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SAVAITINIU ĮVYKIU
APŽVALGA '
SACHMATISKAS ŽAIDIMAS
POLITIKOJE

Kanados Senatoriai buvo
nusiuntę Brežnev’ul petici
ją su parašais,kreipiantis į
Sovietų Valdžią >lr primenant
Helsinkio susitarimų dvasią,
Išleisti mokslininką Andrei
Sacharov’ą i Oslo atsiimti
jam
paskirtosios Nobelio
Talkos premijos.
Per Sovietų Ambasadą Ottawoje buvo gautas atsaky
mas per N. Makarov, Ministerį-Patarėją. Jame pabrė
žiama, kad peticija
yra
nepateisinama, nes ji
gali
būti Interpretuojama tik kaip
kišimasis į Sovietų Sąjungos
vidaus reikalus.
Pridedama Helsinkio do
kumento Ištrauka, kalbanti
apie nesikišimą Ir 1.1., ne žiūrint kokie kraštų tarpu savlo santykiai.
KANADOS SATELITAS

Eksperimentinis komunlkacljal satelitas šį mėnesį
bus paleistas į erdvę 22. 300
mylių virš žemės. Jis kai
navo 60 milijonų dolerių fe derail nei valdžiai. Juo bus
galima pasiųsti medicinos
Informacijas daktarams Ir
slaugėms tolimose izolluotoąe vietovėse, 3 mok Inlmosl
mėdžlagą, televizijos Ir ra
dijo signalus net į mažas
nešiojamas stoteles bei at
likti visą eilę kitų kompli
kuotų darbų.
TAIKINYS Į ANGOLĄ. .

Londono Reuterlo agentūra
praneša,kad Sov. Sąjungapapirkus l vieną Afrikos valsty
bių vadą, kad remtų komu
nistus Angoloje.
Rubliams netinkant, suma
buvusi Išmokėta auksu Švei
carijos banka n.
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ISABEl PERČN

ARGENTINA NERAMUMUOSE

Savaitės bėgyje du kartus
Argentinos prezidentė Isa
bel Pero n pasirodė televizi
joje, pranešdama savo žmo
nėms, kaip ji juos Išgelbėjo
nuo pražūties. Pirmą kartą,
ji tvirtino,kad be vlenlntėlės
aukos ji užbaigė aviacijos
karininkų surengtą sukilimą.
Po to, Kalėdų Išvakarėse ji
užgyrė šaunumą trupių, ku
rios užgniaužė masines guerllų
atakas Buenos Aires
priemiesčiuose,; sukurdama
įspūdį, kad ji tvirtai laiko
kraštą savo rankose.
Abi kalbos buvo daugiau ,
negu fantazija. Tikrumoje,
Argentinos kariuomenė abu
kartus Išvystė savo veiklą,
numalšindama vikriai suki
limus Ir sunaikindama, terorlptų užpuolimus viename Iš
daugiausia aukų pareikala
vusiame susikirtime.
Daugelis klausia, kodėl
kariuomenė neperima ofici
aliai valdžios į savo rankas.

• Italija švenčia 500 m.nuo
Michelangelo gimimo. Neti
kėtai, berestauruojant, buvo
atidengtos freskos, kurios
Specialistų
nuomone, su-

BENDRUOMENYBĖS
VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO SEIMO
NUTARIMAI:

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Seimas, su
sirinkęs savol975 m. sesijai
New' York’e, paskelbė eilę
nutarimų:
Seimas įpareigoja. Vilko
Valdybą: 1/ remti visas Lie
tuvos laisvę ginančias rezo
liucijas; 2/ aktyviai bendra
darbiauti su Amnesty Inter
national Ir kitomis politinių
kalinių Išlaisvinimo s lekian
čiomis organizacijomis; 3/
stiprinti Pasaulinės Baltų
Santalkos tarpusavį bendra
darbiavimą Ir
palaikyti
tampresnius ryšius su kito
mis Sovietų S-gos pavergtų
tautų organizacijomis, sie
kiančiomis laisvės Ir nepri
klausomybės; 4/ kiekviena
proga viešai kelti Lietuvoje
vykdomą teisių Ir religinės
laisvės pažeidimą Ir rinkti
atatinkamą dokumentaciją.
Seimas kviečia laisvojo
pasaulio lietuvius, latvius ,
estus Ir kitų pavergtų Euro
pos tautų gyventojus budėti
jų gyvenamuose kraštuose Ir
veikti tų kraštų viešąją nuo
monę bei vyriausybes, teš kant paramos visų mūsų
laisvinimo darbams.
Seimas konstatuoja, kad
JAV Ir eilės kitų kraštų vy
riausybės nepripažįsta prie
vartinės Lietuvos Inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą. Ta člau Helslriklosusltarlmųpovelkyje, Seimas kviečia vi
sus laisvinimo veiksnius dar
stipriau įsijungti į Lietuvos
laisvinimo darbą.
Tarptautinių Moters Metų
proga Seimas sveikina visas
moterų organizacijas, akty
viai dalyvaujančias laisvės
kovoje, Ir dėkoja už jų pas
tangas .
Seimas skatina lietuvių vi
suomenę, santykiaujant su
kraštu, nepažeisti Lietuvos
laisvės Ir nepriklausomybės
principų.
Visuomeniniais klausimais

u
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LITHUANIA

Seimas skatina Valdybą Im
tis priemonių Vilko darbui
plėsti Ir stiprinti. Ypatingas
dėmesys kreiptinas į Eltos
Informacinės Tarnybos ap
rūpinimą tarnautojais spe
cialistais, geresnėmis prie
monėmis Ir lėšomis.
Seimas pritaria minčiai,
kad Vilkas ypatingą dėmesį
skirtų VLIKo, PLB Ir ALTos darbams derinti Ir nuola
tiniam ryšiui tarp šių orga
nizacijų palaikyti.
Lietuvos laisvinimo dar
bui koordinuoti visuotina aplmtlm kviestinos bendrinės
konferencijos.
Seimas ragina kiekvieną
Vilko grupę aktyviau rū
pintis savo gretų papildymu.
Seimas, vertindamas Vilko
Valdybos pastangas Ir nuta
rimą Išleisti velionio prof,
dr. Juozo Pajaujo paruoštą
veikalą apie sovietinį geno
cidą okupuotoje Lietuvoje ,
paveda Valdybai surasti re
daktorių, kuris galutinai vei
kalą paruoštų spaudal^lr
siūlo Tarybai įnešti į 1976
m. Vilko sąmatą šiam reika
lui reikalingas lėšas.
Seimas prašo Tarybą į traukti į 1976 m. samatą atatlnkamą sumą Išleisti lei
dinėlį apie Vilko veiklą,kurį
ruošia Stasys Dzlkas.
Po Tautos Fondų prane
šimų, Seimas Išreiškė pa
dėką visiems už aukas Ir T
Fondams už jų telkimą. Y patingai pas įžymėjo Kanados
Ir Los Angeles TFondal.
Seimas, įvertindamas prel.
J.Balkūno Ilgametį vadova
vimą TFondul, reiškia nuo
širdžią pad&ą už jo nenuils
tamą darbą Ir linki jam pa
siryžimo šitą kilnų darbą
tęstl tollaū.
Nutarimų projektus paruo
šė komis įjos, susidedančios
Iš:A.Raullnalčlo,P.Ąžuolo ,
D.Krivicko, V.Mačio, P.Pu
reno, A. Skyriaus ,kun. A. Sta-
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šlo.kun.K. Bučmlo, St.Lūšio
M. Drungos, A. Vedecko, T.
Stanullo.
ATSIŠAUKIMAS

.Žemaičiai,kalnėnai Ir sū
duviai maloniai kvlačlaml
talkon išliekamai paminėti
d’dijį vysk. Motiejų VALAN
ČIU jo mirties šimtmečio
proga. Rėinė’ų-prenumeratorlų-kredltorlųpagelba no rime Išleisti dvi gausiai i1 lūs truotas knygas, apie ji ir
aplink jį.
I- ” ŽEMAIČIU DIDYSIS ",
/Istorlobiografinlat Pasako
jimai/. 1. Žvilgsnis Iš tolo
2. Nuo lopšio Iki
pas torai o
3. Tarp žemaičių Varniuose
4. Maskolių var ž tuos e K aune
5. Geras ganytojas 6. Švietėjas-kultūrintojas 7.Blatvlntojas-dorintojas 8. Lie
tuviškojo
rašto Nestoras
9. Valančiaus kalba, stilius
ir žodyias 1O. Keturi amži ninkal 11. Vilniaus "caras "
apie Valančių 12. Nuomonės
Ir Inter pre tad jos 13. Bal glamoslos mintys 14. Lite ratūra, vardynas, rėmėjų prenumeratorių sąrašas.
H- ’’ ŠVIESA SUTEMUS "
/Žemaičiai, Valančius Ir valančtnlnkal/. 1. Ieškau švie
selių praeities sutemose. 2.
Krikščionybė Lietuvoj prieš
Ir po Valančiaus 3. Žemaiti
ja tr žemaičiai abelnal 4.
Žemaičių ganytojųkatmenės
-parapijos 5. Žemaičių vys
kupai
šimtmečių tėkmėje
/1417-1976/. 6.Vysk.M.Va
lančiaus paveldėjimas ir pa
likimas 7. Valančinirikai ir
povalančiaės
generacijos.
8. Dėdė Gasparas- šakelė
ieško
šakos 9. Prieš 50
metų 1O. Garsai, liaupsės
ir užbaiga.
AUTORIUS- vysk. Motie
jaus dėdės Gasparo šakos ,
4-os kartos šakelė dr.Grlgas Valančius, 3111 Ettrick
str. Los Angeles, Callf.
90027. Jo šaltlnlal-rašytlnlal Ir per brolį J. Lietuvoje
surankioti. Stilius- lengvi
pasakojimai su tarmiškais

PRANCŪZAI IRGI

NESNAUDŽIA

"Chlcagos Tribūne" rašo,
■ kad prlešsovletlntam pasl' priešinimui Angoloje karo
amuniciją pradėjo siųsti Ir
Prancūzija. Angollečlal pa
prašė pagalbos, ypač prieš
tankinių pabūklų, Iš prancū
zų Zaire tarpininkavimu. Ir
spėjama, kad apie tai žinių
turi JAV-blų Klsstngeris.
SENATVĖ NEKENKIA

Pagal žinomą reklamą-tu
nesenstl, tu tik daraisi tlnkamesnė-bacHos Antąrktlkoje
miegojusios po sniegu mili
jonus metų, apkrėtė 12 amekonų mokslininkų,kurie vyk
dė- tyrinėjimus 60 pėdų gi
lumoje.
Nuskraidinus į ligoninę,
Jte tiriami daktarų Ir
yra
izoliuoti.

VINCAS KAZOKAS, Australijos
savaitraščio “Mūsiį Pastogė" —
redaktorius. Jis is antro karto,
praeitais metais sugrįžęs reda
guoja laikrašti, kuris yra lei džiamas L ietuvių. Bendruome nes.
Savaitraštis yra 8 psl.
bulvarinio (T abloid) formato su
retkarčiais angly kalboje reda
guotu priedu. Turbūt Australi
jos lietuviams jau reikalingu
dalyku.
_____

LEIDĖJAI- Jūs. Visi,kam
brangus tas, kuris ’’ Išmokė
Lietuvą skaityti"/Binkis/ Ir
” Iš beraščių baudžiauninkų
Išugdė tautą" /M. Biržiška/ .
Pirmas talkon atskubėjo
veter. prof. dr.K. Alminas ,
visad greitas liet, kultūri
nius užmojus duosnlal remti.
Žadėjo vežimą pastumti vi
sa tūkstantine, nors jo ver šiai pigūs. Buv.BALFo pir
mininkas kleb.kun. V.Mar t Inkus / 350 Smith St., Pro
vidence, R. 1.02908/ judina
kunigus, jų
konferencijos
Romoje Išrinktas- įgaliotas
Ekselencljom Ir monslnjo ram remiant. Rytuose dar
buojasi dr. D. Jasaitis /22O
N. 7th avė., Mt. Vernon, N. Y.
10550/, vld. Vakaruose Tėv.
Kidykas / 18022 Neff Road ,
Cleveland,Ohio 44119/.Tiki
mės pagelbos Iš skautų, a tettlnlnkų, šaulių ir kitų or
ganizacijų veikėjų; Iš dakta
rų, Inžinierių, profesionalų,
verslininkų.
Planuojame' Išleisti I-ją
1976 rą.pavasarį, II-ją- ru
denį.
TALKOS TELKĖJAI& mel
džiame būti kiekvieną gera
valį lietuvį. Ras Ite,prašome,
bent po kelis talklnlnkus/rėmėjal nuo 75-100 dol.,gar
bės prenumeratoriai 25-70
dol., pre numerator lal-17-18
dol., kreditoriai-bent 2-1/2
metam be % kiek išgali/.
Slųstl/su labai tiksliais ad
resais, zonų nr./betkur lam
iš Išvardintųjų. Kreditoriam
Išduosime garantijas.
Telaimina jus Dievas, teskatlna vysk.Motiejaus dva
sia’.'
Iniciatoriai Rėmėjai
LAIKRAŠTIS LAUKIA
JŪSŲ 1
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NUOTRAUKA L. TAMOŠAIČIO.

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO SEIMO DALYVIAI, KULTŪROS ŽIDINYJE B R O O K L Y N E i (1975.x 1.29-50).
Sėdi viduryje dr. K.J. Valiūnas, V liko pirm įninkąs, jo dešinėje J. R. Simanavičius, Kanados lietuviu, bendruomenės pirm.ir kt.
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N L Bendrovė, Valdyba yra nutarusi
lalkraltj. siuntinėti tik ui $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y.

nauĮlems skaityto) ams.
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NeptiHwm jįtūoa
Ųž Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
LEIDĖJAS

-
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SUSIMASTYMAI TIES 1976"UJU
PRADŽIA
Tapė
bevelk tradicija
pradedant Naujus Metus šūk
telti ne vien tik sveikinimus
Ir linkėjimus, bet Ir bandyti
nusmaigstyti kai kurias gai
res netolimai ateičiai.
Jei vietiniu papročiu ne
mažai kas čia daro, taip va
dinamas, naujametines re
zoliucijas, kurios lyg Ir šiek
tiek saistytų įsipareigoju
sius, tai mūsiškių tarpe to
kie laisvanoriški pasižadėji
mai nėra populiarūs Ir visai
negalioja.
Tačiau, vieniems metams
pasibaigus Ir kitiems prasi
dedant, mūsiškių tarpe yra
mada bent klek pažvelgti į
netolimą praeitį Ir bent klek
paspekulluotl galima ateitim,
įvykiais, vardais Ir vaizdais.
Išeivijoje, visi matome Ir
jaučiame, - tikras ar taria mas skilimas tarp atskirų
tautiečių grupių, vis dėlto,
yra faktas. Priežastys,prie
to prlvedusįos, daugumai
maždaug žinomos. Nebūtinai
tai priešų paspęstos žabangos/nors kai kas taip norėtų
galvoti/, bet daugiau mūsų
pačių tautinio charakterio Ir
bendrojo Intelekto Išdava.
Negalime būti kitokiais,ko
kiais Išties savyje esame .
Ar tai gera, ar bloga, tai jau
visai kitas klaus Imas,kuris ,
vis dėlto, turėtų kvaršinti
lietuviškojo Išeivijos elito
protus, gal net ir sąžines .
Bet ar • galimas tiesus ir
greitas į tą klausimą atsaky
mas ? Viena tik yra tikra*
kad, lyginant save su kitų
tautų emigracinėmis visuo
menėmis, galime tarti, kad
rledame bevelk vienodais ar
bent panašiais bėgiais Jcartu,
neatsilikdami ir nepralenk darni. Bet ar tai jau sudaro
reikiamą paguodą ?
Kalbant apie tautos didžiu
mą,tai yra,likusius sovletlnamoje Lietuvoje, šviesulių
jau žymiai daugiau. Jų visų
kova, tegu tik pasyviomis
formomis reiškiama,
gali
mus Ir stebinti, Ir žavėti .

Tautos kamieno gyvenime
galime
įžvelgti visą eilę
pragiedrulių,vaizdžiai mums
liudijančią apie tautos svei
katos stiprumą, kūrybingumą
Ir didelį potencialą ten esa
mų sąlygų ribose, nerezlgnuotl Ir nepasiduoti eilinei
likimo tekmel.Talp, vieni ar
kitokį jų veiksmai mums čia
nebūtinai yra suprantami,
vienu kitu atveju, gal net Ir
nepriimtini, bet jie yra tie,
kurie turi pilną teisę Ir pa
reigą elgtis, kaip jų išmonė
šiuo metu yra tikslingiausia.
Bene svarbiausia užduotis
ten, tai branginti kiekvieną
lietuvišką gyvybę Ir, tiek sa
vo viduje, tiek Ir Išorėje,Ilktl galvojančiais, kuriančiais
Ir geresniam rytojui dirban
čiais lietuviais. Sistema ten,
toli gražu, ne viską toleruo
ja, leidžia, bet,kai kuriais
atvejais matome,kad gabes
ni kupranugariai pajėga Ir
sugeba Išlįsti net Ir pro adatos skylutę... Tegu tai Ir
ne kasdienis Telšklnys,bet
visa tai telkia daugiau vilčių
kad eventual lai "saulė Lie
tuvos tamsumus prašalins" .
Išeivijos parama reikalin
ga. Šiuo metu gal ne tiek
materialinė,klek daugiau vi
sokeriopai moralinė. Čia jau
Išeivijos pačių šviesiausių
protų atsakomybė Ir pareiga
surasti tinkamą formulę Ir
kelius, neužmirštant,kad ga
limybės Ir keliai nėra per platūs, o Ir visų rūšių sargy
bos budrios Ir jautrios. Už
dangos, tiesa Ir toliau užkel
tos, nors plyšių, skylėtų
vietų tikrai nemažėja. Nuo
sugebėjimo visatai tinkamai
Išnaudoti, gali daug kas pri
klausyti. Naivu būtų dirbti
nai Išpūsti Išeivijos vaidme
nį, bet pavojinga nepakanka
mai įvertinti galimą poveikį.
Ar tik ne tragiką dvelkia kai
kurios mūsų pačių pastangos
Ir norai atsitverti nuotautos
kamieno mūsų pačių statoma
uždanga?...
Al. Glmantas

PANORAMA
KINIJA ĮSPĖJA AMERIKĄ
Komunistinė Kinija, ma
tydama, kaip JAV užsienio
politika, vedama dr. H. Kis
singer’lo pavojingais pasau
lio talkai keliais, pasikvietė
prezidentą G. Ford’ą Ir įspė
jo Kinijos
vlce-premjero
Teng Hslao-Plng žodžiais:"
JAV-Sovletų "detente" negali
pilnai nuslėpti augančio ka
ro /m/ pavojaus“..
“Pavergtos šalys siekia ne
priklausomybės, tautos-iš sllals vlnlmo, žmonės nori
revoliucijos". "Sovietai vai
ruoja į pasaulinį domlnavl mą"... "Strategiškai Europa
yra pirmas taikinys"...
Mao, sus įtikęs su prez .
Ford’u, kritikavo
Vakarų
nuolaidas Kremliui ir pa
brėžė vis didėjančią sovietų
hegemoniją, pavojingą pa
saulio talkai.
Visi kinų vadai Ford’ul
aiškino pavojingą, klaidingą
"detente" politiką Ir Vaka
riečių perdldelį pasitikėjimą
sovietais.
Teng pareiškė: "Sovietai
jūsų
grūdus Ir Išradimus
panaudoja karo mašląal, ku
ri bus atsukta prieš jus pa
čius".
Teng Ir kiti Kinijos vadai
labai nemėgsta Kissinger’lo
už sukūrimą Helsinkio Kon
ferencijos Ir "detente" poli
tikos'. Aukšti kinų pareigu nal pastebėjo,kad jo politi
ka prilygsta 1938 m.Muncheno politikai: Brežnev-vletoja
Hitlerio, Kissinger-vietoje
Chamberlain.
Kinai ne Iš meilės Ameri
kai darosi jos draugais,bet
Iš baimės
pavojaus,kad
sustiprėjus SSSR, .4/2 mil.
Raudonoji Armija gali užim
ti daugiau Kinijos žemių.

SSSR- Kremlius nusikalto
prieš žmoniją
Tarptautinis teismas, va dinamas "Sacharov’o Tribu
nolas "Kopenhagoje, išklau sęs liudininkų parodymus
/jų tarpe Simo Kudirkos ir
Jono Jurašo/, paremtus iš
gyventais faktais, dokumen tais, nusprendė, kad Krem
liaus vadovybė yrą sunkiai
nūs įkaltus i Že ne vos Konfe rencljos sutartims Ir Jung tintų Tautų Žmogaus Teisių
Chartal.
Te lamas reikalavo Iš SSSR
A.Sacharov’as Lietuvos 1 generalinės amnestijos po
sostinėje Vilniuje
litiniams kaliniams.
Vandenilio atominės bom
J.K-mas
bos Išradėjas,fizikas mate
Gal Ir taip, bet nei Ameri
matikas, Nobelio premijos
laureatas, kovoto jas už žmo ka, nei kitos laisvos valsty
gaus teises SSSR prof.A.Sa bės,kaip praktika parodė, nė
charov’as
buvo atvykęs į nemėgino kada nors paliesti
Vilnių, ginti teisme savo dabartinių sienų. Ginklu ne
draugo biologo S.Kovalev’o . parėmė nei vengrų, nei čekų
Jis buvo teisiamas už LKB sukilimų. Rusai gi buvo pri
versti pasirašyti pasižadė
Kronikos platinimą.
S. Kovalev’o teismas įvyko jimus, nebeslveržtl į laisvą
gruodžio m. 12 d. 1975 m. Ir pasaulį,kaip pav. ,į Čilę,Iz
jis buvo nubaustas 7 metams raelį ar Portugaliją. Irgi
kalėjimu Ir 3 metams ištrė apgaulingas pažadas. Rusija
kad Ir norėtų, nebeturi jėgų
mimu.
A. Sacharov’as atvykęs iŠ veržtis į tuos ar kitus kraš
Maskvos su 20 draugų, no - tus, nes atominių ginklų mo
rėjo įeiti Į teismo salę,bet nopolis jau yra dingęs Iš jų
nebuvo Įleistas. Žinome gi , rankų. Mažytis Izraelis ru
kaip Kremlius bijo tiesos Ir sams nebėra įkandamas be
gėrio, dar daugiau negu ato pavojaus uždegtltrečląjį pa
mo bombų... Žinome, kad saulinį karą’, kuris Ir ru
galutinai laimi tiesa...
sams būtų fatališkas, Ir jie
tai gerai žino.
Liudininkas iš Lietuvos
Helsinkis parodė,kad Ru
"Lietuvoje žmogus yra ža
sija jau griebiasi šiaudo. JI
lojamas, bet ne perauki ėja“
pas įrašė pažadus, kurių be
mas"-parelškė neseniai at abejo, nesilaikys, nes tokia
vykęs iš okup. Lietuvos Br.
yra sovietų sistema. Tokiu
Naudžiūnas spaudos atsto
atveju, niekas neturės laiky
vams, per konferenciją, To
tis savo pažadų Ir Helsinkis
pavirs nuliu,kas greičiausia
Ir Įvyks. Rusija dar sykį tu
rės progos pasaulio akyse
pasirodyti apgaulinga vals
tybe. Jei ji tų pažadų laiky
sis, tai tas duos laisvam patams gynybos/požemius , jun šauliui pirmą atsikvėpimą
giančius •
autostradomis po antrojo pasaulinio karo,
miestus bei kaimus,kuriuo po kurio prasidėjo nuolatinis
se gyventojai gali dingti per sovietų spaudimas. GI lais
kelias minutes .- Tie pože vam pasauliui to gyvybiškai
miai turi ginklų fabrikus , reikia, ypač Amerikai,kuri
mokyklas,ligonines, Ir pasi po demokratų Ir kraštutinių
žymi aukštu Inžinerijos kva*i kairiųjų suruošto Watergate
lite tu. Rašant šias eilutes, vos bestovėjo ant kojų.
Vykdamas ĮHelslhkį,prez.
Pekine Klsslnger'lul buvo
pasakyta, kad "detente" pri Ford1 as pareiškė visam pa
artina karą? leidžia Rusijai sauliui, kad tepripažįsta Bal
sumažinti karines pajėgas tijos valstybes nepriklauso
Europoje Ir padidinti jas Ki momis ir to niekas nepakels.
nijos pasienyje. Atsieit,tas Taip pat, kad stovi už vi
pasidarę Helsinkio konfe sų tautų laisvę* Kad Ameri
kai reikia laiko sustiprėti.
rencijos pasėkoje.

IR GERAI, IR BLOGAI...
nuomones, laiškai, atgarsiai
nesikišti Į jos vidaus reika
AR SOVIETAI LAIMĖJO KA?
u lus. Atsieit,užmirškite pa
Priešingai kaip galvoja Ir vergtieji savo viltis Išslva rašo vienas kitas tautietis,
duoti Ir todėl būkite paklus
sovietai Hels Inkyje nlč nieko nūs savo valdovui,kad dabar
be propagandos, nelaimėjo.
jis jau galėtų mlegotllbe rū
Ta propaganda okupantui pesčio.
duoda šiek tiek ugnies pa
kurstyti melo liepsnelei pa
Pavergtieji gerai žino,kad
vergtuose kraštuose, kad sovietų sienos su Kinija vis
Sovietų Sąjunga
yra tiek labiau braška. Kinija viešai,
stipri, kad štai galt tekias oficialiai Rus Iją lygina, pa konferencijas paruošti Ir jos gal klnletlškų patarlę, jog
dalyvius
pašokdinti pagal "užlenktas šuo šoka per tvo
savomuztką. Svarbiausia , rą". Apsisaugoti nuo to ato
kad gauna pažadų, neliesti minio šokimo, Kinija aprodė
jos Imperijos sienų Ir netgi neseniai užsienio žurnalis
2-psl.

ronto Four Seasons viešbu
tyje! Tą kon ferenciją spau
dos atstovams buvo surengu
sios 7lų pavergtų tautų va
dovybės, jų tarpe ir lietuvių.

■
JAV prezidentas g. Ford su dukteria Susan, Kissingeriu ir kitais palydovais
lankantis Kinijoje. Dešinėje — Kinijos I-tnasis viceministeris TengHsiap-ping, giedant tautini himną.

Gaila, kad yra mūsų tautle- natūralu visame pasaulyje ,
člų, kurie to viso negali ar Išskyrus gal Afrikos safari
nenori perprasti Ir todėl kraštus. Taigi, tie kraštai
puola į neviltį. Jie kaltina A-yra laisvi Ir gali tvarkytis
mertką,kam ji dalyvavoHel- savom, ne svetimom rankom/
slnkyje, visai nežinodami , niekas jiems už gabalą duo-^~
kad Rusija dėjo visas pas- nos nesikėsins atimti jų tautangas, kad Amerikos ten tybės ar religijos, niekas jų
nebūtų.Rusija norėjo pasl - nemėgina paversti kitos ,
rodyti pasaulio politikos nau- valdančios tautos žmonėmis,
ja vairuotoja. Amerika pa- Be abejo, silpnos dvasios
slryžo tik tada Helsinkyje lietuvius tokie helslnklal gal
dalyvauti, kai pamatė, jog padarys silpnesnius, bet todaugells laisvojo pasaulio klų yra labai nedaug Ir jų
valstybių yra rusų privers- nėra ko perdaug paišyti.
tos priimti tą konferenciją
Jei nortme, galime šiek
Ir be Amerikos.
tiek, šio to pasimokyti Ir iš
Mūsų nelabai politikoje to Helsinkio: kad, sumušę
besiorientuojančių
brolių kokteilius su kuriuo žymiu
lietuvių puolimas į nevlF- Amerikos politiku, nemany
tį tik padeda okupantui. Jo tum ėm, kad Lietuva jau Ir
pirmiausias -tikslas Ir yra bus laisva. ‘Juo dauglaufT
palaužti mūsų tautos dvasią, juo didesnės fantazijos, tUO
kurios ne įstengė palaužti net didesni nusivylimai. Verta
120 metų sunki vergija ca klek pamiršti Ir apie savo
rams. Lietuva ir šiandien gailą. Nėra tekio lietuvio,
yra patapusi visų pavergtų kad Ir kaip talentingo,kaip
tautų drąsios kovos simboliu populiaraus, kaip garsaus ,'
Ir visų laisvų tautų paslgė - kad Imtų, vienas pats Ir at
r ėjimu. Už tai okupantui Ir vaduotų Lietuvą. Nėra neltosvarbu,kad visokį helslnklal klos grupės, hel tokios par
atimtų pasitikėjimą mūsų tijos. Tai ko tada nesutarti?
tautos draugais.
Vienas Dėl kokios Iniciatyvos kovo
spaudos darbuotojas jau siū ti? Dėl kokio sosto peštis?
lo boikotuoti respublikonų
Nepraeis daug metų,kai
partiją ateinančiuose rinki visi šie svajotojai įsikurs
muose Ir nebebalsuotl už kapuose, palikę tik užterštą
Ford’ą.
orą. Suniekintą lietuvybės
Kitas jau trina rankas,kad atmosferą. Įrodymą būtos
jo pranašavimai pildosi Ir menkystės jaunajai kartai.
dabartinę Lietuvą vis lanko
Lietuvai atvaduoti truks
daugiau lietuvių. Jam atrodo, laiko, o tas laikas gali būti
kad būtų gerai, jei visi ap sutrumpintas mūsų visų pap- ’
lankytų. Užmiršta tas įmūsų ras tu lietuvybės darbu Ir jo
brolis, kad Ir norėdami, visi kiais
cliklnlals šuoliais ,
lietuviai to negalėtų padary - Laikas dirba žmogaus Ir
tl. Pav., Į Sibirą Ištremti tautų laisvei. Vergija, tlronllietuviai. Sėdį Rusijos kalė ja»kolonlallzmas,kalp be Va
jimuose. Taip pat gyveną už dintum,yra atgyventi dalykai
Lietuvos ribų tikri laisvės
Ne puošnieji, bet papras
kovotojai. Kalbą Ir rašą tie tieji lietuviai pagreitins sa
są apie pavergtą Lietuvą,jos vo eHlnlu lietuvybės darbu
žiaurų dkupantą, rašą Ir pa - laisvės priartėjimą, nes lie
s įrašą pilna savo pavarde . tuvių tauta yra paprasta- Ir
Taip pat visi tie gausūs vei čia
glūdi jos Ištverminga
jėga.
S . Šetkus
kėjai, kurie niekad nebijojo
kelti atvirai okupanto tl St. Catharines, Onk_y
ronlškų darbų. Ir daugelis
MANO TR^S NORAI 1976
kitų.
METAMS
Be baimės gali lankyti so
Kad lietuviai atsitokėtų
vietinę Lietuvą visi tlejcurle
nuo nacionalizmo ir žiūrėtų
neatskiria balta . nuo juodp- vieni Į kitus, kaip vienos
jle vlstlek mūsų kovojančiai šeimos valkai.
tautai yra šiaudai,kuriuose
Kad tie, kurie rašo deši
gali švilpauti vėjas, ball Ir ne, nežiūrėtų kreiva akimi Į
lanko taip pat tie, kurie neo tuos, kurie rašo kaire, bet
ficialiai g£una patikinimą , dalintųsi tuo, ką turi gero
jog bus Išleisti atgal už paš abiejose rankose.
lovinimą dabartinės vergijos.
Kad suslsllnktų visi ar
Tokių pasitaiko Ir mes tai čiau, Išs ivėdintų namus lx
visi gerai Žinome. Tikras džiaugtųsi radę, kad mūsų
kovotojas už laisvę, aišku, to ryšys - lietuvių kalba Ir vi
nedarys Ir pavergtos Lietu sa kas su ja rlšasl, yra tas,
vos nelankys. Kad Ir nema - kas mus visus vienija Ir pa
ža pažanga, kad Ir geresnis laiko.
Stasė Prapudenytė-Bunker
gyvenimas kai kuriais atve
Chelmsford, Ont.
jais kaip buvo, bet tai yra
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PIRMAS ŽVILGSNIS I
PENKTĄJĄ TAUTINIŲ
ŠOKIU ŠVENTE

GERO LIETUVIO SĄVOKOS
BEIEŠKANT ’’

Liūtas Grinius

‘DISKUSINĖ TEMA
Skautų akademikų garbės
nario profesoriaus Igno Kon
čiaus žodžiais: " Visur, vi
suomet buvo, yra ir, reik
manyt, bus visokių žmonių:
genį, blogų, pakenčiamų,
nepasireiškiančių, sakykim,
gyvų - bet - ne - gyvų
*★).
Šia nuomone vadovaujantis ne
bus klaidinga panagrinėti ir
gero lietuvio
privalumų
klausimą.
Šis, iš pažiūros papras
tas, klausimas savyje slepia
ne vieną, bet tris sąvokas :
Kas yra lietuvis, kas yra
geras žmogus,kas yra ne tik
žmogus, bet ir geras lietu
vis. Kaip bes varstys ime, tu
rime iš pradžių susitarti ar
klausimas llestlnas siaures
nėje, ar pačioje plačiausio
je prasmėje. Ar llestina tik
tautiška ar plati humanlsttška-tautiška sąvoka ? Vi
suomet, žinoma, bus no
rinčių klausimą ar apriboti,
ar praplėsti. Geriausia bus į
jį pažvelgti iš ^lsų pusių.

Ieškojimas tautiškoje plot- neišlaikančią nuomonę, nes
mėje reikalauja sąvokos ap- vertinimo mąstąs remiasi
slsprendlmo,atsiribojant nuc nelygių tikslų sutapatinimu
pašalinių-humanistiškų, mo Ir platesnės grupės naudos
rališkų, , etiškų vertinimų. pajungimu speclallnės gru
Šiuo atveju, ” gerumą " tu pės naudai. Patikrinimui te
virtosios- 1977 m. - kaip ftlk
rime vertinti tik pagal lie reikia įsivaizduoti, kad esa
Alfonsas Nakas
je T.Š. Šventėje dalyvauti dėl JAV 200 m.sukakties Ir
tuvio teikiamą naudą ki me už minėtos Išskirtinės
Prasidėjo 1976-jl metai. norinčias grupes. Registra buvo vlenerlals metais pastiems tautos nariams ir vi grupės ribų, -ar kad dėl ko
Kanados pašto streikas Ir po cija pravesta Iki 1975 m. vi kub Inta. Tuom l įs U les Ime
sai tautai apskritai.Lietuvio kių nors prležąsčlų staiga
jo sekęs tos šventės dialogas durio. Štai rezultatai: šven į visų amerikiečių masinių
" gerumas " tuomet turi bū nustojome būti jos nariu.
tarp Kanados Ir JAV lietu tėje dalyvaus 19 valkų grupių renginių srovę.
ti matuojamas pagal žmo Tuomet, Iš mūsų taško žiū
Kartoju: Penktoji Tautinių
vių Jjuvo nutrūkęs. Turiu 30 jaunių grupių, 42 vyres
morališka,
gaus nešamos dvasinės,me rint, fiziška,
galvoje dialogą per spaudą . niųjų šokėjų grupės Ir 12 ve Šoklų Šventė įvyksta 1976 m.
etiška
ar
kitokia
nuoskauda
džiaginės, reklaminės ar ki
Tuo tarpu artėja įvykiai,apie teranų grupių. Čia tenka pa rugsėjo 5 d.Čikagoje,Tarp
mums
būtų
nusikaltimas
tokios naudos didį kitiems
kuriuos
jau senokai buvo aiškinti, jog vyresniųjų šo tautiniame Amfiteatre /In lietuviams,
lietuviškumui, prieš mus Ir mes jo nepa
metas rašyti. Bene pats di kėjų yra tekios grupės,ko ternatlonal Amphitheatre/,
teisintume
galima nauda
tautai ir jos interesams.
džiausias, tad Ir svarbiau kias esame pratę kiekviena taigi ten pat, kur buvo kele
mums
svetimos
grupės tiks
Patikrinkime
vertinimą
sias Šiaurės Amerikos lietu me lietuvių gausiai apgyven tas kitų tautinių šoklų bei
lams.
Iš
grupės
narių taško
pavyzdžiu. Prlleisklme, kad
viams
1976-jų įvykis bus tame Kanados bei JAV mies dainų švenčlų/Halsted g-je ,
žiūrint,
nuoskauda
mUms
lietuvis, tautos naudai dirb
Penktoji
Tautinių
Šoklų te regėti šokant Ir dažnai prie 4O-slos gt./. Datą tunusikaltimas, jei
damas, apiplėšia ne lietuvį nebūtų
Šventė. Apie ją kalbėti jau mus tarp svetimtaučių rep rėtų visi gerai įsidėmėti Ir
Ir pagrobtus pinigus paski veiksmas yra naudingas mū
reikia labai garsiai, kad rezentuojant. Tai pagrlndl - Darbo Dienos savaitgaliui
ria lietuvių tautai naudingam sų nejunglančlal Išskirtinei
nės, nuolatinės, daugiausia pasirūpinti keletą dienų akiekvienas Išgirstų.
darąs
darbui
vykdyti. Kol toks grupei: nuoskaudą
Penktoji JAV Ir Kanados Iš studentų, ar studentų am tostogų, ypač tie,kurie į Či
šios
grupės
narys
todėl
būtų
žmogus nenusikalto prieš
lletuvlųTauttnlų Šoklų Šven žiaus šokėjų sudarytos gru kagą važiuos Iš toliau.
kitą lietuvį, jis negali būti visokeriopai "geras " narys.
Už keletos savaičių apie
tė įvyks Čikagoje 1976 m. pės. Jos, paauglių Ir pra
blogas,, nes "gerumą " su
Šoklų
rugsėjo 5 d. Tai bus sekma džios mokyklų mokinių gru Penktąją Tautinių
Nesunku Iš pavyzdžių ma
tarėme sverti tik Iš tautiško
dienis prieš Darbo Dieną, pės Ir ankstesnėse t. š. šven Šventę sutelksiu daugiau In
taško. Pinigų paskyrimas tyti, kad žmogaus " geru
arba Darbo Dienos savaitga tėse šokdavo. Nauja yra ve formacijų.
lietuviams naudingam tikslui mas " negali būti vertinamas
lio vidurys. Šventę, kaip Ir teranų šokėjų įvedimas. Ve
yra geras dalykas, todėl vienašališkai. Jis negali bū
GERAS LIETUVIS SIAUROJE
praeityje, ruošia JAV Ir Ka teranų tarpe matysime žmoIšskirtinės
toks žmogus turi būti skai ti ribojamas
TAUTIŠKOJE PLOTMĖJE
nados Lietuvių bendruome njes, maždaug tarp 25-50
nauda, bet
tomas " geru " lietuviu. Dar bendruomenės
Gero 1 ietuvlo apibrėžimo
nės kraštų valdybos. Šven metų amžiaus, prieš kele
daugiau, jei tokį " gerą " privalo būti sveriamas kiek
'Iš
The
Dalhouse
Gazette-XU.
4/75)
*)
rius,
keliolika
Ir
dvldeštmfrtei rengti komiteto vadovasPerspausdinta
iš
“
Mūsų
Vyčio
”
,
1972.}
letuvi kltl Pagautų ir baustų vieno žmonijos nario Intere-,
pedagogas, visuomenininkas kelerlus metus reguliariose Fo: Bruce Russell
**}
už
padarytą nusikaltimą, sų plotmėje. Atseit, niekas
Ir laikraštininkas Bronius grupėse šokusius.
būti " geras žmo
Dear Bruce,
Prof. v.3. fil.lg. Končius, ASD irKorp mes privalėtume jį laikyti negali
Dauguma grupių, aišku,
Juodelis. Programos dlrekNo doubt you are aware that the lytis” garbės narys, pirmas svetur tautos kankiniu, O jo perse- gus ", jeigu jo veiksmai pa
torė-detroltletė,tautinių šo
bus Iš JAV Ir Iš Kanados representatives of the men and
women, who throughout the Dal džio pirmininkas;.
'
kiotOJUS - lietuvių tautos žeidžia ar kenkia kitam
klų ansamblio Šilainė stei
Rytų. Jos visos randasi housie University campus remove
» priešais. Pažiūrėjus į gyve žmogui. Lietuvis, nežiūrint
gėja bei Ilgametė vadovė Ga miestuose, nuo Čikagos nu garbage, wash floors, clean toilets,
perform a thousand other
Laišką parašiau, nes priė nimą nėra sunku matyti, kad klek naudos darytų savo taulina Goblenė. Jos pasirink tolusiuose tarp kelių ctešim and
tokie įvykiai ir riboti verti- tai, nebus " geras lietuvis",
humble but indispensable tasks jęs didį kalną radau visą bū
tas pavaduotojas- torontiš člų Iki tūkstantles mylių. daily - are even now (December
jeigu jis žels kito žmogaus,
nimal neretai pasitaiko.
kis, Gintaro t. šoklų grupės Pati tolimiausia grupė Iš 2nd, 3rd, and 4th) negotiating a new rį nelaimingų žmonių.
net
ne lietuvių teises, sau*Šią
logiką
galime
>
patik

contract.
Ten, netoli nuo pakalnės ,
vadovas Juozas Karas įėjus . JAV-Los Angeles grupė /' iš
I understand full well that the
gumį,
gerbūvį, jam kaip
rinti dar labiau susiaurinda
Tautinius šoklus lydinti mu tikro, regis, dvi ar trys, nes time you may devote to seeming ant daugybės lentynų buvo, mi vertinimo plotmę. Tai nors kenks.
zika-montreallečlo Zigmo Los Angeles turi įvairių ka irrelevancies may be somewhat rodos, viskas, ko geidė šir leistina, nes ribodami " ge
Klausimas, "kas yra ge
limited, nonetheless - remembering
Lapino Ir jo vadovaujamo tegorijų šokėjus, nuo pra the offer of aid you made to me a dys. .. » bet kažkokia galinga rumą "tik nauda lietuviams, ras lietuvis ? ’’ negali būti
Gintaro ansamblio. Tautinių džios mokyklų mokinukų, Iki couple of weeks ago, after you had silpnybė laikė nelaiminguo mes jau leidome klausimą sprendžiamas siauroje tau
observed myself and two of my sius tarsi sukaustytus vieto
šoklų programos smegenų veteranų; jei lėšų užteks, jų colleagues
at work in the Mclnnes je. Klek šie bes įstengė, klek
sverti.susiaurintoje plotmė tiškoje^ plotmėj, vertinimo
trestas- Tautinių Šoklų Ins daug Iš ten atvažiuos/.
Room - allow me to gratefully accept
je. Vietoje tautos pasirinki apribojimas remiasi nevie
titutas, j kurlo vadovybę su
Iš kitų kontinentų šioje your kind offer, and to draw your bes Iškėtė rlojo, k lėk beš Ižlo- me dar mažesnę grupę,Prl- nodo Ir nepastovaus mąsto
attention to the little publicized but
daro Jadvyga Matulaitienė, šventėje dalyvaus trys gru - to those who are involved-tremen- jo- niekaip ; nesugebėjo pa lelsklme, kad " geras narys taikymu.
pirmininkė, G. Goblenė, G . pės: po vieną Iš Brazilijos , dously important struggle of wills at siekt Ir atstkąst...
Tuo.tarpu skysti Ir tiršti yra tik tas, kur is savo veiks
so-called negotiations.
Brelchmanlenė, V.Stanklenė Venecuelos Ir Anglijos. Tuo theThe
APIBRĖŽIMAI
mais padeda savo grupei ’’.
employer is adament; it viliojančių gėrybių trupiniai
Ir
Vytautas
Turūta. Tai tarpu bijau spėlioti,koks would seem that somehow among
Prlleisklme, kad pirmame
Iki
šiol
aiškinomės kokio
žmonės,kurių dėkapajuslme skaičius šokėjų areną užplūs, those who maintain and control the byrėjo nuo kalno lyg savotiš pavyzdyje nurodytas lietuvis je plotmėje " gero lietuvio ”
cash-structure of the University the kas
sniegas. Ir kiekviena
tautinių šoklų grožį. Tech - bet jau aišku,jog jis bus im vision
vertina savo " gerumą " tik sąvoka svarstytina. Pradė
has been lost of the humane." blizganti žvaigždelė stebuk
n (k Intus darbus dirbančių ponuojantis- šoks tūkstan Is it possible that a malevolence has
siauresnės, bet lietuviškos ję nuo bandymo klausimą
been established at a high lingai keitėsi į dviašmenę
člkaglšklų komiteto narių čiai jaunuolių *.
grupės ribose : kas gera jo apspręsti siauroje tautiško
operational level?
atmatą; slėniu vis i garsiau
pavardėmis tuo tarpu nemi
Repertuare- 20 šoklų.Iš
lietuviškai
grupei, yra gera, je plotmėje', mes priėjome
If so, then I respectfully suggest
aidėjo ant kalno vjkstančlos
nėsiu.
skyrus visų tautinių šoklų that the reputation o’ the University
nežiūrint, ar tai kenkia ki prie pirmos Išvados : žmo
puotos linksmi garsai, o pa
at stake.
Paskutinių kelių mėnesių švenčių tradicinius Blezdin is Without
tiems
lietuviams, ne jo gru gaus " gerumas " Ir lietu
bothering you with the
laike atsiras su Tautinių Šo gėlę Ir Malūną, visi kiti 18 mysticism of ever volatile percent kalnėje beslstumdą nelai pės nariams, ar ne. Atseit, vio ” gerumas ” negali būtį
klų Švente surištų visokių bus ūaujl. Kadangi 1976 m . ages, I would like to point towards mingieji neturėjo bilietų... grupės įsitikinimu, kas gera sveriamas ribotos grupės
the most simple basics: - most
Žvilgterėjęs jų akys na, aš
naujienų Ir Nepriklausomos Amerika švenčia 200 metų students, after 4 years In the
tai grupei, yra taip pat gera mąstu. Iš to seka pirmoji
supratau,
kad tik aukštieji
Lietuvos skaitytojams pa gyvavimo sukaktį,- vienas hallowed halls, will depart this best
lietuvių tautai, nes grupė yra Išvada:" GERAS LIETUVIS’’
of all such good institutions kalniečiai visada šių bilietų
sistengsiu jas perduoti. Tuo šokis bus amerikietiškas. possible
lietuviška.
privalo būti ’’ geras žmo
well equipped with the best possible
tarpu yra kelios pagrindinės Tai tipiškas square dance- existential disciplines. Nor is there turi, nes, mat, jie yra netoKol mes priklausome to gus "plačiausioje humanlsstambmenos, kurias čia no- Kenntucky Running Set.Čia much doubt that contemporary 11 tos nepaprastos šviesos Ir kiai Išskirtinei grupei Ir kol tlško vertinimo plotmėje.
society will accommodate the tiesos, kuri be abejo, vieš
jrlu dabar suminėti.
verta priminti, jog Penktoji achievers (with relatively few
Sveriant ” gerumą ’’ žmo
patauja ant kalnų viršūnių... tikime, kad atnešamos nau
Pirmas svarbus žingsnis T.Š. Šventė, turėjusi įvjfctl exceptions) at the highest socio
dos dydis grupei yra teisin nijos Ir tautiškos bendruo
Šitiek buvo ligoje nelai
level. Happy the journeįt
buvo suregistruoti Penktojo už penkerlų metų nuo ket- economic
gas
žmogaus
vertinimo menės ribose mums turi bū
that ends so well.
mingųjų Istorijoje Išaiškėję:
Meanwhile, the working men and
mąstąs, ši logika yra daž ti taip pat svarbu,ką reiškia
women of CUPE local 1392 will stay pakalnėje mirti nuo bado bu
nai priimtina. Iš tiesų, to žodis " geras ", kaip mes
where they are, barely earning their vo
neįmanoma. Naktį klek
kia logika nėra svetima net suprantame tautybę Ir koks
daily enriched bread and generous
paropoti, gal visom keturiom
ly chemicked beer, or in the case of
atsakingiems pareigūnams Ir yra šių sąvokų tarpusavis
those with small children- well į kalną Ir bent nuo žemesnių
yra
neretai aptinkama mūsų sąlytis. Apibrėžimų pagrindą
skimmed milk...
lentynų griebti kokį skanėstą
The expensive employer is
gyvenime.
sudaro žmogaus bendruo
/ GWENIMO LAIKRODIS
vigorously pursuing a policy of a buvo griežtai uždrausta.Talp
meniškumas,
t. y. pripaži
questionable nature:- the employ pat buvo uždrausta mirt ei
Gyvenimo laikrodis vis nesustoja.
Geru
pavyzdžiu
yra
JAV
nimas,
kad
žmogus
yra so
ees
are
to
have
as
little
reward
for
nant skersai gatvės. Kaip Ir
Kol dvyliktą Smogui netyčia išmuš;
their efforts as possible.
Krašto
apsaugos
ministro
cialus
grupės,
tautos,
žmo
Jis Įpėdin eina, kaip koja į koją,
I deign to ask:- should the prlslgėrus būt girtu...
/
1953
1957/
G.E.
Wllsqno
nijos narys,kuris siekdamas
Kol kelią pabaigęs sustos ir sudus.
academic effort not have, as part of
______
Nelaimingieji
pakalnlečlal
Išsireiškimas prez. Elsen naudos sau, stengiasi savo
Its vital support-structure the azartlškal “tr;§įo daugiau
subliminal aid of a happy and
uaugiau hower to kabinete: ’’ What's
To laikrodžio skaitomi slenka sau metai —
veiksmais nežeisti bendruo
well-cared-for, and thus able and nei trupinių, bet kalniečiai
Vienodo greitumo: per dienas naktis;
willing, labour force? And if this taip pat azartiškai šykštavo; good for General Motors Is menės Ir kitų jos narių.
Čia žmogus dar amžių gyventi sau keta ,
fortuitous situation is desirable,
„ __ ..___ ______
good for United States "/kas
O žiūri — jau reikia užmerkti akis.
should not the student body exert
mano supratimą, nors
"GERO ŽMOGAUS"
gera General Motors - di
some slight force on behalf of thisgal vieni netuko- visgi kiti
ŠĄVOKA
džiausiai JAV gamybos ge
Bet vilties, svajonių ir laimės troškimo
small group of workers?
tbe re(kaio kudo...
Jei
"
Gerumas
’’ yra ’’ blo
£ie metai kiekvieni labiau kupini:
Would it be too much to ask that
Vienaip ar kitaip, aš mė— rovei - yra gera JAV/. Arba
Šiais metais, žiūrėk, jau Šia vieni nurigno —
you dispatch a message to
the
,
......
lietuvių tarpe dažnai karto gumo priešingybė, tai nei
negotiators at the Halifax Chateau, Slaau pasibelst įgalingas
Kitais, jau nurims nuo troškimą kitų. . .
tas teigimas, kad geras lie blogo, nei gero niekam ne-,
expressing the support by the sąmones
primint Ir įspėt,
tuvis
gali būti tik geras ka darąs yra neutralus žmogus:
Dalhousie Student Union for the kad užburti kalnai su šven
Bet metai naujieji vis liepia mums stengtis
claims of the men and women of
talikas,
nes Katalikų Baž nei gęras, nei blogas. At
Pasiekti geresnę sau laimę — sapnus,
tomis aukštybių morkomis
CUPE local 1392?
kovoja su lietuvių seit, " gęrumag ’’ Ir ” blo
Ir yra gerai juos gyvendinti rengtis:
At the very least, it would be a tegali stovėti, kol pakalnle- nyčia
Nežiūrint — ar bus. kas iš to, ar nebus. , .
priešu - komunizmu. Todėl gumas " yra aktyvios sąvo
noble gesture in the general
člal neapsiginkluoja klrkom
direction of a just society.
kas gera Katalikų Bažnyčiai, kos reikalaujančios ne neu
Confusius reputedly did say:- it it bei kastuvais.
Kiekvieno likimas dalimis suskirstė
turi būti gera lietuvių tau tralumo, bet veiksmo. Žmofar better to light even one small
Gyvenimą.amžių — £ laiko metus —
Studentų
brolijos
prezi

nlų bendruomenės
tarpe
candle, than curse darkness.
tai. .. Panašios logikos pa
Gyvenkite, laukite, gal, nusiirsite
dentas į atvirą laišką atsakė
”
geras
žmogus
”
yra
tik
vyzdžiai
dažnai
sutinkami
Ir
Į laimę per naujus sulauktus mitus !.,.
With sincere salutations, dundančia tyla.
tas,
kuris
ne
tik
niekuo
ne

šiandien,
ypač
kai
stengia

Al. N. Dicpetrl?
Universitetas, nors viešai
Gyvenimo laikrodis vis nesustoja
kenkia
kitiems,
bet
tas,
ku

Sen lauš lame Kanados ko kaltinamas giliausia netvar masi grupės tikslams pa
Kol dvyliktą žmogui netyčia iŠmuŽ;
ris
kokiu
nors
būdu
yra
nau

legijų savaitrašty, The Dai ka, buvo lyg tapęs tik visų jungti arba eliminuoti kitaip
J iiįpėdin eina, kaip koja į koją.
dingas kitam žmogui, žmo
galvojančius.
lius
le Gazette,pasirodė atvi apleistais mūrais...
Kol kelia pabaigęs sustos ir suduš.
nių
grupei, bendruomenei.
Griežtai kalbant, tokios
ras laiškas studentų brolijos
Al. N. Dlčpetrls,
Arėjas Vitkauskas
C Bus daugiau.)
prezidentui.
Dartmouth, N. S,. pažiūros atstovauja kritikos
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.SKAPTO JU
Minint dalllnlnko-skulptorlaus Jokūbo DAGIO 70
metų sukaktį gruodžio mėn.
14 d., gausiai atsDLarikętorontlečlal/buvo svečių ir Iš
Ottawos, Chlcagos/, apturėjo
dvi įdomias staigmenas.
Viena- šiam įvykiui Lie
tuvių Namų, Gedimino Me
nės Išpuošimas solenlzanto
tapybos Ir skulptūros dar
bais. Antroji- Dagio sukurti
eilėraščiai, skaityti Šaulių
Dramos Teatro "Aitvaras"
aktorės L Ui jos Nakrošlenės.
Pirmosios staigmenos įs
pūdis buvo savaimingas Ir
nepaprastas. Tik įėjus į me
nę- visa patalpa pasirodė
visai kitokia- muzlejlška.
Ant sienų kabėjo tapybos
darbai, šalia jų rikiavosi di
džiuliai reljefiniai kūriniai,
o menės n Išošė,kampuose Ir
ornamentuotuose
tarpdu
riuose stovėjo įvairaus dy
džio
skulptūros. Visi šie
gausūs, šia proga Išdėstyti
darbai, bendra apimtimi lyg
pabrėžė Ir tikrąją menės
paskirtį. Atrodė, kad visa
patalpa prisipildė kūrybingo
savitumo apraiška, lyg Ir
suslbendrlnant su įmantriais
prie s Ienos kabančiais žibin
tais Ir aukštyn Išbėgančlom,
sunkiais sienojais paremtom
lubom
Bendras vaizdas buvo pa
sigėrėtinas Ir didingas. Nie
ko panašaus, panašiose ap
linkybėse nebuvo tekę matyti
Jei dar paminėti baltom
staltiesėm, per visą menės
platumą nusitęsusius, įvai
riom gėrybėm
apkrautus
skobnlus, atrodo, betrūko tik
paties menės vardo šeimi
ninko. Taip, dar
pradžioje, grupelės besibū
riuojančių, meno vertybes
apžlūrlnėjantys svečiai, tar
si dairėsi,lyg laukė Iš kurio
čia tarpdurio pasirodys pats
kunigaikštis Gediminas, ne šlnąs midaus ąsočiu.
Kūriniuose matėme visko.
Realistiniuose Irpuslaumo-

SWfWMTA S

dernlzmu atmieštuose tapy valzdlngumoformoje patiekė gėrėtlnas/. O ne koks rebu
bos darbuose matėsi įvairūs ją klausytojams pasigėrėti sų sprendimas ar cliklškų
gamtos peizažai, žaismingų Dagio minties sklandumu.
sensacijų demonstravimas .
spalvų figūros Ir pažįstamo
Solenlzantą sveikino kun.
Šalia kitų būdingų prisi
parko detalės. Nežiūrint to, P. Dilys, Tėv. Žiburių re minimų apie solenlzantą,yra
skulptūros Ir reljefinė dalis daktorius dr. P. Gaida, dr. pasirodęs spaudoje jo para
buvo daug turtingesnė. Šalia A. Pacevlčlus, Inž.J.Danys, šytas turiningas nekrologas
rūstaus, ant kalavijo pas įrė J. Karka, J.Strazdas, dr.J . prieš du metu mirusiam
mus lo senovės kario, stovėjo Yčas, dr. J. Kaškells, J. dali. Alfonsui Doclul. Apra
grakšti /normalaus dydžio / Damba ras, sol..P. Radze šęs savo geriausio kolegos
nuogos mergaitės skulptūra. vičiūtė, skulpt. E.Doclenė, nueitą kelią Ir nurodęs ve
Šalia
supančiotos, laisvę P.Bastys, A. Dllkus IrNe- lionio pasiektus laimėjimus
simbolizuojančios, surakin prlkl.Lletuvos vardu šių ei tapybos srityje, Dagys pasi
tom rankom moters,matėsi lučių
autorius.
Raštiškų sakė savo slapčiausią svajo
didinga Kristaus povyza, įsa sveikinimų buvo Iš A. J.Jur- nę. Būtent, kad Doclul esant
kanti šv. Petrui padėti kardą kų, A. A. Paškevičių Ir Iš amžium daug jaunesniam ,
atgal į makštis. Prie Vytau Paulynos su 70 bučkių Iš. autorius tikėjosi velionį bū
to Didžiojo, savo raitos ka Čikagos.
siant jo meno darbų testa
riuomenės priekyje įjojusio
Vieni Iš būdingesnių buvo mento vykdytoju.
į Juodųjų Marių bangas, buvo dr. Pacevlčlauš. Jis prisi
O kas link Dagio toleran
stilizuotas Geležinis Vilkas . minė savo mokslo metus Ra tiškumo, Iškyla dar labai
O šalia visų tų;rlklavosl į- seiniuose, kai į jų gimnaziją gyvas prisiminimas Iš vieno
valrūs biustai, gracingos fl - atkėlė jauną mokytoją Dagį . susirinkimo Lietuvių Na
gūros Ir daug kitų, vieni už Radzevičiūtė, nukrypusi klek muose . Kartą, kalkurlems
kitus
įmantresnių
Dagio į jumorą, pas įskundė, kad va- susirinkimo dalyviams pa darbų.
Tiktai lengvesnės sarojant prie ežero, kaimy slsaklus prieš neskoningą
sielos skoniui grubokos,ypač nas
Dagys, kalinėdamas Lokio baro Išdekoravlmą ,
stambiosios figūros,reikala skulptūras Iš ankstaus ryto Namų administracija teisi
vo klek daugiau švelnumo Ir nedavęs jai Uglaupamlegotl. nosi tekiu
dekoratoriaus
geresnio apdalllnlmo.
Dr.Kaškells Irgi apgailesta skoniu. Dėl to savo nuomonę
Svečius nemažiau nuste vo, kad solenlzantas vienu pasakė Ir susirinkime buvęs
bino Ir solenlzanto poezija, atveju sukūręs labai skur Dagys. Būdinga,kad jis ne
skaitoma Nakrošlenės . 'Tuo džią kumelaitę. O Dllkus liko pasyvus, savo laiku jo
pačiu paaiškėjo, kad Mūsų kvietė vieną šios puotos mi kūrinius
Iškritikavusiam,
Sparnų žurnale, jau anks daus bonką paslėpti Ir ją a- dekoratoriui. Kas dar būčiau buvo Išspausdinta Da tldarytl tik švenčiant Dagio dlngląu, kad jis neprisidė
gio eilėraščių. Buvo tuo į- šimtametę sukaktį.
jo prie puolėjų, bet jis pa
domlau, kad šalia dvigubo
Sveikintojų mintyse Išryš siprašė žodžio Ir Išėjo ap kūrybinio talento, Dagys tu - kėjo Dagio darbštumas, jo ginti savo buvusį kritiką.
rėjo dar Ir trečią. Ir tenka nuoširdumas Ir tolerancija. Dali. Dagys tuomet pasakė,
pripažinti, ne bet kokį. Ne Solenlzanto darbštumas Iš kad kiekvienas menininkas
kalbant jau apie aprašomą reikštas ūebesuskalčluoja- turi savo Individualų skonį,
lyrinį savo šalelės Ilgesį, a- muose jo darbuose, Kanado kuris privalo būti daugiau ar
ple pirmąsias šioje žemėje je Ir Amerikoje surengtos mažlau įvertintas.Pagal su
ašarą Išspaudusias, Kalėdų Ir gerai įvertintos kūrinių gebėjimą menininkas kuria, o
šventes, Dagys įdomiai ei parodos /vėliau skaidrėmis žiūrovas turi laisvą valią,
liuoja Ir apie dulkę. Apie tą buvo rodomi šimtai Dagio kaip norėdamas jį onterpra
žemės dulkę, pridengiančią darbų/.
tuoti. Tas
autoritetingas
tiek vargšus,tiek Ir turčius.
Dagio ’ nuoširdumas Ir jo dali. Dagio žodis padarė sa
O L U įjos aiškus skaitymas, objektyvumas pas įrodė spau vo. Visi Lokio fyaro kritikai
jos gilus įsijautimas, gyvai doje jam vertinant kolegų nusiramino.
ryškino aprašomos dulkės dailės parodas Ir ten Išsta Atsakydamas . sveikinto
odisėją. Nežiūrint to pap tytus jų kūrinius. Tuo labiau, jams Ir dėkodamas svečiams
rastučio sandėrio, aprašan kad savo apžvalgose Dagys, už atsilankymą Ir dovanas/
čio tą, tarp rūmų Ir lūšnų atspėdamas eilinio žiūrovo šalia kitų, bendra dovana
klajojančią dulkę, Lilija sa mintį, nusakė,koks menas buvo skaidrėms rodyti apa
vo skambiu skaitymu tarsi 1 turėtų būtl/vlslems supran ratas/, pranešėjai Silvijai
atgaivino ją Ir nuostabioje tamas, patinkamas Ir pasl- Šarkutel, Lilijai Nakrošle-
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BALTĄ PŪGĄ PAMAČIAU

IR KAIP NERIMSTANTIS PASAULIS
NENUORAMA IR PATS TAPAU.

DAUG NERVU GADINAU VAIKYSTĖJ, NA, IR UŽTENKAMAI GAVAU,
UŽRŪSTINAU TĖVUS DAUG KARTU,
BET
LABAI
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IR
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IR
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KAUNE PO STUDIJAS PLUŠAU,
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J.VENSLOVA
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GALIA.

BET NUSIVILTI SKAUDŽIAI TEKO
DĖL TU SVAJOJIMU KEISTU;
UŽSIDARYT SAVYJ’ IŠMOKAU,

IR

TO

PARYŽIŲ
MUZIEJUS

JO

KIEK

ŠVARU MIESTĄ

KIRPTUS MEDŽIUS,

SANS SOUQI

PAJUTUS TEN,

KELTAI

PASIEKTI

VISA

DIRBT.

SVAJOJAU

IR

SENOVĖS

.

ATEITIM KILNIA, -

JOS SUKLESTĖJIMUI

PO

PAŽINKIME PRAEITI l

skulptūros kūriniais dalyva
vo meno kūriniuose. 1967 m
Toronte Išleido savo skulp
tūrų Ir tapybos darbų albu
mą,kuriam daugiausia nuot
raukų padarė J. P įlipavlč lūs.
Nežiūrint gražaus sukak
tuvinio amžiaus Ir jo meni
nių polėkių, jis su ponia daž
nai ateina į Lietuvių Namus
sekmadienio popietei. O įvykstant ypat Inges nlems Na
mų parengimams, abu akty
viai prisideda prie visų sa
lės tvarkymo Ir puošimo
darbų.
S.Pranckūnas

nei, šeimininkėms, už turtin
gų stalų paruošimą, solenl
zantas savo kalboje prisimi
nė praeitį. Jis papasakojo,
kaip pamėgo dabartinę va
sarvietę Ir kaip besėdėda
mas po baltom akacijom Ir
bežiūrėdamas į blklnluotas
gracijas, jis susirado savo
žmoną.
Jokūbas Dagys yra biržie
tis, ten baigęs Ir gimnaziją.
Vėliau baigė Kauno Meno
Mokyklą, o nuo 1932 m. mo
kytojavo įvairiose gimnazi
jose. .Dar Kaune su savo

IŠSVAJOTĄ

TURTINGUS.'

DAUG

GRAKŠTUMO

ĮŽIEBIA KALTAS MARMURE, GEIDŽIAU - VISAS UOLAS PAVERSTI

Žmonijai kalbančia
LIKIMAS

/Tęs Inys /
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Kalbininkai/prof. W. Whitney, prof. A.Schleicher vr
kiti/ seniausia slavų kalbos forma laiko senąją
bulgarų
bažnytinę kalbą. Tačiau tiek senųjų, tiek naujųjų
laikų
Istorikai bulgarus savo kūme laiko hunais:
A.Schloezer / Allgemelne nordlsche Geschlchte, Halle
348 p. / rašė: ” Procopius tarpe savo hunų bulgarus su
pranta /laiko/ ". Prof. F.Lot Ir kiti bulgarus laiko
hu
nais. Žymusis kalbų žinovas prof. G.Shevelov/ A Pre —
history of Slavic, 1965, 622/, tyręs slavų kalbas Ir da ręs jų sugretinimą su ne slavų kalbomis, priėjęs Išvados,
kad slavų kalbos yra artimiausios altajų/tuikų/ kalboms.
Nedaug yra Išlikę Iš Atilos hunų kalbos. Bet Ir čia šį
tą galima rasti. Jau minėtas Istorikas Prlscus,kuris lan
kėsi keletą kartų Atilos būstinėje, yra užrašęs keletą Attloe hunų žodžių, kurie yra Ir slaviški : strava, kavas /
kvas/, medės /med/.
Taip pat slavųlkalbose yra Ir daugiau žodžių,kurie yra
azlatlškos /mongoliškos,turkiškos/ kilmės: ulan /M.Mlechov "Sarmatls", 1517, 22/, župan Ir pan.
/ prof. A.
Brueckner " Slovntk" ,667 p./ šapka / prof. V.' Thomsen
"Beruehrungen", 16 p./, kozak /prof. R. Latham "
The
Nationalities Europe", 375 p. /bazar, balagan/ prof. G.
Vernadsky " The Mongols" /chlop /Volin, metrš./. Anot
Strlter /Til, IO/ slavų žodžiai zakon Ir volewoda yra taip
pat hunų kilmės. Taip pat slavų žodis "Bojar" yra turkų
kilmės, kuris reiškė valdovo gvardijos kareivį: prof; G.
Vernadsky /The Mongols and Russia, 15 p./; "Mongolų ri
teris buvo žinomas kaip bogatur, slaviškai bogatyr".
Yra Išlikę Iš hunų asmens vardų, kurie taip pat turi pa
našumo slavų kalbose: Valam Ir, Ba Jan, Kreka / I Atilos
žmona/, Cholchal, Ematzur, Mundzluk / Atilos tėvas/ ,
Cutrlgur, Eska /Atilos duktė/, Ulzln, Denglzlch, etc.
Apie

slavų

pagonišką

religiją

4 pDS šaltinių trūkumo, sunku ką nors daugiau pasakyti a-

ple senąją slavų religiją. Ir etnologas C. Erben / Slovnlk
naužny, VIII t. 60// konstatavo, kad slavų mitologija yra
pati sunkiausia slavistikos šaka. Slavuose mes bevelk ne
rasime bendros mitologijos, o ji kiekvienoje slavų tautoje
reiškiasi skirtingai. Atrodo, kad slavai, kaip Ir hunai, ne
turėjo savo senos tautinės religijos /M. Brlen Ir kiti/ .Ir
jie, kaip Ir hunai, savlndavosl Iš kitų tautų kultą. Taip ,
drevllanal /vėliau rusai/ Iš senovės lietuvių kulto pasisa
vino griausmo dievaitį Perkūną, kiti Svlatavlt ,etc.
Bet slavai turėjo, kaip Ir kitos pasaulio tautos, Aukš člausląt Esybei- Dievui savo pavadinimą "bog" Ir stabui
"balvanu", kuris yra mongoliškos kilmės: prof. L.Leger
/ La mythologle slave, Paris, 1901, 35 Ir 38/ ; ’’ Žodis ,
kuris reiškia Dievas, yra dar Ir dabar visose slavųkalbose "bog"... Balvanų/slavų stabas/ , yra žodis turkų kil
mės". Tai papildė prof. C. Arhdt /5-311/; "Bog,kaip var das Aukščiausios Esybės.. .kuriuo mongoliškos tautos die
vybę įvardina".
Taip pat slavai su hunais turėjo bendrų religinių apel gų, pav. šermenys Ir pas hunus Ir pas slavus buvo vadina
mos "strava" /Jordanas, 49 str./. Dėl to Ir etnologai ly
ra linkę manyti Jog . senoji bendroji T slavų religija yra
azlatlškos kilmės : dr. J.Prichard/77-12/ nurodė: "Kiek
vienas bruožas atidengiąs senųjų slavų apeigas Ir prieta
rus, sutvirtina nuomonę,kąd jų k Hm ė azlatlška. "
Taip bendrai paliečiau slavų genezės patikimiausią te
oriją. Šio rašinio apimtis neleidžia ties kitomis slavų kil
mės hipotezėmis apsistoti. Tačiau, tenka laukti,kad nauji
mokslo tyrinėjimai suras teisingiausią atsakymą.
/ Pabaiga/

N. B.
Autorius prideda sąrašą literatūros anglų, vokiečių, rusų,
lenkų, prancūzų Ir lietuvių kalbomis, 117 tomų,kutla nau dojosl Ir šiam straipsniui paruošti. Suinteresuoti, gali šį
sąrašą gauti NL redakcijoje .
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PETRO BUGAILIŠK1O

Tapybos

PARODA
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE,
1975 m. gruodžio 13-14 d.dToronto miesto lietuviai
aktyviai dalyvauja visų dai
lininkų
parodose , domisi
me'nu Ir bevelk visuomet
daug paveikslų išperka.
Dali. P.Bugalllškls suža
vėjo Toronto lietuvių visuo
menę savo tapyba. P. Bugal
llškls yra realistas, Lietuvos
gamtovaizdžių vaizduotojas.
Kadangi dailininkas mokėsi
Anykščių Ir Zarasų gimna
zijose, tai Ir jo paveiksluo 
se atsispindi gražioji tų
apylinkių gamta. Man, kaip
buvusiam Anykščių gimnazi
joje vienoje klasėje su dai
lininku Ir pažįstančiam tą
gražųjį Lietuvos kampelį,
buvo malonu Ir kartu nuo
stabu , kaip visas gamtos
grožis perkeltas į meno kū
rinius - paveikslus. Parodų
salė virto Lietuvos kampe-

ltu, kurį apdainavo vysk. A.
Baranauskas, aprašė jo gi
minaitis A. Vienuolis - Žu
kauskas. Dali. P. Bugalllšklo paroda buvo atidaryta
šeštadienį, gruodžio 13 d.,
Toronto Lietuvių Namuose.
Atidarė Kanados LAS vieti
ninkas St. Jokublckas. Dali.
P. Bugalllškį apibūdino jo
mokslo draugas Jonas Kar
ka.
P. Bugalllškls Lietuvoje
dirbo matininko profesijoje^
studijavo VDU architektūrą,
lankė Taikomosios Dailės
Institutą. Toliau, po 1953 m.
gilino studijas
Anglijoje,
.Nottingham, DerbyJSavo ta
pyba
dailininkas pradėjo
garsėti Anglijoje įvairiose
parodose. Jis dalyvavo 25
grupinėse parodose Ir Iš
pardavė virš 230 paveikslų.

dailininkas kūrybinės temos cįkvėpimo metu

Jis yra Derby / kur Ir gy
vena / dailininkų Sąjungos
narys, priklauso Nottlngman
Society of Artists Ir Derby
Sketching Club. Parodose,
kaip Salford Art Gallery,
Gvlldhall, Derby Irkt. būna
Išpirkti visi paveikslai.
Tas pats įvyko Ir Čikagos
bei Toronto parodose.
Išvada, Toronto lietuviai
myli Lietuvą, jos gražią
gamtą Ir nori turėti jiems
suprantamus, žavius meno
kūrinius , kurie jiems prlmlntųtėvlškę.Modernus me
nas daugumai lietuvių yra
svetimas, nesuprantamas.
Dali. P. Bugalllškls man
paalšklmo, kad jis paišąs
tam, kad lietuvis tolimuose
Ir svetimuose kraštuose,tu
rėtų gražios Lietuvos kam
pelį savo name.
Parodą organizavo Toron
to LAS skyriaus pirmininkas
U. Urbonas, kurio dėka pa
roda Ir įvyko.
Dali. P. Bugalllškls lalklnalgyvena Čikagoje,balan
džio mėnesį planuoja su
ruošti parodą Hamiltone. GI
gegužės mėnesį Išvyksta at
gal į Anglį ją,Derby,
J.Karka

p.Krlaužlunlenė. Išrinkta Ir
parengimų komisija.
Šio susirinkimo proga,po
visų darbų pažiūrėtas p.MasUlonlo filmas apie Chlcagos Aukšt.Mokyklos Išleis
tuves, gražiai pabendrauta,
pasivaišinta.

Įdomi LTV programa
Lietuviai Televizijoje sto
tyje kas antrą sekmadienį
programą praveda kun. Ke- r
zys. Istorinės f Urnos Ir kiti
paveikslai sukelia žiūrovams
pasigėrėjimo. Ypač buvo Į domi daugelio nematyta fil
mą apie 1939 m. New York’e
Įvykusią Lietuvių Dienos
dainų Ir šoklų šventę,kuriai
vadovavo mūsų gerb.muzi
kas komp. J. Žilevičius. Jis
tais laikais velkė
plačiai
Ir Lietuvoje, Ir čia Ameri
koje, todėl jam tenka didelė
padėka Ir pagarba. Jis gi
buvo Ir pirmos Dainų Šven
tės įkūrėjas Kaune 1924 m.
Dabar prof. J. Žilevičius ,
nors sulaukęs 80 m. darbuo
jasi Muzikologijos Archyve
Jaunimo Centre Ir ru ruošiadžlulę Istorinę knygą Iš muztkos Ir dainų pasaulio.
Apie jįkun.Kezys yra su
sukęs filmą.

Lietuviškas gamtovaizdis
:J

Kultūringa Panevėžiečių
veikla

nografija.
Virš 50 narių savo susi
rinkime, pirmininkaujant J .
Betkauskul, persvarstė pla
čią dienotvarkę. Iš praėjusio
susirinkimo protokolo pa aiškėjo,kadpavasarį rengtas
pobūvis, kurio pirmininkas
buvo mokyt. J.Maslllonls ,
atnešė gražaus pelno-vlrš
800 dol. Iš jo buvo aukota
mokykloms, Kronikai Ir kt .
Yra Išrinkta komisija klubo
Įstatams paruošti: p.Maslllonls, adv. Žumbakls Irvlenas Iš valdybos.

1955 m. Chlcagoje įsistei
gęs
Panevėžiečių Klubas
švenčia 20 metų veiklos su
kaktį.
Daug klubo narių jau Iš
keliavo amžinybėn, nesulau
kę grįžimo į gimtąjį kraštą .
Taip steigėjų tarpe nebėra
prof. Kolupailos, Inž. Iva
nausko, dr.St. Bležlo, dr. B.
Gaižiūno Ir eilės kitų. Šių
metų gegužės mėn. atsisky
rė Ir paskutinysis pirm. Bro
nius Leščinskas. Visi klubo
m Irus le j l buvo page rbt l klu
Iš sumos paskirta: Balful
bo susirinkime tylos minute,
Ir Vasario 16 d.glmnazljalužprašytos mišios.
Ypač pažymėtina Iš veik po 25 dol., Jaunimo Kongre
los jo Išleista Panevėžio mo sui 50 dol., Kr.Duonelaičio

ĮSI DĖMĖTI INAS

.jL. .xJ

c.-iboj\

mokyklai 150 dol.
Didelis panevėžiečių klubo
veikėjas Ir steigėjas p. Vadopolas,sulaukęs 78 m.esąs
sunkioje padėtyje Ir parall žuotas. Susirinkimas nutarė
jam paskirti šalpos 1OO dol.
P. Juodviršis pasiūlė pa
kelti Į klubo garbės narius
kai kuriuos mūsų , darbuoto
jus. V-ba jau buvo numačiu
si p.Masdlonį, susirinkimas
mielai pritarė.

Į valdybą buvo pririnkti;
p. Juozaitis, p.Kanišauskas,

Lapkr. 2 d. LTV progra moję pirmą kartą pasirodė
sol. Vaitkutė,atvykusi Iš V.
Berlyno koncertui, ruošia
mam Margučiui. Jai akomponavo A. Jurgutis,© p.Smlellausklenės šokėjų grupė su
šoko gražių tautinių šoklų.
T.Šlutas kvietė prisiminti Ir
LTV rengiamą tradicinį ba
ilų. Džiugu, kad LTV jau
baigia 1O metų veiklos.
Bal. Brazdžionis

VANDENINIS FELJETONAS - JŪROS LIGA
/ Mintys, vežtos i Švediją./

Kaip sausažemlo žemės vandeningos žmonijos pra
kamuolys, taip Ir žmogaus džios. Klek jau būta pasiuti
kūnas sausųjų medžiagų te mo , Ū - a... Ir klek dar
turi ketvirtąją dalį. Trys bus.
ketvirtosios dalys yra van
Vanduo chemiškai Išreiš
duo. Ir, kaip gaūa, kad daug
kiamas
: H2O. Tik nėra
kam šita pritaikinta Ir dva
chemiškos
taisyklės Išma
sios atžvilgiu... Daug kieno
tuoti
žmonijos
dvasios van
veiksmai rodo, jog dvasio
deningumo.
Tą
Iš dalies ro
je
esama nemažiau trijų
do
rekordai
šokti
per tris
ketvirtųjų dailų vandens...
Ar perdaug žmonių laikosi dešimt dienų be sustojimo,
savo nuomonių ? .. Bet Ir - duoti save užkasti Į žemę Ir
Jeigu tave pakabina tarp taip toliau.,. Bet tas, žino
dangaus Ir žemės / o pačia ma, tėra tik mažytė dalelė
vandeningumo, todėl
me tarpe pripila daug van viso
dens, kad tu žemę tesiek tikruoju mastu tą vadinti to
tum , jeigu bent tik prigė li gražu negalima.
Jūros
Ilgą gi išreikšti
ręs /, nebelieka tau už nie
chemiškai
galima šitaip ;
ko sauso laikytis -belieka
Žmogus
atsistoja tiesiai,
laikytis tik savo nuomonių...
kaip
šauktukas,
staiga jis
O tas jau vadinasi jūros Il
susisuka
į
natų
raktą
Ir pa
ga... Nors Ir daugelio žmo
nių nuomonės yra panašios Į leidžia, lyg nuo kariškos
komandos ” laisvai ” visus
jūros Ilgą...
Apskritai, žmogui tenka savo raumenis. Tuomet gam
susitikti labai jau dažnai su ta Įrodo, kad nereikėjo val
gyti ir nereikėjo gerti. Ir,
vandeniu.
kas
aršiausia, kad Ir pats
Vos gimei, jau tave plau
na./ Tą darydavo Ir dar ne Idėjlšk įaustas blaivininkas
išėjus privalomam Įsakymui lengvai gali iš savęs vaidin
Lietuvoje, pagal kurį aps ti natų raktą...
Gera man rašyti juokus
kričių viršininkai liepia bū
/visa,
ką čia pasakiau, yra
ti piliečiams švariems/. O
paskui, begyvendamas, jeigu feljetonas, Išskyrus pačią
nepagausl vandenligės, tai jūros Ilgą, kuri į feljetonus
gausi pasiutimo Ilgą, kuri netinka /, kai "Grlpsholm ”
kitaip vadinama, vandens bi neša mane pro Anglijos
jojimo Ilga / nes žmogus šiaurę Į New Yoifco pusę Iš
tuomet bijo vandens Ir nuo didelio Goteborgo uosto, ant
pasiutusio šuns pabėgti - tai savo didelių rankų. Bet aš
sprukti Į kokį nors vandenį/. visai taip galvojau, kaip pa
Šių laikų tempai Ir yra pa rašiau, kai iš Klaipėdos tos
siutimo Ilga. O klek žmonių pačios Švedų-Amerikos li
privedė pasiutimo liga prie nijos mažiukas/ ar ne šešis
mažesnis / "Borgvedybų ar Ištekėjimo, ar kas kartus
holm
”
vežė
mane į uostą
besuskaltys ?.. Kaip tik da
Kjalmar.
Nieko
tuomet ne
bar - ant jūros rašant - man
gelbėjo
Ir
patriotizmas,kad
tinka atsiminti tą gilų posa
kį, kad niekas nesuskaitys, Iš Lietuvos uosto važiuoji,
klek smėlio dulkelių yra ant kad Klaipėda yra vienintelis
jūros kranto arba dugne... Lietuvos uostas,kad apskri
Su ta pačia gausybės proble tai, Lietuva - tėvynė mūsų...
ma susIdurtum žmogus, jeigu Prisipažinsiu, kad Iš manęs
galėtum peržvelgti visus Ir natų raktas buvo, kaip ge
visokias vedybų kontraktus. riausioje operoje.. i
kokie tik buvo padaryti nuo ’’Gripsholm” — 1933.KI.Ž5.
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LIETUVIŠKA RADIJO
PROGRAMA

MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

Geriausias Amerikoj Ir Europol "JIB Haarpflepe-Lotion" preparatas sulaiko

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr., Duv»rnoy, P.Q.

plauki, slinkimą, naikina pleiskanas, pataline nlaU)lm«, plauku skilimą,
stiprina plauku iaknls, padeda atgauti natūralia plaukų spalvų. JIB var

TEL. 669-8834

todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. palyti vaistinių RED BLUE knygoj.
JIB Medicine Lig. 8 uncijos 16. javaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:

2498 DougaH Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,
lUinois 60650, U. S. A.

Lietuvių Muzikologijos Archyvo direktorius prof. J
Žilevičius (kairėje) su savo štabu ruošia knygą apie
Amerikos Lietuvių muziką, teatrą ir Šokį, kurioje at
sispindės lietuvių muzikinis įnašas į Amerikos kultą.

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
KAINUOJA: Chicago). ir Kanado). metama — $30.00, putei metu — $16.00,
trims mėn. — $8.50, vl.nam mėn. $3.00. Kitos. JAV vietos, matams
__ $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 2.50.
Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalt* nemokamai.

KELEIVIS
Lithuanian Weekly
JEIGU

GERI

IR GALI GERTI

BET JEIGU GERI IR MATAI,

- TAVO REIKALAS;
KAD GARIMAS IMA

NAIKINTI TAVE PAT^, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -

ATEIK PAS MUS.
TAU PADĖTI.

MES GALIME
______________

630 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS. 02127
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS.
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ. IR IŠ KANADOS
GYVENIMO."KIEKV’tNAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI^ YRA GRAZH{ AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVĖIKAUSKIENĖ VEDA T.gl-

siniu PATARIMU

(lietuvių (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE
j
(Lithuonion A.A. Group)
susirenku kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu
viškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos.Atėjęs pas mus
- nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambini*.
Leonui G, 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Jiuozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.

IO

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

TEL. 525-8971.

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

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

SKyriu. 'Metinė prenumerata tik $ 7.00

ony a

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

2] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.
PAVARO® IR VARDAS--------------------------------------------- —
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Hamilton

toronto

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos:
pirmadieniais
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
antradieniais
trečiadieniais
10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais
10 — 5 v.p.p.
penktadieniais
10 — .7 v.vak.
šeštadieniais
9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir
prieš ilgus savaitgalius “Taika”
šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C. A)
6%
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 8%
Terminuotus depozitus 1 metu
IMAME UŽ:

Asmenines paskolas
Nekilnojamo turto paskplas

12%
11%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Kapitalas — virš $ 6,500,000

PASLAPTINGAI DINGĘS LIETUVIS
1975 m. gruodžio 19 dienos
6 vai. ryto darban Išvykęs ,
sava vienų metų senumo]ma
šina, Vacys Pašllys namo
dar nesugrįžo Ir nesurastas,
kur jis yra. Dingo žmogus
su visa mašina, tartum jį
žemė būtų prarijusi. Tą pa
čią dieną, grįžęs Iš darbo,
jis turėjo nuvežti žmoną pas
gydytoją 6 vai. vakare. Betgi
žmona jo laiku nesulaukusi,
Išvyko viena, autobusu. Ta
čiau grįžusi Iš daktaro, ji
savo vyro namuose dar ne
rado. Tuoj paskambinus į jo
darbo skyrių plieno įmonėje
" Stelco ", paaiškėjo, kad jo
darbo kortelė atspausta,bet
gi jo paties darbo skyriuje
niekas nematęs / jis dirbo
visą laiką tik dienomis ir jo
darbas nesurištas su maši
nomis, todėl Ir niekas anks
čiau jo, matyt, nepasigedo/.
Po to apie šį misterišką
dingimą buvo pranešta vie
tos policijai. Tuoj prasidė
jo dingusio žmogaus Išekojlmas. Pirmiausia jo sūnus
Algis 25 metų vyras Ir tos
pačios įmonės laborantas
tėvo Išieškojo visame mies
te, bet be pasekmių. Sekan
čią dieną Algis, tėvo žentas
Ir policija darė pakartotiną
miesto kratą, bet Ir šį kartą
be jokių pėdsakų nei žmo
gaus, nei mašinos. Ieškoji
mo metu labai snigo Ir pus
tė. Gatvės Ir keliai buvo
velk neišvažiuojami be va
lymo pagalbos. Tuo labiau,
kad mašinos balta spalva
sunaikino pastebėjimą bal
toj aplinkoj.
Šiandieną, šias eilutes
rašant, jau praėjo nemažai
laiko nuo to žmogaus dingi
mo, bet dar jokių pėdsakų
nepastebėta jo suradimui,
nors ši nemaloni žinia jau
plačiai paskleista radio ir
TV bangomis visoje Kana
doje.
Toks paslaptingas V. Pa
šilto dingimas labai nustebi
no ir sujaudino vietos lietu
vių koloniją. Čia daromi
įvairūs spėliojimai, galimy
bės, daleldlmal kartais Iki
fantazijų kūrimo laipsnio
Betgi vieną galimybę galima
dalelstl, arčiau tiesos bū
tent: jo žmonos pareiškimu
jos vyras Vacys, tą dieną
eidamas į
darbą, turėjo
įmesti į pašto dėžutę keletą
kalėdinių sveikinimo korte
lių. Kaip jau dabar yra ži
noma, adresatus kortelės
pasiekė su tos dienos pašto
štampu. Tad ir daleldžlama,
kad kortelių įmetimo mo
mentu, jį bus pasigavęs
koks keleivis - banditas ir
su juo pasielgęs kaip jam
reikėjo. Taigi taip dalel
džlama, bet kaip Ištlkrųjų

buvo, šiuo metu niekas ne
žino, nes dar nėra nei žmo
gaus, nei mašinos.
V. Pašllys, senas lietuvių
kolonijos gyventojas, ramaus
būdo aukštaitis, 52 m. am
žiaus, plieno įmonėje Išrdirbęs 25 metus. Šį tragišką
momentą Išgyvena jo žmona
Albina, sūnus Algis Ir duktė
Vilija su šeima. Šios miste
rijos vystymąsi seka visa
lietuviškoji kolonija.
Zp.
Aukuras į Torontą
Hamiltono LDMT Aukuras
šeštadienį, sausio 17 dieną
Toronto Lietuvių Namuose
stato linksmą A. Rūko 3-jų
veiksmų komediją " Bumbu
lis ir Dundulis
Tai links
mas, kaimiško pobūdžio Ir
pilnas jumoro veikalas, vi
suomet žavėdavęs savo pa
prastumu,kaimiška Išminti
mi. Hamlltonlečlal prašomi
paremti mūsų kolonijos teat
rą Ir gal net pirmą kartą
apsilankyti puošniuose To
ronto L tetuvių Namuose.
Pradžia 7 v. v.
K. B.

GAUTA PARAMA

Lietuvių
Bendruomenės
valdybos rūpesčiu Iš Dauglakidtūrlnlų Reikalų Minis
terijos /Secretery of States/
Bendruomenės
reikalams
gauta - $ 500. oo Ir " Mal ronls "šaulių būrio veiklai $ 300. oo.
" Maironis " šaulių būry
je narių skaičius gausėja,
tai labai džiugus reiškinys.
Nauji nariai įstojo: J. A. Gataučial, E.K.Švležlkal. No
rintieji įstoti į " Maironis "
šaulių būrį, kreipiasi į val
dybą : J. Staškų, J. Labucklenę ir kt.
T K
Vi. Putvlo šaulių kuopos Tnėgžjų teatro
reŽisorė A. Dargytė Mirgos rolėje ir A.
Stankus —Gimbuto per “Aukuro" įkurtu
ves, praeitais metais. Nuotr. B. Tarvydo.

Gerai papietavęs Ir Išgėr pas, gerai kondensuotas, o
ręs pakartotiną stlprumėlį, aktorių - mėgėjų valdyba Ir
vienas pilietis kreipiasi į humoristinis lietuviško kai
greta sėdintį kaimyną Ir pa mo buities pavaizdavimas,
siklausia, ar jis tebesąs pataisė įsisiūbavusias nuo
raudonas ? Visi prie to pa taikas .
Nežiūrint, kad komedijos
ties stalo buvę svečiai nu
Intriga
buvo silpnoka Ir kai
stebę sužiūri į prakalbėjusį
kuriose
vietose net dirbtina
tėvynainį. O vienas net pa
/
Zitos
Skarutės
pakartoti
siteirauja, kodėl jis turėtų
nas
laimėjimas
loterijoje
/,
būti raudonas ?Otas, nieko
bet
būdingesnės
nuotrupos
nelaukdamas, tuojau Ir pa
aiškina. Vakar jis buvęs šau su viską nugalinčia jaunųjų
lių rengtame kariuomenės meile Ir piršlybom, praėjo
šventės minėjime Ir dėl su sklandžiai.
Nors tikrumoje, savo te
sirinkusių -tiesiog minios pasielgimo, jis raudonavęs matika, tiek vaidinimas, tiek
po jo įvykę šokiai, ar pra
Iš gėdos.
Prie stalo esą svečiai tuo vesta loterija, nesiderino
susidomi. Ypač tie, kurie nei su šventės rimtim, nei su
vakar buvo Prisikėlimo pa minimos kariuomenės au
rapijos salėje, ateitininkų kom. O kaip vėliau jis paty
rengtame Havajų vakare. Kai ręs, kai kurie buvę Lietuvos
kurie net apgailestauja ne kariuomenės karininkai at
atėję į kariuomenės šventę. sisakę net dalyvauti tokiame
Tuo pačiu jis pasiklausta parenglme.
Bet šiaip ar taip, vaidini
apie Lietuvių Namuose įvy
mą jis labai vertinąs. Ypa
kusį minėjimą.
Apie tai pilietis ir nori tingai, kad kaip tik tekiu
pasakyti, kad vienu metu jis momentu " Aitvaro" vaidin
nežinojęs net kas daryti. tojai sugebėjo praskaidrinti
Taip jam buvę nepatogu už susirinkusių nuotaikas.
Staigmenų tarpe buvęs
s avo taut leč ius.
Tiesą pasakius,pradžioje M. Abromaitis,, gerai atli
viskas buvę gerai : ir jau-* kęs Adullų berno vaidmenį.
nutė pranešėja V. Jakaltė, Toliau E. Juknienė, vaidinu
pakvietusi
Putvlo
šaulių si našlę Adullenę, siuntė
kuopos pirmininką prie mik berną pavalgydinti karves
rofono, ir
S. Jokūbaičio /ne pašerti/. Iš jaunesniųjų
trumpas įžanginis žodis, ir teatralų paminėtina Adullų
latvių, bei estų atstovų svei tarnaitė, kurią vaidino R.
Draugelytė, laimėjusi lote
kinimai.
Bet viskas prasidėjo, ka rijoje stambią sumą. Aduileda kalbėti išėjo konsulas, nės sūnų Miką vaidino P.
dr. J. Žmuldzlnas. Kol gar Šturmas. Šis vaikinas pa
bės atstovas Kanadai kalbė sirodė teks pasyvus, kad
jo 15 mln., dar buvo nieko nepajėgė užkariauti jam pa
Kai prelegentas, baigęs sa tikusios merginos širdies.
Geriausiai pasirodžiusią
vo turiningą, dienos minčiai
pritaikytą
žodį, pradėjo tenka laikyti Adullenės duk
skaityti ištrauką iš savo ne rą Llulę, kurios vaidmenį
senai išleistos novelės"Run- atliko L. Nekrošienė. O becė Dandierlnas" irgi dar bu slplršdama jų ūkyje tarnau
vo nieko. Bet visa velniava jančiam bernui / Abromai
prasidėjo, kai konsulas iš- čiui / ji buvo kiek net per
tęsė savo skaitymą. Salėje gyva, per patraukli Ir per plbuvę
žmonės,
matydami kantlška paprastos ūkinin
svarbiausią kalbėtoją, ver kaitės rolei. Ypač, kai pas
čiant puslapį po puslapio, ją, savo ruožtu, atvyko pa
pradėjo nerimti. Jie pradė sipiršti mažai p r imatąs, bet
jo ūžti, garsiai kalbėtis ir turtingas kaimynas - tikras
protarpiais net ploti. O gerb. kelmas S.Ramanauskas. Sa
autorius, priimdamas tai už vo patrauklumu, Išvaizda ir
paskatinimą, toliau sau skai veiksmu Lilija geriau tiktų
kurtizanės vaidmeniui, aukš
tė.
Tuo atveju padėtis tapo tesnės kvalifikacijos, Išsi
tekia nebemaloni, ypač jam, lavinusios, .apsukrios Ir
kaipo lietuviui dėl savo tau gražios moters / kaip čia
tiečių elgesio. O įsisiūbavu apibendrinama ' ” high so
si salės minia jau taip ne - ciety " / apimtyje.
Scenovaizdžio -lietuviškos
bekantravo, kad jis pradė
jęs bijoti dėl galimo nušvil pirkios paruošime daug dar
bo įdėjo K. Imbrasaltė. Ar
pimo.
Bet autorius pagaliau su tistus grimavo V. Balčiūnai
prato
salėje vykstančias tė, o režisavo A. Dargytė.
nuotaikas ir skaitymą užbai
gė.
U8SM LIETUVIŲ NAMAI
Gerai, kad visa tai patai
/Lietuviu Namų žinios raito:/
sė prasidėjęs vaidinimas.
Tai buvo S. Kapnlo 2 veiks AR TIKRAI MES GIMĖME
NUOGI ?
mų komedija " Plutelė Ir pe
Aštuoniolikto šimtmečio
lės ".Vaidinimas buvo trum
antroje pusėje prancūzas
J. J. Rousseau yra įplršęs
mintį,kad visi žmonės gims
ta " nuogi ”, t. y. vis i lygiai
į pasaulį nieko neatsineša.
Aplinka Iri auklėjimas žmo
nes padaro skirtingais. Nors
ši nuomonė dabartinių moks
lininkų yra visiškai atmes
ta, tačiau labai daug ir mūsų
lietuvių ją remia savo
sprendimus, tai gal ir verta
ją pasvarstyti.
Nesigilinant į kūdikių,in
dividualines ypatybes, nauja
gimiai Brazaitis, Jonaitis,
Balsys ar atrastas pamesti
nukas į šį pasaulį atėjo aiš
kiai
nevienodai aprėdyti.
Pirmieji trys atsinešė ne
matomus, , nes veriamus Bra
žalčių, Jonaičių ar Balsių

skolinkis
------------------- ,
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
8’/2%
7’/2%
8’/4%
6%

už
už
už
už

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

PARAMA
IMA:
9’/2% už asm. paskolas

9V2%

už

mortgičius

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro;
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų;
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonas 532-8723
Toronto, Ontario, M6P IA6

aprėdalus. Paskutinysis tų štamas kasmet. Teks choro
aprėdalų negavo. Jo gyveni- dalyvių suėjimas ne repetlmokellonės sąlygos sklrtln- cljų o koncertų metų yra
gos, nes neturi tapatybės naudingas, nes choristai turi
įrodymų. Atseit, mes gtm- progos viens kitą pažinti
darni gauname aprėdalus, laisvo suėjimo metu. Klek
kurių gyvendami ne tik ne- gaila, kad dirigentas ir kenumetame, bet ir norėdami lėtas choristų negalėjo daištlkrųjų negalime numesti, lyvautl. Dalyvavo apie 60
Kai mes Iš savojo gimtojo asmenų. Iš dalyvavusių su
krušto išvykę , pakliuvom į dėties „buvo aišku, kad per ’
kitų tautų didelius skaičius, šluos metus choras " Var- t
mes tuojau pajutome, kad pas " labai pajaunėjo. Jau
mūsų nematomas tapatybės dabar didelė dalis Varplečlų
rūbas labai reikalingas, nes yra Kanadoje gimę. Malonu,
pagal jį mes esame kitų kad " Varpas " nebesensta,
vertinami. Kartais tas ne- bet jaunėja ir stiprėja. Pomatomas ir nesveriantis lie-būvis buvo
gyvas, daina
brio rūbas mums padeda, o skambėjo.
kartais net pasunkina, bet • Lokio administracija sveklekvlenu atveju mes nesi- talnės lankytojams stenglajaučlame nuogi, neturį jo- si sudaryti įvairių patogumų
klos tapatybės. Tapatybės ir malonumų. Tik nesenai
turėjimas yra kiekvienam Lokyje pastatyta spalvota
svarbus, nes tapatybės alš- televizija,kad svetainės lan
kus
įrodymas duoda jam kytojal pačioje svetainėje
pradinį atramos tašką.
galėtų sekti sporto įvykius.
’ Tačiau namaža lietuvių Dabar svetainė Lokys žada
pagalvojo* kad gal jam būtų duoti Algio Dlmsklo muzi
programą. Muzikinė
geriau nusivilkti tą jau kinę
gimstant atsineštą lietuvių programa Lietuvių Namuose
rūbą Ir užsidėti kitą šiuo svetainėje Lokys bus duoda
metu gal geriau atrodantį, ma kas ketvirtadienį ir
gal madnesnį.Talp galvejan penktadienį nuo 9 vai. vakaro
tieji labai apsirinka, nes tas Iki 1 vai. ryto. L. N. nariams
madnesnls rūbas, kuris ki įėjimas į programą veltui.
tiems taikytas tūkstančius • Po naujų metų gyvenimas
metų, per metus, kitus, de tikrai nesustos. Jau nuo sau
šimtį ar net šimtmetį nebus sio mėn. 17 d., šeštadienį, į
galima prisitaikyti Tau, lie Toronto Lietuvių Namus attuvi, ir numetęs savąjį lie bumbės ir atdundės iš. Ha
tuvišką - liksi nuogas, be miltono teatras Aukuras su
tapatybės Ir lengvai pažei linksma S. Rūko komedija
džiamas.
"Bumbulis Ir Dundulis ”.Po
Geriausia išeitis mums, vaidinimo seks smagūs šo
patekusiems svetur, ne nu kiai. Lietuviai, tą dieną atmesti šimtmečiais mums slžymSclte kalendoriuje,kad
pritaikytą rūbą, bet jį ge neužm irštum ėte.
rinti, tobulinti. Geriausia • Daugelis sekmadienio po
tą mūsų gimstant atsineštą piečių lankytojų mėgsta po
rūbą padaryti patrauklų, kad pietų išgerti]kavos,suvalgy
jį pamėgtų tie, tarp kurių ti skanių pyragų. Standartlmums tenka gyventi ir jie nlai kepyklų pyragai kai kam
mus noriai priimtų į savo nelabai patinka. Jie džiau
tarpą su mūsų nuosavu tau gtasi gavę su kava namie pa
tiniu rūbu.
gaminto pyrago.Lletuvtų na
Kūčios Ir Kalėdos tebūnie mų sekmadienio popietės
mums patogus laikas apie dažnai gauna lietuvių šeimi
tai pagalvoti.
ninkių pyragų. Pastaruoju
• Pereitą penktadienį, gruo metui). J. Dovydaitienė yra
džio mėn.5 d., Lietuvių Na ta geroji Lauinė, kuri Lietu
mų Gedimino Pilies menėje vių Namų popietes aprūpina
įvyko choro ” Varpas ” cho savo darbo pyragais. Sek
ristų pobūvis su užkandžiais madienio popiečių adminis
ir Išgėrimais. Panašus po tracija jai nuoširdžiai dėko
būvis Varplečlams suruo- ja.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6psl.
6
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Rengimo komiteto pirmi
ninkas Ignas Petrauskas ati
daręs minėjimą, pavedė jį
pravesti jaunam šąullul Ša
rūnui Glrlnlul. {sceną buvo
pakviestas Kanados kariuo
menės majoras R. V. Paukš
tasis, kuris skaitė paskaitą
tema : ” Kariuomenė yra
valstybės įrankis ”, Trum
poje, bet Išsamiai paruošto
je
paskaitoje maj. R. V.
P aukštaitis palietė taip pat
Ir šiandienines ateivių pro
blemas, patardamas moky
tis Iš praeities,bet gyventi
Ir veikti dabartyje.

nų, tarp kurių buvo Ir visų
H. Adomonio nuo t rauko j e dr. Jo
nas Daugirdas stovi už K. fialmėgiama daina "Aras”.
taitės, A. Ądomonio ir šalia: V.
Programai pasibaigus Ir
Adomonytė, dr. \. Stankus ir J '.
'kalvaitis, Studentu Sąjungos su
LIETUVOS KARIUOMENĖS
jos dalyvius apdovanojus ro
važiavimo metu Montrealyje.
Šventės minėjimas
žėmis bei dovana, LK Min
daugo
šaulių kuopos pirmi VIENU LIETUVIU DAUGIAU
Lietuvos kariuomenės
ninkas
V.
Sušlnskas Iškvietė
Montreallo lietuvių kolbŠventės minėjimas Montreaį
sceną
Ir
pristatė apdova nlja praturtėjo nauju 1 lėtuvlu.
lyje - Šiemet sutraukė didoką
nojimui Dr. P. Lukoševičių Ir ne naujagimiu. Iš Čikagos
dalyvių skaičių palyginus su
Ir Z. Lapiną. Jiems KLB atvažiavo Jonas Daugirdas ,
praeitais metais. Minėjimo
Montreallo
apylinkės pir baigęs chirurgiją. Kaip re rengimu rūpinosi sudarytas
mininkas
J.
Šlaučlulls
pri zldentas dirbo Royal Vlcto rengimo komitetas Iš trijų
segė
šaulių
žvaigždės
ordi
 rla ligoninėje. Dabar San
asmenų:T.Petrauskas - ats
nus už nuopelnus lietuvybei. Mlchel ir Bellechasse Ilgo tovas nuo LK Mindaugo šau
Šaulių žvaigždės medaliais nlnėse
dirba Emergency
lių kuopos, A. Kalvaitis už Ištikimą tarnybą Šaulių skyriuose. Atrodo, kad jis
atstovas nuo LKVS ” Ramo
Sąjungai Ir už visuomeninę gabus Ir kalboms, nes varto
vės ” sk. Ir B. Kirstukas nuo •' Neringos ” Jūrų šau
Antroje programos dalyje veiklą buvo apdovanoti šau ja ne tik anglų, bet jau Ir
lių kuopos.
Išstoję šeštadieninės mo liai J.Babrauskas Ir B. Kas prancūzų kalbą. Montrealy
Minėjimas
pradėtas 23 kyklos mokiniai Ž. Jurkutė peravičius. Jiems medalius je žada pasilikti kelis metus.
lapkričio 1975 m. Ir tą dieną Ir R. Staškevičius padekla prisegė LK Mindaugo šaulių Po to, sako , aps ispręs , ar
buvo atnašaujamos šv. Mi mavo kelis eilėraščius, po kuopos garbės narys,Aušros pasidarys Kanados piliečiu.
šios abiejose Montreal lo lie toMontreallo lietuvių visuo Vartų parapijos klebonas
Individualistas, tačiau gra
tuvių parapijų bažnyčiose. menės mėgstamos daininin kun. J.Kubilius S. J.
žiai įsijungė į mūsų gyveni Atnašaujant šv. Mišias už kės sesutės I. Ir R.Lukošemą:mėgsta dainuoti ir daly
Baigi amą j ame žodyje
žuvusius Lietuvos laisvės vlčlūtės paįvairino“ koncer
vauja AV parapijos chore,
kovotojus bei karius Aušros tinę programos dalį savo T. Petrauskas padėkoja vl- mėgsta piešti;Iš jo dovanoto
Vartų bažnyčioje, organiza dainomis. Vėliau
Aušros slems už skaitlingą dalyva paveikslo Jaunimo Kongre cijų atstovai dalyvavo su sa Vartų parapijos vyrų okte vimą Irypač maj.R.V.Paųkš- sul paremti loterijai, atrodą
vo vėliavomis. Po pamaldų tas, vadovaujamas solisto A talčlul už įdomią Ir turinin kad jumoro jausmo jam irgi
įvyko Iškilmingas minėjimas Kebllo Ir
akomponuojant, gą paskaitą. Po minėjimo netrūksta.
parapijos salėje.
Mme Roch, atliko keletą dal- dalyviai galėjo pasistiprinti
Montrealls, sakosi, jam
čia pat veikiančiame bufete, patinka dėl prancūzų, kurie
kuriam vadovavo ” Nerin įneša daugiau europletlškos
gos "Jūrų šaulių kuopos narė
nuotaikos.
G. Kazlauskienė.
Jo tėvai ir bro’ls gyvena
Reikia pažymėti, kad šie Ch i cagoje.
Su mūsų jaunimo grupe iš
met kaip Ir kiekvienais me
vyko
į Pasaulio Jaunimo
tais, prie bažnyčios buvo
Kongresą,
į Pietų Ameriką .
renkamos aukos karo Inva
Staigus
šaltis
jo, atrodo ,
lidams, kuriems* suaukota
virš 89 dol. Taip pat susu irgi negąsdins sugrįžus, nes
mavus Išlaidas bei pajamas, mėgsta slidinėti.
Tad montrealIečiai gal susidaręs
likutis sumoje
voja,
kad jis labai tinka mū
59-25 dol. paskirtas Jauni
sų
grupei,
ir labai reikalin
mo Kongreso reikalams.
Nijole Bagdžlūnlenė gas-Ir tikisi, kad Kanados
pilietybė ku'o toliau, tuo la blau jam atrodys vii lojanti.?!
s.Cmci'i (Izzarniai
Daug sekmos ’.
b.

montreal

L.K. Mindaugo saulių kuopos pirm. V. $ušinskas šaulius ir kitų organi
zacijų dalyvius su vėliavomis išveda iš bažnyčios po pamaldų.
Nuotrauka A. Kalvaičio.

( Mike Rutkauskas )

• Šv. Kazimiero parapijos
kom iteto pos ėdis s aus lo 1O
d. vakare. Bus pateikta apyskalta ir išrinktas pirmi
ninkas, vietoje J. Asipavldflaus

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

477-G DELMAR Ave.

FINA IMI

TEL.: 694-1037

pointe claire. P.O. H9R 4A5

(MIKE RUTKAUlKAtl
TEL. 695-0370

PLAZA FINA

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą
paprastu ir oro paštu
Dovanot 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 automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19?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. vokoro.

ummu Ba|tic Exporting
Savininkai S. Ir F. Janavičiai

Telefonas LE 1-3098

V BaČėnaS Al/ Seasons Travel, b.q.
2224 DUNDAS STREET W.;
TORONTO, ONTARIO
Mil

Visais kelionių reikalais
betkur pasaulyje skambinti

IX*

DIDELĖ

NUOLAIDA

tel. 533-3531

KAINŲ (iki 60%) SIUNTINIAMS

UETUVAO
Rusvas

Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir svorkoms - limtoprocentinė ralis
— pusė kainor.
Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnonė arba polyester’io - nuolaida iki 60%.
Skarelės vilnones arba Silkinas ir nouįdUsiais piešiniais.
4
Megztukai, golfui ir puloverieiai - didžiausias pasirinkimas specialiomis

kainomis.
_ __
Moteriški paltai-Borgana (art..fur) įvairaus dydžio tik S 4V.JU.
Vyriški megzti marškiniai (kanodiški) - pusė kainas. Taipgi, daugybė
kilu daiktu, reikalingu Lietuvoje.
Siuntiniu, ,iunėlomo pooro,tu ir oro požfu. Priimame ui.ekrmu, outomokr
Jo/dyruvom., televizijoms, pinigu Corliiieoie, ir kr. (Turime 22 metu eerynmąj.

Profome ulrltl Ir į.iriklnii^m n
PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd.,
n, O.L, Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 • 909 8.

MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS
MISE-AU-POINT - REMORQUAGE
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE
TUNE-UP - TOWING
216 BOUL. HYMUS
POINTE-CLAIRE

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. —

'CHRYSLER

Tel. 366*7281

Į

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS(Body) TAISYMO
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.
(Lietuviams duodame spec i ai i Cį nuol aido)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS
PRODUKTAIS.

Ron — Arūnas Mockus.

Savininkai V. $ušinskas & San, tai. 389 -057 1.

DUSTER

-

-

CORDOBA

-

FURY

-

GRON

PLYMOUTH

-

FURY_________

DIDELIS PASIRINKIMAS CHRYSLER
GAMYBOS AUTOMOBILIŲ, NAUJU, IR
VARTOTU. YPATINGAI PRIEINAMO
MIS KAINOMIS IR PO PARDAVIMO rGARANTUOTU APTARNAVIMU.
Kreiptis pas agentūros atstovų (Ron)
Arūnę Mockų.

(Dirbės 2 metus Trans Island Co.)

NAUJI IR REMODELIUOTI
KAILINIAI, KEPURĖS,
STOLĖS IR KITI
IŠDIRBINIAI.
Taip pat priima apsaugai (storage). Viskam kainas
atiminamos - fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-2912

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO
.

NIEKO

RATNER, B.P.H. L. PH.

NEKAINUOJANTIS

IR

GREITAS

PRISTATYMAS

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
89 Orchaid Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas
otliekmnas sąžiningai ir ar iainamomi s kainomis.
tai. 366-6237- 3896.

VEIKIANTI

7576 CENTRAI!

LASALLE

-

365-0770

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation
Harding — Bigelov — Celanese — Kraus
— Burlinaton — Venture —

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju
Vasaros laiko saugojimas
(Storage)'

6J96 BonnaMvne Avė. VerdLun, Montreal.

ĮSTAIGA

ROBERT RICHER

JUOZAS GRAŽYS
•
•
•

-

PAŠTO

TEL. 365 6111
RES 366 0066

ĮVERTINIMAI
PIRKIMAS
NEKILNOJAMO
TURTO
PARDAVIMAS
PASKOLOS
PASKOLOS
Visokeriopi kiti patarnavimai
_

.

»-

Immeubles RICHER Realties Enrg.
COURTIER - BROKER

7687 CENTRALE
suite 3O1
LASALLE. QUE
H8P 1 L7

Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams 1
Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
Įrengimai. Goziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.
Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE
366-0330
LASALLE,

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

•
•
•
•

Mano specialybė ir laiptą bei sienųjšklojimas.
Padarau madingus pakeitimus.
Pristatau į namus pavyzdžius.
Padarau išmatavimus ir
įkainavimus nemokamai.

Skambinkite tel: 768 - 6780 — 7962

dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. M'1
De LaVerendrye, pre Lapiene ir vandens kanalo. Tel. 365-4

7 psI.

1976.1.6
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NL REIKALAI
Su šiuo numeriu pradeda
me 1976 metus. Redakcija Ir
bendrovės Valdyba skaityto
jams linki sėkmingiausių
metų
Dėkoja už kantrybę ,
kai praėjus loję savaitėje laik
raštis neišėjo, nes spaustu
vės turėjo šventines atosto
gas.
Pasibaigus seniesiems Ir
pradedant naujuosius metus,
lalkraščlole Idėjai—NL spau
dos bendrovės valdyba buvo
susirinkusi aptarti lalkraščlo leidimo padėtį. Realybė
je, panagrinėti kaip toli pa
lietusi Infliacija laikraščio
leidimo finansinį pajėgumą.
Nesunkiai ėjosi svarstyti, nes

visiems buvo aiškus vienas
klausInys, kad niekados Ir
niekur pasaulyje lietuviško
laikraščio leidimas finansiš
ku Išskaičiavimu nėra ver
tas. Ir, kad "Nepriklauso
ma L lėtu va" niekuomet ne iš
sivertė be šalutinių pajamų.
Tad Ir Infliacijai siaučiant,
tos pajamos tikima, nesuma
žės.
NL negali skūstlslaikraš
čio skaitytojų nuoširdumu,
nes jie mokėdami prenume
ratas įstoja į rėmėjų eiles
arba prideda aukos pavldale.
Nemažai tokių esti organiza
cijų valdybose, kurie organi
zacijų vardu tiesioginiai ar

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujom skaitytojui
tik už $ 5.00 m e t a m s 1
Prašome iškirpti ir prisiųsti
su virš nurodytu------------------------------------------------------------prenumeratos
' Pdvardė ir vardas)
mokesčiu.
----------- ———------------------------------ ;
'Tikslus adresas)
_______
‘ '

LEFEBVRE & ROBERT
AMf UBLIMĮNT - FUKNITURĮ

,
į

per įvairius skelbimus sutel
kia paramą laikraščiui. Lei
dėjai turi viltį, kad tokių as
menų lietuvišką dvasinį turtą
Ir Infliacija pavergti nepa
jėgs.
Jeigu reikėtų kuo nusiskus
ti, tai nepaslaptls prasitarti,
kad NL administracija turi
keliolika asmenų, kurie ne
drįsdami atsisakymą pra
nešti ar gal kitų Išskaičiavi
mų vedami, uždelsė Ilgiau
prenumeratų apsimokėjimą.
Suprantama, susidarius di
desnėms sumoms gali būti
nepajėgumas vienkartiniai
apsimokėti. Todėl prašome
nesivaržydami siųskite sko
lą dalimis, kad tik neliktu
mėte lietuviško spausdinto
žodžio nuskrlaudėjals. NL.

Litas

TREČIOJO DEŠIMTMEČIO
ANGOJE
Trečiąjį savo dešimtmetį
pradėjome
labai sėkmingai.
1
i Unijos kapitalai per šluos me
tus padidėjo daugiau kaip vte'
nu milijonu dolerių. "Lito"
balansas jau vlršyja sešlus
Į
į

m Ui jonus. Tokį rekordinį "Lh
to" augimą galėjome atsiekti
tik dėka tamstų visų aktyvaus
dalyvavimo unijos operaci
jose. Nėra abejonės, kad Ir
sekantieji 1976 -ji metai bus
toki pat s Nemingi, jeigu tik
ir toliau mes visi dirbsime
pasitikėjimo Ir solidarumo
dvas loję •
"Lito" balansas lapkričio
mėn. 30 d. buvo $6,017,458,
kai 1974 m..per tą patį laiką
buvo — $4, 964, 852.
" "Litas šiuo metu moka 6%
už einamąsias sąskaitas,- 8%

už taupomąsias sąskaitas,
8, 5% už taupymo planą se natvel, 9% už vienų metų ter
minuotus Indėlius, 9, 25%už
dvejų Ir 9,75% už trejų me
tų Indėlius.
"Lito metinis susirinki mas įvyks kovo mėn. 20 d.
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Savo trijų metų kaden
ciją valdyboje šiais metais
BEAULIEU,

užbaigs A. Kličlus, S. Kęs gaila' ir Iz. Mallška, Kredi
to komisijoje —-J. Adomonis
Ir revizijos komisijoje— J.
Maskeliūnas.

• Vladas Juodis prieš klek
laiko apsivedė Bronę Šuls
kytę JA V-se, kuri jau atvy
ko gyventi pas vyrą į Montfrealį.

CRtTE

GARNEAU,

Conseillers juridiques - Title Attorneys

čffo&Z'lt ^ŠzauLizU
NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju La Salle miesto savivaldybei, LaSalle

Case-Popular bankeliui.

MONTREAL WEST

kreipiasi. Intarpe

ir

Visiems kitiems, kurie tik Į mane

lietuviams.

AUTOMOBILI

PARDAVIMAS

Pontiac ★ Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

ĮVAIRIU

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

BALDU
PER

261 St. John's Road

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

KRAUTUVĖS
Sol., Monogar
(Liatuvi* atttovoi)

3

AUKŠTUS

PASIKALBĖKITE SU

363-3887

tASAlll
300-1283 (DKCORATION)')

TRIUMPH
PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ

PASITARNAVIMU I

muj montreal west

e Didelis pąsirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CKMTRALE -♦eAVENUf

697-3333
——------------------------------------------------ - -----------------------

IEO GUREKAS

• Užeikite ir įsitikinsite, kad įm°n®ie baldai yra
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

POJNTECLAIRE- SHOPPING CENTRE

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J
PASINAUDOKITE I
-Managaniu

j TB43 eeWTRAUl

CENTRE AUTO CLINIC

automobile

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS

11 WESTMINSTER
SOUTH
I At the sM of 8herbft%Ae Sfrsff W»t1)

489-5391

_________________ '

TUNE UPS, BRAKES
MOTOR a TRANSMISSION, ETC.

TIL.I 036*0417

738 LAKIBHORI DRIVE

GERA PROGA
Puikiai įrengta Ir net kilimu išklota
NL redakcijos žemutine patalpa. Isnuomuojama susirinkimams bei kito
kiems reikal am s.

Dr. J MaliŽka
Dantų gydytojas
—

• —

1440 rite Ste-Catherinc Ouest

LAUKIU APSIMOKANT ILGIAU
ATSILIKUSIUS Laikraštis

Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528

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)

DR. A. O. JAUGEL1ENE
Dantų gydytoja

DR. V. GIRIŪN1ENĖ
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL P Q-

5330 L'Ahomation Blvd,
Montreal,

Tel.

@ Royal Trust

dorval

265-3635

Tel. 932- 6662; namų 73’- 968 1.

Dr. A.S. Popieraitis

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTEBAITIS
254-4566

/ Namų — 72 1-06 14

B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C-. E.B.C.S.ic’

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West,
Suite 215, Montreal 109, Que.

G

Tel. 931 -4024

PHARMACIE

aanon

* ROBERT GENDRON

7626 CENTRALE LASALLE
ATIDARA

NUO 9 VAL. RYTO IKI

LPH.pROP.

366-9742

GALVOJATE

PIRKTI

AR

PARDUOTI?

NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALT - BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.
445 Jean Talon .West. Suite 395,
-"X"
Tel: 273-3442, 273~- 9 18 1, 737-0844.
Foto E.M.L.S.
Montreal, Que.
Sistema.

GREMLIN 1975
6 clllnderių 232p.c.
reguliariu Įrengimu
pagrindinė kaino

MUSŲ FIRMA
NUOŠIRDŽIAI
JUMS
,
PASITARNAUS •

MATADOR 1975

2 durų coupe 6 cllinaeri^
reguliariu [rengimu
pagrindine kaina

PASIKALBĖKITE SU MANAGER - ABE BASERMAN
inspekciniai 37 patikrinimai
pagrindinių dali^
speciali apsauga valiavime

nesudėtinga , bet tvirta
garantija
100% 12 mėn. arba 12,000

fabrikinė garantija)

AUTOMOBILE LIMITED
860 Tascheteau. Greenfield Park

Greitas ir tikslus patarnavimas!

•

676-7901

11 V AL. VAKARO

Td- Bus-: 7223545
VIETA GERAI

PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. iSganaitis, BA, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405.
Montreal, P.Q.
- Tel: 871 - 9644, namu* 678
- 3660.
v
NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.c.L.
5 Place Ville Marie IBM Building
Suite 4 17, Montreal, Que.
Tel. 87 1- 14 30

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBĖ

e

GYVYBt

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

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
tel.727-3120

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bjl, B.c.L,
168 Hotre Dame Street E.fiuite 205.
Tel: 866-2063; 866-2064

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

Agentūra

Namų 376-3781
veikia nuo 1945 m.

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

MOKA Už:
Einamąsias s-tas______ ___6.0%
Taupomąsias s-tas
8.0%
Term, inde— I m. •%
Term. tad. — Z m. S, 25 %
Term. tad. - 3 m. 9.75%
Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki S2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
11.6%
Nekiln. turto
10.75%
Čekių kredito ___________ 16.0%
Investacines nuo _________ U.U%
Nemok, gyvybės ąpdr. iki $16.000
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniai s, 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 nedirbam*
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8 psl.
8

