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Stipriame ir energingame
žodyje jis sužaair..* respektą
sau ir duoda vilčių atstovąuProgresyvlejlkonservato- jamal partijai. Jis akcentuo
rlal, susirinkę Ottawon į ja žodį 11P rogre s yvlie j i kon
konvenciją 22 vasario, išsi servatoriai”.
Joe Clark yra inteligentiš
rinko savo naują vadą- Joe
kas,
respektuojamas visų .ir
Clark.
talentingas,patyręs
politinis
Aštrioje
kompetlcijoje,
organizatorius.
Jis
laimėjo,
ketvirtuoju balsų skaičiavi
mu Claude Wagner pralal - kaip diskutuojama, nes turė
jo mažiau priešų, negu kiti
m ėjo 65 balsų skl’ tumu.
Joe Clark yra 36 m. am kandidatai Ir buvo daugiau
žiaus, MP Rocky Mountain kam priimtinas.
Jis pabrėžtinai parodė sa
Albertoje, pats jauniausias
vo
respektą netikėtai ir ar
parlamentaras. Laisvai kal
timais
balsais pralaimėju ba, kaip ir jo žmona,pran
slam Claude Wagner,prašy
cūziškai.
Savo kalboje parafrazavo damas jo paramos.
Claude Wagner, spartie
žinomo
Quebec’o
poeto
tiška!
atlaikęs smūgį,
su
Gilles Vlgneault gars los dai
sivaldžiusiu
veidu
pas
įsakė
,
nos posmą ” Mano kraštas
Kanada yra ne tik žiema,bet kad”dldžloji svajonė/kvebekraštas visų metų laikų ir klečlo vadę/ dabar turi būti
pakankamai didelis sutalpin pervesta į lojalumą naujam
ti daugiau negu vieną kultū  vadui”.
Padėkojo vis lems,kurie dir
rą”.
bo
šiems rinkimams pra
-”Aš esu pasiryžęs laikyti
atvirai aktyvią partiją, kuri vesti ir ragino dirbti bend
galėtų būti buveinė visiems rai krašto gerovei.
Robert Stanfield pat virt i kanadiečiams”,- patvirtino
no
patyrusio politiko Ir žmo
jis savo kalboje.
gaus žodžiais, kad "reikia
didelio žmogaus pralaimėti
rinkimus". Sveikindamas J.
Clark- linkėjo partijai vie
ningame.
Senas vilkas politikos plo
tuose J. Dlefenbacker’is atydžlal sekęs kiekvieną kai bėtoją, aktyviai
dalyvavęs
konvencijoje, parodęs savo
pasirinkimą
palaikydamas
Wagnerį, po rinkimų sėdė
jo susimąstęs.
Konvencija buvo labai gy
va, jautėsi tikras rūpestis
Kanada ir krito- į akis nev ci
R. Stanfield
garus rinkimų pi a* ėdimas.
KONSERVATORIŲ naujas
LYDERIS - VADAS

kas, J. Giedraitis, J.Audė
nas, St. Lūšys pasisakė dėl
pranešimų, kuriuose yra la
bai daug diskutuotinų klauslHua Kuo -feng tapus minisPasaulinės Baltų Santalkos mų ir todėl, jų ne išstudija
lš VLIKO VEIKLOS:
terlu pirmininku, nustebino
paskutiniame posėdyje rota vus, negalima darytlkonkrenet dlž tuosius pasaulio dip VLIKo Tarybos posėdis į- cijos keliu vlenerlems 'me člų išvadų. Todėl Taryba pa
lomatus. Richard Nl on’ul
vyko 1976 m. sausio 23 d. tams vadovavimas teko lie vedė visiems trims pranešė
nuvykus į Kiniją Ir tekus su Kultūros Židinyje,Brocklyne. tuviams; pirm. -dr.K. Vallū- jams
padaryti sutrauktas
sitikti su naujuoju mln. pir
Valdybos vicepirmininkas mas, vlcep.-Jurgis Valaitis, konkrečias išvadas Ir kitą
mininku, šiek-tiek paaiškės Jurgis Valaitis Informavo /taip pat latvis Ir estas vl- kartą patelkti jas Tarybai.
jo laikysena JAV -blų atžvil Tarybą apie naujosios valdy ceplrm-kal/,sekretorius-A .
Posėdžiui pirmininkavo
giu, nors tai jis Išvyko kaip bos darbo sritis bendrai, Ir Sabalis, iždininkas- A. Ve Algis Sperauskas, Tautinio
privatus asmuo. Pasaulinio
Sąjūdžio atstovas, sekreto Išeinančias Iš Vilko Seimo dė ckas .
masto politikai spėlioja, kad nutarimų:
raivo Juozas Pažemėnas,
Kinai labiausiai simpatizuo a/ Vilko darbą plėsti, stlp Dr. Bronius Nem lekas, vl Vienybės Sąjūdžio atstovas .
ja Nl onul negu kuriam ki
rlnant Informacijų efektingu cep., pranešė, kad v-ba ap
tam amerikiečiui. Mat jie mą; b/stlprinti Tautos Fon svarstė jaunųjų Amerikos
LIETUVIU JAUNIMO
galvoja jo Išstūmimas Iš Bal dą; c/ derinti pagrindinių politikų lankymąsi Vilniuje,
KONGRESAS
tųjų Rūmų esąs buržuazinis
Lietuvos laisvinimo organi kur juos atlydėjo JAV amba
JAUNIMO KONGRESAS, į
trukas, atslremląs į JAV
zacijų vetklą;d/glaudinti ry sados Maskvoje pareigūnas .
prezidento pirmąjį vizitą
šius su jaunimu, ruošiant se Valdyba šiuo klausimu ruo - kurį suvažiavo^ lietuviškas
Klnijon.
minarus, teikiant specialios šia raštą Valstybės Departa jaunimas iš visų pasaulio
informacijos apie Vilką ir jo mentui. Be to,valdyba svars kraštų, y’a pagrindinė sąly
tė kai kurių kraštų, tarp jų ir ga santykiavimui, nes be
veiklą.
J ‘ V, diplomatų bei konsulų programos pildymo pačiame
GĖDINGAS ATIDENGIMAS
lankymąsi Vilniuje, kuriuos kongrese, jaunimas atliko
Prieš porą savaičių Ame tinti kyšių ' priėmimu,kol okupuotos Lietuvos Krem naudingą lietuvišką darbą jau
liaus pastatytoji valdžia pri besiruošiant irpoto, vygdant
rikos ambasados Maskvoje dirbo toje korporacijoje.
tarnautojai apkaltino Sovietų
Abudu patraukti atsakomy ėmė, dvi dienas vedžiojo ir jo nutarimus.
Lietuvių išeivija, nors ir
žvalgybą, kad
ji naudojo bėn.
vaišino. Dėl to, visų kraštų,
sveikatą žalojančius spindu
kurių diplomatai lankės i Vil išsisklaidžiusi po visą pa
STIPENDIJOS
lius pagauti
pasikalbėjimų
niuje, vyriausybėms bus pa saulį, liko Ištikima savo tė
The Immigration History siųsti atitinkami protesto vynei lt pajėgi išlaikyti kai bangoms ambasadoje.
bą, papročius ir tradicijas .
Tie splndullalbuvo naudo Research Center will again raštai.
offer
grants-In-ald
and
re

Tai buvo įmanoma, nes vist
jami viršutiniuose keturiuo
se aukštuose, kur politiniai, search assistantships during
Tarybos
narys Juozas augo ir bendravo Lietuvoje ,
kariniai, ekonominiai Ir dip 1976-77. Grants-ln-ald up to Giedraitis painformavo apie be i, pergyvenus tamsias die
lomatiniai
pasikalbėjimai $ 3.000 for travel and 11 - savo lankymąsi P. Ameriko nas, vist susibūrė skirtin
vlng expenses are available je ir pasimatymus su lietu guose kraštuose, ugdydami
vykdavo.
to
doctoral candidates, re viais. Buvo paklausimų ir lietuvišką identitetą.
Po t tokių spaudoje pasi
cent
Ph. D. s and established pasisakymų. į
Šių dienų jaunimas, gyven
rodžiusių straipsnių, nors oscholars.
Deadline for apdamas skirtingose sąlygose,
ficlallal rusų spaudoje tos
Vytautas Vaitiekūnas savo bręsta visai kitaip ir bend žlniok buvo paneigtos, spin licat Ions Is May, 1976. For
pranešime Iškėlė informaci ras tradicinis lietuviškumas
dulių Intensyvumas susilp Information contact:
jų sustiprinimo reikalą. J. pasidarė jau mažiau ir sun
Grant
in-aid-Committeee
nėjo, tačiau dar ne Iki nepa Valaitis
kalbėjo apie organi kiau besuprantamas.
Immigration
History
,
vojlngo laipsnio. Amerikos
zacinius
reikalus,
siūlė
"kai
Research
Center,
,
*
Viena
iš
pagrindinių
sąly

tarnautojai
reikalauja du
ką
keisti
statute.
Tarybos
826
Berry
Str.
,
St.
Paul,
gų lietuvybei išlaikyti yra
spindulių siųstuvus visai iš
nariai
A.Skėrys,
A.Vedec
Minnesota
55114
tarpusavis
santykiavimas .
jungti.
NAUJAS KINIJOS PREMJERAS
IR Nl ON’O VIZITAS

SAVAITINIU IVYKIU
APŽVALGA

CANADA - MONTREAL - (Established 1941)

BENDRUOMENYBĖS ■■

BĖGA IR PO VANDENIU

Bostone leidžiamas dien
raštis The Christian Science
Monitor, cituodamas Stock
holm© Expressen,sausio 23
d. įdėjo žinią,kad vieno so
vietinio laivo įgula 1975 m .
lapkričio 7 d. buvo suėmusi
laivo kapitoną Ir karininkus
Ir uždariusi į kajutę. Įgula
pradėjo laivą vairuoti į Šve
diją, bet buvo sulaikytas so
vietų povandeninio laivo. Kai
kurie 60 įgulos vyrų šoko į
vandenį gelbėtis nuo sovietų
bet buvo sugaudyti. Visa su
kilėlių įgula suimta.
Viena kita New Yoi’cc ra
dijo stotis, tą įvykį minėda
ma, sakė, kad įgula buvusi
lietuvių, o kita-latvių. Lai vas nuvarytas į Rygą.
NEATLIKO PAREIGU
PASAULINĖS BALTU SANTALKOS KOMITETAS. I* kairės I-ja eilėje: J; V ololtl s’(I let.). A. L ej In* (Ia)v.),

Sydney, N.S. 63 policijos
pareigūnų grupė buvo suspenduota už pareigų ne vyk dymą-neperženglmą piketą vimo linijos, kurią sudarė
Manual Workers Unija.
Policininkų pareigas, kol
vyks pas įtarimai, perėmė
RCMP pareigūnai.

A. Anderson (estas), K. Vallunas(liet.), U Grava (I atv ), l.-Pleer(est.), A. L ejin * (I atv.); j11 - i e eile je: P.S oar
(ėst.), D. Hazners (lot.), G. Mei erovl c s (I at.), J. Simonson (ėst.), E. V oil aste ( ėst ), A. Sabol f s (I let.), A.Vedec*
kos(liet.), H. Raudsepp (ėst.).

Nuotrauka Bruno Rozitls
•

KLB MONTREALIO

APYLINKĖS

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS ŠAUKIA
MAS

Likimo draugeiABI TAUTOS ATSIDŪRUSIOS TO PAČIO MILŽINO SPĄSTUOSE
IR TOJE PAČIOJE GRĖSMĖJE. ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBES
58 METU MINĖJIMO PROGA- VASARIO 24 DIENĄ, LINKIME

KYŠIAI GUNDO

Quebec Llcyjor Corp.
du
buvę vlce-prez.ldentai apkal-

IŠTVERMĖS IR VILTIES !

f Lictnvos '
'Eglinė
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D IENA,A UĖROS V AR

TU PARAPIJOS SALĖJE.
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LAIKRAŠTIS LAUKIA
JŪSŲ !
NL Bendrovės Valdyba yra nvtarusl
laikrašti siuntinėti tik už $5.00 pir
muosius po užsisakymo Kietus, t. y.
naujiems skaitytojams.
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PANORAMA
LIETUVOS GEN. KONSULO DR. J. ŽMUIDZINO KALBA
(Pasakyta Vasario 16 minėjime Toronte)

p'ž Lietuvos išlaisvinimą' Už ištikimybę Kanadai!
Pourla liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
For liberation of Lithuania! -For loyalty to Canada!

Švęsdami šią brangią su
kaktį, šias lietuvių tautos
valstybinės Išminties.Ir tau-,
tin ės
sąmonės apraiškos
metines, nors keliom aki
mirkom stabtelk Imt les Lie
tuvos
teisine padėtim po
Helsinkio Akto pasirašymo.

dvi skirtingas valstybių gru
pes ;
LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ
Pirmą grupę sudaro "da
lyvaujančios valstybės", t. y.
Second Class M>ail Registration No.
1952. Return postage
35 - los Helsinkio Akto sig
guaranteed.
Postagb paid at L achine, Quebec. Published
natarės, o antrąją - nedaly
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722
George
Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.
vaujančios bei Akto nepasi
rašiusios 4 Europos valsty
Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50, visur kitur —$ 10.00.
bės,
būtent; Lietuva, Latvi
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 <t. 'Atski
Tai penkiasdešimt ketvir ja, Estija Ir Albanija. Ir be
ras numeris 25
Adm. Ir redaktorius F. P r. Paukitaltis
taisiais, kai sovietai plimą jų vardais Išskaičiavimo,
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE H8P IC4.Que.
kartą pasiūlė sušaukti vadi sovietams nepageidaujamo,
T ei. (514) 366-6220
namą Europos Saugumo Ir yra aišku, kad tik apie jas
Bendradarbiu ir korespondentu spausdinamos mintys nebūtinai
Bendradarbiavimo
Konfe ten kalbama, nes kitų "ne
atitinka redakcijos nuomonei. RankraStfiai trumpinami ir
taisomi redakcijos nuožiūra. RankraStiai grąžinami tik iš
renciją, tačiau Vakarų vals dalyvaujančių "
valstybių
anksto susitarus. Už skelbimu turinį redakcija ir leidykla
tybės tuo pasiūlymu nesusi Europoje nėra.
neatsako.
•
žavėjo. Kodėl ? Dėl to, jog
Taigi, Galutinis
Aktas
tuoj jos suprato, kad Maskva sienų
nepa že Idž lamumo
siekė tą konferenciją pa principų talko Ir Baltijos
versti savo rūšies taikos ■šalims, kaip
de _____
jure NE_ __
konferenciją, antrojo pasau SANČIOMS Sovietu Sąjungos
linio karo talkos sutarties ribose Ir kaip teisiškai eg
surogatui sudaryti bei le zistuojančioms nepriklauso
galizuoti
Europos status moms valstybėms, o taip pat
Vieniems tautiniai šokiai truota JAV National Bicen QUO.
Ir Pekino satelltel Albani
yra sportas, k lt lems socia tennial Administration Wa Užtat derybos dėl šios jai.
linis pabendravimas, tre
shlngtone, Illinois Bicen konferencijos sušaukimo ir
______
Atseit,r__
šis________
taiklus,r greltiems. reprezentacija prieš tennial
Commission,
Ir užtruko net 19 metų, kol ji- J člauš lai Vakarų didžiųjų dekitus,
Svetur augančiam Chicago Bicentennial Com - nal 1973 m.liepos 3 d. buvo mokratijų pageidavimu Akmūsų jaunimui tautiniai šo mlttee, įgavo labai didelę atidaryta Helsinkyje, t^įita tan įrašytas posakis/"o taip
kiai yra kartu Ir priemonė reikšmę. Į šventės garbės Ženevoje ir pernai rugplū- pat visų Europos valstybių
yra
pakviesti čio 1-mą pasibaigė, trlsde- sienas"/ turi ir kitą, be
lietuvybės pallkymul. Dau - komitetą
aukščiausi JAV valdžios šlmt penkiom valstybėms anksčiau minėtos, logiškai
geliu atveju šie motyvai su
silieja į vieną srovę, kurią asmenys Iš Washington D . pasirašant nekurtą Maskvos suvokiamą paskirtį: IšalšC., senatoriai, TKongreso
“
galime pavadinti tautine re
tvirtai siektą talkos sutartį,
bei nustatyti, kad Helprezentacija,
Kiekvienam nariai, Illinois gubernato įteisinančią Kremliaus po-/'slnfclo Aktas kalbą tik apie
tautinių šoklų šokėjui yra rius, Chicago meras,mies litinę
hegemoniją, o tik tokias Sovietų Sąjungos sie
svarbus šokio malonumas , to, valstijos Ir JAV Bicen principų deklaraciją, vadi nas, kurios neapima Baltitennial pareigūnai, mūsų namą Aktu, kuris neprivalo jos valstybių.
o kiekvienam šokėjų ansambllul ar grupei yra svar vyskupai, i diplomatinė tar būti,' ratifikuotas, Jungtinėse' Taigi,-Helsinkio-Deklaranyba, pagrindinių lietuvių Tautose
bus populiarumas bei atslė
įregistruotas
ir clja, nepažeisdama Lletukimai. Mūsų tautinių šoklų organizacijų vadovai Ir bu įgytl tarptautinės: sutarties vos aneksijos nepripažinimo
grupės nuolat turi įvairius vusieji keturių liet.tautinių galios.
35-rlų metų nuolatybės, ne
pasirodymus mūsų pačių Ir
šoklų švenčių pirmininkai .
pažeidžia ir L lėtu vos išlais
Kadangi vis dėlto gana pla
svetimtaučių tarpe. Nuola
Bus - dedamos pastangos į
vinimo vilčių.
nuomonių,
tos mūsiškiai pirmauja tarp šią
šventę sukviesti kuc čiai pasireiškė
Kalbant apie mūsų viltis,
kitų tautų šoklų Ir tuo būdu daugiau įtakingų amertkle - kad Helsinkio Akto 3 reikia nors prabėgomis pa
garsina
Lietuvos vardą, člų, kultūrininkų Ir politikų, straipsnis, kalbantis apie
liesti tą nepaprastą laisvės
skleidžia mūsų tautinę kultū kad Lietuvos laisvės byla sienų nepažeidžiamumą,pri
sąjūdį, kurį jau 15 metų
rą. Ir todėl ne nuostabu, kad būtų plačiau žinoma Ir mū - pažįstąs Baltijos valstybių: 1
puoselėja Jungtinių Tautų
plačioji lietuvių bendruome
sų tautiniai lobiai geriau aneksiją, tai prezidentas ’ Dekolonizacijos Komitetas,
nė šokėjus pasirenka mūsų pažįstami. Kad mūsų drau - Fordas šios Deklaracijos
t vadinamas 24 Komitetu. Jo
tautos ambasadoriais, rep
gų skaičius tarp amertkle - Išvakarėse, Prancūzijos pre pasiūlymais JT Visuotinis
rezentantais.
Mūsų tauti člų smarkiai padidėtų, tam zidentas Suomijos sostinėje, Susirinkimą:
priėmė eilę
nių šoklų šventės, sutrau neužtenka mūsų konsularl- i Britų mlnlsterls plrmlnln- rekšmlngų rezoliucijų, skel
kiančios kelis . tūkstančius nės tarnybos. Tam retkalln-'kas Londone Ir Kanados už biančių,kad, pavyzdžiui, ko
šokėjų Iš viso pasaulio, ge goš visų lietuvių pastangos . slenlo reikalų m luiste ris lonializmas yra didysis nu
riau kalba apie Lietuvą sve šventės pasisekimui reika Ottawoje oficialiai pareiškė, sikalstamasis darbas, kad
timtaučiams, negu geriau lingi visi lietuviai, priside jog jie Helsinkio dokumentu tautų apsisprendimo princi
sias
kalbėtojas. Laisvąjį
dant darbu, lėšomis Ir wisų nepripažįsta Lietuvos, Lat pas ir jų nepriklausomybė
pasaulį apimančios lietuvių vieningomis
pastangomis. vijos Ir Estijos Inkorpora yra teisėtos normos, pil
tautinių šoklų šventės yra Jei Ir atsirastų kieno pas cijos į Sovietų Sąjungą.
niausiai suderintos su tarp
Be to, įžymesnieji mūsų tautine teise ir kad mėgini
pasidarę didžiausias mūsų tangos mažinti Penktos Lletautinės Ir valstybinės rep tuvlųTautlnlųŠokių Šventės , teisininkai Ir Amerikos at mas nuslopinti kovą prieš
Rūmai pernykščio kolonializmą ar okupacinę
kaip pagrindinio visų lietu stovų
rezentacijos įvykiais.
Penktajai lietuvių tautinių vių Amerikos Bicentennial gruodžio 2 rezoliucija irgi valdžią yra priešingas JT
šoklų
šventei, rengiamai paminėjimo vertę, ar noras pasisakė minėtų istorinių i chartai.
Chicagoje 1976 m. rugsėjo skaldyti mūsų tautinę repre pareiškimų prasme.
Iš tikrųjų, Deklaracijos 3 1 Ką tai reiškia ?
mėn.5 d. teko ypatingas už zentaciją, tokios pastangos
davinys. Galima sakyti, dvi negali būti toleruojamos nė straipsnio tekstas daugiau-,. Tai rodo,kad niekad žino
gubas
uždavinys: pakelti vieno lietuvio, "kuris dar tiki sią ir sukėlė nuogąstavimų nljos istorijoj nebuvo nepri
himno žodžiais: Ir diskusijų. Tad žvilgtel klausomybės Idėja tokia po
tautinį gyvastingumą mūsų Lietuvos
puliari Ir galinga,kaip šian
pačių tarpe Ir, kaip tautinei "Vardan tos Lietuvos vie kim į jį.
dien: ji yra stipresnė už
grupei, dalyvauti JAV 200 nybė težydi*."
tą, kurią Maironis "pavasa
Penktoji lietuvių tautinių
metų sukakties minėjime .
P Irmoj Ljo dalis pažodžiui riui einant Karpatų kalnais",
Šie Amerikos Bicentennial šoklų šventė šiais Amerikos
šit
ką sako;
dainavo Ir kuri susprogdino
metai sudarė tokią puikią Bicentennial metais turi būti
Austrijos
- Vengrijos im
"Dalyvaujančios
valstybės
progą mūsų tautinei repre - didingiausias lietuvių repre
periją.
laiko
visas
viena
kitos
sie

zentacljal, kad JAV Lietu zentacinis įvykis Ir vlenln Ir jos įtakoj foymuojasl
vių Bendruomenė Ir Lietuvių glausta mūsų visų tautinė nas, o taip pat visų Eu Tautinių Šoklų Institutas demonstracija JAV respek- ropos valstybių sienas ne bei įs.lgall nauja, savo aklpažeidžiamomis Ir todėl jos 'Talzdžlals pasiekimais labai
nusprendė nelaukti 1977 me- tul Ir Lietuvos labui.
Pajėgi, kolonializmą Ir im
tų, šventes reguliariai ruo
Bronius Juodelis susilaikys jas pulti".
Šis
nuostatas,
skelbiantis
perializmą
pasmerkianti
šiant kas 5 m^tal, bet mūsų
Šventės Komiteto
sienų neliečiamybę, numato teisė, kuri jau Ir dabar
Pirmininkas
tautinių šoklų šventę ruošti
šiais,1976 Amerikos Bicen
tennial metais. Tai buvo
pulkus sprendimas, dabar
stebint ir matant kiek svar
bos
amerikiečiai skiria
valstybės 200 metų sukak
ties minėjimui.
Šis sprendimas, tačiau,
dami mūsų tautai teisės bū Deja, negalime sakyti, kad
KAS YRA LAISVES KOVA
visi Ir aukojąsl.
mums uždėjo didelę tautinės
ti laisvai.
reprezentacijos atsakomybę.
Yra nemaža lietuvių, ku
Senai jau praėjo tie laikai,
Kalantos
pas laukoj Imas
Suruošimas šios Penktos kai Lietuvos giriose kovėsi įsegė dar vieną negęstančią rie net nerandą reikalo ak
lietuvių tautinių šoklų šven partizanai, žinodami, kad žvaigždę mūsų tautos užte- tyviai dalyvauti lietuviškoje
tės reikalauja vieningumo, laimėjimo viltys yra labai muslame danguje.Ta žvalgž- veikloje. Yra tekių, kurie
susiklausymo ir kieto darbo menkos. Jie be mažų Išimčių dė šalia daugelio kitų rodo laikosi nuošaliai Iš puiky
ne tik. iš šventės rengėjų žuvo visi. Vistlek jų žygiai dabartinei mūsų kartai kelią bės.Skaito nevertu eiti į sū
bei dalyvių^ bet ir iš visų švies mūsų tautai per am į laisvę. Šie visi lietuviai s trinkimus ir alkūnluotls su
lietuvių. Penktoji liet, tau žius. Kur buvę nebuvę mes parodė, ką reiškia pašiau- į eiliniais lietuviais,bartis su
tinių šoklų šventė, kaip pag
posėdžiuose, pakęsti
Išeivijoje prie kiekvienos kojlmas savo tautai. Prime- Jals
rindinis visų lietuvių rep-, progos primename pasauliui na mums visiems Irgi auko- neišvengiamus veiklos nerezentaclpls įvykis, regis - jų pasiaukojimą, reikalau tls pagal sąlygas ir Išgales, malonumus. Žodžiu, šalinasi

PENKTOJI LIETUVIŲ
TAUTINIŲ ŠOKIŲ
ŠVENTĖ

IR GERAI, IR BLOGAI...
nuomones, laiškai, atgarsiai
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dai nepalieka valdžiai nei
vieno cento. Jų kultūriniai,
religiniai pastatai yra nusagstę visą Ameriką. Mes
lietuviai vos paslstatome
vieną kitą tokį pastatą, tuoj
pat kas nors šaukia, kad tas
viskas eis Romai, tarytum
būtų geriau, kad eitų Mask
vai. Kam nors turi eiti, jei
mes nykstame, neturėdami
kiekvienoje bendruomenėje
lietuvybės centrų. Laimei,
kad įsisteigia parapijos, Iš
sikovoja sau Ir lietuvybei šį
tą, bet ir jų ne kiekvienas
Dr.J. fcmuidzinas
lietuvis pageidauja, ne kiek
mums patylomis ateina į pa vienas remia savo lėšomis,
galbą laimėti Lietuvos lais ar jų lankymu. Eina į sve
timas pamaldas, nes
nėra
vės bylą.
jokio
pasiaukojimo
tautos
Todėl tik visom savo ga
lietuviškiems reikalams.Jei
liom vieningai stokim į dar
taip visi darys, kas atsitiks
bą už mūsų mylimą šalį.
su mūsų tauta ? Tai jokiu
būdu nėra kova už tautos
KILINSKTJ DĖMESIUI
laisvę, apie ką taip mėgsta
Paieškomi prieš trisde
me kalbėti kiekviena proga,
šimt metų Amerikoje miru kur nors jaukiai susėdę prie
sio Juozo KILINSKIO broliai gerai padengto vaišių stalo.
arba jų valkai. Jie turi tei Taip pat nėra jokia kova
sę į dalį palikimo.
eiti į šonus su savo Išgalvo
Yra žinoma, kad Mykolas tomis filosofijomis,kaip štai
Ktllnskls, Amerikoje žino
teigimu, kad turime visi
mas,kaip Mike Klllnsky, gy
lankyti pavergtą Lietuvą Ir
veno Morgan, Pa., o jo bro
juo dažniau, tuo geriau. Juk
lis Stasys KUlnskls, žinomas toks lankymas nėra niekas
kaip Stanley KUlnskls, gyve kitas, kaip įteisinimas oku
no RldgevUle, Pa.
panto. Juk Australijos Ir
Jie patys arba apie juos Naujosios Zelandijos žlno_žinantieji malonėkite rašyti mas pasivedimas yra tas
Lietuvos Generaliniam Kon
pats. Pykstame Ir smerkia
sulatui New Yorke tokiu ad
me tuos Amerikos kongresresu;
Consulate Genėtai manus, kurie lanko paverg
of Lithuania
tą Lietuvą, o patys darome
41 West 82nd Street tą patį.
New York, N.Y. 10024
Neretas grįžęs Iš tokio
vizito Lietuvoje, pasitraukia
Iš lietuviškos vieklos, kad
nuo atidavimo savo tautai
giminėms būtų saugiau. Už
aukos. Yra lietuvių,kurie ne
kiekvieną tokį malonumą,
palaiko lietuviškos vieklos, gautą Iš ruso, be abejo jam
lietuviškos maldos, lietu
turime užmokėti dešimte
viškos spaudos, nors gerai
riopai. Jei yra būtinas rei
žino, kad be tos spaudos ne kalas, tai jau kitas dalykas.
gali būti nei tautos, nei jos Vokiečiams karo metu užė
kovos.
mus Rusijos plotus, rusai
Juo daugiau pinigo banke, nesilankstė vokiečiams.
tuo kietesnė širdis lietuvy--.
Arabai nesilanksto žydams,
b ės reikalams. Šimtai dole o airių laisvės kovos ?
rių lengvai Išeina visokioms
Raginti užmegstl ryšius
vardynėms, sukaktims, gi
su pavergta Lietuva, yra ra
pasiūlyk lietuvišką knygą,
ginti nustoti vesti dėl jos
ar laikraštį, neretas surau
laisvės kovą. Kas važinės į
kia kaktą. Vienos šeštadie
Lietuvą, tas, aišku, turi
ninės
mokyklos fakt Inas
trauktis Iš laisvės kovos,
iniciatorius, per eilę metų
trauktis iš veiklos, nes gi
rūpindamasis kaip nors tą
žino, kas pirmutinis pasi
mokyklą padaryti veikiančią
tiks Lietuvoje ir kas pasku
aplanko kurį tautietį, kad Ir
tinis išlydės.
nedidelės aukos, tai jis yra
Tą visi lietuviai supranta
Iškalbamas,
palyginamas
Ir žino, bet štai kuris gudra
elgetai. Bet gi tas žmogusgalvis atskleidžia prieš mus
dlrba nepaprastai svarbų
naują Ameriką. Tuo ardo
lietuvybės darbą.
vieningumą, kurio ir taip ne
Tiesa,
tokių
neigiamų
daug tebėra Ir tuo silpnina
reiškinių nėra daug, bet ne
laisvės kovą. Okupanto ne
turėtų būti nei.vieno. Žydais
pagaus line. Pergudrus jis
mes žinoma niekada nepa- tam .Patapsime tik arkllasekslme. Jie yra tautinės įmalnlals. Nepaliksime nau
kovos kelyje, jie gali būti Ir jai kartai laisvės kovos pa
yra pavyzdžiu, tai ko nega siaukojimo pavyzdžio. Nu
lima užginčyti. Žydai tarpu dils mūsų kapai ir niekas
savyje Irgi pasibara, o kar mūsų vardo neatsimins. Nie
tais net aps Istumdo, bet kai
kas mūsų tąutal laisvės ne-8
eina reikalas dėl žydų tau atkovos, kaip tik ji pati.Mes,
tos, tai jie visi sutaria Ir Išeivijos lietuviai, turime
neklausia kas, kur Ir kaip
įnešti savo kovos įnašą Ir
vadovauja.. Reikalas yra žy
tam jokių atsiprašinėjimų
diškas Ir tada skirtumo ne
nėra Ir negali būti.
bėra. Žydas žydo neapkal
S.Šetkus
bės. Nekritikuos. Nepelks.
St. Catharines, Ont.
Nepavydės. Neklš jam ko
jos. Kaltas nekaltas - ap
Mielai R Ūlai L eegins Ir bet kokioje veikloje
LEE - KIL MOKYTEi
nekliudys, bet padės v
(Josios Jungtuvių proga)
Tik to dėka žydai Išlaiko
Esi dukra Tu tikro dzūko,
Izraelį Ir padarė jį tiek stip
Kurio gyvenimo gija staiga
nutrūko.
riu, kad Ir galingi sovietai
Pirmi Žingsniai Žengti gimtoj
jam nieko negali padaryti.
Kanadoj,
Turi į Afriką eiti per Ango
Tave i Dėdes Šamo Žeme vedė. ;
lą ne per Izraelį. Žydų vie
J aunutė įsijungus Filmon ir TV, z
Vardu, kaip RŪTA LEE.
ningumas padarė tai, kad jų
Renkiesi draugo, kuris galbūt.
klauso visi Amerikos sena
Tau tinka—
toriai. Tie senatoriai viskuo
Su juo mes T avė sveikinam,
Daug laimės linkim.
nesutaria, bet žydų reikalu
Bet nepamiršk, Rūtele vieno: !
yra tartum užburti.
Tavo širdy lietuviška liepsna
Aišku pinigas. T ai mes vi
p levena.
si žinome. Šalia vieningumo
Tad, kuo vardu bebūtum —
Tu būsi mums tik lietuvaitei
pinigas daro stebuklus. Deja,
R (JT A!
mes,lietuviai pinigą laikome
D. M ickutė-M itkienė
sau. Žydai jį skiria Ir tau
1976/
V
asaris.
tos reikalams. Mirdami žy
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Šios eilės, mano paties
dainuotos prieš 33 metus
Marijampolės
gimnazijos
kvartete, įstrigo mano pasąmonėn visiems laikams;..
Tai eilės, pukurtos vienam
ankstyvesnės kartos lietu
viui jaunuoliui, kuris yra
praradęs savo tautą gal am
žinai.
Yra Ironiška, kad šie
prasmingi,mano paties kaž
kada dainuoti žodžiai, buvo
dąlnuotl sau pačiam...
Giliai pasąmonėn įstrigę
žodžiai, ruseno kaip amži
noji ugnis savoj krūtinėj Ir
suliepsnojo skaidria liepsna,
raginančia ryžtis šiam,mano
gyvenime Istoriniam žyglulaplarikytlsavo tėvų Ir protė
vių žemę. JI šaukė mane ap
lankyti tą kraštą, tą žemę,
taip gausiai aplaistytą lie
tuvišku Ir svetimu krauju
per amžių tėkmę, o ypač
šiame šimtmetyje.
Kitas gal nemažiau skatlnantls motyvas, tai nepaprastas noras pamatyti įą
mas Inį jaunosios lietuvių
kartos pasirodymą mūsų se
nosios
sostinės Vilniaus
amfiteatre: Vingio Ir Kal
nų parkuose, bei Žalgirio
stadione. Kaip teks pamaty
ti vėliau, tai tikrai manęs
neapvylė.
Taigi, tą lemtingą liepos
ilO dieną mūsų lėktuvas pa
galiau pakilo Rytų link, link
tėvynės Lietuvos.
Daug minčių Ir svajonių
maišėsi, pynėsi mano gal Ir
kitų bendrakeleivių galvose
nose : kas ten mūsų laukia,
kaip ten viskas pavyks - ten,
už kelių tūkstančių mylių Ir
tik už 1O - 12 valandų laiko
tarpio. ..
Palikome Montrealį jau
globiamą nakties. Priekyje
juodas Atlantas jungiasi su
dar
švytinčiu
horizontu
šiaurės vakaruose. O aplin
kui žvaigždės, žvaigždės be
galinėse
erdvėse. Ten juk
kitos galaksijos. Ten gal būt
yra kitų sistemų, kaip Ir
mūsiškės : saulės s Istema
su galvojančiomis būtybėmis, kaip Ir mes, o gal Ir
daugiau pažengusių savo Iš
mintimi. ..
Naktis buvo trumpa. Gal
po 4 vai. ėmė šviesėti Rytų
horizontas. Pernelyg grei
tai Išbrėško rytas netoli Ai
rijos krantų. O mes aukštai,
aukštai, 5-6 mylių aukšty
je'. Išorės temperatūra gal
40-50 laipsnių F. žemiau
nulio,
Matosi apšarmoję
lėktuvo sparnai. Žemai deaūkšbesys. Plrmlausla
člauslejl - Clrus, lengvinu
sieji
debesėliai, žemiau kamuoliniai Ir dar žemiau Nimbas -lietingieji debesys.
Jie visi sudaro tokias pa

—
saklškas figūras: tai atrodo
lyg sniego kalnų masyvai, tai
vėl lyg pūkų patalai,
Saulė patekėjo jau virš
Anglijos. Netrukus būsime

virš kontinento, kuris vadi
nasi Europa. Ta senutė am
žių audrų Išvagotu veidu Eu
ropa. Mes jau virš Prancū
zijos. Paryžius gal už kelio
likos minučių skrydžio.
Štai praslblalvo dangus Ir
per debesų skyles matosi
žali Ir rusvi žemės plotai,
Išraižyti kelių Ir upių Ir pa
įvairinti skirtingomis spal-r'
vomls dirbamų žemės plotų.
Žemai slenka kaimai, miš
kai, miesteliai.
Lėktuvas Ima leistis Ir
staiga neriame į žemus de
besis. Mūsų lėktuvas/ niušln-62/ sudrebėdamas,atsi
trenkia į tamsius debesis,
kurie lekia pro šonus tai
stalgiai nušvisdami, tai vėl
užtemdarni. Netikėtum, kokį
skirtumą sudaro sunkaus
metalo greitis,sus įdūręs su
kondensuotomis vandens ga
rų masėmis.
Štai Ir Paryžiaus panora
ma atsiskleidžia ankstyvo
ryto saulėje. Lėktuvas daro
didingą ratą, atskleisdamas
mums įvairius Paryžiaus
paminklus : Eifelio bokštą su
miesto centru, taip įspū
dingai subėgančiomis gatvė
mis į vieną centrinį tašką triumfo arką Ir aibes aukštų
gyvenamų namų. Matėsi Ir

pavienių gyvenamų namukų, dame toliau, link mūsų tiks
Išbarstytų
priemiesčiuose lo-L lėtu vos. Lėktuvas sku
įvairiausiomis konfigūraci biai kopia viršun. Vėl Pa
jomis. O mes vis palaipsniui ryžius, kaip ant delno, lie
leidžiamės žemyn. Netrukus kasi užpakalyje. Mūsų kryp
ratai atsitrenkia į Europos tis - Šiaurės Rytai. Skren
kontinento kietą gruntą - ce dame virš Šiaurės I jūros,
mentinius aerodromo takus. skersai Daniją,Skageraką Ir
Sukriokia galingi varikliai, jau esame virš Švedijos.
stabdydami lėktyvo bėgimą. I Diena skaidri. Artėja vidu
Štai pro langus matosi aero dienis. Saulelė plieskia Iš
dromo laukų panoramos su begalinių erdvių. Mes per
skraidančiais juodvarnių bū Jangellus stebime žemę.Štai
riais. Daugybės lėktuvų,pri pamažu slenka Švedijos pie
klausančių įvairioms valsty tinis smaigalys.Aiškiai ma
bėms, daugumoje prancū tyti Baltijos bangų plaunami
ziškom oro bendrovėm.
Švedijos rytiniai pakraščiai.
Trumpas sustojimas prie Šen bel*ten skuba įvairaus
centrinio aerodromo pasta dydžio laivai, ar vietoje su
to. Duodama gal pusvalan kinėjasi žvejų laiveliai, kaip
dis visiems, kas nori Išeiti mažyčiai taškučiai.
Netrukus jau būsime Ir
pasidairyti po vidaus pasta
to daugybes įvairių suveny virš Palangos. Per garsia
rų bei "duty free" būttkų, kalbį pranešama, kad jau
kur skubame nusipirkti Ir randamės virš Latvijos ne
pasiųsti atvirlaiškius atgal toli sostinės Rygos. Bando
Montrealln draugams Ir na me per langelius šį tą pa
miškiams, duodant žinoti, matyti. Aš sėdžiu lėktuvo
kad kelionė vyksta sklan dešinėje tarpe sparnų Ir va
riklių. Deja, lėktuvas skren
džiai.
Ir vėl skubame į savo lėk da per patį miestą. Matau
tuvą. Prieš įeinant, pran- tik Dauguvos upės juostą Ir
cūs Jos policija padaro nuo truputį Rygos priemiesčių
dugni "apglostymą', Idant ne- su gyvenviečių kvartalais,
įslneštum ko nors pavojingo. stadionais, parkais, keliais.
Netruk.’s sudrebėjo vėl ga-‘ Dešinėje, tolyn į pietūs llngl varikliai Ir mes pajų- Lietuva...

Donatas Baltrukonis prie B asanavlciaus
paminklo Rasų kapinėse, Vilniuje.

Valgome dar Paryžiaus
pietus, rusaitės stiuarde
sės gan malortlal bando ap
tarnauti. Tai jau gal treėlą
kartą valgome: vakarienę
virš Kanados, pus ryčius virš
Anglijos Ir dabar pietus virš
Latvijos. Užklausiu vienos,.
Iš kur ji kilimo. "Moskvlčka"- atsako.
O mes skrendame vis to
lyn į rytus link Maskvos.
Ten turime būti apie 4 vai.
po pietų. Žemai plaukia pla
čiosios Rusijos miškų ma
syvai, pamarginti miestais,
(Nukelta i 5 psl.)

DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS
VAIKAMS
NATŪRALŪS DALYKAS
Meilė.. supratimas. . . gyvenimas. . . ir dalinimasis yra dalykai, kurie vaikams yra savaime suprantami.
Tai dalykai, kurie ir sudaro daugiakultūriškumą ! Kanadiečiai esame laimingi, kad galime dalintis pali
kim u, kbltOra if talentais tokios žmonių daugybes^ Tuo Įrūdu Kanada stiprėja. T ač ia u v is# ,tąi< P rj,k ląųso
į ąiįo,mVisu, nes tai savanoriškas dalykas.
. )s.j ’

ŠTAI KELETAS BŪDŲ, KURIAIS DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS PADEDA JUMS:
□ Organizacinė ir komunikacinė
pagalba per ETNINlU GRUPIU
RYŠI N Ę TARNYBĄ.

□

■ I

□
□
□

Žadinimas mūsų kultūrinio įvairumo
sąmonės per KANADIEČIU.
INDENTITETO PROGRAMĄ.
P atari amasi s korpitetas nustato
gaires ETNINĖM KANADIEČIU STUDIJOM.
Finansavimas paruoSimo priemonių
pagalbai MOKYTI NEOFICIALIOM
KALBOM.
Pagalba orįan i zuoj anti em
DAUGI AKULTŪRINIUS
CENTRUS.
Pagalba imigrantams
per imigrantu
INTEGRAVIMO
PROGRAMA.

N orimieji pareikšti savo nuomones
prašomi rašyti:

Multiculturalism, P.O. Box 366, Station “A”,
Ottawa, Ont. K1N 8Z9

□ Finansavimas savanori ėkų anipiu per
PAŠALPU PROGRAMĄ PROJEKTAMS.
□ P aruošima s daugi ak aibių, fiImu per
VALS-TYBINĘ FILMU VADYBĄ.

FI D augi akulturines i stori jos dokumentaci j a
VALSTYBINIAME ŽMOGAUS MUZĖJUJE.
□ Suradimas ir saugojimas etnokultūrinės
medžiagos VIEŠUOSIUOSE
ARCHYVUOSE.
□ įsigijimas knygų
neoficialiom kalbom
VALSTYBINĖJE
BIBLIOTEKOJE.

Hon. John Munro
L’hon. John Munro
Minister Responsible Ministre chargė
for Multiculturalism
du multiculturalisme
3 psl.
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rfkoje, nuolatinę kovą prieš
Lietuvos pavergėjus bei len
kus, lietuvių parapijų nutautlntojus, Ir sutiksime,kad jis
S
PAGAL JT. MATULIONĮ
savo gyvenimą skyrė Lietu
prigaminta, Ir Importuota la ginklu pasipriešinti Invazi vai.
Reikia
pasakyti, kad J .
bai daug,kelerlems metams. jai, nes bolševikų Iš anksto
Pvz. manufaktūros yra pilni viskas Irtomis pačiomis da Matulionis nebuvo tik eilinis
sandėliai. Jau du metai,kaip tomis buvo suplanuota visam tarėjas Ir pagal vokiečių
jokių
audimų neįvežame, Pabaltijui. Matulionis gėris į taktiką, tik įvykių reglstrapardavimas suintensyvintas, kad radęs didį skirtumą tarp torius. Jis buvo sumanus
o jų vis dar dideli U lėkiai y- Smetonos Ir Ulmanlo. Tuo politikas. Jei taip galima
ra. Nemaža yra užsilikusių tarpu, atrodo,kad tarp jų yra pasakyti, jis buvo kitų tarėjų
Ir kitų prekių. Visa tai pa panašumų. Juk prez.Ulma - smegenys, nes jis planavo ,
vertus plrnlgals susidary nls, alzsargų padedamas, rašė raštus,aiškinimus,me
įvykdė morandumus Ir visaip gynė
tų dideli kapitalai, kurie be 1931. V. 14-15 naktį
naudos buvo Investuoti į ne perversmą, įvedė karo stovį, krašto reikalus. Kažin kas
naudojamas prekes, už ku paleido seimą, uždraudė po kitas tose sąlygose būtų ką
rias buvo Išmesta į užsie litinių partijų Ir jų spaudos geriau padaręs.
Jis savo dienoraštyje yra
nį dideli svetimos valiutos veiklą. Tapęs prezidentu,
kiekiai, kuriems papildyti Ulmanis vieton parlamenta užregistravęs Ir pasmerkęs
reikėjo parduoti savo prekes rinio, pasuko autoritetinio įvairius okupanto nežmoniš
reikalingas vidaus rinkai..." rėžimo link.Latviją 1941. VI. kumus Ir žiaurius veiksmus.
Atrodo, kad po dviejų mer 15, okupavus, jis jau savo Pav. Švenčionių apskr.buvo
/4OO/
tų okupacijų minimų prekių kraštui nieku padėti negalė sušaudyta daugybė
turėjimas Ir Intensyvus gy jo Ir 1941. VII. 22.
rusų žmonių. Ten, girdi, buvę nu
ventojams pardavimas kaip pasiuntinių buvo Ištremtas žudyti keli vokiečių kariai ,
tik tapo naudingas. Juk Lie Rusijon. T oi įmes nls jo liki Ir tai tikriausiai padarę bol
ševikų desantai. Vilniaus a tuvos litas Ir svetima valiu mas nežinomas.
ta, nežiūrint,kad dalis aukso
A. Smetona, protestuoda pygardoje Geštapo sušaudė
" užšaldyta" Amerikoj
Ir mas pasitraukė Vokietijon Ir apie 50 ūklnlnkų/2O8 psl./
Anglijoj, pateko į okupantų tuo bolševikams kortas su neatidavusių laiku pyliavų .
rankas Ir krašte pinigas, y- maišė. Jie labai norėjo,kad Ariogaloje /276 psl./ vokie
pač vokiečių laikais, liko be prezidentas būtų likęs kraš čiai, apstatę turgų, sušaudė
te. Sakoma,kad tarptautinės 5 bėgančius žmones. Buvę
vertis.
Daugelyje vietų autorius -politinės teisės požiūriu, Ir kitokių žiaurybių. Gerai ,
labai teigiamai Ir šiltai pa mums yra šiokių tokių pilu— kad Matulionis buvęs atsar
mini Ir aptaria savo bendra sų,kad prezidentas pasitrau gus Ir jo užrašų Geštapo neminčius, tačiau kitus smer kė. Todėl mums lietuviams pačlupo. Kįtl tarėjai,kaip St.
kia. 180 psl. bu v. prezidento nederėtų dėl pasitraukimo iš Puodžius, pakliuvo Ir buvo
koncentracijos
A.Smetonos aptarimas visai krašto kaltinti savo prezi sunaikinti
stovyklose
/Stutthofe/.
Čia
dentą.
Jei
kaltinsim,
įsljungneigiamas. Smetona, girdi,
reiktų
pataisyti
dienoraščio
pražudęs mūsų valstybę Ir slm į bolševikų pučiamą dū
1943. V. 24 užrašą. Ten sa
nelaimei Ištikus, kraštą ap delę.
Būdingai J. Matulionis par koma, kad Stutthofe miręs Ir
leidęs. Koks, girdi, didelis
skirtumas tarp jo Ir latvių slsako Ir apie dr.Joną Šliu rašytojas- dramaturgas Ba_______
y yTuo
tarpu
prez. Ulmanlo,kuris kritiš pą. Girdi, dr. Šliupas labai lys Sruoga kaT
ELSruoga
,
koje valandoje likęs krašte aršiai kovodamas su kuni ra žinoma, kad B.Sruoga,
su ginklu, rankoje gynęsis gais Ir bendrai katalikais. tiors Ir labai Iškankintas Ir
nuo-rbolševlkų ■ Invazljostr- t netiesioginiai ^dai'ęs' ^labal palaužta sveikata, Sovietų
didvyriškai žuvęs i K iekvie didelės įtakos pastarųjų ap- HSuvd grąžintas Lietuvon Ir
nas latvis,prisiminęs Ulma slsprendlmul Ir gilesniam Vilniuje mirė tik 1947.16 •
nlo vardą,pagarbiai nusiims krikščioniškų tiesų pažini taigi, daugiau kaip po 4 metų
mui, net gal moralumui. Sa nuo autoriaus paduoto laiko .
kepurę
Gaila, kad Ir po 30 metų, ko, jog ežere yra lydeka,kad Matyt, autorius rašė, nepa
J.Matulionis neturi tikrų ži karosai nesnaustų. GI kada tikrinęs žinių. Be to, jis yra
nių apie prez. Ulmanį. Rei žmogus snaudžia, jis bukė- užrašęs įvairių gandų Ir net
kėtų pasižiūrėti Liet.Encik ja... Atrodo, kad dr. Jono anekdotų.
Gal dienoraštis galėjo būti
lopedijos XIV tomo 236 psl. Šliupo nuopelnai mums yra
■prisiminkime daug trumpesnis, nes daug
IrXYXn t.. 199 psl. Juk Lat kur kitur.
vija, kaip Lietuva,negalėjo našią lietuvišką veiklą Ame- kur yra kartojimus i, ypač a- _

NERAMIOS DIENOS
Prarasdami Nepriklauso
mybę, Ir po to, Išgyvenome
ne tik neramių, bet Ir daug
siaubingų
dienų. Nemaža
mūsų Išeivijos žymiųjų žmo
nių Iš to laikotarpio yra da
vę storokų prisiminimų to
mų. Jonas Matulionis,buvęs
Laikinosios
Vyriausybės
1941 m.finansų mlnlsterls.lr
vokiečių
okupacijos metu
generalinis finansų tarėjas ,
o Išeivijoje Ir Vilko Plrm įninkąs surašė ne prlslminimus, bet Išleido savo
dlenoraštį-Neramlos Dienos.
Tai stamboka knyga, Išleista
1975 m. pabaigoje Toronte .
Žymiųjų žmonių dienoraš
čiai- jų pačių dokumentai, dažnai yra reikšmingi Ir gy
venamojo
laiko Istorijai.
Tiesa, dienoraščiuose daž
nai
aprašomi asmeniniai
dienų pergyvenimai Ir todėl,
gal būt, neišvengiamai juose
būna nemaža subjektyvumo.
Bet kaip ten nebūtų, susido
mėjęs perskaičiau Jono Ma
tulionio Neramias Dienas.
Beskaitant, žinoma,sukai
kuriais jo samprotavimais
nebuvo galima sutikti, bet ži
nodamas, kad dienoraštis yra autoriaus nuomonė, Ir to
dėl, pagerbdamas kiekvieną
svetimą nuomonę, pradžioje
nesirengiau ką nors viešai
pareikšti.Tačiau, radęsknygos užsklandoje autoriaus
prierašą- ” tarp šio dieno
raščio eilučių aš neradau
nieko, kas po trisdešimties
metų verstų mane net Iš da
barties perspektyvos žiūrinį
vienur ar kitur katėti savo
nudrhonę... ”, ‘norėčiau nors
kelis aprašytus įvykius ar
tvirtinimus klek kitaip nušvlestl.
"N. D.” 67 pusi., 1942. IV.
11 užraše, Matulionis šitaip
rašo; ” Paanalizavus vidaus
prekių Ir piniginę apyvartą ,
reikia konstatuoti, kad Lie
tuvoje įvairių prekių buvo Ir

Autorius J.Matulionis
gausus".
Daug kur, kai kalbama aple laiką, reikėtų rašyti ne
’’senai”, o '’seniai”.
268 psl. sakoma ” kainos
krenta”, o turėtų būti "kai
nos krltnta" Ir 1.1.
Liudas Damulls

TORONTE GYVENANTIS RAŠYTOJAS
JUOZAS K RAL IKA USKA S L A IM ĖJO
’’Draugo” romano konkurso premiją už naują savo romaną
Martynas Mažvydas Vilniuje.
Juozas Krallkauskas tai vienas originaliausių mūsų
prozaikų tiek Išeivi joje, t lėk Lietuvoje. Apie savo romanus
jis sakosi; "Mano romanai- Iš mano širdies, o joje-jledu:
didieji epochų pradininkai,amžinybės atžymėti. Vienas karalius dlčturtls, antrasis - skurdelva tkl mirties. Viena
nas-su plieno kalaviju, antrasis- su žąsies plunksna...
VYSK. VALANČIAUS VARDO PREMIJA
Į Lietuvių Rašytojų Draugijos paskelbtą VYSK.MOT1E JAUS VALANČIAUS konkurso jury komisiją įeina dr. Juo
zas Girnius, Henrikas Kačinskas, Alina Staknlenė, Vytau
tas Volertas, Leonardas Žitkevičius.
Premijos skiriamos už romaną /1OOO dol./, dramą/5OC
dol./ Ir novelę /25O dol./ Iš vysk. Valančiaus gyvenimo .
Mecenatas- dr. Jonas Lenktaltls. Rankraščiai siunčiami lkl šių metų kovo 31 šiuo adresu: Vysk. Valančiaus Konkur
sas, c/o Kultūros Židinys, 361 Highland Blvd., Brooklyn,
N.Y. 11207

KLB KRAŠTO VALDYBOS KULTŪROS KOMISIJA
SKELBIA TALENTU FESTIVALĮ-VARŽYBAS
rb&tivalu-varžybas --VISIEMS
/jauniems Ir suaugusiems/. Festivalio tikslasi
-atžymėti
mūsų bręstančius talentus Ir Išvesti juos į viešumą. Re gistruotis nevėliau kovo mėn.15 d., Anketos yra pas visų
Dalyviai suskirstyti į grupes pagal amžių: 8-12m. ,13-16,
17-21 Ir virš 21 m. Pagal sritis: dainininkai, Instrumentą llstat/plano, akordeonas, gitara,pučiamieji Ir 1.1./, šokis/
baletas, Išraiškos, Stepas Ir 1.1./, dailusis skaitymas/pro
za, poezija, monologai/ Ir grupiniai pas įrodymai/Ištraukos
iš veikalų arba scenlzuotos pasakos Ir pasakėčios/.
Laimėtojų koncertas vyks Toronto L ietuvių Namuose,
1573 Bloor st. W. 1975 m. gegužės mėn.2 d.
Kultūros Komisija

les, reikalaujančias, kad abi šalys būtų traukiamos į teis mą Ir kad kaltinimą įrodytų liudininkai ar priesaika.

PAŽINKIME PRAEITI l
1

iš:

pirmasis lietu

ple biudžetų parengimus .Bet
bendrai, dienoraštis lengvai
skaitomas Ir jame sutelkta
daugybė aprašymų Iš sunkių
jų vokiečių okupacijos metų.
Dienoraštis būtų dar sklandesnls, jei būtų laiku patai
syti kai kurie kalbiniai ne
tikslumai. Pavyzdžiui;
22 psl. sakinį "Tik įsi
vaizdinu, kas būtų atsitikę ’’,
reikėtų Ištaisyti-" Įslvalz duoju, kas būtų atsitikę".
70 psl. "Atvažiavę keletas
alytlečlų lankėsi pas mane",
taisytini į "Keletas atvažia
vusių alytlečlų".
105 psl. "Dalinas tarėjo
posėdis"- į ’’ Dalinis tarėjo
posėdis".
251 psl. ’’ Nekurį laiką pa
dėtis bus pakenčiama’’į
"Kai kurį laiką... "
259 psl. ’’ Registravimas
neskaitlingas" - "Reg. ne

vos Statutas

/tęsinys/
tytl Iš Statutan įrašyto draudimo svetimšaliams advckaTeismai
Teisme daugumas bylų buvo sprendžiamos remiantis ša tautl Lietuvos teismuose /Vt-9/.
Be priesaikos, buvo Ir kitokių būdų įrodymams patelklių priesaika. Kiekviena šalis stoja teisman su savo liūdi tl:
nusikalstamo darbo žymės,pavogtojo daikto suradl n inkais, patikimais žmonėmis, kurių skaičius.priklauso nuo
mas
pas įtariamąjį asmenį, o vagių atveju Ir kankinimas
bylos pobūdžio Ir yra Statuto nustatytas. Liudininkų pagrin
dinė funkcija yra prisiekti, drauge su šalimi, kad toks
Ir kad prisipažintų. Pažymėtina,kad jei kaltinamasis kan toks asmuo padarė /ar nepadarė/ nusikaltimą, dėl kurio by klnamas neprlslpažlndavo, tai jam reikėdavo už kankinila eina, kad kuriam asmeniui koks žemės sklypas prlklaus.o mą atsilyginti.
Ir 1.1. Priesaika visuomet laikoma pakankamu pagrindu by
nuostatai
lai spręsti. Atrodo,kad liudininko uždavinys, ne tik nusakyti Baudžiamieji
Jau pirmieji pirmo skyriaus straipsniai suformuluoja
ką jis pats matė, bet taip pat laiduoti teisme bylininko pati
kimumą. Jeigu bylininkas pats prisiekia,o liudininkai taip du baudžiamosios teisės dėsnius,kurie rodo, kad Pirma
utu r ėjo
juo pasitiki,kad sutinka tuo pat reikalu prisiekti, tai daugiau sis Lietuvos Statutas, nepaisant savo trūkumų,
svarbių
moderniosios
teisės
pradmenų,būtent,
Individu

įrodymų nereikia. Aišku, dažnai abi bylos šalys turi atsl vedusios į teismą reikalingą skaičių liudininkų,pasiryžusių alinės atsakomybės principą Ir viešojo kaltinimo princi
prisiekti, kad jų remiamas bylininkas sakąs tiesą.
Jeigu pą. Valdovas-pažadėjo nieko nebausti už kito asmens pa
leistų abiem šalim prisiekti, viena priesaika kitai prlešta- darytus nusikaltimus, vyro, tėvo, sūnaus ar tarno už jo
rautų, Ir byla liktų neišspręsta. Todėl Statute daugelyje vle- pono kaltę /I-7/. Talgį atmetama kolektyvinė visos šel tų smulkiai nusakoma, kuri šalis turi pirma prisiekti, Ir, jai mos ar bendruomenės atsakomybė už šeimos fiarlo pada
prisiekus su savo liudininkais, byla laikoma Išspręsta.Taip rytas piktadarystes. Kolektyvinė atsakomybė pasilieka
pat numatytas atvejis, kai šalis ar liudininkai suabejoja Ir tik tuo atveju, kai artimieji žino apie nusikaltimą Ir pa nedrįsta prisiekti arba sutinka,kad priešingoji šalis '.pirma slnaudoja nusikaltimo vaisiais. Sušvelninta kolektyvinė
prisiektų. /VT-23/. Šioje sistemoje vienas būdų teisingumui atsakomybė Statute randama tik poroje straipsnių
straipsnių.
Jei
apsaugoti yra reikalavimas atvesti į teismą daugiau lludlnln- tėvas pabėga į priešo žemę, jo turtas konfiskuojamas, Ir
kų negu reikalinga Ir leisti priešingai šaliai Iš atvestųjų tar- valkai netenka teisės jį paveldėti, ’’nes dėl jų tėvo nuslpo pasirinkti tuos, kuriuos laiko patikimiausiais žmonėmis, kaitimo valkai yra nušalinami nuo turto.net jeigu jie būTuomet tie asmenys, dėl kurių garbingumo lilr patikimumo tų nepilnamečiai” /I-4/, .Kitas atvejąs yra tas,kad kai
abi šalys sutinka, turi atlikti priesaiką. Aišku, naujos komp ’’atrodytų,
, kad vagis yra Iš kurio kaimo,o kaltiniu llkacljos kildavo, jeigu atsakovas atmesdavo visus ieškovo ko nežinotų", tai visas kaimas turi atlyginti : padarytus
liudininkus /IX-15/.
nuostolius, nebent trys to kaimo vyrai, skundėjo parlnkŠallal Ir liudininkams prisiekus, atrodo, nebuvo prlemo - tl,prisiektų jog "tame kaime nežino,kas yra kaltininkas",
nlų priešingai šaliai apsiginti, tad'geras advokatas turėjo
Antrasis principas yra tai pažadas nebausti, remiantis
sugebėti neleisti kitai šaliai prisiekti Kad advokatai,Sta - slaptais įskundimais. Atsieit,bet kokia bausmė turi būtuto prokuratoriais vadinami, gindavo teismuose bylas,ma- tl pasklrtjftlk pagal Statuto numatytas procesines taIsyk4 psl.
4

Pirmajame Lietuvos Statute numatytos bausmės
labiau
stengiasi patenkinti nukent ėjusį, negu ginti visuomenės In
teresus, kaip tai daro moderni baudžiamoji teisė. Taigi ,
Statutas dar laikosi senovinės, vadinamosios komplzlclnės ,
bausmių sistemos, kurios tikslas rasti būdą sutaikinti nuslkaltusįjį su nukentėjusiuoju Ir Išvengti asmeninio keršto. Dė
šitos priežasties nukentėjusieji nuo nusikaltimo arba, žmogžudystės atveju, nužudytoto artimieji pinigais atlyginami už
padarytą skriaudą. Šiais laikais atlyginimo principas ^yra
seniai Išnykęs Europos baudžiamojoje teisėje,kur pinigais
gali būti atlyginami tik nusikaltėlio padaryti materialiniai
nuostoliai,
bet ne pati nuoskauda.

Atlyginimas už nūs įkalt Imą’turėjo įvairius vardus, nelygu
nusikaltimams, užkurį atlyginama: pagalvė/holovščIna /
už nužudymą, smurtinė/kgvalt/ už smurtą, atlyginimas/na
vlažka/ už smulkesnius nusikaltimus. Pagalvė yra įdomi tu<
kad jos dydis priklauso ne tik nuo rtužudytojo luomo,bet Ir
nuo lyties: valstiečių moterų pagalvės buvo dvigubai didės nės negu to paties luomo vyrų pagalvės; tas pats tiko atlygi
nimui už sužeidimus. Tas skirtumas, greičiausiai, atsirado
dėl to, kad buvo žymiai daugiau progų užmušti ar sužeisti
vyrą, pav. peštynių metu, o , be to, vyrams buvo
žymiai
lengviau gintis.
Antro bausmės rūšis tai neplnlglnė bausmė,pav.mirties
bausmė, skiriama už Išdavimą, kvalifikuotą žmogžudystę ,
vagystę ir kai kuriuos kitus nusikaltimus. Kai nukentėjusy
sis buvo privatus asmuo /o ne valstybė ar valdovas,kaip Iš
davimo atveju/, mirties bausmės tikslas buvo pirmiausia
nukentėjusiojo pykčio patenkinimas. Pasmerktasis būdavo
atiduodamas į nukentėjusiojo ar jo artimųjų rankas, Ir šit*
galėjo arba pavesti budeliui bausmę vykdyti, arba susitarti
su nusikaltėliu Ir jam dovanoti gyvybę. Šitoks nusikaltėlis ,
kuriam gyvybė dovanota, tapdavo nelaisvu
nukentėjusiojo
šeimynykščiu . Tik vagims mirties bausmė būtinai
turėjo
būti įvykdyta.
Mirties bausmė vykdoma nukertant ar pakariant. Tačiau,
už kai kuriuos nusikaltimus numatytos gana žiaurios mirties
formos, pav. valdovo raštų Ir antspaudų klastotojai baudžia
mi ugnimi.
/b. d./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LIETUVIU
SUSIVIENIJIMAS
AMERIKOJE
GEROVĖS KOMITETO KANDIDATAI Į SLA PILDOMĄJĄ

TARYBĄ,
yra pagrįstas demokratišku
BRANGŪS BROLIAI IR SE
mu
veikloje. Kiekvienas na
SĖS SLA NARIAI:
rys
yra organizacijos šei
Nęsenlal praėjo nomina
cijos į Susivienijimo Lietu mininkas. Jisai savo valią
vių Amerikoje Pildomąją ( pareiškia demokratiniame
procese : balsavimo metu ,
Tarybą.
kuopos
susirinkime. Tad vi
Dabartiniai Pildomosios
si
pa
žym
gelme balsavimo
Tarybos nariai gavo dau
balote
ties
minėtų kandidatų
giausia balsų. Nariai už
juos balsavo, nes dabarti pavardėmis ženkliukus, kaip
niai SLA viršininkai savo nurodoma pavyzdiniame ba sumanumą Ir rūpestingumą lote. Tokiu būdu pademonst
SLA reikalais puikiai Įrodė. ruosite visiems, kad savo
~Tų pastangomis SUSIVIENI balsus su pasitikėjimu ati
t Inkam lauš lems
JIMAS sustiprėjo, joflnansal duodame
kandidatams
įSLAPildomą
/turtas/ metai Iš metų didė
ją
Tarybą.
ja, Išlaikoma narių tarpe
ŠI PILDOMOJI TARYBA ,
graži
vienybė, palaikoma
tautinė Ir kultūrinė veikla, o vadovaujama Prez. Povilo
moka sutartinai
visa tai prisideda prie orga Darglo,
dirbti kiekviename Susivie
nizacijos Ir narių gerovės
nijimo reikale, tad gerą to
kilimo.
ną duodanti Ir visam mūsų
Užtikrinkime SUSIVIENI
organizaciniam gyvenimui
JIMO Išsilaikymą Ir šviesią
tiek pačiame SUSIVIENIJIME
ateiti Ir šiais RINKIMAIS,
tiek Ir santykiuose su kito
Kovo/March/ mėnesyje bal
mis lietuviškomis organiza
suokime už visus dabarti
cijomis. Tokios sudėties
nius SLA Pildomosios TaPILDOMOSIOS
TARYBOS
ybos narius:
reikia SUSIVIENIJIMUI, to
PAUL P. DARGIS-Prezlden- kia vadovybė Į veda SUSIVIEtas, Alexander Chapltkas- NIJ1MĄ į gražią šiais metais
Vlce Prezidentas, Genevieve sulaukiamą 9O-les metų su
Melllunas-Sekretorė, Euph - kaktį, tokia vadovybė yra
ros Ine Mikužis- Iždininkė, labai naudinga paskiram na
Christine Austin- Iždo Glo riui bei visam SUSIVIENIJI
bėja, Josephine Mlller-Iždo MUI. Už šią PILDOMĄJĄ
Globėja, Dr. Daniel Degesys TARYBĄ
balsuokime šių
-Daktaras Kvotėjas.
metų Kovo /March/ mėne
1976 m. Kovo mėn.paro syje,
J. Andrullonls, SLA
dykime visiems, kad Jums
rūpi Susivienijimas- daly SLA Gerovės Komiteto
vaukite savo kuopų susirin Sekretorė, 4018 Franklin Rd.
kimuose. SLA broliškumas Pittsburgh, Pa. 15214, USA.

£

DARBŠTIEJI

MUSŲ

Inž. Petras Lells torontlečlams geriausiai pažįsta
mas Iš visuomeninės veik
los, Iš savo raštų Ir Iš se
nųjų Lietuvių Namų darbuo
tės. Ypač, kada jis, dar a nuomet, organizavo ten kny
gyną. Kada jis platino tau * tlečlams kuro alyvą,kad užangažuota alyvos kompanl ja
didesnį pelno procen
tą paskirtų
Lietuvių Na
mams. O tokių,alyvą naudojančh^taut Iečių Lells surado
virš lOO.Tuo pačiu. Lie tuvių
Namai gaudavo Iki $1OOO, papildomų pajamų.
'To dar maža. Lells pla, člal
reiškėsi Ir reiškiasi

ŽMONĖS

|

spaudoje. Ne paprastais ra
šiniais , ovlldenančlals vieną
ar kitą atvejį, bet rimtais
problematikos klaus Imals.
Būdamas pats įvairių lietu
viškų organizacijų vykdomo
je sudėtyje Ir tiesiogiai su
sietas su tenykščla padėtlfhl,
Lells savo straipsniuose yra
Išryškinęs ir ten pasitaikan
čius nesklandumus .
Ypač
klek tai liesdavo atskirų as
menų Individualius dažniau
siai į nemalonius klystkelius
vedanč lūs,pove Iks m lūs .kurie
kartais kėsindavosi net į or
ganizacinio pagrindo pažei
džiamumą.* Tokiais atvejais
Lells rašė nuoširdžiai, at
virai, nuoširdžiai,dalykiškai
Ar tai buvo į asmeniškumus
vedantis vietinės bendruo
menės manipuliavimas, ar
Lietuvių Fondo ne visuomet
sklandžiai beslplėtojančlos
apraiškos, ar L letuvlų Namų
Gedimino Pilies Menės Išdekoravlmas. Tokiais Ir pa
našiais atvejais Lells buvo
tiesus,aiškus Ir negailestin
gai kietas.
Nurodydamas
klaidas Ir remdamasis savo
erudicija, jis nepagailėdavo
Ir konstruktyvių minčių.Tuo

labiau, kad turėdam as re Ika- miestų
naujos
statybos
llngas detales Ir visus, vie konstrukcijas.
nu ar kitu atveju,finansinius
Lells buvo ne tik kūrybin
davinius, jis tuo pasidalin gas, plačių polėkių, naudingų
davo su skaitančiąja visuo paminklų /pastatų/; grandine
mene. Toks poelgis kaip tik mūsų kraštą Išmarginęs as
Išryškina Lėlio Individualu muo, bet jis buvo Ir nuosek
mą Ir jo neabejotiną objek lus, ūkiškas žmogus. Tik
tyvumą. O Išeinant Iš tos tiek, kad Lėliui pamačius
perspektyvos,
apibudinant platų pasaulį Ir taip Intensy
tokį asmenį, tenka priskirti viai keliant savokrašto ger
nebe eilinius privalumus. būvį, besirengiant jam pa
Šalia tvirto nusistatymo, sa čiam geriau ekonomiškai su
vitos nuomonės, Išskirtino sitvarkyti, pūstelėjo pikta
asmens kvalifikacijas. To raudonoji banga, nusinešda
kias kvalifikacijas, kurios ma visus asmeniškus auto
Išsijoja, pastato Ir net Iške riaus darbštumo vaisius.
lia ant Išsiskiriančio pjedes Tiktai Išstatytų mūrų pavi
talo.
dale
įamžintas jų kūrėjo
Vienu Iš svarbesnių Lėlio vardas Ir jo gerieji norai.
darbų tenka laikyti jo 1973
Inž. P. Lells yra panevė
m. Išleistą atsiminimų kny žietis. Ten mokėsi gimnazi
gą Lietuvos Keliu. Tai tarsi joje, paskiau Dotnuvos Žedidžiulis langas/ ją skaitant/ jinės Ūkio Technikume.Vė
kurį pravėrus, šalia įsigau liau tarnavo kultūrtechnlku
nančios, gaivios oro srovės , Ir studijavo Vytauto Didžiojo
pas Imato mūsų nepriklauso Universitete. Užsienyje įsi
mybės laikotarpis. Plačiai gijo Inž. diplomą, atvykęs į
atidarytas langas Išryškina Kanadą, pasireiškė
kaip
mūsų gražiąją Lietuvą su veiklus visuomenininkas Ir
žaliuojančiose lankose vyk įvairių laikraščių bendra
domais melioracijos darbais, darbis.
S.Pranckūnas
su viena už kitą patraūklesnėm dygstančiom mokyklom,
su tiesiamais keliais Ir per
upes statomais tiltais.Švle sūs, didžiuliai pastatai su
AK, TOJI FLORIDA. . .
raudonuojančiais
stogais,
Nebūtinai visi skaitytojai
pastatyti parinktose vietose,
bus pastebėję viename laik
ne tik atlikdavo mdksllnyčlų
raštyje tilpusią korespon
paskirtį, bet savo Išvaizda
denciją- žinią apie tos vie
nušviesdavo visai apylinkei.
tovės Lituanistinės Mokyk
Ir kas būdingiausia, kad vi
los metinę šventę- Eglutę ,
sus tuos laukų nusausinimo kurios metu tos švietimo Įs
projektus,kelių,tiltų, mokyk taigos vedėjas savo žodyje^
lų statybas vedė Inž. Petras visai rimtai pastebėjo, kad,
Lells.
Būdamas
įvairių rasi už kokių penkerlų metų,
apskričių /Mažeikių, Rasei mokyklos kalėdinę programą
nių,Tauragės, Rokiškio,’Pa
Išvis bus suriku įvykdyti, nes
nevėžį/ Inžinierius, Lells
... kasmet vis daugiau Ir
projektavo Ir pastatė: Gir
daugiau tautiečių, kartu su
kalnio, Jurbarko, Šimkaičių, savuoju prieaugliu šventes
Kelmės, Kražių, Tytavėnų, praleisti trauk la-p lėtuos na ,
Viduklės, Betygalos, Ne ,/Florlidon. Atsieit, nukenčia
makščių, Eržvilko, Gaurės, mokyklos finansai, nes kas
Adakavo, Bijotų, Žygaičių , metinė Eglutė atneša papil
I^vėdarno’s,Tauragės, Rage
domų pajamų, nukenčia Ir
lių, Varduvos, Svėdasų, Pan patys mokiniai, nes nustoja
dėlio, Ramygalos, Šeduvos, gal dviejų, bet vieno tai tik
Maskvytlšklo, Dembravos Ir rai, šeštadienių mokymosi
Siaurių mokyklas.Tam vis - darbo. O Ir šiaip,bendras tų
kam apvainikuoti, 1939 m.
šeštadienių skaičius labai
Panevėžyje, pagal Inž.Lėlio jau ribotas, net Ir nepakan
projektą buvo pastatyta 400. kamas rimtam darbui Ir
OOO litų kaina vę?M lesto Sa
moksle pažangai. Kad to mo
vivaldybės Rūmai Ir prap
kytojo žodžiai yra teisingi,
lėsta apskr. savivaldybės li
gali paliudyti Ir šis rašėjas
goninė.
su šeimos dalimi /kita dalis
Žiūrint toliau pro praver-- buvo Jaunimo Kongrese Lo
to lango angą taip Ir norisi tynų Amerikoje/, šventes
pasigrožėti mūsų tėviškės praleidęs pietinėje Floridoje.
Čia Išties, atkreipė dė
nusaus Intom pelkėm, t les lals
plentais Ir Iškilesnėse vie mesį tikrai nemažas skai
tose Iš susigūžusių mieste čius atvykusių šventėms Iš
lių visumos, besistiebian daugelio amerikinių Irkanačią Lėlio pastatų grandinę . dlnlų lietuvių gyvenamų vie
Ypač būdavo įdomūs tų pas tovių. Bene penktąjį kartą Iš
tatų pašventinimai, kaip au e ii ės/Išskyrus 1974 m./Ka
torius aprašo, suvažiavus lėdas Ir Naujuosius Metus
aukštiems Švietimo Ministe praleidžiant pietuose, galima
rijos pareigūnams, apskri drąsiai tvirtinti,kad tautle čių ’’grietinėlei”, patiems člų skaičius ten vis gausėja .
statyboj meistrams, na Ir Šis teigimas tiktų ablems
grupėms: nuolatiniai Flori
minioms miestelio žmonių.
Skaitydami Lietuvos Keliu doje
gyveu ’ ttlems Ir tik
at
sužinome Ir apie plačias šventėm s-atostogom s
Lėlio keliones.
Įsigijęs vyks tintiems. Štai, bend
Prancūzijoje statybos Inži rose Kūčlose /toli gražu, ne
nieriaus diplomą, autorius visi bendrose dalyvauja,pakartotinai grįžta į įvairias daug švenčia savo šeimų ra
Europos
valstybes Ir ten teliuose ar atskirose pažįs
studijuoja
besiplečiančių tamų, bičiulių grupėse/, vien

|al.gimanto|

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.
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susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu-'
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KANTRYBĖ
Vokiečių raiytojas Vili, Bredalis (1901—1964) atostogaudamas
pastebėjo jaunuolį, kuris iifisas
valandas stebėdavo meikeriotojus.
— Kodėl jūs pats nebandote
meikerioti? — paklausė Bredelis.
— Neturėčiau kantrybės, — mįs
lingai atsakė jaunuolis.

KLASTINGAS KLAUSIMAS
Po to, kai sėkmingai buvo per
duota pirmoji telegrama ii Euro
pos į Ameriką, Aleksandras Po
povas (1859—1906) viename sos
tinės klubų padarė praneiimą
apie jo iirasto bevielio telegrafo
sistemą. Viena kilminga dama, ne
supratusi nė vieno praneiimo žo
džio, kreipėsi j Popovą tokiu, kaip
jai atrodė, klastingu klausimu:
— O kaip jūs paailkinsite, kad
ii telegrama, pereidama per van
denyną ii vieno žemyno j kitą,
nenuskendo ir dargi nesuilapof
Popova, tiktai skėstelėjo ran
kas, o dama, visus nužvelgusi, pa
tenkinta nu^jiypsojo.

UŽRAŠAI
Laikraitininkas (Hklausė Albertą
Einitainą (1879—1955), reliatyvu
mo teorijos kūrėją, ar jis savo ge
nialias mintis žymi specialiambloknote, ar naudojasi visa
toteka.
— Mielas drauge, — atsakė
Einiteinas. — Tikri s mintys ateina
žmogui taip retai, kad jas puikiau
siai galima prisiminti.

tik Juno Beach dalyvavo arti
š Imt Iri ės. M lam l-netol 13OO ,
St.Pete-virš 300 tautiečių.
Štai, Tėvai pranciškonai jau
Ir savo fUlalę-mlslją įsteigė
St. Petersburge.Atsieit, jau
čia reikalą Ir Išgirdo tautie
čių šauksmą. Sakoma, kad
toje apylinkėje jau galima
suskaityti 750 nuolatiniai įsįkūrusių tautiečių. Savalt galiais,sakoma, vietinis Lletuvių Klubas sunkiai talpina
gausiai susirenkančius lie
tuvius. Tekia pat padėtis Ir
Miami. Lietuviais < nepergausl West Palm Beach apyllnkė Naujųjų Metų sutfklman sutraukė 150 saviškių ,
kurių didžiumą sudarė ne Iš
šiaurės atvykę, bet vietiniai.
Floridoje jau veikla Ir savo
egzistenciją pilnai pateisina
3 LB Apyllrikės. Atrodo,kad
has reikalas steigti dar Ir
naujas. Apie lietuvių ekono
minę, kultūrinę Ir politinę
veiklą, žino valstijos sosti
nės sluogsnlal. Turimi ry
šiai Ir su savo kongreso na
riais
Ir senatoriais Wa
shingtone. Kai kam gal ‘visa
tai atrodo, kaip laiko daug
turinčių pensininkų veikla.
Nevisai taip. Floridos lie tuvių tarpe vis daugiau ma
tosi vidutinio Ir jaunesnio
amžiaus tautiečių. Jaunes
nieji gauna darbus savo pro
fesijoje, versle, privačiose
pramonėse ar valstybinėse
Įstaigose.
Vieni
Įsikūrę
kviečia savo gimines, drau gus, pažįstamus.
Sudaro
jiems sąlygas persikelti,Įsi
darbinti, susirasti butus,apartamentus ar atskirus na
mus. Atrodo, dauguma mė
gaujasi maloniu klimatu,
jaučiasi suradę ’’atsarginę
Lietuvą". Net Ir tuo metu,
kai keletą dienų termomet
ras buvo nukritęs Iki 136
lalpsnlų/dlenos metu vlstlek
žymiai šilčiau/, buvo džiau
giamasi, kad nors Ir vėsus
arikstyvas rytmetis, bet vis
vien kurkas geriau už nulį
ar 1O laipsnių žemiau nullo-

Montrealyje, Toronte, Chlcagoje ar Detroite. Irtai,at
rodo, yra tiesa. Tačiau,la
biausiai džiuginantis reiški
nys tai faktas,kadi Floridos
lietuvių visokeriopa veikla
/tiek savųjų, tiek Ir sveti
mųjų tarpe/ yra
brandi,
veiksminga Irpulklal repre
zentuojanti mūsųtautą.Tau
tinių šoklų grupių kūrimas
vaizdžiai rodo, kad turima
jaunų jėgų, kurios reiškia
gyvastį, veržlumą Ir tęstinu
mą. Tai pulki garantija at
eičiai. ____________________
BROLIŲ MILŽINU ŠALY.. 4
(Atkelta iš 3 • psl.),

miesteliais Ir laukų spal
vuotais kontūrais. Tai vėl
ežerai, miškai, upės, lau
kai Ir vėl miškai...
Maskva jau nebetoli. Apie
3 vai.lėktuvas sulėtina grei
tį. Tikriausiai jau artėjame
prie vieno Iš aerodromų.
Lėktuvas daro vėl didžiulį
sukinį, lyg ko laukdamas ar
tik šlatp sau laiką delsda
mas. Mūsų nervuotumas di
dėja. Vis skrendame,
gan žemai. Apačioje mlšker.lv
llal, ežerų virtinės, kana
lai, kuriuose pūškuoja greltlalvlal Ir lėti vilkikai,temp
dami virtines baidokų su
kroviniais.Lėktuvas patenka
į nelygias oro mases. Blaurlal Ima siūbuoti Ir kratyti. '
Darosi nejauku. Kodėl mes
taip Ilgai sukalto jam ės, gal
15 - 20 mln. Ir vis taip že
mai. Gal kas nors netvar
koje ęu lėktuvu, gal ratai
nelšsįleidžia.. .Tačiau, ačiū
Dievui, taip blogai nebuvo.
Pajutę stalgų trinktelėjimą
Ir Išlendančių ratų bruzdė
jimą, nurlmome.
Štai priekyje matosi ae
rodromo kontūrai; bėgamo
sios trasos, pastatai. Mes
pamažu artėjame vis žemyn,
žemyn, žerhyn.
Pagaliau
lėktuvas trinkteli į kietą ta- •
ko grindinį Ir mes jau čio
nai... Rledame ant žemės,
kuri vadinasi Rusija...
LIETUVIŠKA RADIJO

PROGRAMA
RADIO

1410

MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 10,30 iki 11 vai. vak.
PROGRAMOS VEDĖJAS
L, Stankevičius, 1053 Albanai Cn. Duvtrnoy, P.Q.

TEL. 669-8834

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

"

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu, laisvę,
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.
KAINUOJA: Chicago|e ir Kanado|e metams — $30.00, pusei metu — $16.00,
z trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams
__ $26.00, pusei metę __ $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

REIKALAS;

KAD GARIMAS IMA

TAVO

VE/D^OO/Z/x/

Qj Siunčiu .................... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
Q] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

ony 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

TEL. 525-8971.

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

portretą! - vedybos - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

----------------- ------------------------------

.................................................... —...................................
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Hamilton

toronto

s k oj ink i s

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

Trys vyrai, atėję papie
tauti į Lietuvių Namų sve
tainę Ir pamatę ilgiau nema
tytą bičiulį, nustemba. Pa
sisveikinę Ir susėdę prie to
paties
stalo, jie pradeda
kalbėtis. Jiems esą labai
malonu, kad jų geras pažįs
tamas, vis dėlto, atėjęs į
savus Namus. Bet kodėl jis
HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
vienas ? Kur jo žmęna ? Ko
KOOPERATYVAS "TALKA”
dėl neatėjęs su ja praleisti
830 Main St. East. tel. 544-7125
čia šį gražų sekmadienio
Darbo valandos:
MOKAME UŽ:
pirmadieniais
10 — 5 v.p.p.
popietį? Ir anksčiau jiedu
antradieniais
10 — 5 v.p.p. Depozitus (P.O.A)
būdavo čia labai reti sve
trečiadieniais
10 — 5 v.p.p. Santakas (Nuo spalio 1 d.) 8 H
čiai. Bet ateidavo* abu kar
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p. Terminuotus depozitus 1 metu 9H
penktadieniais
10 — .7 v.vak.
tu.
IMAME
UŽ:
Šeštadieniais
0 — 12 v.p.p.
Netikėtai užkluptas vyriš
Liepos—rugpjūčio mėnesiais Ir
Asmenines paskolas
12%
prieš ilgus savaitgalius "Talka"
kis,
nebežino ką Ir beatsa
Nekilnojamo turto paskolas 11%
Šeštadieniais uždaryta.
kyti. Jis, neva juokaudamas,
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas
bando aiškintis. Jis sako
čekiu patarnavimas. Pardnodame "American Travelers’* čekius
vienaip, mėgina kalbėti ki
Užtikrintas indėlių saugumas.
Kapitalas — viri $ 7.000.000
taip. Bet atėję tautiečiai ne
atleidžia. Jie, vienas už ki
tą stipriau puola ir klausi
nėja pasimetusį vyriškį. Jie
tiesiog priremia jį prie sie
nos, kad tas turįs pasakyti
NAUJA VYRIAUSIOJI SKAUTU VADOVYBĖ
visą
teisybę.
Pagal veikiančius nuosta- v. s. JaninaMIKUTAITIENĖ .
Pradžioje jam kaip Ir ne
tus,Lletuvlų Skautų Sąjungo
Brolijos Vyriausiu Skauti
patogu. Bet žodis po žodžio,
je kas treji metai vyksta ninku Išrinktas s. Sigitas
Korespondenclnls- Visuoti MIKNAlTIS,pavaduotoju-ps . jis įsidrąsina ir pradeda pa
sakoti.
nis
Suvažiavimas, kurio Romas RUPINSKAS.
Viso to priežąstlmi buvęs
tikslas sužinoti L SS Vado
Akademinio Skautų Sąjūd
Prisikėlimo bažnyčios at
vybės pranešimus, Išrinkti žio V-bos Pirmininku Iš
naujinimas Ir tam darbui Iš
naują Vadovybę,priimti nu rinktas vs .Vytenis ST ATKUS,
parapijiečių
pareikalauta
tarimus organizacijos klau pavaduoto ja-f U. ps. Virginija
šimtinė. Nežiūrint, kad tėsimais Ir susipažinti su Su SABALIŪNATTĖ.
važiavimo dalyvių pas įsaky
Netrukus
Suvažiavimo
All
mais Ir pasiūlymais.
Prezidiumas
sušauks Iš
2224 DUNDAS STREET W.,
Pasiruošimas suvažiavi rinktos Tarybos posėdį, kur
TORONTO, ONTARIO
mui prasidėjo 1975 m. rug bus Išrinktas L. S. S-gos Ta
M«> 1X4
sėjo mėn.l d., o rinkimų Ir rybos pirmininkas Ir tada
nutarimų balsavimas turėjo visa naujai Išrinktoji vado
Kol Rusijoje žydų buvo nedaug,
įvykti lapkričio mėn.l d. vybė pradės savo trijų metų
jie galėjo gyventi ramiai. Bet kai jų
Visi daviniai Suvažiavimo kadenciją.
skaičius pakilo, kai kurie carai ir di
Prezidiumo turėjo būti pas
Atrodo,kad-nauja Sąjungos
dikai pradėjo į juos inairuoti, ypač
po Lenkijos padalinimų 1772 ir 1795
kelbti iki gruodžio mėn.l d. vadovybė koncentruosis Chl<n Kadangi žydų daujęuma užsiėmė
Tačiau, kaip žinome,Kana cagoje. Tik Garbės Teismas
prekyba
arba amatais, kai kam atro
doje minėtu laiku vyko ne gal bus Los Angeles,© Kont
dė, kad jie gyvena iš svetimo prakai
lemtasis pašto streikas Ir rolės Komis lja-Cleveland’e .
to ir praturtėja suktumu Keli Rusi
Kanados
rajono
lietuvių
Iš Kanados Rajono T aryjos carai davė žydams žemės, kad tu
skautų atstovai negalėjo Su bon išrinktas torontiškis v.
rėtų iš ko pragyventi, ir steigė jų vai
važiavime reikiamai daly s. Č. SENKEVIČIUS, Seseri
kams pradžios mokyklas, kad jeitų
I kultūrinj gyvenimą. Bet žydai ver
vauti. Prezidiumui Ir vado jos Garbės Gynėja-torontlšvybei teko sutikti su pri kė v.s.M. VASILIAUSKIENĖ žėsi j mokslus ir pelningas profesijas.
Esant blogai nuotaikai, žydai būda
verstinu vėlavlmulsl, Ir vi Rajono Vadu-torontiškis v.
vo išvaromi iš kaimų, perkeliami j
sa suvažiavimo eiga užsi s.K. BATŪRA.
L.E-4as
pasienį, šaukiami j kariuomenę arba
tęsė. Tačiau, jau prieš ku
suvaromi j getus. Nuo 19 šimtmečio
rį laiką Suvažiavimo Prezi
vidurio beveik visos Europos valsty
diumo biuletenis nir.4 suva
bės suteikė žydams pilietybę, bet Ru
sijoje toji teisė jiems buvo paneigta.
žiavimo dalyvius pasiekė Ir
Tarp 1870 ir 1880 m. Rusijoje buvo
RUSUOS ŽYDAI
yra žinoma naujoji Lietuvių
suruoštos net žydų skerdynės. Nelai
Skautų Vyriausioji Vadovy
Viduramžių laikais jokioje kitoje
minga Rusijos ir Japonijos karo pa
bė.
valstybėje žydai nesijautė taip gerai
baiga 1905 m. revoliucija buvo pri
kaip Vokietijoje, Išvaryti ii Anglijos
Išrinktais Tarybos narių,
skirta žydų machinacijoms. Teisinė
1290 m. ir ii Prancūzijos 1306 m.,
Garbės Teismas, Kontrolės
žydų emancipacija prasidėjo tik 1917
ii Vokietijos jie pradėjo bėgti tik
Komisija, Vyriausieji Skau
m. revoliucija.
siaučiant marui 1348 - 1939 m. Jie
Paėmę valdžią j savo rankas, ko
tininkai, jų pavaduotojai,A- bėgo j artimąja Lenkija, pasiimdami
munistai nekeitė teisinės žydų padė
kademlnlo Skautų Sąjūdžio
su savim ne tik savo manta, bet ir
ties, o trys žydai — L. Trockis, L. KaV-bos Pirmininkas Ir pava
keistoką vokiečiu kalbos tarmę, kuri
menievas ir G. Zinovjevas — buvo
duotojas, visų trijų šakų paplito beveik visose Rytų Europos
artimi Lenino bendradarbiai. Ypač
Garbės Gynėjas Ir Rajonų valstybėse. Ii Lenkijos jie slinko pa
Trockis buvo toks galingas, kad jo
lengva j Lietuva >r i Rusija. Kiti žy
Vadai.
pabūgo Stalinas. įsitvirtinęs komu
dai, iivaryti ii Portugalijos, Ispanijos
Seserijos Vyriausia Skau ir Neapolio karalystės, apsigyvepo
nistų partijos sekretoriaus vietoje
Stalinas palengva nustūmė Trockį j
tininke Išrinkta v.s. Irena Turkijoje ir popiežių valdomose že
šalj. L. Kamenievas ir G. Zinovjevas
KERE LIEN Ė, pavaduotoja — mėse.

V BaČėnas

vėliai prašė tą sumanymą Ir
dosniau paremti, bet jis bu
vęs tam priešingas. Jo ma
nymu, pirmiau reikėjo apmažlntl skolas, o tik tuomet
leistis į ekstravagantiškus
užsimojimus Ir į naujas Iš
laidas. Jis taip pasakęs Ir
savo žmonai, kad jie nepri
sidės prie naujojo parapijos
projekto.
Taip atėjo vasara Ir per
atostogas, bevažinėjant prie
ežerų, jis bevelk pamiršo tą
visą reikalą. Tik tiek, kad,
remontuojant šventnamį,ke
letą kartų pamaldoms jie tu
rėję eiti į žemutinę salę.
Ir tik rudenėjant, pasibai
gus visiems Išvažiavimams,
jie atėję sekmadienį į pa
maldas Ir pamatę Iš pagrlndų pakeistą bažnyčios vidų.
Aišku,tas jį labai stebino.
Nieko panašaus Ir tokio
patrauklaus jis nesitikėjęs.
Jis
pasijuto esąs tikroje
bažnyčioje. Ir maldai nuo
taika pasidarius visai kito
kia. Tuo labląp, kad nuo
vlškų sklido parapijos choro
pasigėrėtinai Išpildomos
giesmės. Jam tapo net ne
patogu
dėl
arikstyvesnlc
priešiško
nusistatymo. O
žmona tiesiog pareikalavo,
kad kuo greičiau atiduotume

Seasons Travel, b.d.
Visais kelionių reikalais
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
buvo likviduoti.
Nors mūsų laikais žydai Rusijoje
sudaro tik 1 proc. gyventojų, bet 7
procentai visų Rusijos mokslo vyrų
yra žydai. Žydai veržėsi j technikę,
mediciną, mokytojus, muzikę, eko
nomiją, chemiją, matematikę ir bio
logiją. Kadangi Rusijoje beveik visos
sinagogos uždarytos ir nieko negali
ma sjsausdinti hebrajų kalba ir nieko
apie žydų kultūrą ir istoriją, po
1967 m. žydų ir arabų karo Sovie
tų žydai panoro emigruoti j Jzraelj.
Pradžioje tas žydų noras visokiomis
priemonėmis buvo slopinamas. Už
emigracijos vizą žydai turėjo mokė
ti nuo kelių iki keliasdešimt tūkstan
čių dolerių. Tą lupikavimą Sovietai
rėmė argumentu, kad tiek jiems
atsėjęs žydams veltui suteiktas moks
las. Bet .spaudžiant JAV vyriausybei,
tas varžtas buvo panaikintas. Dabar
per paskutiniuosius dvejus metus iš
Rusijos j Izraelį emigravo 72.000
žydų.
Kokie žydai apleidžia Rusiją, ro
do šie skaičiai. Nuo 1972 m. sausio
mėnesio iki šių metų liepos mėnesio
iš Rusijos išvyko 1.807 inžinieriai,
879 gydytojai, 832 mokytojai, 324
muzikai, 299 ekonomistai ir po ke
lis šimtus fizikų, chemikų, biologų
ir matematikų, taigi apie 5.000 aukš
tai kvalifikuotų žmonių. Rusijai tai
yra nemažas nuostolis, o Izraeliui di
delis laimėjimas, ypač todėl, kad pu
sė emigrantų yra jauni žmonės, ne
turi 30 metų amžiaus. Žydai yra vie
nintelė Rusijos tautų mažuma, kuri
išsikovojo teisę emigruoti.
Nesuvirškinę žydų savam krašte.
Sovietai nori jiems jsakenkti Izraėlyje. Po nelemto 1967 m. žydų ir ara
bų karo rusai apginklavo Egipto ir
Sirijos ermiias ir stipriai įsitvirtino
Irake. Dabar, kilus ketvirtajam žydų
ir arabų karui, rusai, gabena ginklus
į Siriją, kad ši atsispirtų Izraelio puo
limams. Noroms nenorom* ji pade
da ir Egiptui, nors prieš porą metų
prezidentas Sadatas išvarė iš savo
krašto rusų karo instruktorius. Iš
savo pusės JAV vyriausybė siunčia
ginklus j Izraelį. Tikro kovų vaizdo
negalima susidaryti, nes kiekviena
kovojanti pusė nušviečia jas savaip,
kad paliktų kovojančių ir tautiečių

ĮVAIRENYBĖS

ūpas-

PARAMĄ
IMA:

MOKA:
9Va% už 2 m. term. dep.
už 1 m. term. dep.
7’/a % u3 taupymo s-tas
8’/i % už pensijų planą
6% už čekių s-tas (dep.)

9’/2% už asm. paskolas
9,/z% už mortgičius

AKTYVAI virš 11 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) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario
ir

M6P 1A6

532-1149

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA

•

20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025----- Namų tel. 277-0814 »
2405 Loke Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8 V J C6

tam reikalui priklausančią biuletenį, nerado tos jų neauką. Kaip, ji sakė,-gali- laimingos aukoš, ji nebelauma nebeprltartl tokiam gra- kė net pamaldų pabaigos. JI
žlam Ir pasigėrėtinam baž- tik pašnibždėjo į ausį,kad aš
nyčlos atnaujinimui. Kaip nevidonas,nusukęs tą pinigą,
dabar neprisidėti Ir nepa- JI dar pasakė,kad su manim
remti tokio didelio darbo.
nevažiuosianti į namus Ir
Žmonai taip be paliovos pietų šiandien nedarysianti.
Irzllaujant, jam nebeliko Tramvajum važiuosianti pas
nieko kito daryti. Sekantį savo tėvus Ir nežinia kada
sekmadienį jis įdėjo šimtinę grįšianti.
t
į voką Ir per pamaldas rinkllavos metu, įmetė į lėkštę. MJJ3J LIETUVIU NAMAI
Nuo telaiko jų namuose Ir
—_m—■
prasidėjo tikra velniava.
Praėjusio sekmadienio poSekantį sekmadienį, dar pietėje A,dalyvavo apie 270
mišioms
neprasidėjus, jo asmenų. Svečių knygoje pa*
žmona permetė parapijos sirašė Vilko plrmdr.K. Va biuletenį Ir klausiamai į jį nonas su ponia,p.p.Seyfrlęd
pasižiūrėjo. Ten ji nerado Vasario 14 d. dr.K.Valiū
tės nelemtos šimtinės. O po nas lb atstovams, Toronto
pamaldų jį tuojau paklausė, [r Hamiltono organizacijų
ar tikrai aš įdėjęs ? Ar pa- veikėjams darė pranešimą
ėmęs tikrą voką ? Ar ką nors lr atsakinėjo į klausimus .
nesumaišęs? Aišku, jis paPranešimui vadovavoKLB
tvirtinęs, kad viską padaręs krašto v-bos pirm. J.Simą kaip reikiant; jų auka, grel- navlčlus.
člausla.per neapsižiūrėjimą
Kovo 7 d.sekmadienį,4 v.
nebuvusi pažymėta.
p.p. vi. Putvlo šaulių teatBetkuomet ir sekantį sek- ras Aitvaras LN Karaliaus
madlenį tas pats pasikarto-Mindaugo
salėje
vaidins
jo, žmona tikrai prie jo prl- premjerą Slidus Pusmllljoklbo. JI tiesiog pasakė, kad nls.
rinkliavos metu, aš įdėjęs į
Kovo 14 d. K. Mindaugo salėkštę tuščią voką. Klausant Įėję įvyks Paramos kredito
žmonos kaltinimų ir pakar- koop. metinis narių suslrlrztotlnal skaitant • biuletenį, klmas. Pradžia 3 vai.p.p.
jam darėsi Irgi nebepatogu.
Visuotinis LN narių susiBet jis vylėsi, kad ten įvy- rinkimas įvyks kovo 21 d.
kęs koks neapsižiūrėjimas,
Nario įnašus papttdėjJ.
jo šimtinė tikriausiai bus Juodikis-$75,V.A.Aušrotas
patekusi į reikiamą vietą.
$20. Po $1O,- L.Hurst, A .
Bet kada Ir trečią sekma-Supronas, K. Rovaltė, J.
dlenį žmona, perskaičiusi Norkus.

-Mflsų Lietuva*- 1973.

f Mike Rutkauskas )
GREEN WARE GLAZES FIRING KlUMS

477-G Delmar Ave..

Pointe Claire. F.Q. H»R 4A5

Prof. Joana Vaitokiene skaito paskaitą * M. K. Č iurlionis ir jo vieta
meno istorijoje*, National Arts Centre Ottawoje. Nuo trauka B. (reponkaus.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6 psL
6

7

UŽPELNYTAS PAGERBIMAS
Vasario 7 d., šeštadienį,
Aušros Vartų parapijos sa
lėje gausus būrys montrea liečiu
pagerbė Steponą ir
Joaną Kęsgailas jų 40 metų
vedybų Ir Stepono 65 m.am
žiaus sukakčių proga.
Pagerbimo
Iniciatorių
grupė, koordinuojant Ignui
Petrauskui, sūkvletėKęsgal* lų draugus ir pažįstamus ,
stengdamiesi neaplenkti nė
vieno. Taip prisirinko apie
pora šimtų asmenų. Atrodė ,
kad jei būtų viešai organi
zuota- būtų prisirinkę dar
daugiau svečių.
J. Ir St. Kęsgailai nuo at
vykimo dienos Montreal In įsįjungė į lietuvišką veiklą Ir
savo metu daugeliu atveju
buvo atrodę,kad mūsų visuo
meninė veikla gerokai šu
nie nkėtų be jų.
Steponas Kęsgailą pirmi
ninkavo KLB-nės Krašto Vbal, arba jos įvairiems su
važiavimams. Ir pačiame
Montrealyje visų mėgiamas,
dažnai
būdavo prašomas
pravesti ne vieną susirinki
mą, nežiūrint kokiu reikalu
jis būdavo sušauktas. Pir
mininkaudamas, vadovavosi
dideliu telslngumu.pastebė-

dainas kiekvieną, klausimą
keliantį balsą.
Problemas
aiškiai Ir tiesiai suformuo damas,paskatindavo susirin
kimų eigą. Nevienam atro
dydavo, jei jis atsilankė į su
sirinkimą, tai savaime turi
jam Ir vadovauti.
Joana Kęs galilenė Išklau
sė ne vieną tautietį, Ieškantį
patarimo ar paguodos, daž nal pati palydėdama į atatin
kamas įstaigas Ir rūpinda
masi šalpos reikalais.
Pagerbimo proga vyko
gražios vaišės, grojo ( muzi
ka. Pirmininkavo dr. P.Lu
koševičius, įdomiai apibū
dindamas sukaktuvininkus Ir
koordinavo ligą sveikintojų
eilę, kurie savo linkėjimus
baigė vakarienei jau gerokai
įpus ėjus.
kalbėjo KLB Montrealio
Apyl.plrm.J.Šlaučlulls, Iš
vardinęs visuomeninės veik
los nuopelnus lietuvių kolo
nijai Montrealyje; Aušros
tų parap. kleb. kun. J. Aranauskas, S. J. grįžo į pir
muosius atsiminimus , jam
atvykus vikarauti į šią para
piją. Jis kalbėjo taip įdo
miai Ir jumorlstlškal,kad
Lito vedėjas Pr.Rudlnskas

savo žodyje pasakė, jog kun
Aranausko kalba buvusi pir
moji tokia per 25 metus nuo
jo atvykimo į Montreal}., Ine s
kun. Arauauskas pabrėžė,
kad Kęsgailą,kaip kaimynas
Ir parapijos pirmininkas,
nuslduodąs nematąs, kada
kunigai Išeina arba pareina.
Seselė Paulė į tai reagavo,
jog matanti, kada kunigai Iš
klebonijos Išeina arba pa
reina...
Mylė August Inas, s ve Ik Indamas Meškeriotojų Klubo
Nida vardu teigė, jog abu
Kęsgailai esą geriausi meš kerlotojal, ypač Steponas, ne
kartą
apdpvanotas ‘už di
džiausias žuvis.
V.Sušlnskas L.K.Mindau
go Šaulių Kuopos vardu dė
kojo sukaktuvininkui,kad nepasldldžlavo Ir įstojo į šau
lių eiles. E.Navlkėnlenė sa
vo žodyje, tarp kitko, prlsl minė, kad Kęsgailą Ir Lietu
voje, net gimnazistu būdamas
Telšių
gimnazijoje, buvo
šaulių būrio vadu.
Vaclovas Kerbei is džiau
gėsi prisiminimais,kai dirbo
kartu MontrealloTeatro mė
gėjų grupėje Ir perdavė jam
sveikinimą Iš akt. B. Pūkelevlčlutės Iš Chlcagos.
Bronius Staškevičius pasi
džiaugė dirbant su sukaktu -

Montrealio Lietuvių ■Kredito Unijos "Lito" Valdyba kviečia 1976 m. kovo mėn. 20 d.,
šeštadienį, 4 vai. po pietų Šv. Kazimiero parapijos salėje, 3426 Parthenaia St.,
Montreal, Que,

VISU O T I N ;

METINĮ

N ARIU.

SUSIRINKIMĄ

Darbų tvarka:

Susirinkimo atidarymas

2.

.

Balsų skaičiuotojų ir susirinkimo pirmininko rinkimai

3.

Praeito susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas

4.

Pranešimai:

56.
7.

1975 metų apyskaita ir balansas
Rinkimai:

8.

Diskusijos, balanso priėmimas ir pelno paskirstymas

9.

1976 metų sąmatos priėmimas

10

Pirmininko, Vedėjo ir Kredito komisijos

Revizijos komisijos pranešimas

3 narių į Valdybą
2 narių į Kredito komisiją ir
1 nario į Revizijos komisiją

Klausimai ir sumanymai

PO SUSIRINKIMO - VAKARIENĖ
Narių registracija prasidės 3 vai. JO min. po pietų.

Nariai prašomi atsinešti

Kandidatų išstatymo reikalu prašome atkreipti dėmesį į šią iš

nario knygeles.

trauką iš "Lito” statuto XIII dalies 2 poskyrio:

Kandidatų į valdybą ir komisijas pasiūlymai turi būti padaryti raštu bent
dviejų unijos narių ir įteikti unijos sekretoriui iki susirinkimo atidarymo.
Prie siūlymo turi būti pridėtas raštiškas kandidato sutikimas būti renkamu.

Kandidatams išstatyti formos gaunamos abiejuose "Lito" skyriuose arba išsiunčiamos
paštu paskambinus telefonu.

Pastaba:

Šiais metais "Lito" valdyboje savo trijų metų kadenciją užbaigė

Algirdas Klišius, Steponas Kęsgailą ir Izidorius Mališka, kredito komiaijoje Jonas Adomonis ir revizijos komisijoje - Jonas Maskoliūnas,

cijoa kredito komisijoje pasitraukė Vitolis Šipelis.

Nebaigus savo kaden-

Jo kadencijos užbaigimui

vieniems metams bus renkamas antras kredito komisijos narys.

vlnlnku vienoje darbovietėje,
praleistu laiku. R. Mllaknls,
-darbovietės atstovas, apgai
lestavo jo Išėjimą į pensiją .
Aušros Vartų parapijos

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 1976
SEPTYNIOS DIENOS (6 noktys) VILNIUJE

Kaina nuo $849.00( laukiama patvirtinti) į
IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 20 ir 27 d.
Birželio 17 d.

u.

Rugpjūčio 12 d.
Rugsėjo 2 ir 9 d.

14
dienų su visu išlaikymu — Vilniuje — Minske
(tik 132 mylios nuo Vilniaus) — Maskvoje.

k-to vardukalbėjo Iz.Mallš- gana liūdnas,kaip įatslsvelka Ir Pr. Paukštaltls,NL klnlmą su juo-Sakė, įprašęs
laikraščio Ir b-vės vardu, jis Iniciatorių, kad šį minėjimą
pabrėžė, kad visuomeninėje ' atidėtų dešimčiai metų,kada
veikloje ne tik kas yra tel - jam sukaks garbingi 75 m .
glamo, bet Ir kas yra nei - amžiaus Ir penkiasdešimt glamo Montrealio lietuvių 1 metis abiejų su žmonabendkolonljoje, dalį turėtų prisi ro gyvenimo. Santūrioje ir
imti jos pagrindiniai veikė gana pesimistiškoje nuotai
koje jis manęs, kad rengė jai.
Nemažai buvo sveikinimų jai
nutarę, jog jiedu tokio
laiškais Ir telegramomis.
amžiaus nesulauksią...
Taip pat jiedu atsisakė
St.Kęsgailą padėkojo vi
siems
atsilankiusiems Ir priimti dovanų.Likutis Iš šių
rengėjams,tačiau atėjęs į šį valšlų-$2OO, -įnešti į T' Kapobūvį ne su džiaugsmu”, bet nados Lietuvių Fondą.
prp
DIDELĖ

NUOLAIDA

KAINŲ (iki 60%) SIUNTINIAMS

L

SKAIČIUS RIBOTAS - REGISTRUOKITĖS I
Me« poruoti ame reikalingus dokumentus atsikviesti vįgituf. jisu

Medžiaga ^yknelėmąkostitomaps ir Svafkpais - 4«mtoprocer»tin« * r«His . >
- pusė kaino?.
Angliška medžiaga 100% Vilnonė. Vilnone arba pafyelter'Id' - nuolaida iki 60 %.

gimines ii Lietuvos į_ Kanadą. ,

Skarelės vilnones orbo Silkinės ir naujaisiais piešiniais.
Megztukai, golfui ir pJloverinioi - didžiausias pasirinkimas specialiomis

RUOŠIESI L MIAMI ? - UŽSIRAŠYK PAS MUS
tik $ 133.Q0, £ ten ir atgal I

Moteriški paltai - Borgana (orl. fur) įvairaus dydžio tik S 49.00.
Vyriški megzti marškiniai (kanodiški) - pusė kainos. Taipgi, daugybe
kitų daiktu, reikalingu Lietuvoje.

KELIAUK ŠĮMET PRO MONTREAL^
IR PAMATYK OLIMPINES ŽAIDYNES MŪSŲ MIESTE.
Rašyti angliikai:

H f* PARCEL SERVICE, 3891 $1. Lowrenc, Blvd.,
Mon„eol, P.O. H2W 1X9. Tel. 804 - 9 0 9 8.___

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL P.Q. H 2W 1Y7 CANADA

Joana ir Steponas Kęsgailai su laimikiu prie ežero

Tel: 844-5292 ir 844-5662.
TE L.: 694-1037

■M

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. -

Tel. 3 66-7281

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS
MISE-AU-POINT - REMORQUAGE
ČENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE
TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS
„
POINTE-CLAIRE

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

Savininkai V. Sušinskas & Son, tel. 389-0577.

GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
. 89 Orchard Street, La Salle,P. Q.

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO
NIEKO

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

NEKAINUOJANTIS IR

GREITAS

VEIKIANTI

7576 CENTRALE

-

PAŠTO

[STAIGA

LASAL1E

365-0770

[vairi industrine ir korrercine statyba ir dažymas. Darbas
atliekamas sąžiningai ir orieinamomi s kainom! s.

- tel. 366-6237- 3896.

FREE SHOP AT HOME
Kailių siuvėjas
iuvu ir parduodu
oisau ir remodel i uoju

•Carpet Sales & Installation
Harding — Bigelov — Celanese — Kraus
Burlington — Venture

(Storage)'

6J96 Bannantyn

Tel. 767-6183

kas moderniems namams
Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.
Plumbing & Hearing konVoktoriue.

140- 2e AVENUE
366-0330
LASALLE,

*S A

SERVICE DittfiS

PRISTATYMAS

W. LAPENAT

cleaning

>U R^U

PATARNAUJA

(Lietuviams duodame specialiu ni/olaidą)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS
PRODUKTAIS.

HRS

(MIKE NUTKAUfKAŠt

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju
gyvonamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik
S 1,75 už ky. jordę).
• Mano specialybe ir laiptu bei sienų išklojimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
• Pri statau į, namus pavyzdžius.
•
Padarau išmatavimus ir
įkainavimus nemokamai.

Skambinkite tel: 7 68 -6780 — 7962

1976.11.25

7

NETTOYEURS - CLEANERS

7661 -A CENTRALE
365-7146

r'**S t

495-90e Avė
366-1143

8

MO NT RE AL IO SKAUTAI
♦ Skautų-skaučlųtuntų suei
gos metu Vasario 16 d. skau
čių įžodį davė R. Jaugelytė,
skauto-A. Plečaltls,prltyru s los skautės-K. Kllčlūtė, I.
Lukoševlč lutė, R. Jurkutė, K .
Nledvaraltė.Į pask-ės laips
nį pakelta Ir įžodį davė Rasa
Lukoševlč lutė.
Vyr. sk. Irena Lukoševi
čienė už didelius nuopelnus
lietuviškai skautybel buvo
apdovanota Padėkos ordenu.
Po sueigos Įvyko skaitlin
gas tėvų susirinkimas Ir Iš

NL REIKALAI
"NL" SUKAKTIS
vaizdžiai pat lėks-J. Norvak
Ats pa rūmas Ir Ištvermė, ša-Glrlnls.
kaip gerai žinome, pagirtiĮdomu bus Išgirsti kultu.nos,o kartais Ir labai kalką rlnlnko Anso Lymanto žodį,
įrituojančios dorybės.. .LieŠiam minėjimui nuotalklntuvlal šiomis dorybėmis ge- ga muzika pas trupins jaunleral pasižymėję įvairiose ji mūsų medlkal-J.Dauglr srityse.
das Ir A. Adomonis.
Viena tokių, Ištverme,paSpaudos parodėlė,
Irgi
slžymėjo Ir Montreallo lie - neeilinis įvykis, nutarta sutuvlų leidžiamas laikraštis ruošti/vieton loterijos/šio
Nepriklausoma Lietuva. Jau minėjimo proga.
vien dėl to jis vertas būtų
Pavalgydinti ruošiasi G.
pagerbti Ir paminėti.
Kazlauskienė, M. Grlnklenė
Minėjime bus prisiminta’ir E.Krasovski. NL.
Šio laikraščio Istorija,kurią

rinktas naujas komitetas Iš
M. Verbyilenėe, jG.Brlklenės, S. Naruševlčlenės,. G.
Vazai tnsko, D.Lukoševlčlaus,
E. Čičinsko.
Kaziuko mugė Įvyks kovo
pabaigoje, o vasaros stovyk
la- pirmomis dvejomis rug
pjūčio savaitėmis.
• Šv. Kazimiero parapijos
Kazimiero vardo vardinių pa
gerbimas - vakarienė Įvyks
sį šeštadlnį ten pat salėje.
• Stalgiai mirė Jonas Saviš
kas 58 m. amžiaus. Paliko
žmoną Anelę Ir sūnų.

Pokongres imis
Vakaras
KADA ? kovo men. 6 d., šeštadieni, 7,30 vai. vakaro
KUR ?

AUŠROS VARTŲ parapijos salėje

KAS?

SKAIDRĖS ir PASAKOJIMAI

iš lll.jp Kongreso

VAIŠĖS - BARAS - LOTERIJA -

ŠOKIAI - "PERKŪNAS’
KAINA: - Suaugusiems $3.00, studentams $2.00.

ADAMONIS Insurance Agency Inc.

Montrealio lietuvių Jaunimo Sekcija

(SKELBIMAS)
ėkojame mūsų klientams, nesusižavėjusiems trum
pais ŽEMŲ DRAUDIMO KAINŲ PAŽADAIS.

D

DĖKOJAME VISUOMENEI Už SKIRTĄ DĖMES! MŪŠŲ DRAU
DIMO AGENTŪRAI IR DRAUDIMO PROBLEMOMS.

NL 3 5 METU
SUKAKTIS -

INFLIACIJA SULYGINO KAINAS, PAGRINDINAI PAKEITĖ
DRAUDIMO BENDROVIŲ PADĖTJ, PRIVEDĖ PRIE RIMTO GAL
VOJIMO TUOS, KURIE PIRMOJE VIETOJE SIŪLĖ ŽEMĄ KAINĄ.
DRAUDIMO SRITYJE SAVO VIETOJE IR LYGYJE IŠSILAI
KĖ SAVARANKIŠKAS DRAUDIMO AGENTAS, DIRBĄS SU KE
LIOMIS DRAUDIMO BENDROVĖMIS, PASIRINKĘS JAS Iš PA
TYRIMO.

DABAR, LABIAU NEGU BETKADA, IŠKILO PATARNAVIMO
VERTĖ KIEKVIENU DRAUDIMO ATVEJU — SVARBIAUSIA NE
LAIMĖS ATVEJU. NEVIENAM, RODOS, PAPRASTAS DRAUDIMO
GAVIMO REIKALAS GALI SUDARYTI PROBLEMĄ. TIK SAVA
RANKIŠKAS DRAUDIMO AGENTAS TURI GERESNES GALIMY
BES SPRĘSTI, NORS REIKIA IR PADIRBĖTI KAI APLAMAI
PRAMONĖJE DARBININKUI MOKAMA $4.006.00 I VALANDĄ,
KIEK GI YRA VERTAS AGENTO DARBAS? DARBE DALYVAU
JA RAŠTINĖ, TARNAUTOJAI, AUTOMOBILIS IR INVESTUOTAS
PINIGAS.

MINĖJIMAS ĮVYKS KOVO 13 d., šeštadienį Audros

Vartų parapijos salėje.
Meninę programa išpildys pagarsėję solistai Vaclovas
Verilcaitis ir Gina čapkausklenė.

MŪSŲ AGENTŪROJE KAINOS NEPAKILO NENORMALIAI.
DRAUDŽIAME VISUS. PRAŠOME TEIRAUTIS MŪSŲ KAINU IR
SĄLYGŲ. PASITEIRAVIMAS NEĮPAREIGOJA APSIDRAUSTI, TA
ČIAU MANOME, KAD TELEFONU, YPAČ PLATESNIO DRAUDI
MO KAINŲ PALYGINIMAS, NEPASIEKIA TIKSLO, NES YRA
ĮVAIRIŲ DRAUDIMO FORMŲ, SĄLYGŲ IR KAINŲ.

Po programos veiks muzika, užkandžiai, baras ir kt.
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI -

Įėjimas $4,50 suaugusiems, $2,50 jaunimui.

Rengėjai

I ■ (

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui
tik.už $5.00 metams 1

į

į

Prašome iškirpti ir prisiųsti.
su virš nurodytu--------------------------------- —-------------- _prenumeratos
(Pavardė ir vardas)

|
.

MIELAI PRIIMAME GRJŽTANCIUS, KURIE DĖL KAINŲ
SKIRTUMŲ LAIKINAI BUVO KITUR, IR VISUS, KURIE TEI
RAUDAVOSI ANKSČIAU, BET NEGALĖJO APSISPRĘSTI.

Adamonis Insurance Agency Inc.
Petras Adamonis, tel. 722-3545

Dantų gydytojas
1440 rue Ste-Catherine Quest
Suite 600

Tel: 866-8235, narnų 488-8528

★ Buick ir Astra

LEONAS GUSECKAS
Sales Manager

GM

x

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
IR SU IŠIMTIMI JUMS,
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managenu

muj montreal west automobile

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ

11 WESTMINSTER SOUTH

489-5391

________________ < At 1M šM oi SMrprootf Sift Wttll

PASITARNAVIMU !

PARDUODAMI GEROS KOKYBES
GINTARINIAI KAROLIAI.
Skambinti 482-3973

Pontiac

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

LEO GUREKAS

SAVARANKIŠKAS AGENTAS
Puikiai Įrengta ir net kilimu iiklota
NL redakcijos žemutine patalpa. Isnuomuojama susirink imams bei kito
kiems reikalams.

1

AUTOMOBILE

INSURANCE BROKERS SĄJUNGOS NARYS,

GERA PROGA

Dr. J Mališka

MONTREAL WEST

DRAUDIMO REIKALUS GERAI IŠSPRĘSTI REIŠKIA PASI
RINKTI, TURĖTI SAVARANKIŠKĄ DRAUDIMO AGENTĄ,
KURIS TVARKYTŲ JŪSŲ DRAUDIMO REIKALUS ŠIUO
NELENGVU METU, IR JUO PASITIKĖTI, NES KEIČIASI IR KEI
SIS SĄLYGOS, FORMOS IR KAINOS BENDROVĖS DRAUDIMO
KAINA ŠIUO METU ŽEMESNE UŽ KITŲ, BET ATNAUJINANT
GALI BŪTI NET AUGŠTESNĖ IR PRIEŠINGAI.

CHARTERED INSURANCE BROKER

i

Jonas ir Adele KINDERIAI vasario 13 d. atšventė vedybų 60 m.sukakti. Jie
tuokėsi 1916 m. New Jersey, šv.Petro ir Povilo bažnyčioje, iš Lietuvosabvyko 1914 m. iš Skapiškio. 19 19 m. sugrįžę buvo Lietuvon ir ten išgyveno
iki 1928 m. Ju sūnus Albertas gimęs Lietuvoje, gyvena čia pat Montrealyje, vedęs ir užauginęs Seimą.

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS

LEFEBVRE & ROBERT

TUNE UPS. BRAKES

Motor a Transmission,

etc.

AMfuauMfNt - ruewiruer

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

DR. V. G1R1ŪN1ENC
Dantų gydytoja

INC

79B LAKESHORE DRIVE

P A R DAVIMAS

DOR V AL.

—•—

14t0 GUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL P-Q-

5330 L*Aa»OM»viOM Buvo.
MONVRtAl.

@ Royal Trust

Tel. 9 32 - 66627~nomt| 73’-9681.

T*L. 266-3536

Tel. 9/1 -40 24

PHARMACIE

TRUST GENERAL DU CANADA

cionon

3270 Ooul. Langelier, Montreal, P.O. H IN 3A7

ROBERT GENDRON LPH.prop.

ATIDARA

NUO 9VAL.RYTO IKI

VIETA GERAI

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

366-9742

ADVOKATAS

!

606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405.
Montreal, P.O.
— Tel: 871 - 9644, namų 678 • 3660.

5 Place Ville Marie IBM Building
Suite 4 17, Montreal, Que.

TeL 871- 14 30

ADVOKATAS

J.P. MILLER.BJU B.C.L
168 Notre Dame Street E.JSuite 205.
Tel: 866-2063. 866-2064

AUKŠTUS

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yro
aukštos kaltybės ir prieinamomis kainomis.
e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE

r 4e AVENUE

j 7643 e«MTRALI

LASALLE 363-3887
368-1282 (DKCORATIOH) Į

/< Namų - 72 1-06 14’

D.N. BALT - B ALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.
445 Jean Talon West. Suite 305,
Tel: 273-3442, 273~9 18 1, 737- 0844.
Foto E.M.L.S.
M o n t r e a /, Que.

Sistema.
—

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L. z

3

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

PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

NOTARAS

KRAUTUVES

V. PĖTERAITIS
254-4566

11 VAU. VAKARO
i

R. J. ISganaitis, BA, BCL

PER

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žeme)

R.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C-. E.R.C.S.tO

7626 CENTRALE LASALLE

BALDU
•• SIM

Atstovas J. Skučas,
*"—•
6966 l'erasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu 722-9663.

Dr.A.S. Popieraitis
Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West,
Suite 215, Montreal 109, Que.

ĮVAIRIU

I-------------------------------------------------------------------------------------------

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL. 727-3120 Namų 376-3781
A g e n t ū r a veikia nuo 1945 m.
Albertas NORKEL JONAS, B. A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ____
6.0%
Taupomąsias s-tas______ 8.0%
Term, ind.-- 1 m. 9%
Term. ind. — 2 m. 9,25%
Tenn. ind. — 3 m. |9.75%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
_________ _ . 11.0%
Nekiln. turto ___ ,..... ......
10.75%
Čekių kredito _____ .
12.0%
Investacines nuo ____
... 11.0%

Duoda nemokama gyvybės apdraudą iki S2.000 už taup. s-tos sumas.

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

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

------------------------------------------------------- fr

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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