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SAVAITINĖS “NL" LEIDIMĄ PRADEDANT - 1948.1X 26 rase 
jos redaktorius Pr. Rudinskas:

PARLAMENTE PERTARI MAS
Po dvi savaites užtrukusių 

diskusijų Ir susitikus su Es
tonian Central Coucll of 
Canada bei lietuvių Ir latvių 
organizacijų atstovais, Hon. 
Stanley Haldasz, P. C.,M. R , 
Toronto- Parkdale , Išgavo 
vienbalsį House of Commons 
patvirtinimą sesijos atidary
me, įvykusiame ketvirtadienį 
vasario 26 d., 1976, kad ofi
cialioji Kanados užsienio po
litika nepripažįsta inkorpo
racijos Estijos, Latvijos Ir 
Lietuvos į USSR.

Dr.Haldasz įtętktas,lr pat
virtintas tekstas:

’’ Atsižvelgiant į susirūpi
nimą Kanadoje,kad galutinis 
Europos Saugumo Ir Bend
radarbiavimo Aktas, pas įra
šytas Helsinkyje, gali- būti 
Interpretuojamas, kaip duo
dantis legalią reikšmę Esti
jos, Latvijos Ir Lietuvos In - 
korporavlmul į Sovietų Są
jungą , Ir atsižvelgiant į So
vietų Sąjungos valdžios žmo
nių pareiškimus, sugestljo- 
nuojąnčlus, kad jie taip In
terpretuoja Galutinį Aktą- 
slūloma patvirtinti, kad šis 
susirinkimas palaiko Kana - 
dos valdžios užimtą poziciją, 
kuri buvo pareikšta 1975 m . 
gruodžio mėn.2 d. Valstybės 
Sekretoriaus Užsienio Rei
kalams: Galutinis Aktaą/Fl- 
nal Act/ jokia prasme ne- 
pat virt Iria dabartinio terito
rinio Europos status tfuo Ir 
ypač Estijos, Latvijos Ir 
Lietuvos atžvilgiu Kanados 
laikysena nepasikeitusi".

NĖ VIElfo CENTO. . . 1
Kanados Mlnlsterls Plr- 

iįninkąs P.E. Trudeau ne
tikėtai davė stiprų atkirtį 
Quebec’o provincijos Prem - 
jerul Bourassa.

Televizijoje matėme įsi
karščiavusį Trudeau, kuris 
tvirtai užtikrino,kad nė vie
nu centu nerems daugiau O- 
llmplnlų Žaidynių; kad dėl 
konstitucijos negalvojama 
derėtis. Ir jeigu separatls - 
tai, Iš visų kitų, norėjo,kad
konstltuclja būtų laikoma 
Westm i ns te r y je, karai le nės 
globoje- tegul tuo reikalu 
pasiaiškina balsuotojams .

Netrūko spalvingų išsi
reiškimų, ir liberalų dele
gatai, suslrlrikę dvlmetlnel 
konvencijai, džiūgavo.

Bourassa žmonės buvo į- 
pykę ypač už tai,kad Tru
deau Bill 22 pritaikymo me
todus pavadino politine kvai
lybe.

RODEZIJAI - ANGOLOS 
ŪKIMAS
Dar liko viena galimybė 

sustabdyti prasidėjusį karą 
Rodezįjoję- sugrįžti Britų 
globon.

Pasikartojimas kitų vals
tybių įsivėlimo į Angolos 
re (kalu s, kuris atnešė perga
lę rusams ir kubiečiams,

Dr. Stanley Haidasz 
gręsla Ir Rodezljal.

Be to, viltis taikingo čai
žios perėjimo į juodųjų dau- 
gumąRodezljoje dabar Išny
ko. Ilgos derybos užleido 
vietą kolektyviniam Afrikos 
valstybių pasirinkimui kar- 
rlautl. '

Juodieji rodezlečlal treni
ruoja 12.000 rekrūtų, gauna 
moderniuosius ginklus Ir ru
sų Ir kiniečių Ir ruošiasi il
gam gerllų karuL_.

VARDAN ŽMONIŠKUMO
Sovietų Komunistų Parti

jos kongreso proga,virš 80 
politinių kalinių- disidentų 
paskelbė bado streiką,pro
testuodami prieš persekioji
mus, nedamaltlnlmą ir psi
chiatrinio "gydymo" prie - 
vartą. Kai jiems buvo ne
leista įteikti skundus 25-jam 
partijos kongresui,dis idental 
savo skundus ir nutarimą 
badauti perdavė Vakarų re
porteriams.

Disidentų žiniomis,savai
tės badavime dalyvauja 32 
Vladimiro kalėjimo netoli 
Maskvos kaliniai ir 50 Ura
lo ir Sibiro lageriuose.

Vladimiro kaliniai gauna 
1900 kalorijų į dleną;lr bau
džiamose celėse 1300.

Juokingiausia, kad Sovietų 
Sąjunga vis dar drįsta nai
viausiai tvirtinti ,kad po
litinių kalinių nesą iš viso, o 
tik kriminaliniai.

Prancūzų komunistų par
tijos galva Georges Marchals 
ignoravo kongresą ir į jį ne
atvyko, apkaltindamas sovle- 
tus žmogaus teisių nesilai
kymu.

Gaston Pllssonier,trečia
sis partijos hierarchijoje, 
pareiškė,kad t"telsėta kurįi 
socializmą po prancūzų vė
liava,kuris garantuotų visas 
asmens ir kolektyvines lais
ves".

Klek anksčiau,Italijos ko- _ 
munlstų partijos vadas En
rico Berllguer pabrėžė pa
našią mintį, paskelbęs jo 
partijos neabejotiną teisę 
kurti savoformoskomunizmą 
demokratiniu būdu.

Toronte atidarytas moks
linis centras tyrinėti nežino
miems sktalduoliams/UFO/. 
Centras priklauso privačiai 
Toronto Society for Physical 
Research.
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Šlskulęlus Nepriklausomos 
Lietuvos numeris atžymi 
svarbų įvykį Kanados lietu
vių spaudos ir organizaci- 

' n lame gyvenime: nuo šio lai
ko Nepriklausoma Lietuva 
tampa savaitiniu laikraščiu.

Šito momento nekantriai 
laukė visi mūsų skaitytojai, 

i o dar labiau patys leidėjai ir 
bendradarbiai. )

Per nepilnus metus laiko 
mes esame padarę milži
nišką šuolį į priekį. Iš nes
kaitlingų nariais dviejų K.L. 
T. skyrių išaugome į did
žiausią Kanados lietuvių or
ganizaciją su 18 skyrių .api
mančią beveik visas lietuvių 
kolonijas. Iš rotatorium 
spausdinto nereguliaraus 
žurnalo, išauginome savai
tinį laikraštį. Ranka sukamą 
rotatorių pakeitė nuosavos 
spaustuvės mašinos.

Tikslesnę apyskaitą duoti 
įiėrašlo straipsnelio uždavi
nys, tačiau vis dėlto, jau ir 
šia progapravartu pabrėžti,
kadbeveik 4000 dolerių su
organizavimą spaustuvei įs
teigti ir 5000 laikraščiui 
leisti, reikia skaityti puik Ui 
išlaikytu mūsų organizacinio 
susipratimo egzaminu.

Visam tam atsiekti reikė
jo milžiniško visų šį darbą 
organizavusių žmonių jė - 
gų įtempimo ir didelės mo
ralinės bei materialinės pa
ramos iš neseniai atvykusių 
neturtingų tremtinių ir susi
pratusių Kanados lietuvių.

Savaitinė NL pas įrodo sle
giama nemažų rūpesčių. Vi
sus praeitus metus pagrindi
nis dalykas buvo ne tiek 
laikraščio redagavimas ir 
jo turinys, kiek lėšų organi
zavimas jam Išlaikyti ir 
spaustuvei įsteigti, kad tuo 
būdu padėjus tvirtesnius pa
matus tolipnesnlam laikraš
čio augimui. Tas tikslas bu
vo pasiektas beveik mūsų 
pajėgumą viršijančiomis 
pastangomis. Dabar tech
niškam laikraščio tobulė - 
j imu t kliūčių nebėra, tačiau 
redakcinė ir administracinė 

K. Leipus,(Chicogoįe); stovi: H. Adomonis, Pr. Paukitoitis, Aug. 
Mylė ir J. SiauČiulis.

pusė tebėra silpna.
T rūksta bendradarbių. Va

sarą Montrealyje buvo pada
rytas bandymas juos suburti 
tačiau nevisi iš jų galėjo 
aktyviau prisidėti savo 
straipsniais prie laikraščio 
pagyvinimo, nes surikus fi
zinis darbas pareikalauja 
tiek laiko Ir jėgų, kad Ir 
prie geriausių norų daug ką 
nuveikti kultūrinėje srityje 
jiems, esti nebeįmanoma.

Nors mūsų laikraštyje ir 
pažymėta, kad jis redaguo
jamas Redakcinės Kolegijos , 
bet praktikoje, ne tik jį re
daguoti, bet ir dar daugeliu 
dalykų rūpintis tenka tam 
pačiam redaktoriui. Tatai 
noriu pabrėžti ne paslbėda- 
vojlmul ar pasigyrimui,bet 
dėl to, kad bendradarbiai ir 
skaitytojai lengviau galėtų 
suprasti ir atleisti tuos trū
kumus, kurių mes lig šiol 
negalėjome išvengti nei ry
šio palaikyme su bendradar-j 
Mals, nei laiškų atsakinėji
me, nei laikraščio siuntinė
jime ir administracijoje, nei 
pagaliau, jo turinio tobuli
nime. Užtat dar su didesniu 
galvosūkiu tenka imtis sa
vaitinio leIkraščio leidimo . 
Grynai redakciniam darbui 
tinkamų žmonių rietrūktų, jei 
tik susidarytų pakankamai 
lėšų. Užtat savaitinės Nepr . 
Lietuvos turinio tobulėjimas, 
laikraščio dydis ir išsilai
komas, pirmoje eilėje pri
klausys nuo prenumeratorių 
skaičiaus, lietuvių vlsuome - 
nės paramos, aukomis, orga
nizacijų parengimų laikraš
čio naudai, skelbimų rinki
mo ir 1.1.

Norint lalkrdštį padaryti 
gyvu ir įdomiu, reikalingi 
bendradarbiai ir korespon
dentai. Nemaža gabių žur - 
nalistų ir rašytojų jau yra 
atvykę į Kanadą, bet dar ne 
visi savo straipsniais parė
mė NL skiltis. Redakcijos 
uždavinys buvo juos surasti 
ir užangažuotl. Tačiau, jeigu 
jie žinotų, kokiomis sąlygo
mis čia dirbama, tai ttk-

NL” ekspedicijos talkininkai - lankstyto j ai, kai laikraštis buvo pradė
tas leisti kas savaitę. Jono Vaskio nuotraukoje matosi: iž kaitės1. G. 
Kudirkaitė, V. Slyzytė, J. Meilutis, B. Balčiūnas, A. Mankus, G. Ruk- 
iėnas(adm.), S. Pakulytfc, R. Nausėdaitė, P. Kavaliauskaitė, B. Jo 
zokas, K. Rusinas (I inotip.), A. Nisuraite, P. Juodelis, Palubinskie- 
ne, J. Kardei i s (red.), L. Sulmi straitė, A. Pilipaitis, V. R atavi^iūte, 
A. Jonelis, H. Sulmistraite, J. Ramanauskas, M. Leknickiene, J. Ju
rėnas. A. Rataviciutė, J. KandlBauskas, A. Morkūnas, J. Neverdaus-
kas, K. Leipus, J. Vaikys ir kt.

riauslal jai atleistų, net jel-r 
gu jie žinotų kokiomis sąly
gų kartais tas ir nebuvo rei
kiama forma padaryta.

Nemažiau svarbūs bend- 
radarblal-korespondental, iš 
kurių rašinių kiekvienas ga
lėtume matyti gyvą Kanados 
lietuvių bendruomenės vaiz
dą. Pageidautume galimai 
trumpų, aiškių ir teisingų 
korespondencijų, kurios 
liestų ne tik organizacijas , 
viešus pasirodymus, bet ir 
t ikrą jį kolonijų ir atskirų jos 
narių gyvenimą. Tačiau,kai 
jos siunčiamos ir JAV dien
raščiams, ypač, kurie pla - 
čiau skaitom i Kanadoje, pra
šytume korespondentus gale 
apie tai pažymėti.

Labai pageidaujamos foto
grafijos, tačiau jos turi būti 
geros ir neperdaug smulkios, 
nes klišių padarymas bran
gus ir todėl terika dėti tik 
pačias geriausias.

Ta pačia proga tenka pa
reikšti nuoširdi padėka Ka
nados L letuvlų Centro Tary
bos nariams, kurie, tą"kū- 
dikį"ūgdė su didžiausiu atsi
dėjimu, dažnai nutraukdami 
net savo tiesioginio darbo 
valandas, o taip pat visiems 
bendradarbiams Montrealyje 
ir už jo ribų, laikraščio 
lankstytojams- talkininkams 
ir eilei tiesioginiai su re
dakcija, administracija iri 
susirašinėjimu surištų as
menų, dirbusių be atlygini
mo. Jų visų įnašas yra tiek 
didelis, kad jam apibūdinti 
šio straipsnelio rėmai yra 
per siauri.

Nors irturėdama prieš a- 
kls aukščiau nurodytus sun
kumus, NL šį naują žingsnį 
žengia su dideliu pasitikėji
mu. Jeigu per praeitus me
tus lietuviškoji Kanados vi
suomenė ją "pastatė ant ko
jų", tai per 1949 metus ji ti
kisi su tų pačių savo prlete- 
llų parama išaugti į rimtą 
savaitraštį, kuris būtų dar 
mielesnis svečias po sunkių 
savaitės darbų.

—•—
Montrealiečių pirmieji proto

koliniai užrakai, kai“NL’to- 
rontieČių buvo nutarta pradė
ti leisti:

1940 metais, lapkričio 
mėn. 22 dieną, Vytauto klubo 

patalpoj,įvyko Kanados Lie
tuvių Tarybos Montreal lo 
skyriaus laikinosios valdy
bos posėdis, kuriame daly
vavo šie asmenys: A.Navic
kas, Petras Bagužis, Jonas 
Yla, M.Plačenls, A.Sakalas, 
S. Pundžluvlenė, Juozas 
Paznokaitls ir M. Aukštaltė . 
Patiekta ir priimta svarsty
ti, sekanti darbų tvąika:

1. Protokolo skaitymas
2. Laiškai t Iš Centro
3. Tarybos žingsnių susi - 

tvarkymas
4. Laikraščio aptarimas
5. Sumanymai
Kadangi, valdybos sekre

torius p.Pranas Tautkus bu
vo susirgęs, Ir dėl tos prie
žasties į posėdį nebuvo at-r 
vykęs, tai praeito posėdžio 
protokolas buvo neskaitytas.

Antruoju dienotvarkės 
punktu, sekė laiškų Iš cent
ro skaitymas. Paaiškėjo, 
kad buvo gauta 4 laiškai, 
liečiantys Ir Išjudinantys 
Tarybos reikalus. Laiškus 
pe rska lt ė p Irm. A. Navickas.

Pirmas laiškas buvo gau
tas Ir skaitomas Iš Toronte 
veikiančio Tarybos centro 
Iždininko Jdkūbyno,kur pra
šoma galutino atsiskaitymo 
padengimui gerb.konsulo p. 
Petro Daudžvardžio kelionės 
Išlaidų, sumoje $ 7.10.

Vienbalsiai nutarta sumo
kėti Iš Tarybos kasos,ku
rioje buvo $14.27 VTokiu 
būdu, Išėmus $7.10,liko Ta
rybos kasoje grynais pini
gais $ 7.17. Pinigus Toron
to Tarybai pasiųsti, pavesta 
Iždlnlrikul M. Vaišnorai.

Antras padėkos laiškas 
buvo gautas Iš Gen.Llet. 
Konsulo Toronte G. L. P. 
Grant-Suttle, kuriame kon
sulas varde Toronto Tarybos 
dėkoja Montreallo Tarybai 
už atsiųstus $5.71, kuriuos 
gerb.konsulas gavęs Ir per - 
davęs ponui Jokūbynul,To - 
ronto Tarybos Iždlnlrikul.

Trečias, Ir tai skubus 
laiškas, buvo gautas Irgi Iš 
Toronte veikiančio Tarybos

(Nukalta i 3 psl.)

I ~ ~
LAIKRAŠTIS LAUKIA 

JŪSŲ I
NL Bendrovės Valdyba yra nutarusi 

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

1

1



jįtim
Ų* Lietuvon i Si ai švininių! Ui ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada!
I"or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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ABITURIENTU LAIDAI
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guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
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nuskambėjo š.m. balandžio 30 d. pasku
tinis mokyklinis skambutis, o birželio 
6 d., palaikydamas gerą tradiciją, susi
rinkusius klasėje, dar taip neseniai ke
tvirtokus, 
pasveikino 
zas-Sigitas 
juos 
linkėjimais.

įteikė brandos atestatus — kelialapius į 
savarankišKą gyvenimą.

Gavo juos 23 berniukai ir merginos 
— visi ketvirtos klasės mokiniai, šie 23 
atestatai išplėtė- jau nemaža Punsko li
cėjaus absolventų sąrašą. Nuo 1959 m., 
kai su šia mokykla atsisveikino pirmieji 
vienuoliktokai, licėjus „subrandino” 268 
asmenis.

Šiandien Punsko licėjaus absolventų 
tarpe sutiksime ir mokytojus, ir inžinie
rius, ir atsakingus administracijos dar
buotojus. .Punsko absolventai studijuoja 
įvairiose Lenkijos aukštosipse mokyklo
se, o keliolika ir Vilniuje.

Punsko absolventus sutiksi ir aukštų
jų mokyklų katedrose, kur jie eina atsa
kingas mokslinių didaktinių darbuotojų 
pareigas. Ir tegul neužsigaiiną tie, kurių 
profesijų nepaminėsiu, nes neįmanoma 

lietuviškoji spauda. Tačiau, jas visas išvardintu 
kam spėlioti toli į ateitį, ar 
kas bus po mūsų: kol dar e - 
same ir gallme-dlrbslme 
toliau.

35 metai-tai subrendusio 
žmogaus amžius. Bet kai 
pavartome anuos pirmuosius stogės Medicinos^ akademiją, 
laikraščio puslapius ar nuta
rimų užrašus, palyginę 
dabartimi; nerandame 
mesnlų pasikeitimų. Nors 
tie puslapiai pageltę ar nu
tarimų protokolų lapai su
plyšę, bet pati idėja ir rei
kalas lelkraštį leisti yra ta 
pati.

Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50, visur kitur — $ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 f. 'Atski
ras numeris 25 <f. Adm. Ir redaktorius F. Pr. PaukStaltls 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE t!8F IC4,Que.

T ei. (514) ?66-6220■

Bendradarbiu ir korespondentų spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankraŠSiai grąžinami tik iš 
anksto susitarus. UŽ skelbimų turinį redakcija ir leidykla 
neatsako.

NL SUKAKTIS
NEPRIKLAUSOMOS LIE

TUVOS savaitraščiui neju
čiomis suėjo 35 metai nuo 
Išleistų pirmųjų numerių.

Trisdešimt penki metai- 
geras laiko tarpas sukakčiai 
Galima juo džiaugtis, gali
ma Ir susimąstyti. Tokia 
sukaktis sportininkui, pav., 
nieko geresnio nežada, nes 
tai jo kulminacinis amžius Ir 
po to retenybė kad atsiek
tus rezultatus būtų lengva 
pagerinti. Ir Išeivijos lietu 
vlškajal spaudai- ar ji laik
raščio, žurnalo ar knygos 
pavidale, ateitis ko nors ge
resnio nežada. Jei visas ki
tas lietuviškasis gyvenimas 
sulaukia • pakaitalo jaunes- 
nluose, mūsų spaudai tokį 
faktą būtų suriju pritaikyti. 
Daugelis lietuviškų papročių 
gali persiduoti net Ir nekal
bantiems ar prastai kalban
tiems lietuviškai, bet jokiu 
būdu nepers įduos noras 
skaityti laikraštį nemokan
čiam lietuviškai skaityti. NL 
ar kitiems
liūdna skelbti,kad kas metai 
sumažėja mokinių skaičius

SU 
žy-

o šiandien jau absolventus, 
mokyklos direktorius Juo- 
Paransevičius, lydėdamas 

visų pedagogų vardu geriausiais

Is "A UŠROSr 
kuris leidžiamas Sei
nuose- S uvalkijos 
T rikampyje.

Šiemet visi ketvirtokai išlaikė brandos 
egzaminus ir tas faktas džiugina ir juos 
pačius, ir mokytojus, ir mus visus.

Geriausiais pažymiais baigė mokyklą 
Irena Stoskeliūnaitė iš Kampuočių, Gra
žina Paransevičiūtė iš Paliūnų ir Janina 
Aleksaitė iš Vaitakiemio. Jos trys gavo 
nukreipimus su teise be egzaminų stoti 
i aukštąsias mokyklas. Ta teise visos ir 
pasinaudojo. Stoskeliūnaitė įstojo j Bal- 

_ .> Gražina 
Paransevičiūtė i Varšuvos universiteto 
polonistikos fakultetą, o Janina Aleksai
tė i Lodzės universiteto bibliotekinin
kystės fakultetą.
Studijų knygeles įsigijo taip pat ir Bro- s 
nius Degutis, Antanas Jonuška, Danutė 
Komičiūtė, Danutė Sutrinavičiūtė, Ge
nutė Sliaužytė ir Petras Vaznelis.

Visus šiemetinės laidos absolventus 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime jiems 
mažai rūpesčių, daug šypsenos ir saulė
tų dienų.

Linkime drąsiai ir ryžtingai stoti 
prieš reikliausi egzaminatorių, kuriuo 
bus pats gyvenimas. Sis egzaminatorius 
pareikalaus daug protingumo, darbštu
mo, ištvermės, o už parodytus šiuos cha
rakterio bruožus bus vienas atpildas —■ 
visuomenės pripažinimas.

Laikraštis LN pradėtas 
leisti 1941 metais, norint pa
rodyti,priminti pasauliui Sov. O kai gyvenime bus nepakenčiamai 
Sąjungos nūs įkaitimą, oku
puojant laisvą, suvereninę
T ipfiivn<s valcsf-vbA- kanadla- soduos balo vyšnios, o klasėje jaunystės Lietuvos vaistyoę Kanaaie s',leidėsi Žiedai. Kai paskutinį kartą 
člų lietuvių gimtąjį kraštą.

Po 35 metų padėtis ne ki
tokia. NL ir šiandien sten
giasi Informuoti apie realią 
padėtį 

laikraščiams ,' siekti 
te is ių 
brol ių

sunku, kai Jūsų širdis apims nerimas ir 
neviltis, prisiminkite Jūsų mokytojų ge
raširdiškas šypsenas ir tuos laikus, „kai

prie mokyklos vartų, nuliūdę tyliai ta
rėte — sudie”;

..AuSros” redakcija

Lietuvoje, raginti 
Lietuvai suvereninių 
pagal ten esančių 
Ir sesių lietuvių ap- 75-TASIS

Iš kaires: Abiturentės, 
geriausiais pažymiais bai
gusios Punsko vidurine 
mokykla; dešinėje tauti
niu šokių grupės - Vilne
lė šokėjai.

ir vėl scenoje subanguoja rugiapjūtės ai
dai, žvaliai skuba šokėjai nukirsti rugius 
ir pastatyi gubas — tai linksmi „Rugu- 

„ . čiai”. Juos vėl pakeičia linų rovimo dar-
19 75 m .,bas, tai aukštaitiškas liaudies šokis „Li- 

. nelis”. Vėliau eina liaudiškas žaidimas 
„Berneli mūsų”. Su pakilia nuotaika pasi
rodė ir ansamblio choristai, kurie savo 
programą paskirstė j dvi dalis, pirmoje 
dalyje skambėjo lietuvių ir lenkų liau
dies dainos, antroje — lietuvių kompozi
torių kūriniai, jų tarpe T. Makačino „Čia 
mano Tėvynė”, „Gimtinės dangus”. Pasi- 

į_ girdus scenoje lietuviško „Suktinio” gar
sams, ne tik scenoje šokėjai stengėsi pa
sirodyti kuo puikiausiai, bet ir salėje žiū
rovai pradėjo tūpčioti kojomis pagal šokio 
ritmą. Pabaigai suskamba Algio Bražin
sko daina „Tėvyne Lietuva”, tapusi an
samblio himnu. Scenoje skamba švelnaus

balso skaitomi Salomėjos Nėries eilėraščio 
žodžiai:

Vilnele, bėk į Viliją, 
O Vilija — j Nemuną. 
Sakyk, tėvynę mylime 
Labiau mes už gyvenimą.

Visų susirinkusiųjų vardu padėkos žodj 
tarė mgr. Al. Rukšta. Jis pabrėžė, kad jąu 
dešimt metų „Vilnelės” ansamblis džiu
gina musų akis ir širdis savo koncertais. 
Visada jauna, žvali, niekados nesenstanti 
„Vilnelė” teikia mums širdies ir ilgesio 
ramumą, kurio yra ištroškusi kiekvieno 
lietuvio širdis.

Sveikindami vilneliečius jų gražios 
šventės proga, palinkėkime, kad jų šokis, 
jų daina, kaip tie Vilnios vandens laše
liai, visad gaivintų jų jaunystę ir teiktų 
mums visados džiaugsmo, už ką visi lin
kėkime jai ilgiausių metų...

A. AUKŠTAITIS

nuštumimas bei 
terorizavimas pačiais 

lietuviais, lenkams yra sal
džiausias, nes jiems padeda 
įrodyti, kad Vilniaus krašte 
lietuvių nėra. Kai šie reiš
kiniai lenkams sekasi tarp 
lietuvių taip lengvai įgyven
dinti, tai jie žengia antrą 
žingsnį.

šeštadleninėse mokyklose . 
Bet tai yra faktas, Ir deja, 
daugelis tėvų, nors Ir sup
rasdami šios žalos reikšmę^ 
pas įduoda pasyvumui ir savo 
prieauglį atiduoda svetimos 
aplinkos įtakai. Jaunuolis , 
užaugęs Ir neišmokęs net 
lietuviškai skaityti, nesido
mės lietuviška spauda, nors 
ji bus ir kažin kaip gerai 
tvarkoma Ir leidžiama.

Iki dabar visa mūsų Išei
vijos spauda remiasi senąją 
ir vidurine karta, kurių ei
lės neišvengiamai retėja ir 
retės... Kiek ilgai mes ištę- 
sėslme, sunku būtų pasakyti. 
Turbūt, teks būti kukles
niems: gal jungtis, ar rečiau 
Išleisti; atsisakytlkai kurių 
prlhclpų, kad tik tvirtėtų

sisprendimą.

nepriklausomam gyvenimui, padarytas bei daromas klas- lietuvių 
Toliau būt buvęs galimas vi- tas, bus senų žaizdų krapš- jų 
dūrio Europos nuo rytų ir tlnėjlmas Ir būsi pristatytas 
vakarų gynimulsl apsijungi- sovietų agentu bei šių kraš- 
mas Ir, aišku, būtų Išvengta tų kiršintoju. Tai senas len- 
antro pasaulinio karo. Ta- kų metodas į akis miglas 
člau dėl lenkų Imperlallstl- pusti, paruošiant geresnę 
nlo grobonlškumo bei su-progą savo aukai pas igrob- 
žvėrėjlmo sulaukėm tai, ką tl. 
dabar turime. . , Žymūs lenkų politikai Ir

Dabar daugelio Europos žurnalistai siūlo atslsaky- 
pavergtų tautų žmonės, antro tl... tik "siūlo”. Tegul at- 
pasaullnio kare išblaškyti po s įsako nesiūlę, tai daugiau parodose - festivaliuose, vt- 
vakarų pasaulį,bando orga-tikėsim. Dabartines tarp gos tautybės reprezentuojąsl 
nlzuotls :gelbėt savo tautoms Lenkijos Ir'taryblnės Lietu- gavo valstybių sostinėmis, 
kaip nors ir kada nors vėl vos sienas išvedė rusas ir tai Winnipego lietuviai pa- 
atstatyt ,-savo nepriklauso- lenkai jų pakeisti negali, bet g trinko sostinę nebe Vilnių, 
mybę. O ką lenkai? Jie Ir pasiūlyti rusams galėtų.Pa- 
vėl gieda klastos giesmelę, vyzdžiui Suvalkai, Seinai ir 
Ogi, kad be Vilniaus ir be Punskas su jų sritimis nuo 
Lvovo Lenkija negalės būti, senų amžių grynai liėtuviš- 
Užsienlo gi lenkai išnaudo- kos vietovės ir lietuviais 
ja visas progas šiam šūkiui apgyvendintos.Tai jeigu len- 
deklaruoti. Ir dar daugiau, kai tokie geri Ir neslepia 
kad Lietuvos niekuomet nė- savo praeities klaidų, tai 
ra buvę - Lietuva visą laiką tegu pasiūlo tas lietuviškas
buvusi tik Lenkijos provin- sritis prijungti prie Lįetu- Kultūros Centras, bet jame 

skamba vien lenkiškos dal-clja. Žinoma, patiems lie- vos. Bet ne, atvirkščiai,tų

C/Wlnntpege tautinėse

bet Kauną.
d/Toronte 1975 m. pran

ciškonų Išleistas kalendo
rius pasirinko 1932 metų 
statlstlkąmatomal todėl,kad 
nereiktų minėti Vilniaus 
vardo ir nepyklntį lenkų.

e/Brooklyne lietuvių pini
gais pastatytas vadlnamas-

Lietuvių visuomeninės kultūros draugi- tuviams jie visai kitaip gie- s ridų lietuvius spaudžia kuo 
jos Vroclavo skyriaus dainų ir šokių an- , „ . ... .
šamblis „Vilnelė” šiemet paminėjo savo da; — Užmirškim praeitį IT

Prieš 35 metus Kanados iškilmingąjį 10-čio jubiliejų. Gausiai susi- būkim draugais, 
i rinko Vroclavo lietuvių seklyčios lankyto- °lietuviams rūpėjo pradėto jai> sveįjaj, buvusieji ansambliečiai, visas Antai 1975 m. gruodžlc 
leisti laikraščio gyvybingu-būrys jaunų žmonių kartu atšvęsti savo . . untT »» Nr '50/217'7

X . 1. A Ji;: kūrybos dešimtmetį. Pranešimą apie „vil-men«lb ,a* ML Nr. OU/Z1/1 
mas, jo materlallnėpadėtls. neles”, ansamblio gimimą skaitė Vroclavo [g st. ‘Catharines tūlas Kor 
Taipgi ir po 35 metų, yra tie Marka^ičius^^nsambiior’meno Vadovas aprašo naujai įsikūrusią or- 
patys rūpesčiai, kaip galint, Antanas Žukauskas papasakojo susirinku- o-nn:zactkuriai nriklau^a 
ilgiau jį Išlaikyti. Jei per 35
metus laikraštis pareikalavo klotais keliais ansamblis per tą deširpttne.

_______________ _„„t»____ žygiavo, būdavo laikai, P””'

nemažiau pareikalaus peryefto, bet kaip visados yra gyvenime, po 

sekantį trlsdešlmtpenkmetį. „Vilnelės srovė prisipildydavo naujomis “į_xjo 
_ , , . . ; . jėgomis, ir ansamblis vėl įgaudavo veržlu- B'-,vi<iLiv i
Tad suglausklme gretas Ir mo ir energijos. Gavęs pradžią iš neišsen- European 
splesklmės visomis Išgalė-kaTų Maudies meno šaltinių, vėl ir vėl 

r x » padovanodavo Vroclavo miesto visuomenei
mis apie lietuviško spaus—pluoštą lietuviškų dainų ir .šokių. ‘

^HSirr SMini 9a rl I nV l_ Pastabių dainų ir šokių amžių bėgyje su-

me jaunime meilės jausmą rlntl prieš Jungtines Tautas pas, Ieškantis "Pochodnlos"
Ir.pagarbą savajai lletuvlš-suprasti, mokėti pajusti, nes ansamblio būstinę New Yorke Ir re ik a- auklėtiniams geresnės dir- 
Irnl annnrlnl. ta <aka ItvH t-programoje tikroji liaudies dvasia skaidri. .Kai spauaai. ją sKauyti, trkaip vilnios upeilo vanduo. 75-tą kartą lul esant protestuoja prieš vos. 
jon rašyti. „Vilnelės” šokėjos pasveikino susirinku- Kuronos navprvėius Antro-Pr PnukStnlfta sius Sėtuvių liaudies šokiu-lyriškąja „Ke- Luropos pavergėjus. Antro

. uK.oLd.iLis purlne„> pakeitė linksmąja „Mikitiene”, ji gi ar tik nebandys konku- Tiesa yra visai kitokia.

nos. O jei kam nepatinka, tai 
lauk Iš salės/’’Lalsvojl Lie
tuva" 1975 m. Nr.23/.Spė - 
klm, ar tik greit nenueis- 
Čikagos saleziečių pėdomis 
Ir pasidarys lenkų kultūros 
centru ?

f/ St. Catharines lietuvių 
kolonijoje prieš Kalėdas 
plotkos jau Išdalintos len-

greičiau sulenkėti. Jei len
kai neslepia savo praeities 
klaidų, tai tegu Išima iš vi
so pasaulio bibliotekų nu
kreiptą prieš Lietuvą savo 
rašliavą. Ir tegu pakeičia 
visus savo žemėlapius, kad 

bą, apie trūkumus ir nesėkmes. Ne rožių lietuviai,estai, lenkai, veng— Vilnius įeitų į Lietuvos, o ne
„ tj žygiavo, būdavo laikai, kai^.vū^iė” ral, ukrainiečiai Ir čekai, į Lenkijos ribas. Dabar jie _____ ....... ...... .. ......

nemažai jam pasišventusių , ^^osBsekdavo^tik™vse™c®r“; Pasivadinusi pavergtų tautų pasigauna kokį tai "Kor"., klškuoge vokuose. Voko valz- 
. 'sausros ateidavo ir lietingi metai, tada organizacija.Angliškai; As- kuris gali būt arba lietuvių de nupaišyta lenkų tautl- 

of East Central kalbą išihokęs lenkas, arba nluose drabužiuose šeima Ir 
Organization - sulenkėjęs lietuvis Ir perteks užrašas •” Wesolych

A.E.S.E.O. /taip jo para lietuviškus laikraščius varo swlat Božego Narodzenla 
.Kiek gyta/. Tai būtų jau antra to- prolenkišką propagandą.T ai Pomyslnoscl w Nowvm Ro- rzdinM nuosiaoių aamų ir šokiu amžių oegyje su-, J • i J oauvo w w avv-

ainto zoazio ziairų. zaainKi- kūrė mūsų iiaudis jos pasiekė ir mūsų kla organizacija. Viena, tu-Suvalkų sutarties prototl- ku" / Linksmų Kalėdų šven-
člų Irsėkmlngų Naujųjų Me
tų/. Įdomu, kas tasltlktų, jei 
lietuviai panašius lietuviš
kus vokus pabandytų lenkų 
tarpe platinti ?Talgl -"Bran-

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

KLASTINGA LENKU 
PROPOGANDA

Lietuva buvusi didelė Ii 
galinga valstybė,mažiau nu
kentėjo nuo visos Europos 
fizinės jėgos, negu nuo len
kiškos klastos, prieš Eu- 
Iropos kryžium pridengtą jė
gą Ilgus šimtmečius pajėgė 
atsiginti. O kada lietuviai 
patikėjo lenkų peršamam 
broliškumui, tai visai pa
tyliukais pasidarė jų ver
gais, o vėliau net dvigubais 
vergais - lenkų Ir rusų. Tas 
jiems gerai sekėsi,kada lie
tuvių tarpe suranda buka
pročių arba'savo tautos ne
vertinančių Išsigimėlių bei 
parsidavėlių.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro, kai rusų pavergtos Eu

ropos tautos bandė keltis 
nepriklausomam gyvenimui, 
tai būt buvę natūralu, kad 
vieni kitiems pagal galimy
bes būtų padėję. Taip pasi
elgė suomiai padėdami es
tams. Tarp latvių ir lietu
vių buvo bendradarbiavimas, 
ginantis nuo bermontininkų 
Ir bolševikų./Gaila, tik vė
liau latviai buvo sukvailioję. 
Ar tik nebuvo lenkų pakurs
tyti ? / O kaip elgėsi lenkai ? 
Jie, bandantiems atsikratyti 
rusiškos vergijos, savais 
durtuvais smaigstė į nuga
ras Ir gelbėjo rusams. Kuo
met Lietuva buvo įtempusi 
paskutines jėgas, kovodama 
su rusais Ir bermontinin
kais, tai lenkai, didesniam 
pasityčiojimui, su Lietuva,

pasirašė talkos sutartį Ir 
pasiuntė gen'.‘ Želigovski 
smogti lietuviams netikėtą, 
mirtiną smūgį. Kuomet 
Ukraina dėl savo nepriklau
somybės su rusais vedė žūt
būtinę kovą, tai lenkai pa
siuntė gen. Josef Haller 
smogti ukralnams į nugarą 
Ir padėti rusams vėl juos 
okupuoti. Rusai Ukrainą oku
pavo tik su lenkų pagalba.

Kaip būt buvę, jei lenkai 
būtų turėję bent privalomą 
žmoniškumą ? Aišku, jie 
nebūt talkininkavę pavergė
jams rusams Ir Lietuva bū
tų atslstačlusl sutartyse nu
matytose ribose. Ir didelė 
tarp 40 - 50 milijonų lietu
viams • draugiška ukralnų 
tauta būtų tikrai atslstačlusl

ruotl New Yorkul, nes Kor. Lenkai savo klaidų neatsl- glejl, nebūkite šovinistai Ir 
rašo, jog "organizacijos sako /reikia spėt jie to Ir moklnkltės melstis leriklš- 
mlntls esanti, kad sujungtos nelaiko klaidomis/, bet įžū- kai ". Tai va kaip lenkai at- 
tautos kada nors galės gln-llal siurbiasi į lietuvių tau- gigako savo ^praeities klal- 
tls ruože nuo Baltijos iki tos kūną, jį nuodydami Ir dų.
Juodųjų jūrų nuo tradicinių lietuvius migdydami. Štai •
tų tautų pavergėjų rusų Ir pavyzdžiai: Kas gi pagaliau lietuviai ?
vokiečių". Lenkai save Iš a/ 1955 m. spalio 9 d.To- Kovos lauke jis ' vienas ėjo
pavergėjų jau Išskiria. Būtų ronte, minint Vilniaus die- prieš dešimt.ar daugiau len- 
labai gražu, jei būt tiesa ną, prelatas L. Tulaba per kų Ir juos nugalėjo. Jis pa- 
Tollau Kor. sakoLenkai kelis kartus prisispyrus lai rodė tik legendose aprašo- 
neslepla savo praeities klal- piršo mintį,kad neliesti VU- didvyriškumą. Bet kai 
dų, padarytų Lietuvai,Ukra- niaus Ir nepykdytl lenkų. Jei lenkas apėjo aplink Ir dar 
Inai Ir Čekoslovakijai.Skal- lenkai atsisako savo prael- prisidengė tikybiniu mušil- 
to jas Lenkijos Irkltųbuvu- ties klaidų, tai kodėl jie tu- nu» tai lietuvis Iš buvusio 
šių laisvų tautų nelaimių retų pykti, jei mes savo sos- didvyrio pasidarė vienos 
priežastimi. Žymūs lenkų tinę minim ? Niekas pasauly dienos penimu veršeliu Ir 
politikai bei žurnalistai jau nepyks, jei lenkai minės sa- vietoj spenio čiulpia pakištą 
dabar siūlo atsisakyti Vilnį- vo sostinę Waršuvą. Anglai jam lenko pagalį. Tai lenkų 
jos Ir Lvovo kraštų.Talp pat atsisakė savo praeities už- P®r "polska wlara" 5OO 
užmiršt Clečyną. Kalbant, be mojų į Ameriką Ir Amerikos metų Išbandytas metodas 
abejo, galima dar daugiau 200 m. sukaktyje dalyvaus padaryti lietuvius pajuokos 
ko pasiekti Ir bevelk nieko, visai nepykdami. objektu. Kai padaromi to-
krapštlnėjant senas žalz— b/ Washingtone susidarė klals tarnais, nenustebkime, 
das... "Dar prim Inta, kad Šiluvos komedija, taip pat kad vieną dieną vėl prabils, 
"sovietų agentai kiršina tas lenkų klastingos politikos j°E Dievas lietuvių kalbos 
tautybes, kad jos nesljung- Išdava,kad tik lietuvių tarpe nesupranta. Žinoma, veršiai 
tų". Išvados aiškios, jei kas nebūt propaguojamas Ž. V.Ismantas.
prisimins lenkų niekšybes, nlus. Vilniaus krašto Ontario.
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(Pradžia 8 numeryje)

Naveltul maskviečiai di
džiuojasi šiuo savo požemi
niu greitojo susisiekimo 
Metro. Tai nemenkas tech
nikos Ir žmogaus rankų dar
bo šedevras. Skllautlnė sta
tyba Iškirsta gUlal Maskvos 
požemiuose. Kiekviena sto
tis - UI tikras meno šedev
ras. Visur tik marmuras, 
marmuras. Jis juodas Ir 
baltas Iš Krymo Ir Uralo 
kalnų. Sienas Ir skllautlnes 
lubas puošia puikūs Freskos 
menininkų rankomis piešti 
sienų paveikslai, vaizduoją 
įvairius sovietų laimėjimus. 
Nevengiama taipgi eiti gilyn 
Istorijon. Įvairių karų Isto
riniai mūšiai pavaizduojami 
atitinkamose stotyse.

Šiuo Ir baigėsi mūsų 
Maskvos apžiūrėjimas. Grį
žus į hotelį, jau mūsų min
tys skendo Ir pleveno kitur. 
Mes visi nelauktai Ir švytė- 
daml didžia laime, laukėme 
rytojaus dienos, kada paju
dėsime į tą mūsų didyjį ke
lionės tikslą - į Vilnių.

Keliais į Vilnių
Pirmadienį ryte visi esa

me pribudinami gana anksti, 
5 valandą. Mūsų lagaminai 
jau turėjo būti gatavi surin
kimui 6 vai. 30 min.Kai ku
rie lėtesni buvome užklupti 
dar neplinki susipakavę savo 
kasdienius reikmenis. Teko 
karštligiškai pasispausti. , 

Pagaliau mes Ir mūsų la
gaminai jau hotello vesti
biulyje. Išdalina mums pus
ryčius, supakuotus į popie
rinius maišei lūs. Mūsų daik
tai kraunami į vieną auto
busą, o mes, keleiviai - į 
kitą, pajudame kelionei į 
kitą aerodromą, skirtą vi
daus oro Unijoms. Rytas 
truputį miglotas, netgi lie
tingas. Tačiau atvykus l ae
rodromą 9 vai. ryto, oras 
praslblalvo Ir galutinai Iš- 
slgiedrlna.

Pakeliui geri, asfaltuoti 
keliai, Išvesti per miškin
gas apylinkes. Dominuoja 
berželiai Ir drebulės. Žemė 
atrodo lengva šilainė.

Šis aerodromas ne tokio 
kalibro kaip pirmasis, tarp
tautinis. Pastatai žemi, tik 
2-jų aukštų. Judame iš salės 
į salę.Per garsiakalbius ru
siškai pranešinėja kiekvie
no reiso laiką. Išgirstame 
pagaliau Ir mūsų Vilniaus 
vardą. Pajudame laukan, 
kur aikštelėse laukia keli 
lėktuvai. Vienas Iš jų Ir mū
siškis. Mūsų vadovė veda Ir 
mes praeiname .vieną, kitą. 
Pagaliau priėjome prie to 
kuris turės mus nešti link 
mūsų galutinės šios kelionės 
tikslo - Lietuvos.
1976. III. 10 

tiek kraujo Ir ašarų sugėru
sią Lietuvos gimtinę žeme
lę. Šiuo momentu man prisi
minė B. Brazdžionio žodžiai; 
’’Aš norėčiau raudoti Iš 
džiaugsmo Ir pajust, kad po 
kojom esi - Lietuva, žemės 
žodi švenčiausias, 
mano laime šviesi".

Nedrąsiai žengiame visi 
pirmyn, prie didžiųjų vartų, 
kur matome laukiančias mū
sų grupeles brangių arti
mųjų. Tempiame rankinius 
daiktus, apsikarstę foto Ir 
kino kameromis.

Štai Ir pats didysis mo
mentas... Mano sesė, švo- 
gerlal Ir jų šeimos mane 
tuojau atpažino. Faktlnal jų 
grupė buvo Išsidėsčiusi ar
čiausiai prie vartų. Tie 
brangūs gyvenimo ir laiko 
Išvagoti veidai, nematyti 
virš 30 metų. Ir daugelis 
kitų,kuriuos teko palikti dar 
visai mažyčius, ar dar net 

netu va, fotografu,

Viduje lėktuvo jau būta 
keleivių Iš rytinių "plačio
sios tėvynės" kraštų. Randu 
laisvą sėdynę prie langelio 
lėktuvo kairėje. Tvanku. 
Pradeda veikti vėsintuvas. 
Iš palubių skylučių pradeda 
garuoti šalto oro srovės. 
Stuardesė' per mikrofoną 
prabyla į keleivius rusų Ir 
lietuvių kalbomis. Pirmą 
kartą' išgirstame :"Labą die
ną malonūs keleiviai. Čia 
kalba jūsų palydovė. Mūsų 
lėktuvo tipas TU-II5. Greitis 
900 km.per valandą. Skrl- 
s Ime 1O km. aule štyje, sk ry- 
džlo laikas apie 1 vai. Vil
niuje būsime II vai. ryto. 
Linkime geros kelionės’’.

Pagaliau pajudame. Sma
giai įsibėgėjęs mūsų lėktu
vėlis užsįlaužta į viršų Ir, 
darydamas švelnų ratą, 
sparčiai kyla. Paima kryptį 
pietų vakarai. Mūsų stuar
desė dar mums padalina 
saldainiukų. Savijauta pulki, 
žinant, kad pagaliau, netru
kus būsime "ten, kur snau
džia sena pilis, sapnuose 
paskendus vis, tik bokštas 
Išdidžiai vis dairos aplink".

O aplinkui begalinės dan
gaus mėlynės. Žemai skaid
rūs debesėliai, o aukštai - 
saulelė.

Už valandėlės jau skro
džiame lietuvišką erdvę.Mū
sų Tupolevas Ima žemėti 
gerokai į rytus nuo Vilniaus. 
Man po kairę pas įrodo pirmi 
Rytų Lietuvos kontūral-eže- 
rų virtinės. Galėjo būti 
Svyriai, ar Dubingiai. Vis
kas skrieja pro akis taip 
greitai. Visų mūsų akys go
džiai geria kiekvieną regi
nį. Jau Ir visai netoli Vil
nius. Lėktuvas daro lėtą su
kinį. Pro apačią prabėga jau 
lietuviški kaimeliai, grupės 
naujesnių gyvenviečių, sly
pinčių tarp pušų miškelių. 
Tai vis mielos Vilnijos smė
lėtosios apylinkės, puikūs 
savo kurortiniais puš Utė
liais Ir ežerėliais. Mes pa
mažėle artinamės prie ilgo 
cementinio tako. Pagaliau 
ratai stukteli į Lietuvos 
šventos žemelės grindinį. 
Pabėgėjęs Tupolevas apsl- 
grįžta Ir artėja prie tarma- 
ko npeoll centrinio pastato, 
ant 1 -lo aiškiai matosi ce
mentinėmis raidėmis užra
šas - VILNIUS.

Sustojame". Momentui del
siame sėdynėse.Matome pei 
langelius kažkas mums mo
juoja Iš pastato priekio Ir 
per langus. Aš bandau at
pažinti. Mojuojame atgal. 
Palaukiame kol priekiniai 
keleiviai Išlips, o po to pa
judame Ir mes paskutiniai. 
Pąmažu laipteliais žemyn Ir 
jau kojos phlletė tą brangią,

negimusius,o dabar jau ma
tau suaugusius vyrus Ir mo
teris, jau auginančius savą
jį jaunimą-

Prasideda sutikimo cere
monijos. Vyriausia sesuo 
man' per petį perjuosia pla
čią, lietuvišką, rankų darbo 
juostą su įrašu; "Lietuva 
brangi, mano Tėvyne". Jau
niausioji sesuo sutinka su 
duona Ir druska. Ceremoni
jų meistras - vyriausios se
sers vyriausioji dukra,pati 
mokytoja Ir ąuglnantl ibi 
dukreles. Vyriausioji Dal- 
vutė - 1O metų, pasipuošusi 
savo močiutės rankų darbo 
Ir jau dviejų kartų dėvėtu 
tautiniu kostiumėliu, man 
įteikia puokštę Lietuvos lau
kų ramunėlių. Švogerlal jau 
laukia su šampano bonka. 
Vienas iš žentų mikliai 
pokštelia korką Ir putojantis 
gėrimėlis jau verda krtkšto- 
llnlame bočių stiliaus rage.
Tal tikras kunigaikščio Ge- šapyrografu spausdintą b lu- kurie stojame į Tarybą tiks- vergtosios Lietuvos Išlals- 
dlmIno ragas, kurį teko ma- letenį, Ir kadMontreallo Ta- las vienas- Išlaisvinti pa- vlnlmo tikslui, Ir kad klek-
tytl dar prieškarinėse gim
nazijos knygose.

Keliu tostą už vyriausią Ir 
jauniausią seseris, vieninte
les Išlikusias gyvas Iš pen
kių, už brolį taip pat vie
nintelį tėvynėje Ir pagaliau

šiais metais

H Canadian Government
■ ~ Office of Tourism
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Office de tourisme 
du Canada

Sužinokite 
daugiau apie savo 

šalį

Jūsų šalis nori būti tyrinėjama. R amus ežerai iir dideles upės; nepaliesti miškai ir 
aukšti kalnai; sudėtingi didmiesčiai, atspindintys augančios salies gyvastingumą; ramus 
miestai ir miesteliai, kur gyvenimas plaukia lėtesniu tempu. įsisavinki šalies kultūras, 
jos tradicijas, jos istorija Ir tikrai jauskis namie.

Kur bekeliausite, rasite nuoširdžius, draugiškus žmones ir Šiltat bičiulišką bei malo
nu prie'mima. ' <

Jūstt kelionių įstaigos atstovas pagelbės jums suplanudti pažintine kelione^, painfor
muos apie lankytinas vietoves, matytinus dalykus artį ir toli. Teiraukitės apie įvairias 
galimybes pamatyti ir pažinti Kanadą, iškaitant ekskursijas ir kitas sistematingai 
suplanuotas pasiūlas. J1*1Canada

keltu tostą už visus švoge- 
rlus įr jų puikiai Išaugintą 
būrį jaunimo. Vėliau jau man 
prlstat Inėja Ir visai nema
tytą trečiąją kartą. Smagu 
buvo matyti tokį šaunų prie
auglį. Pasirūpinta Ir geru 

kuris pleškina
aparatu, užfiksuodamas 
kiekvieną svarbų momentą. 
O Dievo palaiminta dienelė. 
Skaisti vidurdienio saulutė, 
atrogo, Irgi šypsosi smagiai 
Iš padangių. O aplinkui vyks
ta dramatiški momentai, su
tikimų scenos. Turiu pasa
kyti, kad mano sutikimo de
legacija buvo bene gausiau
sia Ir puikiausiai pravesta, 
viskas vyksta kaip sapne. 
Žodžiai skamba lyg Iš toli, 
toli, kaip nuo mėnulio. Tie 
mieli Ir brangūs balsai. Bet 
jie juk čia pat, su tavimi Ir 
vėl netiki pats sau. Virš 30 
metų. Tiesiog kažkas ne
tikro, nerealu...

Pamažu sveikinimo cere
monijos baigiasi. Daugumas 
keleivių jau sulipę į mums 
skirtą autobusą, kuris vež 
link Vilniaus viešbučio "Gin
taro". Su manim įlipa Ir 
mano Zltelė. Visi kiti vyks 
kas savo mašinėlėmis,'kas 
troleibusais. Visi seks, ly
dės mus Iš paskos.

Rledame jau senovinėmis 
akmenimis grįstomis Vil
niaus priemiesčių gatvėmis. 
Kalbeliai, slėniai, kalvos Ir 
vėl kylame aukštumon.

Antai horizonte Iškyla 
tarp kitų aukštumų Ir pati 
svarbiausia; Iš vešlios ža
lumos Iškyla tas kiekvieno 
lietuvio širdžiai brangus 
bokštas - Gedimino pilis.

(Bus daugiau)

Montrealiefeiu protokoliniai...
(Atkelta i K 1 psl.)

centro, kuriame apibudina
ma, kad Tarybos centras 
greitu laiku Išleidžia mažą, 

ryba nedelsiant laiko,pra
neštų centro Tarybai antra
šus tų žmonių,kufle pagrin
diniai priklaus o į Montreallo 
Tarybą nariais, Ir jau somo- 
kėję narių duokles, Ir tų,ku
rie bent prljaučia Tarybos

darbams, lanko susirinki
mus, Ir tikimasi, kad taps 
Tarybos nariais, ar biulete
nio prenutneratoriais.

Kadangi Montreallo Tary
ba dar tik organizuojasi, ne
turi Išrinkus jokių narių 
duoklių nei prenumeratų,tad 
po Ilgesnio pasitarimo, nu-
tarta; pasiųsti tik antrašų, 
paaiškinant Tarybos stovį, 
Ir paprašyti,kad centro Ta
ryba ats įlįstų kaip galint pla
tesnių apie biuletenį žinių.

Ketvirtas laiškas buvo at
siųstas pono Daudžvardžlo 
Iš Čikagos su Amerikos 
"Lietuvai Gelbėti Tarybos” 
Įstatais, Ir Amerikos laik
raščių supažindinimo sąra
šu. i

Sayo laiške gerb.konsulas 
Daudžvardis linki kuogrel- 
č lauš lai susiorganizuoti Ir 
be atidėliojimo griebtis 
reikšmingojo Ir didžiojo tau
tos darbo- Nepriklausomą 
Lietuvą atstatyti, Ir pavergtą 
tautos dalį Išlaisvinti.

Trečiame dienotvarkės 
punkte, buvo svarstoma Ta
rybos žingsnių susitvarky
mas, bei pagrindinių įstatų 
pasirinkimas.

Po Ilgesnio pasitarimo, 
prieita Išvadų,kad mūs visų 

vergtąTėvynę, Ir kad su To- 
rontukalpo kaimyniniu cent
ru, yra parankiausia už
megzti veiklą, tad nutarta 
paprašyti Toronto Tarybą 
įstatų, Ir platesnių apie visą 
veiklą Informacijų.

Ketvlrtame punkte, buvo 
svarstoma laikraštinės 
spaudas pasirinkimas. Pa - 
s įtarus Ir Išgvildenus pono 
Daudžvardžlo atsiųstą laik
raščių sąrašą, pasirinkta Ir 
nutarta kooperuoti su katali
kų "Amerika", su socialis
tinėmis "Naujienomis", Ir su 
tautine "Vienybe".

Taipgi Išrinkta pagrindinė 
spaudos komisija, kuri 
skle Istų T arybos darbus 
aukščiau minėtuose laikraš
čiuose, Ir kitoje,L lėtuvą gi
nančioje spaudoje. Į šią ko - 
misiją Išrinkta S. Pundzlu- 
vlenė, M. Plačenls, Ir M . 
Aukštaltė.

Penktame punkte pakarto
ta praeito posėdžio sumany
mai, kad artimoj ateity su
ruošti masinį parengimą Ir 
tam tikslui parsikviesti Iš 
Suv. Valstijų kalbėtojus, bū
tent; kun. Balkūną Ir poną 
Bagočlų. Finansinių lengva
tų Išskaičiavimais, nutarta 
kalbėtojus kviesti susitarus 
su Torontu. Kvietimai Ir 
kooperacija užmegzti suTo- 
rontu pavesta M. Aukštaltel.

Antras sumanymas buvo 
pakartotas,kad pasiųsti vie
tinėms draugijoms pakvies 
tlmus įstoti į Tarybą pa-

viena draugija prijaučianti 
vietinės Tarybos užsįbrėži
mams, ats įlįstų Iš savo 
draugijos bent po du atsto
vus į Tarybos posėdį, kuris 
įvyks 1O dieną gruodžio, 8 v. 
vakare, Vytauto klube.
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DEŠIMT DRAMU. STRATFORDO TEATRUOSE

MARTYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE 
autorius Juozas Krallkauskas

Torontlečlams lietu
viams džiugi žinia; mūsų 
miesto iškilusis gyventojas, 
Juozas Krallkauskas^ gerai 
žinomas pedagogas, novelis- 
tas ir romanistas, vėl lai
mėjo Draugo literatūros 
konkursą. Už jo parašytą 
romaną Martynas Mtižvydas 
Vilniuje — paskirta $1. 500 
premija, kurios mecenatas 
žurn. Zigmas Umbražiūnas .
\ Ankstyvesniuose to pa
ties Draugo konkursuose J. 
Krallkauskas buvo laimėjęs 
premijas už istorinius ro
manus T itnago Ugnis ir Min
daugo Nužudymas.

Su praeitų metų pabaiga 
J. Krallkauskas sulaukė 65- 
rių metų amžiaus ir išėjo iš 
darbovietės į pensiją. Dirbo 
valdžios įstaigoje-buhalteriu 
Taigi,literatūros laureatas, 
J. Krallkauskas,pradėjęs 66 
-tuos ius metus am ž lauš. 
Bet- tai dar jokia bėda. Dar 
daug kūrybingų metų prieš

JUOtAS kralikauskas • TREČIĄ KARTĄ laimi 
DRAUGO LITERATŪRINI PREMIJĄ

akis. Juk kažkada ir kažkur 
apie amžiaus sukaktis V.Hu
go buvo pasakęs, jog ketu
riasdešimt metų yra jaunys
tės senatvė, penklasdešimt- 
senatvės jaunystė, o šešias
dešimt ir daugiau-tam tikra 
riba /bet tik riba/...

F. Levald betgi gražiai 
tvlrtino:"Negalim*a ištisiems 
metams sulaikyti pavasario, 
o sieloje jaunu pasilikti ga
Įima ligi senatvės, jei tik 
išlaikoma gyva meilė žmo
nėms, nes tik ji įgalina akis 
ir stelą atverti grožiui, gė
riui ir tiesai".

J. Krallkauskas gimė 
1910 m. spalio 9 d.Kareivo
nių km., Žiežmarių vlsč., 
Trakų apskr. 1928 m.baigė 
S. Daukanto mokytojų semi
nariją Kaune, 1931-32 m. as
pirantų Karo M-klą ir 1940 
m. Vilniaus universiteto hu
manitarinių mokslų fakulte
tą. Po to mokytojavo pra
džios mokyklose ir glmnazt- 

jose: 1938-40 m. Kauno M . 
Pečkauskaltės gimnazijoje, 
1940-41 Vilkaviškio.

1941 m. Švietimo Minis
terijos pedagoginio mokslo 
depertamento vyr. referen
tas, 1942-44 m.Kauno gim - 
nazljos direktorius.

Vokietijoje 1945-46 m. 
Wtesbadeno lietuvių glmna - 
zijos direktorius, 1947 m . 
Kassello lietuvių gimnazijos 
mokytojas.

Kanadon Juozas Krali- 
kauskas atvyko 1947 m. ir čia 
dvejls metus dirbo Picle 
Crow, Ontario, aukso kasyk
lose. 1949-51 m. jis-Tėvlš - 
kės Žiburių redakcinio ko
lektyvo narys,tada daug ra
šęs, ypač beletristinėje sri
tyje, tame laikraštyje. 1952- 
53 m. L. B. Švietimo K-jos 
narys, 1954-55 m.KLB Kul
tūros Fondo direktorius.

Nuo 1929 m. Lietuvos 
Mokyklos nuolatinis bendra
darbis, 1934-40 m. jos re
daktorius.

Pedagoginėmis, litera
tūrinėmis temomis J.Krall- 
kauskas yra bendradarbiavęs 
Ryte, Židinyje,Trimite,Ry
tų Lietuvoje, Žiburiuose, 
Drauge, Aiduose?- Lietuvių 
Dienose Ir kitur. Be to, jis 
yra davęs savo beletristikos 
Nidos knygų klubo 
moms Pradalgėms 
tiems

letdžia-
ir kl -

met rašč tams.
J. Krallkauskas parašė 

psichologijos vadovėlį, daly
vavo savo kūryba Gabijos 
almanache ir L ietuvlų P po
zos Antologijoje. Lietuvių 
Rašytojų d-jos narys.

1937 m. išleidęs novelių 
rinkinį Septyni Kalavijai , 
1939 m. Židinyje/ ar.5-6 / , 
paskelbęs A. Klemento Kū
ryba ir 1954 m. išleidęs apy
saką URVINIAI ŽMONĖS. Ta 
saką Urviniai Žmonės. Tai 
indėnai!letuvio knygoje.Siu - 
žetas iš aukso kasėjų gyve - 
nlmo.

Pranys A 1 š ė n a s

1960 m. išėjo iš spau - 
dos kitas jo kūrinys-Šviesa 
Lange. Ir šios knygos med
žiaga bei personažai, ap
linkuma, imti iš tų pačių 
aukso kasyklų, tik čia dau
giau gvildenamos idealistl - 
n ės gyvenimo problemos . 
Po to sekė dar trys J. Krall- 
kausko veikalai- romanai iš
istorinių laikų: Titnago Ug
nis, Mindaugo Nužudymas, 
/abu premijuoti Draugo/ ir 
Vaišvilkas / premijuotas V. 
Krėvės vardo literatūrine 
premija Liet.Akadem. Sam
būrio Montreal yje/. Pagar 

■ liau-trečiasls Draugo pre
mijuotas romanas Martynas 
Mažvydas Vilniuje.

Baigminiais rašinio žo
džiais- ko gi tenka palinkė
ti Rašytojui? Na gi,kurk, ne- 
pavark, mielas Juozai, dar 
ilgus, ilgus metus, Mes Tavo 
kūrybinių darbų laukia lie
tuvių literatūra. Be jų mū
siškis kūrybinis derlius būtų 
daug menkesnis.

SENŲJŲ KUNIGAIKŠČIU, T ĖVŲSOSTO MIESTE 
TAU LIETUVAI PER AMŽIUS BUVO LEMTA ŠVIESTI 
VISOS TAUTOS SKAUSMAIS IR MEILE IŠAUGINTAS, 
KAIP PERLAS NUO VAGIŲ, NUOSVETIMŲJŲGINTAS, 
KAIP DEIMANTAS BRANGUS KRŪTINĖJ TU SPINDĖJAI. 
NEBAISŪS BUVO TAU KRUŠA, LIETUS NEI VĖJAI, - 
SPINDĖK IR ŠVIESK IR VĖL IŠ\PANČIŲ IŠVADUOTAS, 
VISŲ ŽVAIGŽDŽIŲ ŽIEDAIS MŪS ŽYGIAMS VAINIKUOTAS

O VILNIAU, O BRANGI ŠVENTA AUŠRŲ AUŠRINE
TU VISUOMET LIETUVIO GUOSDAVAI KRUTINU ’.

GIESMĖ TU KAIP PAVASARĮ BALTŲ ALYVŲ KEKĖ
, ŽAVĖJAI KLYSTANČIO z JOGAILOS SENĄ AKĮ,

KUNIGAIKŠČIU AUKŠTUOS NERIES ŠLAITUOS, PAKRANTĖSE VILNELĖS
’ , RAMINO VYTAUTĄ PUŠŲ KEPURĖS ŽALIOS...

O PRO TAVE KĘSTUTIS KAI Į KAUNĄ JOJO, 7 
MIESTUI TIK TAVO SODUOS AMŽINAI UŽMIGT SVAJOJO.

:5 •<, t - Jb . :•

A’ O VILNIAU GEDIMINO SAPNUOSE PRAŽYDĘS,
IR LAISVĖJ IR VERGIJOJ VIS KILNUS IR DIDIS,

, • KARTŲ KARTOMS VAIDILŲ MALDOSE PAŠVĘSTAS
IR AMŽIAIS,KAIP ŽVAIGŽDYNŲ STEBUKLINGAS RAŠTAS, 
LIETUVIO SIELOJ SPINDĮS BE DĖMĖS ŠEŠĖLIO, 
TU VĖL GYVENT IRjVUGT IR VEST MUS PRISIKĖLEI.

Bernardas GYVENK IR AUK IR VESK Į TĖVŲ GARBĘ TAUTĄ,
Brazdžionis KAD JI LAISVA ŠIOJ ŽEMĖJ AMŽIAIS VIEŠPATAUTŲ*.

Iš tikrųjų, 1976-jų va
sarą Ontario Stratford’o 
Festivalis turės gerokai 
daugiau vaidinimų, negu man 
dabar jau žinoma. Mat, turiu
gavęs tik pirminę informa
ciją apie du,t.y. apie Festi
valio ir Avon teatrus, o apie 
TrečląjąSceną/Third Stage/ 
dar nieko nesakoma. Be to, 
dar nėra informacijos apie 
koncertus, filmų festivalį ir 
kitas atrakcijas. Apie tai 
sužinosime kovo mėnesį ir 
vėliau.

tarpu skelbiama, 
minėti teatrai stato 
dramų, kiekvienas

Ito ankstesnių pastatymų pa
žįstami Pat Galloway, Mar
tha Henry, William Hutt 
Richar

William Shakes- - Needles 
Douglas Rain 
ir Tony Van Bridge. Iš nau
jų žvaigždžių pažymėtini 
John Colicos,Hume Cronyn, 
Maggie bmith, Jessica Tan 
dy.

Tuo 
kad abu 
dešimtį 
po penkias. Svarbiausią vie
tą užima 
peare’o veikalai. Jų regėsi
me net šešius ’. Festivalio 
teatre bus šie Shakespeare’o 
veikalai; The Merchant of 
Venice, Anthony and Cleo
patra, A Midsummer Night’s 
Dream ir Measure for Mea
sure. Penktasis šio teatro! 
statomas veikalas- William 
Congreve’s The Way of the 
World. Avon teatre statomi 
du Shakespeare’o velkalal- 
Hamlet ir The Tempest. Ki
ti trys- Oscar Wilde’s The( 

Importance of Being Ernest 
Larry Flneberg’o The Bock 
of Eve ir Čechovo Three 
Sisters.

Tš čia minimų veikalų du
buvo vaidinti pereitą sezoną, 
bet dėl nepaprasto pasiseki
mo paliekami. Tai abu nau
jojo meno direktoriaus Ro
bin Phillips’o režisuoti- Me- 
sure for Mesure bei The 
Importance of Being Earnest 

Jau žinomos ir 19?6 m . 
sezono svarbiausių aktorių 
pavardės. Jų tarpe Iš dauge-

Monette, William
Nicholas Pennell, 

Alan Scarfe

PAŽINKIME PRAEITI l
Iš: 

PIRMASIS LIETUVOS STATUTAS
/tęs Inys/

/ Pat^eikl^me iš kiekvieno Statuto Skyriaus po keletą įdo - 
mesnlų skaitytojams punktų/

PIRMAS SKYRIUS:
1. VALDOVAS PASIŽADA NIEKO NEBAUSTI DĖL UŽAKI- 
NIO APSKUNDIMO, NET JEI TAI LIESTŲ JO MALONĖS 
MAJESTOTO ĮŽEIDIMĄ, O JEI KAS NETEISINGAI AP S - 
KŲSTŲ KITĄ, TAS TURI BŪTI BAUDŽIAMAS TA PAČIA 
BAUSME.

Visų pirma, aukščiau minėtų Didžiosios Lietuvos, Ru
sų, Žemaičių ir kitų Kunigaikštijos žemių prelatams,ku- 
nlgalkščlams, ponams vėliavininkams, bajorams ir m les - 
tams esame nustatę, kad dėl bet kurio žmogaus įskundimo 
arba viešo ar slapto nepagrįsto įtąrlmo tų aukščiau minė
tų kunigaikščių ir ponų vėliavininkų,bajorų ir miestiečių 
nenorime nei smerkti, nei bausti bet kuria pinigine bauda, 
mirties bausme, kalėjimu ar turto atėmimu ankščiau ne - 
gu kaltintojas ir kaltinamasis asmeniškai stos į teismą Ir 
pagal viešą krikščionių teisės procedūrą kaltė bus įrodyta, 
ir tas turės būti nuteistas ir nubaustas pagal krikščionių 
teisės nuostatus ir pagal jo nusikaltimo sunkumą ar leng
vumą.

Taigi, jeigu kas apkalbėdamas kaltintų ką kitą taip , 
kad jam grėstų garbės ar gyvybės netekimas ir būtų jogat- 
vos ar turto netekimo ar kitos bausmės klausimas. tai tas 
kuris kitą taip apkalbės ir neįrodys, turės būti nubaustas 
ta pačia bausme.

4. JEIGU TĖVAS, PALIKĘS VAIKUS, AR KURIS GIMINAI
TIS PABĖGTŲ Į PRIEŠO ŽEMĘ.

Taip pat nustatome,kad jeigu tėvas, palikęs valkus pa
bėgtų į priešo žemę, o vaikai nebūtų atsiskyrė, tai jo tur
tas atitenka mums, valdovui, nes dėl jų tėvo nusikaltimo 
valkai yra nušalinami nuo turto, net jeigu jie būtų nepilna
mečiai.
4 psl.

Jeigu kuris tikras brolis ar dėdė arba kuris kitas gi
minaitis taip pat pabėgtų į priešo žemę, tai jo dalis neati
tenka nei tėvui, nei broliams, bet tik mums, valdovui, 
giminaitis į ją teisių neturi. x l

Jeigu taip pat, nors ir tikras sūnus, būdamas atsisky
ręs nuo tėvo, pabėgtų į priešo žemę, tai jo dalis neatlten- 
ka nei tėvui, nei broliams,bet tik mums, valdovui.

Bet jei sūnūs būtų nuo savo tėvo atsldallnę,o tėvas pa
bėgtų ir jie savo tėvo sumanymų nežinotų ir drįstų tai pa
tvirtinti savo asmeninėmis priesaikomis,tai jie nepraran
da savo dailų, tiktai toji tėvo dalis atitenka mums, valdo - 
vul.

Tąja pat tvarka, jei broliai būtų atsidallnę, o vienas 
brolis pabėgtų, jei kiti to nežinotų Ir pabėgimui jo nepa - 
ruoštų, bet Išdrįstų tai patvirtinti savo asmeninėmis prie
saikomis, tada jie savo dailų nepraranda, bet tik brolio , 
kuris pabėgo, dalis atitenka mums, valdovui.

5. KUO TURI BŪTI BAUDŽIAMAS VALDOVO LAIŠKŲ 
AR ANTSPAUDŲ KLASTOTOJAS.

Jei kas mūsų laiškus ar antspaudus suklastotų arba 
suklastotais sąmoningai pasinaudotų, toks klastotojas turi 
būti baudžiamas ugnimi.

8. KAS DAUG UŽUOT MAŽA IŠPRAŠYTŲ ARBA PAIM - 
TŲ KAS NEDUOTA.

. Taip pat jei kas didelį dvarą vietoj mažo Išprašytų, Ir 
tai būtų teisme tinkamai Įrodyta Ir būtų rasta,kad dvaras 
didesnis negu Išprašė, toksai tą uždarbį Ir dovį praranda.

Nors Ir teisingai būtų Išprašęs, bet jeigu ką viršaus 
paimtų, kas jam nebuvo duota, Ir prie ano dovio prljung - 
tų, tai vienodai Ir tą dovį, Ir tą, ką pasisavino,' praranda 
valdovo naudai.

O jeigu kąs prie savo paveldėtojo dvaro prisijungtų 
jam neduotų žemių ar žemių, girios, medžioklinio plo - 

to ar ežero tiek, klek yra vertas tas jo dvaras,prie kurio 
jis prisijungė, tai jis tą dvarą su tuo, ką pas įsavino, pra
randa valdovo naudai.

_O kas paimtų žmogų ar du, ar dešimtį, ar bet klek su 
žemėmis, ar Ir apleistas žemes, tada, visa sugrąžinęs , 
dar turi už kiekvieną toki žmogų, klek jų bus paėmęs, at
lyginti savo tėvonlmls ir už žemes šavo žemėmis tiek,klek 
buvo pas lėmęs.
9. DIDŽIOJOJE LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOJE VISI 
TEISTINI TA PAČIA TEISE.

Taip pat norime ir nustatome, ir to turės būti visais 
laikais laikomasi, kad visi mūsų valdiniai, tiek neturtln - 
glejl, tiek Ir turtingieji, kurios kilmės ar luomo jie bebū
tų, turi būti lygiai Ir vienodai teisiami pagal šią rašytąją 
teisę.

11. ATDARI LAIŠKAI TURI BŪTI KIEKVIENAM 
GRĄŽINAMI.

Kas mūsų atdarus laiškus, ryšium su savo byla, at
neštų kam nors- ar kunigaikščiui, ar ponui, ar laikytojui, 
arba žemininkas žemininkui- Ir jeigu kas jų, tą atdarą 
laišką paskaitęs, pas save užlaikytų,o anam nenorėtų gra
žinti, tai tok^ užsitraukia dvylikos rublių grašių baudą ka
raliui, jo didenybei, o anam, atnešuslajam, už lalškąjcu- fek > 
rį jis užlaikė, turi dar sumokėti dvylika rublių grašių.

O atdari laiškai turi būti įteikiami nustatytu būdu;ar- 
ba karaliaus dvariškio, arba, jei paviete, pavieto vlžloakl- 
valzdoje, ar dar pašalinių, pasitikėjimo vertų asmenų,ba
jorų ar kitų akivaizdoje. Bet vlžls visados turi turėti prie 
savęs pašalinius asmenis.

13. KAS IŠLEISTŲ IŠ KALĖJIMO ĮKALINTĄ PIKTADARĮ 
AR SKOLININKĄ.

Jeigu kas nors^dėl kurios priteistos sumos ar dėl ku
rio kito apkaltinimo būtų uždarytas į mūsų, valdovo, ar ku
rį kitą kalėjimą, o tas, kuriam tas kaltasis būtų atiduotas 
į rankas, per savo neatydumą jį Iš kalėjimo paleistų,, tai 
pats turi arba atlyginti tą sumą ar nuostolį, dėl kurio anas 
buvo įkalintas Ir kuriam tas, kieno skolininką Išleido, pa
telks tinkamus įrodymus, arba aną Išleistąjį vėl pristatyti 
į teismą terminui, teismo skirtam: jeigu mūsų, valdovo , 
žemėje, tai per dvylika savaičių, o jeigu svetimoje žemė
je- trisdešimt šešių savaičių būvyje. /b.d./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Čiurlionio minėjimas Otavoje
(Tęsa iš praeito nr.)

1976.1.25 pairtaldos įvyko 
Our Lady of Perpetual Help 
bažnyčioje. Ypatingo Iškil
mingumo sutelkė Popiežiaus 
atstovo Kanadai pronuncl- 
jaus arkivyskupo Angelo 
Palmas dalyvavimas. Jis 
atlaikė mišias Ir pasakė pa
mokslą anglų kalba. Toli
mesnį Iškilmingumą pamal
doms sutelkė. Hamiltono 
mergaičių choras "Aldas", 
pagiedojęs kelias giesmes Ir 
mūsų žymūs solistai: Gina 
Čapkausklenė* pagiedojusi 
" Avė Maria ” /Šuberto /. 
"Viešpaties pasaulis ”/Qu- 
dausklenės 
džlonlo žodžiai/ Ir Vaclovas 
Vertkaltls, giedojęs "Šven
tasis miestas" / Adams/ Ir 
kartu su choru "Parveskl, 
Viešpatie, Ir mus/Strollos/

Popiežiaus atstovas Kana
dai šlltaį atsiliepė apie lie
tuvius, ypač apie tuos, kurie 
kenčia,religinį persekiojimą 
tėvynėje. Lietuviai katalikai 
Lietuvoje yra pavyzdys vi
siems katalikams. Visiems 
pavyzdžiu statė Kristų, ku
ris turėjo pereiti paniekini
mo Ir kančių kelią, bet pri
sikėlė Ir atnešė viltį Ir pa
sitikėjimą visiems.

Arkivyskupui A. Palmas 
mišioms asistavo kun. dr. V. 
Skllandžlūnas Ir kun. Mlchel 
Peterskln iš domininkonų 
vienuolyno. Taip pat buvo 
vietinės parapijos klebonas 
kun. James Whelen Ir ke- 

, llollka domininkonų semina
rijos auklėtinių.

Po pamaldų buvo bendros 
vaišės, kurių metu Popie
žiaus atstovas kalbėjosi su 
visa eile lietuvių, linkėda
mas / lietuviškai / : ’Tegy
vuoja laisva Lietuva". Cho
ras "Aldas" dar specialiai 
padainavo pronuncljul kelias 
lietuviškas dainas. Bendruo
menės vardu Popiežiaus at
stovui dScojo už atsilanky
mą pirmininkas V. Radžlus 
Ir Kultūros dalies vadovas 
J. Danys. Svečių tarpe buvo 
Ir montrealIečių kartu su 
"NL"redaktorluml P, Paukš- 
talčlu, kuris dalyvavo Ir ki
tose "Čiurlionio Festivalio" 
Iškilmėse.

Dali. A. Tamošaičio pas- 
kalta. 1976.11.14 Public Ar-

Po paskaitos buvo vaišės, 
kava Ir pyragai Ir taip pat 
Čiurlionio reprodukcijų pa
rodos apžiūrėjimas.

Vasario 16 minėjimas.Ne- 
prtklausomybės atstatymo 
šventės paminėjimas įvyko 
vasario 14 d. kartu su Čiur
lionio festivalio užbaigimu 
Public Archives rūmuose 
prieš dali. A. Tamošaičio 
paskaitą apie Čiurlionį. To
limesnė minėjimo dalis, pa
maldos, skirtos Nepriklau
somybės atgavimui, įvjlco 
vasario 29 d.

Minėjimą pradėjo apylin
kės pirm. Vytautas Radžlus, 
paminėdamas minėjimo 
svarbą. Jo mintys buvo dau
giau skiriamos atsilankiu
siems svečiams,kurių tarpe 
buvo latvių, estų, ukrainie
čių, baltgūdžlų, lenkų Ir slo
vakų vietinių Bendruomenių 
valdybos narių.

Pagrindinę kalbą pasakė 
kun.dr. Viktoras Skllandžlū- 
nas. Gražiai apžvelgė mūsų 
Istorijos kritiškus momen
tus, sunkią dabartinę padėtį 
Ir reiškė viltį laimingai 
ateičiai.

Sekė dali. A. Tamošaičio 
paskaita apie Čiurlionį, kur t 
tinkamai derinosi su lietu
vių tautine švente. Rep.

chives of Canada auditorijo
je dali.A. Tamošaitis skaitė 
paskaitą "Čiurlionio dailė Ir 
liaudies meno bruožai jo kū
ryboje". Tai buvo antra pa
skaita-Čiurlionio Festivalio 
programoje Ir tuo buvo lyg 
Ir užbaigtas mėnesį trukęs 
Čiurlionio minėjimas.Pirmą 
paskaitą apie Čiurlionį Fes
tivalio pradžioje skaitė prof. 
J.M. Vaštoklenė.

A.Tamošaitis savo paskai
toje palietė Čiurlionio mi
siją dailėje, simbolizmą Ir 
muzikalumą, fantastinį pa- - - , -
šaulį jo paveiksluose. Kai- Paminėdamas minėjimo 
bėjo ir apie jo tapybinę tech- svarbą Jo mintys buvo dau- 

muzlka, Braz-. nlką ir spalvas. Lietuvių glau sklr^mos atsllanklu- 
llaudles elementų Čiurlio- s lems svečiams,kurių tarpe 
nlo kūryboje yra daug. Vieni *uvo latv> estl*’ ukralnle“ 
Iš geriausių paveikslų yra člų.baltgūdžlų, lenkų Ir slo- 
Žemalčlų kryžiai, žemaičių vakų vietinių Bendruomenių 
kapinės Ir Vyties preliudas, valdybos narių.
kur tiesioginiai matome Pagrindinę kalbą pasakė 
liaudies meno objektus. Daug kun‘dr* Viktoras Skllandžlū- 
llaudles meno motyvų pa- nas- Gražiai apžvelgė mūsų 
naudojo knygų vinjetėms, Inl- istorijos kritiškus momen- 
clalams Ir knygų grafinėms tus, sunkią dabartinę padėtį 
Iliustracijoms. Čiurlionio lr viltį laimingai
dailėje yra labai daug lietu- ateičiai.
vtSkos gamtos. Sekė daU- Tamošaičio

Dali. A. Tamošiaus savo P<“ka“» apie Čiurlionį,kuri 
paskaitą skaitė lietuviškai, t"*™* derinosi su lletu- 
bet panaudojant auditorijoje vl,i tautl,'e 8renle- Rep‘ 
esamą "vienalaikę vertimo ,
sistemą" /"simultaneous 
translation"/, paskaita buvo 
verčiama į anglų kalbą. Tuo
būdu paskaitą galėjo sekti Ir NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTES 
svečiai, nemokantieji lietu
vių kalbos. Paskaita buvo 
gausiai Iliustruota skaidrė
mis.

Dali. A. Tamošaitį pri
statė J<V. Danys, Čiurlionio 
šventės koordinatorius. Pa
skaitai pasibaigus, jis pra-- 
nešė, kad kaip tik esame 
dali. A.Tamošaičio 70 metų 
sukakties Išvakarėse. Jam 
švenčiant 70 metų sukaktį 
Ottawoje, buvo surengtas 
minėjimas Ir paroda, šiais 
metais rengiama Toronte. 
Kaip simbolinę dovaną ot- 
tavlšklal įteikė naujai Iš
leistą knygą "Cosmic Art" 
kurioje rašoma apie Čiur
lionį lrt yra įdėti du jo pa
veikslai. Apylinkės pirmi
ninkas V. Radžlus įteikė do
vaną Ir padėkojo dali. A Ta
mošaičiui už jo prisidėjimą 
prie Čiurlionio šventės

loncion, ont.

MINĖJIMAS

Londonišklal 58-slos Ne
priklausomybės atstatymo 
sukakties šventę - Vasario 
16-ąją paminėjo Iškilmingai 
Ir darniai.

Parapijos bažnyčioje per 
Iškilmingas mišias giedojo 
sol 1st p. Černienė Ir mo
kyklos mergaičių chorelis. 
Solistės giedojimas Ir mer
gaičių giesmės nuteikė vi
sus labai pakiliai, todėl už
baigai Lietuvos Himnas nu
skambėjo tikrai ryžtingai Ir 
galingai.

Minėjimas pradėtas 4 vai. 
po pietų puikioje Althause 
auditorijoje prie Universi
teto. Pagrindiniais kalbėto
jais buvo Ontario provinci
jos parlamento narys ponas 
Marvin Shore Ir lietuvis, 
jaunas Inž. Jurgis Valaitis. 
M.Shore pažymėjo,kad daug

Ink. J. V. Danys, Čiurlionio 
festivalio koordinatorius.

KReM 
VE/DROOž/a/

PAMOKYK
Išmokyk mane mokytis: 

išmintingas noriu būt”, — 
prase senį mokinys, 
daug žinot, mąstyt panudes.

Pamokyk mane, vaikeli, 
ko ir kaip turiu mokyti", — 
i am senelis greit atsakė, 
išmintim gilia pražydęs.
(Pagal Rytų, išmint,;) 

K. Baltrukonis

Popiežiaus atstovas Kanadai arkivyskupas Angelo Palmas vaišėse po jo aUaikytų. pamaldų. lietuviams. 
Iš kairės: kun. V. Skilandžiūrras. ark i vysk. Angelo Palmas, prof. A. Šidlauskaite, vietos parapijos kleb. 
kun. J.Whelen ir sol. Gina Capkauskienė. Nuotrauka Ig. Gabalio.

ko pramoko Ir sužinojo apie 
Lietuvą. Jis dldžluojąsls 
Londono lietuviais Ir tiki, 
kad Lietuva atgaus laisvę. 
Jurgis Valaitis, dalyvavęs 
III -člame Jaunimo Kongre
se Pietų Amerikoje, pain
formavo minėjimo dalyvius 
apie Kongreso svarbiausius 
nutarimus Ir pridėjo, kad 
Pietų Amerikos lietuvių jau
nimui Kongresas buvęs di
džiausia Ir naudingiausia 
lietuvybės mokykla.

Minėjime labai nuošir
džiai Ir karštai lietuvius 
sveikino latvių Ir ukrainie
čių atstovai.

Po trumpos petraukos, 
meninę dalį - koncertą pra
dėjo jaunoji Ir kylanti solis
tė Anita Pakalniškytė. Jos 
malonaus dainavimo teko 
pasiklausyti jau antrą kartą. 
Tai lyrinis sopranas, turįs 
geros balsinės medžiagos Ir 
ateičiai žadančių perspekty
vų. Ir tartis jau žymiai pa
gerėjusi. Scenoje laikysena 
užtikrinta, su akomponuo- 
toja p. E. Allen susiderini
mas be priekaišto.

Pradžioje ypač pakiliai 
nuskambėjo St. Šimkaus "OI 
greičiau, greičiau". Atrodėr 
lyg tai būtų raginimas jau
niesiems greičiau suktis tė
vynės Lietuvos reikaluose. 
Po to žaviai nuaidėjusi B. 
Budrlūno "Mano protėvių 
žemė" gal dar daugiau šį 
raginimą sutvirtino. Ne
lengvas, atrodo, solistei 
D. Lapinsko modernus kūri
nys "Vasaros naktys", bet 
tatai buvo įveikta. A. Bra
žinsko "Vakaro daina" aps
kriejo auditorijos skliautus 
savais, mielais Ir lietuviš
kais sąskambiais. Labai 
spalvingas buvo Ir A. Raudo
nikio "Lauksiu aš tavęs atel-

AMERIKONAI. . .
Maniakas aikštėje bado peiliu mergina, "Nesikišk Broneli 
tegul kiti gina”. Mergina miršta, "gal buvo i itvirkua" ?. ■ 
Kai atvažiavo ambulansas daug tebestoveio, kišenėse 
laikė rankas. Kai nuvaZiavo, visi galvas lingavo, — 
"kodėl žudik o niekas nesugavo ? !. . .

Jei lietuvyne tas atsitiktą: maniakas negyvas 
krist0-?!- • • Rakštis.

-Ta ponia Karkliene, tai tikra informaciją 
kasykla. Ji man pasakojo, kad šiame name yra tik 
viena žmona, kuri neapgaudinėja savo vyro. - 
Pasakoja Juozas savo žmonai.

Žmona išklausiusi kiek susimasto ir
taria:

- įdomu kuri tai gaiety būti?

vaujaml D. Chalnausklenės, derinosi. Tai jauna kultu r l- 
Putkūs buvo jų "PItauškutis”, nlų parengimų nepamainoma 
Ir ’’Lluokslnls". Kažkas sa
kė, kad jie tų šoklų Išmokę 
UI - jame lietuvių jaunimo 
Kongrese. Kaip žinome, 
” Baltija ” HI - me jaunimo 
Kongrese Pietų Amerikoje 
atstovavo organizuotą Kana
dos lietuvių jaunimą.

Reikia Iškelti Ir meninės
dalies pranešėją p.L. Dra- pasidžiaugti-
gūnlenę. Jos koncerte atlle- dosnumu. Tautos Fondui su
kamų dalykų pristatymas Ir rinkta per 7 šimtus dolerių, 
aptarimas tikrai su viskuo L.E-tas.

pranešėja, puikiai valdanti 
anglų Ir lietuvių kalbas, be
siruošianti mokytojos kar
jerai.

Minėjimo sklandžią eigą 
galėjo praturtinti Ir gauses
nė publika. Tik pusiau už
pildyta salė-mūsų nerangu
mo pažymys. Tačiau reikia- 

atsilankiusių

Centro V-bos adresas: 
32 Rlvercrest Road,Toronto, 
Ont., Canada M6S 4H3, tel. 
/1-416/ 763-4429

Revizijos Korfilslją sudaret 
V. Jokūbaitis, 13813 Othello 
Ave. .Cleveland,Ohio 44110 , 
tel. /1-216/681-9143
V.Čyvas, 18301 LaSalle Ave., 
Cleveland, Ohio 44119, tel. 
/1-216/ 486-3228
K. Karai Is, 2208 Grandview 
Ave., Cleveland,Ohio 44106 
tel^/1-216/ 371-3290.

Garbės Teismą sudaro;
A. Rugienius, 30717 Lund

Ave., Weston,Ont,M9N 1C8, Drive,Warren,Mich.48093, 
tel. 248-9196
J.Nešiikaltls, Ižd. ,255 Sliver 
Birch Ave., Toronto,Ont. 
M4E 3L6, tel. 691-7798
A. Banells, spauda, 410 Da- Alf.Velavlčlus, 11319 Ventura 
venport Rd., Toronto, Ont . Drvle,Warren,Mich,48093, 
M4V 1B5, tel. 924-6450. tel./1-313/ 264-2937. Sekr.

A "lietuviška RADIJO 7” 
PROGRAMA

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjunga

PRANEŠIMAS

1976 m. vasario 20 d.ŠALFA 
SS-gos Centro Valdyba su
daryta Toronte sekančios 
sudėties:
P. Berneckas,plrm., 32 Ri
ve rcrest Rd.,Toronto, Ont . 
M6S 4H3, tel. 763-4429
R. Underys, vicepirm., 229 
Rusholme Rd.,Toronto, Ont. 
M6H 2Y9, tel. 536-8388
St. Dargls, sekr., 9 Sykes

. A@A
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GARIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATJ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu
viškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos.Atėjęs posmus 
- nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informaciją skambink: 
Leonui G, 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, HenHkui N. 277-7868.
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Solistė scenoje pasirodė 
net trimis atvejais. Visus 
kūrinius ji dainavo lietuviš
kai. Susilaukė labai karštų 
katučių. Užbaigai su pažy
mėtinu įsijautimu padaina
vo C. Gounod ariją Iš operos 
home o Ir Julija ” prancū
ziškai.

Koncerto įtarpus labai 
gražiai papildė Londono 
"Baltijos” sambūrio choras 
ir tautinių šoklų grupė. Ypač 
Iškeltlna jaunojo choro, va
dovaujamo muz. R. VELlenės 
skambi V.Kairiūkščio har - 
monlzųota 'Tu giruže". Už
tarnautų katučių susilaukė 
” Baltijos ” šokėjai, '___

PRENUMERATA ■$ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

tel./l-313/ 573-9448
Ig. Anužis, 2794 Sunrldge, 
Troy, Mlch. 48084,tel./I - 
313/ 646-5593

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stank avi us, 1053 Albanai Cr*. Duvtrnoy, P,Q. TEL, 669-8834

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
v_j__ NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
Vcl-Clv-J /Y nmnc nacidndomnc i eo n/1 Arilto cit nVlinonf nic ar 111neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų įgalioti

niais.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metę — $16.00, 

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.

PUBLISHING COMPANY
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 
636 EAST BROAD WAY . SOUTH BOSTON, MASS. 02127

IQ

VVv 2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

II \ PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
TEL. 525- 8971. SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. Laurinaitis ĮVAIRIOS PROGOS

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Hl. 60608
Į—Į Siunčiu __________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

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

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.
PAVARDE IR VARDAS --------------------------------------------------
ADRESAS

5 psl.

5

5



Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

6TMKA
IMM

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

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 —.7 v vak.
9 — 12 v.p.p.

MOKAME UŽ:
Depozitus ( P.C. A)
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 
Terminuotus depozitus 1 metu 9!4
IMAME UŽ:

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

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

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 7,000.000

KLB APYLINKĖS VALDY
BOS IR REVIZIJOS KOMI
SIJOS RINKIMAI

Dabartinių Apylinkės val
domųjų organų dviejų metų 
kadencijai baigiantis, š.m. 
vasario mėn. 22 d. visuoti
nas apylunkės narių susirin
kimas nutarė skelbti naujus 
Valdybos Ir Revizijos Ko
misijos rinkimus.

Rinkimams pravesti susi

icagos dangum
ATIDUOKIME MUZIEJINIUS 
DAIKTUS
Labai keista kartais,kad 

mūsų žmonės, norėdami at
sikratyti senų daiktų, nė ne
pagalvoję, Išmeta juos į 
sąšlavų dėžes. Neseniai to
kioje krūvoje buvo rasta lie
tuviškų plokštelių, senų kny
gų, net Ir pirmasis "Aušros" 
numeris, Išleistas Tilžėje 
19 a. Tai didžiausias mums 
nuostolis ’. Visos senos 
plokštelės, knygos, svar
besni asmenų dokumentai, į- 
valrūs liudijimai, ypač Iš 
nepriklausomos Lietuvos 
laikų, laikraščiai, žurnalai, 
labai laukiami mūsų mu
ziejų.

Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejus, jau visi žinom, 
stropiai renka tas visokias 
senienas. Gaila, kad Ištiko 
nelaimė: vagys dalį to bran
gaus turto sunaikino'Ir Išvo
gė. Todėl p.Balzekas labai 
dabar prašo, kad lietuviai, 
atvykę seniau, ar čia gimę , 
maujlejl ateiviai, praneštų 
jam, ką gal ėtum ėte paaukot l. 
Prieš Išmetant, praneškite 
jam, jis atsiųs žmogų, viską 

\ paims ir atveš į muziejų at
rankai. Tad,būkite geri, ne
meskite į šiukšlių dėžę’.Žlū- 
rėklme, kokių brangių pra
eities liudininkų dabar jau 
muziejuje yra. Todėl, jei kas 
kur matome kokių senienų, 
tai pranešk (me Lietuvių Kul
tūros Muziejui 4012 So Ar
cher avė., Chicago, 111.60632 
tel. 847-2441. Jei kas toliau 
už Chlcagos gyvena Ir nori 
paaukoti- praneškite Balze- 
kul ir jis pasirūpins paimti. 
Kaip žinom, p. Balzekas 
rengiasi statyti didžiules 
Lietuvių Muziejaus patalpas. 
Dabar skatina p Irk 4 plytas 
/1O dol. viena/. Tad Ir čia 
reikėtų padėti, klek kas galį, 
nes Lietuvos atstovavimui

ĮSI DEM ET INAS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj Ir Europoj "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų lak n is, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicina Liq. 8 uncijos 16. savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

6 p. »

rinkimas sudarė sekančią 
komisiją ; M. Borus lene, J. 
Deksnys, B. Grajauskas, P. 
Kanopa Ir A.Mikšienė. Rin
kimai įvyks š.m. balandžio 
mėn. II dieną, Verbų sek
madienį. Kandidatų sąrašus 
Rlriklmlrtel Komisijai pri
statyti Iki š. m. kovo mėn. 
21 dienos.

V. P. Zubas 
Valdybos Ir susirinkimo 

sekretorius

reikalinga visokia medžiaga 
Ir dokumentacija. Jei kitos 
tąutos rodo savo senovinius 
daiktus, tai mūsų Lietuvos 
praeitis labai kūrybinga Ir 
Istoriniai įdomi, nes jau virš 
7OO metų, kai Lietuva turėjo 
savo valstybę. Lietuvių Kul
tūros Muziejui talkininkauja 
daug darbščių vyrų Ir mote
rų. Tegul jts Išauga į gausų 
Lietuvos Istorinio gyvenimo 
liudininką.
_Ekskurslja į Meksiką -
Gegužės 1 d.Lietuvių Te

levizija ruošia ekskursiją į 
Meksiką vienai savaitei.

Sausio 25 d.LTV progra - 
moję p. Siuto ilgametis tal
kininkas Al. Valaitis dažnai 
fotografuoja Ir filmuoja. Jis 
čia gimęs Ir augęs, labai 
mažai susipažinęs su lietu
vių kalba. Jo pasakojimai iš 
kelionės po Floridą buvo la
bai padriki Ir kai kurie žo - 
džlal visai nesuprantami. 
Dalis žūrovų net uždarė a - 
paratus, nes negalėjo pakęs
ti drąskomos lietuvių kalbos.

T. Siutas turėtų į tai at
kreipti dėmesį. Tegul jis 
rodo filmas, o atpasakoja lie
tuviškai gerai kalbantis as - 
muo, kuriam jis įspūdžius 
būtų Iš anksto papasakpjęs . 
Gražiai lietuviškai kalbančių 
jaunuolių turime daug.

-Amerikos laikraščiai pa
mini lietuvį -

ALTo pirm. dr.K. Bobelio 
nuotraukos, aprašymai pa - 
s įrodė Amerikos laikraš
čiuose po to, kai jis buvo 
pakviestas medicinos prog
ramos patarėju 3 metams 
JAV Sveikatos, Švietimo Ir 
Gerovės Įstaigoj.

Savo profesijoje yra ge - 
ras Inkstų ligų specialistas.

Mūsų lalraščlal atkėliau - 
ja iš Kanados, Rytinės Ame
rikos kiti per 6 dienas,o Iš 
Montreallo per 20 d. Iš Eu - 
ropos, Pietų Amerikos per MM»4MM«>«■»«>MMMMMX i II —■

Nutikimas viena trečiadienį.
Tik pabaigęs pietauti,sek

madienio popietei į Lietuvių 
Namus atėjęs tautietis, ta r Ih 
prie to paties stalo esan
tiems bendrams,kad pereitą 
savaitę apturėjęs įdomų pa
tyrimą. Kitaip tariant, jis 
sužinojęs, kas dedasi prie 
Lietuvių Namų savaitės bė
gyje, kada čia mažiau žmo
nių, kada daugumas yra už
siėmę savo kasdieniniais 
darbais. O atsitikę taip, kad 
pereitą trečiadienį jis turė
jęs sutvarkyti savo finansi
nius reikalus Paramoje. 
Nieko nelaukdamas, jis at
sisėdęs į požeminį traukinį 
Ir netrukus atsiradęs Dun
das West stotyje.

Išlipęs Ištrauklnlo Ir kel
damasis laiptais į viršų, jis 
stotyje išgirdęs keistus gar
sus. Tartum ne visai drau
gišką, garsingą pokalbį. 
Dienos metu nesant daug 
keleivių, pokalbis tarsi ai
dėjo lietuviškos ir lenkiškos 
kalbų mišiniu. Ištikrųjų, už
kopęs laiptais į viršų, jis 
pamatė du besiginčijančius 
piliečius: vienas kalbėjo 
lietuviškai, kitas lenkiškai. 
Kas atkreipė jo dėmesį, tai 
tų Individų povyzos. Lietu
viškai kalbantis pilietis bu
vo vidutinio amžiaus, stam
bus vyras, savo palaidu ap
sirengimu Ir užleistais plau
kais, priminė suaugusį hipį. 
Prie jo skrlbelės buvo pri
segtas kieto popieriaus 
skelbimas, aiškinąs biuro
kratišką skyrybų įstatymą. 
Rankose jis laikė daugiau 
panašaus turinio reklamų. 
Lenkiškai kalbąs, jau pagy
venęs žmogus, neabejotinai 
pensininkas, buvo gerai ap
sirengęs. Jis vilkėjo gerą 
paltą ir, turėjo užsidėjęs 
kailinę kepurę.

Iš jų kalbos pasakotojas 
supratęs, kad niūsIškis tė
vynainis požeminiu važiuoja 
prie miesto rotušės Ir ten 
demonstruos prieš blogą 
skyrybų įstatymą. Ne visai 
draugiškoje jų pokalbio for
moje girdėjosi lenką, nei
giant jo užsimojimą. Pensi
ninkas sakė, kad lltvlnas 
nieko nelaimėsiąs, nes tuo 
reikalu jis pats turėjęs daug 
patyrimo. Kas buvę būdin
ga, kad jie abu kalbėję savo 
kalbomis Ir, atrodo, vienas 
kitą suprato.

Lenkui gerokai užkirtus Ir 
ne visai cenzūruotais žo
džiais palydėjus laiptais že
myn besileidžiantį demonst
rantą, pietautojas susidomė
jęs tuo nutikimu.

Užkalbinus senyvą pilietį 
lenkų kalba, pasirodo to Ir

VBačėnas Ali
2224 DŲNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M«R 1X< 

du mėnesius. Labai gaila, spauda Ir ne dėl savo kaltės.
Šlubuoja mūsų vargdienė Bal. Brazdžionis

Dubliene Ir Balys Brazdžionis. Foto: M.Nagys.

tereikėjo. Lenkas, pamatęs 
turįs reikalą su savuoju, 
pradėjo pasakoti. Jis tuojau 
prisipažino esąs vilnietis, 
mokąs lietuviškai, bet jokiu 
būdu nekalbėsiąs ta kalba su 
tuo 1 ltvlnu.Pasirodo, kad jie 
vienas kitą gerai pažįsta. 
Abu netoli čia gyvena Ir žino 
vienas kito problemas, ku
rios bazuojas l bendrame 
skyrybų reikale.

Kiek pakvailiojęs nuėjusį 
demonstrantą dėl jo bergž
džių pastangų, vilnietis pra
dėjo pasakoti apie save, apie 
savo bėdas Ir visas turėtas 
problemas. Bes įpasakoda
mas, savo atvirume, jis nu
ėjęs net iki šeimyninio gy
venimo smulkmenų.

Lenkas sutikęs patikusią 
moterį, su ja gyvenęs kele
tą metų. Bet kas tai pakišo 
(mintį jiems oficialiai apsl- 
ženytl. Ir vos tai padarius 
viskas pasikeitė. Po vedybų 
tuojau prasidėję barniai. T as 
tęsėsi Iki tol, kol namuose 
atsivėrė tikras pragaras. 
Aišku, pamatę, kad nebėra 
sugyvenimo, jie Išsiskyrė. 
Nuo to laiko praėję jau ke
turi metai ir jie dar neturi 
galutinos, oficialios Ištuo
kos.

Lenkas taip nuoširdžiai 
įsiliejo į savo šeimyninio 
gyvenimo užkulisius, kad 
mūsų pietautojui tapo net 
nebepatogu klausytis. Klek 
galėdamas ir užjausdamas 
įšėlusį lenką, jis nutaikęs 
progą Ir nusiėmęs Iš sto
ties.

Besiartinant prie Lietuvių 
Namų ir perėjus Alhambra 
gatvę, jį pasitiko jaunas val- 
kinasr Savo Išvaizda, plau
kais Ir apsirengimu jaunuo
lis priminė tik ką stotyje 
matytą demonstrantą. Tik 
šis vietoje skelbimų ir pla
katų turėjo pluoštelį laik
raščių. Jaunikaitis, atpa
žinęs į banką einantį tautie
tį, užkalbino lietuviškai Ir 
pasiūlė religinį laikraštį, 
paaiškindamas, kad tai visai 
naujos srovės spaus dlnys* 
Pietautojui atsisakius Ir tei
sinantis nekertant angliškai, 
jaunasis vyras pasigavo jį 
ūž rankovės, įtaigodamas, 
kad skaitydamas tik šią 
spaudą, jis apturėsiąs tik
rąjį dangaus išganymą. Jam 
nes iduodant įkalbamam ir 
laikraščio neimant, Iš prie 
Alhambra gatvės stovėju
sios policijos mašinos iššo
ko policininkas. Besiartin
damas tvarkos dabotojas, tuo
jau pasiklaus ė kas čia deda
si? Ar jiedu esą pažįstami ? 
Ar pilietis nesąs trukdo
mas ?

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

fe/. 533-3531

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n n J* AJI JI 
TORONTO LIETUVIŲ • XKAUvlX
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9’/2% už 2 m. term. dep.
B3/ą% už 1 m. term. dep. 
7Va% už taupymo s-tas 
814% už pensijų planų 

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 11

IMA:

916% už asm. paskolas 

9’/į % už mortgičius

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 perlaidas, 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 G 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 532-1149 M6P 1A6

z Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• • >

Tel. 251-4864 arba 251-4025 —- Namų tel. 277-0814
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

Tik tada plaukuotas jau
nuolis paleido pasakotojo 
rankovę Ir tas, nieko nelau
kęs, įspruko į Paramą.

Banke paslaugiems tar
nautojams greitai sutvarkius 
jo reikalus, jam parūpo už
eiti į Lokio barą. Buvę įdo
mu,koks ten veiksmingumas 
galėtų būti šiuo, dienos me
tu. Ir ką jūs pasakysite, jo 
rastieji pažįstami jį net nu
stebinę. O anie pamatę re
čiau čia užsukantį savąjį, 
kaip susitarę ėmė jį svei
kinti Ir kviesti į savo tarpą. 
Kas prie stikllukėllo, kas 
prie alučio, o prie gretimo 
stalo žaldžlanttejl šachma
tais, kvietė su jais pasimė
gauti savuoju pajėgumu.

Padėtis buvo ne visai pa
togi, nes jis nebešumetė prie 
kurių prisidėti. Nenorėda
mas savo atsisakymu kai 
kurių užgauti, jis pasiteisino 
turįs Paramoje dar nebaigtų 
reikalų Ir daugiau nelaukęs, 
išsinešdino iš Lokio baro.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIU.
SPAUDOS BALIUS
Kanados Lietuvių Katalikų 

Kultūros Draugijos Žiburiai 
kaip kas metai, ir šiemet su
rengė šaunų spaudos balių.

Balius įvyko vasario 7 d. 
Anapilio salėje, grojant Ka
minsko vadovaujamam or
kestrui. Spaudos baliaus 
nuotaiką pakėlė Cleveland’ o 
Vyrų Oktetas, vad. R. Babic
ko. Vyko dvi loterijos,ku- 
rltise stambiausias laimikis 
televizija atiteko Zigmui 
Glrdauskul.

Spaudos balius pasisekė 
labai gerai, nes dalyvavo 
pilnutėlė salė svečių, Ir ypač 
nemažai jaunimo.

FILMAS
"LAISVOJE TĖVYNĖJE"

Šiais metais pirmą kartą lie
tuvių mokyklose pradėtas rody
ti filmas 30 minučių (1.200 pė
dų) ilgumo, 16 mm, spalvotas, 
su lietuviška muzika ir paaiški
nimais iš nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo. Vaizdai filmuoti 
prieš 40 metų Lietuvoje (1937- 
38 metais).

Filmas pradedamas Zarasų 
apylinkių vaizdais, Šatrijos kal
nu ir žemaičių viensėdžiais. Pa
rodomos Suvalkijos lygumos, 
Šiaulių apskrities malūnai, 
gandrai, dr. V. Kudirkos pa
minklas K. Naumiestyje, Mari
jampolės cukraus fabrikas. Ro
doma, kaip šveičiamos Velykos, 
kaip vaikai ritinėja margučius. 
Matomas Kėdainių dvaro žirgy
nas, vaizdai Žemaitijos turguje 
ir atlaiduose, Klaipėdos turguje, 
Palangoje prie jūros, Klaipėdos 
uoste. Prabėga ekrane Zapyškio,

Pažaislio, Kauno, Siaulr . Ro
kiškio šventovės. Raudonės pi
lis, valstybiniai bei privatūs 
Kauno pastatai, Raudoądvario, 
Alytaus, Lyduvėnų tiltai, gele
žinkelio automatrica (palyginki
me su Kanados “Go-Go”!), Kau
no tunelis, civiliniai lėktuvai. 
Matyti 1938 m. skautų ir skau
čių tautinės stovyklos vaizdai, 
pradžios mokyklų mokjnių spor
tas Kaune, jaunimas prie sody
bų, Lietuvos ūkininko sodyba 
žiemą su sniegena ir kurapko
mis. Žvejai įdomiai traukia tink
lus ežere po ledu, ūkininkai su 
žirgais lenktyniauja ant Sartų 
ežero.

Nufilmuota 1938 m. Lietuvos 
sporto olimpiada: atletika, įvai
rus jojimo sportas, plaukioji
mas, sklandymas, tenisas, tinkli
nis, krepšinis, dviračių lenkty- , 
nės, futbolas, šaudymas, buria
vimas, lėktuvų skraidymas, Li- 
tuanica U, perskridusi Atlantą. 
Gražu stebėti grįžtančius pęr 
Žemaitiją Lietuvos karius iš ru
dens manevrų; karo mokyklos 
šventę su prezidentu A. Smeto
na, kariuomenės su visuomene 
susiartinirho šventę — paradą 
karo muzėjaus sodelyje. Filmas 
baigiamas tautos šventės (rugsė
jo 8) iškilmėmis. Visa tai buvo 
laisvoje tėvynėje prieš beveik 
40 metų.

Tai nepakartojami istoriniai 
laisvos Lietuvos gyvenimo vaiz
dai. Čia pamatomas tikras to lai
ko lietuvių gyvenimas, sportas, 
susisiekimas, socialinis bendra
vimas, statyba, auklėjimas ... 
Svetur gimusiam jaunuoliui sun
ku išaiškinti su įvairiausiomis 
kitomis (dažniausiai nesąmo
nes) mokslo priemonėmis, kiek 
jis gali lengvai pamatyti per 30 
minučių.

Šio filmo kopijos paruošimas 
truko daugiau kaip trejus me
tus. Ilgos buvo derybos su C. 
Motuzu Niujorke, kol pradėjo
me žiūrinėti jo gausų filmų ar
chyvą. Deja, archyvas neturi ge
rų sąlygų. Daugelis istorinių fil
mų, jei nebus atnaujinti ar tin
kamai apsaugoti, gali netikti to
limesniam naudojimui. Filmas 
nebūtų patekęs į Kanados lietu
vių mokyklas, jei nebūtų susi
laukta paramos iš visų Kanados 
lietuvių bankų. Daug buvo gra
žių žodžių arba net į laiškus at- 
sakymo nesulaukta iš kitų vado
vaujančių organizacijų. Visi ke
turi Kanados lietuvių bankai šio 
filmo pagaminimui paskyrė po 
$625. Buvo ir daugiau išlaidų, 
kurias sumokėjo filmo iniciato
rius. * ,

Šis filmas Kanados Lietuvių 
Bendruomenės švietimo sky- v 
riaus mokslo priemonių komisi
jos nemokamai rodomas visoms 
Kanados lietuvių mokykloms 
bei jaunimo organizacijoms. Dėl 
rodymo vietos ir laiko reikia su
sitarti su V. Matulaičiu, 44 
Longbourne Dr., suite 506, Wes
ton, Ont. M9R 2M7. Deja, C. 
Motuzas nesutiko, kad šis filmas 
būtų rodomas kitų kraštų mo- 1 
kykloše. Tenka suprasti, kad jis 
laukia naujo filmo užsakymo iš 
JAV lietuvių centrų. V. M.

/Tėviškės Žiburiai/.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LIETUVOS VALSTYBĖS
ATSTATYMO ----

VASARIO 16—TOS ŠVENTĖ
Montrealyje vyko visų pa

mėgtoje tradicinėje vietoje 
prie Lafontalne Parko, Pla
teau Hall.

K.L.B. Montreallo Apy - 
linkės V-bos pirm. Juozas 
Šlaučlulls atidarė trumpa į- 
žanga minėjimą.

Pranešėja,patyrusi Ir ge
rai toms pareigoms pasi
ruošusi Rasa Lūkoševlčlūtė, 
trimis kalbomis kondensuo
tai surišo scenos eigos dalis, 
perskaitė atsiųstus sveikini
mus, rezoliuciją lietuviukai - 
ba Ir pristatė dalyvaujančius 
programoje.

Po Kanados Himno sekė 
estų Ir latvių atstovų nuo
širdūs žodžiai, lenkt} Ir uk
rainiečių sveikinimai Ir lin
kėjimai.

Kanadiečių valdžios atsto
vai, apgailestaudami kitus į- 
s Ipa re Igo j Imus, š įmet ats lun- 
tė sveikinimus raštu.

Kondensuota, realistiška 
Ir logiškumu užimponuojanti 
svečio Iš Toronto Eugeni
jaus Čupllnsko paskaita bu - 
vo Išklausyta ypatingu dė
mesiu, nes pagrindiniu joje 
svarstymu buvo Helsinkio

konferencijos pasėkos,aktu
alieji dabarties reikalai.

Taip pat šviežiu žodžiu 
praskambėjo rezoliucijos, 
kur tiesioginiai Ir gyvai Iš
reikštos mintys savo aktua
lumu atkreipia dėmesį klek - 
vieno. Ją paruošė dr. Aldo
na Jaugeilenė Ir dr. Petras 
Lukoševlč lūs.

Po pertraukos vykusi me - 
nlnė programa neįnešė daug 
naujumo, bet buvo maloni, 
nors Ir su katkurials trūku
mais^. Gal dėlto, kad slau — 
člant peršalimams, ne visi 
buvo formoje, gal kai kurios 
dainos skambėjo perdaug 
"kietai", gal dėl to,kad Gin
tarėlis būtinai įsigeidė pasi
rodyti su vlsalstberepetuo - 
jamals/lr nesurepetuotais / 
kūrinėliais. Gal,kad Šešta
dieninės Mokyklos šokėjai, 
nors matosi,gerai treniruo
jami- ypač žaviai pasisuk'-' 
Malūnėlis,- dėl kai kurių 
šokėjų stokos, galėjo atsisa
kyti poros šoklų tokio minė
jimo proga.

Turbūt, atėjo laikas Vasa
rio 16 d. meninei daliai leš - 
kotl Ir vieno kito slurpryzo , 
nors iki kito minėjimo jau
nieji spės apsišlifuoti.

f. LIETUVIŲ KATAUKIU MOTERŲ. DRAUGIJOS VEIKLA |

Šiemet KLK Moterų d-jos 
Montreallo skyrius suruoš 
jau ketvirtą velykinį stalą 
Montrealyje. Šis milžiniškas 
Ir daugiausiai žmonių su
traukiantis parengimas pa
reikalauja nepaprastai daug 
darbo, kantrybės Ir laiko, 
tačiau žmonių labai mėgia
mas Ir visada laukiamas.

Vasario mėnesį įvykęs 
KLK Moterų d-jos Montrea
llo skyriaus narių susirin
kimas kaip tik svarbiausiu 
dienotvarkės klausimu Ir

valdyba patvirtinta naująja 
ateinančiai kačfencljal Ir nu
tarta pradėti ruoštis vely
kiniam stalui.

Kiekviena mūsų valdyba, 
rengdama panašius susirin
kimus, savo darbo dienot
varkę paįvairina kokia nors 
įdomesne programėle. Šį 
kartą p. G. Rudinsklenė pa
sidalino įspūdžiais Iš savo 
kelionės po Pietų Ameriką. 
Po Išsamaus pasakojimo tu
rėjome progos pamatyti 
skaidres Iš gražiųjų Pietų

valdybai tiek savo darbu, 
tiek patyrimu, bei auka. Ti
kimės, kad niekas Iš d-jos 
narių neatsisakys bendra
darbiavimo Ir tuo palengvins 
valdybai tą didžiulį organi
zacinį darbą.

Susirinkimo metu be val
dybos paskirtos aukos Vasa
rio 16 Gimnazijai, dalyvavu
sios narės dar suaukojo tai 
pačiai Gimnazijai 32 dol.Vl- 
so 57 dol. jau yra persiųsti. 
Aukojo šios narės ; po 6 dol, 
J.. Baltuonlenė Ir dr.A.Jau- 
gellenė, 3 dolerius aukoje 
S. Petrauskienė, po 2 dol.- 
J. Blauzdžlūnlenė, S. Čeč-

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1976
SEPTYNIOS DIENOS (6 nuklys) VILNIUJE

Kaina nuo $ 849.00 ( laukiama patvirtinti)

IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 20 ir 27 d.
Birželio 17 d.
Liepos 15 d.
Rugpjūčio 12 d.

z Rugsėjo 2 ir 9 d.

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

SKAIČIUS RIBOTAS - REGISTRUOKITĖS 1 
,£

Mes paruoš/atne reikalingus dokumentus atsikviesti vizitui jūsų 
gimines ii Lietuvos į. Kanadą.

RUOŠIESI L MIAMI ?■- UŽSIRAŠYK PAS MUS, 
tik $ 133.0,0, į ten ir atgal I

keliauk šįmet pro montreall
IR PAMATYK OLIMPINES ŽAIDYNES MŪSŲ MIESTE.

Rašyti angliikai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 ST. LAWRENCE BLVD.

' MONTREAL P.Q-H2W 1Y7 CANADA
Tel: 844-5292 ir 844-5662.

Skonlngas scenos apipavi
dalinimas neatplrko gero 
apšvietimo trūkumo. Juo 
kitą kartą reikia rimtai su
sirūpinti.

Dėkingu balsu angliškai 
rezoliuciją perskaitė Gedi - 
m Inas Murauskas Ir prancū
ziškai G. Bulota. Ir jiems ne
tinkama šviesa sudarė šiokių 
tokių sunkumų.

Ūžbalgta nuoširdžiu Juozo 
Šlaučlullo žodžiu Ir visų su
giedotu, mums visiems ne
kintamai brangiu , Lietuvos 
Himnu.

Prie įėjimo,kaip kas met, 
už staliuko sėdėjo žmonės, 
prisegdami trispalvius kas
pinėlius Ir priimdami aukas 
Tautos Fondui Ir Bendruo
menei. b .

VASARIO 16 MOKYKLOJE
Šeštadieninė Lietuvių Mo

kykla Montrealyje Vasario 16 
pamlnėjol4 vasario savo pa
talpose. Sukartą, žinant,kad 
jie dalyvauk didžiajame mi
nėjime Plateau Hall,buvo ap
sispręsta už neformalų, In
tymesnį šios dienos paminė
jimą. Ta diena buvo Ir tėvų 
atsilankymo, su mokytojais 
pasikalbėjimo diena. Apati
nėje salėje toklu būdu buvo 
nemažai suaugusių publikos . 
Įdomu buvo stebėti Seselės 
Paulės pravestą su valkais 
pašnekesį ’’ Ką mums 
reiškia Vasario 16-ojl 
Vertingas toks paslkalbėjl - 
mas, nes jis palengvina at
sisakyti tradicinių Išsireiš
kimų, kurie-me s suaugę tai 
dažnai primirštame- jau
niems valkams nieko nesako. 
Ir jų pasisakymai, Ir Iš nau
jo perpratlmas, ką reiškia

statė velykinį stalą.Taip pat 
šio susirinkimo metu senoji

žodis ’’ nepriklausomybė "- 
šios šventės tikslą atsiekė.

Valkų Ir mokytojų Įdėto 
darbo neseniai ĮvykuslalKa- 
lėdų Eglutei, vaizdai filmo- 
je nudžiugino ne vieną mo
kinuką ar tėvus. Gaila, kad 
rodymo metu nebuvo salėje 
pakankamai tamsu/, o kalkur 
filmuojant, pakankam ai švie
su/ Ir kai kurie vaizdai ga
lėjo būti aiškesni.

Gražiai valkai padainavo, 
susėdę ant podiumo laiptų. 
Dainas vedė Rasa Lukoševl
člūtė. JI taip pat pravedė Ir 
generalinę šoklų repeticiją. 
Tai nebuvo spektaklis, nors 
jautėsi,kaip valkai jaudinosi. 
Jaunosios mokytojos geras 
darbo metodas-sustabdymai 
suklydus, Iš naujo pradėjl- 
mas-prlmlnė nevieniems at
silankius lems,kaip nelengva 
Išmokti valkams šokio 
žingsnių ritmą , kokia yra 
pradžia , Ir kaip gražiai Ir 
tiksliai sukasi Malūnėlis. Vi
si šaunieji šokėjai taip pra
dėjo: sušilę Ir kartais klys - 
darni...

Sugiedojus himną, kas no
rėjo, galėjo dar pasilikti Ir 
pasikalbėti su mūsų kant
riaisiais Ir atsidavusiais 
mokytojais. b.

kraštų vaizdų o taip pat Ir 
Jaunimo Kongreso veiklos.

Mūsų draugija kiekvienais 
metais dosniai paskiria aukų 
įvairioms lietuviškoms or
ganizacijoms. Taip Ir šį 
kartą paaukota Moterų Kata
likių Centro Valdybai 50dol. 
Moters žurnalui 1OO dol., 
Montreallo šeštadieninei li
tuanistinei mokyklai lOOdol. 
"Baltijos” stovyklai 50dol., 
NP Seselėms 50 dol, Tautos 
Fondui 25 dol, "Nepriklau
somos Lietuvos" laikraščiui 
25 dol, "Tėviškės Žiburių" 
laikraščiui 25 dol, Vasario 
16 GLmanzljal 25 dol. Ir tė
vui Ir sūnui Bražinskams 
taip pat 25 dol.

Kaip jau aukščiau buvo 
minėta senoji valdyba pasi
liko naujai kadencijai. Jai 
vadovauja D. Staskevičienė, 
vicepirmininkė G. Kudžmle- 
nė, sekretorė E. Kerbelle- 
nė, Iždininkė Janina Ado
monienė Ir narės B. Rupšie
nė Ir p. Danaltlenė.

Artėjant mūsų d-jos vle - 
nam Iš pagrindinių parengi
mų, visos narės yra kvie
čiamos kuo daugiau padėti

kausklenė, N. Bagdžlūnlenė, 
E.Kerbellenė, Vacį. Kerbe- 
lis,D.Staškevlčlenė, J.Strė- 
llenė, O. Vadlšlenė Ir 1 dol. 
aukojo S.Butkienė.

Valdybai Ir visiems auko
tojams tariame nuoširdų 
lietuvišką ačiū.

Nijolė Bagdžlūnlenė
• Algis Ptašlnskas prieš du 
metus Išvykęs į Angliją, ap
sigyveno Londone Lietuvių 
Namuose prie Europos Lie
tuvio administracijos. Buvo 
Išvykęs kelionei po Europą 
Ir kitas šalis.

Dabar sugrįžo į Kanadą , 
į LaSalle, apsigyveno pas 
tėvus.
• Jonas Vaškys su seserim 
A.Ūsiene Išvyko specialiu 
turistiniu bilietu aplankyti 
daugelį JAV Ir Kanados vie
tovių.
• Šiuo metu Floridos padan
gėje saule džlauglasl A. Ir S. 
Ališauskai, J. Ir D. Gražiai,
A. ir O. Kreiviai, J. Narušis ,
B. Šalčlūnas, V.Kačerglus , 
M.Paragls, A.Keblys,K.Jo- 
kubausklenė, A JMlchell Ir kt.

Iš žiemos atostogų Flori
doje sugrįžo K. Lecknlckas.

( Mike Rutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS 

477-G DELMAR AVE.,

POINTE CLAIRE. P.O. H»R 4A5 

TfiL. 605-0370

TEL.: 694-1037

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS

LIETUVAO'
• Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentine rūšis 

- pusė kainor.
• Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnonė arba polyester’io - nuolaida iki 60%.
• Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujaisiais piešiniais.
• Megztukai, golfui ir puloveriniai — didžiausios pasirinkimas specialiomis 

kainomis.
• Moterilki paltai - Borgona (art.,fur) įvairaus dydžio tik S 49. JU.
• Vyriški megzti marškiniai (konodiški) - pusė kainos. Taipgi, daugybė 

kit^ daiktu reikalingų Lietuvoje.

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 366-7281

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

(Lietuviams duodame special i cį nuolaida)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Sudinskas & Son, tel. 389 • 0S7 1. \

(MIKE RUTKAUOKAtl

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE OE FREINS 

MISE-AU-POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
216 BOUL. HYMUS POINTE-CLAIRE

AV. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaicl Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otlieĮcsupas sąžiningai ir prieinamomis kainom!s.
- tel. 366-6237- 3896.

Pharmatie BRONX PARK Pharmacy
Pj LEO RATNER, S.P.H. L. PH. 

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
\ Z PRISTATYMAS

_ 3 VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAI! - LASAU! - 365-0770

Jt C PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Sieti.. 
^.O.C. Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 • 909 8.

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

FREE SHOP AT HOME
JUOZAS GRAŽYS

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

(Storage)'

6396 Bannontvne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams 1

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

Plumbing & Heating kontrąktoriu*.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

Carpet Sales & Installation
Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

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

1976. III. 10

Mano specialybė ir laiptų bei sienų išklojimas.
Padarau madingus pakeitimus.
Pristatau [namus pavyzdžius.
Padarau išmatayimus ir 
įkainavimus nemokamai.

Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962
7 psl.
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daugiau prie lietuviškosios 
spaudos Išlaikymo Ir jos 
tęstinumo. Nors ji visada 
remdavo NL , Ir visuose jos 
parengimuose aukodavo bent 
po kelis fantus, dabar įsigi
jo 1O akcijų /už $ 1OO/.

Naujoji akclnlnkė Ir nuola
tinė rėmėja Rūta Kalvaitytė 
dirba Montreal School Com
mission raštinėje, o laisvu 
laiku mokinasi kalbų/dabar 
jau moka 5-las/. Taip pat, 
mėgsta plešti-tapytl. Mėgė
ja keliauti, pakartotinai ap
keliavo Šiaurės Amerikos 
kontinentą. Apvažinėjo vie
tas nuo Paclflko iki Atlanto, 
Mexlkos Ir Šiaurės,—New 
Founčfland Ir 1.1.

Rūta Kalvaitytė pasisakė , 
kad mananti, jog būtų gražu, 
sukakties proga,kad Ir kiti 
įsigytų NL akcijų ar'parem
tų aukomis. Juk mums vi
siems nepaslaptls, kokia 
lietuvių kalba vertinga Isto
riniai, graži Ir mums labai 
brangi. Remdami lietuviškąją 
spaudą, tuo pačiu remiame Ir 
stipriname lietuvių kalbos 
Išsilaikymą Ir tarpusavio ry- 
šį.

Solistai — Vaclovas Verikaitis ir Gina Capkauskiene dainuos NL 
laikraščio sukakties minėjime.

• Alfredas Puzarauskas

Ne v York’ą Ir atgal -
, $ 721.30

Dviems atstovams parama
po $ 250 - $ 500. -

Pasiusta centriniam fondui
$ 1375 . -

NL REIKALAI
Laikraščio Nepriklausoma 

i Lietuva sukaktis šj,šešta
dienį. Nuoširdžiausiai kvie
čiame visus montreallečlus 
atsilankyti į šį neeilinį įvy- 

i-kj: pagerbti lietuviškojo žo- 
džlo atsparumą per tiek me
tų, Ir jo pasiryžimą tobulėti.

Akademinė programa ne- 
; bus Ilga: laikraščio Istorinę 

apžvalgą trumpu žodžiu ap- 
Vtars L. J.Glrlnls-Norvalša, 
’.lietuviškos spaudos retkš- 
' mę-kultūrlnlnkas Ansas Ly- 
mantas.

Savaitraščio Nepriklauso
ma Lietuva vajaus metu, Ir

R. Kalvaitytė 

artėjant jo 35 m. sukakties 
minėjimui, Rūta KALVAI
TYTĖ atsilankė redakcijoje, 
domėjosi vykstančiu redak
cijoje darbu. Užsimokėjusi 
ta proga prenumeratą, nus
prendė, kad reikia prisidėti

NL 3 5 METU
SUKAKTIS
MINĖJIMAS ĮVYKS KOVO 13 d., šeštadienį 7 vai. vok., 
Aušros Vartų parapijos salėje.

Meninę programa išpildys pagarsėję solistai Vaclovas 
Verikaitis ir Gina Čapkauskienė.

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

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

Rengėjai

APYSKAITA
III-jo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso'' vajaus

Montreal yje
PAJAMOS:

Jaunimo suruošto vakaro- 
mara to no pelnas- $ 914. ..51 
Loterija -$ 502.37
Įvairios aukos - $ 1179. 42 

$ 2596. 30

$ 2596.30
Jaunimo šoklų maratoną 

organizavo ir jį šėlam Ingai 
p ra vedė Audronė JO NEL YT Ė, 
Rasa LUKOŠEVIČIŪT Ė ir 
Kristina BENDŽTŪTĖ su tal- 
kinlnkėmls.

Didžiąją Loteriją, kuriai 
fantus suaukojo Montreallo 
lietuviai dailininkai, taip pat 
sėkmingai pravedė Irena 
LUKOŠEVIČIENĖ su dideliu 
būriu taikintojų.

Aukų rinkimą rūpestingai 
vykdė Audronė JONELYTĖ 
Ir Lilė GEDVILAITĖ.

Stambesnieji aukotojai bu
vo Montreallo Lietuvių Kre
dito Unijos bankas Lltas- 
$ 400. Likutis Iš Lietuvos 
Kariuomenės šventės minė
jimo-$ 56,25, Montreallo 
Jaunimo orkestras Perkūnas 
$ 1OO, L.K.Mindaugo Šaūllų 
kuopa- $50, Montreallo Lie - 
tuvių Žvejotojų- Medžiotojų 
klubas Nida- $5O,Montrea - 
•llo Lietuvių Katalikių Moterų 
Dr-ja-$25. Daugelis aukojo 
po $20, $1O, Ir mažiau.

Visiems aukotojams,kurie 
prisidėjo prie mūsų jaunimo 
paramos Ir visiems talkinin
kams priklauso didelė padė
ka.
K.L. B.MontrealloApylinkės 

Valdyba
• Algis Kazlauskas, Air 
Controler, dirbęs Quebec’ o

aerodromuose, perkeltas lankėsi kelias dienas Mont - 
dirbti į Vancouver’!, B. C. realyje. Numato su šeima 
• V. Gudzlnsklenė buvo su- sugrįžti Iš Angį įjos, Londono 
sirgusi Ir gulėjo ligoninėje. į Montrealį.

MONTREAL WEST

Greitas ir tikslus potarnavimas!

'Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

IŠLAIDOS : ,
' Autobusas Iš Montreallo į

GERA PROGA

r

NL redakcijos žemutine patalpa, 
nuomuojama susirinkimams bei

Laukiu apsimokant 
PRENUMERATĄ NL.

Dr. J Mališka 
Dantų gydytojas PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 

PASITARNAVIMU 1
1440 rue Ste-Cathevine Ouest 

Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8528
REND,EL.L.*S AUTO REPAIRS

GENERAL MECHANICAL REPAIRS
Tune Ups, brakes

MOTOR a TRANSMISSION, ETC.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Sole* ^onOQer 
(Lietuvi* ot»tovo»)

DR. V. GIR1ŪNIENĖ
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

MOM Re AL,

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P-Q-
Tel. 932- 6662; nomų 733-968 1.

R.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., E.R.C.S.(c’

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

G
pharmacie

agfton
ROBERT GENDRON LPH-prop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAU. RYTO IKI U VAL.. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

advokatas

R. j. Išganantis, ba, bo.
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405. 
Montreal, P.Q. — Tel: 871 -9644, namų 678 - 3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L
5 (Place Ville Mari* IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.

Tel. 871- 1430

>68 Notre Dama Street E-iSuite 205. 
Tel: 866-20 63; 866-2064

C. 1. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBR

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

73B UKMHORE DRIVK 
DORVAL

@ Royal Trust ®
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME* - PARDAVIME 

( Specialybė - sklypai ir žeme )

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
254-4566 / Namų — 721-0614'

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

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L JONAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 
PASINAUDOKITE I ___

PASIKALBĖKITE SU
Monogerau V

LEO GUREKAS__________

/nu/
GM

montrea! west automobile
1.1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

(At the and of Sherbrooke Street West)

LEFEBVRE & ROBERT
AMfuatCMmr - ruentruei INC

ĮVAIRIU

BALDU

' PER

KRAUTUVES

AUKŠTUS

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

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRAI! r 4e AVENUE LASALLE 363-3887
I 7843 C8NTRALR 388-1282 (DECORATION) Į

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

MOKA UŽ:
Einamąsias stas .....  6.0%
Taupomąsias s-tas______  8.0%

Term. ind.—• 1 m. 9 % 
Term. ind. — 2 m. 9.25% 
Tenii. ind. — 3 m. 9.75%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki S2.000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines _________ ____  11.0%
Nekiln. turto ____ 10.75%
Čekių kredito ___________ 12.0%
Investacines nuo __ .______ 11.0%

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

KASOS VALANDOS V. .
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 nedirbarts 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETifVA

t

8
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