 
gesys ir apskritai apsiėji
mas įtaigoja jį esant dar ir 
kariškiu. Todėl prie to pa
ties stalo esąpietautojal, at
kreipę dėmesį, atydžlalklau- 
so jo pasakojimo. O jis aiš
kina apie pereitą sekmadienį 
įvykusį Tautos šventės mi
nėjimą LN, Gedimino Pilies 
salėje.

Esą buvę gražu,kad į mi
nėjimą buvo atėjusi rinktinė 
publika. Dar gražiau,kad po 
paskaitų ir programos daly
viai buvo pavaišinti kavute; 
tas įnešė minėjimui jaukią , 
šeimyninę nuotaiką. Bet vi
sų gražiausia,kad dalis mū
sų organizacijų: savanoriai ,

šeštadienį, dalyvaujant Čiur
lionio minėjime,kuris įvyko 
Anapilyje. Tiesa, pats mi
nėjimas buvo gražus, nes jį 
paįvairino įspūdingas čiur- 
lioniečlų ansamblis iš Cle
veland’©. Bet tie žmonės, 
kurie sumanė tą minėjimą 
rengti ne LN, bet toli už
miestyje, nepagalvojo apie 
mieste gyvenančią visuome
nę. Ir jiems daromą skriau
dą. Dėl minėtos vietos ne
patogaus pas lėkimo, daugelis 
negalėjo pasigėrėti Iškiliuo
ju člurlioniečių choru,pasi
klausyti jų kanklininkų. O 
tie pasiryžėliai, kurie Išsi
rengė į tolimą kelionę,bu - 
vo nustebinti aukštuoju įėji
mo mokesčiu /$5. -/.

To buvo dar maža. Atė-

8’/l%
714%
8’/4%

6%

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

AKTYVAI yjrš 10 mihionųdolerjų

IMA:

9’/s% už asm. paskolas 

9’/į% už mortgičius

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mort’gičius 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

IR VĖL MIRTIS...
Nelaboji giltinė savo aš

triu dalgiu pasidarbavo mū
sų kolonijoje dar sparčiau, 
per kelias dienas nusinešda
ma su savim net tris gyvy
bes, pas trinkdama tik mote
ris.

Spalių 22 d. savo namuose 
mirė Jakučlnsklenė Lena, a- 
ple 45 m. amžiaus, palikusi 
liūdintį vyrą Praną, sūnų 
Kęstutį ir dukras: Nijolę, 
Rūtą, Reginą, Ramoną ir' 
Brigitą,bei plačią giminę A- 
mertkoje, Kanadoje Ir Eu
ropoje .

Spalių 27 d. staiga mirė 
Petkūnienė Stefanija, per 60 
m., amžiaus, dalyvaudama 
maldos namuose, kur buvo 
pašarvota velionė Jakučlns- 
kienė. Liūdesyje liko duktė 
Ona su šeima Hamiltone , 
brolis ir penkios sesutės 
Lietuvoje bei 1O anūkų.

Tą pačią dieną mirė Vru- 
bllausklenė Julija, apie 80 m. 
amžiaus. Liko liūdinti dukra 
Aldona su šeima Hamiltone , 
seserys Amerikoje Ir Lietu
voje.

Mirusios palaidotos per 
vietos liet. A. Vartų parapi
jos bažnyčią šv. Jono vardo 
parapijos lietuvių kapinėse, 
prie Toronto, dalyvaujant 
skaitlingam žmonių skaičiui 
Iš Hamiltono ir Toronto apy
linkių.

Mirusiųjų šeimoms bei 
art imies lems-nuoširdi užuo
jauta.
• D. Balsienė,sužeista auto 
mašinų nelaimėje, kelyje iš 
viešnagės Amerikoje į Ha- 
mlltoną-jau sveiksta, Irglp- 
sas nuo kojos Ir rankos jau 
nuimti, veido žaizdelės gyja. 
Vairuotojas sūnus Saulius ir 
keleivė T^mira nenukentėjo. 
Linkime greitos ir tvirtos 
sveikatos.

Lapkričio 5 d. ligoninėje 
staiga B?irė Juodelis Petras, 
palikęs liūdinčią žmoną Vla
dę Hamiltone ir motiną, bei 
brolį Antaną Lletuvoje» Pa
laidotas per liet. A. Vartų 
parapiją Hamiltone kapinėse. 
Žmonai ?r artimiesiems gili 
užuojauta. Z p.
fj'Spallo 4, šv.Juozapo llgo- 
nttfėje.klek sirgęs, m Ir ė Al
fonsas Vainauskas, eidamas 
58-lūs amžiaus metus. Liū
desyje paliko moksleivę duk
relę Iną Ir žmoną Zitą, bei 
kitus artimuosius.

Velionis dalyvavo vietos 
organizacijose, yra buvęs 
B-nės valdybose bei jų pir
mininku. Eilę metų darbavo
si vietos liet. Bankelio Tai - 
ka valdybose,paskutiniu lai
ku buvo jo pirmininku.

Iš profesijos mokytojas, 
buvo baigęs esp. kariūnų 
Karo Mokyklą, ramaus Ir 
sugyvenamo būdo tautietis .

Ne be reikalo laidojimo na
mai ir bažnyčia buvo perpil
dyta žmonėmis paskutiniam 
patarnavimui Ir pagarbai a- 
tlduotl. Palaidotas Missi
ssauga liet, kapinėse. Tebū
na jam lengva svetimo kraš
to žemelė,o jo šelmąl 4r ar
timiesiems gili užuojauta.

šauliai, vilniečiai,pensinin
kai, Moterų Būrelis ir LN , 
nematydami nieko tuo rei
kalu rūpinantis, nors pasku - 
tintu rugsėjo sekmadieniu 
suskato tam minėjimui. Už 
tai jiems ne tik didelė padė
ka, bet ir gili pagarba.

Juk rugsėjo auksinės var
sos neša Ilgesingus pris įmi
nimus, susietus su Vy'auto 
Didžiojo karūnavimu. Jos 
primena 1930 metus, kuomet 
vasaros metu su Vytauto Di
džiojo paveikslu apėję Lie
tuvą, rugsėjo 8 šventėme jo 
500 m. m irt les sukaktį. Dar 
daugiau, rugsėjis nepamirši 
tarnai riša su šaunlaja mūsų 
kariuomene, su rudeniniais 
manevrais Ir su didingais 
pomanevrinlais paradais. O 
kas gali pamiršti bręstan- 
člame rudenėlyje mūsų nė

Tuo labiau, kad pastaruoju 
metu net Lietuvių Bendruo
menė pasirinko rugsėjį sa
vuoju mėnesiu. Ir kaip tad 
paaiškinti tokį pat rugsėjį , 
tokį pat vasaros pabaigos

KLB APYLINKES 
SUSIRINKIMAS

Spalių 18 d. įvyko visuo
tinas KLB susirinkimas, da
vęs puikius rezultatus: A.A- 
llšausklenė Išrinkta vienbal
siai pati pasirinkti kitus val
dybos narius,kurių neberei
kės tvirtinti. 
Ar tik neturėsime šiemet 
vientlk moterų valdybą? Tai
būtų putku-padvlgubėtų jėgos priklausomybės laikotarpį.’ 
Iki šiol Apylinkei pirminin
kavo Juozas Šarapnlckas.

Sus trinkimui pirmininkavo 
savanoris-kūrėjas Antanas 
Šukys,sekretoriavo F.Janu- 
šonienė. Revizijos komisija
rado Z. Jakubonlo kasą la- laiką, kad tokiame Toronte , 
bal tvarkingą. Joje yra arti tokiam lietuviškos veiklos 
1OOO dolerių. Iš v-bos pra- centre niekas nepagalvotų 
nešimų paaiškėjo šios b-nės apie platesnės apimties Tau- 
atllktas milžiniškas lietuvy- tos šventę, 
bės darbas, plačiai ir suma-
šiai Išgarsinant kitataučių jus 
tarpe Lietuvą ir lietuvius . 
Lietuviams štame mieste 
maloniai ir bet kuriuo laiku 
atldaros aukščiausių institu
cijų bei žymiausių! politikų 
durys. Dėl tos ir dėl visos 
eilės pasisekimų mes gali
me vadintis viena pirmau
jančių bendruomenių visoje 
išeivijoje, nes mūsų veiklos 
tikslas pasiekia aūkščlauslą 
užduoti vaduoti Lietuvą , ne
sustodama tik prie savo kie
mo vartų. Buvo padėkota ke
kei lems lietuviams už ypa
tingas veiklos pastangas, jų. 
tarpe A.Gverzdžiui už surit* 
kimą didelės sumos iš ma
žos kolonijos Tautos Fondui, 
/4O9 dol./, Ir ypatingai P. 
Kalainlenel už nenuilstamą 
darbą šeimininkaujant įvai
riuose metų renginiuose', net 
prisidedant savo lėšomis.

Priimtas pavergtų tautų 
sumanymas surengti vakarą- 
banketą tų tautų žmonėms , 
paskaitininku pasikviečiant 
arba A. Solženitsyn’ą, ar 
žurnalistą Peter. Worthing
ton Ir bent vieną Kanados vy
riausybės narį.

Šis sumanymas yra pasiū-, 
lytas lietuvių Ir buvo 
vienbalsiai Ir su dideliu en
tuziazmu priimtas visų tautų 
atstovų. Kor.

Apie tai kaip tik padūmo- 
jam buvę labai keista -

ję pas įklausyti člurlioniečių, 
pamatyti dali. Čiurliono kū - 
rlntų reprodukcijų,turėjo Iš- 

. klausyti ir nemaža kalbų. Y- 
patIngai buvo savaimingas
užbaigiamasis žodis, kurį 
tarė vienas pedagogas. Iš
eidamas iš pagrindinės čiur- 
lloniečiams padėkos temos, 
jis dviprasmiškai aiškino, 
kad mes visi turėtume ma
žiau kalbėti, o daugiau dal - 
nuotl. Ar tą siūlydamas, jis 
galvojo, kad daugiau dainuo
dami Išjudinsime pasaulio 
sąžinę. O gal jis turėjo o- 
menyje mus pačius,kad vie - 
toj skaldydamiesi,geriau su
sidainuotume. O gal tai buvo 
siūlymas, kad vokai inėm 
pastangom efektyviau padė
tume savai tėvynei. Bet 
greičiausia, tuo netiesiogi
niu išsireiškimu jis norėjo 
pamėgdžioti savo vietovės 

‘ šeimininką. Iš tikrųjų, toji 
pasakymo vieta buvo kaip ir 
priešingybė jo užtęsto žodžio 
neišaiškintai minčiai.

Bendrai paėmus, padėka 
buvo kaip tik vietoj iš tiek 
toli atvažiavusiems člurllo- 
nlšklams.

Vertinant pereitą savait
galį apskritai tenka pripa
žinti, kad Toronte pramogų 
ir kultūrinės veiklos sezo
nas prasidėjo pilnu našumu .

I
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PAIEŠKOMA teta Eva Baranaus
kas turėjusi restoranų JAV- se. 
Ji turėjo sūnų Praną ir dukterį 
Editą. įPrašoma atsiliepti šiuo 
adresu: Jadvyga Maciulaitis 
4785 Boushette, Montreal,P.Q.

montreal • L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopa ruošia puikų Naujų 
Metų sutikimą Aušros Vartų 
parapijos salėje. Stalų re
zervacija Ir bilietais apsirū
pinti kviečia iš anksto.Įėji - 
mas po $12, 50, jauntmul$lO.

• Pas G. ir K.Smilgevičius 
lankėsi iš Toronto Lietuvos 
General. Konsulas dr. J. 
Žmuidzinas su žmona dali . 
H. Žmuldzinlene.

• Montreallo Lietuvių Žve — 
jotojų-Medž loto jų Klubas. NI
DA ruošia metinį Jaunųjų 
Talentų pasirodymą ir sezo
no uždarymą-vakarą 1976 m.
sausio 24 d. Aušros Vartų1 
parapijos salėje.

Norintieji Jaunųjų Talentų 
vakare pasireikšti- maloniai 
kviečiame tuojau registruo
tis pas Jaunųjų Talėntų va-■
karo organizatorių J. Štau- • Algis Kazlauskas baigė 
čiulį 768-3674 arba pas Klu- Air Controler kursus, dabar 
boplrmininką Aug. Mylę 365- praktiką atlieka Baie-Co- 
0353. meau.

ONOS IR ANTANO MATULIU VEDYBŲ AUKSINIO JUBILIEJAUS 
SUKAKTIS PAMINĖTA PAS SŪNŲ STASĮ, Pointe .Claire, P. Q. Buvo 
atvykusi ir duktė Genovaitė su šeima ii P ensilvaniįos. Iš kairė s: sū
nūs St. Matulis ir sukaktuvininkai , kurie vedę Lietuvoje- Anykščiuose.

—--------- "------------------ - --------------

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

• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

Balio Maskeliūno į »•«

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sujungę 

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. matirtos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1914 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.
LIETUVIŲ 
IŠTAIGA

Baltic Exporting Co. 4,2 ’«'c«van« Av.., 
Toronto 3, Ontario

Telefoną* LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Tiktai apgailėtina, kad dau
gelis torontiečių, neturį sa
vos susisiekimo priemonės , 
negalėjo dalyvauti člurlio- 
niečių koncerte.

ueai LIETUVIŲ NAMAI
Spalio mėn.paskutinės dvi 

savaitės atnešė LN svečių ir 
Iš tolimesnių vietų:

lankėsi muz. J.Černius iš 
Europos, London’ojSt. Mak - 
nauskaltė iš Punsko,Lenki - 
jos.

Ij? Bostono-St. Augonis, iš 
Chicago- I.Slabšinskas, I. ir
A. Šlmkal, A. ir V.Petravl - 
čial. Iš Rochester’io-Jurgis 
Jankus, Alf. ir L. Dargiai. Iš 
Dorchester’ io- J. Skabėika . 
Iš Baltimore-E. Beelat su 
žmona. Iš Wankeegan, JAV- 
dr. R. Ginlotis su žmona. Iš 
Vancouver’ io-K. Lukas. Visa 
grupė atvyko iš Sudbury
B. Naudžiūnas, J. Raškevlčle- 
nė, M. Trumpauskienė, A . 
Starkauskas, L.Griškokienė 
Iš Nassau- R. Kaminskas. 
/Šie paskutinieji lankėsilap- 
kričio pradžioje/.

Viktoro Petravičiaus ir I- 
renos Šimkienės dailės dar
bų paroda praėjo labai ge
rai ir sklandžiai. Parodą 
aplankė apie 400 asmenų. 
Nupirkta 18 paveikslų. Me - 
nininkal parodos organizato
rėms-Moterų Būreliui pado
vanojo 4 gražius paveikslus.

Įvadą į parodą padarė daiL 
Telesforas Vaitus.

PLJS šokiai praėjo su di
deliu pasisekimu, dalyvau
jant arti 500 asmenų. Ketu
rios poros šoko maratoną ir 
jį Ištvėrė, iššokusios-4 va
landas.

Vakaro metu buvo prista

tyti Kanados atstovai Jauni
mo Kongresui.

Jaunimo vakarą stebėjo Ir 
LN veikla domėjosi Eglė 
Juodvalkytė iš New York’o . 
Ji yra Radio Free Europe 
atstovė ir dalį programos 
perduos į Lietuvą.

L N biblioteka gavo (dova
nų iš inž. J. Dragašiaus 1O 
labai gerų knygų, iš Stef . 
Kvletienės 23 knygas, iš p . 
Matulaičio 2 knygas Ir Iš B . 
Žolpio vieną naujai išleistą 
Jono Valaičio knygą. Jiems 
LN biblioteka labai dėkoja.

LN virtuvei reikalinga 
šeimininkės pa vaduoto j a.Už- - 
interesuotos prašomos 
kreiptis į LN raštinę arba 
telefonu 533-9Q3Q.1

L N taip pat reikalinga da
liniam darbui tarnautoja, 
mokanti rašyti lietuviškai Ii 
angliškai rašoma mašinėle 
ir šiek tiek žinanti knygve- 
dybą. Kreiptis asmeniškai į 
LN raštinę arba skambinti 
vedėjui 533-9030.

Nario mokestį po $ 1OO, - 
įmokėjo: D. Kaunaltė,J. Kavi
naitė, D. P., J.Miltenis, E. 
Adomavičienė, St. Clplljaus- 
kienė, A. Jucys, A.Rekštls , 
O. Genautienė, Vyt. Agurkls 
ir Genė Agurkis.
Po $75, -V. Balelšajpo $50, - 
Ant. Saulis; po 4 45, - Br. 
Stundžia; po $25,-K.Lingys , 
M. L ingle nė, A. Baronaitlenė; 
po $20, - V. Stočkus, B. Poš
ka, ir $1O,- A.Gatautls.
• Darbštus torontietis,Var
po ir Prisikėlimo parapijos 
ilgametis dainininkas Juozas 
Šarūnas gausių svečių tarpe 
lapkričio 29 d. .Prisikėlimo 
parapijos Parodų salėje ^at
šventė savo 60 metų am
žiaus sukaktį.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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B. Vaičaitis
(P r ad Si a 21 numeryje)

ŽUVIES KONSERVAVIMAS

Vyresnio amžiaus lietu
viai atsimena, kad Lietuvoje 
prūduose buvo auginama žu
vis, vadinama karpis. Tai 
geros rūšies žuvis, įvairiai 
paruošiama valgiui.

Giminingas ka.'pls randa
mas Ir šiame žemyne, tik jis 
čia yra didelis,storu rieba
lų sluoksniu po oda, Ir kepi - 
mul nepageiuaujamas dėl 
perdidelio kiekio alyvos mė
soje.

Kaip jau anksčiau buvau 
rašęs, karpis,kaip Ir sidab
rinis ešerys,gerai išrūkytas, 
yra didelis skanėstas.

Meškeriotojai turi ma - 
lonumo gaudyti irvisoklųkl- 
toklų žuvų-sakerius, žolines 
lydekas,sidabrinius ešerius, 
ežeriukus. Tačiau, vienos at
rodo per riebios,kitos turi 
perdaug kaulų ir dar kitos 
laikomos permažos ir susi
daro sunkumų jas nuvalyti.

Visos tos suminėtos žuvys 
tinka konservavimui, nes tai 
pašalina visas nepageidauja
mas šių žuvų savybes.Rūkš- 
tys Ištirpdo žuvies kauliu
kus, mėsa tampa minkšta , 
nuo prieskonių dingsta 
dumblo kvapas ir gaunasi 
geriausias žuvies patiekalas.

Antras didelis pliusas to - 
klų meškeriojimų yra tas, 
kad išgaudomos nelabai pa
geidaujamos žuvys,kurių di
delė gausybė upėse ir eže
ruose sunaikina daug maisto, 
kuriuo minta meškeriotojų 
mėgiamos žuvys, kaip lyde
kos, walleyes, trouts Ir pan .

Toks konservavimas rūgš
ties pagalba užmuša puvimo 
bakterijas mėsoje. Tą kon
servavimo metodą naudojo 
egyptlečlai ir romėnai seno
vės laikais. Buvo žinoma, 
kad surūgęs vynas, užpiltas 
ant šviežios žuvies, ją kon
servuoja ir, pridėjus drus-|

kos, žuvis apsaugoma nuo 
gedimo.

Taigi, žuvį konservuoja 
rūgštys ir druska, priesko
niai dedami tik skoniui pa
gerinti. Rūgštis, be konser
vavimo, dar ištirpdo žuvies 
kauliukus.

b. d

montreal
Litas

ŠVENČIŲ METO DARBO 
VALANDOS

LITAS,kaip ir kiti ban
kai šiais metais per ilguo • 
sius Kalėdų ir Naujų Metų 
savaitgalius bus uždarytas 
ketvirtadieniais, penktadie
niais, šeštadieniais ir sek
madieniais.

Pirmadieniais Ir antra
dieniais Litas veiks įprasto
mis valandomis.

Trečiadienių valandos pa
keičiamos sekančiai:

A V skyrius veiks nuo 9-5 
vai. ,o Rosemount’o skyrius 
nuo 12-5 vai.
KALĖDINĖ LIETUVIU RA
DIJO PROGRAMA bus per
duodama gruodžio 25 d. 1 vaL 
dienos.

NESUSTOJOME VIETOJE
Paštui neveikus, deja, ne

buvo gal ima plačiau painfor
muoti apie sujudus lūs ir ve įk
loję įsisiūbavusius Montrea- 
lio lietuvius. Ne tik tuokėsi 
gimė, mirė, sirgo ir pagtjo-

Tš stambesnių įvykių pa
minėtina:

Abi parapijos buvo suruo
šus tos po metinę vakarienę 
su loterijomis. AV parapija 
nukėlė savo jubiliejaus pag
rindinę programą į kitų 
metų pradžia.

Spalio m. pabaigoje Moks
leiviai Ateitininkai, švęsda
mi veiklos 2O-tį, buvo pa
sikvietę paskaitai kun. dr. P . 
Gaidą /T Žredaktorių/. Jis

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

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

(Lietuviam* duodame spec i ai i cį nuo I ai d a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

SAVININKAI: V Su i in sk os 389 - 057 1 ir J. Zavys 365- 3252.

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

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos
sri-inan-.os - fabriko. Skambinkite į dirbtuvę 845- 29 1 2

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchatd Street, LaSalle,P.Q.
įvairi industrinė ir korr ere ine statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir ar ieinamomi s k ainom, s.

— tel. 366 6237/3896

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)

Verdun, Montreal. Tel. 767-61836J96 Bannonfvne Avė.

Jettė & Frėre Ltėe 
Viskas moderniems nariams 1 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec iinuomo* 
vtmui karšto vandenstie- 
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1975.XII.9

Š. m. spalio mėn. 13 diena mirė

JUOZAS EIMUTIS,

Montrealyje išgyvenęs 24 metus. Velionis buvo 
labai draugiškas ir turėjo savita personaliteta 
Palaidotas is Austos Vartų parapijos bažnyčios, 
Montrealio Gote dės Naiges kapinėse.

Dėkojame visiems lankiusiems velionį 
laidotuvių koplyčioje, laidojimo dieną baž
nyčioje ir palydėjusierr.s į kapines.

Jonas Budrevičius ir 
Frank Tautkus

skaitė Išsamiai apie religi
jos ir tautinės minties pa
dėtį L ietuvoje. Išvakarėse ta 
proga buvo įdomus koncertas 
pirmą kartą MontrealyjeMe
rijos Linkevičiūtės Ir Ber
nardo Prapuolenio dainų va
karas.

Lietuvių Akademinis Sam
būris Montrealyje atšventė

Montrealio romantiškoje U- 
užeigoje.

Lietuvos Kariuomenės į- 
sįkūrimo paminėjime įdo
miai kalbėjo maj. R. V . 
Paukšta lt is iš Ottawos. Da
lyvavo daug žmonių.

Didžiausio mąsto įvykis 
buvo Šiaurės Amerikos Stu
dentų Sąjungos suvažiavimas,

savo 25 m. jubiliejų Senojo vykęs visą savaitgalį.

4ušros Vartų parapijos 25-riu metų sukakties minėjimo proga. Is kaires: 
.4. Alisauskas, paskaitininkas J. V. Danys (is Ottaivos), klebonas Jonas 
Kubilius, A;,,I aupsĄas, A- Keblys^R. Slankė ir priękyję : ch,pro dir.M. . 
Roch, kurt. J. Vaisnvs (is Chicagos) ir sol. G. C.apkausktenė.

uotrauka H. Adomonio.

Ron — Arūnos Mockus

CHRYSLER - CORDOBA _ PLYMOUTH - 

DUSTER - FURY - GRON FURY

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

Kreiptis pas agentūros atstovą (Ron) 
Arūnę Mockų.

i (Dirbės 2 metus Trans Island Co. >

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
'J Z PRISTATYMAS
£____3 VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASALLE - 365-0770

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS

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

• Mano specialybe ir laiptu bei sienų išklcjimas. 
Padarau madingus pakeitimus.
Pristatau j namus pavyzdžius. 
Padarau išmatavimus ir 
įkainavimus nemokomai.

Skambinkite tel: 768 -6780 - 7962

Mūsų Kredito Uni jos narei. A fA Marijai LENKETIS 
mirus, jos sūnui Juozui ir dukrai Marijai Lindsay, 
giminėms ir artimiesiems nuoširdžia užuojautą 
reiškia — Montrealio Lietuvių Kredito

Unijos "Lito" Valdyba

A A. MYKOLUI REINATUI mirus, nuoširdžiai 
gili užuojauta jo žmonai Onai ir visiems 
artimiesiems —

Povilas Narbutas

Nustebino montrealiečiai DanutėStaškevičienė paslsa- 
sportininkai, daug neslrek- kė, baigiant Moterų metus - 
lamavę, suruošę originalų ir pakvietėme moterį- buv . 
linksmą vakarą su dainomis, montrealietę, rašytoją-ak - 
Dalį'vakaro Perkūno orkes - torę Birutę Pūkelevičiūtę. 
tras grojo savo kolegoms Taip su geromis viltimis 
veltui. ir tikimės platesniais ml -

Pats paskutinysis įvykis - nėjtmų aprašymais, linkstar- 
darbščiųjų Montrealio Kata- me į metų pabaigą, į trum- 
likių Moterų suruoštas Lite- plauslos dienos ir ilgiausios 
ratu ros vakaras, kaip pirm, nakties pusę. -____________

M. RUTKAUSKAS turejgs “Taxico" vardu garažą perleido kompa
nijai. Dabar yra nupirkęs kita "FINA PLAZA" vardu - 2/5 Hymus, 
Pointe Claire, P. Q. ^.Rutkauskas taipgi turi keramikos išdirbinių 
verslą - DELMAR CERAMICS - 477 G Delmar Ave.,Pointe Claire. , 
- da' dirbami įvairūs išdirbiniai, kuriu turejes net kelias parodas.

I Jis kviečia ir lietuvius atvykti ir apžiūrėti Šios srities meno išdir- 
nius-taipgi reikalui esant pasinaudoti jo garaže geru automobiliu .

‘ taisymu bei kitu pasitarnavimu. ___________________ _________________ '

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533=3531
DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS I

Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Švarkams - iimtoprocentine
- pute kaino-
Angliiko mediiogo 100% vilnoni. Viįnone arba polyeiter m - nuolaida iki 60 %.
Skarelė, vilnone, arba tilkine.ir noujdbliai, pieJinioi,.
Megztukai, golfui ir puloverinioi - didiiausio, po.tnnkimo, specialiom..

kainomis. . t .Q -.n
Moterilki paltai - Borgono (art. fur) įvairaus dydžio tik > 4V. JU- 
Vyrilki megzti marlkinioi (konadikki) - pu,e komo,. Taipgi, daugybe
kitu daiktu reikalingu Lietuvoje.

soldytuvams.

jį J?/• PARCEL SERVICE, 3891!Si- L"w,e"« 
41.0. L. Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 9 09 8.

TEL. 365 61 11 
RES 366 0066ROBERT RICHER

ĮVERTINIMAI
NEKILNOJAMO T U R TO

PASKOLOS PASKOLOS
Visokeriopi kiti patarnavimai 

_ , r- 7687 CENTRALI
Immeubles richer Realties tnrg. suite 30i

COURTIER BROKER LASALLE °uE
H8P 1 C 7

7

7



NL REIKALAI
PAŠTO STREIKO 
LABIRINTUOSE...

Gyvenime esti nereti at
vejai, kad tenka prlsįderinti 
prie aplinkybių, - patinka tai 
ar ne. Vienas toksai atvejis 
buvo Kanados gyventojams 
didysis pašto streikas. Pra
ėjo šešios savaitės laiko, ne
gaunant Ir nepasiunčlant jo
kio laiško, laikraščio, siun
tinių, sąskaitų nei užsakymų. 
Taigi, kanadk tis buvo nete - 
kęs pačios primityviausios 
komunikacijos priemonės.

Šešios savaitės nėra la
bai ilgas laikas, bet nema-

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu

• prenumeratos 
i mokesčiu.

žas skaičius kanadiečių, 
smulkesnių verslininkų, ne
suspėjusių skubiai prlsitai - 
kytl prie aplinkybių, atsidū
rė ant bankroto slenksčio. 
Kai kas mėgino nors dalinai 
patarnauti, užsikraudami di
desnes išlaidas Ir Ieškodami 
įvairių aplinkinių keliui Ta
čiau, jei situacija būtų ilgiau 
užsitęsus i-būtų ir jiems te
kę taikytis prie aplinkybių -

NL laikraštis pamatė,kad 
beprasmiška Ir nuostolinga 
dalinai aptarnauti skaityto
jus: administracija mėgino 
spalio 22 d.laidą išskirstyti 
montreallečiams per dali-

I 
naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

n lūs lietuvių susibūrimus, ir 
per atskirus asmenis. Deja, 
nepasisekė, nes Iki šios die
nos nevisi apsiėmę pristatė 
adresantams laikraštį. O ką 
bekalbėti apie tolimesnes 
vietoves? Kaip ten būtų įvykę, 
jei būtų mėginta kokiu nors 
būdu laikraštį pristatyti ? 
Ne visi laikraščių skaityto
jai ateina į visus parengi
mus, ar reguliariai į pamal
das, ar parapijas...

Iš šio trumpo pasisaky
mo tikime, kad NL. skaityto
jai suprato padėtį įr neieš
kos bereikalingų kaltinimų 
laikraščio leidėjų adresu.

Taipgi, kai kuri medžiaga, 
streikui prasidėjus, jau buvo 
paruošta ir dabartiniam nu - 
meryje neatatiks laiką. Su
pras ir mielieji bendradar
biai, kodėl nevisi jų rašiniai 
dėl prabėgus lo laikobus pa
talpinti.

L .reta Zizyte su savo vyru Claude Leblanc po sutuoktuvių Aušros 
Tartu bažnyčioje, rugpiucio mėn. 16 d.

f P dvardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

LEFEBVRE & ROBERT

NL laikraščio administra
cija yra nutarusi už neiš
leistus numerius dėl pašto 
streiko kredituoti. Tad,mie
li skaitytojai,turėkite tai o- 
me ny je, m ok ėdam l p re nume-

ratas.
MČntrealiečiai, kurie ne

sate gavę 421aldos numerio, 
paprašius,gausite jį redak - 
cljoje. NL

menininko M.K.ČIURLIO - 
NIO MINĖJIMĄ rengia 
Montreallo Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Skyrius, 
pasikviesdamas su jo kūryba

supažindinti visų gerai žl - 
nomą dali. Antaną TAMO
ŠAITĮ su jo ' paruoštomis 
tai progai skaidrėmis.

Čiurlionio darbų nuotaika 
yra tokia, kad bus lyg Ir dar 
viena prie jau artėjančių 
švenčių. Tad,prlsįminę,kad 
ne vien duona žmogus gyvas, 
ateikime pasigrožėti Čiurlio 
nlu, pagerbti jo atminimą ir 
įdomiai praleisti laiką dali . 
A.Tamošaičio Ir mūsų jau - 
nfrno bičiulystėje ’.

Skaidres matysite ir dali. 
Antaną Tamošaitį Išgirsite 
šeštadienį, gruodžio 13 d., 
Aušros Vartų parapijos sa -r 
Įėję, 7 val.3Omln.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Lapkričio 1 d. susituokė 

Laima Skučaitė su Stasiu Rut
kausku. Vaišės vyko Šv. Ka
zimiero parapijos salėje; o 
lapkričio 8 d. Vytautas Edv. 
Makauskas su Terese Kwiat
kowski, kurių vaišės vyko 
lenkų Baltojo Erelio salėje. 
Abejos vaišės buvo puikios.

BAIGIANTIS J975 METAMS 
artėja Ir Čiurlionio bei

Valančiaus metų pabaiga.
Didžiojo lietuvių tautos

LEONAS GURECKaS 
Sola* Monogar 

(Lietuvi* ot*tovo*)

GM

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įm°n®ie Baldai yra 
aukštas ko'-yhės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pa.sirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CiMTRAUE 4e AVENUE 363-3887
[~7e43 ceWTRAUB 386-1283 (DECORATION) Į

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528

GERA PROGA
Puikiai įrengta ir net kilimu iškloto 
NL redakcijos žemutine patalpa. Is- 
nuomuojama susirinkimams bei kito
kiems reikal ams.

LAUKIU APSIMOKANT ILGIAU
ATSILIKUSIUS -

 Laikraštis

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL P.Q.

Tel. 932 - 6662; namų 737 - 968 1.

DR. V. GiRlONiENĖ 
Dantų gydytoja

— • —
5330 L'Asjompticn Buvo. 

Montreal,

Tbl. 255-3535

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

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

G
pharmacie

agnon
ROBERT GENDRON LPH.prop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganantis, BA, BCL

606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405.
Montreal, P.Q - Tel: 871-9644, namu 678-3660.

i
NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER.BJU, B.C.L.
768 Notre Dame Street E. .Suite 205. 

Tel: 86 6-20 63, 866-2064

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac + Buick ir Astre 
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
■Manageriu 

LEO GUREKASmtu Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

________ ________________ lAt the and of 9hert»r3o<f Straet Wall) _______ ._______

@ 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

ConseiHers juridiques - Title Attorneys

^šzauLt&U
NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju LaSalle miesto savivaldybei, LaSalle 
Case* Popular bankeliui. Vi stems k (tiems, kurie tik į mane 
kreipiasi, jų tarpe ir lietuviams.

BB67 VERDUN. VERDUN 8702 CENTRALS. LaSALLI

Auftntod

CENTRE AUTO CLINIC
261 St. John's Road Pgr

(Oj POJNIEttKlRL-SHOPPlNG CENTRE

697-3333
WiTOO*#''.TRIUMPH

Aevrwvd

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS

Tune urs. brake*
Motor a Trrnbmuiioh. ere.

73B LAKESHORE DRIVK 
DORVAL

NESITIKĖTOS - $IU DIENŲ KAINOS

AMC Fl
HORNET 1975

MATADOR 1975
pogr indi n<

SU MANAGER - ABE BASERMANPASIKALBĖKITE

pagrindinių daliu

Greitas ir tikslus patarnavimas!

AUTOMOBILE LIMITED

MŪSŲ FIRMA
NUOŠIRDŽIAI

JUMS ,
PASITARNAUS .

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

GALVOJAT E PIR K T I AR PARDUOTI ?
100% 12mėn. orbo 12,000 
mylluf fabrikinė f^arcntija)

3270 Boul. Longelier, Montreal, P.O. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMA TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
254-4566 / Namų — 72 1-06 14'

GREMLIN 1975
6 clllnd.rlų 232p.c.

NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALT - B AL TRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305,
Tel: 273-3442, 273*9 18 1, 737-0844.

Montreal, Que.

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

676-7901860 Tascheteau. Greenfield Park

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

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K ELI 0 N AS, B. A. CSC., LB. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas     6.0% 
Taupomąsias s-tas  ____ _ 8.0%

Term, imi.- 1 m. 8.5% 
'Term. ind. — 2 m. 9.25% 
Term. ind. — 3 m. |9.75%

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

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines _______
Nekiln. turto ______
Čekių kredito _____
Investacines nuo ___

11.0%
._ 10.75%

.... 12.0%
11.0%

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

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 nedirbant* 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vai t galius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

8 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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